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چکیده

آیینهــا را میتــوان آداب و رســومی دانســت کــه طــی ســالهای طوالنــی شــکل گرفتهانــد و روابــط و مناســبات
انســانها بــا جامعــه ،محیــط و تاریــخ را در فضایــی نمادیــن ،تعریــف و تنظیــم میکننــد .آیینهــا ریشــه در باورهــا،
احساســات و هویــت اجتماعــی مــردم دارنــد و بــه همیــن دلیــل ،اغلــب ،برگــزاری آنهــا بــه شــکلی خودانگیختــه از

ســوی افــراد جامعــه صــورت میپذیــرد .آییــن روز عاشــورا نیــز یــک مراســم دســتهجمعی اســت کــه هــر ســاله

تکــرار میشــود و بــر کالبــد و ظاهــر شــهرها تأثیــر میگــذارد؛ همچنیــن خاطرهانگیــز اســت و بــرای مــکان

برگــزاری ،ایجــاد هویــت میکنــد .نگارنــدگان در ایــن پژوهــش کاربــردی کــه بــا اســتفاده از روشهــای اســنادی و
میدانــی انجــام گرفتــه اســت ،بــه دنبــال یافتــن پاســخ بــرای ســؤالهای زیــر بودنــد:

 .1آیا مکانهای فعلی برگزاری مراسم روز عاشور در شهر ایالم ،کارآمد و متناسب با این آیین است؟

 .2آیــا مکانهــای برگــزاری آییــن روز عاشــورا در شــهر ایــام توانســته اســت خاطرهانگیــز باشــد و حــس تعلــق
مکانــی را ایجــاد کنــد؟

نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد که اکثریــت پاسـخدهندگان ،مکانهــای فعلی برگزاری مراســم را نامناســب دانســته

و خواهــان تغییــر کالبــدی در مکانهــای فعلــی یــا انتقــال مکانهــای کنونــی بــه محــل دیگــری از شــهر بودهانــد.

آنهــا آیینهــای جمعــی را ســبب ایجــاد فضاهایــی خاطرهانگیــز ،بامعنــا و نمادیــن دانســتهاند کــه در هویتبخشــی
بــه فضاهــا مؤثــر هســتند؛ همچنیــن ســیاهپوش کــردن مســاجد و حســینیهها ،تجمعهــای مردمــی و هیئتهــای
عــزاداری ،ســینهزنی ،زنجیرزنــی ،علمگردانــی ،نوحهخوانــی و تعزیهخوانــی را از عناصــری دانســتهاند کــه بیشــترین
ن ایــن روز داشــت ه و ســبب شــکلگیری
تأثیــر را بــر ذهــن بازدیدکننــدگان در مکانهــای برگــزاری مناســک و آییـ 

خاطــر ه و هویتبخشــی بــه مــکان شــده اســت.

واژگان کلیدی :ایالم ،سیمای شهری ،آیین عاشورا ،تعلق به مکان ،هویت مکانی.
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 .2استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه
 .3استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
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مقدمه
«آیینهـای جمعـی معمـوالً شـامل مجموعۀ به هم پیوسـتهای از مراسـم اسـت .برگزارکنندگان ایـن آیینها با
نمایش ،حرکات تنظیمشـده و اسـتفاده از شـمایل و عالمتهای خاص ،به اجرای مراسـم شبیهسـازی (گاهی
همـراه بـا موسـیقی و کالم) در فضـای مشـخصی میپردازنـد یـا فضاهـا و اماکن عمومـاً مقدسـی را از طریق
مسـیرهای ثابـت در پیکـرۀ سـکونتگاه طـی میکنند .این آیینها ممکن اسـت فصلـی و مقارن بـا دورههای
باروری گیاهان یا سـالیانه باشـند یا رویدادی تاریخی را بازسـازی کنند» (امینزاده .)6 :1386 ،بنا بر مسـتندات
تاریخـی و گـزارش سـفرنامهها در شـهرهای ایـران از دیربـاز آیینها و مناسـک جمعی مختلفی وجود داشـته
اسـت .برخـی از ایـن آیینهـا حتـی تا اوایـل قرن حاضـر نیز به صـور گوناگـون (صورتهـای مختلف طلب
بـاران ،آفتـاب ،بـاد) اجرا میشـدهاند؛ اما بدون شـک هیچکدام از آیینهای جمعی مرسـوم در ایـران ،تداوم،
انسـجام و از جهتـی یگانگـی و عظمـت آیینهـای سـوگواری بـرای امـام سـوم شـیعیان را نـدارد .ایـن آییـن
کـه بازنمایـی یـک رویـداد مهـم تاریخی اسـت ،از دیربـاز با شـکوه و تأثیرگذاری عظیم برگزار شـده اسـت
(یارشـاطر .)42 :1367 ،در شـهر ایلام نیـز همه سـاله این مراسـم در مـاه محرم با حضور دسـتهها و هیئتهای
مختلـف عـزاداری از طوایـف و ایلات مختلـف برگـزار میشـود .شـور و عالقـه بـه سـاالر شـهیدان در روز
عاشـورا با حضور اقشـار مختلف مردم در مسـیرهای عزاداری ،بیشـتر خودنمایی میکند .در این روز ،مراسـم
مراسـم روز عاشـورا (پنجراه
از اوایـل صبـح آغـاز میشـود و با خواندن نماز ظهر عاشـورا در مکان برگزاری
ِ
جهـاد و میـدان  22بهمـن) بـه پایان میرسـد؛ سـپس از آغـاز شـامگاه در محلی که مراسـم روز عاشـور پایان
یافتـه اسـت ،مراسـم شـام غریبان آغـاز میگردد و تا پاسـی از شـب ادامـه مییابد.
پژوهـش حاضـر بـا هـدف بررسـی «پنـجراه جهـاد» و «میـدان (فلکـه)  22بهمـن» بـه عنـوان محلهـای
برگـزاری مراسـم آیینـی روز عاشـورا در شـهر ایالم ،دالیل بهرهگیـری از این مکانها و نقـاط قوت و ضعف
آنهـا را مطـرح میکنـد و به ارائـۀ راهکارهایی میپردازد تا مسـیرهای عـزاداری و مکانهـای برگزاری چنین
آیینهایـی بـه ماننـد سـایر شـهرهای کشـور ،بـر اسـاس منطـق و رویکـردی خاص شـکل بگیـرد؛ لـذا توجه
طراحـان شـهری بـه ایـن مقوله به عنـوان یک مسـئلۀ اجتماعی در راسـتای فراهـم آوردن حس مـکان و تعلق
خاطـر بـه اجـرای چنیـن آیینهایـی به عنـوان عنصری ثانویه در سـاختار شـهرها امـری ضروری اسـت و الزم
ِ
بازنگری طرح جامع شـهری به این
اسـت آنهـا در طراحیهـای جدید برای فضاهای عمومی شـهر ایلام و در
موضـوع بـه عنـوان یکی از عناصر شـاخص و شـکلدهندۀ شـهری ،توجه ویژه داشـته باشـند.
سؤاالت تحقیق
 .1آیا مکانهای فعلی برگزاری مراسم روز عاشور در شهر ایالم ،کارآمد و متناسب با این آیین است؟
 .2آیـا مکانهـای برگـزاری آییـن روز عاشـورا در شـهر ایلام توانسـته اسـت خاطرهانگیز باشـد و حس تعلق
مکانـی را ایجاد کند؟
دورة هیجدهم  ،شمارۀ  56و 57؛ پاییز و زمستان 1396

فصلنامهعلمي-ترويجي

74

تأملی بر محل برگزاری مراسم آیینی روز عاشورا در...

