
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


27

یی
ورا

عاش
ی 

ن ها
آیی

در 
آن 

ق 
صدا

ی م
رس

 بر
ی و

مع
 ج

ای
ن ه

آیی
 و 

هر
ل ش

عام
ی ت

وم
مفه

ب 
چو

چار
ن 

دوی
ت

تدوین چارچوب مفهومی تعامل شهر و آیین های جمعی و بررسی 
مصداق آن در آیین های عاشورایی

چکیده
آیین ها را می توان به آداب و رســومی تعبیر کرد که طی ســال های طوالنی شــکل گرفته اند و روابط و مناسبات 
انســان ها با جامعه، محیط و تاریخ و نیز روابط میان شهروندان را در فضایی نمادین تعریف و تنظیم می کنند. آیین ها 
ریشه در باورها، احساسات و هوّیت اجتماعی مردم دارند و به همین دلیل، اغلب، برگزاری آن ها به شکلی خودانگیخته 
از ســوی افراد جامعه صورت می پذیرد. آیین از یک ســو به مثابه فعالّیتي اجتماعی در ارتباط تنگاتنگ با فضاست، بر 
آن تأثیر مي گذارد و از آن تأثیر می پذیرد. از سوی دیگر به مثابه پدیده اي فرهنگی، قابلّیت حمل روابط اجتماعی و 
فرهنگی را در شهر دارد. از این رو، آیین را می توان پدیده اي فضایی و به تبع آن پدیده ای شهری دانست. بنابراین 
آیین های جمعی همواره در تعامل با شهر، رد و اثر خود را برکالبد و محتوای آن برجای گذاشته اند. مقاله حاضر در 
پی شناسایی نحوة ارتباط میان شهر و آیین های جمعی است. بدین منظور با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و در 
قالب مطالعه ای کیفی، با شــناخت ماهّیت آیین های جمعی و بررسی دیدگاه های موجود شهرسازی در بارة موضوع، 
مدل مفهومی چگونگی این تعامل ارائه گردید. نتایج پژوهش نشــان مي دهد که آیین های جمعی به عنوان کنشــی 
اجتماعی، نمادین و تکرارپذیر، از طریق چهار معیار آزادی، تداوم، ارتباط و انطباق بر ســه مؤلفۀ اصلی شــهر، کالبد، 
معنــا و فعالّیت تأثیر مي گذارند. در نهایت نیز به  منظور تدقیق و تصدیق یافته های پژوهش، با اســتفاده از چارچوب 
مفهومی به دســت آمده، نقش آیین های عاشورایی به عنوان وسیع ترین و تأثیرگذارترین آیین جمعی بر معنا، فعالّیت 

و کالبد شهر ایرانی بررسي شده است.
 

واژگان کلیدي: آیین های جمعی، کالبد شهر، معنا، فعالّیت، آیین های عاشورایی.

مهران علی الحسابی*1، عصمت پای کن2

1 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

2  کارشناس ارشد طراحی شهری
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مقّدمه
با قبول شــهر به عنوان موجــود زنده ديگر نمي تــوان تنها به 
بعد ظاهري و کالبدی آن نگريســت. با اين رويكرد، شــهر داراي 
بعد محتوايي نيز هســت که از ابعاد تاريخــی، اجتماعی و هويّتي 
انسان ها سرچشمه گرفته اســت. آيين ها طيف وسيعی از رفتار و 
اعمال اجتماعی افراد را در جوامع پوشــش می دهند که با هويّت 
فردی و جمعی شــهروندان گره خورده و عامل ايجاد نوعی پيوند 
ميان انســان ، کالبد ، تاريخ و فضا بوده  است. درک ناصحيح و عدم 
توّجه کافی به اين موضوع در طرح های شهری امروزی منجر به از 
هم گســيختگی ساخت اجتماعی، از ساخت کالبدی- فضايی و در 
نتيجه از دست رفتن ســرمايه های هويّتی- مذهبی و شكل گيری 
فضاهای نامطلوب شهری شده است. از اين رو، مقاله حاضر در پی 
دســت يابی به نحوة تعامل آيين های جمعی با شهر است تا بتوان 
در ارائه راهكارهای شهری به آن توّجه داشت و از آن بهره جست.

اين مقاله شــامل دو بخش است: در بخش اول ابتدا براي استخراج 
ويژگي هاي کالن آيين ها با مراجعه به اســناد، مــدارک و مطالعات 
کتابخانه ای، مفهــوم ، انواع و کارکرد آيين ها در حوزة عام آن توصيف 
و تشريح  شــده است. ســپس  با بررســی  نظريّه هاي انديشمندان 
شهرســازی، در مــورد حرکت های جمعی و بر اســاس ويژگی های 
استخراج شده از بخش پيش، تأثيرات اين حرکت ها در کالبد و محتوای 
شهر و با اســتفاده از هنجارهای شهری بررسي شده است. در بخش 
دوم، آيين های عاشورايی به عنوان اصيل ترين جلوة سّنت های ايرانی-

اسالمی که فضای اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی شهر را به 
شّدت تحت تأثير قرار می دهد و در عين حال به عنوان يكی از عوامل 

تأثيرگذار بر ساختار شهر مطرح شده است.

1. آیین  های جمعی؛ تعاریف، مفاهیم و کارکردها
آيين، توافقی دســته جمعی يا شــكل اجتماعی رفتاري با سطح 
بااليی از شــّدت، اشتياق و احساسات است که اين ويژگی ها می تواند 
به دليل عملكرد آن به عنوان رابط ميان امر مقّدس و نامقّدس باشــد 
)Kanekar, 1992(. در مردم شناســی و جامعه شناسی، آيين به عمل 

تشــريفاتی گفته می شــود که دربردارندة معانی دينی مقّدس است 
)Durkheim, 1956(. باکوک معتقد اســت آيين عملی است همراه با 
نمايش جســمانی که مرتبط با نمادهاست )Bocock,1974(. گافمن 
آيين را به طور گســترده و وســيع در نظر گرفت و آن را در تمامی 
کنش های متقابل اجتماعی روزمره زندگی مشــاهده  کرد. فيشــر و 
مارکوس آيين ها را متونی ساخته شــده توسط فرهنگ می دانند که 
به نيت معنا بخشــی به تجربه ها قرائت می شــوند )گيويان ، 1385(. 
ترنر بيان می کند که آيين ها، ابزارهای قدرت مندی برای واشــكافی 
اليه هــای تو در توی نمايش اجتماعی هســتند؛ چرا که عميق ترين 
و درونی تريــن ارزش هــای فرهنگی را که ايــن نمايش اجتماعی در 
 آن تعبيه شــده اســت و در آن به اجرا در می آيد، آشــكار می کنند 
)Terner ,1984(. مــری داگالس معتقــد اســت کــه آييــن بــا 

قاب بنــدی امور، به طريقی خــاص جلب توّجه می کنــد، خاطرات 
 را احيــا می کند و اکنون را به قرائتی خاص از گذشــته پيوند مي زند

