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شهر ،جشن ،خاطره

تأملی در نسبت فضاها و جشن های شهری در دوران صفويان
و قاجاريان
زهرااهری

*

استاديارگروهتاريخمعماریومرمت،دانشکدهمعماریوشهرسازی،دانشگاهشهيدبهشتی،تهران،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،90/2/7:تاریخ پذیرش نهایی)90/5/3:

چکیده:
در مناسبت هاي عمومي شهري ،بخشي از عميق ترين خاطره هاي جمعي مردمان از شهر شکل مي گيرد .در زمان صفويه
آيينهاي جشن وعزا که يا بزرگداشت سنت هاي کهن ايراني بودند و يا پاس داشت مناسبت هاي شيعي ،به يادماندنيترين
عرصههاي حيات شهري را شکل داده اند .اين عرصه ها به مرور کالبد مناسب خود را پيدا کردند و اگر در اصفهان ،پايتخت صفوي
با طراحي انديشيده ،اقتدار حاکم و توانمندي دولت ،عرصة مناسب واحدي براي برگزاري آيينهاي مختلف مهيا گرديد ،در تهران،
پايتخت قاجار ،طراحي انديشيده در غيبت توانمندي و خواست الزم ،به تمهيد فضاهايي با ويژگی های متفاوت انجاميد .اين مقاله
به بررسي فضاهاي محل برگزاري آيينهاي جشن و شادي در اصفهان و ويژگيهاي کالبدي ـ فضايي آنها در مقايسه با تهران
ميپردازد و به ويژه بر مراسم عيد قربان و عيد نوروز تأکيد دارد .اين مقاله نشان مي دهد که چگونه با کم رنگ شدن نقش جشنها
در حيات جمعي شهري و از دست رفتن تدريجي فضاي مناسب و تعريف شده براي مشارکت مردم در آنها ،يکي از محملهاي
اصلي ايجاد خاطره جمعي از حيات شهري حذف مي شود و شهر در ذهن ساکنانش رنگ مي بازد.

واژه های کليدی:
خاطره جمعی ،فضاهای شهری ،اصفهان ،تهران ،صفويان ،قاجاريان.
*تلفن ،021-29902852 :نماب ر.E-mail: z_ahari@sbu.ac.ir ،021-22431630 :
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مقدمه
بخشي از سياست بنيانگذاران دولت صفوي ،مداخله در
شهرهاي موجود و ايجاد مجموعه هاي شهري کامل و نيز ساختن
نوشهرها بود .هدف از آن فراهم آوردن بستر الزم براي ايجاد
تصوري از محيط بود که منطبق با جهان بيني صفويان و نقشي
باشد که براي خود به عنوان دولت ملي – شيعي و وحدتدهنده
به سرزمين ايران تعريف کرده بودند .ايجاد خيابان و ميدان در
شهرها ،مهمترين بخش مداخله شهري در دولت صفوي را شکل
ميداد و با ساختن اين فضاها ،دولت صفوي مهر و نشان ويژه
خود را بر شهرهاي موجود مي نهاد .هرچند شهرسازي دولت
صفوي به همين اقدامات محدود نمي شد و نوسازي بافت موجود
شهري نيز بخشي از برنامههاي آن را تشکيل مي داد.
خصوصيات شکلي و جنبههاي نمادين شهرسازي دولت
صفوي قب ً
ال مورد بررسي قرار گرفته اند ،اما در مورد نقش
فضاهاي شهري اين دوره در حيات شهري و تأثير برگزاري
مراسم و آيين هاي شهري در اين فضاها بر شکل گيري خاطره
جمعي از شهر ،مطالعه کاملي صورت نگرفته است .1در گذار

جايگاه خاطره در زندگي فردي و
جمعي
شهر مکان خاطره است .خاطره هايي که از کودکي شکل
ميگيرند و رابطة انسان را با محيط معنا مي بخشند .خاطره هاي
مردم از شهر يا محيط زندگي شان به دو گونه پديد مي آيند و به
دو دسته تقسيم مي شوند :دسته اول خاطره هاي فردي ما است
از آشنايي ها ،رويدادهاي شادي بخش و مصائبي که با آن مواجه
شده ايم ،از بازي هاي کودکانه تا حوادث نوجواني و غيره که گذر
و کوچه محل سکونت و کوي مدرسه و محله پدري و غيره را
برايمان به ياد ماندني مي سازد.
گروه دوم خاطره هاي جمعي ما از شهر هستند .نگاه مدرنيستي
مثل نگاه برگسون خاطره را امري فردي مي داند که از طريق
رشتهاي از ادراکات نمايش داده ميشود ( ،)Boyer, 1998, 26اما
خاطره هاي جمعي ،امري مبتني بر تجربه زيسته هستند؛ حاصل
مشارکت فعال مردم در رويدادهاي شهري .وقتي که واقعهاي
دراماتيک در شهر اتفاق ميافتد ،زمان را از حرکت باز ميدارد و
حيات واقعهاي را شکل ميدهد .به گفته حبيبي در حيات واقعهاي
انسان درحال زندگي ميکند ،جزئيات را به ذهن ميسپارد (حبيبي،
 .)18 ،1378در اين حال ،او هرلحظه را در خاطرش جاودانه
ميسازد .اين جزئيات شامل همه اجزای محيط پيرامون و از آن
جمله جزئيات کالبدی و فضايی می شوند .آلبواش ( )1968در
توضيح رابطه بين خاطره و فضا مي گويد:
تصاوير ذهني فضايي نقشي مهم در خاطره جمعي
دارند .مکاني که توسط گروهي اشغال مي شود...اثر گروه را

از دولت صفوي به دولت قاجار ،هرچند خصوصيات شکلي
شهرها – به ويژه در دوران اوليه قاجار تا ايجاد دارالخالفه
ناصري -در چارچوب اصول شهرسازي مکتب اصفهان باقي
ميماند ،اما کيفيت رويدادهاي شهري تغيير مي کند .مراسمي که
در فضاهاي عمومي شهري برگزار مي شود و نحوه حضور
شاه و آحاد مختلف مردم در آنها ،با دوران صفويان متفاوت
است .بروز اين تفاوت را در خصوصيات کالبدي ميدان هاي
احداث شده در دوران قاجار 2مي توان يافت .تفاوت رويدادها در
خاطراتي که از شهر شکل گرفته و بازگو شده نمود يافته است.
در اين مقاله؛ با اتکاء به نوشته هاي موجود از دوران صفوي و
قاجار 3و براساس اسناد تصويري موجود از فضاهاي شهري
– خيابان ها و ميدان ها ، -تحول شکل و کارکردهاي فضاهاي
شهري از دوران صفويان به قاجار بررسي مي شود .با استناد
به منابع نظري موجود رابطه ميان فضاي شهري و رويدادهاي
آن و نقش فضاها و مراسم برگزارشده در آنها در ايجاد خاطره
جمعي از شهر تحليل مي شود.