روش تحقیق
در پژوهـش کاربـردی حاضـر ،بـرای گردآوری اطالعات از روشهای اسـنادی (تحلیل اسـناد بر اسـاس متون،
نقشـهها و تصاویر) و میدانی (با اسـتفاده از پرسـشنامه و مصاحبۀ انعطافپذیر با طیفهای مختلف سنی حاضر
در مراسـم و همچنین مشـاهده) اسـتفاده گردید .پرسـشنامه نیز توسـط داوران ،بررسـی و اعتبار آن تأیید شـد.
پایایـی پرسشـنامه هم بـا انجام پیشآزمـون در نمونۀ مقدماتی به حجم  30نفر و محاسـبۀ آمـارۀ آلفای کرونباخ
(بـرای تمامـی پرسـشها بزرگتـر از  )%8بـه دسـت آمد .حجـم نمونۀ مورد اسـتناد  154نفر اسـت که از تکمیل
پرسشـنامه توسـط  180نفر از شـهروندان ایالمی به دست آمده است .اطالعات حاصل از پرسشنامه نیز با استفاده
از نرمافزار  spssتحلیل گردید؛ سـپس به تحلیل محتوایی و تفسـیر یافتهها پرداخته شـد.
پیشینۀ تحقیق
«بررسـی مطالعات محققان در مورد شـهرهای ایرانی ،نشـاندهندۀ سـاختار ویژۀ این شـهرها بر اساس مراسم
آیینـی مـاه محرم به عنوان مهمترین رویداد اجتماعی شـهری اسـت» (آقایی« .)386 :2005 ،این سـاختار نیز
از پیونـد میـان مکانها از طریق مسـیرهایی به وجود آمده اسـت .مکانهای این سـاختار ،جایـگاه برگزاری
بخشهـای مختلـف آیینهـای مـاه محرم اسـت و تکیههـا ،حسـینیهها ،مسـاجد ،امامزادههـا ،عناصر مذهبی
دیگـر و خانههـای مـردم را کـه وقـف مراسـم محـرم مثل چهل منبر و  ...شـدهاند ،شـامل میشـود .مسـیرها
نیـز معابـری هسـتند کـه این مکانها را به هم متصل میسـازند و در مراسـم ماه محرم توسـط عـزاداران طی
میشـوند .برخی از مکانهای سـازندۀ این سـاختار با مکانهای سـاختار اصلی ،مشـترک و برخی متفاوت
هسـتند (چـون در مسـیرهای اصلی قـرار نمیگیرند)؛ امـا آنچه به طور ویـژه آن را متفاوت میسـازد ،پیوند
میان مکانها اسـت که برخالف سـاختار اصلی ،منطبق بر مسـیرهای منتهی از دروازه به مرکز شـهر نیسـت؛
بلکـه مراکـز محلات مختلـف را به هـم و گاه به مرکز شـهر متصل میکنـد» (اهـری .)27 :1394 ،محققان
در تحقیقـات خـود ،وجود این سـاختار را در شـهرهای مختلف نشـان دادهانـد؛ چنانکه خیرآبـادی (:2000
 )76سـاختار مذهبـی شـهر ،مراکـز مذهبـی (حسـینیۀ دباغها ،مسـجد پامنار ،مسـجد جامع ،امامـزاده یحیی،
میـدان سـبریز ،حسـینیۀ قنادهـا ،خانـۀ آیتاهلل العظمـی و امامزاده شـعیب) و مسـیرهای متصلکننـدۀ آنها به
هـم را معرفـی کـرده و گفتـه اسـت کـه ایـن مکانهـا از طریـق معابـری بـه هـم متصل میشـوند کـه لزوماً
معابر اصلی شـهر نیسـتند؛ چون یک مسـیر حلقوی در بین محالت میسـازند که محل حرکت دسـتههای
عـزادار از محلـهای بـه محلـۀ دیگـر اسـت .سـاختار مشـابه ایـن مـورد در گـرگان نیـز وجـود داشـته اسـت؛
چنانکـه بررسـی لیوانی ( )56 :1391از شـهر گرگان در دوران قاجاریه ،نشـان میدهـد ،در محرم ،تکیهها و
مسـیرهای خـاص بیـن آنهـا ،عناصر اصلـی این سـاختار را تشـکیل میدهند که بـا وجود خیابانکشـیهای
دورۀ پهلـوی ،هنـوز هـم بخـش بزرگـی از این سـاختار وجـود دارد و مراسـم به شـیوۀ گذشـته در آن اجرا
میشـود؛ بدیـن صـورت که سـاعتی پس از برگزاری نماز مغرب و عشـا ،دسـتۀ عـزاداری از محوطۀ جلوی
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تکیـۀ اصلـی شـروع بـه حرکـت میکنـد و پـس از طـی مسـیرهایی کـه از تکیههـای محلات میگـذرد و
از الگـوی خـاص مربـوط بـه هـر شـب برخـوردار اسـت ،با رسـیدن به تکیـۀ میدان بـه حرکت خـود خاتمه
میدهد.
بررسـی امینزاده ( )9 :1386نشـان میدهد که عناصر و فضاهایی که برای مراسـم محرم در شـهر سـمنان
مـورد اسـتفادهاند ،سـاختار پیچیدهتـری را بـه وجـود میآورنـد .ایـن سـاختار ،تکیههـا ،منـازل وقفی و سـایر
اماکـن مـورد اسـتفاده در سـطح یـک محلـه را در ایـام محـرم از طریـق معابـر درونمحلـهای بـه هـم متصـل
میکنـد .مطالعـۀ مسـعودینژاد ( )5 :2013نشـان میدهـد کـه دو مجموعـه از مکانها و مسـیرها در دو بخش
شـهر دزفول وجود دارد که منطبق با تقسـیم شـهر به دو بخش حیدری و نعمتی اسـت؛ چنانکه مسـیر مراسـم
بـرای اهالـی محلات حیـدری بـه سـمت بقعـۀ امامـزاده رودبند در شـمال شـهر اسـت؛ در حالی که سـاکنان
محلـۀ نعمتـی ،مسـیر منتهـی به بقعـه و گورسـتان ابوالعلا در بخش جنوب شـرقی شـهر را طی میکننـد .این
مسـیرها بـه ماننـد دو حلقـه ،تعـدادی از مکانهـای مذهبـی در این محلات را به هم و به مقصـد نهایی متصل
میکنـد .در الهیجـان نیـز مسـیر حلقـوی بیـن محلات ،تکیههـا و برخـی اماکن مذهبـی دیگـر در محلههای
غریبآبـاد ،خمیرکالیـه ،کاروانسـرابر ،پردسـر ،گابنه ،چهارپادشـاه ،شـعربافان ،اردوبازار و جیرسـر را به هم
متصـل میکنـد؛ بدیـن صـورت که حرکـت در جهت خلاف عقربههای سـاعت از هر محله شـروع و به آن
ختـم میشـود .هـر محلـه ،شـبی مخصـوص بـرای دسـتهروی دارد و مراسـم را از تکیـۀ خود شـروع میکند؛
سـپس بـه هفـت تکیـه در محالت دیگر سـر میزند و در آنهـا عزاداری میکنـد؛ در نهایت نیز بـه محلۀ خود
باز میگـردد (خاتمـی.)73 :1390 ،
نقش آیینها در فضاهای شهری
«ارزشهـا ،باورهـا و اعتقـادات ،سـهم عمـدهای در شـکلدهی بـه محیطهای انسـانی دارنـد» (لینـچ:1380 ،
« .)93عوامـل فرهنگـی بهویـژه اعتقـادات مذهبـی ،اسـاس ایجـاد زیسـتگاههای انسـانی بـوده و در نظمدهی
بـه سـکونتگاهها نیـز مذهـب ،اغلب بـه شـیوهای نمادگرایانه عمـل کـرده اسـت» (راپاپـورت)19 :1366 ،؛
چنانچـه «بازتـاب هـر دینـی را میتـوان آشـکارا در سـاختهای فیزیکـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی
فضاهای جغرافیای تحت قلمرو آن دین مشـاهده کرد» (رحیمی« .)90 :1384 ،کالبد شـهرهای هر کشـوری
بـا شـهری از کشـور دیگـر تفـاوت دارد و این برآمـده از فرهنگ ،اجتمـاع و مؤلفههای زیرسـاختی آداب و
رسـوم آن سـرزمین اسـت .هویـت شـهر ،حالتی ذاتـی و دروندادی دارد که بر کالبد شـهر تأثیـر میگذارد و
سـیما و کالبد شـهرهای وابسـته به یک فرهنگ و جهانبینی خاص را از فرهنگ و سـاختار اجتماعی دیگر
متمایـز میکنـد؛ در واقـع در بسـتر جریانـی دوسـویه هویت کالبدی شـکل میگیـرد و پس از شـکلگیری،
کالبـد شـهر موجـود ،باعـث اسـتمرار تحـوالت و بـه تبـع آن ،تغییراتی پویـا در مفاهیـم و مؤلفههـای هویتی
یک سـرزمین در بسـتر تعامالتی دوسـویه میشـود» (حبیب و همکاران« .)13 :1378 ،فقدان هویت شـهری،
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مشـکالت جدیـدی را بـرای شـهر و سـاختار فیزیکـی آن به همـراه مـیآورد؛ بنابراین ،اتصـال تاریخی میان
فضـای شـهری ،فعالیتهـای آن و ارزشهـای آیینی جامعـه میتواند ما را در شـکل دادن بـه محیط مصنوع
و بهبـود ابعـاد انسـانی کـه برای حیات آن مهم اسـت ،یاری نماید» (جکیـک و اسـتاپار« .)19 :2001 ،آیینها
بـا داشـتن سـه ویژگـی کال ِن تکرارپذیـری در زمـان و مـکان مشـخص ،برخـورداری از ماهیتـی نمادیـن و
اسـتعاری و کنـش و فعالیتهـای اجتماعی ،با سـه مؤلفۀ اصلی شـهر؛ یعنی :کالبد ،معنـا و فعالیت در تعامل و
ارتبـاط تنگاتنـگ اسـت؛ در نتیجه ،آیین را میتوان پدیدهای فضایی و به تبع آن ،پدیدهای شـهری دانسـت»
(علیالحسـابی و پایکـن)77 :1394 ،؛ بـه عبارتـی« ،آیینهـا در خدمـت یک هدفنـد؛ آنها افـراد را در زمان
و مـکان بـه هـم مرتبـط میسـازند ،گروههـا را بـه هـم متصـل میکننـد و مناسـبت و نظـم ایجـاد مینمایند»
(لنـدری« .)176 :2006 ،جشـنها و آیینهـا بـه عنوان رویدادهـای تکرارشـونده و دورهای ،چرخۀ زندگی و
ابدیـت جهـان را بـه مـا یـادآور میشـوند .مهمترین اصـول آیینهـا عبارتند از :سـنتگرایی ،رسمیسـازی،
عناصـر قدیمـی و ویژگیهـای دیدنـی و جـذاب» (جکیـک و اسـتاپار)20 :2001 ،؛ در واقـع «هـر جنبـهای
از زندگـی و هـر منبعـی از آن ،یـا آیینـی اسـت و یـا میتوانـد آیینـی شـود» (خاکزنـد و تیمـوری گـرده،
 .)57 :1394بـه نظـر نقـیزاده (« )252 :1389آیینهـا از اصلیتریـن عواملـی هسـتند کـه در تحلیـل فضاهای
شـهری ،از جهـات مختلفـی ایفـای نقـش میکنند :نقـش اول آنهـا قدمت و تاریخـی بودن خود آیین اسـت
کـه نشـانگر قدمـت و تاریـخ عمـر آن ملـت و جامعـه اسـت؛ نقـش دوم ،ویژگیهایـی اسـت کـه هـر آییـن
خـاص ،بـرای مـکان برپایـی خویـش بـه انسـانها (طراحـان ،برنامهریـزان و سـازندگان) القـا میکنـد تا فضا
را بـه گونـهای سـازمان دهنـد کـه مناسـب برپایـیاش باشـد؛ نقـش دیگـر آیینهـا ،خاطرهسـازی و تثبیـت
خاطرههـای جمعـی جامعـه اسـت»« .آیینها همچنیـن از اصلیترین عوامل شـکلدهندۀ تعاملات اجتماعی
و از اساسـیترین عوامـل و بنیادهـای عملکـردی فضاهـای شـهری هسـتند .نقش آنهـا به دلیل وجـه معنوی،
تاریخـی ،خاطرهانگیـزی و هویتیشـان و بـه خاطـر نقشـی کـه در احـراز هویت ،وحـدت ،شـادابی و حیات
جامعـه ایفـا میکننـد ،یگانه و منحصر به فرد اسـت؛ نقشـی که حتی در بسـیاری موارد ،فضایـی تهی و عاری
از ویژگیهـای شـاخص کالبـدی (یگانـه حتـی در بیابان) را بـه دلیل آنکه فضـای برپایی آیینهـا بودهاند (و
هسـتند) ،ارزشـمند ،خاطرهآفریـن و واجـد هویـت و ارزش میکند» (همـان.)99 :
بنـا بـه عقیـدۀ میرچـا الیـاده (« )82 :1375آیینهـا در هـر جامعه ،زمان مقـدس را خلق میکننـد و مکانها
را بـر هـم فضیلـت میبخشـند»« .آیینهـا در هـر زمانـی برگـزار نمیشـوند؛ امـا بـه سـبب اهمیتـی کـه بـرای
آحـاد جامعـه دارنـد ،زمـان و مکان برگزاری آنهـا هم از دیگر اوقات ممتاز میشـود» (گیویـان.)182 :1385 ،
بسـیاری از آیینهـا را نمیتـوان در هـر جایـی برگـزار کرد؛ از ایـن رو« ،یکـی از انتظارت خـاص از فضاهای
ِ
مناسـب برپایی آیینها و مراسـم جامعه اسـت .در این میان ،عاشـورا
شـهری ،تأمیـن فضـا و مـکان مورد نیاز و
روز بخصوصـی اسـت و مـکان برگـزاری آیینهـای عاشـورایی ،خـواه حسـینیه یـا مکانـی دیگر باشـد که به
مـرور زمـان و بنـا به توافـق اجتما ِع برگزارکننده تعیین میشـود ،هر جایی نیسـت و بایـد از دیگر نقاط فضای
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ن بـا مرزبندی بین امـور و با قاببنـدی لحظهها و مناظـر ،جامعـه را از نظر فضا
اجتمـاع ممتـاز باشـد .پـس آییـ 
و مـکان عالمتگـذاری میکنـد» (خاکزنـد و تیمـوری گـرده.)58 :1394 ،
مکان و مناسک
«مکانهـای برپایـی آیینهـا ،بـه مـرور زمـان در نظـر مردم ،یـادآور خاطـرات مذهبـی و در نتیجـه دارای
ارزش معنـوی میشـوند؛ ایـن ارزش تـا جایـی اسـت که عالوه بـر زمان برپایـی آیینها ،در سـایر زمانها
نیـز مـردم را بـه سـوی خود جلب میکننـد و با عنـوان فضاهای خاطرهانگیـز ،در نقش عامل هویتی شـهر
و جامعـه ظاهـر میشـوند؛ البتـه هـر فضـا ،بـا ویژگیهـای خـاص خـود بـرای برپایـی هـر آیینـی مناسـب
نیسـت؛ چراکـه بـرای برپایـی هـر آیین ،بایـد تغییـرات کالبدی و شـکلی خـاص و متناسـبی را در فضا به
وجـود آورد» (نقـیزاده« .)306 :1389 ،ایـن فضـا ،می-تواند به واسـطۀ بهرهمنـدی از امکانات فیزیکی و