)Douglas, 1968(. هــدف از انجام آيين به تعبير ميرچا الياده تكرار 
نمادين عملی اســت که در سرآغاز و ازل رخ داده و مبانی اعتقادی و 
ضرورت های اجتماعی عميقی در پس آن نهفته است )الياده، 1375(. 
بنابراين، آيين با مرزبندی بين امور و با قاب بندی لحظه ها، جامعه را از 
نظــر فضا و زمان عالمت گذاری می کند )گيويان، 1385(. در مجموع 
شــايد بتوان اين گونه بيان داشت که »آيين اجرای داوطلبانۀ رفتاری 
است که به شكلی سزاوار به منظور تأثيرگذاری نمادين يا مشارکت در 

زندگی جدی طراحی شده است« )رودنبولر، 1387: 68(. 
در يكــی از تقســيم بندی های مهم ، آيين ها به دو دســتۀ عمدة  
»مراســم گذار« و »آيين های تقويت« تقسيم می شوند. آيين های نوع 
دوم معموالً معطوف به طبيعت يا کل جامعه هستند. هدف اين دسته 
از آيين ها تقويت يا تحكيم فراگردهايی اســت که برای بقای جامعه 
ضــرورت دارند يا در جهت تأييد دوبارة پايبندی جامعه به ارزش ها و 

باورداشت های خاص عمل می کنند )بيتس، 1375(.
بيش تر مكاتب فكری و رشــته های گوناگون علوم مربوطه، ريشه و 
علل شكل گيری آيين ها را عموماً در دو دسته جای داده اند؛ بنياد برخی 
از آيين ها صرفاً بر اســطوره ها و پنداشت های افسانه ای و برخی ديگر 
بر وقايع و رخدادهای تاريخی اســت )ياراحمدی، 1387(. »آيين های 
مبتنی بر اســطوره، يک شــكل نمايشــی از پندارهای ذهن ابتدايی 
در جوامع و تفســير و تعبير عينی و عملی انديشــه های سازندة اين 
پندارهاست در صورتی که آيين های مبتنی بر واقعه های تاريخی شكل 
نمايشی رفتارهايی هســتند که در بيرون از ذهن و پندار مردم و در 
حيــات تاريخیـ  اجتماعی جامعه رخ داده اند و مردم در آن رويدادها 

شرکت داشته، يا شاهد آن بوده اند« )بلوکباشی، 1383: 48(.
مراســم آيينی، زمان اســاطيری را در هر لحظه باز می آفريند و 
وقايع ازلی را از نو تجديد می نمايند. زمان اساطيری بر خالف زمان 
منطقی، زمانی مملو از خصايص و کيفّيت های گوناگون است و در 
هر لحظۀ زمانی به سبب رويداد حادثه آيينی خاص يا واقعۀ دينی، 
کيفّيتــی خاص و مرموز می پذيرد کــه آن لحظۀ به خصوص را از 

لحظه های ديگر متمايز می کند )نصرآبادی، 1388(. 
شــكی نيست که مراسم آيينی در بطن خود نمايشی دراماتيک 
به همراه دارد. در اين نمايش ها نه فقط بازيگر عهده دار نقش است، 

بلكه تماشاگران نيز در آن سهم دارند )شهبازی، 1387(.
برای انســان دوران باســتان که آيين را برای تنظيم رابطه اش 
با جمع، طبيعــت و ماورای طبيعت به وجــود آورده بود، آيين ها 
کارکردهايی نظير روش تعليم مؤثرتر، مهار حوادث احتمالی آينده 
و بزرگداشــت چيزی بود و حتی می توانســت سرگرم کننده باشد 
)رهبين، 1383(. اما انسان شناسی معاصر، تمرکز خود را بر اجتماع 
نهــاده و  بــر اهمّيت آيين در همۀ جوامع تأکيــد دارد. دورکهايم 
معتقد است همۀ اديان متضمن اعمال تشريفاتي و شعائري منظم 
هســتند که در آن گروهي از مؤمنان گردهم مي آيند. در مراســم 
تشريفات جمعي، حس همبستگي گروهي تأييد و تقويت مي شود 
)خرمشاهی، 1372 و گيدنز، 1376(. از نظر دورکيم آيين ها برای 
يادآوری اهمّيت گروه نسبت به افراد، ضروری بوده و جامعه همواره 
به آيين ها نياز داشته است. اجراي مراسم مذهبي، ميراث اجتماعي 
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گــروه را ابقا و احيا مي کند و ارزش هاي پايدار آن را به نســل هاي 
آينده انتقال مي دهد )کوزر، 1387(. 

تفســيرهای بعدی کارکردگرايان از جمله رادکليف براون بر اهمّيت 
آيين به منظور اطمينان بخشــی به تداوم ساختارهای اجتماعی تأکيد 
می ورزد. راپاپورت با تحليلی بوم شناسانه بيان می نمايدکه آيين به حفظ 
محيطی سالم کمک می کند. ادموند ليچ و مری داوگالس تحليل های 
خود را بر آيين به مثابه ارتباط متمرکز کرده و به اهمّيت نمادهای آيينی 
برای تشــريح و تجربه وقايع تأکيــد کرده اند. ماکس گلوکمان، مكتب 
منچستر و نيز ويكتور ترنر به شكلی عام تر توّجه خود را به آيين به مثابه 
عنصری در حفظ ايستايی و برابری و درک آيين هم چون فرآيندی فّعال 
معطوف کرده اند )الياده، 1372(. ترنر آيين را اجرايي عمومی، رخدادی 
ارتباطی و کارکردی می داند که تالش می کند شقاق را در جامعه جبران 
نمايد )ترنر، 1967(. او جامعه را به مثابه فرآيندی ديالكتيكی می بيند که 
طی آن نظم1 و بی نظمی2 مدام جايگزين هم می شوند. مراد ترنر از نظم 
همان ساختار هنجارمحور و نهادمند جامعۀ در حالت عادی است که با 
اجرای آيين و در طول آن به ضدســاختاری بی ريخت و بی نهاد تبديل 
می شود. ساختار، دوره ای طوالنی است و ضدساختار بسيار زودگذر است 

و به عقيدة ترنر جايگزينی مداوم اين دو ضامن بقا و همبستگی جامعه 
.)Turner, 1966( است

در مجمــوع و به طور خالصه کارکــرد آيين در جوامع امروزی را 
می توان گردهم آوردن مردم در فواصل زمانی منظم و حفظ خطوط 
ارتباط و همــكاری آن ها، فراهم آوردن زمينۀ تقويت و تأييد دوبارة 
پايبنــدی جامعه به ارزش ها و باورداشــت های خاص، ارائۀ حمايت 
روانی و کاهش اضطــراب و کشــمكش های اجتماعی بين اعضای 
جامعه، تحكيم نظارت اجتماعی از طريق نهادهای مدنی و سازمان ها 
و تشّكل های غيردولتی، انتقال غيرمستقيم ارزش ها و آداب و رسوم 
از نسلی به نسل ديگر، ايجاد تعادل اخالقی در جامعه، تحكيم هويّت 
اجتماعی و ابزاری برای نشان دادن مقاومت های سياسی، اجتماعی و 

فرهنگی دانست ) عابدی، 1385 و غراب، 1383(.
اگرچه در ادبيات آيين شناســی، تعاريف و مفاهيم گسترده ای از 
آيين ها وجود دارد و اجماعی در تعريف آيين مشــاهده نمی شود، با 
بررسی دقيق مفاهيم موجود می توان به سه ويژگی اصلی و بنيادين 
آيين ها دست يافت که در بين مفاهيم موجود مشترک هستند. اين 

ويژگی های اصلی در جدول زير آمده  است.

