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شوشتر: ساختار شهر سنتی مطالعه موردي در نقش آیین هاي مذهبی

  

  3، پویا میري2سیده مرضیه احمدپور،  1محمد ابراهیم مظهري

m_e_mazhary@yahoo.com
  

   چکیده

شاید بتوان . نماد ها و آیین هاي مذهبی در طی قرن ها همواره نظم و قواعدي را در ساختار شهر هاي سنتی جاري کرده اند 

کی از دالیلی را که شهر ها در گذشته پاسخگوي بسیاري از نیازهاي روحی و روانی ساکنان خود بوده اند را در این نظم و ی

در مجتمع هاي زیستی سنتی از آنجا که مذهب و مراسم مذهبی از اهمیت بسیار برخوردار است، لذا . خوانایی جستجو کرد

شهر تاریخی شوشتر به دلیل بافت سنتی تقریبا دست نخورده و .م انتظام می یابد ساختار آنها تحت تاثیر اعتقادات مذهبی مرد

و همچنین شور و اشتیاق مردم در برگزاري این آیین ها به عنوان نمونه ) قبل از دوران معاصر( امکان بازشناسی پیکره بندي آن

مجموعه آیین هاي سوگواري امام سوم شیعیان  مطالعات انجام شده  تعامل تاریخی پیکره بندي شهر را با.موردي انتخاب شد

در این پژوهش مشاهده خواهیم کرد که قواعد حاکم بر این مراسم، ساختار بی روح امروزین شهر را شکسته و . نشان می دهد

ر ساختار تکایا و امام زاده ها، حسینیه ها و مساجد به عنوان نقاط کانونی و تاثیر گذار د.به صحنه اي یکپارچه تبدیل میکند

تطبیق فضاها و عناصر شهري و صحنه هاي برگزاري مراسم سوگواري ماه محرم با پیکره شهر تا حدي است . شهر می باشند

در این ایام شهر .که بدون توجه به این مراسم آیینی نمیتوان تحلیل کاملی از شکل و سازمان دهی فضاهاي شهري بدست داد

این نمایش که توسط ساکنان شهر به صحنه در می . ل به صحنه نمایشی عظیم میشودنقش روزمره خود را رها کرده و تبدی

از مهمترین تاثیرات این آیین ها ارتباط بیشتر شهروندان با . آید پیوند بین شهر و مردم را بیش از هر زمان دیگرآشکار میسازد

   .مقدس استشهر ، ایجاد حس دلبستگی به شهر و شکل گیري موجودیتی واحد از زیستگاهی 

  .نماد، آیین هاي مذهبی، ساختار شهر، شوشتر :هاي کلیدي واژه
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ـ مقدمه 1

شهر هاي ایران در طول سالیان متمادي تحت تاثیرعوامل متعددي چون ، عوامل محیطی، مناسبات معیشتی،  

ن پژوهش سعی در بازشناسی در راستاي ای. آموزه ها و الگو هاي فکري و هنري، باورها و آیین ها قرار داشته اند

.تاثیر آیین هاي مذهبی بر پیکره بندي شهر داریم

ومجموع این عوامل شکل .ساختارهاي پنهان نمادهاي خاطره انگیز در شهر تاثیري عمیق بر ساکنان شهر میگذارد

فردي در دهنده وتاثیر گذار حس تعلق به شهر و محله ، تقویت احساس هم بستگی ساکنبن و ترکیب رفتارها ي 

  .ساخنتار گروهی را به همراه دارد

  .مقاله با اشاره به مفاهیم اصلی آغاز می شود و به دنبال آن مراحل مختلف تحقیق به اختصار ارائه می گردد

بر این . است) نمونه موردي شوشتر(هدف ابن تحقیق بررسی اثر برگزاري آیین هاي مذهبی بر ساختار شهر سنتی

مجموعه حرکات و مراسم مذهبی که به . تحقیق می تواند به صورت زیر ارائه شود اساس صورتبندي فرضیه 

تناوب در طول سالیان متمادي برگزار میشود بر ساختار شهر اثر می گذارند به نحوي که تحلیل شکل و ساختار 

سوگواري  در این پژوهش پس از بررسی فضاهاي مختلف آیین برگزاري.شهر بدون توجه به آن امکان پذیر نیست