خدمـات عمومـی ،تسـهیلکنندۀ حضـور مـردم به بهانۀ برگزاری مراسـم مناسـبتی باشـد و به همیـن بهانه،
بـا مناسـبتها پیوند بخـورد» (محدثـی.)19 :1389 ،
«گاهـی آیینهـا محیـط کالبـدی را شـکل دادهانـد و الگوهایی خـاص بر زمینۀ شـهری اعمـال نمودهاند،
محدودههـای خـاص را تعریـف کـرده و بـه فضاهـای شـهری شـخصیتی ویـژه بخشـیدهاند .آیینهـا قـادر
هسـتند بخشهـای مختلـف شـهر را به یکدیگـر پیونـد دهنـد و از آن موجودی پیوسـته و منحصـر بیافرینند»
(علیالحسـابی و پایکـن)33 :1392 ،؛ بـه عبارتی «مراسـم آیینی ،مذهبی یا قومی ،تعیینکننـدۀ عناصر پایدار
فضـای شـهری هسـتند کـه خصلـت ذاتـی آن شـدهاند و در طـول زمـان بـه کنـدی تغییـر میکنند» (پارسـی،
 .)46 :1381بـه عقیـدۀ حبیبـی (« )16 :1387خاطرهسـازی و تثبیـت خاطرههـای جمعـی جامعـه از نقشهـای
اصلـی آیینهاسـت .خاطـره نیـز هیـچگاه بیواقعـه در خیال نقش نمیبنـدد و آنچه پـس از گذشـت زمان در
ذهـن باقـی میمانـد ،فضایی اسـت کـه واقعـه در آن رخ داده اسـت».
«دیـن ،مذهـب و باورهـا به عنوان بخشـی از فرهنـگ و میراث معنوی هر جامعهای ،نقش بسـیار مهمی در
پیدایـش آیینهـای فرهنگـی بـه عهده دارنـد .بسـیاری از کشـورها ،اینگونه مراسـم را به عنوان یـک رخداد،
احیـا مینماینـد و از طریـق برپایـی فسـتیوالها و کارناوالهـا بـه آنهـا رونـق میدهنـد؛ به طوری کـه جذابیت
آنهـا بیشـتر نمـود پیـدا می-کنـد .در ایـران امـروز نیـز گفتمـان کربال یکـی از مهمتریـن عناصر حیـات دینی
عمـوم مردم محسـوب میشـود» (فیـاض و رحمانی )74 :1385 ،که در قالب مراسـم عاشـورا تبلـور مییابد و
«بـه دلیـل برگـزاری در فضاهای عمومی شـهر ،از نظر شـکلدهی به خاطرات جمعـی ،مهمترین آیین مذهبی
محسـوب میشـود» (خاتم.)10 :1384 ،
مراسـم آیینـی همچـون «آییـن عاشـورایی ،یـادآور واقعـهای خـاص و برخاسـته از باورهـای مانـدگار و
اعتقـادات مذهبـی اسـت کـه بـه طـور دائم در حـال تکرار اسـت .بیـن واقعه و مـکان اجـرای آن در شـهر نیز
پیونـد عمیقـی وجـود دارد؛ به گونـهای که گاه فضای خاص آن واقعه شـکل میگیرد و اجـرا در اذهان نقش
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میبنـدد یـا اینکـه در ایـام خـاص ،تغییر و تحول مییابد و صحنهسـازی میشـود کـه در هر صـورت ،خاطرۀ
شـکلگرفته در فضـای شـهری را تحکیـم میکنـد؛ از ایـن رو ،بـه هنـگام اجـرای آیینها ،بخصـوص پس از
آن ،فضایـی کـه واقعـه در آن رخ داده اسـت ،فضایـی آشـنا میگـردد .گذشـت زمـان به کالبد شـهر ،هویت
میبخشـد و شـهروندان به واسـطۀ فضاهای شـهری مملـو از خاطرههای جمعی با گذشـتۀ فرهنگـی و مذهبی
ارتبـاط مییابنـد و هویـت کسـب میکنند» (علیالحسـابی و پایکـن .)33 :1392 ،مناسـک آیینـی «به عنوان
الگـوی رفتـاری بـا ریشـهای تاریخـی و مذهبی ،عاملی مؤثر در سـاخت شـهر به شـمار میرود .نظـم و اصول
حاکم بر این رفتار در تعاملی دوسـویه با سـاخت و فضای شـهری اسـت؛ در نتیجه ،این تعامل در نقش یکی
از عوامل مؤثر بر سـاخت شـهر و فضای شـهری باید در روند تهیه و طراحی طرحهای شـهری در نظر گرفته
شـود» (شـیعه و همکاران.)104 :1392 ،
شهر ایالم
«شـهر ایالم جزئی از تمدن بزرگ ایالم باسـتان اسـت که در گذر زمان ،اسـامی مختلفی چون :آالم ،آالمتو،
اریوجان ،پهلو ،ماسـبذان ،جبال و پشـتکوه داشـته اسـت .در عصر صفویه از سـال  1006ه.ق .با عنوان پشتکوه
در قلمـرو حکومـت والیـان ،واقـع بـوده و در زمـان فتحعلیشـاه ،مقـر حکومـت والـی از خرمآبـاد بـه ایلام
(پشـتکوه) منتقل شده اسـت» (افشارسیسـتانی.)632 :1372 ،
ِ
خاوری دهباال و در منطقهای
«شهرسـتان ایالم با مرکزیت شـهر ایالم ،در سـال  1308ش .در خاور و شـمال
کـه حسـینآباد (منسـوب به حسـینقلیخان والی) نامیده میشـد ،بنا گردیـد و با توجه به سـابقۀ تاریخی منطقه
و تصویـب فرهنگسـتان ایـران ،ایلام نامیـده شـد» (یعقوبـی و یعقوبـی« .)134 :1389 ،تا قبـل از سـال  1340ش.
جامعـۀ ایلام یـک جامعۀ سـنتی بود که بـرای خود ،زیسـت جهانی مبتنی بر کنـش ارتباطی داشـت و هنجارها
و ارزشهـای آن را مناسـبات خـاص جامعـۀ آن زمـان تدبیر میکرد؛ اما پس از تحوالت سـاختاری سـال 1340
در بعـد کالن کشـوری ،وضعیـت ایلام نیز دچار تغییر شـد .از سـال  1350تا  ،1370سـیل مهاجران روسـتایی و
عشـایری و آوارگان جنگ به سـوی این شـهر روانه گشـت» (قاسـمی و رسـتمی.)135 :1393 ،
«رشـد و توسـعۀ فضایی شـهر ایالم به گونهای از جنگ تحمیلی (که موجب مهاجرت سـاکنان روسـتاها
و شـهرهای مـرزی و جنگـزده و معاودیـن عراقـی شـد) تأثیر پذیرفتـه و علیرغم پایـان جنگ ،بـه دلیل آغاز
عملیـات عمرانـی گسـترده و چشـمگیر ،نقش قابل مالحظۀ این شـهر (مرکزیـت اداری -سیاسـی و خدماتی)
و توجـه بـه مناطـق محروم ،کماکان رشـدی برونزا و القایی داشـته اسـت» (ملکی و حسـینزاده دلیـر:1388 ،
« .)47عـدم انطبـاق رشـد جمعیـت با ظرفیت زیرسـاختهای محالت شـهری ،حاشیهنشـینی و جداییگزینی
اجتماعـی و در نهایـت نابرابریهـای اجتماعـی در فضاهـای شـهر ایلام ،در پـی گسـترش بـدون برنامۀ شـهر
بـه وجـود آمـده اسـت» (حسـینزاده دلیـر و ملکـی )30 :1387 ،و سـبب شـده تـا «شـهر ایلام حتـی از لحاظ
سـاختاری و فیزیکـی نیـز دچـار بیهنجاری گردد و این مسـئله باعث تحول در کنش متقابل سـاکنان شـهر و
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بیهنجاری گردد و این مسئله باعث تحول در کنش متقابل ساکنان شهر و حتی اختالط مکانی و طبقاتی شده

