بررسی تأثیر آیینهای عاشورایی بر منظر شهری و خاطرات جمعی
از دیدگاه شهروندان

مهدی خاک زند ،1سعیده تیموری گرده

 1استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناس ارشد معماری منظر ،دانشکده معماری شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
(تاریخ دریافت93/10/30 :

تاريخ پذيرش)94/02/20 :

چکيده
منظر شهری پدیدهای همواره در حال تغییر اســت که تحت تأثیر شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی شکل میگیرد.
مذهب به مثابه یکی از عناصر و ریشــههای فرهنگی و اجتماعی ،نقش بســیار مؤ ّثری در ایجاد این تغییرات ایفا میکند.
همانطــور که محیط طبیعــی و مصنوع در ایجاد باورها ،آیین ،آداب و رســوم جوامع تأثیرگذار هســتند ،مذهب و
توجه به
ویژگیهای آن نیز میتواند اســتفاده و دخل و تص ّرف در محیط پیرامون را تحت شــعاع خود قرار دهند .با ّ
توجه به تحقیقات بسیار اندک در
اهم ّيت آیینهای فرهنگي -مذهبی در شهرهای ایران از گذشتههاي دور تا كنون و با ّ
ن مذهبی عاشــورا و بررسی تأثیرات حاصل از آن در منظر شهری از دیدگاه شهروندان ،این
حوزة معماری ،دربارة آیی 
مقاله تدوین شده است .مقاله حاضر بر این فرض است که «ایام محرم ،باعث ایجاد تغییرات اساسی در منظر شهر میشود
که این تغییرات در عین بصری بودن (ظاهری و کالبدی) دارای تأثیرات ذهنی فراوانی در خاطر مردم شهر است» .روش
تحقیق ،توصیفی -تحلیلی است و براي دســتيابي به هدف تحقیق از دو روش پیمایش و مراجعه به اسناد کتابخانهای
توجه مردم و برگزارکنندگان
استفاده شده است .محدودة مورد بررسی چهار منطقه از تهران است که از مح ّلههای مورد ّ
آیین مذهبی ایام مح ّرم در شهر تهران است .نتیجه تحقیق حاکی از آن است که اکثریت پاسخگویان عالوه بر تأکید بر
ایجاد تغییرات حاصل از آیین مذهبی مح ّرم در منظر شهر ،این تغییرات را در عین کالبدی و بصری بودن دارای تأثیرات
ذهنی و غیر عینی ماندگار در یاد و خاطره خود از شهر میدانند.

بررسی تأثیر آیینهای عاشورایی بر منظر شهری و خاطرات جمعی از دیدگاه شهروندان

2

*2

واژگانکليدي:مراســم مذهبی دهة محرم ،تأثیرات عینی و ذهنی ،منظر شــهری مو ّقــت و آیینی ،خاطرات جمعی،
عاشورا.

55
* E-Mail: sahar.teimouri@gmail.com

مقدّ مه

در مذهب شــیعه يكي از مهمترين مناسك جمعي ،عزاداري ماه

طراحی و بازسازی فضاهای
میتواند ســبب ارتقای کیفی محیط در ّ

میشــود .آیینهای فرهنگی -مذهبی در ایــران همانند رخدادی

ایــن مقاله در پی فهم تغییرات عینــی و ذهنی حاصل از آیین

محرم اســت که هر ســاله در قالب حرکت و جریانی مردمی برگزار
ّ
هستند که ریشــه در باورها و اعتقادات تک تک افراد جامعه دارند

و از نســلی به نسل دیگر منتقل شدهاند و هر ساله مردم با برگزاری
این آیینها ،باورها و اعتقادات خود را محکمتر میســازند (قادری و
همکاران .)88-77 :1388 ،دین ،مذهب و باورها به عنوان بخشی از
فرهنگ و میراث معنوی هر جامعهای نقش بسیار مهمی در پیدایش
آیینهای فرهنگی به عهده دارند« .بســیاری از کشــورها ،اینگونه
مراســم را به عنوان یک رخداد احیا مینماینــد و از طریق برپایی
فستیوالها و کارناوالها به آنها رونق داده ،به طوری که جذابیت آنها
فصلنامه علمي ـ پژوهشي

بیشتــر نمود پیدا میکند .در ايران امروز نيز گفتمان كربال يكي از
مهمترين عناصر حيات ديني عموم مردم محسوب ميشود» (فیاض
و رحمانی )74 :1385 ،که در قالب مراســم عاشــورا تبلور مییابد.
البته از دیگر مراسم مذهبی میتوان به عیدهای فطر ،قربان و نیمه
شعبان ،مراسم شبهای احیا در ماه مبارک رمضان اشاره کرد ،ولی

شماره نوزدهـم بهار 1394

محرم به دلیل برگــزاری بیشتر در فضاهای
مراســم عزاداری ایام ّ

عمومی شــهر ،از نظر شکلدهی به خاطرات جمعی ،مهمترین آیین
مذهبی محسوب میشود .نظرســنجی که در سال  1385از حدود
هزار نفر از مردم تهران انجام شــده ،نشان میدهد که عزاداری ایام

محرم عمدتاً به صورت جمعی و در فضاهای عمومی انجام میشــود
ّ
(خاتم .)15-10 :1384 ،بنابراین یکی از مهمترین دالیل نویسندگان

در انتخاب این مراســم برای تحقیق حاضر نسبت به سایر آیینهای
توجه تغییرات ایجاد شــده ناشی از
فرهنگی -مذهبی ،میزان قابل ّ
آن در شــکل ،کالبد و رنگ و ویژگیهای عینی شهر است ،به ویژه
آنکــه مکان برگــزاری آن نیز عموماً در فضاهای باز شــهری و در

ارتباط متقابل و مؤثّر با مردم شــهر اســت .موضوع مناسبتها در
تاریخ فرهنگی ایران ،پا به پای قدمت شهرهای آن در پیوند با منظر
شهری ،پیش آمده است و آنچه مایة ماندگاری مناسبتها و مراسم
ذهنیتهای مرتبط شده
شده است ،مظاهر عینی آن است که تبلور
ّ