به خود مي گيرد و بر آن تأثير مي گذارد .پس تمامي حرکات
گروه را ميتوان به صورت واژگان فضايي ترجمه کرد و
مکاني که گروه اشغال مي کند چيزي نيست جز اجتماع همه
واژگان .هر جنبه ،هرجزئيات مکان ،خود معنايي دارد که
جز براي افراد گروه قابل فهم نيست چون همه بخش هاي
فضايي که اشغال کرده است به جنبه اي از جوانب مختلف
ساختار و زندگي جامعه اش مربوط است ...قطع ًا رويدادهاي
استثنايي نيز در اين چارچوب فضايي جاي مي گيرند .اما به
مناسبت وقوع آنها گروه هشياري بسيار بيشتري نسبت به
آنچه تا آن زمان بوده دارد ،و پيوندهايي که آن رويدادها را
به مکان مرتبط مي سازد با وضوح بيشتري در نظر گروه
هويدا مي شود(.)Halbwach, 1968,133
به نظر آلبواش اين خاطره جمعي ،که با چارچوب مشخص
زماني و فضايي همراه است ،ريشه خود را در تجربة مشخص
اجتماعي مييابد و به همين دليل نيز محرکه کافي براي به
يادآوردنش وجود دارد .اشخاص در دوره هاي زماني با يادآوري
مکان هاي ديده شده و با قراردادن انگاره ها يا تصاوير در الگوهاي
انديشه اي که به گروه هاي خاص اجتماعي تعلق دارند ،خاطره ها
را به ياد مي آورند ( Halbwachs,167به نقل از )Boyer,1998, 26
به عبارتي خاطره مبتني بر تجربهاي زيسته است “چيزي که از
گذشته گسترش يافته و فرد را به صورت آگاهي بالواسطه و خام
تسخير مي کند” (همان) .با هربار حضوردر فضا اين تجربه زيسته
بازتوليد مي شود و خاطره جمعي را شکل مي دهد .ساکنان شهر
با خاطره هاي جمعي شان قصه شهر را مي سازند و با قرائت و
تکرار اين قصه ها به خود هويتي جمعي مي بخشند.
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در برگزاري آيين ها و مراسم ،بخش مهمي از اين خاطره هاي
جمعي ساخته مي شوند .آيين هاي عزاداري وجشن ها مي توانند
حيات واقعه اي را شکل بدهند .در اينجا فقط به جشن ها پرداخته
و چگونگي برگزاري آن در شهر بررسي مي شود. 4

جشن هاي شهري و چگونگي ايجاد
خاطره هاي جمعي در دوران صفويان
روي کار آمدن دولت صفوي و تشکيل دولت مستقل ملي
شيعي در آن که با يکپارچه کردن قلمرو سرزمين ايران و ايجاد
وحدت در آن همراه است ،آغاز دوراني از امنيت و آرامش است
که با تحکيم مباني فکري و فرهنگي همراه مي گردد .در اين دوران
و به ويژه در عصر شاه عباس صفوي به شيوه هاي مختلفي
براي تحکيم وحدت ملي تالش ميشود .جشن ها و آيينهاي
جمعي يکي از محمل هاي مناسب براي يکپارچه کردن آحاد مردم
و نزديک ساختن آنان به دولت صفوي است .شهر به عنوان مکان
استقرار حکومت صفوي ،محلي مناسب براي نمايش وحدت ملي
است .گزارش هاي زمان شاه عباس ،به ويژه نوشته هاي سياحان
و مأموران خارجي مثل دن گارسيا دال فيگوئروا سفير اسپانيا يا
پييترو دالواله که در زمان شاه عباس در ايران بوده اند ،حاکي از
تمهيد برنامهاي نظام يافته براي درگير شدن شهر و مردم در آيين
هاي مختلف جمعي اعم از جشن هاي ملي و مذهبي و مراسمي
مانند استقبال از سفرا و برنامه هاي دربار بوده است که براي
هريک از آنها مراسمي خاص با تشريفاتي مشخص و تمهيداتي
تعريف شده وجود داشته است .به طوري که تخطي از آن عم ً
ال
ممکننبود.
شکوه و ابعاد مراسمي که به مناسبت هاي مختلف برگزار
ميشود ،در اصفهان پايتخت صفوي به اوج خود مي رسد و
شهر با فضاهاي تازه طراحي شده اش صحنة باشکوهي براي
مناسبتهاي مختلف جمعي مي شود .شايد يکي از اهداف طراحي
ميدان و خيابان جديد را بايد در همين تدارک فضاهاي مناسب
براي نمايش اقتدار دولت صفوي و نهادينه کردن همبستگي
ملي ديد .5کوستوف معتقد است که “ شهرها ملغمه اي از بناها
و مردمند .آنها مجموعههاي سکونتياي هستند که آيينهاي
روزانه_ دنيوي و غيرعادي ،تصادفي و نمايشي_ اعتبارشان را
از آنها مي گيرند .در مصنوع شهري و تحوالت آن تداوم زمان و
مکان انباشته شده است .شهر واپسين يادگار مبارزات و افتخارات
ما است؛ جايي است که غرور گذشته به نمايش گذاشته مي شود”
(  .)Kostof,1991,16شهر اصفهان به خوبي نقشي چنين تعريف
شده را بر عهده مي گيرد .ترکيبي از خيابان چهارباغ و ميدان نقش
جهان بستر فضايي الزم را براي برگزاري اين جشن ها فراهم
ميآورد .مجموعه اي از جشن هاي مذهبي و ملي زنده ميشوند
و يا شکل متفاوتي به خود مي گيرند و در اين مجموعه فضايي
به نمايش در ميآيند .خيابان چهارباغ ،سي و سه پل و ميدان
نقش جهان فضاي “يکه” و بينظيري براي برگزاري آن فراهم
ميسازند.