جدول شماره 1: ویژگی های اصلی آیین های جمعی بر اساس نظریّه هاي موجود در حوزه عام، با ذکر منابع مورد استناد

ویژگی اصلی آییننظریه ها و مبانی موجود درارتباط با آیین ها

 - کنش نه تنها يک انديشه )رودنبولر(
 - عملی مبتنی بر تصورات از پيش موجود و همواره اجراشونده برای ديگران )رودنبولر(
)Kanekar( توافقی دسته جمعی يا شكل اجتماعی رفتار با سطح باالی احساسات - 

)Kanekar( به عنوان شكلی از ارتباط - 
)Bocock( عملی همراه با نمايش جسمانی - 

 - متونی ساخته شده توسط فرهنگ )فيشر و مارکوس(
)Terner( واشكافی اليه های تو در توی نمايش اجتماعی - 

 - دربردارندة ضرورت های اجتماعی عميق )الياده(
 - اجرای داوطلبانه رفتار به شكلی سزاوار )رودنبولر(

)Terner( اجرای عمومی، رخدادی ارتباطی و کارکردی - 
)Durkheim( مسبب ابقا و احيای ميراث اجتماعی گروه - 

 - فراهم کنندة زمينه تقويت و تأييد دوبارة پايبندی جامعه به ارزش ها
 - کنشی داوطلبانه و انتخاب شيوة مشارکت در آن ) اجراکنندة آيين يا شاهد آن( )رودنبولر(

 - معطوف به گروه و واجد معانی اجتماعی)شيوه ای از داللت بر انجام نيات به طور اجتماعی جهت يافته( 

الگوی رفتاری،کنش و نمايشی 
اجتماعی

)Kanekar( احيا و تجلّی خاطرات پيوندخورده با رويداد، شخص يا مكاني خاص - 
)Kanekar( بازآفرينی خاطرات جمعی - 

 - قرائت به نيت معنابخشی به تجربه ها )فيشر و مارکوس(
)Douglas( احياکنندة خاطرات و ارتباط دهندة اکنون به قرائتی خاص از گذشته - 

 - رفتاری به طور مرتب تكرارشونده، نه به دليل موقعّيت ويژة امور بلكه به واسطه واقعيت ها )رودنبولر(
 - انتقال ارزش های پايدار به نسل های آينده
 - تكرار واقعه در فواصل زمانی منظم )الياده(

تكرارپذيری رويداد در زمان و مكانی 
مشّخص

 - کنشی بسيار نمادين )غراب(
)Kanekar( رابط ميان امر مقّدس و نامقّدس - 

 - تكرار نمادين عملی ازلی )الياده(
)Durkheim( دربردارندة معانی دينی مقّدس و مبانی اعتقادی عميق - 

)Bocock( عملی مرتبط با نمادها - 
 - عالمت گذاری جامعه از نظر فضا و زمان )رودنبولر(

 - نشان دهندة واقعّيتی مقّدس در عمل )الياده(
 - خلق زمان و مكانی مقّدس )الياده(

 - تأثيرگذاری نمادين در زندگی جّدی و بيان نمادين نظم های اجتماعی )رودنبولر(
)Durkheim( وسيلۀ تّجسم و تجّدد عينّيت بخشيدن به اعتقادها و ايدئولوژی ها - 

 - نمادهای آيينی وسيله ای برای تشريح و تجربه وقايع )ليچ و داگالس(
)Terner( آشكارکنندة درونی ترين ارزش های فرهنگی - 

برخوردار از ماهّيتی نمادين و 
استعاری
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2. نگاه به آیین به مثابه پدیده اي شهری
همان طور که کاترين بل )1992( اشــاره می کند، مطالعات آيينی 
به چند حوزه توّجه خاص داشــته اســت. دورة کالسيک آن بيش تر 
دارای رويكردی مذهبی بوده اســت. رويكردهــای کارکردگرايانه در 
جامعه شناسی برای تحليل پديده های اجتماعی به آيين ها توّجه دارند. 
مردم شناسان نمادگرا به آيين به عنوان پايه و اساس پويايی فرهنگی 
توّجه مي کنند. در ميان اين پيشينۀ طوالنی جای مباحث تحليل فضايی 
آيين ها خالی است. آدری ريچاردس)1956( معتقد است آيين ها عموماً 
شرکت کنندگان در مراسم را با تحّرک فيزيكی و فعالّيت، ارتباط فّعال 
و غير فّعــال، معرفت باطنی و ظاهری و معموالً در حالت های عميق 
احساســی درگير می کنند. از آن جايی که تحّرک و فعالّيت فيزيكی 
بدون وجوه فضايی غيرقابل فهم است، تعريف ريچاردس بيانگر رابطۀ 
مستقيمی ميان آيين و فضاست، اما به طور دقيق رابطۀ ميان آيين و 

وجوه فضايی آن را تشريح نمی کند )مسعودی نژاد، 1388(.
ديويد پارکين )1992( معتقد اســت که آيين ها به طور اساسی 
فعالّيــت فيزيكی هســتند و بخش کالمی آييــن اختياری و قابل 
جايگزين شــدن اســت. آن چه پارکين با وجود آميختگی اجرای 
آييــن و کالم به آن به عنوان اصل بنيــادی توّجه دارد، فضامندی 
مراســم در آيين است. پارکين تشريح می کند که در آيين تحّرک 
و فعالّيــت فيزيكی و در نتيجه وجوه فضايی ارجح اســت. بنابراين 
رابطــۀ ميان آيين و فضا می تواند از دو منظر ديده شــود: از منظر 
اول آيين ها به فضا و مكان مربوط می شــوند و از منظر دوم آيين 
به عنوان پديده ای فضايی مورد توّجه قرار می گيرد. منظر دوم آيين 
را به طور بنيادی پديدة فضايی وابســته به تحّرک فيزيكی در ميان 
فضا تشريح می کند. از اين رو، آيين ها هستۀ هويّت اجتماعی و ذاتاً 

.)Parkin,1992( موضوعی فضايی هستند
چنين استداللی در مقايسه با تعاريف موجود از فضا، خود را نمايان 
می سازد. از ديد هانری لوفور فضا مشتمل بر سه بعد فيزيكی، ذهنی و 
اجتماعی است و در ميان اين ابعاد، فضای اجتماعی و نقش بازيگران 
و روابط ميان آن ها بســيار خاص است و به دليل سيال بودن و تنوع 
موقعّيت هــا، نياز ها و روابط، امكان ايجاد تغيير و تحول پياپی و حتی 
خلق و توليد فضا توســط کنشــگران فعال در آن وجود دارد. بر اين 
اســاس، فضای اجتماعی در نظر لوفور، آن چيزی اســت که در بطن 
تجربه انســان ها، در زندگی روزمره و فرهنگ حاکم بر آن ها، شــكل 
می گيرد و بر اســاس تأثيری که از فضای فيزيكی می گيرد و البته در 
عين حال تأثيری که بر آن می گذارد، بســيار متفاوت است )فكوهی، 
1383(. فضای شهری به عنوان يكی از زيرمجموعه های مفهوم فضا از 
مقولۀ فضا مستثنا نيست. ابعاد اجتماعی و فيزيكی شهر رابطه ای پويا با 
يكديگر دارند و فضای شهری مشتمل بر دو فضای اجتماعی و فيزيكی 
است )مدنی پور، 1379(. »فضای شهری، عرصۀ ايفای نقش بازيگرانی 
است که هريک به عنوان کنشگرانی ازجامعۀ خود محسوب می شوند« 
)بحرينی، 1377: 313(. فضاي شهري، بستر مشترکی است که مردم 
فعالّيت های کارکردی و مراسمی را که پيونددهندة اعضای جامعه است 
در آن انجام می دهند؛ صحنه ای اســت که بر روی آن نمايش زندگی 