ماه محرم در شهر شوشتر به ویژگیهاي حسینیه ها ، تکایا و بقاع متبرکه و مسیرهاي عبور دستجات عزادار اشاره 

خواهد شد که به عنوان فضاهاي منحصر بفرد در فرهنگ شهري و عامل مهمی در ساختار نظام فضایی و بازگویی 

  . اشندارزشهاي معنوي در بافت کالبدي شهر تاریخی شوشتر می ب

  

  محدوده مورد مطالعه - 2

در شناخت سیماي شهري و استقرار عوامل طی دوران آنچه میتوان در شهر شوشتر باز جست همان اطالعاتی 

  . است که محققان و جغرافی نویسان در ادوار مختلف نوشته و نقل کرده اند

ت که کهندژ تمامی شهر را در بر میگیرد اولین مرحله از شناخت همانا آغاز شهر نشینی در زمان ماد و هخامنشی اس

گسترش بعدي در زمان ساسانیان است یعنی . که این محدوده را می توان به خوبی در ابعاد قلعه سالسل جستجو کرد

زمانی که شوشتر به عنوان یک شهر عمده و اساسی از پیشرفت هاي چشمگیر در قاب خواسته هاي شهري برخوردار 

طی جنگ هاي صدر اسالم ویران شد اما امراي دوره اسالمی مجددا اقدام به تجدید بناي شهر شوشتر در . می شود

از این زمان تا دوره سلجوقیان و . در دوره اسالمی کسترش شهر به سمت جنوب غرب بوده است. شهر نمو دند

ر اختالف دو تیره در زمان قاجا. باالخره صفویه تغییراتی در استقرار عوامل اصلی بافت شهري به وجود می آید

نعمتی ها و حیدري ها که در دو بخش شرقی و غربی شهر ساکن بودند و با یکدیگر رقابت و کینه داشتند جنگ و 

تضاد هاي فرقه اي و قومی . خون ریزي به داخل شهر تسري بخشیده و این کشتار تا زمان فتحعلی قاجار ادامه داشت
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آب و بند ها هر چند شهر را از رونق انداخت اما بزرگترین ضربه به و بیماري هاي همه گیر و خرابی کانال هاي 

. بافت تاریخی و زندگی شهر به وسیله تصلیب شهر با احداث دو خیابان اصلی در دوران پهلوي اول به آن زده شد

می  ساختار کهن و بافت شهر در هم شکسته و فعالیت هاي عمده شهري به کنار خیابان هاي جدید االحداث کشیده

  .)1390مهندسین مشاور پرسین طرح ( شود

  

  روش تحقیق - 3

از انجا که پژوهش حاضر ارتباط متقابل جامعه و فضا را مورد بازشناسی قرار می دهد به لحاظ ماهیت مطالعه 

به همین دلیل روش بررسی فرضیه تحقیق با بهره گیري از روش اسنادي ، . بایستی حالتی تجربه گرا داشته باشد 

برداشت میدانی که نه . تحلیل اسناد بر اساس متون، نقشه ها و تصاویر برگرفته  از برداشت هاي میدانی است  شامل

از انطباق اسنادي که در این .  تنها کالبد فیزیکی شهر بلکه بازشناسی مراسم و رفتار جمعی را مد نظر قرار می دهد 

  .میشودزمینه به دست می آید زمینه تحلیل فرضیه تحقیق مهیا 

  

  مفهوم نماد ها و آیین هاي مذهبی - 4

. در جهت پیشبرد فرضیه تحقیق الزم است اشاره اي به تلقی این نوشته از مفاهیم اصلی و رابطه بین آنها ارائه شود

  .بدین خاطر ابتدابه مفهوم آیین هاي مذهبی پرداخته شده است

ش محتوا و کارکرد مراسم جمعی و رابطه آیین ها با مکاتب فکري و نظریه هاي گوناگونی در زمینه چگونگی پیدای

.. لیکن بسیاري از این نظریه ها به دلیل قرار گرفتن در حوزه هاي دین شناسی، باستان شناسی، و. اسطوره وجود دارد

  .در حوزه مطالعات و  بضاعت این مقاله قرار ندارند

می دانند و عموما به ابعاد نمادین بسیا ر غنی آنها اسطوره شناسان سابقه مناسک و آیین هاي جمعی را بسیار کهن 