زنده شدن جشن هاي ملي در زمان شاه عباس را اسکندربيگ
ترکمان مورخ دربار صفوي چنين بيان مي کند:
“در اول تحويل سلطان که به عرف اهل عجم و شکون کسري
و جم روز «آب پاشان» است باتفاق درچهارباغ صفاهان تماشاي
آب پاشان فرمودند و در آن روز زياده از صد هزار نفس از
طبقات خاليق و وضيع و شريف در خيابان چهارباغ جمع آمده
بيکديگر آب مي پاشيدند از کثرت خاليق و بسياري آب پاشي
زاينده رودخشکي پذيرفت وفي الواقع تماشاي غريبي است”
(اسکندربيگ ترکمان.)838 ،1350 ،
با توجه به توصيف اسکندربيگ ،مراسم آب پاشان ،جشني
است که آحاد مردم از شاه و بزرگان تا طبقات مختلف ،فقير و
غني در آن شرکت مي کنند و با پوشيدن لباس هاي غير معمول
موقعيت اجتماعي خود را پوشيده مي دارند و در جشني جمعي با
آب پاشيدن به همديگر که گاه حتي تا سر و دست شکستن پيش
ميرود (فيگوئروا ،)346 ،1363 ،تفريح مي کنند .چنين مراسمي
عرصه اي براي تجديد وحدت ملي و همبستگي اجتماعي است.
مراسم ديگري از اين دست که به آن اشاره شده است ،جشن
گل سرخ است که در فصل بهار و زماني که گل سرخ وجود دارد
برگزار مي شود و شامل “رقص هايي با نواي سازهاي مختلف
و آوازهاي گوناگون” است که در آن نوجوانان در “خيابان ها و
محالت اطراف ميدان به راه ميافتند و به همراه عده اي ديگر که
طبق هايي پر از چراغ حمل مي کنند ،به سر و روي عابران گل
ميريزند” (دالواله .)521 ،1380 ،اين جشن نيز به گفته دالواله
ريشهاي باستاني دارد (همان .)522،از جمله مراسم مفرح ديگري که
در دوران صفويه برگزار ميشده و شاردن با تفصيل زياد از آن ياد
مي کند ،جشن شاطر است .اين جشن هم در دوره شاهان پيشين
صفوی معمول بوده است و شاردن به زنده شدن آن در زمان شاه
سليمان اشاره دارد .او ميگويد که براي معرفي شاطر که ميبايست
جزء خدمه شاه قرارگيرد ،شاه سليمان دستور ميدهد “مغازهها
را با فرش و قالي آرايش دهند ،دکاکين را آذين بندند ،در طول راه
کوچهها را آبپاشي کنند” .او در ادامه در توصيف ميدان نقش جهان
بهمثابهصحنهاصلياينجشنشهريميگويد“:ميدانشاهخلوت
و تميز و بمانند تاالر بال بود .درجلو عالي قاپو ،چادري برافراشته
بودند که بدرازاي هشتاد و بپهناي سي پا ،و ببلندي متناسب با اين
عرض و طول بود”(شاردن .)196 ،1336 ،چنان که شاردن ميگويد
در درون ميدان فيل و حيوانات وحشي ديگر در قسمت جنوب آن
جا داده ميشوند و “ ...قسمت شمالي نيز داراي دسته هاي تفريحي
و نمايش بود :از قبيل گروهان رقاصه ها ،و گروهان شاطران ،که
آماده رقص بودند؛ هيأت هاي معرکه گير با صد گونه شعبده و
شيادي؛ حقهبازان ،شمشيربازان ،خيمه شب بازان ،و فواصل
تمام اين دستهها با گروهان موسيقي آراسته بود... .از هنديان
که تعدادشان دو يا سه هزارنفر مي شد در يک قسمت از ميدان
استقرار يافته بودند .طبقه ارامنه بهمين شماره در يک قسمت ديگر.
آتشپرستاندربخشي،يهودياندربخشديگر”(همان.)201-196،
بنا به گفته شاردن بزرگان نيز همگي در مراسم مزبور حاضرند.
مالحظه ميشود که نه تنها نحوه استقرار گروه هاي مختلف مردم
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در ميدان مشخص و تعريف شده) نکتهاي که سياحان ديگر نيز
در توضيح مراسم مختلف بدان اشاره کردهاند) ،بلکه جاي وسايل
تفريح و سرگرمي نيز تعيين شده است .به عبارتي انجام مراسم
جشن ،با ترتيب و نظم و کيفيت خاص در فضاي ميدان ،امري
از پيش معين شده و داراي برنامه مشخص بوده است .بدين
ترتيب ميدان خصوصيتي کام ً
ال تعريف شده و صحنه اي از پيش
آراسته براي اين منظور مي يابد .نمايش جشن در اين صحنه
شهري به ياد ميماند و نقل مي شود .چنان که شاردن به دقت آن
را برداشت و نقل مي کند .چون رويداد واقعه اي است و حياتي
دراماتيک را پديد آورده است.
مراسم نوروز ،آيين باستاني ايراني نيز در دوران صفوي و
تشکيل دولت ملي ايراني ،از اهميت ويژهاي برخوردار شده با
شکوه و جالل برگزار ميشود .فضاهاي شهري نقش مهمي در
نشان دادن اهميت اين مراسم و شرکت دادن اقشار مختلف مردم
در آن دارند .در چگونگي برگزاري نوروز کمپفر نقش مکان هاي
عمومي و از آن جمله ميدان ها را  ،در برگزاري مراسم عيد ،چنين
نشان مي دهد:
“ در ميدانهاي عمومي با نقاره ،شيپور و سنج از
نيمه شب تا ظهر نوازندگي مي کنند .پس از آن بالفاصله
مردم محل کار خود را ترک مي گويند و همه با هياهو و
خوشحالي به مساجد ،ميدان ها و ساختمان هاي عمومي
روي ميآورند؛ همه به هم تبريک ميگويند ،همهجا پر
از شادي و سرزندگي است؛ بازي ميکنند ،...،شعرا و
هنرپيشگان عرض هنر ميکنند؛ در جلسات و دستجات
مذهبي شرکت مي جويند تا اينکه روز به پايان مي رسد و
آنگاه باز هرکس درچهارديوار خود دنبال جشن و شادي را
مي گيرد” (کمپفر.)184 ،1360 ،
شاردن برگزاري مراسم نوروز را در شهر اصفهان چنين
توضيح مي دهد:
“ با شليک توپ و تفنگ...در پايتخت و ديگر شهرهاي
بزرگ ومهم ،حلول سال نو براي مردم اعالم ميشود.
منجمين لباس فاخر دربر کرده ،يک يا دو ساعت پيش از
اعتدال ربيعي براي تعيين تحويل آفتاب به برج حمل ،به کاخ
سلطنتي و يا عمارت حکومت محل مي روند و در پشت بام
و يا روي مهتابي ،با اسطرالب خود مشغول کار ميشوند
و به محض اينکه عالمت دادند ،براي اعالم حلول سال جديد
شليک مي شود وصداي آالت موسيقي :طبل و شيپور ،ناي
و نقاره درهوا طنينانداز مي شود .بدين ترتيب ترانه و طرب،
جشن و سرور تماشاچيان و بزرگان مملکت آغاز مي شود.
در اصفهان در همه روزهاي عيد ،در مقابل در کاخ شاهنشاه،
مراسم سرور با رقص و طرب ،آتش بازي و صحنههاي
کمدي ،بمانند هفته بازار برگزار مي گردد و هر فردي هشت
روز عيد را با شادي بي پايان بسر ميبرد”(شاردن،1349،
.)364-363
مراسم عيد نوروز چنان که از توضيحات کمپفر و شاردن
برميآيد ،به صورت جمعي و به خصوص در ميدان نقش جهان

برگزار مي شده است و با رقص و طرب و آتش بازي و تفريحات
ديگر همراه بوده است .مراسم عيد نوروز جشن واقعي ايراني
است که در صحنه شهري جريان مي يابد و بزرگ وکوچک و
فقير و غني را با خود همراه مي کند.
جشن هاي همگاني در فضاي شهري در مواقعي چنان دائمي
ميشود که چنان که شاردن در مورد تبريز اشاره دارد به امري
روزمره و دائمي بدل ميگردد(شاردن .)408 ،1349 ،از اين
مراسم و مراسمهاي ديگر براي تقويت هويت مليـ ايراني استفاده
ميشود (اهري56 ،1385 ،؛ عالمي.)62 ،1387 ،
تقويت هويت ملي با تجديد خاطره هاي جمعي ميسر مي گردد.
خاطره هايي که با آنها قصه شهر نوشته مي شود .بنجامين معتقد
است که با روايت سنت ها معاني جمعي نمادين آگاهانه منتقل
ميشود ( .)Buck-Morss,1989, 278به عقيده وي “زماني که
قصهگويي زنده بود ،تجربه هنوز متکي به سنت بود و با خاطره
تاريخي ارتباط داشت .در اين حالت قصهگويي همواره حاوي
نوعي اندرز يا پند اخالقي از گذشته بود .قصه گويي تجارب بامعنا
براي شنوندگانش را انتقال ميداد” ( .)Boyer,1998, 23در اين
جهان مي شد از خاطره جمعي سخن گفت .خاطره اي که فرد را با
جمع ،گذشته و سنت هاي جمعي اش مرتبط مي ساخت .از همين
منظر ميتوان دريافت که وقتي شاه عباس جشن آب پاشان ،جشن
گل سرخ و مراسم ديگر را مجدداً برقرار مي کند؛ جنبه جمعي و
عمومي جشن هاي نوروز را تقويت مي کند و جشن هاي مذهبي
شيعي را بر پا مي دارد ،بازگويي قصه شهر را سبب مي شود.
اما جشنهاي مذهبي نيز در چارچوب ايران شيعي شکل
متفاوتي به خود ميگيرند .مراسم عيد قربان چنان که دالواله
ميگويد در “شهرهاي بزرگ و در برخي نقاط که شاه در آن
حضور دارد”( دالواله .)546 ،1380 ،برگزار ميشود .مراسم شامل
قرباني کردن شتري با تشريفات بسيار است .اين مراسم که به
گفته دالواله نحوه برگزاري آن با برگزاري مراسم عيد قربان در
کشورهاي سني مذهب متفاوت است (همانجا) ،در نوشتههاي
سياحان مختلف مورد اشاره قرار گرفته و به تصوير کشيده شده
است.
دالواله که در زمان شاه عباس در اصفهان بوده است مينويسد
که شتر قرباني را از سه روز قبل از عيد قربان با گل و برگ و شاخه
زينت داده و در شهر ميگردانند و براي او نقاره و شيپور و طبل
ميزنند و هرجا که شتر ميگذرد مردم دستهاي از پشم او را به
نشانه تبرک و تيمن ميکنند .اين جريان سه روز به طول ميانجامد
و سپس در روز عيد قربان ،شتر را با تشريفات زياد در “طويلترين
خيابان هاي شهر گردانيده” و “مردم از باالي درب خانهها و دکانها
و ديوار باغها منظره گذشتن او را تماشا کردهاند” ،سپس او را به
محوطهاي خارج از شهر ميبرند و در محل جمع شدن سران و
بزرگان (حتي خود شاه) او را با نيزهاي که در گلويش فرو مي کنند،
ابتدا کشته و سپس گوشتش را بين نمايندگان اهالي محالت که آنجا
جمعند ،قسمت ميکنند و آنها قطعه گوشت خود را “طبق آداب و
رسوم به محله خود” ميبرند(دالواله( )110-108 ،1348 ،ر.ک .به
تصوير  .)1اين مراسم در دورههای بعد نيز برگزار میشود.
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تصوير  -1مراسم عيد قربان در دوران صفوي.
مأخذ( :دالواله)1348 ،