است .پیوند میان این عناصر و آرایهها با مفاهیم مرتبطشان در قالب
وحدت معنــا و ماده ،همواره در فرهنگ ســ ّنتی ایران برجای بوده
اســت (محدثی .)21 :1389 ،از گذشــتههای دور و در میان همة

جوامع ،تأثیر و نقش ادیان ،نه تنها در شــکلگیری فضای شــهری،
بلکه در معماری ،تزیین و سامان دادن به فضاها نیز مؤثّر بوده است.
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توجه به این موضوع و اثرات توأمان آن بر منظر و هویّت شهر
چرا که ّ

کیفیت تأثیرپذیری محیط از مفاهیم مذهبی و تأثیر شگرفی که این
ّ
کیفیت فضایی بگذارد ،ضرورت این
تأثیرپذیری میتواند بر افزایش
ّ

محرم در شهر
پژوهش را به منظور بررسی تأثیرات آیین مذهبی ایام ّ

و شهروندان تهرانی از هر دو جنبة عینی و ذهنی مشخّ ص مینماید؛

شهری در دوران حاضر و چه بسا آینده گردد.

مذهبی عاشــورا در منظر شهر است؟ که در این باره دیگری نظیر
«آیا آیین مذهبی عاشورا باعث ایجاد تغییراتی در نما و کالبد شهر
می شــود؟» و «تغییرات حاصل از آیین مذهبی عاشــورا در شهر،
بیش تر شامل چیست؟» پاسخ داده شده است.
روش تحقیق
کمی و توصیفی -تحلیلی اســت.
روش تحقیــق حاضــر از نوع ّ

در این میان از روش کتابخانهای و روش پیمایش ســود جســته
شده اســت .محدوده مورد مطالعه ،چهار منطقه از تهران (منطقه
قیطریه ،محدوده بازار ،منطقه نارمک و شــهرک غرب) اســت .از
مهمترین دالیل انتخاب محدودههای مورد مطالعه ،نخست پوشش
جغرافیایی حداکثری از مناطق عمده شــمالی ،جنوبی ،شــرقی و
غربی شــهر تهران بود که امکان مقایســة دیدگاه ساکنان مناطق
توجه به اطالعات موجود،
مختلف شــهر را فراهم میآورد .دوم بــا ّ
محلّههای انتخابی به عنوان محبوبترین فضاهای شهری تهران در

توجه مردم و برگزارکنندگان
محرم مورد ّ
برگزاری آیین مذهبی ایام ّ
این مراســم است؛ به نحوی که بسیاری از ساکنان دیگر نقاط شهر
برای تماشا و حضور در این مراسم به این محلّهها مراجعه میکنند.

برای جمعآوری اطالعات از ابزار مشــاهده و پرسشــنامه استفاده
شــده است .اعتبار پرسشنامه ،با داوری تعدادی از استادان بررسی
و بر حســب نظر آنان اصالح گرديد .پايایي پرسشنامه نيز با انجام
پیشآزمون در نمونهاي مقدماتي به حجم  20نفر ،و محاسبة آمارة
آلفاي كرونباخ(برای تمامی پرسشها بزرگتر از  )0/6به دست آمد.
حجم نمونه مورد اســتناد  131نفر است که از تکمیل پرسشنامه

از  140نفر شــهروندان چهار محلّه به شیوه اتفاقی به دست آمده
اســت .افراد نمونه در ســاعتهاي مختلف روز و از بين گروههای
ســنی گوناگون (نوجوان تا کهنسال) نواحی مختلف محدودههای
مورد مطالعه انتخاب شــدند .اطالعات به دست آمده از پرسشنامه
با اســتفاده از نرم افزار  SPSSو با محاســبة آمارههای خی  2تک
متغیره و چندگانه و آزمون پیرسون تحلیل شده است.
مبانی نظری

فضای شهری و آیینهای مناسبتی
ارزشهــا ،باورها و اعتقادات ســهم عمدهای در شــکلدهی به

محیطهای انسانی دارند (لینچ .)110-93 :1380 ،عامل فرهنگی
بویژه اعتقادات مذهبی ،اســاس ایجاد زیستگاههای انسانی بوده و

در نظمدهی به ســکونتگاهها ،مذهب غالباً به شیوهای نمادگرایانه

میکننــد .نقــش اول آنها قدمت و تاریخی بودن خود آیین اســت

عمل کرده است (راپاپورت)19 :1366 ،؛ چنان چه بازتاب هر دینی

که نشــانگر قدمت و تاریخ عمر آن ملت و جامعه اســت .نقش دوم،

را میتوان آشــکارا در ســاختهای فیزیکی ،اقتصادی ،اجتماعی و

ویژگیهایی اســت که هر آیین خاص ،برای مکان برپایی خویش بر

فرهنگی فضاهــای جغرافیایی تحت قلمرو آن دین مشــاهده کرد
(رحیمی .)90 :1384 ،كالبد شــهرهای هر كشــوری با شــهري از

(طراحان و برنامهریزان و سازندگان) القا میکند تا فضا را به
انسانها ّ
گونهای سامان دهند که مناسب برپاییاش باشد .نقش دیگر آیینها،

كشــوری ديگر تفــاوت دارد كه این بر آمــده از فرهنگ ،اجتماع و

خاطرهســازی و تثبیت خاطرههای جمعی جامعه اســت (نقی زاده،

مؤلّفههاي زيرساختي آداب و رسوم آن سرزمين است« .هويت شهر،

« .)252 :1389آیینها همچنین از اصلیترین عوامل شــکلدهندة

حالتي ذاتي و دروندادي داشــته كه بر كالبد شــهر تأثير ميگذارد،

تعامالت اجتماعی و از اساســیترین عوامــل و بنیادهای عملکردی

لذا سيماي كالبدي شهرهاي وابســته به يك فرهنگ و جهانبيني

فضاهای شــهری هستند .نقش آنها به دلیل وجه معنوی و تاریخی

خاص را از فرهنگ و ساختار اجتماعي ديگر متمايز ميكند .در واقع

و خاطرهانگیزی و هویّتیشــان و به دلیل نقشی که در احراز هویّت
و وحــدت و شــادابی و حیات جامعه ایفا میکنند ،نقشــی یگانه و