این آیین ها ممکن است فصلی و مقارن با دوره هاي باروري گیاهان و یا سالیانه باشند، و یا رویدادي . اشاره دارند

  . تاریخی را بازسازي کنند

وع به این نکته اشاره می کند در نظامهاي دینی عمال مجموعه اي از مناسک وجود دارد دورکیم با اذعان به این موض

در هر جامعه اي تعدادي از مناسک وجود دارند که از لحاظ . که نوعی سلسه مراتب میان انواع مراسم برقرار است

در سلسله مراتب مناسک بعضی از آنها مهمترین عامل و مجراي . همسانی و عمومیت از مناسک دیگر متمایز هستند

باالخص مناسکی که به نوعی یا همه اجتماع و بخش هاي آن و . له و اجتماع هستندتثبیت وحدت اخالقی و دینی قبی

  .)389.1383دورکیم(یا حداقل نمایندگانی از تمام بخشهاي آن در آن حضور داشته باشند 
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وي ساختار یک مجتمع زیستی را از نظر ویژگیهاي فرهنگی . امس راپاپورت ازجمله اندیشمندان فرهنگ گراست 

قرار داده و معتقد است که عامل فرهنگی و به ویژه اعتقادات مذهبی مردم ، اساس انتظام بخشی به  مورد دقت

وي اساس عمل نظم دهی به سکونتگاهها را مذهب و مقدسات مردم دانسته که . زیستگاههاي انسانی بوده است 

ذهن انسان به طبقه بندي پدیده ها او بر این باور است که . غالبا به شیوه اي نمادگرایانه صورت می گرفته است 

در مجتمع هاي زیستی . پرداخته ، به همه چیز نظم داده و مدلی آگاهانه براي محیط زیست خود بوجود می آورد 

بر اساس مقدسات نظم یافته و حتی به . سنتی از آنجا که مذهب و مراسم مذهبی از اهمیت بسیار برخوردار است 

  .) 22،  1366امس راپاپورت (کز مخصوص مراسم شکل گرفته به وجود آمده اندگفته اي شهرها به عنوان مرا

دورکیم در بحث خود در باره مناسک عزاداري، آن را . عزاداري یکی از مهمترین نمونه هاي این گونه مراسم است

)) اییحالتی از جوش و خروش استثن(( صورتی از مراسم جمعی میدانند که در کسانی که در آن شرکت میکنند

حالتی عاطفی خاصی در گروه شکل میگیرد که شدت و ضعف و کم و کیف آن بیانگر اوضاع و .پدید می آورد

  .احوال و ویژگی هاي گروه است

زمانی که ناظر . از نظر الیاده اعمال آیینی این ویژگی ها را دارند که زمان حال را به زمان اساطیري پیوند میدهند

  ).82.1376الیاد(و دیرینه چون با برگزاري ایین مورد نظر آن را یادآوري و تکرار میکنند  واقعه اي بود هر قدر کهنه

مهرداد بهار با استناد به آراء الیاده می نویسد هدف مومنان از اجراي این مراسم پیوسته کوششی براي بازگشت به 

خود را در آن شرایط مقدس آغازین  آغاز و دنبال کردن جریانی که ساخت و نظم هستی به آن پدیدار آمده تا مگر

.)35.1375بهار( بیابند و خود بخشی از جهان قدسی گردند

با استناد به تعاریف و کارکرد هایی که صاحب نظران از آیین ها و مناسک جمعی ارائه میدهند به نظر میرسد نقطه 

نمایش هاي نمادینی هستند که از آیین هاي جمعی . اشتراك دیدگاههاي مختلف می تواند در تعریف کلی زیر باشد

  .طریق آنها انسجام، انتظام بخشی به زیستگاه هاي انسانی در پوشش معنویتی واحد تقویت میشود

  

  )ع(سابقه برگزاري مراسم عزاداري امام حسین  - 5

راي برپایی مجالس عزاداري در ایران و عراق تاریخی طوالنی دارد ، و حتی چنین بیان شده است که عزاذاري ب

اما بعد از سقوط بنی امیه ، شیعیان خصوصا در عراق ، چنین موقعیتی . ریشه در فرهنگ ایرانی دارد ) ع(امام حسین 

