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چکيده

شــکلگیری کالبد معماری هر بنا متأ ّثر از عوامل بســیاری است که شــناخت این عوامل ما را در دستیابی به الگویی برای
ط ّراحی معماری و نیز خلق فضایی با کیف ّیت بیشتر یاری خواهد کرد .هدف از بررسی مقایسهای حسینیههای دو استان مازندران
و اصفهان دستیابی به پاسخ این پرسش است که مهمترین عوامل شکلدهندۀ الگوی معماری حسینیههای قاجاری در این دو
استان کدامند؟ چرا و چگونه است که کالبدی متفاوت از بناهای همعصر و با کارکردی یکسان مشاهده میشود؟ روش تحقیق
در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است و دادهها از طریق مطالعات میدانی و کتابخانهای جمعآوری شدهاند .بدین صورت که
پس از برداشــت پالن و جمعآوری سایر اطالعات از حسینیهها با مطالعه منابع کتابخانهای نقش عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری
حســینیهها مشخص گردید .سپس با تجزیه و تحلیل میزان تأثیر عوامل مختلف ،مهمترین شاخص تأثیرگذار بر شکلدهی کالبد
معماری حسینیهها معرفی گردید .در این تحقیق پس از مطالعه و بررسی ویژگیهای هر یک از حسینیهها و دستیابی به کل ّیتی
در این باره علل تفاوتها بررسی شده است .فرض اولیه تحقیق بر این بنا استوار بود که اقلیم تنها و مهمترین عامل تأثیرگذار بر
الگوی معماری این تکایاست .بهمنظور آزمون فرض ّیه با بررسی تعدادی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کالبد هر بنای معماری از
جمله ویژگیهای اقلیمی ،فرهنگ و آداب و رسوم منطقه ،تأثیر سبک حاکم بر دوره و نیز تحلیل بازخورد این عوامل در معماری
تکایای مورد نظر این نتیجه به دست آمد که تفاوت عمدۀ این حسینیهها بیش از هر عامل دیگری متأثر از عوامل اقلیمی است و
ی تأثیر نبودهاند ،نسبت به اقلیم تأثیر کمتری دارند.
سبک حاکم ،عوامل فرهنگی و دیگر عوامل تأثیرگذار اگر چه ب 

بررسی مقایسه ای حسینیه های مازندران و اصفهان در دورة قاجار

 1مربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
 2کارشناسی ارشد مهندسی معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات

واژگانکليدي :حســینیههای مازندران ،حســینیههای اصفهان ،عوامل تأثیرگذار بر الگوی معماری بنا ،سبک دورۀ
قاجار ،اقلیم.
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مقدّ مه
ّ
کالبد هر اثر معماری متأثر از روحی اســت که طبیعت ،جامعه،
تاریخ ،انگیزهها و آرمانهای معمــار بدان میدمد .به همین دلیل
اســت که در هر عصر در جوامع مختلف شــاهد کالبدی متفاوت
برای بناهایی با کارکرد یکســان هســتیم .بررسی تأثیر هر یک از
این عوامل میتواند ما را به درک علل شکلگیری بنا با ویژگیهای
خاص آن رهنمون سازد.
اســتادان و صاحبنظران اصول زیادی را برای معماری گذشته
ایران بر شمردهاند .استاد پیرنیا اصول مشهور خود را اینگونه بیان
میکند :مردمواری ،درونگرایی ،پرهیز ا ز بیهودگی ،خودبسندگی
و (...نقــرهکار .)405 :1389 ،نادر اردالن به بینش نمادین ،انطباق
محیطی ،مکمل بودن و نظام فضایی مثبت معماری ایرانی اشــاره
کرده اســت (پیشــین .)406 :داراب دیبا نیز دربــاره ویژگیهای
معماری ایرانی مینویسد :درونگرایی توأم با ابهام ،شکلگیری بنا
بر اســاس تن ّوعهای هندسی غنی و محکم ،سلسله مراتب مکانی و
زمانی ،زیبایی و تناسبهای عالی و همدلی موزون با طبیعت (دیبا،
.)34 :1378
ّ
همچنان که پیداســت بین اصول مؤثر بر شــکلگیری معماری
ایرانــی از نظر صاحبنظران اشــتراک هایی دیده میشــود که از
مهمترین آنها میتوان به اصل انطباق با محیط اشــاره کرد ،البته
توجه به این مهم بر اساس نوع بنا متفاوت بوده است به این معنی
ّ
توجه به کاربرد بنا و شــرایط خــاص به وجود آمدن آن اثر،
که با ّ
تأثیــر یکی از عوامل بیش از دیگری اســت .در این مقاله معماری
حسینیهها از این زاویه مورد بررسی قرار گرفته است؛ چرا که نگاه
ّ
موشکافانه به جزئیات شــکلدهندة کالبد معماری تکایا در استان
اصفهان و مازندران تفاوتهای بســیاری را آشــکار میسازد و این
پرسش را به ذهن متبادر میسازد که به راستی معماران مازندران
و اصفهان هنگام طرح و ســاخت این حســینیهها چه نکاتی را در
پس ذهن خود داشــتهاند که علیرغم کارکرد یکســان و همعصر
بودن این تفاوتها را به همراه داشــته است؟ در این نوشتار سعی
بر این است با بررسی مقایســه ای حسینیههای عصر قاجار در دو
استان کشــور ،که به لحاظ جغرافیایی و فرهنگی متفاوت هستند،
به درک اصلیترین عامل تأثیرگذار بر نحوة شــکلگیری و الگوی
این تکایا دست یابیم.
 .1روش تحقیق
ماهیت این تحقیق مقایسه ای است .بر این اساس پس از انتخاب
ّ
سه حسینیه قاجاری از اســتان اصفهان و سه حسینیه قاجاری از
استان مازندران با استفاده از اسناد و مدارک و منابع کتابخانهای و
همچنین مطالعه میدانی با تشــخیص و تعیین کلیاتی در خصوص
کیفیت فضایی آنان و تحلیل و مقایسه دقیق
ویژگیهای عمومی و
ّ
ویژگیها و دستیابی به تشابهها و تفاوتهای موجود در بین آنها،
تشریح مهمترین عامل تأثیرگذار در شکلدهی به تفاوتها به بحث
گذاشته میشود.