حتـی اختلاط مکانی و طبقاتی شـده اسـت» (حیـدری.)120 :1388 ،
است» (حیدری.)120 :1388 ،

تصویر شمارۀ ( .)1نقشۀ استان و شهر ایالم
همانطور که در جدول شـمارۀ ( )1مشـاهده می 9
شـود ،بر اسـاس تقسـیمبندی که در سـال  1383از شـهر

ایالموبا 38محله شـهری
ناحیه
منطقـه،
دارای
اساسشـهر
گرفتـه،براین
صـورت
هکتـار،
1679/45
14شهر
 1383از
که 4در سال
تقسیمبندی
مشاهده میشود،
شمارۀ ()1
در جدول
ایلام بـا مسـاحتهمانطور که

(ملکی،
شهری میباشد
 38محله
ناحیـه،ناحیه و
ناحیـه84 ،منطقه14 ،
 14شهر دارای
ایـنه ،این
صورت گرفت
1679/45
میباشـد (ملکـی،مساحت
زمـان شـکلگیری
دارنـد و
قدیمـی
بافتـی
هکتار،میـان
 .)191از
:1387
 .)191 :1387از میان این  14ناحیه 8 ،ناحیه ،بافتی قدیمی دارند و زمان شکلگیری آنها به دهههای قبل از
آنهـا بـه دهههـای قبـل از  1370میرسـد .تراکـم جمعیـت و مراکـز ادارای و نهادهـای درمانـی و خدماتی نیز
 1370میرسد .تراکم جمعیت و مراکز ادارای و نهادهای درمانی و خدماتی نیز بیشتر متوجه این نواحی بوده
جنـگهایتحمیلـی و اجرای
بیشـتر متوجـه ایـن نواحـی بـوده اسـت 6 .ناحیـۀ دیگـر نیـز کـه اغلـب بعـد از پایان
است 6 .ناحیۀ دیگر نیز که اغلب بعد از پایان جنگ تحمیلی و اجرای طرح تفصیلی و شکلگیری زمین
هایدیگر
نسبت به
وسیعتری
هایاند ،بافت
وجود آمده
دهۀ  70به
سالهای بعد
ن در
جدید
لشهرک
شهری و
نواحیدهـۀ  70به وجود
بعـد از
سـال
جدید در
شـهرک
شـهریاز و
های
گیریهایزمی
طـرح تفصیلـی و شـک
دارند.عتری نسـبت به دیگـر نواحـی دارند.
آمدهانـد ،بافـت وسـی
جدول شمارۀ ( .)1تقسیمبندی ناحیهای شهر ایالم

ردیف

نواحی شهری

زمان شکلگیری

1

کانون فنی و حرفهای (پیچ آشوری)

دهۀ  70تا 80

2

پشت صدا و سیما

دهۀ 80

3

دانشگاه پیام نور (رزمندگان و فرهنگیان)

دهۀ 70

4

ویژین (چالیمار)

دهۀ 80

5

زمینشهری

دهۀ 70

6

جانبازان

دهۀ  70تا 80

7

مرکزی (محدودۀ سعدی و  22بهمن و )...

دهۀ 40

8

ژین (تپۀ شاهد)

دهۀ  50تا 60

9

استانداری

دهۀ  40تا 50

10

سبزیآباد

دهۀ  50تا 60

11

بانبرز

دهۀ  50تا 60

12

بانبور

دهۀ  50تا 60

13

هانیوان

دهۀ  60تا 70

14

شادآباد (صد دستگاه)

دهۀ 40

بافت سکونتی

مدرن

سنتی و قبیلهای

10
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تأملی بر محل برگزاری مراسم آیینی روز عاشورا در...

اماکن مذهبی شهر ایالم
رسـول خـدا (ص) فرمودنـد« :احب البلاد الی اهلل مسـاجدها» (منتظرالقائم« .)454 :1387 ،از صدر اسلام
تاکنـون مسـجد بـه عنـوان کانـون شـهر اسلامی ،همـواره در تحکیم بنیاد شـهر اسلامی جایـگاه خاصی
داشـته و سـادگی و بیپیرایگـی ،دلیـل اسـتواری آن در دوران متمـادی بـوده اسـت .در قرنهـای  3و 4
اماکن مذهبی شهر
بـرایایالمپنـاه دادن بـه مسـافران ،توبـهکاران و افـراد بیخانمـان اسـتفاده میشـد؛
هـ.ق .معمـوالً از مسـاجد
رسول خدا (ص) فرمودند« :احب البالد الی اهلل مساجدها» (منتظرالقائم« .)454 :1387 ،از صدر اسالم تاکنون
بااهمی وتتـری پیـدا کـرد»
لـذا شـبانهروز بـاز بودنـد .بـه تدریـج عملکـرد مسـاجد تغییـر یافـت و وظایـف
مسجد به عنوان کانون شهر اسالمی ،همواره در تحکیم بنیاد شهر اسالمی جایگاه خاصی داشته و سادگی
پیرایگی ،و
مهرجـردی
(حسـینیزاده
 .)136است .در قرنهای  3و  4ه.ق .معموالً از مساجد برای پناه
:1394متمادی بوده
میرنـژاد ،در دوران
دلیل استواری آن
بی
دادن به مسافران ،توبهکاران و افراد بیخانمان استفاده میشد؛ لذا شبانهروز باز بودند .به تدریج عملکرد مساجد
در شـهرها و روسـتاهای مختلـف اسـتان ایالم ،بقاع متبرکـه ،امامزادهها ،مسـاجد و حسـینیههای متعددی
تغییر یافت و وظایف بااهمیتتری پیدا کرد» (حسینیزاده مهرجردی و میرنژاد.)136 :1394 ،
دارددارد؛(فاقـد بقعـه متبـرک
حسـینیه
وجـود دارد؛ در ایـن میـان ،شـهر ایلام  50مـکان مذهبـی شـامل مسـجد و
در شهرها و روستاهای مختلف استان ایالم ،بقاع متبرکه ،امامزادهها ،مساجد و حسینیههای متعددی وجود
باشد) که به
امامزاده می
بقعه متبرک
دارد (فاقد
حسینیه
شامل مسجد و
عمـده،مذهبی
ایالم  50مکان
بـهشهر
کـهمیان،
امامـزاده می-باشـد)در این
شـهر؛ همچـون :نواحـی
اولیـۀ
میانـی و
هسـتۀ
آنهـا
اسـتقرار
مـکا ن
طـور
طور عمده ،مکان استقرار آنها هستۀ میانی و اولیۀ شهر؛ همچون :نواحی مرکزی ،استانداری ،شادآباد و  ...است.
مرکزی ،اسـتانداری ،شـادآباد و  ...اسـت .با رشـد و توسـعۀ شـهر ،یک تا دو مسـجد نیز در محل شهرکهای
با رشد و توسعۀ شهر ،یک تا دو مسجد نیز در محل شهرکهای جدید احداث شده است که بیشترین زمان
(عالوه بر برپایـی نمازهای یومیه)
اماکـن
اسـتفاده از
زمان
بیشـترین
مذهبیمیباشد.
رمضان و محرم
این ماهای
یومیه) در
برپایی نمازهای
عالوه بر
کهاکن مذهبی (
اسـتاین ام
جدید احداث شـدهاستفاده از
در ماهـای رمضـان و محرم میباشـد.