) ع(اماکسانی که به دلیل بعد مسافت امکان زیارت حرم امام . به کربال بروند ) ع(را یافتند که براي زیارت حرم امام 

اسم ماه محرم ، در بقاع و مراقد امام زاده ها تجمع می کردند و به مرور را در کربال نمی یافتند براي برگزاري مر

زمان دسته هاي عزاداري به عنوان یک آیین شهري مطرح می گردند چرا که اقشار مختلف مردم را به خیابان ها می 
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معزالدوله در  اصل برپایی دستجات عزاداري به دوران آل بویه و عهد. کشانند و به فضاي شهري معنویت می بخشد 

وقتی که در روز عاشورا ، بازارها بسته می شد مردم لباس سیاه پوشیده و گریه کنان و ناالن در . بغداد بر می گردد 

  .) 1378امین زاده بهناز (خیابان براه می افتادند 

  

  سابقه برگزاري و نوع آیین هاي سوگواریدر شوشتر - 6

ي سوگواري و بزرگداشت شهیدان کربال در شوشتر به طور عمده ار اطالعات مربوط به برگزاري و نوع آیین ها

  . متون ماخذ و کتابها و تحقیقات انجام شده در این راستا: اول. دو طریق به دست آمده است

در این . برداشت میدانی بر اساس عکس هاي هوایی و تجزیه و تحلیل نقشه هاي شهر صورت گرفته است : دوم

ه نقش عمده در برگزاري این آیین ها را دارند و مسیرها و معابر بیشتر مورد بررسی قرار برداشت فضاهاي اصلی ک

در برداشت انجام شده سعی شده است بر اساس شواهد و آثار موجود تصویري از پیکره اصلی فضاهایی . گرفته اند

منبع . ینی شناخته شودهمچنین سعی شده نوع حرکات جمعی و آی. که تخریب یا دگرگون شده اند بازنمایی شود

سال  60از ساکنین قدیم شهر که باالتر از . اصلی جمع آوري اطالعات در این زمینه پرسش هاي مستقیم محلی است

بر .  داشتند و به نحوي با هیئت امناي تکایاي شهر مرتبط بودند در مورد حرکت جمعی عزادارن پرسش شده است

. وشتر بر گزاري آیین هاي عزاداري ماه محرم سابقه اي طوالنی دارداساس مجموعه اطالعات جمع آوري شده در ش

  .این آیین ها مجموعه اي از شیوه هاي مختلف عزاداري را شامل میشود

تاویل و تفسیر نمادها و نشانه . بدون شک آیین  ماه محرم در شوشتر باز آفرینی نمایشی یک رویداد تاریخی است 

تقریبا تمامی شخصیت هاي . ري به کار می روند این مساله را آشکار می سازندهایی که در مجموعه مراسم عزادا

اصلی و حاشیه اي واقعه کربال که در روایات مختلف ترسیم شده اند به صورتی نمادین شبیه سازي میشوند دسته 

   .هاي عزاداري نمادي از اسرا و کاروانی است که پس از حادثه کربال  از مقتل امام باز میگردند

طی این بازآفرینی سیر . در شوشتر بازآفرینی واقعه کربال توسط جمعیت کثیري از ساکنان ساکنین شهر اجرا میشود 

بدین لحاظ فضا و ساختار شهر نیز باید این قابلیت را . طبیعی زمان گسسته میشود و به قرن هاي قبل پیوند میخورد

  . داشته باشد تا عرصه اي براي باز آفرینی شود

  

  

  

  تحلیل آیین مذهبی  و پیکره بندي شهر - 7
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جهت مشاهده فرضیه تحقیق به شناسایی فضاها و عناصري که در برگزاري آیین ها کارکرد دارند و از سویی 

  . دیگررابطه بین این عناصر با بافت همجوار و پیکره شهر ضروري است

تر که از مهمترین فضاهاي آیینی در برکزاري در این بخش ابتدا به بررسی امام زاده ها و بقاع و مساجدي در شوش

مراسم عزاداري ماه محرم میباشند پرداخته ایم ، الزم به توضییح است که  کارکرد بسیاري از آنها  تنها به برگزاري 

  . ماه محرم محدود نمیشود

ی بیش از سه برابر که وسعت) 1342بعد از سال(تمامی آنها در بخش قدیمی شهر قرار دارند  و در توسعه هاي اخیر 