کمپفر که در زمان شاه سليمان به ايران سفر کرده به مراسم
مشابهي اشاره دارد و محل آن را جايي در نزديکي باغ هزار جريب
ذکر مي کند .او مي نويسد که شتر را از ده روز قبل از عيد قربان
با قاليچة ارغواني پوشانده به بهترين نحو آرايش کرده با صداي
طبل و نقاره در تمام کوچه هاي شهر گردانده و در روز عيد به
قربانگاه مي برند .در آنجا چند هزار تن از مردم ،مقابر مجاور يا
نردة باغ ها را اشغال کرده اند تا مراسم عيد را از نزديک ببينند.
بعد از انجام مراسم قرباني ،گوشت بدن آن به دوازده قسمت برابر
دوازده محلة شهر شد و “مردم به دور بيرق هاي خود جمع شده
و سهم قرباني خود را که سواري آنرا جلوي خود بروي اسب
گذارده بود به طرف محلة خود بردند و با زدن بوق و طبل درست
حکم قشون ظفرنموني را پيدا کرده بودند...در طول چهارباغ تا
ميدان بزرگ جمعيت چون سيلي بي وقفه و در عين حال در کمال
نظم حرکت کرد  ...از ميدان شاه به بعد مردم دسته دسته به
طرف محله هاي خود براه افتادند”(کمپفر .)236-234 ،1360 ،او
در چگونگي ادامه جشن در آن روز هم اشاره دارد که “هرکس در
خانه سور و سروري نداشته باشد به ميدان ها و قهوه خانه ها
مي رود و هنگامي که آخرين دينار خود را خرج کرد به تماشاي
تردستان و شعبده بازان مي نشيند تا الاقل در محيطي باشد که
جشن بر آن حاکم باشد”( همان .)237 ،بنابراين در مراسم عيد
قربان محوطه مجاور باغ هزارجريب محل برگزاري آيين قرباني
و چهارباغ مکاني براي عبور شرکت کنندگان در مراسم و جشن
و شادي آنان است .در زمان تاورنيه محل قرباني کردن تعين
کالبدي يافته است .چنان که تاورنيه اشاره مي کند:
“براي اجراي تشريفات اين عيد [قربان] بهترين شتر...
بانواع زرو وزيور زينت ميدهند و صبح زود داروغه که

مثل بيگلربيگي مي ماند با جمع کثيري از مردم و اهالي
شهر شتر را با تشريفات از شهر بيرون مي برند ،آن طرف
رودخانه سمت جلفا مسجدي است که درجلوي آن ميدان
بزرگي واقع است ،شتر را در آن ميدان نگاه مي دارند .سابق
بر اين شاه خودش هم در آن تشريفات حاضر مي شد...
شاه يک زوبين يا نيزه کوتاهي بطرف شتر پرتاب مي کرد
و در غياب شاه داروغه اين ضربت اول را مي زند ...گوشت
بدنش را يازده قسمت مي کنند که با سرش دوازده سهم
ميشود براي اينکه دوازده دستة اصفهان هريک سهمي
ببرند (تاورنيه.)416 ،1369 ،
با توجه به آنچه تاورنيه مي گويد در زمان وي مراسم در
ميدان جلوي مسجدي در جلفا برگزار مي شود .در اين زمان
ديگر شاه مثل زمان دالواله در مراسم حاضر نمي شود ولي بقيه
قسمت هاي مراسم چنان برگزار مي شود که قب ً
ال مي شد .بنابراين
خيابان چهارباغ همراه با ميدان نقش جهان نقشي ساختاري و
اصلي در نمايش خصوصيت و ويژگي هاي دولت صفوي به
عنوان اولين دولت مستقل ملي و حکومت شيعي ـ ايراني بر عهده
دارد .کارکردي نوين در فضاي شهري ايراني (اهري.)56 ،1385 ،
به جز مراسم جشن هاي ملي و جشن هاي مذهبي ،هر بار
رفتن شاه به شکار يا سفر و يا مراسم استقبال از سفراي خارجي
نيز از جمله موقعيت هايي هستند که رويدادي شهري شکل بگيرد.
روايتي که در سفرنامه دن گارسيا دالفيگوئروا سفير اسپانيا در
ايران در زمان صفويه ،در شرح ورود وي به کاشان در مسير
رسيدن به قزوين ،آمده است نشان از آن دارد که مراسم استقبال
از سفرا ،قواعد و آيين هاي تعريف شدة خود را در اين زمان داشته
و توضيحاتي که در مورد چگونگي برگزاري مراسم استقبال از
وي در کاشان داده مي شود و ترتيبات انجام بخشهاي مختلف
آن ،نشان دهنده انديشة از پيش سازمان دهندهاي براي اجراي
 .6)240-238مراسم

اينگونه مراسم است(فيگوئروا،1363 ،
ديگري که نشان از قدرت و هيبت پادشاهي صفوي دارد رفتن
شاه به سواري و شکار است .در هنگام رفتن شاه به سواري
تفريحي بخش مهمي ازمراسم در چهارباغ به نمايش در مي آيد؛
نمايشي تمام عيار از رنگ و صدا و هيجانات همراه با آن ( 7کمپفر،
 )232 ،1360که مردمان شهر را به تماشاي خود جلب ميکند؛
نمايشي که در بستري مناسب تأثيري افزون تر مي گذارد.
عالوه بر اينکه ميدان نقش جهان و خيابان چهارباغ محلي
براي برگزاري مراسم ،جشن ها و نمايش هاي عمومي بودهاند،
اصو ً
ال براي اين منظور طراحي شده اند .عمارت هاي باالي
سر در ورودي در خيابان چهارباغ و ايوان هاي طبقه دوم در
اطراف ميدان نقش جهان براي اين پيش بيني شده اند که بتوان
در آنها نشست و مراسم و نمايش را در خيابان و ميدان ديد
(اهري( )52 ،1385 ،ر.ک .به تصوير  .)2خيابان چهارباغ و ميدان
نقش جهان با طراحي انديشيده و کالبدي مناسب در به نمايش
گذاشتن دستاوردهاي شهر و ايجاد زمينه اي براي آيين هاي
عمومي؛ خصوصيتي که به گفته کوستوف از ويژگي هاي فضاي
عمومي است ( ، 8 )Kostof,1992,194کام ً
ال موفق است .در واقع
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تصوير  -2سردر بنايی در خيابان چهارباغ صفويه.
مأخذ(:هولتسر)1382،

