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چکيده
آيين ها را مي توان به آداب و رسومي تعبير کرد که طي سال هاي طوالني شکل گرفته اند و روابط و مناسبات انسانها با جامعه ،محيط و تاريخ و نيز
روابط ميان شهروندان را در فضايي نمادين تعريف و تنظيم مي کنند .آيين ها ريشه در باورها ،احساسات و هويّت اجتماعي مردم دارند و به همين دليل،
اغلب ،برگزاري آن ها به شکلي خودانگيخته از سوي افراد جامعه صورت مي پذيرد .آيين از يک سو به مثابه فعاليّتي اجتماعي در ارتباط تنگاتنگ با فضاست،
بر آن تأثير ميگذارد و از آن تأثير مي پذيرد .از سوي ديگر به مثابه پديدهاي فرهنگي ،قابليّت حمل روابط اجتماعي و فرهنگي را در شهر دارد .از اين
رو ،آيين را مي توان پديدهاي فضايي و به تبع آن پديده اي شهري دانست .بنابراين آيين هاي جمعي همواره در تعامل با شهر ،رد و اثر خود را برکالبد و
محتواي آن برجاي گذاشته اند .مقاله حاضر در پي شناسايي نحوة ارتباط ميان شهر و آيين هاي جمعي است .بدين منظور با استفاده از روش توصيفي-
تحليلي و در قالب مطالعه اي کيفي ،با شناخت ماهيّت آيين هاي جمعي و بررسي ديدگاه هاي موجود شهرسازي در بارة موضوع ،مدل مفهومي چگونگي
اين تعامل ارائه گرديد .نتايج پژوهش نشان ميدهد که آيين هاي جمعي به عنوان کنشي اجتماعي ،نمادين و تکرارپذير ،از طريق چهار معيار آزادي،
تداوم ،ارتباط و انطباق بر سه مؤلفة اصلي شهر ،کالبد ،معنا و فعاليّت تأثير ميگذارند .در نهايت نيز به منظور تدقيق و تصديق يافته هاي پژوهش ،با استفاده
از چارچوب مفهومي به دست آمده ،نقش آيين هاي عاشورايي به عنوان وسيع ترين و تأثيرگذارترين آيين جمعي بر معنا ،فعاليّت و کالبد شهر ايراني بررسي
شده است.

واژگانکليدي :آيين هاي جمعي ،کالبد شهر ،معنا ،فعاليّت ،آيين هاي عاشورايي.
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