  . بخش قدیمی را شامل میشود چنین فضاهایی وجود ندارد

  

  :وجه تسمیه و سابقه تاریخی - 7

یعنی مطبوع و دلپسند گرفته شده  "سوسا"یا  "شوشا "بعضی از مورخان بر این باورند که نام شوشتر از واژه  

.   می دانند "شهر شاه "یعنی  "شاه شاتر "است و بعضی آن را 

دور شهر پنج هزار و  ": ستوفی ، مولف نزهـه القلوب ، بنیان شوشتر را به اردشیر بابکان نسبت داده و گفته است م

  .) 1385ایرج افشار ( پانصد گام است و چهار دروازه دارد

  

  ساختار شهر شوشتر - 8

بافت کهن شهر شوشتر محدوده بخش مرکزي شهر را شامل میشود این بافت به دو علت عمده زیر از دست 

احداث شوشتر نو و : دوم. رکود شهر تا اواخر دهه پنجاه : یک.نخورده ترین بافت هاي ارزشمند شهري ایران است

  ) منطقه بلیتی( اجازه توسعه خود به خودي در بخش شمال شرقی شهر 

رو آنچه امروزه از بافت کهن شوشتر بر جاي مانده علی رغم متحمل شدن تغییرات و تحوالت فراوان، هنوز  از این

در بسیاري موارد در بر گیرنده ویژگی ها و خصوصیات گذشته این مجموعه بوده و هنوز میتوان رد پاي عناصر و 

  .)1390مشاور پرسین طرح و ساخت  ( جزییات سازنده بافت دیروز را در میان جلوه هاي امروز جستجو کرد

  .)1390مشاور پرسین طرح و ساخت 
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مشاور پرسین طرح و (ساختار شهر به ترتیب راست به چپ در دوران هاي ساسانی، قرن چهرم و پنجم، صفویه و قاجار، معاصر 1-شکل

  .)1390ساخت 

  محالت در شوشتر - 9

ت زیر بود اما پس خیابان کشی و قطع کردن تعدادي ساختار محالت به صور 1335قبل از خیابان کشی در سال 

از محالت این انسجام از هم پاشید تا به امروز که این انسجام بسیار کمرنگ شده و آیین هاي عزاداري بهانه اي براي 

  .باز زنده سازي آنها می باشد و در این ایام به گونه اي است که گویی ساختار محالت دوباره زنده شده  اند

  

  

    محالت قدیم شوشتر - 10

محله پل خراطان    -5محله سید محمدشاه     -4محله خبازان    -3محله سید هادي   -2    محله دکان شمس -1

محله کندال    -11محله شاه زید -10محله اشک     -9محله گرگر    -8محله کوچه پهن   -7محله میدان شیخ    -6

  محله مسجد جامع -16محله دکان سید     -15له میرزا هادي   مح-14محله کوره    -13محله دل دل   -12
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  مشاور پرسین طرح:محالت شهر شوشتر ماخذ 2 -شکل

  

  موقعیت تکایا و مراسم سوگواري - 11

همانطور که اشاره شد براي مشاهده فرضیه تحقیق شناسایی فضاها و عناصري که در برگزاري آیین سوگواري 

یی دیگر رابطه بین این عناصربا بافت همجوار و پیکره شهر ضروري است در این بخش محرم کارکرد دارند و از سو

  . ابتدا خالصه یافته ها از برداشت میدانی و در پی آن مشاهده فرضیه تحقیق ارائه شده است

از این  بسیاري.بقعه ها و امام زاده  ها و مساجد مهمترین فضاهاي آیینی در برگزاري مراسم سوگواري ماه محرم اند

و همانطور که گفته شد .  امام زاده ها و بقعه ها نه تنها در ایام عاشورا بلکه در طول سال نیز مورد استقبال مردم هستند

  . تمامی آنها در بخش قدیمی شهر قرار دارند

ي براءبن از مهمترین بقعه ها و امام زاده هایی که در شوشتر در این مراسم شرکت گسترده دارند میتوان به بقعه 

  .عبداهللا ، مقام عباس،و مرقد شیخ شوشتري میتوان نام برد که به صورت نقاط کانونی عمل میکنند مالک و امام زاده