ميدان نقش جهان و خيابان چهارباغ با بدنة انديشيده و طراحي
شده و مکانهاي پيش بيني شده براي استقرار در آنها که هدف از
آن امکان ديدن نمايش هاي شهري اجرا شده در خيابان و ميدان
است ،به خوبي هدف از ايجادشان را تأمين کرده اند .آلدو روسي
به نقل از آلبواش مي نويسد“ :وقتي گروهي در قسمتي از فضا
قرار ميگيرد ،آن را طبق تصور ذهني خود تغيير مي دهد ،اما در
عين حال خود را تسليم و منطبق با برخي چيزهاي مادي که در
برابرش مقاومت مي کنند ،مي نمايد .او خود را با چارچوبي که
ساخته است ،محصور مي کند .تصوير جهان بيروني و روابط
پايداري که با آن دارد به قلمرو انگاره اي که از خود دارد ،وارد
ميشود”(  .)Rossi, 2000,172يعني در اين حالت بين رويداد و
فضايي که ظرف آن را فراهم ميسازد پيوندي پايدار برقرار
ميشود .با تجربه رويدادهاي واقعهاي در مکاني با عالئم و
مشخصه هاي بديع و به يادماندني ،با طرحي انديشيده و به دقت
تعريف شده ،روح شهر خود را با تمام ويژگي هايش در ذهن
ساکن جايگير مي کند .به اعتقاد روسي “روح شهر تاريخ آن است،
عالئم روي ديوارهاي آن ،خصوصيت متمايز و مشخص شهر،
خاطرة آن”(همان) .بدين ترتيب شهر مکاني به يادماندني مي شود
که ميتواند در طول دههها و سدهها حال و هواي خود را در ذهن
مردمان بازسازي کند .ميتوان گفت که در اين حال “شهر خود
خاطره جمعي مردمانش است و مانند خاطره با اشياء و مکانها
مرتبط است” (همان) .به اين ترتيب است که خيابان چهارباغ و
ميدان نقش جهان به خاطره اي به يادماندني و به الگويي براي
فضاي جديد شهري بدل مي شود ،فضايي نشاندهندة شخصيت
ايراني و هويت مستقل آن و سعي ميشود که بارها و بارها در
شهرهاي گوناگون بازآفريني شود .هرچند آنچه در اصفهان
آفريده شده برجسته ترين بخش اين خاطره را مي سازد.

در اين حالت حتي وقتي مراسمي به ظاهر تاريخي مثل
آبپاشان از نو زنده ميشود تبديل به تجربهاي زيسته ميگردد.
تجربه اي زنده که به قول آلبواش جريان ادراکات را به خود
معطوف کرده ،شخص يادآورنده را آگاه از زمان کرده و چشم
اندازي از گذشته ارائه ميکند که عضويت در گروه فراهم آورده
است .خاطره در فضاي جمعي شکل مي گيرد و با هربار حضور
در فضا و بازسازي فضايي به ياد آورده ميشود (Boyer,
.)1998,26

جشن ها و فضاهاي شهري در تهران
دوران قاجار
دردورةقاجاراماهرگزبسترچنيننمايشفضاييعظيميشبيه
به آنچه در دوران صفوي وجود داشت ،در تهران فراهم نميگردد.
اينجا جاي بحث در مورد علت آن نيست .اما ديگر از مراسمي مانند
ت .9آنچه اهميت مييابد
آب پاشان يا جشن گل سرخ خبري نيس 
مراسم و اعياد مذهبي (جز مراسم ايراني نوروز) است که هريک
فضاي خاص خود را در غيبت فضايي واحد مييابند .به عبارتي
هريک از مراسم در يکي از فضاهاي شهري برگزار ميشود و آن
مفهومي که خيابان چهارباغ و ميدان نقش جهان به عنوان کانون و
محورهمبستگيمردموپيوندشانبادولتصفويداشت،دراينجا
بازآفريني نميشود .نکته اين است که حتي در دورةناصرالدينشاه
که شهر تجديد ساختار شده و رشد و توسعه مييابد و فضاهاي
شهري جديدي در آن شکل ميگيرند هم بستر کالبدي ـ فضايي
مشابهاصفهانايجادنميشود.
فقدان فضايي عمومي با کالبدي مناسب در اين دوره را
ميتوان در توصيف مراسم عيد نوروز در زمان فتحعليشاه ديد
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که اشخاص مختلفي و از آن جمله ،سياح انگليسي رابرت کرپورتر
و هم روزنامه نگاري انگليسي به نام فردريک شوبرل به آن
اشاره دارد .کرپورتر در توصيف نوروز مي نويسد که روز اول
عيد وارد ميدان ارگ شد .مردم از هر گروه و طبقه اي در آنجا
بودند .بعد از در ورودي وارد محوطه درون ارگ شد که شاه در
آنجا رعاياي خود را به حضور مي پذيرفت و در محوطه آن جاي
گرفت .بعد از مدتي شاه در آنجا حاضر شد و بر تخت نشست و
اعيان حاضر به وي تهنيت گفته و عيدي گرفته و مراسم تمام شد
( .)Kerporter, 1821, 320-327در توصيف شوبرل نيز اشارهاي
به برگزاري مراسم جمعي با حضور شاه و آحاد مردم( چنان که
در اصفهان ديديم) نمي شود. 10
در اين دوره ميدان شاه در درون ارگ قرار دارد و رفت و
آمد به آن کنترل شده است .هرچند “هميشه محل تجمع تعداد
زيادي از بيکاره هاي تهران است”(اورسل )149 ،1353،و هر روز
بعداز ظهر در آن “ موسيقي هزارساله” در حضور جمعيت کثيري
نواخته مي شود (همان .)123 ،گرچه اين موسيقي برخالف مورد
مشابهش در اصفهان براي آفرينش وجد و سرور نيست و هربار
پايان غم انگيزي را همراه با نواي حزن انگيز در غروب خورشيد
تداعي مي کند (همان) .بعد از تغييراتي که در شهر و فضاهاي آن
در زمان ناصرالدين شاه داده مي شود ،ميدان ارگ هم نوسازي
شده و باغ گلشن و حوضي در ميانه آن احداث مي گردد .در اين
دوران ،در روزهاي عيد و جشن هم آقا باالخان سردار “دسته
موزيکي براي سرگرم سازي مردم در ميدان ارگ تدارک مي بيند”
( نجمي .)1364 ،در روز سوم عيد نوروز هم مراسمي نيمه رسمي
در برابر شاه در اين ميدان انجام مي شود .توصيف اين مراسم را
عبداهلل مستوفي چنين نقل مي کند:
[روز سوم عيد] در جلوي حوض ارگ نمايش
کشتيگيري و ورزش دائر ميگشت .پهلوانهاي پير و
پيشکسوت در گوشهاي ايستاده ،هيئت منصفه اين مسابقه
را تشکيل ميدادند .شاه هم به باالخانه سردر باغ تختمرمر
[(سردر عاليقاپو)] آمده ،به تماشا مينشست و به آنها که
هنرنمايي ميکردند ،انعام ميداد ]...[ .در تمام مدت نمايش
يک نفر در حوض بزرگ ارگ مشغول شنا و ساير بازيهاي
ورزش شناگري بود (.) 364
ميدان ارگ با توجه به توصيفی که شد محل حضور آزادانه
همه طبقات همراه با شاه نيست و عالوه بر آن بدنه ميدان نيز
برای نشستن مردم طراحی نشده است .ميدانی که در جريان
تبديل تهران به دارالخالفه ناصری ايجاد می شود نيز چنين
خصوصيتیندارد.
ميدان توپخانه در زمان ناصرالدين شاه احداث مي شود و
گاه آن را با ميدان نقش جهان مقايسه مي کنند و مشخصات
کالبدي آن را در قياس با آن مي سنجند .گرچه اين ميدان آميزهاي
از فرنگيمآبي و معماري بومي را عرضه ميکند اما حال و
هوا و فضاي ميدان نقش جهان را ندارد .اين ميدان محل بازار
دستفروشان و مهمترين ميدان عمومي شهر به شمار مي رود،
اما از جشن ها و مراسمي به سبک و سياق ميدان نقش جهان در