تصویر شمارۀ ( .)2مکان استقرار مساجد و حسینیهها در شهر ایالم

آیین روز عاشورا در شهر ایالم
«هنـگام اجـرای آیینهـای عاشـورایی ،فعالیتهـای 11
معمول شـهر کـه در چارچوب مشـخصی در حـال انجام
بودهانـد ،از هم گسـیخته میشـوند و شـکلی دیگر به خود میگیرنـد .کاربریهای ثابت موجـود در فضاهای
شـهری نیـز دسـت از فعالیـت میکشـند و همگی با یکدیگر بـه اجرای رفتارهـا و فعالیتهای متفـاوت آیینی
میپردازنـد یـا بـه نظـارۀ آن مینشـینند .مهمتریـن وجـه بارز ایـن دگرگونـی و گوناگونـی در رفتـار« ،آزادی
فعالیـت» شـهروندان در فضـای شـهری اسـت .در زمـان برگـزاری آیینهای عاشـورایی ،بسـیاری از فضاهای
شـهری در اختیـار افـراد پیـاده قـرار میگیـرد؛ لذا آنهـا میتواننـد حضـوری متفـاوت و آزاد را در فضا تجربه
نماینـد» (علیالحسـابی و پایکـن« .)34 :1392 ،عزاداران با طی کردن بسـیاری از گذرهـای اصلی ،معموالً از
نقـاط مهمـی همچون :مسـجد ،زیارتگاه ،گورسـتان ،میدان اصلی ،منـازل بزرگان و  ...نیز میگذرند .مسـیرها
علیرغـم گذشـت زمـان ،همچنـان ثابـت و برقرارند و به مثابـه عوامل هویتی مراسـم برای همۀ مردم ،روشـن
و مشـخص هسـتند» (نقیزاده و امینزاده.)19 :1382 ،
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اهالـی محلات مختلـف شـهر ایلام با آغاز ماه محرم ،شـبانه در مسـاجد ،حسـینیهها و معابر اطـراف آنها
حضـور مییابنـد و بـه عـزاداری بـرای سـاالر شـهیدان میپردازنـد و در روز عاشـورا تعـدادی از خیابانهـای
اصلـی شـهر و منتهـی بـه مکان برگـزاری مراسـم ،به عنوان مسـیر حرکـت در اختیار آنهـا قرار داده میشـود.
انتخـاب ایـن مسـیرها بر اسـاس پیشـینۀ تاریخی نبـوده یا ماننـد دیگر شـهرهای ایران بر اسـاس سـاختار ثانویه
(گذربنـدی بـر اسـاس ارتبـاط بین اماکـن مذهبی و تاریخـی) صورت نگرفته اسـت.

تصویر شمارۀ ( .)3مسیرهای حرکت هیئتهای عزاداری منهتی به پنجراه جهاد

مکانهـای برگـزاری ایـن آییـن مذهبی نیز از چند دهۀ گذشـته تا کنـون ،دو محلۀ پنجراه جهـاد و میدان
مکانهای برگزاری این آیین مذهبی نیز از چند دهۀ گذشته تا کنون ،دو محلۀ پنجراه جهاد و میدان  22بهمن
تقریبهاً درمشـترک اسـت؛ با
 22بهمن بوده اسـت .مسـیر حرکت دسـتههای عزاداری به سـمت این دو مکان نیز
بوده است .مسیر حرکت دستههای عزاداری به سمت این دو مکان نیز تقریباً مشترک است؛ با این تفاوت ک
حیدریفهـای خدماتی
مراسـم ،صن
برگزاری
محل
جهاد به
جهاد بهاز پنـ
اسـتفاده
ایـن تفـاوت کـه در
خیابان آیتاهلل
خدماتی مسیر
عنـوانهای
مراسم ،صنف
راه برگزاری
عنوانجمحل
صـورتاز پنجراه
صورت استفاده
از چهارراه رسالت تا میدان  22بهمن میتوانند به روال گذشته به فعالیتهای خود ادامه دهند و در صورت
مسـیر خیابان آیتاهلل حیدری از چهارراه رسـالت تا میدان  22بهمن میتوانند به روال گذشـته به فعالیتهای
برگزاری مراسم در میدان  22بهمن ،وضعیت ،معکوس خواهد بود و خیابان آیتاهلل حیدری تا میدان  22بهمن،
خـود ادامـه دهنـد و در صورت برگزاری مراسـم در میدان  22بهمن ،وضعیت ،معکـوس خواهد بود و خیابان
بیشترین حجم عزادار را در خود جای میدهد و فعالیت صنفهای خدماتی این مسیر تعطیل میشود.
آیـتاهلل حیـدری تـا میـدان  22بهمن ،بیشـترین حجم عـزادار را در خود جـای میدهـد و فعالیت صنفهای
خدماتی این مسـیر تعطیل میشـود.

13

تصویر شمارۀ ( .)4مسیرهای حرکت هیئتهای عزاداری منتهی به میدان  22بهمن

مکانهای برگزاری مراسم روز عاشورا
درکهشـهر ایالم هسـتند
پنجراه جهاد و میدان  22بهمن از مکانهای برگزاری مراسـم عزاداری سـاالر شـهیدان
پنجراه جهاد و میدان  22بهمن از مکانهای برگزاری مراسم عزاداری ساالر شهیدان در شهر ایالم هستند
اصفهانـی ،در ح ّد فاصل
اشـرفی
واقـع
پنـج
دهند.
مشـترکی
فاصل چهارراه
خیابان در حدّ
در اصفهانی،
اشرفی
جهادخیابان
راهواقع در
جهاد
پنجراه
یدهند.
ارائـههممی
رای را ارائ
مشترک
کـه غالبـاً خدمـتغالباً خدمت
دسترسی دارد.
خرمشهر و نوروزآباد
سوادآموزی،
است و به
قرارگرفته
سیدالشهدا قرار
رسالت و
خرمشـهر و نوروزآباد
سـوادآموزی،
نهضت
نهضتنهای
هایخیابا
خیابان به
اسـت و
گرفته
سیدالشـهدا
چهارراه رسـالت و
مکانهای برگزاری مراسم روز عاشورا

عرض این معبر  24متر است و بیشتر کاربریهای این محور ،به نمایشگاههای خودرو اختصاص دارد .این مسیر
در ماه محرم با پارچههای سیاه پوشانده میشود و پرچمهای عزا در آن افراشته

 56و 57؛ پاییز و زمستان 1396
شمارۀ
هیجدهم ،
یدانی
های م
دورةبررسی
میگردد.

نگارندگان ،حاکی از وجود محاسن و معایبی در این مکان برای برگزاری مراسم عاشوراست که در جدول
شمارۀ ( )2به آنها اشاره میشود.
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دسترسـی دارد .عـرض ایـن معبـر  24متـر اسـت و بیشـتر کاربریهـای این محـور ،بـه نمایشـگاههای خودرو
اختصاص دارد .این مسـیر در ماه محرم با پارچههای سـیاه پوشـانده میشـود و پرچمهای عزا در آن افراشـته
میگـردد .بررسـیهای میدانـی نگارنـدگان ،حاکی از وجود محاسـن و معایبـی در این مکان بـرای برگزاری
مراسـم عاشوراسـت که در جدول شـمارۀ ( )2به آنها اشـاره میشـود.
جدول شمارۀ ( .)2شاخصترین محاسن و معایب پنجراه جهاد شهر ایالم
ردیف
1
2
3
4
5

معایب

محاسن
امکان ورود منظم هیئتهای عزاداری از چهارراه رسالت

عدم همخوانی کالبدی و ظاهری اطراف جایگاه با مراسم

و چهارراه سیدالشهدا به این مکان

(هرج و مرج در معماری بناهای اطراف مراسم)
دوری محل برگزاری مراسم از شهرکها و محلههای جدید

تسلط بصری تماشاگران بر دستههای عزاداری
تغییر ظاهری مسیرهای عزاداری در جهت القای حس
مکان

نبود فضای مناسب برای اجرای برنامههای مانند شبهتعزیه

امکان حضور تماشاگران در کنار دستههای عزاداری
بدون ایجاد تداخل
ایجاد حس هویت مکانی ،به دلیل اجرای چندین دهه
مراسم روز عاشورا در این مکان