 .2پیشینۀ تحقیق
با رسمی شدن مذهب تشیع در ایران در عصر صفوی آیینهای
مذهبی از رونق خاصی برخوردار شــدند .در این میان ،عزاداری در
ایام شــهادت امام سوم شیعیان شکلی خاص به خود گرفت .عالقه
وافر مسلمانان ایرانی به اهل بیت علیهمالسالم و بویژه امام حسین
(ع) آنان را بر آن داشــت تا درصــدد خلق فضاهایی برای عزاداری
در ایــام محرم برآیند .حســینیهها و تکایا نمود ظاهری این آرمان
توجه خاص دربار ،بویژه ناصرالدین شــاه،
گشــتند .در عصر قاجار ّ
به مراسم عزاداری امام حســین (ع) باعث شد تکایای بسیاری در
نقاط گوناگون ایران و در بســترهای فرهنگی و جغرافیایی متفاوت
از یکدیگر ساخته شوند.
تكيه و حســينيه به لحاظ كاركردی همســانيهاي بسياري با
هم دارند .در تعریف حســينيه آمده اســت« :تکیهای که در آنجا
مرثيه حســين بن علــي(ع) را خوانند و عــزاداري كنند» (معين،
 .)1375 :1384امــا اصطالح تكيه تنوع گســتردهتري از بناها را
شامل ميشود .در معماري اسالمي ايران اصطالح تكيه به سه نوع
بنا اطالق ميشــود  )1« :خانقاههــا و بناهاي مربوط به دراويش و
صوفيــان )2 ،تعدادي از بناهاي آرامگاهي كه در ارتباط با دراويش
و صوفيان قرار دارد )3 ،مكانهاي عزاداري ســوگواري و تعزيه كه
كاركردشان با حســينيهها مشــابهت دارند»(مالزاده و محمدی،
 .)15 :1388اين دو نام بيشتر در شهرهایی چون تهران ،اصفهان،
كرمان ،كاشــان ،ســمنان ،آمل و بابل به اسم تكيه و در شهرهايي
مثــل يزد ،نایين ،تفت ،شــيراز ،اردبيل ،خرمشــهر و بندر لنگه با
نام حســينيه رایج اســت (قبادیان .)258: 1384 ،اما در بعضي از
شــهرهاي كويري مانند نایين و كاشان عالوه بر تكيه و حسينيه از
كلمه ميدان نيز اســتفاده ميشود؛ چرا كه در اين شهرها حسينيه
در محل تالقي گذرها شــكل ميگيرد و عــاوه بر عملكرد خاص
خود ،به صورت فضاي شهري ف ّعال عمل ميكند(پیشین.)258 ،
متأســفانه در خصوص حسینیهها تحقیقات وسیعی انجام نشده
اســت .در کتابهایی که درباره بناهای مذهبی نوشــته شــدهاند
مســاجد از جایگاه ویژهای برخوردارند ،اما نوبت به حســینیهها و
تکایا که میرسد با اشارۀ مختصری معرفی شدهاند .اگر حسینیهها
را بعد از مســاجد به عنوان پرکاربردتریــن بنای مذهبی بپذیریم،
توجه به نحوه و جزئیات شکلگیری آن آشکار میشود .در
اهمیت ّ
ّ
این نوشتار قصد ما فرا رفتن از معرفی صرف و بررسی دقیق تر این
بناها با هدف رسیدن به پاسخ این پرسش است که تأثیر کدام علت
برای رسیدن به چنین کالبدی بیشتر بوده است.
 .3معرفي سه حسين ّيه از استان مازندران
استان مازندران يكي از اســتانهاي سرسبز شمال كشور است
كه در حاشــيه درياي خزر قرار گرفتــه و از آب و هوايي معتدل و
مرطوب برخوردار است.
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بررسی مقایسه ای حسینیه های مازندران و اصفهان در دورة قاجار

 .1 -3تکيه شيخ محمدتقي فرحي در رستمكال ،دهكده
قراطغان از توابع بهشهر
حسينيه بنايي يك طبقه است كه در بافت قديم شهر واقع
پالن:
ّ
شده است(تصویر شماره  .)1قرارگيري آن در ميان حياط و داشتن
بازشو از چهار سوي بنا نشاندهندة برونگرا بودن آن است و ديوار
كوتاهي كه دور تا دور حياط وجود دارد آن را از بافت پيرامون جدا
حسينيه شامل سه اتاق مجزاست كه به وسيله ارسيهاي
ميكند.
ّ
چوبي از هم جدا ميشــوند .اتاق مياني ،فضاي اصلي بناســت كه
دسترســي مســتقيم بدان وجود ندارد ،چرا کــه ورودی بنا از دو
ايواني اســت كــه در مقابل دو اتاق كناري قــرار گرفتهاند .فضاي
اصلي روي آكس اصلي بنا قرار گرفته و تقسيمات سهتايي پنجرهها
متعدد به كار رفته در آن سبب شاخص بودن
و شيشــههاي رنگي
ّ
آن گرديده اســت .فضاي خدماتي بنا فقط انبار كوچكي است كه
در پشت اتاق شمالی واقع شــده است(نقشه شماره  ()1بزرگنیا،
.)162 :1385
مصالح :مصالح ســاخت بنا آجر ،ســنگ ،چوب ،گچ و در سقف،
چوب و سفال است.
تزیينها :مهمترين تزیين بنا ،چوبي اســت .پنجرههاي چوبي با
گرهچيني ،تراشخوردن تيرهاي ســقف و سرســتونها ،ارسیها با
متعدد و شيشههاي رنگي به كار رفته در آن زيبايي
گرههاي چيني
ّ
خاصی به بنا بخشــيده اســت .داخل بنا و بــاالي درها و زير رفها
گچبري از نوع سينه كفتري مشاهده ميشود(تصویر شماره  2و .)3