آن اثري نيست .به جاي انجام مراسم استقبال رسمي از شاه در
هنگام رفتن به شکار يا مراسم استقبال از سفرای ،که در زمان
صفويه جشني تمام عيار است ،در نوشتههاي اورسل که در زمان
ناصرالدين شاه در تهران بوده مي خوانيم:
“ گاهي دستهاي از فراشان ـ با چوب دستيهاي دراز و
مخصوص ـ برق آسا به ميدان ميريختند و در مدت کم آنجا
را از جمعيت خلوت مي کردند .اين ضربه هاي پيدرپي که با
چوب دستيها بر سر مردم ،بي دريغ حواله مي شد ،نشان
قطعي اين بود که اعليحضرت از يکي از قصرهاي خارج
شهر ،به زودي به کاخ مسکوني مراجعت مي کنند”(اورسل،
.)108 ،1353
در اينجا نيز ميبينيم که ورود شاه در بازگشت از احتما ً
ال
شکار به شهر نه تنها تبديل به جشني نشده که با مراسم جشن
و سرور همراه گردد ،بلکه سعي ميشود که با متفرق کردن
مردم و پراکنده کردن آنها از مسير عبور شاه ،هرگونه شکل
تجمع از بين برود .از مراسمي مانند مراسم استقبال از سفرا نيز
مشابه دوران صفوي که جشني تمام عيار بود و به نمونه آنها
در استقبال از دن گارسيا دال فيگوئروا اشاره شده ،اثري نيست.
هرچند بروگش که در زمان ناصرالدين شاه در ايران بوده است
از برگزاري مراسم در روزهاي جشن در ميدان توپخانه ياد
ميکند و مينويسد”:روزهاي جشن در ميدان وسيع توپخانه
براي سرگرمي توده مردم نمايشاتي برگزار ميشود و مردم
بهخصوص از نمايش آتشبازي و بندبازي که درچهارگوشه
ميدان برپا ميشود بينهايت لذت ميبرند .ارکستر نظامي پيدرپي
مارش هاي ايراني و اروپايي مينوازد (بروگش .)91 ،1374 ،از
توصيفي که بروگش از مراسم جشن ميکند ،چنين برميآيد که
مراسم ديگر جالل و شکوه گذشته را ندارد و بيشتر چنان که
خود اشاره دارد براي سرگرمي “توده مردم” برگزار ميشود.
در حالي که آن گونه که در قبل اشارت رفت ،در دوره صفوي
مراسم جشن نه تنها با حضور شاه و بزرگان بلکه سفرا و
نمايندگان طبقات و اقليت هاي مختلف برگزار مي شد و وسيلهاي
براي تقويت وحدت و هويت ملي بود .حتي نوع نمايشها (که فقط
به آتش بازي و بندبازي اشاره شده ) ،هم حکايت از کمرنگ شدن
و از اهميت افتادن نقش جشن ها در زندگي شهري ميکند .تنها
نکته متفاوت وجود ارکستر با سازهاي فرنگي است که محصول
مدرنيته است و با نواختن مارش ايراني و اروپايي قدم گذاشتن
ايران در مسير مدرنيته را اعالم مي کند .عالوه بر نوع نمايشها و
اتفاقاتي که در ميدان توپخانه مي افتد و به آنها اشاره شده است،
نکته ديگري که فضاي ميدان توپخانه را از ميدان نقش جهان
متمايز مي کند بدنه کالبدي آن و تمهيداتي است که براي استفاده
از آن انديشيده شده است.
بدنه ميدان توپخانه که مانند ميدان نقش جهان در دو طبقه
ساخته شده است ،برخالف ميدان نقش جهان که واجد غرفه هايي
براي نشستن افراد بود (که چنان که ديديم در مناسبت هاي جمعي
از پيش نحوه نشستن در آنها مشخص مي شد) ،داراي غرفههايي
براي قرار دادن توپ ها و استقرار توپچيان است .در نتيجه

12
نشریههنرهایزیبا  -معماریوشهرسازی شماره 47پاییز1390

تصوير  -3مراسم جشن شربت خوران به مناسبت تولد ناصرالدين شاه در ميدان توپخانه
مأخذ( :آلبوم خانه کاخ گلستان)

فضايي براي نشستن افراد و تبديل بدنه ميدان به نشستنگاهي
براي تماشاي مراسم درون ميدان وجود ندارد .چنين وضعيتي،
خود نشان دهنده اين است که قصدي براي حضور جمعي مردم
در ميدان و تبديل آن به عرصه نمايش همگاني که متضمن حضور
همه اقشار و آحاد مردم باشد وجود نداشته است .نکته مهم ديگر
اين است که در ميدان توپخانه ،برخالف ميدان نقش جهان و حتي
ميدان ارگ ،فضايي مانند سردر عالي قاپو براي حضور شاه و
اطرافيانش و تماشاي مراسم از جانب آنها نيز انديشيده نشده
ت .11نتيجه چنين وضعيتي را ميتوان در يکي از تصاوير
اس 
بهجا مانده از ميدان توپخانه دوران قاجار ديد که در آن جشن
شربتخوران به مناسبت تولد شاه در جريان است (ر.ک .به
تصوير  .)3از بدنه ميدان توپچيان به نظاره نشسته اند و در ميانه
ميدان جماعتي از نظاميان و افراد دولتي حاضرند .از حضور
عامه مردم اثري نيست و کسي در ايوان هاي اطراف به نظاره
مراسم ننشسته است .جشن براي عامه مردم با ايجاد خاطرهاي
از ميدان همراه نيست .گرچه جشنهاي ايراني مکان مناسبي براي
خاطرهانگيز شدن در صحنه شهر نمي يابند اما جشن هاي مذهبي
هنوز برگزار مي شوند.
از جشن هاي مذهبي که هنوز ردپاي جشن دورة صفوي
را ميتوان در آن يافت ،مراسم عيد قربان است .در دورة قاجار
به گفته مخبرالسلطنه هدايت از همان سال هاي آغازين سلطنت
فتحعلي شاه که باغ نگارستان در بيرون حصار شاه طهماسبي
ساخته مي شود ،جلوخان باغ که ميدانگاهي پردرختي است محل
برگزاري مراسم عيد قربان مي گردد .12حتي بعدها که در زمان
ناصر الدين شاه ،شهر تهران به خصوص به سمت شمال توسعه
مييابد و اين ميدان داخل شهر و در محله دولت قرار ميگيرد،