  

  معرفی امام زاده ها و مساجد و بقعه ها - 12

ل بر اساس اطالعات جمع آري شده بقعه ها و امام زاده ها بجز ایام عزاداري در طول سال نیز بسیار مورد استقبا

  .از مکان هاي مهمی که در این ایام مورد استقبال مردم اند می توان به نمونه هاي زیر اشاره کرد. مردم هستند
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  بقعه برا ابن مالک- 12-1

این بقعه بقعه براء بن مالک انصاري در شمال شهر شوشتر و در برابر ویرانه ها قلعه ي سالل واقع شده است

) ص(براء بن مالک انصاري از شجاعان صحابه حضرت پیامبرتر می باشداسالمی در شوش کهن ترین مقبره

هجري قمري به دست هرمزان حاکم خوزستان کشته شده  18یا  17بوده که هنگام فتح شوشتر در سال 

این بقعه از صدر اسالم تا دوره صفویه داراي گنبد و بارگاهی بوده که از آن زمان به بعد رو به ویرانی است

تا این که مهدي قلی خان شاملو به دستور شاه عباس حاکم شوشتر شده و اقدام به بازسازي این قلعه گذاشت 

) 1385،377ایرج افشار ( کرد

پذیراي دسته هاي سینه زنی و زنجیرزنی عزاداران  تاسوعاگفتنی است بقعه براء بن مالک انصاري همه ساله در روز 

این بنا نه تنها به لحاظ مذهبی داراي   .ر فهرست آثار ملی به ثبت رسیده استد 2447این بنا به شماره . حسینی است

تصاویر زیر نشان دهنده صحن این . اهمیت است بلکه بناي آن نیز به عنوان بناي تاریخی از اهمیت  برخوردار است

  .بقعه در ایام عزاداري  می باشد

  

  )بقعه سید محمد گیاه خوار( مقبره شیخ شوشتري- 12-2

ش با درگذشت عالمه شیخ شوشتري و دفن در جوار بقعه سید محمد گیاه خوار و توجه .هـ1373تاریخ  دي  در

و عالقه مردم شوشتر بهایشان ، همه ساله در روز هفتم محرم دسته هاي عزادار از سرتاسر محالت شهر دراین مکان 

. شوشتر در کنار رودخانه کارون واقع است در شمال شرقی ) گالبی (بقعه سید محمد گیاه خوار. گرد هم می آیند 

بر باالي سردر ورودي آن کتیبه اي وجود دارد که تاریخ تعمیر بنا را به دوران محمد شاه قاجار و به هنگام حکومت 

  ). 377،  1385ایرج افشار (منوچهرخان معتمدالدوله نشان می دهد 

  

بقعه مقام عباس - 12-3

ردبه نام مقوم یا مقام عباس این بنا خیلی قدیمی است لیکن تاریخ ساخت بنا در محله درعباس بقعه اي قرار دا

معلوم نیست ، منشاء بناي بقعه احتمال می رود خوابی بوده که ما از جزئیات آن اطالعی نداریم و فعال در روز هشتم 

روزهاي جمعه و . ند محرم بساط سینه زنی در آنجا برپاست و غالب محالت و دسته هاي سینه زنی به آنجا می رو

  ).  722،  1353احمداقتداري ، ( پنجشنبه ، زنها به عنوان زیارت به آنجا می روند 

  

امام زاده عبداهللا - 12-4
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ساختمان . بقعه امام زاده عبداهللا بر باالي تلی در جنوب شهر قرار دارد و داراي چشم انداز بسیار زیبایی است  

در باالي سردر امامزاده کتیبه اي به خط کوفی باقی . یفه عباسی نسبت می دهند اصلی آن را به المستنصر باهللا خل

  . هجري قمري را دارد 629مانده که تاریخ 

این بقعه در گذشته داراي ساختمانهاي . است ) ع(امام زاده عبداهللا محل دفن یکی از فرزندان امام زین العابدین 

  ).  1385،375ایرج افشار (  ه است که به مرور از بین رفته اندجنبی چون مدرسه ، کتابخانه و مهمانسرا بود

  

  بررسی مراسم عزاداري در شوشتر - 13

مسیر حرکت دستجات عزاداري در شوشتر به صورت خطی می باشد که به دو صورت از شمال به جنوب و از 