 .2 -3تکيه آقا شيخ علي در رستمكال ،دهكده قراطغان
از توابع بهشهر
حســينيه ،بنايي يك طبقه است که در كنار گذر فرعي و
پالن:
ّ
در ميان حياطي واقع شده است که با ديوارهايي كوتاه از خانههاي
اطراف جدا ميشــود .از آنجا كه بنا از هر چهار طرف به بيرون باز
شو دارد ،لذا برونگراست(تصویر شماره .)4
حســینیه شامل پنج قسمت اســت كه اصليترين آن در
پالن
ّ
ميــان واقع شــده و دو اتاق كناري كه از فضــاي مياني كوچكتر
هستند به وسيله دو ايوان مقابلشان ورود به بنا را ميسر ميسازند.
تقسيمات سه تايي ارســيهاي فضاي اصلي ،شيشههاي رنگين به
كار رفته و نيز قرار گرفتن روي محور اصلي ،آن را بســيار شاخص
كرده اســت .فضاي خدماتي بنا شامل انباري و آبدارخانه كوچكي
است كه پشت اتاق هاي فرعی قرار گرفتهاند(تصویر شماره 5؛ نقشه
شماره .)2
مصالح :عمده مصالح بنا ســنگ ،آجر ،چوب و گچ اســت و براي
ساختن سقف هم از تيرهاي چوبي و سفال بهره گرفته شده است.
تزیينها :تزیين بنا عمدتاً معطوف به تزیينهای چوبي شــامل
كندهكاري روي تيرهاي سقف ،سرســتونها و نيز ارسيها با گره
چينيها و شيشــههاي رنگي است .گچبري داخل بنا باالي درها و
زير رف ها از نوع ســينه كفتري است(تصویر شماره  ()6بزرگ نیا ،
.)162 :1385
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نقشه شماره :2پالن حسینیه شیخ علی آقا مأخذ :نگارنده

 .3 -3تکيه كردكالي جويبار ،از توابع شهر جويبار
حسينيه ،بنایی دو طبقه است که در ميان فضاي باز وسيعي واقع
ّ
شده و با حصاری كوتاه ،از گذرهایي که از چهار سو آن را دربرگرفتهاند،
جدا شــده است(تصویر شماره  .)7به طور كلي بنا به سه قسمت کلی
تقسيم شده است .فضاي اصلي شاهنشين نام دارد که ارتفاع آن به اندازه
دو طبقه و در حقيقت ايواني متكي بر چهار ستون چوبي زيباست .اين
فضا كه شاخصترين فضاي بناست و از تقسيمات فرد در نما برخوردار
اســت با دو در چوبي و بدون فضاي واسط به اتاقهاي كناري ارتباط
مييابد .شاهنشين جایگاه افراد مهم و سالخورده روستاست .ورود به بنا
از دو كفش كن مجاور اتاقهای فرعی ميسر ميشود .طبقه دوم بنا ،که
دسترسي به آن از پلههاي قرار گرفته در دو طرف بنا صورت ميپذيرد،

بيشتر مورد اســتفاده زنان است .انبار و آبدارخانه در پشت شاهنشين
واقع شدهاند و از فضاهاي خدماتي بنا هستند(نقشه شماره .)3
مصالح ساخت :از آجر ،چوب و سنگ در ساخت بنا و از سفال و
چوب براي ساخت سقف آن استفاده شدهاند.
تزیينهــا :از شــاخصترين آن ميتــوان به تزیينهــای چوبي
سرستونها و ســر تيرها در قسمت شاهنشين ،گرهچيني پنجرهها و
نقوش روي ارسيهاي چوبي اشاره كرد .در نما و داخل بنا از آجركاري
با بند كشي سفيد استفاده شده است .در فضاي داخلي روي چوبهاي
سقف ،نقاشیهاي بسيار زيبايي ديده ميشود كه تصوير اسب ،سوار و
جنگ سواران با يكديگر بسيار ديده ميشود .اکثر اين نقوش تاريخي
هستند(تصویر شماره  8و  ()9بزرگ نیا.)164 :1385 ،
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تصویر شماره  :7حسینیه کردکال،
مأخذ :میراث فرهنگی استان مازندران

تصویر شماره :8گره چینی ارسی های چوبی،
مأخذ :میراث فرهنگی استان مازندران

تصویر شماره  :9نقاشی های سقف،
مأخذ :میراث فرهنگی استان مازندران

جدول شماره  :1جمعبندی موارد مشترک در هر سه حسینیه مازندران
موارد مشترک در هر سه حسینیه مازندران

پالن

 -1تقسیم سه تایی پالن
الف) قسمت میانی فضای اصلی،
اهمیتتر
ب) قسمتهای جانبی فضاهای کم
ّ
 -2قرارگیری فضای اصلی در وسط و روی محور تقارن،
 -3قرارگیری ورودی بنا در طرفین،
 -4برونگرا بودن،
 -5شاخص کردن فضای میانی با ایجاد شاهنشین

مصالح

 -1سفال -2 ،چوب -3 ،آجر -4 ،گچ.

تزیینها

 -1ارسیهای چوبی و گره چینیها -2 ،شیشههای رنگی به کار رفته در ارسیها.