مراسـم در آن
عاشورای حسینی
کـه اخیر
سالهای
دیگـری که در
مـکان دیگری است
بهمن ،مکان
(فلکه) 22
تاسـوعا و عاشـورای
تاسوعا واخیر،
مراسملهای
در ،سـا
اسـت
بهمـن،
میدان22
میـدان (فلکـه)
برگزار میشود .این مکان به دلیل قرارگیری در هستۀ مرکزی شهر ،در روزهای عادی سال ،جزء نقاط پرترافیک
حسـینی در آن برگـزار میشـود .ایـن مـکان بـه دلیـل قرارگیـری در هسـتۀ مرکـزی شـهر ،در روزهـای
به حساب میآید .مسیرهای منتهی به این میدان ،خیابان آیتاهلل حیدری ،بلوار سیدالشهدا ،خیابان فردوسی و
میـدان ،خیابـان آیتاهلل
عـادی سـال ،جـزء نقـاط پرترافیـک به حسـاب میآیـد .مسـیرهای منتهی بـه این
خیابان آیتاهلل طالقانی است .کاربریهای اطراف این مکان نیز اغلب درمانی ،اداری ،سیاسی و تجاری است و
شهیدهـای اطراف این
کاربری
اسـت.
نقطۀتاهلل
خیابـان ،آی
فردوسـی
سیدالشـهدا،ملیخیابان
سمت میدان
طالقانیها به
آغازین راهپیمایی
قدسوو  22بهمن
همچون :روزهای
حیـدری ،بلـوار در مناسبتهای
کشوری میباشد .بررسیهای میدانی نگارندگان ،حاکی از وجود محاسن و معایبی در این مکان برای برگزاری
مـکان نیـز اغلـب درمانـی ،اداری ،سیاسـی و تجـاری اسـت و در مناسـبتهای ملـی همچـون :روزهـای
مراسم عاشوراست که در جدول شمارۀ ( )3به آنها اشاره میشود.
قـدس و  22بهمـن ،نقطـۀ آغازیـن راهپیماییهـا بـه سـمت میـدان شـهید کشـوری میباشـد .بررسـیهای
میدانـی نگارنـدگان ،حاکی از وجود محاسـن و معایبی در این مکان برای برگزاری مراسـم عاشوراسـت
کـه در جـدول شـمارۀ ( )3بـه آنها اشـاره میشـود.
جدول شمارۀ ( .)3شاخصترین محاسن و معایب میدان  22بهمن شهر ایالم
ردیف
1

محاسن
قرارگیری در هستۀ مرکزی شهر ایالم

2

اطراف میدان و عرض کم پیادهروها

امکان انطباق ظاهری المان و حوض داخل میدان و عدم کنترل ورود و خروج دستههای عزاداری ،به دلیل ورود
بناهای اطراف میدان ،متناسب با ایام محرم

3

15

معایب

سهولت دسترسی هیئتهای مذهبی به این مکان به دلیل تداخل دستههای سینهزنی با تماشاگران ،به دلیل فضای کم

دستهها از معابر مختلف اطراف میدان

نزدیکی به مسجد جامع شهر ایالم برای اقامۀ نماز ظهر محوطۀ مرکزی فلکه (المان و حوض آب) سبب شده است تا
عاشورا و ایجاد ساختار ثانویۀ شهری در صورت تغییر بیشتر فضا از دسترس تماشاگران و عزاداران خارج شود و
مسیرهای حرکتی عزاداران

عموم مردم در خیابانهای اطراف ،نظارهگر مراسم باشند.