جمعی، در معرض ديد قرار می گيرد )صالحی، 1387(. 
بنابراين می توان چنين برداشــت نمود کــه اوالً آيين به مثابه 
فعالّيتــي اجتماعــی نه فقط نيازمند فضاســت، بلكــه در ارتباط 

تنگاتنگ با آن است، بر آن تأثير می گذارد، از آن تأثير می پذيرد و 
حّتی به خلق فضا منجر می شود. دوم آن که آيين به مثابه پديده اي 
فرهنگی و اجتماعی، قابلّيت حمــل روابط اجتماعی و فرهنگی را 
دارد و از آن جايی که شــهر نوع خاصی از سازمان يافتگی زندگی 
اجتماعی در انطباق با فضا تلقی می شود و به عنوان فضايي کالبدی 
در ارتبــاط مســتقيم با فضای اجتماعی اســت، در نتيجه آيين را 

می توان پديده اي فضايی و به تبع آن پديده ای شهری دانست.

3. بررسی نظرّیه هاي اندیشــمندان حوزة شهرسازی در 
ارتباط با موضوع

دســتيابی به نحوه تعامل آيين های جمعی با شهر و کيفيت های 
محيطــی مطــرح در آن در قالب مدلی مفهومی، عالوه بر بررســی 
مباحث نظری موجود از آيين های جمعی، نيازمند بررسی نظريه های 
انديشمندان حوزه شهرسازی و استخراج هنجارها و معيارهای مطرح 
شده توسط آنان در ارتباط با کيفيات محيطی مرتبط با موضوع است. 
از اين رو به بررسی ديدگاه انديشمندان حوزه شهرسازی در ارتباط با 
موضوع پرداخته شد که مهم ترين عناوين و هنجارهای قابل برداشت 

از آن ها در جدول شماره 2 ذکر شده است.

4. در جســتجوی چارچــوب مفهومی تعامل شــهر و 
آیین های جمعی 

آيين های جمعی به عنوان کنشــي اجتماعــی همواره در طول 
تاريــخ در پيوند با شــهر و فضاهــای آن بوده  اســت. در اين باره 
مطالعاتی چند به انجام رســيده اســت؛ از آن جمله: جاده جشن 
آتنــا در شــهر آتن به عنوان ســتون فقــرات شــهر و درون مايه 
توســعه اصلــی آتــن )Parke,1977: 22(، )بيكــن، 1386: 67-

Egli,1959:171( ،)64( ،کارنــاوال باســتانی شــهر رم و تأثير آن 
برشــكل گيری سازمان فضايی شهر و ايجاد عناصر آيينی به عنوان 
نشــانه های اصلــی شــهر )Kanekar,1992: 31-42(، ) موريس، 
1385: 196-190(، مراســم پاليو در شهر ســی ينا و تأثير آن بر 
هويّت شــهری و سازمان يابی ميدان اصلی شهر و ايجاد جاذبه های 
 Jackson,2006:137(, )Burchhardt,1960:( گردشــگری فرهنگی
 )22-28(, )Bornberg,2007: 47(, )Drechsler,2006: 120-124 

و آيين هــای مذهبی شــهر بختاپور نپــال و تأثيــر آن در ايجاد 
مكان های شــهری، يكپارچگی فضايــی آن و القای معانی ويژه در 

.)Kanekar, 1992: 87-96)، (Gutschow, 1980: 60(شهر
دست يابی به نحوة تعامل آيين های جمعی با شهر و کيفّيت های 
محيطــی مطــرح در آن در قالب مدلی مفهومــی، پس از مراجعه 
به مطالعات پيشــين نيازمند نتيجه گيری از مباحث نظری تشريح 
شــده در اين پژوهش است. از اين رو، برای تدوين مدل مفهومی، 
پس از مطالعه نظريّه های حوزة شهرســازی، هنجارها و معيارهای 
مطرح شده در آن ها در مورد کيفّيت های محيطی مرتبط با موضوع 
استخراج گرديد. با نگاهی دقيق تر می توان اين هنجارها را در چند 
دســته جای داد. دســته بندی صورت پذيرفته  نشان می دهد که 
هنجارهای مطرح شــده در قالب چهار گروه “تــداوم”، “ارتباط”، 
“آزادی” و “انطباق” قابل دســته بندی اســت؛ اين طبقه بندی در 

جدول زير قابل مشاهده است.
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جدول شمارة 2: نظریّه هاي صاحب نظران حوزه شهرسازی در ارتباط با موضوع، با ذکر منابع مورد استناد

معیارها )هنجارها(دیدگاه

- بازگشت به شيوه های هنری قرون وسطی،کامیلو زیته
طّراحی غنی- درصدد ايجاد فضاهای غنی از هنر و زندگی )زيته، 1385(.

لوئیس مامفورد

- تعريف شهر به عنوان نهاد اجتماعی،
- توّجه به ابعاد تاريخی و فرهنگی شهر،

- شهر، بستر فرهنگ سازی و نمايشی از فعالّيت های اجتماعی،
- توّجه به شاخصه های کيفی و انسانی شهر )مشكالنی ، 1390(.

هويّت بخشی
منحصربه فرد

سرزندگی و فعالّيت 

- دستيابی به مفاهيم و ارزش های انسانی از طريق نمادگرايی،کنزو تانگه
- ايجاد ارتباط ميان محيط فيزيكی و دنيای ماوراءالطبيعه )فناوری نوين و انسانيت()پاکزاد ، 1389(.

نمادين بودن
پيوستگی کالبدی و اجتماعی

آلدوفان آیک
- توّجه به اليه های تاريخی و گذشته در طّراحی،

- شهر به عنوان بستر رويدادهای پيدرپی،
- استفاده از دو واژه »مكان« و »رويداد« به جای »فضا » و »زمان« )پاکزاد ، 1389(.

هماهنگی با زمينه
خاطره انگيزی

حس مكان، حس زمان

کوین لینچ
- توّجه به اهمّيت انسان و فعالّيت هايش بيش از عناصر کالبدی،

- استفاده از تداوم فرهنگی و پيوند زمانی و مكانی با محيط در تعريف »شهر خوب«،
- ارتباط شهروندان با تجارب، معانی و خاطرات خود در شهر )لينچ ، 1381 ،1374(.