از شكلگيري ،كالبد شــهر موجود ،باعث استمرار تحوالت و بالتبع

منحصر به فرد اســت .نقشــی که حتی در بسیاری از موارد ،فضایی

در بستر جرياني دو ســويه هويت كالبد شهر شكل ميگيرد و پس

تعامالتي دوسویه میشود» (حبیب و همکاران .)13 :1387 ،فقدان

آن دلیل که فضای برپایی آیینها بودهاند (و هســتند) ،ارزشمند،

هویّت شــهری مشکالت جدیدی را برای شهر و ساختار فیزیکی آن

خاطرهآفرین و واجد هویّت و ارزش میکند» (پیشــین .)99 ،اریک

فعالیتهــای آن و ارزشهای آیینی جامعه میتواند ما را در شــکل

ارتباطات آیینی ،دربارة نقش و کارکرد آیینها در جامعه بر آن است

دادن به محیط مصنوع و بهبود ابعاد انسانی که برای حیات آن مهم

که آیینها زندگی ما را در اجتماع «عالمتگذاری» میکنند( (�Rou

است ،یاری نماید ( .)Djukic & Stupar, 2001: 19آیینها با داشتن

 .)thenbuhler ، 1998: 85بنــا به عقیــده میرچا الیاده نیز «آیینها

به همراه مــیآورد .بنابر این ،اتصال تاریخی میان فضای شــهری،

رودنبولــر از صاحبنظــران بنام در حوزة بررســی معنــای آیین و

سه ویژگی کالن تکرارپذیری در زمان و مکان مشخّ ص ،برخورداری

در هر جامعه «زمان مقــدس» را خلق میکنند و مکانها را بر هم

فعالیتی اجتماعی ،با سه
از ماهیتی نمادین و اســتعاری ،و کنش و
ّ

فضیلت میبخشند» (گیویان« .)182 :1385 ،آیینها در هر زمانی

فعالیت در تعامل و ارتباط
مؤلّفة اصلی شــهر شــامل کالبد ،معنا و ّ
تنگاتنگ است .در نتیجه ،آیین را میتوان پدیدهای فضایی و به تبع

اهمیتی که آحاد جامعه برای آیین
برگزار نمیشــوند و لذا به سبب ّ
قائلند ،زمان و مکان برگزاری آن هم از دیگر اوقات ممتاز میشود»

آن پدیدهای شهری دانست (علیالحسابی و پایکن)77 :1394 ،؛ به

(پیشــین .)183 ،بسیاری از آیینها را نمیتوان در هر جایی برگزار

عبارتــی آیینها در خدمت یک هدفند .آنها افراد را در زمان و مکان

کرد .از این رو ،یکی از انتظارات خاص از فضاهای شهری تأمین فضا

به هم مرتبط میسازند ،گروهها را به هم متصل میکنند و مناسبت

و مکان مناســب برپایی آیینها و مراسم جامعه ،از طریق مطابقت با

و نظم ایجاد مینمایند ( .)Landry, 2006: 176جشــنها و آیینها

فضای مورد نیاز آیینها و مراسم است.

به عنوان رویدادهای تکرارشــونده و دورهای ،چرخة زندگی و ابدیت

مناسك عزاداري كربال به دليل نقشي كه در حيات مردم داشته،

جهان را به ما یادآور میشــوند .مهمترین اصول آیینها عبارتند از:

در صور مختلفي متبلور شــده اســت و مردم آن را با سازوکارها و

ســنتگرایی ،رسمیســازی ،عناصر قدیمی و ویژگیهای دیدنی و

صورتبنديهاي متنوعي بازسازي كردهاند (فیاض و رحمانی:1385 ،

جــذاب ( .)Djukic & Stupar, 2001: 20در واقــع ،هر جنبهای از

زندگي دائماً
 .)59ســاختار و محتواي مناسك به سبب پيوند آن با
ِ

زندگی و هر منبعی از آن یا آیینی اســت و یا میتواند آیینی شود؛
در نتیجــه میتواند به یــک دارایی با ارزش تبدیل شــود .آیینها

متحمل تغييرات بسياري بوده است.
در حال تغيير مؤمنان ،هميشه
ّ
لذا مناســك مذهبي عالوه بر آن كه بازنماي دگرگونيها هســتند،

تقویم را عالمتگذاری و فصول را شناســایی میکنند .جشــنهای

يكي از نقشهاي اصليشــان پيشبرد دگرگوني و اعتبار بخشيدن به

بعد از برداشــت محصول و سالگرد رویدادهای مهم ،بخشی از تاریخ

دگرگونيهاست (بيتس و پالگ .)678 :1375 ،در مراسم و آیينهاي

بشــر هستند و در گذشــته در مقیاس محلّی ،هویّت بومی را شکل
میدادند و شــهری را از دیگــری متمایز میســاختند؛ به عبارتی

بررسی تأثیر آیینهای عاشورایی بر منظر شهری و خاطرات جمعی از دیدگاه شهروندان

تغييراتي پويا در مفاهيم و مؤلّفههاي هويّتي يك سرزمين در بستر

تهی و عاری از ویژگیهای شــاخص کالبدی (حتی در بیابان) را به

ديني يعني جشــنهاي بزرگ و نمايشهاي فرهنگی -ديني است
كه آميختگي نمادين روحيات معنوي و جهانبيني به وجود ميآيد