 .4بررسی سه حسینیه در استان اصفهان
اســتان اصفهان در نواحی مرکزی کشور واقع شده است و دارای
آب و هوای گرم و خشک است.
 .1 -4حسينيه كلوان ،شهر نایين
حســينية کلوان ،بنايي دو طبقه اســت كه دور تــا دور صحني
ّ
بزرگ شــكل گرفته است(تصویر شماره  .)10اين فضاي باز به دليل
دسترســي از گذرهاي اطــراف مانند ميدان عمــل ميكند .تكيه،
ميدانچهاي است كه اطراف آن با غرفهها و تختهايي محاصره شده
اســت .غرفههای پیرامون صحن در ايام گرم سال مورد استفاده قرار
ميگيرند .برای دسترسی به طبقه دوم از دو ردیف پله ،كه در امتداد
ورودي مجموعه قرار دارند ،میتوان استفاده کرد .فضاي سرپوشيده
طبقه دوم ،مخصوص عزاداري خانمهاست و در مقابل آن رواق هايي
وجود دارد كه با درگاهي كوچك به هم مرتبط ميشــوند .بانوان از
اين فضا براي تماشاي دستههاي عزاداري استفاده ميكنند .در روي
محور اصلي مجموعه که از وسط میگذرد ،غرفهاي با ارتفاعی بيش
از دو طبقــه و عرضی بزرگتر از دهانههاي اطــراف قرار دارد كه دو

 -6تقسیمات فرد در نمای شاهنشین
 -7قرارگیری فضاهای خدماتی و کم اهمیت در قسمتهای پشتی بنا،
 -8به صورت منفرد و مستقل در بافت پیرامون و شکل گرفته در کنار گذر،
 -9سقف های تیرپوش چوبی،
 -10بام شیبدار.

بررسی مقایسه ای حسینیه های مازندران و اصفهان در دورة قاجار

نقشه شماره :3پالن حسینیه کردکال  ،مأخذ :میراث فرهنگی استان مازندران

بادگیر در كنار آن مشاهده میشود ،به این قسمت که شاهنشین نام
دارد دسترسی مســتقیم وجود ندارد .شاهنشين و دو بادگیر كناري
حسينيه شامل آبانبار
آن شاخص اصلي بنا هستند .فضاهاي فرعي
ّ
و آبريزگاه است و در سالهاي اخير سالن غذاخوري و آشپزخانه نيز
بدان الحاق شــده است(نقشه شماره ()4سلطانزاده.)135 :1374 ،
مصالح ساخت :آجر و گچ عمدهترين مصالح مصرفي هستند .ساخت
ديوارها و تاق ها و سقف ها همگي با آجر صورت پذيرفته است.
تزیينهــا :عمــده تزیينهای بنا آجركاري اســت كــه در نما با
بندكشــي ســفيد صورت پذيرفته اســت و قســمت ورودي نیز با
مقرنس و كاشيكاري مزيّن شده است .داخل بنا ،كه ديوارهها پوشش
گچي دارد ،جز کاربندی ســقف ها تزیينها خاص دیگری مشاهده
نمیشود(تصویر شماره  11و .)12
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تصویر شمارة  :10حسینیه کلوان ،مأخذ :نگارنده

تصویر شمارة  :11ورودی بنا با تزیین مقرنس
وکاشی ،مأخذ :نگارنده

تصویر شمارة  :12بادگیرهای کنار شاهنشین (فضای
شاخص مجموعه) ،مأخذ :سلطانزاده1374،
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نقشه شمارة  :4پالن حسینیه کلوان مأخذ :مالزاده و محمدی1381 :

 .2 -4حسينيه بابالمسجد ،شهر نایين
بنايي دو طبقه است كه حياطي را درون خود در برگرفته است(تصویر
شــماره  .)13اين حياط كه از سه گوشه به سه گذر متصل ميشود،
به صورت ميدان عمل ميكند .در طبقة پایين در هر جبهه غرفههايي
وجود دارد كه تعداد آنها فرد اســت .غرفة میانی که در هر جبهه از
دهانههاي مجاور عريضتر و ارتفاع آن برابر با دو طبقه است ،شاهنشين
نام دارد .چهار شاهنشین بنا روي محور اصلي آن قرار گرفتهاند .ورودی
ميسر ميگردد ،بانوان را به محل
طبقة باال ،که از غرفههاي كنار گذر ّ
اختصاصیشان در طبقة دوم ميرساند؛ این فضا در مقابل ،رواقي دارد
كه یا در فصول گرم ســال مورد اســتفاده قرار میگیرد ،و يا بانوان از

آنجا دستههای عزاداری را نظاره میکنند .آبانبار از فضاهاي خدماتي
قديمي بابالمسجد است .سالن غذاخوري و آشپزخانه بعدا ً بدان الحاق
شده است .گنبدی که در تصویر مشاهده میشود مربوط به بقعة چند
تن از عرفا است (پیشین.)99 :
مصالح :عمده مصالح مورد اســتفاده در بنا آجر است كه در نما
مشهود است .داخل بنا براي روكار از گچ استفاده شده است.
تزیينها :همانطوركه در نماي اين حسينيه ديده ميشود عمده
تزیين نمای خارجی بنا آجركاري با بندكشــي ســفيد است که در
پوشــش ســقفها ،تاقنماها و كاربنديها ،زيبايي خاصی به وجود
آوردهاند(تصویر شمارة .)14
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تصویر شمارة  :13حسینیه بابالمسجد وگنبد بقعه کناری،
ماخذ :نگارنده