ي مراسم در سه روز هشتم ، تا قبل از فوت شیخ شوشتر.  جنوب به شمال تمام بافت تاریخی شهر را پوشش می دهد

نهم و دهم محرم برگزار می گردید لیکن بس از فوت شیخ شوشتري مردم بدلیل عالقه قلبی به ایشان روز هفتم 

  .محرم در کنار مزارشان مراسم عزاداري برگزار می کنند

  

  مجموعه مراسم عزاداري به تفکیک روز ها - 13-1

  هفتم محرم -1- 13-1

خرداد جمع شده و با اجراي مراسم عزاداري به  15له بلیتی و محالت دیگر در میدان مردم از مرکز شهر و مح

و این عامل . همانطور که در باال ذکر شد بلیتی محله مهاجر نشین شوشتر می باشد. سمت مقبره شیخ حرکت میکنند

  .باعث هم بستگی هر چه بیشتر مرکز شهر و منطقه بلیتی می شود

  نگارنده: ها به سمت مرقد شیخ شوشتریماخذمسیر حرکت دسته 3-شکل
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  هشتم محرم -2- 13-1

مردم از محالت مختلف در تقاطع خیابان امام خمینی جمع شده و به سمت محله در عباس و به احترام مقام عباس 

  .که در این محل قرار دارد در این مکان جمع میشوند و به عزاداري میپردازند

  

  نگارنده : مقام عباس ماخذ دسته هاي سینه زنی در 4-شکل

  نگارند ه: مسیر حرکت دسته ها از جنوب به شمال و تجمع آنان در چهار راه امام خمینی و حرکت به سمت مقام عباس ماخذ5-نقشه

  خیابان اصلی شهید مطهري

  خیابان هاي فرعی جمع کننده

  مقام عباس مقصد نهایی دسته هاي عزاداري
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  تاسوعا -3- 13-1

 17از محالت مختلف به خیابان اصلی طالقانی  آمده و از جنوب به سمت شمال حرکت میکنند و در میدان مردم 

در این روز . شهریور تجمع کرده و به سمت بقعه براء بن مالک حرکت کرده و اوج عزاداري در آنجا شکل  میگیرد

مردم از سراسر شهر به این مکان سرازیر میشود  که مراسم از بعد از ظهر آغاز میشود و تا شب ادامه پیدا می یابد سیل

و دسته هاي سینه زنی و زنجیر زنی از حالت خطی خارج شده و به صورت دایره اي شکل حول مرکز صحن برءابن 

مردمی که به عنوان عزادار و در عین حال تماشاچی این مراسم در این مکان حضور دارند . مالک میچرخند

  .و دسته ها را همراهی میکنند دورتادور صحن را پوشانده

  نگارنده : ماخذاداریزشب تاسوعا صحن بقعه برا ابن مالک تجمع دسته هاي ع6-شکل

  نگارنده: مسیر حرکت دسته ها از جنوب به سمت شمال و تجمع در میدان شهریور و حرکت به سمت بقعه بر ابن مالک ماخذ 7-نقشه

  خیابان اصلی شهید مطهري

  فرعی جمع کنندهخیابان هاي 

  بقعه بر ابن مالک مقصد نهایی دسته هاي عزاداري

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

  

)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا 

13

  

  

  عاشورا-4- 13-1

شهریو جمع شده و  17مردم از محالت مختلف در میدان . در این روز حرکت از شمال به سمت جنوب می باشد 

شد عزاداري از صبح در روز عاشورا که اوج عزاداري در این ایام میبا. به سمت امام زاده عبد اهللا حرکت می کنند

در این روز عالوه بر دسته هاي عزاداري سینه زنی و زنجیر زنی  که با شور . زود تا نماز ظهر عاشورا ادامه پیدا میکند

هر چه تمام تر اجرا میشود  شهر یک پارچه تبدیل به صحنه نمایشی عظیم می شود و تعزیه هاي ظهر عاشورا به 

بد اهللا فضایی وسیع و مناسب را در اختیار مردم قرار میدهد تا بتوانند مراسم را هر نمایش در میآید صحن امام زاده ع

.سپس با برگزاري نماز ظهر عاشورا مراسم به پایان میرسد. چه باشکوه تر اجرا کنند

  