اگر چیزی در زندگی بومی مهم بود ،آن چیز جشــن گرفته میشد

و آگاهيهــاي معنــوي مردم را شــكل ميدهد؛ به عبــارت ديگر،

( .)Landry, 2006: 177آیینهــا از اصلیترین عواملی هســتند که

كاركرد اصلي دين به مثابه نظام فرهنگي از خالل مناســك مذهبي

در تحلیل تاریخی فضاهای شــهری ،از جهات مختلفی ایفای نقش

و به ويژه مناســك جمعــي و بزرگ انجام ميپذيرد .بر اين اســاس
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رابطة دين با جامعه ،رابطة يكسويه و منفعالنه نيست .دين فعاالنه

عمومی ،نادیده گرفت .مردم ،در قالب فردی ،جزء عناصری هستند

وارد ميدان ميشــود و نه تنها نظم اجتماعي را تفســير و تحليل

که بر محیط اطراف خود تأثیر گذارند .در عین حال وقتی در قالب

ماهيت ميبخشد
ميكند ،بلكه آن را ايجاد كرده و بدان شــكل و ّ

جمــع ،حضور پیدا میکنند ،تودهای غالب را شــکل میدهند که

( .)Geertz, 1973 :8-11از این میان ،عاشورا روز به خصوصی است
و مکان برگزاری آیینهای عاشورایی ،خواه حسینیه یا مکانی دیگر

وجود میآورند .فارغ از پتانســیلهای محیطی ،صرف حضور مردم

که به مرور زمان و بنا به توافق اجتماع برگزارکننده تعیین میشود،

بر اساس وحدتی که میان آنها به وجود آمده ،منجر به شکلگیری

هر جایی نیســت و این «جا» از دیگر نقــاط فضای اجتماع ممتاز

منظر شهری میشود» (محدثی .)20-19 :1389 ،چنانچه از نگاه

اســت .پس آیین با مرزبندی بین امور و بــا قاببندی لحظهها و

شولتز ،احســاس فضا و درك محيط با خاطرات عجين شده است

مناظر ،جامعه را از نظر فضا و مکان عالمتگذاری میکند.

(شــولتز .)73 :1382 ،ابتــدا واقعه و حادثه رخ میدهد و ســبب

منظر شهری مو ّقت و مناسبتی

میگردد تا خاطره شــکل گیرد .خاطره هیچگاه بیواقعه در خیال
نقــش نمیبندد و آن زمان که واقعــه و یا حادثه پایان میپذیرد و

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

مفهوم منظر براي انســانها متفاوت اســت؛ چرا كه از يك سو

روزها از آن میگذرد ،آنچه در ذهن باقی میماند ،فضایی اســت

مناظر ،تحت فرهنگي مســتقل ديده و درك ميشــوند و از سوي

که واقعه یا حادثه در آن رخ داده اســت (حبیبی)21-16 :1387 ،

ديگر هر يك از اقوام و ملل بر حســب شــرايط فرهنگي ،اقليمي و

اهمیت آن
و هر اندازه تعداد افراد درگیر در واقعه بیشتر باشــدّ ،

شماره نوزدهـم بهار 1394

تاريخــي خود در منظر دخالتهايي متفاوت داشــتهاند« .منظر را
نميتــوان تنها در كالبد خالصه كرد ،چون منظر كيفيت و معنا را

ماهیت اجتماعی خاطره،
افزایش مییابد (میرمقتداییّ .)7 :1388 ،
ارتباط آن را با فضاهای عمومی شــهر ،آشکار میکند .شکلگیری

هم در بردارد و نیز نميتوان مفهومي تجريدي و انتزاعي دانســت،

خاطرات در قلمرو ســکونتگاه جمعی ،یعنی شــهر و محالت آن،

چون آن را از طريق كالبد و حواس ميفهميم .لذا منظر ،پديدهاي

ماهيتي است كه
امکانپذیر اســت  .همچنان که منظر شــهريّ ،

است كه به واسطة ادراك ما از محيط و تفسير ذهن ،توأمان حاصل
ميشــود؛ در واقع منظر ،پديدهاي اســت عيني -ذهني» (آتشین

فعاليتهاي انســاني و همراه شدن آن با كالبد در طول
به واسطة
ّ
تاريخ پديد ميآيد و در ذهن شــهروندان تفسير ميشود؛ اين ابعاد

بار .)49 :1388 ،از طرفی مناســبتها به مفهوم نقاط شاخص هر

ذهني ممكن اســت فردي و يا جمعي باشد .اگر چه منظر شهري

دورة زمانی ،در ذهن انســان ،جایگاه خاصــی دارند و یادآور واقعه

در ابتدا از طريق كالبد و احساســات درك ميشود ،اما آنچه بدان

یا رویداد مهمی هســتند .در نتیجه ،به مناسبت ایام ،منظر شهری

ذهنيت شهروند اســت .منظر شهري نه خاطرات
معنا ميبخشــد،
ّ

میکند (محدثی .)18 :1389 ،بسیاری از مذاهب ،برپایی و اجرای

عيني)؛ پديدهاي است كه از تعامل اين دو در شهر حاصل ميشود

هویّت خاص خود را مییابد و «منظر شــهری مناسبتی» معنا پیدا

صرف است (غير محسوس  -ذهني) و نه كالبد صرف (محسوس -

آیینهایی را در مواقع خاص یا به صورت ادواری (سالیانه ،ماهیانه،

(آتشــینبار .)50 :1388 ،با مرور منابع اسالمی ،میتوان دریافت

هفتگی و حتی روزانه) توصیه میکنند .مکانهای برپایی آیینها ،به
مرور زمان در نظر مردم یادآور خاطرات مذهبی و در نتیجه دارای

عینیت
که نظر دین نیز در خصوص مناسبتها ،اولویّت
ذهنیت بر ّ
ّ
اســت (محدثی .)18 :1389 ،از بعد کالبد ،آیینهای جمعی سبب

ارزش معنوی میشوند .این ارزش تا جایی است که عالوه بر زمان

ایجــاد عناصر و فضاهایی خاص گردیده و یا به آنها شــکل داده

برپایی آیینها ،در ســایر زمانها نیز مردم را به ســوی خود جلب

و اجرای آن در ســازمان فضایی شهر در گذشته انسجام کالبدی -

میکنند و به عنوان فضاهــای خاطرهانگیز ،در نقش عامل هویّتی
شهر و جامعه ظاهر میشــوند .البته هر فضا ،با ویژگیهای خاص

فضایی شهر را به دنبال داشته است .از بعد معنا ،آیینهای جمعی

خود برای برپایی هر آیینی مناسب نیست؛ چرا که برای برپایی هر

ســبب ایجاد فضاهایی خاطرهانگیز ،با معنا و نمادین گردیده و در
هویّتبخشــی به فضاهــا و حس تعلّق به آنها اثرگذار بوده اســت.