پويايی و ماندگاری
نقش انگيزی ذهنی 

پيوستگی زمان و مكان
سازگاری)انطباق فرم و 

فعالّيت(

الرنس هالپرن

- بيش ترين تعامل ميان مردم و محيط شهری و فراهم نمودن محيطی خالق با گونه گونی زياد به عنوان هدف 
نهايی شهر،

- تعريف شهر به مثابه مجموعۀ پيچيده ای از رويدادها و خارج از هرگونه برنامه از پيش تعيين شده،
- توّجه به تجربۀ فضايی انسان ها و نقش مردم و حرکت های آن ها در ماندگاری شهر،

 ،Halprin,1972( شهر دستاورد هنر خالقانه ای از اجتماع و نيازمند حضور پيوسته و پرانرژی تمام شهروندان -
حبيب، 1388، پاکزاد، 1389(.

مشارکت و تجربۀ جمعی
انطباق با رويدادها و تجربه ها

تداوم  کالبدی
تعامل انسان با کالبد

تجمع پذيری

ادوارد هال
- تأکيد بر فرهنگ به عنوان بعدی بسيار مهم از زندگی اجتماعی و تأثيرگذار در پيدايش سكونتگاه ها،

- توّجه به مسألۀ همجواری و نيازهای ارتباطی آن در فضا و مكان و طراحی و برنامه ريزی برمبنای آن،
- توّجه به انسان با تمامی بعدهای پيوسته اش از جمله خانه، شهر  )هال، 1376(.

انطباق با نيازها
شهروندمداری

آلدروسی

- معماری به عنوان فرآيندی پيونددهنده گذشته به آينده،
- شهر دستاورد ناخودآگاه جمعی  و صحنه فعالّيت و سرشار از عواطف و احساسات چندين نسل،

- تأکيد بر نقش عوامل فرهنگی در شكل گيری ساختار شهر،
- شهر صحنه رخداد فعاليت های انسانی و هر رويدادی است که دارای خاطره از گذشته بوده يا خاصيت بالقوه 

خاطره شدن داشته باشد،
.)Kanekar, 1992 -1386 ،آيين های جمعی به عنوان عامل پويای احيای خاطرات گذشته)پاکزاد -

تداوم زمانی
تداوم کالبدی
خاطره انگيزی

تعامل اجتماعی
جمعی بودن

پايايی و ماندگاری

ادموند بیکن

- نقش تعيين کننده بشر در پيدايش شهر،
- تأکيد بر نقش طراح شهری در فراهم کردن زمينه ای در خور به منظور هماهنگی تجربۀ زندگی، به معنای 

تجربۀ فضاها در پيوند با هم و در ظرف زمان،
- تعريف معماری به عنوان »بيان کننده فضا« و ايجادکننده تجربه ای معين از فضا در شرکت کننده، در ارتباط با 

تجارب پيشين و آتی او،
- تشخيص وجود نيروهای پيونددهنده کل شهر و عامل وحدت فرم در شهرهای قديمی از جمله »نظام های 

حرکتی« جشن آتنا در آتن،
- رابطۀ انسان و محيط ، برآيند کنش دوسويه، عاطفه ، ادراک و ... )بيكن ،1386(.

انطباق با رويدادها و تجربه ها
تداوم کالبدی
تداوم زمانی

تعامل انسان بامحيط
انطباق با نيازها
تعامل اجتماعی

آزادی- شهر اصلی ترين مكان توليد و توزيع عقايد و در نتيجه مرکز رشد فرهنگ )مشكالنی، 1390(،ملوین وبر
رشد فرهنگ

آموس راپاپورت

- توّجه به فرهنگ به عنوان عاملی مهم در شكل دهی به سامانه های فعالّيتی آدم ها و در پی آن سكونتگاه ها )فرم 
شهر بازتابی از قواعد شكل يافته به وسيلۀ فرهنگ(،

- اشاره به اهمّيت مذهب در بين همۀ عوامل منشأ عملكردهای انتظام بخش مجتمع های زيستی )به علت رابطه 
ميان منشأ شهرها با نمادهای مقدس؛ به عبارت ديگر، عمل نظم دهی، سمبليک است و مذهب و امور مقدس در 
تمامی فرهنگ های زيستی، که شهرها و مراکز سكونتی از آنجا آغاز شده، نقش مرکزی دارند( )راپاپورت ،1366(.

انطباق فرم با فعالّيت و 
فرهنگ

نمادين بودن
انتظام گيرنده به وسيلۀ 

مذهب و فرهنگ

نوربرگ شولتز

- تبيين شهر به عنوان مكانی برای ديدار و تعامل اجتماعی و سرشار از تنوع و گوناگونی،
- تبيين فضای شهری به عنوان صحنه سكونت جمعی و عرصه گردآوری انسان ها بهرغم اختالفات شان،

- توانايی شهر در ايجاد فرصت ديدار و گزينش برای آدميان و در نتيجه عرضه کننده گونه ای حس تعلّق در آنان،
- تأکيد بر نقش و ميزان مشارکت انسان در هويت بخشی به مكان به عنوان عاملی در ايجاد هويّت فردی )شولتز، 

.)1386 ،1384 ،1381

تنّوع و گوناگونی
تجمع پذيری
حس تعلّق

مشارکت و رفتار جمعی 
در شهر

هويت بخشی
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معیارها )هنجارها(دیدگاه

ادوارد رلف

- تعريف فضای وجودی به معنای تجربه ای از فضا توسط عضو گروه فرهنگی،
- تقسيم بندی فضای وجودی به دو فضای »جغرافيايی« و »مقدس«،

- تشريح فضای مقدس به عنوان فضايی سرشار از نشانه ها و اشيای بامعنا و بيانگر نگرش اعضای عضو آن فرهنگ 
به دنيای پيرامون شان و در قالب تجربه ها و معانی مقّدس،

- اشاره به نقش آيين ها و سّنت ها در ايجاد حس ماندگاری و تأکيد بر مرگ مكان درصورت از بين رفتن اين 
سّنت ها و آيين ها،

- تأکيد بر رابطۀ اجتماع و مكان )مكان را بيش از هرچيز می توان تظاهر و بيان کالبدی باورها و ارزش ها 
تعامالت و تعهدات دوسويه ميان افراد اجتماع دانست(،

- شناخته شدن مكان ها برپايه اعمال و فعالّيت های مشترک و همچنين اشتراک در نشانه ها و معناهای همگانی 
شناخته شده،

- مكان مرکز گردآورندة تجربه های انسان از رويدادهای پرمعنای وجودش در دنيا، 
- وابستگی معنی مكان ها به فرهنگ و مردم با عاليق و تجارب متنوع و نظرات مختلف شان،

- تشريح مكان به عنوان گردآورندة نيت ها )جوهر مكان در نيت مندی ناخودآگاهانه ای است که مكان را به عنوان 
مرکز وجود انسان تعريف می کند( )پاکزاد، 1388(.

معنادهندگی به محيط
انطباق با رويدادها و تجربه ها

نمادين بودن
ماندگاری و پويايی

ارتباط مكان و تعامالت 
جمعی

ارتباط مكان و باورها و 
نيت های انسانی

- توّجه به سه نمونه دارايی انسانی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان مواردی از هفت دارايی کالن شهر  )محمدی، جان فریدمن
.)1387

ارتباط ثروت ملی و فرهنگ 
جمعی

یان گل
- تعيين موضوع های مطرح در طّراحی با اولويّت »نخست زندگی، بعد فضا و سپس ساختمان ها«،

- تأکيد بر لزوم حضور و مشارکت ديگر شهروندان در ايجاد فعالّيت های اجتماعی،
- فعالّيت های اجتماعی، دستاورد »کيفيت« و » طول مدت وقوع« )گل، 1387(.