4

نبود فضای مناسب برای اجرای برنامههای مانند شبهتعزیه

5

دوری محل برگزاری مراسم از شهرکها و محلههای جدید

تحلیل یافتهها
اساس این فرضیه نگارش شده است که مکانهای فعلی برگزاری مراسم روز عاشورا در شهر
زمستانبر
پاییز وحاضر
دورة هیجدهم  ،شمارۀ  56و 57؛مقالۀ
1396
ایالم ،بدون پیشینۀ تاریخی و ساختار شهری برگزیده شدهاند و از لحاظ مکانیابی و کارایی نمیتوانند
پاسخگوی نیازهای کالبدی و ذهنی عزاداران در ماه محرم باشند؛ لذا نتایج حاصل از طرح پرسشها میتواند در
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تحلیل یافتهها
مقالـۀ حاضـر بـر اسـاس ایـن فرضیه نگارش شـده اسـت کـه مکانهـای فعلی برگـزاری مراسـم روز عاشـورا
در شـهر ایلام ،بـدون پیشـینۀ تاریخـی و سـاختار شـهری برگزیـده شـدهاند و از لحـاظ مکانیابـی و کارایـی
نمیتواننـد پاسـخگوی نیازهـای کالبـدی و ذهنـی عـزاداران در مـاه محـرم باشـند؛ لـذا نتایج حاصـل از طرح
پرسـشها میتوانـد در رسـیدن بـه نتیجـه مؤثر باشـد.
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که آیـا میدان  22بهمن و پنجراه جهاد شـهر ایالم توانسـتهاند پاسـخگوی
نیازهـای یـک مـکان مناسـب بـرای برگزاری آیین روز عاشـورا باشـند؟ به نتایج به دسـت آمده اسـتناد
میشـود کـه نشـان میدهنـد  11/2درصـد از پاسـخدهندگان ،ایـن مکانهـا را زیـاد مناسـب13/4 ،
درصـد خیلـی زیـاد مناسـب 15/6 ،درصـد مناسـب 43/7 ،درصـد خیلـی کـم مناسـب و  16 /1درصـد
ایـن مکانهـا را کـم مناسـب دانسـتهاند.
یافتههـا نشـان میدهـد کـه  59/8درصـد از پاسـخدهندگان ،مکانهـای فعلـی برگـزاری ایـن مراسـم را
مناسـب نمیداننـد 15/6 .درصـد نیـز این مکانهـا را مناسـب و  24/6درصد خیلی مناسـب میدانند؛ همچنین
حـدود  60درصـد از آنهـا خواهـان ایجاد تغییر در این مکانها هسـتند؛ از این میـان  38/2درصد خواهان تغییر
ایـن مکانهـا بـه مـکا ن دیگـری هسـتند 21/8 ،درصد نیـز خواهان تغییـر در وضع فعلـی مکانهـای برگزاری
مراسـم از لحـاظ کاربـری و ظاهـری (اسـتفاده از نمادهـا و معمـاری ایرانـی اسلامی) هسـتند و  40درصـد از
پاسـخگویان خواهـان حفـظ مکانهـای فعلـی بـا تغییـرات ظاهـری موقتـی (سـیاهپوش نمـودن خیابانهـا و
حرکـت دسـتههای عـزاداری) قابـل مشـاهده و متناسـب بـا ایام محـرم و عـزاداری هسـتند؛ بنابرایـن اکثریت
مـردم بـر نامناسـب بودن مکانهای فعلی برگزاری مراسـم روز عاشـورا در شـهر ایالم تأکید دارنـد و خواهان
تغییـر در ظاهـر یا مکان آنها هسـتند.
سـؤال دیگـر پژوهـش کـه به صـورت مصاحبه مطرح شـد این بـود که :آیـا مکانهای برگـزاری آیین
روز عاشـورا در شـهر ایلام توانسـته اسـت خاطرهانگیز باشـد و حس تعلق مکانـی را ایجاد کند؟ در پاسـخ
بـه آن ابتـدا بایـد گفـت کـه «از بعـد معنـوی ،آیینهای جمعی سـبب ایجـاد فضاهایـی خاطرهانگیـز ،بامعنا
و نمادیـن میشـوند و در هویتبخشـی بـه فضاهـا و حـس تعلـق بـه آنهـا اثرگـذار هسـتند» (علیالحسـابی
و پایکـن .)77 :1394 ،از نظـر جامعهشناسـان ،هویـت ،جنبـهای اجتماعـی و ذهنـی دارد .بـه اعتقـاد آنـان
«هویـت مکانـی ،یـک برسـاختۀ اجتماعی اسـت .جایی بـه عنوان هویـت مکانی وجـود ندارد تـا در بیرون،
آن را پیـدا کنیـم و یـک دادۀ عینـی یا طبیعی نیسـت؛ بلکه چیزی اسـت کـه مردم به مکان نسـبت میدهند.
مـا بـه فرایند نسـبت دادن هویـت به مکان ،عنوان سـاختن هویت مکانـی اطالق میکنیم .نتیجـۀ این فرایند،
هویـت مکانـیای اسـت کـه بـر نقطـهای از زمان و سـاختار اجتماعـی مکان مبتنی اسـت؛ یعنی مبتنی اسـت
بـر داللـت اجتماعـی -فرهنگی آن» (هویگـن و میجرینـگ .)21 :2005 ،از دیدگاه لینـچ ( )170 :1380نیز،
سـاختار اصلـی شـهر یا شـالودۀ نمادین آن کـه از مکانهای نمادین و پیوندهای میان آنها سـاخته میشـود،
دورة هیجدهم  ،شمارۀ  56و 57؛ پاییز و زمستان 1396
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بخـش کمابیـش پایـدار شـهر و نیـز سـازندۀ تصویـر ذهنـی از آن اسـت؛ تصویـری کـه بـه گفتۀ او بـا پیوند
مکانهـا بـا هـم ،کلیت به هم بسـتهای را فراهم میسـازد کـه امکان جهتیابی در شـهر را فراهـم میآورد.
«نکتـهای کـه در تصویـر ذهنـی لینـچ وجـود دارد ،تکیه بر کیفیتهای جسـمانی و کالبدی شـهر اسـت که
بـا بررسـی هویـت و سـاختار محیـط بـه دسـت میآیـد و در آن بـه جنبـۀ معنایـی محیط بـرای بیننـده توجه
چندانـی نمیشـود» (کارمونا و همـکاران.)93 :2003 ،
سـیاهپوش کـردن مسـاجد و حسـینیهها ،هیئتهـای عـزاداری ،سـینهزنی ،زنجیرزنـی ،علمگردانـی،
نوحهخوانـی و تعزیهخوانـی و تجمعهـای مردمـی از عناصـری اسـت کـه بیشـترین تأثیـر را بـر ذهـن
ن این روز داشـت ه اسـت؛ به عبارتـی ،این آیین مذهبی
بازدیدکننـدگان در مکانهـای برگزاری مناسـک و آیی 
بـه دلیـل تغییـرات بـارز بصری کـه بر ظاهر شـهر میگـذارد ،زمینههای ثبـت خاطـرات در ذهن هـر بینندهای
ن روز عاشـورا بـه دلیـل قداسـت و احترامـی کـه امـام حسـین (ع) در بین مسـلمانان،
را فراهـم مـیآورد .آییـ 
بخصـوص شـیعهمذهبان دارد و وقایعـی کـه در این روز بـرای آن حضرت رخ داده اسـت ،به صـورت مداوم
برگـزار میگـردد .ایـن آییـن ،باعـث خاطرهانگیـزی و القـای هویـت مکانیِ محلهـای برگزاری این مراسـم
در اذهـان عمـوم مـردم شـهر ایالم شـده اسـت .چنین آیینـی در آغاز ،امری عینی اسـت که به واسـطۀ کیفیت
ظهور عوامل فیزیکی در شـهر موجودیت مییابد؛ سـپس با گذشـت زمان و تکرار شـدن به عنصر مشـترک
پیونددهنـدۀ افـراد جامعـه مبـدل میگـردد و در خاطـرات جمعـی آنـان جـای میگیرد.
نتیجهگیری
مراسـمهای آیینـی ،مذهبـی و ملـی از جملـه عوامل مهم در شـکلدهی به فضاهای شـهری و مانـدگاری آنها
محسـوب میشـوند .یکـی از مهمتریـن مناسـک جمعـی شـیعیان ،عـزاداری مـاه محرم اسـت که هر سـاله در
قالـب حرکـت و جریانـی مردمی برگزار میشـود .آیینهای فرهنگی -مذهبـی در ایران هماننـد رخدادهایی
کـه ریشـه در باورهـا و اعتقـادات تـک تـک افـراد جامعه دارند ،از نسـلی به نسـل دیگـر منتقل شـدهاند و هر
سـاله بـا برگـزاری آنهـا ،باورهـا و اعتقـادات مـردم محکمتـر میشـود .در ایـن میـان ،آییـن روز عاشـورا در
سـاختار شـهرهای ایران ،بااهمیت و تأثیرگذار اسـت؛زیرا به عنوان واقعهای تکرارپذیر و برخوردار از ماهیت
نمادیـن ،در ایـام خـاص ،منظـری ویژه ،عینی و متنوع ایجـاد میکند ،تجربهای خاطرهانگیز در فضای شـهری
بـه جـای میگـذارد ،فضاهـای عمومی شـهر را خوانا ،بامعنـا و هویتبخش میکنند و احسـاس تعلق به مکان
را در شـهروندان تقویت می-نمایند.
بررسـیها نشـان داد کـه مسـیرها و مکانهـای برگـزاری مراسـم آیینـی روزهـای تاسـوعا و عاشـورا در
شـهر ایلام طـی چنـد دهۀ گذشـته تغییـر کرده اسـت و برخالف سـایر شـهرهای ایـران که اماکـن مذهبی بر
سـاختار شـهر و گذرهـا تأثیرگـذار بوده در این شـهر چنیـن اتفاقی روی نـداده و گذرها و مسـیرهای ارتباطی
شـهر بیشـتر بر محل و مسـیر عبور دسـتههای عزاداری تأثیر نهاده اسـت .در پاسـخ به سـؤال اول پژوهش نیز
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عموم پاسـخدهندگان ،مکانهای فعلی برگزاری چنین مراسـماتی را نامناسـب و ناکارآمد دانسـته و خواهان
تغییـر در کالبـد و ظاهـر ایـن مکانها یـا جابجایی آنها به نقطهای دیگر از شـهر بودهاند .شـاید بتـوان دلیل این
ناکارآمـدی را گسـیختگی و هـرج و مرجی دانسـت که به واسـطۀ تداخـل جمعیت در روز عاشـورا به وجود
میآیـد یـا بـه عدم همخوانی این مکانها و مسـیرها با مکانهای برگزاری چنین مناسـکی مربوط دانسـت .در
پاسـخ به سـؤال دوم نیز عموم پرسششـوندگان ،ایجاد تغییرات ظاهری در بدنۀ شـهرها ،مسـیرها و مکانهای
برگـزاری مراسـم را از عوامـل مؤثـر بر خاطرهانگیـزی روز عاشـورا و ایجاد هویت مکانی دانسـتهاند.
نکتـۀ مهمـی کـه در انتخاب مکان بـرای برگزاری چنین مراسـمات پرازدحامی یا ایجاد تغییـر ظاهری در
ایـن مکانهـا بایـد مورد توجه قرار گیرد این اسـت که در شـرایط کنونیِ اجرای این آیینها ،خدماترسـانیِ
دسـتگاه-هایی چـون :آتشنشـانی ،مراکـز درمانـی ،هالل احمـر و نهادهای اداری و سیاسـی بـه دلیل تداخل
جمعیـت انسـانی و خودرویـی ،اجـرای مراسـم شـبه تعزیهخوانی و آتـش زدن چادرهـا ،پخت و پز نـذری در
اکثـر منـازل و  ،...مختـل میگـردد و بـه کنـدی صورت میگیرد؛ لذا پیشـنهاد میشـود که:
 نماهایـی منطبـق بـا معمـاری ایرانی اسلامی در بناهـای اطراف این محل ایجاد شـود تا بتوانـد حس تعلق بهمـکان و فضای مذهبـی را به عـزاداران القا نماید.
 در طـول مسـیر عزاداری نیز سـیمای ظاهری شـهر بـه گونهای طراحی شـود که بتواند حداقـل همراهی را بافضای روز مراسـم داشته باشد.
 بـه دلیـل نبـود اماکـن مذهبی در طول مسـیرهای عـزاداری ،محلهایـی برای اجـرای مراسـمات خاص اینروزهـا همچـون :تعزیهخوانـی ،پخـش نـذورات و  ...در نظر گرفته شـود.
 شـرایط بهرهگیـری از دو مـکان مـورد بررسـی در ایـن پژوهش ،بهبـود یابد و بـر طبق اسـتاندارهای الزم بهمحلهـای مناسـبی بـرای اجرای چنیـن آیینهایی تبدیل شـوند یا مکان دیگـری بر اسـاس مکانیابی صحیح
و اصولی و با اسـتفاده از نظرات برنامهریزان شـهری ،شهرسـازان و معماران به این منظور در نظر گرفته شـود.
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تأملی بر محل برگزاری مراسم آیینی روز عاشورا در...
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