آیین ،باید تغییرات کالبدی و شکلی خاص و متناسبی را در فضا به

(علیالحســابی و پایکن .)77 :1394 ،بنابر این نمیتوان تغییرات

وجود آورد (نقیزاده .)306 :1389 ،این فضا ،میتواند به واســطة

حاصل از مراسم آیینی -مذهبی عاشورا را در منظر شهر و خاطرات

بهرهمنــدی از امکانات فیزیکی و خدمات عمومی ،تســهیلکنندة
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فضای حســی مشــترکی را هم بین خود و هم برای بینندگان به

حضور مردم به بهانة برگزاری مراســم مناســبتی باشد و به همین

شهروندان صرفاً تأثیراتی کالبدی و عینی دانست.

"جيمز ا ِم .مايو" در مقاله "منظر مو ّقت" ،مناظر مو ّقت را مكانهايى

بهانــه ،با این مناســبت پیوند بخورد .حضور مــردم در هر فضای

برای رويدادهاى جارى قابل تكرار يا غير قابل تكرار معرفی میکند

شهری ،فرصتی برای ایجاد حس مشترک ،به مناسبتی خاص است.

( .)Mayo,2009:125گردهمآییهای عمومی ،رويدادهاى فرهنگى و

«نباید نقش مردم در مناســبتها را در ایجاد یک منظر شــهری

هنرى و ورزشــى ،جشــنها و مناظر اين چنينى ،چشماندازها را به

طــور مو ّقت تغيير مىدهند كه اغلب بــدون اين كه تغيير عمدهاى
كيفيــت طبيعى و كالبد دائمى منظر ايجاد كنند ،مكانى را براى
در ّ
برگزارى رويداد و تغيير مجدد آن در دورهاى ديگر فراهم مىآورند،

چنان كــه مىتوانند مناظر منحصر به فردى را ايجاد نمايند .تعامل
ميان منظر دائمى و منظر مو ّقت اجتنابناپذير اســت؛ منظر مو ّقت،

پوششــى مو ّقتى براى منظر دائمى است كه ممكن است يك بار ،يا
به طور متناوب و يــا به طور منظم اتفاق بيافتد .اگر چه اين مناظر
براى مدت كوتاهى باقى مىمانند ،تأثير آنها به دليل تأثير بر ادراك
ذهنى مردم از محيط ،پايدارتر اســت .مناظر مو ّقت شهرى به عنوان

بستر رخدادهاى اجتماعى فرهنگى ،توان بالقوهاى هستند كه ورای
تأثير كالبدىشان ،تأثير گســتردة آنها را در بهبود و ارتقای رفتار

تصویر شمارة  :1تغییرات کالبدی حاصل از این آیین مذهبی
در ظاهر شهر بیشتر شامل تغییر در رنگ شهر (سیاهپوش
شدن) ،نصب پرچم و تابلوها و  ..است .مأخذwww.Tabnak.ir :

كيفيت محيط زندگی آنان نمیتوان نادیده انگاشت.
شــهروندان و
ّ
در شــرایط و زمانهای خاصی ،مناظر مناســبتی مو ّقتی به وجود
میآورنــد که تنها مختص همان مقطع زمانی هســتند .این ویژگی
از فضای شــهری ،هم در ابعاد تاریخی و هم در حافظة جمعی جای
شــخصیت شهری را بسازد .چنان
میگیرد و میتواند بُعدی از ابعاد
ّ

محرم مناظر مو ّقتی هســتند که
که مناظــر مذهبی حاصل از ایام ّ

مبین تاریخ فرهنگی یــک مکانند .طول عمر
بــه مثابه نوشــتهایّ ،
محرم شکلدهنده آن است ،سبب پدید
سیمای مناســبتی که ایام ّ
آمدن عناصری مو ّقت در منظر شــهری میشود .تغییرات حاصل از

محرم مانند تغییرات کالبدی شــهر نظیر تغییر در رنگ شهر و
ایام ّ
سیاهپوش شدن آن برای ســوگواری و عزاداری از جلوههای مو ّقت

این منظر مناسبتی در شهر است.
تحلیل یافتهها
محرم باعث
مقالة حاضر بر این فرض است که ایام مذهبی دهه ّ

تصویر شمارة  :2تغییرات غیر کالبدی و عوامل انسانی نظیر حرکت
دستههای عزاداری ،شلوغیها و تجمعهای مردمی و اجرای مراسم
نوحهخوانی و تعزیه نیز از عناصر شاخص دیگر در تغییر منظر شهر در
این ایام هستند .مأخذwww.JameJamOnline.ir :

در پاســخ پرســش "آیا در ایام آیین مذهبی عاشــورا شــاهد
تغییراتی در نما و کالبد شــهر هســتید؟" نتایج نشان میدهد که
 41/2درصــد تغییرات را در حد زیاد 26،درصد خیلی زیاد24/4 ،
درصد متوســط 6/9 ،درصد خیلی کم و  1/5درصد تغییرات را در
حد کم دانســته اند .بنابراین مشاهده میشــود که مردم تغییرات