  نگارنده: مسیر حرکت دسته ها از شمال به سمت جنوب  و تجمع در امام زاده عبد اهللا ماخذ -8شکل 

  صلی شهید مطهريخیابان ا

  خیابان هاي فرعی جمع کننده

  امام زاده عبد اهللا مقصد نهایی دسته هاي عزاداري
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  نگارنده :مراسم تعزیه ظهر عاشورا در امام زاده عبد اهللا ماخذ9-شکل

  مشاهده فرضیه تحقیق - 14

ه به سواالت زیر پاسخ داده سعی شد. براي شناسایی قواعدي که مجموعه مراسم آیینی بر پیکره شهري اعمال میکند

  .شود

اداري محرم به عنوان فرصتی براي کاهش آسیب هاي حاصل از تصلیب ساختار کهن شهر می زمراسم ع.1

.باشد

.اداري محرم به عنوان عامل اساسی جهت انتظام بخشی به ساختار امروزي شهر می باشدزمناسک ع.2

  نگارنده : هشتم، نهم و دهم محرم     ماخذ نقشه مسیر حرکت عزاداران در روز هاي هفتم،: 1-جدول

روزهاي 

  عزاداري

  دهم محرم  نهم محرم  هشتم محرم  هفتم محرم

مکان 

هاي 

  تجمع

  امام زاده عبداهللا  برا ابن مالک  در عباس  شیخ شوشتري

مسیر 

حرکت 

  دسته ها
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  نتیجه گیري -15

خالصه . بررسی شد) نمونه موردي شوشتر( ی در این تحقیق نقش آیین هاي مذهبی بر ساختار شهر هاي سنت

  . یافته ها در ارتباط با فرضیه تحقیق را میتوان به صورت زیر بیان کرد

در پی تاثیر کیفیت فضا بر انسان ایده کیفی بودن فضا مطرح می شود که یکی از وجوه بارز آن در تعریف و 

یري هاي ارزشی و حتی ضد ارزشی جامعه را محیط زندگی میتواند جهت گ.ایجاد فضایی قدسی تجلی می یابد

تحوالت فرهگی و رفتاري . تعیین کند بنابر این نقش آن در بروز وحدت در جامعه بسیار تاثیر گذار می باشد

ناشی از تاثیرات محیط موضوعاتی هستند که نه تنها از طریق استالل منطقی تایید میشوند بلکه این فرایند با 

  .اثبات رسیده اندروش هاي تجربی نیز به 

ارتقائ آگاهی دست اندر کاران مسائل محیطی ، معماري و شهر سازي و مدیریت شهري در زمینه ارتباطات 

عالوه بر آن ملحوظ داشتن انسان و غایت . متقابل محیط و فرهنگ انسانی از اهمیت زیادي برخوردار می باشد 

مترین عامل در طراحی ها و برنامه ریزي ها و آگاهی از حیات او و راه هاي وصول به  آن به عنوان اولین و مه

اینکه هیچ پدیده و محصول فعالیت هاي انسانی عاري و خالی از مبانی فلسفی و فرهنگی نمباشد از مهمترین 

  .نتایج به دست آمده پژوهش حاضر است 

  .خالصه یافته ها را می توان به صورت زیر بیان کرد

بخشی به زیستگاهاي انسانی هستنداعتقادات مردم اساس انتظام .1

و توجه به آنها باعث افزایش همبستگی در شهر هاي . آیین هاي جمعی باعث همبستگی بین مردم می باشد.2

امروزین می شود

در این مراسم و مناسک شاهد ادغام رفتار هاي فردي و تشکیل ساختار هاي گروهی هستیم که در پیشرفت و .3

.ي تاثیر به سزایی داردارتقائ سطح کیفیت زندگی شهر

.برگزاري آیین هاي مذهبی  در ایجاد حس تعلق نسبت به شهر و محله  و تشکیل خاطرات جمعی موثر می باشد.4

در ساختار  با ایجاد  احساس هویت مندي بسیاري از بحران هاي شهر هاي معاصر از بین رفته و موجب انسجام.5

  .شهر می شود 
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سازمان چاپ و انتشارات وزارت  1385ول ، چاپ دوم افشار سیستانی ، ایرج ، خوزستان و تمدن دیرینه آن ، جلد ا ،
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