مشارکت جمعی در فضا
پويايی فضا

امكان زندگی اجتماعی

کریستوفر 
الکساندر

- حصول هويّت هر مكان از تكرار پيدرپی الگوهای ويژه از رويدادها در آن مكان، 
- روح هر فضا و همۀ ادراک انسان در فضا نه تنها به محيط کالبدی آن بلكه به الگوی رويدادهايی بستگی دارد 

که در آنجا رخ می دهد،
- هر فرهنگ همواره الگوهای رويدادی خود را با نام عناصر کالبدی فضا، آنگونه که در آن فرهنگ متداول شده 

است، مشخص ميكند )الكساندر، 1381(.

هويّت بخشی متأثر از رويدادها
ارتباط کالبد و فرهنگ

حس مكان

جدول شماره 3: استخراج معیارهای کالن حوزه شهرسازی در ارتباط با موضوع

هنجارهای هم بسته چهارمهنجارهای هم بسته سومهنجارهای هم بسته دومهنجارهای هم بسته اول

معیارها و هنجارهای کیفی استخراج شده

هماهنگی با زمينه،
حس مكان،
حس زمان،

پويايی و ماندگاری،
پيوستگی زمان و مكان،
ارتباط کالبد و فرهنگ،

تداوم کالبدی،
تداوم زمانی.

هويّت بخشی،
نمادين بودن،

خاطره انگيزی،
نقش انگيزی ذهنی،

هويّت بخشی متأثر از رويدادها،
ارتباط مكان و باورها و نيت های انسانی،

معنادهندگی به محيط،
حس تعلّق،

رشد فرهنگ،
انتظام گيرنده توسط مذهب و فرهنگ،

ارتباط ثروت ملی و فرهنگ جمعی.

سرزندگی و فعالّيت،
شهروندمداری،
تجّمع پذيری،

امكان زندگی اجتماعی،
مشارکت جمعی در فضا،

مشارکت و تجربه جمعی، 
تنوع و گوناگونی،
تعامل اجتماعی،

جمعی بودن،
پيوستگی فضای کالبدی و 

اجتماعی،
سازگاری،

پويايی فضا.

انطباق با نيازها،
انطباق با رويدادها و تجربه ها،

ارتباط مكان و تعامالت جمعی،
ارتباط مكان و باورها و نيت های 

انسانی،
انطباق فرم با فعالّيت و فرهنگ،

تعامل انسان با کالبد.

هتجارهای 
انطباقآزادیارتباطتداومکالن

بررســی ويژگی های اصلی آيين های جمعی و  هنجارهای کالن 
به دســت آمده از نظريه های شهرسازی نشان می دهد که آيين های 
جمعی از طريق ســه هنجار کالن "ارتباط"، "تداوم" و "آزادی" به 
ترتيب با سه بعد اصلی شهر يعنی "معنا"، "کالبد" و "فعالّيت" پيوند 

می يابند، بر اين ســه جنبه از شــهر تأثير می گذارند و از آن تأثير 
می پذيرند. معيار "انطباق" نيز به عنوان هنجار ميانی در بين هر سه 

بعد عمل می کند. نمودار زير بيان روشن اين پيوند است.
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نمودار شماره 1: چارچوب مفهومی برای بررسی نحو[ تعامل شهر و 
آیین  های جمعی

5. بررسی مصداق تعامل آیین های عاشورایی و شهر ایرانی
عاشورا در فرهنگ مذهبی شيعه جايگاه خاصی دارد و زمينه  ساز 
مجموعه ای از سّنت ها و مراسمی است که به عنوان ميراثی در بين 
تمامی نســل ها اجرا می گردد. آيين های عاشــورايی تحت تأثير دو 
منشــأ واقعۀ کربال و آيين ها و مراسم حوزة فرهنگی سرزمين ايران 
شــكل گرفته  و به دليل قدمت، گستردگی، تنّوع و تداوم، پويايی و 
تأثيرگذاری فرازمانی و فرامكانی مراســم و هم چنين پيوند با نظام 
اعتقادات دينی همواره زنده و پويا مانده اســت. اين دسته از آيين ها 
فراوانند و بســته به ديار و موقعيت ســرزمينی گونه های مختلفی 
دارند. ادغام آيين های عزاداری با سّنت های محلّی و فرهنگی جوامع 

شيعی، دليل اصلی تنّوع و تكّثر اين آيين هاست.
5-1. آیین های عاشورایی و بعد کالبدی شهرهای ایران 

يكی از بنيادی ترين عوامل تأثيرگذار بر شــكل گيری شــهر يا هر 
مجتمع زيســتی، جهان بينی و تفّكر انسان هايی است که آن را برای 
زيســتن خويش می سازند. در اين ميان  آيين به مثابه  کنشی جمعی 
در پيونــد با اعتقادات مذهبی بی ترديــد می تواند در تعامل با کالبد 
و ساختار فضايی مجتمع های زيستی باشد. مطالعات نشان می دهد 
که آيين ها گاه محيط کالبدی را شــكل داده اند، الگوهايی خاص بر 
زمينۀ شــهری اعمال نموده اند، محدوده هايی خاص را تعريف کرده 
و به فضاهای شــهر شخصّيتی ويژه بخشيده اند. آيين ها قادر هستند 
بخش های مختلف شــهر را به يكديگر پيوند دهند و از آن موجودی 
پيوســته و منحصر به وجود آورند. در شــهرهای ايران نيز آيين های 
عاشورايی ردپای شاخصی از خود برجای گذاشته  است. بررسی های 
حاصل از برخی شــهرهای ايران حاکی از آن است که نمود کالبدی 
اين آيين ها را می توان در قالب ســه دســته "مسيرهای حرکتی"، 

"فضاهای ايستا و پويای آيين" و "نقاط عطف" گنجاند.
نتايج حاصل از اين بررسی ها نشان می دهد که:

ـ مسير حرکت  آيين های عاشــورايی در شهر همواره مشخص و 
تعيين شده هستند.

ـ مسيرهای آيينی در ساليان متمادی منطبق بر سازمان فضايی 
شهر بوده و در استخوان بندی آن جايگاهی ويژه داشته  است.

ـ با توّجه به توســعۀ شــهرها در طول حيات آن ها و به تبع آن 
تحّول در اســتخوان بندی و سازمان فضايی شهر، حرکت های آيينی 

اغلب درون ســازمان فضايی پيشين خود اجرا می گردند و  به نوعی 
يادآور ســازمان فضايی پيشين شهر هستند و تا حدی بخشی از آن 

را احيا می نمايند.
ـ مســير حرکت های آيينی به تبع انطباق با ســازمان فضايی در 

پيوند با فضاها و عناصر اصلی شهر بوده  است. 
ـ آيين های عاشورايی در مهم ترين و شاخص ترين فضاهای ايستا 
و پويای شهر اجرا  شده  است. در واقع مهم ترين ميادين، ورودی های 

شهر، مراکز محلّه ها و بازار اصلی پذيرای اين مراسم بوده اند.
ـ شــدت تأثير آيين ها بر کالبد شــهر تا اندازه ای بوده که منجر به 
خلق فضاهای عمومی آيينی در شهر گرديده است. مهم ترين فضاهای 

اجرای آيين های عاشورايی در ايران حسينيه ها و تكايا هستند.
ـ مســيرهای آيينــی عالوه بر فضاها به وســيلۀ نقــاط عطف و 
نشانه های شاخص نشــانه گذاری می شوند. در اين مسيرها، آيين ها 
نقاط مكثــی را پديد می آورند و برای آن نقــاط هويّتی ويژه ايجاد 

می کنند. اين نقاط عموماً عبارتند از:
- زيارتگاه ها و اماکن مقدس نظير مساجد،  امام زاده ها ، قدم گاه ها، 

گورستان و ...،
- عناصر طبيعی مقدس نظير درخت ، آب و ...،

- نقــاط ويژه نظيــر محل نگهداری نخل ، علــم و مانند آن و نيز 
سقاخانه ها و .... .