ایجاد تغییرات محسوســی در منظر شهر میشود که این تغییرات

توجهی
حاصل از این مراســم را در شــکل شــهر به میزان قابل ّ

شــگرفی نیز بر مخاطبان خود اســت .اگر چه تغییرات حاصل از

یافتهها حکایت از آن دارند که از دیدگاه بیشتر پاسخگویان(67/2

در عین بصــری (ظاهری و کالبدی) بــودن دارای تأثیرات ذهنی
این آیین مذهبی در شــهر در ظاهر بیشتر شــامل تغییر در رنگ
شــهر (سیاهپوش شــدن) ،نصب پرچم و تابلوها و  ...است (تصویر
شــمارة  ،)1ولی عوامل انسانی و غیر کالبدی دیگری نظیر حرکت
تجمعهای مردمــی و اجرای
دســتههای عزاداری ،شــلوغیها و ّ
مراســم نوحهخوانی و تعزیه نیز از عناصر شــاخص دیگر در تغییر

منظر شــهر در این ایام هستند (تصویر شــمارة )2؛ تغییراتی هر
چند مو ّقت در منظر شهر که در زمانی خاص صورت میگیرد ،ولی
تأثیرات ذهنی خود را در مخاطب و فضای شــهری محل برگزاری
آن باقی میگذارد .مجموع نتایج حاصل از این پرســشها ما را در
رسیدن به پاسخ پرسش اصلی مقاله یاری میرساند.

بررسی تأثیر آیینهای عاشورایی بر منظر شهری و خاطرات جمعی از دیدگاه شهروندان

(چشــمه قصابانی و کریمی .)27 :1390 ،برخی از فضاهای شهری

محسوس میدانند.

درصد) ،در ایام برگزاری آیین مذهبی عاشــورا در نما و کالبد شهر
تغییرات زیادی رخ میدهــد 24/4 .درصد این تغییرات را در حد
متوســط و  8/4درصد آن را در حد کم ارزیابی کردهاند .همچنین
حدود  50درصد از پاسخگویان تغییرات حاصل از آیین مذهبی را
در شــهر به میزان زیادی به صورت بصری و عینی (قابل مشاهده
و ظاهری) دانســته اند .در این میــان  25/2درصد این تغییرات را
در حد متوســط عینی و بصری دانسته و  3/1درصد آن را در حد
کم ارزیابی کردهاند .عالوه بر این که  32/8درصد از پاســخگویان
گفتهانــد که این تغییرات در حد زیادی ذهنی اســت و مرتبط با
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خاطــرات و قابل دریافت با ذهن و دل اســت .حــدود دو پنجم از

فضایی تهی و عاری از ویژگیهای شــاخص کالبدی را به آن دلیل

پاســخگویان تغییرات نما و کالبد را از این زاویه در حد متوسط و

که فضای برپایی این مراســم است ارزشمند ،خاطرهآفرین و واجد

 26/7درصد در حد کم دانستهاند.

هویّــت و ارزش میکند .چنین منظــر آیینی در آغاز ،امري عيني

بنابراین چنین به نظر میرســد که با تأکیــد اکثریت مردم در

كيفيت ظهور عوامل فيزيكي در شهر موجوديّت
است كه به واسطه ّ
مييابد و ســپس به سبب گذشــت زمان و تكرار شدن ،به عنصر

را در شــهر عالوه بر ملموس و قابل مشــاهده بودن به میزان قابل

مشــترك پيونددهندة افراد جامعه بدل ميگــردد و در خاطرات

قبولــی نیز ذهنی و مرتبط با عواملی غیــر عینی میدانند .چنین

جمعی آنــان جای میگیرد؛ خاطراتی که گروهــی از افراد در آن

ایجاد تغییرات حاصل از مراسم مذهبی در شهر ،آنها این تغییرات

به نظر میرســد که این مراســم در زمان
به دلیل نشــانههای کالبدی که در منظر
شهر ایجاد میکند ،در ذهن و خاطر مردم
یــادآور فضاهایی خاطرهانگیز اســت و در
نقش عامل هویّتی بــرای برخی فضاهای
شهری ظاهر می شود.

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

در خصوص ســوال باز پرسشنامه مبنی
بر اینکه «از نظر شــما ،تغییرات حاصل از
آیین مذهبی عاشورا در شهر ،بیشتر شامل
چیست؟» نتایج نشــان میدهد عناصری
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همچون تکایا و هیئتهای مو ّقت عزاداری،

دستهها و تجمعهای عزاداری ،پرچمبندی
و چراغانی شــهر که همه در گروه عناصر
مو ّقت و مناســبتی خاص این ایام هستند

بیشترین تأثیر را بر ذهن مردم داشتهاند.
چنــان که در پاســخ بــه ســؤالی دیگر،
«مهمتریــن آیین مذهبی شــهری که در

نمودار شماره  :1فراوانی «بیشترین تغییرات حاصل از آیینهای مذهبی در شهر»

ذهــن داریــد» بیشتر پاســخگویان به
محرم و صفر ،تاسوعا و
عزاداریهای ایام ّ
عاشورای حسینی اشاره داشتند که نشان

از تأثیر چشــمگیر این مراسم و تغییرات
حاصل از آن در منظر شــهر و ســاکنان
آن دارد؛ به عبارتی ،این آیین مذهبی به
دلیل تغییرات بارز بصــری که در کالبد
شهر به وجود میآورد ،زمینه پر رنگی در
ثبت خاطرات ذهنی بر ضمیر ناخودآگاه
پرسششوندگان دارد.
محرم به دلیل
نقش آیین مذهبی ایام ّ

وجه معنوی ،تاریخــی ،خاطرهانگیزی و
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هویّتی اش و به دلیل نقشی که در احراز
هویّت ،شــادابی و حیــات در جامعه ایفا
میکند ،جایگاهــی منحصر به فرد دارد.
نقشــی که حتی در بســیاری از موارد،

نمودار شماره  :2فراوانی «مهمترین آیین مذهبی از نظر پرسش شوندگان»

سهیم هســتند ،آن را به دیگران انتقال میدهند و در شکلگیری

برای همه به میزان یکســانی قابل درک و تأثیرگذار اســت .چنان

آن نیز دخالت دارند.