تصویر شمارة  :14شاه نشینهای حسینیه که وسط هر جبهه قرار گرفته اند،
مأخذ :نگارنده

 .3 -4حسين ّيه صدره ،كاشان
بنايي يك طبقه اســت كه از ســه قسمت بســته ،نيمه باز و
باز تشــكيل شده اســت .در تقاطع ســه گذر ،فضاي باز يا همان
حســينيه شکل گرفته اســت ،بدين صورت حسينيه مانند
صحن
ّ
يك ميدان عمل ميكند.
قسمت ســر پوشيده ،كه در جبهه شــمالي قرار گرفته ،تاالري
است كه در نما با ســه تاق به سه قسمت تقسيم ميشود .قسمت
مياني ،كه ارتفاع بيشتري نسبت به دهانه مجاور دارد ،كاشيكاري
شــده و دو مناره در كنار آن قرار گرفته اســت كه قسمت شاخص
حسينيه است .ورودي بنا نيز از همينجاست .قسمت شرقي ،غربي
ّ
و جنوبي بنا شامل رواق هايي اســت كه دور تا دور قرار گرفتهاند.

تصویر شمارة  :15رسمي بندي های زیر سقف،
مأخذ :ملک زاده و دستجردی93 :1371 ،

روي آکس اصلي بنا در قســمت رواق ها نیــز دهانه و ارتفاع طاق
ميانــي از بقيه بزرگتر اســت و بــا كاشــيكاري در كتيبهاش از
حسينيه
تاق هاي مجاور متمايز شــده اســت .از فضاهاي خدماتي
ّ
ميتــوان به انبــار و نمازخانهاي ،كه در زير زميــن قرار گرفتهاند،
اشاره كرد( .ملك زاده و دستجردي.)12 :1371 ،
مصالح ساخت :آجر ،گچ و كاشي از مصالح به كار رفته در بناست.
تزیينها :آجر معقلي ،رســميبندي در ســقف و كاشيكاري در
نما از عمده تزیين بناســت .پوشش داخلي ســقف ها با رنگ هاي
كرم و قهوهاي رنگ آميزي شــدهاند(تصاویر شماره  16 ،15و )17
(پیشین)8 :

تصویر شمارة  :16ارتفاع بیشتر دهانه میانی،
مأخذ :ملک زاده و دستجردی10 :1371 ،

تصویر شمارة  :17مناره عنصر شاخص بنا،
مأخذ :ملکزاده و دستجردی 108 :1371 ،

بررسی مقایسه ای حسینیه های مازندران و اصفهان در دورة قاجار

نقشه شمارة  : 5پالن حسینیه بابالمسجد ،مأخذ :مالزاده و محمدی1381 ،
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نقشة شمارة  :6پالن حسینیه صدر ،مأخذ :عمادی284 :1381 ،
جدول شماره  :2جمعبندی موارد مشترک در هر سه حسینیه اصفهان
موارد مشترک در حسینیههای اصفهان

پالن

 -1وجود عناصر مشترک نظیر
 -6غرفهها و تاق های به کار گرفته شده برای تقسیم نمادها با تعداد فرد،
الف) فضای سر پوشیده،
 -7درونگرا بودن بناها،
ب) شاهنشین،
 -8استفاده از تاق برای پوشش سقف؛
ج)غرفهها،
 -9وجود آب انبار؛
د) رواق ها،
 -10داشتن عملکردی چون میدان و ترکیب با گذرهای اطراف؛
 -2قرارگیری شاهنشین روی آکس اصلی بنا،
 -3شــاخص شدن شاهنشــین با دهانه بزرگتر و ارتفاع بیشتر از  -11اختصاص طبقه دوم به بانوان؛
 -12تزیینها نقش ســازهای نیز دارند؛ تاق ها ،کاربندیها و آجرکاریها و ،...
طاق های مجاور،
عالوه بر نقش سازهای به زیبایی بنا نیز کمک کردهاند.
 -4عدم امکان ورود مستقیم به شاهنشین،
 -5ورودی بنا از تاق های مجاور شاهنشین
 -2گچ،

 -3کاشی،

مصالح

 -1آجر،

تزیینها

 -1آجرکاری -2 ،کاشیکاری،

-3کاربندی و رسمیبندی

 .5عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری بنا
در شــکلگیری کالبد هر بنا عوامل بسیاری دخیل هستند .در
این نوشتار تعدادی از مهمترین آنها برای تحلیل انتخاب شدهاند
که عبارتند از -1 :شرایط اقلیمی و جغرافیایی -2 ،فرهنگ مردم
وضعیت
منطقه -3 ،آداب و رســوم -4 ،شــرایط اجتماعی-5 ،
ّ
هنری.
ایــن عوامل گاه باعث به وجود آمــدن فضاهای خاص معماری
شدهاند؛ مانند آب انبار در اقلیم گرم و خشک ،و گاه با تأثیر شگرف
خود شکلهای متفاوتی از یک گونة معماری رقم زدهاند .این عوامل
در دو اســتان مازندران و اصفهان به لحاظ اقلیمی شــرایط کام ً
ال
متفاوتی دارند .آب و هوای معتدل و مرطوب در اســتان مازندران
باعث بارش فراوان ،پوشش گیاهی وسیع و نوسان کم دمای شب و
روز شده است .از سویی دیگر قرار گرفتن استان اصفهان در ناحیه
گرم و خشک با اختالف زیاد دمای شب و روز ،تابستانهای گرم و