هنوز هم مراسم عيد قربان در آن برگزار مي شود .توضيح اين
مراسم را به تفصيل در سفرنامه هاي سياحان فرنگي که به
ايران آمده اند و يا خارجيان مقيم ايران و به صورت مختصر
در نوشته ها وخاطرات ايرانياني مثل مخبرالسلطنه ()1375
و معيرالممالک(  )62-61 ،1362مي توان يافت .اين مراسم را
اورسل چنين نقل مي كند:
“مراسم عيد «قربان» به يادبود از خودگذشتگي حضرت
ابراهيم همه ساله با نحر شتري در ميدان نگارستان برگزار
ميشود ...صبح فرداي آن روز ... ،لباس پوشيده و عازم
نگارستان شديم .راه بازكردن از ميان جمعيت رنگارنگي كه
در ميدان جمع شده بودند كار بس دشواري بود .آنها كه
چابك تر و كنجكاوتر بودند تا روي شاخه درختان باال رفته
بودند ...همه جا شعبده بازان به چشمه هايي از هنرنمایي
خود تماشاگران را غرق در حيرت مي نمودند .پشت بام
خانه هاي مجاور اين ميدان نيز پراز انبوه مردم بود .در«باال
خانه» كاخ «نظام الملك ،ميرزا كاظم خان» آنقدر زن جمع
شده بود كه جاي سوزن انداختن نبود و جامه هاي ارغواني
و زرد رنگ زن هاي زنگي ـ که بي حجاب بودندـ با چنين
رنگ هاي زنده و شاد در ميان انبوه چادرشبهاي سياه،
االپلنگي ديده مي شد ...موزيك نظامي در پيشاپيش حركت
ميكرد و به محض رسيدن به ميدان آهنگ «استابات ماتر»
روسيني را نواخت .پشت سر دسته موزيک ،عده اي سرباز
 ...با قدمهاي موزون راه ميرفتند .شتري که پارچههاي
گرانقيمتي بر سر و گردنش آويزان کرده بودند ،در ميان
دو دسته سرباز با خونسردي و طمأنينه خاصي قدم
برميداشت ...پشت سر شتر «شاهزادهاي» كه جامهاي
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زرين پوشيده  ...سواره وارد ميدان شد...شاهزاده نيزه تيز
خود را در وريد زيرگلويي حيوان ..فرو برد .شاهزاده كه
تو دلش از ديدن چنين منظره اي حتم ٌاناراحت بود ،براي
حفظ ظاهر نگاهي به سمت جايگاه مخصوص نگارستان
انداخت”(اورسل.)196-193 ،1353 ،
او در ادامه حکايت خود مي نويسد که بعد از آن شاهزاده
ميدان را ترک کرد و “از هر طرف ،مردم خود را به روي نعش
شتر انداخته و براي يک تکه گوشت از سروکول هم باال مي رفتند.
از ابتدا تا انتهاي ميدان ،مردم به همديگر فشار مي آوردند ،داد
و فرياد ميکردند ،باالخره فحش و کتک کاري و هنگامه عجيبي
بود” ( همان) .با توجه به آنچه اورسل نقل ميكند شاه همراه با
درباريان ،سفرا و مدعوين ديگر از اين جايگاه انجام مراسم را در
ميدان تماشا ميكردند و مردم از تمام بدنه هاي مجاور ميدان
از بام خانةنظام الملك (عمارت باغ نظاميه) گرفته تا بدنة بناهاي
شرق ميدان تماشاگر اين نمايش ميشدند .توضيح اين مراسم را
با تفصيلي کمي کمتر در خاطرات اوژن اوبن سفير وقت فرانسه
در ايران هم مي توان يافت (اوبن.13 )170-169 ،1362 ،
در اينجا چنان که حبيبي و اهري نشان ميدهند آیيني مذهبي
شكلي نمايشي به خود گرفته است .موسيقي روسيني كه در رثاي
مريم مقدس است و حركات تئاتري شاهزاده قاجار در متن اين
نمايش شهري ،فضاي شهري را به صحنه نمايشي زنده تبديل
كرده است .حياتي واقعه اي جريان دارد در قالب نمايشی تمام
عيار که تماشاگران و بازيگران همه بخشي از اين نمايش هستند.
خصوصيتي ويژه مدرنيته كه از باروك به بعد در شهر اروپايي
نيز شاهد آن هستيم .هرچند در اينجا محتواي نمايش نه محصول
دوران مدرن بلكه برخاسته از مضموني آیيني است (حبيبي و
اهري.)28 ،1385 ،
اين مراسم آييني اما ظرف مناسبي براي بروز و ظهور خود
ندارد .جلوخان باغ نگارستان بدنة کالبدي کام ً
ال تعريف شده
و شاخصي ندارد و تنها بدنة شاخص آن عمارت سردر باغ
نگارستان است؛ جايي که اورسل اشاره مي کند که به همراه
درباريان و شاه از آنجا مراسم شتر قرباني را در ميدان تماشا
ميکرد . 14محل نشستن زنان و کودکان نيز (چنان که در توصيف
اورسل ديديم ) باالی ديوارهاي باغ سپهساالر و باغ نظاميه است؛
برخالف بدنة چهارباغ و ميدان نقش جهان که کام ً
ال تعريف شده
و آراسته و براي چنين مقاصدي مهيا گشته بود.

شهر و جشن در دوران معاصر
در سال هاي آخر دولت قاجار که ميدان بهارستان صبغهاي
سياسي ـ اجتماعي به خود ميگيرد ،مراسم عيد قربان و
شترقرباني آن در ميدان توپخانه برگزار ميشود .با به قدرت
رسيدن رضاشاه و منع مراسم مذهبي ،برگزاري مراسم عيد
قربان به اين شکل از صحنه شهري رخت برميبندد و ديگر ذکري
از آن نيست .محملي ديگر و شايد آخرين آن براي ايجاد خاطرة
جمعي از بين مي رود.

در اين مورد سيفي فمي تفرشي مي نويسد:
“در گيرودار اينگونه گرسنگي هاي مزمن و دامنگير،
اجراي مراسم “شترقرباني” براي اغلب مردم تهران هم
فال بود و هم تماشا .اين مراسم که دقيق ًا تاسال 1311
خورشيدي در تهران انجام مي گرفت ،به ترتيب زير بود:
در روز عيد قربان شتري را با آئين تمام تزيين کرده،
آن را با تشريفات ويژه و ساز و دهل و کرنا به “ميدان
توپخانه” ميبردند و در جلو نظميه تهران ...با طرزي زننده
و چندشآور قرباني ميکردند .در اين روز سيل گدايان،
بيکاران ،اوباش و لشوش و تماشاگران متفرقه در جلو
ساختمان دو طبقه نظميه اجتماع ميکردند و شخصي در
انظار مردم تماشاگر ،با قدرت و شدت هرچه تمام تر نيزه اي
را در گلوي حيوان بينوا فرو مي برد و آن را “نحر” مي کرد.
پس از انجام عمل “نحر” ،قصابان بجان حيوان ميافتادند و
عدهاي از اين رهگذر به قوت و غذا مي رسيدند”(سيفي فمي
تفرشي.)171 ،1369 ،
با توصيف فوق به نظر ميرسد که مراسم عيد قربان
خصوصياتي را که داشته از دست داده است .يعني ديگر مراسمي
نيست که شاه و اطرافيانش در آن شرکت کنند و به اين ترتيب
مراسمي براي همه مردم و جشن زندة شهري شو د .15بنابراين
مراسم عيد قربان که جشني براي تأکيد بر هويت مذهبي و ملي
بود ،آرام آرام خصوصيت خود را از دست داده تا اينکه باالخره
در زمان رضاشاه از صورت جشني در حيات شهري خارج
ميشود .بدين ترتيب امکان تجربه زنده وشاد مردم از فضاهاي
شهري کمتر مي شود.
با کاهش تجربة زندة مردم از فضاهاي شهري ،با از ميان
رفتن آيين هاي جمعي که خاطره جمعي توليد مي کرد و آنان
را با سنت ها پيوند مي داد ،با از دست رفتن فضاهاي آراسته
و به ياد ماندني ،کتاب قصه شهر ،کم حجمتر و سطحيتر شده
است .به نظر ميرسد اين امر ناشي از تبديل فضاهاي شهري به
مکانهايي براي تردد وسيله نقليه و از بين رفتن زندگي جمعي
شهري در آنها پس از ورود مدرنيسم است که حضور سرزنده
مردم را در اين فضاها کاهش داده و با استيالي شيوه زندگي
مدرن بر شئون حيات شهري ،به طور کلي از بين برده است .با
گسترش اين بررسي به دوران مدرن بايد نشان داد که آيا چنان
که بنجامين ميگويد سلطه ماشين و زندگي ماشيني فضاهاي
شهري را به محيط هاي پردود و آلودهاي تقليل داده که امکان
حضور در آنها جز با فرو رفتن در اليهاي محافظ ممکن نيست؟
اليه اي که به قول بنجامين “ما را از جهان بيرون محافظت
ميکند”( . )Boyer, 1998, 23آيا اليه محافظي که در برابر اين
جهان بيروني شکل مي گيرد است که کمکمان ميکند تا از مکاني
بسته در نقطه اي از شهر به مکان بستة ديگري پرتاب شويم و
سرعت پرتاب ما در بزرگراه ها جز ادراکاتي آني از شهر برايمان
توليد نمي کند ،ادراکاتي که قصه شهر را به قطعاتي آشفته و
درهم تقليل مي دهد .در اين حالت آيا چنان که بنجامين ميگويد”
زندگي مدرن تجربه جمعي را به يک رشته رويدادهاي پراکنده و
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خصوصي” مبدل ساخته است؟ و آيا اين درست است که “وقتي
جهان هاي خاطره در توالي سريعي جاي يکديگر را مي گيرند،
چنان که در قرن نوزدهم چنين کردند ،در اين حالت تداوم سنت
به صورت برگشت ناپذيري” گسسته ميشود” (همان) ؟ در اين
حالت بايد ديد که آيا ،همان گونه که بنجامين اشاره دارد ،شهر