چه پیشتر نیز بیان شــد یکی از نقشهای آیینها ،خاطرهسازی
و تثبیت خاطرههای جمعی جامعه اســت .همان طور که به اعتقاد

بررسی روابط آماری

حبیبــی ،خاطره هيچ گاه بيواقعــه در خيال نقش نميبندد و آن

بــرای به دســت آوردن «چگونگی رابطه عینــی و ذهنی بودن

چه پس از گذشــت زمان در ذهن باقي میماند ،فضايي اســت كه

تغییرات حاصل از آیین مذهبی عاشــورا در منظر شهر» ،از آزمون

واقعه در آن رخ داده اســت(حبیبی .)16 :1387 ،منظر مناسبتی

ضریب همبســتگی پیرسون اســتفاده شــد .نتایج آزمون ضریب
همبستگی نشان میدهد  rمشاهده شده مساوی  0/244در سطح
آلفــای  0/01معنادار اســت و فرض صفر رد میشــود .در نتیجه
میتوان گفت بین ارزیابی از ذهنی بودن تغییرات حاصل از مراسم
مذهبی در شــهر و ارزیابی از تغییرات عینی حاصل از این مراسم
در کالبد شــهر رابطه معناداری مشاهده میشود .جهت رابطه نیز

در زمــان و ایجاد تغییرات فضایی محسوســش در محیط ،دارای
تأثیرات ذهنی مؤثّری بر مخاطبانش باشد .با آن که به اعتقاد مایو

منظــر مو ّقت ابعاد گســتردهای دارد ( )Mayo,2009,125و برخی
منتقدان اســتدالل میکنند که هر منظری مو ّقتی اســت ولی به

نظر میرســد که تفاوت زیادی در رویدادها و تغییرات کالبدی که
مراسم و آیینهای مختلف میتوانند در منظر مو ّقت شهر بگذارند،

در ادامه این موضوع برای اثبات فرضیه مقاله که عبارت اســت

وجود دارد .هر چند رشــد و دگرگونی سریع شهری در تهران یکی

محرم باعث ایجاد تغییراتی در منظر شــهر
از «ایــام مذهبی دهه ّ

از دالیل تغییر مداوم منظر شــهری آن است ولی تغییر و تحوالت

میشود که این تغییرات در عین بصری (ظاهری و کالبدی) بودن،

مو ّقت ناشــی از انواع رخدادهای شــهری مانند آیین مذهبی ایام

ذهنی نیز هســتند» ،از آزمون خی 2تک متغیره و برای مقایســه
چهــار منطقه شــهر تهران در این باره از آزمــون خی 2چند گانه

محرم در منظر شهر (شامل :فعالیتهای تعزيه خوانى ،نوحهخوانی،
ّ

هیئتها و دستههای عزاداری ،مراسم نذرى ،چراغانی و سیاهپوشی

استفاده شد.

معابر و محلهها ،نصب پرچمهای و المانهای مخصوص این ایام در

نتایج آزمون خی 2تک متغیره نشان میدهد که تفاوت ارزیابی ها

ســطح شهر) بستر شکلگیری خاطراتی در ذهن مردم شده است.

در ســطح آلفای  0/01معنادار اســت و فرض صفر رد میشود .در
نتیجه میتوان این گونه بیان کرد که به اعتقاد بیشتر مردم ،آیین

چنان که بنا بر نظر کریستوفر الکساندر نیز هویّت هر مکان حاصل

تکــرار پی در پی الگوهای ویژه از رویدادها در آن مکان اســت .از

محرم باعث ایجاد تغییراتی در شــکل ظاهری
مذهبی مانند دهه ّ

نظر وی روح هر فضا و همه ادراک انسان در فضا نه تنها به محیط

شــهر میشود که این تغییرات در عین بصری (ظاهری و کالبدی)

بودن ،ذهنی نیز هستند.
همچنین ،آزمون ارتباط ارزیابــی از میزان تغییرات به تفکیک
مناطق نشــان می دهد که شــود تفاوت چهار منطقــه تهران در

کالبدی آن بلکه به الگوی رویدادهایی بســتگی دارد که در آنجا
رخ میدهد و هر فرهنگ همــواره الگوهای رویدادی خود را با نام
عناصر کالبدی فضا ،آنگونه که در آن فرهنگ متداول شده است،

بررسی تأثیر آیینهای عاشورایی بر منظر شهری و خاطرات جمعی از دیدگاه شهروندان

مثبت و مستقیم است.

محرم نیز بــا وجود مو ّقتی بودن میتوانــد به دلیل تکرارش
ایــام ّ

مشخّ ص میکند( .الکساندر)1381 ،

ســطح آلفای  0/05معنادار نیســت و فرض صفر رد نمیشود؛ به
عبارتی ،بین دیــدگاه مردم مناطق چهارگانه تهــران در این باره
تفاوت معناداری وجــود ندارد و به اعتقاد همه آنها آیین مذهبی
محرم باعث ایجاد تغییراتی در منظر شــهر میشود
همچون دهه ّ

که این تغییرات در عین بصری و کالبدی بودن ،ذهنی نیز هستند.

نتیجهگیری
مراسم مذهبی -فرهنگی به عنوان زیرمجموعهای از آیینها یکی

از عوامل عملکردی فضاهای شــهری و از عناصر مؤثّر در تعامالت
اجتماعی ،حیات و ماندگاری این فضاها هســتند .از ســویی منظر

این آزمون در تأیید بیشتر فرضیه پژوهش است .بدین ترتیب که
در تشــخیص عینی و ذهنی بودن تغییرات حاصل از آیین مذهبی

ذهنیت (نهفتههای
عینیت (کالبد فیزیکی) و
ّ
شهری ،مجموعی از ّ
اجتماعی و انتظارات جامعه) است .تغییرات کالبدی حاصل از آیین

در منظر شــهر ،تفاوتــی در دیدگاه مردم مناطــق مختلف تهران

محرم در منظر شــهر و البته نقش مــردم و عوامل
مذهبــی ایام ّ

دارای ســاختاری سنتی و مذهبی و شــمال شهر دارای ساختاری

شــهری به عنصر ذهنــی تأثیرگذار در خاطر شــهروندان را دارد.