5-2. آیین های عاشورایی و بعد معنایی شهر
زمانی که آيين های عاشــوايی اجرا می شــوند، شهر رنگ و بويی 
ديگر به خود می گيرد. خيابان ها، ميدان ها و فضاهای خاص به کمک 
عناصــر، رنگ هــا و نور در اين ايــام مورد تأکيد قــرار می گيرند و 
بدين طريق "منظرآرايی ويژه" به گونــه ای آزاد، باورها و اعتقادهای 
جمعی را در فضای شهری به عينّيت می کشاند و به  دنبال آن "غنای 
بصــری" را موجب می گردد که در کنار آهنــگ و اصوات موزون و 
حرکت های نمايشی برخاسته از اجرای برخی آيين ها در ايام خاص 
"غنای حسی" را در فضای شهری به همراه دارد. در اين بين، تالش 

ســاکنان برای دگرگونی منظر محلّه، کوچه يا محل ســكونت خود 
قابل توّجه است تا عالقه و ارادت خود را بر ايام و رويداد نشان دهند 

و به گونه ای "رنگ تعلّق" به آن بخشند.
بايد توّجه داشــت که چنين مكان هايی فقط مجموعه ای از امور 
عينی نيســت، بلكه ترکيبی زيبا و آرامش بخش از عين و ذهن است 
کــه موجب هماهنگی فرد با محيط، بهره برداری بهتر از آن، رضايت 
اســتفاده کنندگان و در نهايت احساس تعلّق آن ها به محيط و تداوم 
حضور در آن می شــود؛ بــه عبارت ديگر، آيين هــا پيوندی قوی با 
کيفّيات ادراکی شهر برقرار می کنند و تأثير عميقی بر منظر ذهنی- 

ادارکی شهروندان برجای می گذارند.
آيين های عاشــورايی به  دليل برگــزاری در فضاهای عمومی، از 
نظر شــكل دهی به "خاطرات جمعی"، مهم ترين مراسم مذهبی در 
شهرهای کشور محسوب می شود؛ به اين دليل که اوالً اين واقعه در 
اصلی ترين فضاهای عمومی شهر نظير مهم ترين خيابان ها، ميادين 
و بازارهای شــهر به وقوع می پيوندد. دوم آن که مشتمل بر واقعه ای 
خاص و برخاســته از باورهای ماندگار و اعتقادات مذهبی است که 
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دائماً در حال تكرار اســت، و ســوم آن که واقعه و مكان اجرای آن 
در شــهر با يكديگر پيوندی عميق دارنــد؛ به گونه ای که گاه فضای 
خاص آن واقعه شــكل می گيرد و به دليل شّدت اجرا در اذهان نقش 
می بندد يا اين که در ايام خاص تغيير و تحول می يابد و صحنه سازی 
می شــود که در هر صورت خاطرة شــكل گرفته در فضای شهری را 
تحكيم می کندد. از ايــن رو، به هنگام اجرای آيين ها و به خصوص 
پــس از آن، فضايی که واقعه در آن رخ داده اســت، فضايی آشــنا 
می گردد. گذشــت زمان به کالبد شهر هويّت می بخشد و شهروندان 
به واســطۀ فضاهای شــهری مملو از خاطره های جمعی با گذشتۀ 

فرهنگی و مذهبی ارتباط می يابند و "هويّت" کسب می کنند. 
آيين های عاشورا مشتمل بر حرکت ها و فعالّيت های منحصربه فرد، 
متنّوع و نمادينی است که به واسطۀ نوع فعالّيت و  تجربۀ درازمدت 
از حضــور و ادراک فضا از مكان اجرای آن کســب "معنا" می کند و 

کسب معنا خود زمينه ساز "دلبستگی به  مكان" است. 
در زمان ويژة برگزاری مراســم، برخی عناصر و ابزار خاص اجرای 
آيين ها نظير نخل و امثال آن و علم ها از فضای بستۀ محل نگهداری 
خارج می شــوند و برای مّدتی در فضاهای شهری جای می گيرند و 
در برخی نواحی نيز پس از اتمام مراسم در حسينيه يا تكيه برجای 
می مانند. حضور آن ها در مهم ترين فضاهای عمومی سبب می شود 
به عنوان نشــانۀ شــهری عمل نمايند. حضور آن ها به معنويّت فضا 
می افزايــد و فضايی متذّکر می آفريند. در اين صورت اســت که اين 
عناصر نه تنها به عنوان نشانه بلكه به دليل بار معنايی آن ها، به مثابه 
نماد، شــناخته می شــوند. به طور کلی، رفتارهای مذهبی و کاربرد 
اشــيا در آيين های عاشورايی دارای معانی ويژه ای است که به دليل 
آميختگی با فرهنگ دينی جامعه و نظام اعتقادی مردم، به گونه ای 

"نمادين" عمل می نمايند.
5-3. آیین های عاشورایی و بعد فعالّیتی شهر

اجرای آيين های عاشورايی در دورة زمانی چند روزه فرصتی برای 
باهم بودن، حضور در عرصۀ فضای شــهری و انجام فعالّيتی جمعی، 
فراهم می آورد کــه در آن همه به فعالّيتی می پردازند که هيچ کس 
آن ها را مجبور به چنين کاری نكرده اســت. گاهی ازدحام جمعّيت 
سبب می شود که ســاعت ها در انتظار بايســتند يا در سخت ترين 
شرايط محيطی به آن ادامه دهند. آيين های عاشورايی حرکتی خود 
هدايت شــونده و جمعی و حاصل جنبــش و حرکتی همگانی، برای 

برآورده ساختن نيازهای فرهنگی جامعه است.
از مهم تريــن جنبه های اين حضور جمعی آن اســت که پذيرای 
اقشــار مختلف جامعه اســت که در کنار يكديگر و با تقسيم بندی 
مشّخص در فعالّيت، به اجرای آيين ها می پردازند. در نتيجه، اجرای 
آيين ها به نوعی ايجاد "قلمروی همگانی" برای حضور افراد جامعه و 

پرداختن به "تعامالت اجتماعی" در فضای شهری است.
هنگام اجرای آيين های عاشــورايی فعالّيت های معمول شهر، که در 
چارچوب مشــّخصی در حال انجام بوده اند، از هم گسيخته می شوند و 
شــكلی ديگر به خود می گيرند. کاربری های ثابت موجود در فضاهای 
شهری دست از فعالّيت می کشند و همگی با يكديگر به اجرای رفتارها 
و فعالّيت های متفاوت آيينی می پردازند، يا به نظاره آن می نشــينند. 
مهم ترين وجه بارز اين دگرگونی و گوناگونی در رفتار، "آزادی فعالّيت" 
شهروندان در فضای شهری است. در زمان برگزاری آيين های عاشورايی 

بسياری از فضاهای شــهری در اختيار افراد پياده قرار می گيرد و افراد 
می توانند حضوری متفاوت و آزاد را در فضا تجربه نمايند.