زمســتانهای سرد ،پوشش گیاهی اندک و تابش فراوان نور آفتاب
همراه است .این شرایط بر معماری بومی این دو ناحیه تأثیر فراوان
داشته و در بسیاری از موارد آنها را متمایز از یکدیگر کرده است.
از دیگر شاخص های مؤثّر که به آن اشاره شد ،وضعیت سایر هنرها
ی است که بنای مورد نظر در آن دوره ساخته شده است.
در دورها 
از آنجا که معماری ،هنری است که از دیرباز به سایر هنرها برای
بروز و جلوه بیشتر خود وامدار بوده اســت ،لذا نقش ســایر هنرها
در ارتقای زیباییشناســی اثر معماری غیر قابل انکار است .لذا برای
تحلیل هر اثــر معماری باید نگاهی به تح ّوالتی که در عرصة هنری
رخ داده نیز داشته باشیم .از آن جا که جهانبینی ،باورها ،آیینها و
تح ّوالت اجتماعی و فرهنگی به گونهای در آثار هنری هر عصر بازتاب
پیدا میکند و ممکن است روح تازهای به کالبد اثر معماری بدمد ،در
این جا اشاره مختصری به وضعیت هنری و نیز تح ّوالت اجتماعی و
چگونگی آیین مذهبی در عصر قاجار خواهیم داشت.

 .6وضع ّیت آیینهای مذهبی در دورة قاجار
بــه دنبال فتوای معروف آیت اهلل میرزای قمی در زمان آقا محمد
خان قاجار در خصوص بالمانع بــودن انواع جدید عزاداری (تعزیه)
از لحاظ شهری ،مراسم عزاداری و تعزیه در دورة قاجار رونقی دیگر
گرفت،؛ به طوری که هیچ گاه ،نه قبل و نه بعد از دورة قاجاریه ،چنین

 .7تحلیل تفاوتهای حسینیههای مازندران و اصفهان
همانطورکه اشاره شــد معماران و نظریهپردازان مختلف عوامل
زیادی را بر شــکلگیری اثــر معماری مؤثر دانســتهاند؛ از تاریخ و
جامعه ،ســ ّنت و فرهنگ گرفته تا اقلیم و مصالح در دســترس و ...
توجه به جدول شــماره 3
 .اما همانطورکه از مقایســة تفاوتها ،با ّ
برمیآید ،عمده تفاوتها در کالبد بنای حسینیههای مذکور متأثر از
اقلیم است .شــرایط اقلیمی استان مازندران و اصفهان در دو حالت
کام ً
ال متضاد قرار دارد؛ در یکی بارش فراوان باران ،رطوبت و پوشش
گیاهــی غنی و دیگری در شــرایطی نیمه کویری با خشــکی هوا،
اختالف دمای زیاد شــب و روز و پوشــش گیاهی اندک  . ...آنچه
در معماری س ّنتی این دو منطقه دیده میشود ،کام ً
توجه
ال متأثّر از ّ
معماران ســ ّنتی به اقلیم و استفاده از مصالح بوم آورد است ،چرا که
همواره در پی به وجود آوردن معماریای بودهاند که با اقلیم همساز
معین
باشــد .کشــیدگی و خطی بودن پالنها که فرم اصلی بنا را ّ
میکند ،اســتفاده از مصالح بومی که متناســب با آب و هواست و از
طرفی اســتفاده از فرم خاصی را ایجاب میکند و آنچنانکه انتظار
میرود با خشــت و آجر در اصفهان میتوان تاق و گنبد ســاخت و
با چوب ســقف صاف یا شیبدار ،کاربندیها و مقرنس ها زاییده کار
روی چوب نیست و نیز گرهچینیها و سر شیرها قابل اجرا روی گچ
و آجر نیست.
آنچه به عنوان اشــتراکات در حســینیههای دو استان مشاهده
میشــود ،بسیار زیاد وامدار معماری بومی و س ّنتی آن منطقه است؛
چرا که این نوع معماری را نه در حســینیهها بلکه در سایر بناها نیز
میبینیم .به عنوان مثال ،نحوة تراشــکاری سرستونها ،نقاشیهای
آن در برخی آرامگاهها و ســقانفارها نیز مشــاهده میشود.عالوه بر
این که نحوة تاق سازی ،کاشیکاری و درونگرا بودن نیز در معماری
س ّنتی و بومی اصفهان و نواحی کویری قابل مشاهده است.
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 .1 -5وضعیت هنر و معماری در دورة قاجار
در زمــان حکومت صفویان آثار معماری فاخر بســیاری بر جای
ماند که قاجاریان نتواســتند آنهــا را نادیده انگارند و از آنجا که بعد
از صفویه دوره هنری درخشان دیگری وجود نداشت ،در بسیاری از
موارد سعی کردند اصول پیشــین را تقلید و تکرار کنند و گاهی به
علّت تح ّوالت و شرایط اجتماعی بسیار از هنر و معماری غرب تأثیر
پذیرفتند (گودرزی  .)29-30 :1388 ،بدینگونه پادشــاهان قاجار
ســعی میکردند نوعی مدرنیزم ایجاد کنند؛ چرا که شــیفته روش
زندگــی و فرهنگ غرب بودند ،اما اکثریت مردم به عقاید و رســوم
س ّنتی خود پابرجا ماندند (جبل عاملی.)1385 ،
از ویژگیهای هنر قاجار و در عرصة نقّاشی میتوان از چهرههای
انسانی ،غیر آبستره ،نقّاشــیهای دیواری ،شمایلکشی از شاهان یا
نقاشیهای پیکره نما با موضوعهایی همچون فرشتگان و انسانهایی
که مشغول انجام مراسم رسمی هستند ،یاد کرد (گودرزی:1388 ،
توجــه به نمادها،
 .)32رواج نقّاشــی مذهبــی و ثبت وقایع دینیّ ،
خصوصیات نقّاشی دوره قاجار
سمبلهای هنر ایران باستان از دیگر
ّ
اســت (غفاری نمین .)1389 ،بدین گونه است که در سقا تاالرهای
مازنــدران ،که در عصــر قاجار به وجود آمدهانــد ،نقوش تزیینی با
مضامین مذهبی و غیر مذهبی بسیاری مشاهده میشود که شباهت
بســیاری با نقّاشــیهای درباری دورة قاجار دارند .با اینکه زمینة
شــیوههای مرسوم نقّاشی شمایلنگاری و دیواری حماسی ،حکومت
قاجار بوده ،اما نمیتوان ویژگیهای کلی را برای نقّاشی دوره قاجار
در نظر گرفت و آن را به سبک قاجار نامید ( محمودی .)1387 ،
آجــر از قدیمیترین مصالح معماری ایران اســت کــه در دورة
قاجار اســتفاده از آن دســت خوش تغییراتی شد« .در دوران قاجار
بندهای عمودی حذف میشوند و آجرها از عرض به هم میچسبند
و آجرکاری به قاب دور سطوح و کتیبههای کاشی محدود میشود.
در نماهای آجری نیز اســتفاده از آجرهــای تزیینی قالبی و تراش،
که آجر در اندازه و شــکلهای مختلف هندســی است ،به اوج خود
میرسد»(بزرگنیا.)1386 ،
از دیگر هنرهای تح ّولیافته در این دوره میتوان به گچبری اشاره
کــرد که «نقوش غربی از طریق عکس یا مشــاهده افراد به فرهنگ
ایــران راه یافت و در حوزه گچبــری نیز از نقوش گیاهی ،طبیعی به
صورت برجسته استفاده شد»(اعظم زنگنه.)1387 ،
پس از نگاهی جسته گریخته به بعضی از تغییرات در این دوره و
با «همه تغییرهایی که زمینههای تجلّی هنری با شخصیت و دارای
نشانهای مشخص را فراهم میســازد ،هنری خاص که بتوان به آن
«هنر یک دوره» یا «ملیت» اطالق کرد که دارای تشــخّ ص باشــد
متجلّی نشده است»(گودرزی.)246 : 1388 ،