مدرن و متفاوت اســت ،ولی تفاوت مردم مناطق مختلف ســاکن

فعالیتهای غیر کالبدی حاصل از این مراســم
تغییرات کالبدی و ّ

ذهنیت در منظر مناسبتی شهر
عینیت و
ّ
شهر مؤثّر نبوده و مقوله ّ

عزاداری ،مراســم نذرى ،چراغانی و سیاهپوشــی معابر و محلّهها،

وجود ندارد .با آن که در یک دستهبندی کلی ،جنوب و مرکز شهر

محرم در
تهــران در درک تغییــرات حاصل از آیین مذهبــی ایام ّ

انســانی در این مراســم ،توانایی تبدیل کردن ایــن منظر مو ّقت

در شــهر نظیر تعزيهخوانــى ،نوحهخوانی ،هیئتها و دســتههای
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نصب پرچمهای و المانهای مخصوص این ایام در ســطح شــهر،

یک رخداد شــناخته و از طریق برپایی فستیوالها و کارناوالها به

در بســتر زمان و در جریان دوســویه ابعاد عینــی و ذهنی ،منظر

آنها رونق داده و جذابیت آنها بیشتر مینمایند.

باعث ایجــاد تغییراتی پویا در مفاهیم و مؤلفههای هویّتی شــهر

فهرست منابع و مراجع

شهری مناســبتی و مو ّقتی را شــکل میدهد که با گذشت زمان

ایرانی میگردد .چنان که بر اساس دادههای کمی و کیفی حاصل
از پرسششــوندگان تحقیق ،بیشترین آنها میزان «تغییرات در
نما و کالبد شــهر در ایام آیین مذهبــی» و «بصری و عینی بودن
تغییرات حاصل از این مراســم» را در شــهر زیاد دانسته و میزان
«ذهنی بودن این آیین مذهبی» را در شــهر به ترتیب متوســط
و زیاد قلمداد میکنند .در تحلیل مجموع این پرســشها با هم و
آزمونهای مربوط به آنها میتوان این گونه بیان کرد که اکثریت
پرسششوندگان عالوه بر تأکید بر ایجاد تغییرات طی آیین مذهبی
فصلنامه علمي ـ پژوهشي

محرم در منظر شــهر ،آنها ایــن تغییرات را در عین کالبدی
ایام ّ
و بصری بودن دارای تأثیراتــی ذهنی و غیر عینی بر یاد و خاطره

خود از شهر میدانند .آنها همچنین بیشترین تغییرات حاصل از
محرم را در شهر به ترتیب در تکایا و هیئتهای
آیین مذهبی دهة ّ
عزاداری ،پرچمبندی و چراغانی شــهر و دســتههای عزاداری ذکر
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محرم و صفر ،و عاشــورا
نمودهاند ،و مهمترین آیینهای مذهبی را ّ

و تاســوعا میدانند .نتایج فوق حاکی از آن اســت که فعالیتهای
متحرکی همچون تکایا و دســتههای عــزاداری از عناصر
پویــا و
ّ
غیر کالبدی هســتند که در کنار عناصــر بصری و عینی همچون
آذینبندی شــهر ،تص ّور شهروندان از منظر شهر را در طی این ایام
ســاختهاند .وجود چشمگیر مشخّ صههای عینی و ذهنی مربوط به
این مراســم در کنار هم در شهر ،آن را به مهمترین مراسم آیینی-

مذهبی پاسخدهندگان بدل نموده است .چنین منظر شهری مو ّقت
و آیینی عالوه بر این که میتواند بستر بروز رفتارها و فعاليتهايى
اهميت بسزايى برخوردارند ،بر انگيزه استفادهكنندگان
باشد كه از
ّ
کیفیت تأثیرپذیری محیط مصنوع از
از فضا نیز تأثيرگذار اســت.
ّ
مفاهیم مذهبی و تأثیر شــگرفی که ایــن تأثیرپذیری میتواند بر

کیفیت محیطی بگذارد ،ضرورت پژوهشهایی از این دست
افزایش ّ
توجه به آنها میتواند سبب ارتقای
را به منظور تعیین عواملی که ّ

کیفی محیط در طرحها و پروژههای دوران حاضر گردد ،مشــخّ ص
مینمایــد .به منظور ايجاد فضاهاى ســرزنده و با ارزش تاریخی و
طراحان و مدیران شهری عالوه بر
فرهنگی در شــهر الزم است که ّ
در نظر گرفتن فضاهای مخصوص و شــرایط مناسب برای برپایی

فعاليتهاى جاذب و وابسته
چنین مراسمی در نقاط مختلف شهر،
ّ
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به این آیین مذهبی نظیر س ّنت تعزیه و مرثیهخوانی را که از دیرباز

وجود داشتهاند ،هر چه بیشتر در این ایام در شهر احیا کنند؛ چرا
که در بســیاری از کشورها از این گونه مراسم که دو عامل فرهنگ
و مذهب به عنوان جاذبه در این مراســم تجلی مییابند ،به عنوان

 .1آتشین بار ،محمد (« ،)1388تداوم هویّت در منظر شهری» ،فصلنامه
باغ نظر ،شماره  ،12سال ،6صص .56-45
 .2الکســاندر ،کریســتوفر ( ،)1381معماری و راز جاودانگی :راه بی
زمان ســاختن .ترجمه مهرداد قیومی بیدهندی ،انتشارات دانشگاه
شهید بهشتی ،تهران.
 .3بیتس ،دانیل و پالگ ،فرد ( ،)1375انســان شناســی فرهنگی.
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