از ســويی ديگر، انجام آيين های عاشــورايی زمينه و عاملی برای 
ظهور و بروز "وحدت اجتماعی" اســت .گزينش هر مكان، ســپس 
گرايش بــه آن و هدف قــرار دادن آن و آن گاه تالش جمعی برای 
رسيدن به اين هدف، وفاق اجتماعی و تجسم بخشيدن به آرمان های 

غيرملموس انسانی است.
هم چنين يكی از اصلی تريــن وجوه اجرای آيين ها نظم در انجام 
آن است. به عنوان نمونه مســير گرداندن علم، نوبت حرکت کردن 
هر نخل و نوبت ورود هر دسته به حسينيه  همه مشّخص و غيرقابل 
تغيير اســت. پايبندی به نظم و ترتيب رفتار آيينی و نحوة استفاده 
از فضاها به نوعــی تمرين و يادگيری"نظم جمعی" در انجام هرگونه 
رفتــاری، خارج از اجرای آيين ها در همان بســتر و فضای شــهری 
اســت. در کنار آن، مراسم عاشورا بستر"مشــارکت" گستردة اقشار 
متفــاوت مردم از گروه هايی با ســرمايه های اجتماعــی، اقتصادی، 
فرهنگی متفاوت است که نمونه آن را به ندرت می توان در نظام های 
اجتماعی به دست آورد. در زمان برگزاری آيين ها هر قشر و گروهی 
از مردم عهده د ار نقشــی می شــوند و گروهی از خود مردم نيز اين 
مشــارکت جمعی را مديريت و کنتــرل می نمايند. نكتۀ قابل توّجه 
عالقــه و اهتمام گروه هــای گوناگون برای شــرکت در بخش های 
مختلف اجرای آيين هاست؛ از نمونۀ بارز آن می توان به حضور زنان 

در برخی فعالّيت های آيينی اشاره نمود. 
بررسی های انجام شده در برخی شهرهای ايران نشان می دهد که 
قريــب به اتفاق هيأت های عزاداری هنوز محلّه محور هســتند؛ يعنی 
محلّه به عنوان يكی از عناصر اصلی ساختار شهر، حّتی اگر نه به لحاظ 
کالبدی، جايگاه ذهنی مستحكمی دارد. هيأت های عزاداری گواهی بر 
ريشه های قوی ساختار محلّه ای در ذهن مردم هستند. محلّه ها به طور 
خودبه خودی به نوعی رهبــری کاريزماتيک منتخب از اهالی گرايش 
دارند که عموماً همان مســئوالن هيأت ها هستند که در برنامه ريزی 
نهادهای مشارکت مردمی می توانند نقش ارزنده ای ايفا کنند. جشن ها 
و آيين هــا همواره اين فرصت را برای جوامع محلّی فراهم می آورند تا 
فرهنگ شان را توسعه دهند و زمينه را برای افزايش تجربه های فردی 
بسط دهند. آيين های عاشورايی دهۀ محرم در ايران می تواند به عنوان 
رخدادی مطرح شود که گردشــگران، داخلی و خارجی، با بخشی از 
مذاهب و ميراث معنوی فرهنگ جامعۀ ايرانی آشــنا شــوند و تجربه 
کســب نمايند. تنوع موجود در نحوة برگزاری آيين های عاشورايی در 

مناطق مختلف کشور اين ظرفيت را تقويت می نمايد.

نتیجه گیري
بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که آيين های عاشورايی 
بر اساس معيارهای گوناگونی با ابعاد مختلف شهر ارتباط دارد و برآن 

تأثير می گذارد؛ به طور خالصه می توان اين گونه بيان نمود که:
- آيين های عاشورايی رد پای خود را بر کالبد بسياری از شهرهای 
سّنتی ايران برجای گذاشــته و سازمان فضايی منسجم از مجموعۀ 

شبكه راه ها، فضاهای مطلوب و نقاط عطف را شكل داده است. 
- آيين های عاشــورايی به عنوان واقعه ای تكرارپذير و برخوردار از 
ماهّيتــی نمادين، در ايام خاص منظری ويــژه، غنی و متنّوع ايجاد 
می نمايد، تجربه ای خاطره انگيز در فضای شهری به جای می گذارد، 
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فضاهای عمومی شــهر را خوانــا، بامعنا و هويّت بخــش می کند و 
احساس تعلّق به مكان را در شهروندان تقويت می نمايد.

- آيين های عاشــورايی به مثابه کنــش و فعالّيتی آزاد، همگانی 
و مردمی، ســبب بروز تعامالت اجتماعــی آزاد در فضاهای عمومی 
می شــود، محلّه محــوری را تقويت می نمايد و شــهر را برخوردار از 
منافعی نظير تمرين مشــارکت، وحدت جمعی و نظم و هم-چنين 

توسعۀ گردشگری می کند.  

نمودار شماره 2: هنجارهای تأثیرگذار آیین های عاشورایی بر ابعاد 
سه گانه شهر ایرانی

اثرات برجای مانده از آيين های جمعی از مهم ترين و اصلی ترين 
معيارهای کيفّيت بخشــی به فضای شهری به شــمار می آيند که از 
جمله اهداف اصلی طّراحی هر فضای جمعی محســوب می شود. اما 
آيين ها فعالّيتی موقتی هستند و نمی توان انتظار داشت که هر شهر 
و فضايی همواره بستر چنين فعالّيت هايی باشد. بنابراين بايد در نظر 
داشــت هر چند آيين پايان می پذيرد، آثار مثبت و کيفّيت بخش آن 
می تواند با ارائۀ راه کارهای صحيح طّراحانه و مديريّتی، در فضاهای 
شــهری مداوم و ماندنی گردد. بنابراين در تهّيۀ طرح های شهری و 
ارائۀ راه کارهای کالن برای طّراحی فضای شــهری با در نظر گرفتن 
موضوع پژوهش و کاربرد آن در نمونه های مشابه از آيين ها، توّجه به 

چند اصل و هدف ضروری است:
- انطباق فضايی )تناسب فضا و فعالّيت(،

- بازسازی حرکت های جمعی،
- افشا و به نمايش گذاشتن معانی و اشتراکات ذهنی، 

- جذب انبوه مردم،
- حذف تفكيک فعالّيتی، 

- افزايش فعالّيت های مشترک،
- مديريت شهری کارآمد )برنامه ريزی و تنظيم فضايی و زمانی(.

نمودار شماره 3: اصول مورد توّجه در طراحی و سازمان دهی فضاهای 
آیینی در شهر

پی نوشت ها
1. legibility&Recognizability
2. Security
3. Evocation
4. Attachment&Affiliation
5. Meaning
6. Desirability
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