شــکوفایی را به خود ندید (رمضان نرگســی .)1389 ،این حرکت
هنرمندانه با پشــتیبانیهای مســتقیم و غیر مستقیم شاهزادگان و
حاکمان قاجار به سرعت دنبال شد و در دورة ناصرالدین شاه به اوج
رســید؛ چنانکه این دوره را عصر طالیی تعزیه نام نهادهاند(والیتی،
توجه ویژه بــه تعزیه تا جایی پیش رفت که «در این دوره
ّ .)1389
اگر جایی را برای تعزیه میســاختند ،یا برای نخستین بار برای این
منظور در نظر میگرفتند ،آن را تکیه مینامیدند»( پورمند ،و لزگی،
.)1387
از دیگــر ویژگیهای عزاداری در دورة قاجاریه حضور گســتردة
زنان در عزاداریها اســت .ف ّعالترین بعــد حضور اجنماعی زنان در
دورة قاجار شــرکت در مراســم عزادرای ماه محرم ،روضهخوانی و
معینی برای نشستن در
نمایش های تعزیه بود که اغلب جای ویژه و ّ
مجالس تعزیه داشتند (رمضان نرگسی.)1389 ،
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جدول شماره  : 3جمعبندی علت تفاوت حسینیههای مازندران و اصفهان
تفاوتهای
حسینیههای مازندران و اصفهان
ّ

مازندران  >---برونگرا
اصفهان  >---درونگرا

تحلیل تفاوتها
اهمیت اصل
در اصفهان به دلیل آب و هوای گرم و خشــک و ّ
محرمیت اکثر بناها به شــکل درونگــرا و دورتادور فضایی باز
ّ
شکل گرفتهاند،
امــا در مازنــدران به دلیــل نیاز به کــوران و تهویّــه در بنا،
ســاختمانها به صورت برونگرا شــکل گرفتهاند تا به اطراف
بازشو داشته باشند.

مازندران  >---حســینیهها متشکل از
تعدادی اتاق اســت که در کنار هم قرار
درونگرا بودن حسینیههای اصفهان سبب استفاده از عناصری
گرفتهاند.
چون رواق غرفه و  ...شده است .اما در مازندران به دلیل بارش
اصفهان  >---حسینیهها متشکل از :
فراوان باران استفاده از رواق یا غرفه خیلی کاربردی نیست.
 - 1فضای سر پوشیده -2 ،رواق،
 - 3شاه نشین -4 ،غرفه.
فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره چهـاردهم زمستـان 1392

در مازندران ســازه ســقف به صورت تیرهای چوبی است و به
صورت یکســره روی تمام فضا قــرار میگیرد .بنابراین افزایش
مازندران  >---ارتفاع مساوی شاهنشین
ارتفاع یک قســمت بیش از دیگر قسمتها دشوار است .اما در
با فضاهای مجاور،
اصفهان چون پوشــش هر قسمت تاق و گنبد است میتوان به
اصفهان  >---ارتفاع بیشتر شاه نشین
دلخواه ارتفاع هر قسمت را افزایش داد.
نسبت به تاق های مجاور،
اســتفاده از تیر چوبی در مازندران و تــاق و گنبد در اصفهان
معلول شرایط اقلیمی است.
به دلیل آب و هوای خشک و کم باران بودن اصفهان ذخیره آب
مازندران  >---نبود آب انبار،
انبار ضروری به نظر میرسد .
اصفهان  >---وجــود آب انبار در خود
امــا در مازندران بــه دلیل بارش فراوان و در دســترس بودن
حسینیه یا در مجاورت آن،
همیشگی آب ایجاد این مکان ضرورتی نداشته است.
مازنــدران  >---بیشتریــن مصالــح
مصرفی در ســاخت اســکلت سقف ،در
پنجره و ارسی(به عنوان عامل جدا کننده
فضاها) چوب است.
اصفهــان  >---عمــده مصالح مصرفی
آجر اســت که در ساخت دیوارها ،تاق ها،
سقف رواق ها و غرفهها و  ....کاربرد داشته
است.

اســتفاده زیاد از چوب در مازنــدران را میتوان به علّت فراوان
بودن آن در منطقه دانســت .اســتفاده از آن در قســمتهای
مختلف بنا ،از جمله ارسیهای چوبی که امکان کوران را فراهم
میسازد ،پاسخگوی شــرایط اقلیمی است .اما در اصفهان آجر
از مصالح در دســترس است که پاسخگوی آب و هوای کویری
توجه به کم بودن پوشش
منطقه اســت .اســتفاده از چوب با ّ
گیاهی مقدور نیست.

فعالیت زنان در عرصه اجتماع بیشتر شــده و
در دورة قاجــار ّ
اصفهــان  >---اختصــاص طبقه دوم
همواره در تکایا مکانی برای بانوان در نظر گرفته میشد که آن
حسینیهها و رواق های باال به بانوان
را در حسینیههای اصفهان به وضوح میبینیم .اما در مازندران
مازندران  >---نبــود چنین فضایی به
توجه نبوده که فضایی مختص بانوان به
ایــن نکته آنقدر قابل ّ
طور مشخص در مازندران
وجود آید.
مازنــدان  >---تزیینهــا اغلب چوبی
در هر دو شــهر تزئینات تأثیر پذیرفته از مصالح مورد استفاده
است نظیر تراش سرستونها ،گره چینی
در بناســت؛ در مازندران به دلیل استفاده زیاد از چوب تمرکز
ارسیها و گچبریها...
اغلب بر تزیین چوبی است.
اصفهان  >---تزیینها نقش ســازهای
در اصفهــان اغلب تزیینها معطوف بــه آجرکاری و طرحهایی
دارند ،آجرکاری نما  ،تاق ها و کاربندیها
مانند کاربندی و  .....است که اجرایش با آجر میسر است.
و ...
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مازنــدران  >---اســتفاده وســیع از
در مازندران به علت رطوبت زیاد هوا نیاز به کوران وجود دارد،
بازشوها (پنجره  ،ارسی ،)....
امــا در اصفهان خشــکی هوا و تابش زیاد نور خورشــید و نیز
اصفهــان  >---بازشــوهای انــدک و
بادهای دارای گرد و غبار نیاز به وجود بازشو را کاهش میدهد.
کوچک،

اصلیترین عوامل تاثیر گذار

اقلیم

آداب و
رسوم

شرایط
اجتماعی

فرهنگ

تح ّوالت
هنری
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نتیجه گیری
دورة قاجار به دليل نگاهي جســته و گريختــه به معماري ايران
باســتان و در عين حال تأثيرپذيري از معماري غرب نتوانست بسيار
صريــح و قاطع بر پيكره تاريخ معماري ايــران نقش بندد و خود را
طراحي معماري ،تفاوتهاي
چنان روشــن بيان كند كه تأثيرش بر ّ
دو بنا با كاركرد يكســان را به حداقل ممكن كاهش دهد .آنچه از
معماری قاجار بهعنوان تفاوتی با ســایر سبک ها به جا مانده ،اغلب
در بناهای حکومتی و کاخها مشــاهده میشود ،آنجا که حکمرانان
شیفته غرب در صدد هستند تا آنچه را در معماری غربیان دیدهاند،
تکــرار کننــد .همانطورکه در بخش تحلیل یافتهها نیز بیان شــد
تفاوتهای ساختاری حســینیههای مورد بررسی ناشی از زمینهای
است که بنا در آن شکل گرفته است .اين زمينه شامل فرهنگ ،آداب
و رســوم و شرايط اقليمي منطقهاي است ،ولی از اين ميان آنچه بر
جزء جزء بنا حضور مؤثر خود را نشــان ميدهد و بنا نميتواند بدون
پاســخگويي به آن پا بر جا بمانــد ،اقليم و به تبع آن معماری بومی
منطقه اســت؛ چرا که در دورة قاجار شتابزدگی در ساخت و عدم
خالقیتی فاحش باعث شــد تا روح دمیده شــده در ساختمانهایی
ّ
بــا عملکرد مذهبی بیــش از هر چیز دیگر اقلیــم و معماری بومی
منطقه را یادآور باشد .اســتفاده از مصالح بومآوردي چون چوب بر
شكلگيري اسكلت بنا ،نحوة اجرای سقف ،شكل پنجرهها و تزیينها
بســيار مؤثّر اســت .تمام اين جزئيات صورتي از معماري را شــكل
ميدهــد كه با گونهاي كه بــا تزیينها ،تاق هــا و كل پيكرة آن با
آجر شــكل ميگيرد ،تمایز فاحش دارد .این چنین اســت که بنای
حسینیههای مازندران و اصفهان را که برخاسته از یک نیاز و در پی
تحقق یک آرمانند ،تا این حد متفــاوت مییابیم .لذا از بین تمامی
عوامل مذکور ،که هر یک به نوعی بر شکلدهی تکایا مؤثّر بودهاند،
اقلیم و معماری بومی در درجة اول ،ســپس فرهنگ و آداب و رسوم
ایفای نقش کردهاند؛ به عبارت دیگر سبک قاجار و معماری غرب در
شکلگیری بناهای مذکور نقشی نداشته است.
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صنوبر ،تهران.
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1010غفاری نمین ،محمدرضا( « ،)1389واقعگرایی نقاشی دوره قاجار»،
کتاب ماه هنر ،شماره .141
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1515ملک زاده ،ناناز و دســتجردی ،معصومه ( ،)1371حســینیهها و
تکایای کاشــان (پروژه معماری اســامی) ،دفتر اسناد و مدارک
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی.
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