که زماني خيابان هاي مطبوع و مناظر خيالي و عجيب و غريب
و مجلل را عرضه مي داشت ،که پرسهزن را به اکتشاف اشارت
ميداد ،اينک و در کالن شهر مدرن با انحطاط الگوهاي آشنا
در جريان مدرنيته ،نگاه خيره تماشاگر را در معرض “تجارب
تکاندهنده” (همان) قرار ميدهد؟

نتیجه
جشنها و مراسم شاديآور شهري در اصفهان دوره صفوی
شرايط مناسبي براي گرد هم آمدن مردم در فضاهاي شهري و
تفريح و نشاط جمعي آنها فراهم مي آورد و با تجربه حضور در
جمع و زندگي در حال ،در محيطی به دقت طراحی شده و آرايش
يافته ،رويدادي دراماتيک را مي ساخت که به ياد مي ماند ،خاطره
جمعي ساکنان را از فضاي شهري ميساخت و هويت شهري
آنان را شکل مي داد .در گذر از دوران صفوي به دوران قاجار
بسياري از اين جشن ها از ياد رفتند و تنها در اذهان و نوشته ها
حفظ شدند .جشن ها که محملي براي پيوند اقشار مختلف مردم
بود ،کمتر شد و مناسبت هاي اجتماع اقشار مختلف مردم در
موقعيت هاي شاديآور در شهر کاهش يافت .فضاهای شهری
تهران در دوره قاجار نيز کالبد مناسب برای حضور همزمان
آحاد مختلف مردم را در آيينهای شادیآور فراهم نمیکرد.
بخش بزرگي از مراسم جشن و شادي به محيطهاي بسته انتقال
يافت .محيطهاي بستهاي که در آن اقشار مختلف مردم از هم

جدا بودند و امکان تحکيم همبستگي ملي در آن کمرنگتر بود.
با گذر به دوران مدرن جنبه فردي و خصوصي بر جشن ها
و آيينهايِ هنوز برقرار بيشتر تسلط يافت .هرچند ،جشنهاي
مذهبي مثل جشن عيد قربان ازصحنه حيات شهري حذف شدند.
ي – فضايي شهري
در تحول رويدادهاي شهري ،صحنه کالبد 
نيز که ظرف اين رويدادها را مي ساخت دگرگون شده و طرح
آن با شرايط جديد هماهنگ شده است.
با بسط اين بررسي به فضاهاي دوران مدرن ميتوان
دريافت که چگونه در گذار به شهر مدرنيستي و با از دست
رفتن مناسبتهاي جمعي ،فضاهاي شهری تهران که زماني
محل اجتماع شادي آور مردم بودند ،مکاني براي سلطه ماشين
شده و در اين گذار خصوصيات کالبدي شان نيز با شرايط
جديد هماهنگ شده است .امکان توليد خاطره جمعي مردم از
شهر هرچه بيشتر کم شده است.

پی نوشت ها:

عزاداری محرم با آيينهای جمعی ديگر شهری تفاوت دارد .حرکت
خودجوش مردمی در برگزاری آن نقش تعيين کننده دارد و در سدههای
گذشته گسترة برگزاری آن کل شهر و محالت آن را دربرمیگرفت و
درواقع فضاهای شهری و روابط آنها منطبق با آن تعريف تازهای میيافت.
مراسم ماه محرم چنان در حيات شهر تأثيرگذار بود که عالوه بر ايجاد
مکانهای خاصی به نام تکيه در سطح محالت شهر برای برگزاريش،
گسترة آن تمامی فضاهای عمومی شهری را نيز در بر میگرفت.

 1دو مقاله به جنبه هايی از فعاليت های روی داده در اين فضاها
اشاره دارند .مقاله خانم مهوش عالمی با عنوان " باغهای شاهی صفوی،
صحنهای برای نمايش مراسم سلطنتی و حقانيت سياسی" در چارچوب
مفهوم باغ عمومی به برخی از مراسم برگزار شده در خيابان چهارباغ و
ميدان نقش جهان اشاره می کند و بر نقش اين فضاها در ايجاد يکپارچگی
سياسی تأکيد می نمايد (عالمی .)1387 ،رابرت دی مک چسنی نيز در
مقالهای با عنوان"چهار منبع درباره ساخته های شاه عباس در اصفهان"
هدف از ساخت ميدان نقش جهان را ايجاد فضايی برای بازی های شاهانه
مثل چوگان معرفی می کند(مک چسنی)1385 ،
 2در اين مقاله به طور خاص به ميدانهای احداث شده در تهران،
بهويژه ميدان ارگ ،ميدان توپخانه و ميدان بهارستان اشاره می شود.
 3نوشتههای مختلفی برای اين منظور بررسی شدهاند اعم از
تاريخنامههای ايرانی هر دو دوره ،نوشتههای سياحان فرنگی در هر دو
دوره ،مندرجات روزنامه های ايرانی مثل وقايع اتفاقيه در دوران قاجار،
منابع نوشته شده معاصر در مورد فضاهای شهری اين دو دوره.
 4در فرهنگ ايرانی ـ شيعی مهمترين آيينی که خاطره جمعی مردمان
از شهر را ،از دوره صفويه به بعد ،شکل داده سوگواری محرم است .بحث
راجع به نحوة برگزاری و تجلی اين مراسم درشهر و نقشی که بر حيات
شهری میگذارد خود مستلزم بررسی جداگانهای است ،چون مراسم

 5عالمی در چارچوب مفهوم باغ سازی سياسی ،ايجاد خيابان و
ميدان توسط شاه عباس را "راهی برای توجيه قدرت خود ،فراهم آوردن
تسهيالت جديد برای اهالی شهر ،و ايجاد صحنه هايی برای نمايش
قدرتش" می داند( عالمی)57 ،1387 ،
 6توصيفي از نمونه مراسم استقبال از سفرا را دالواله در ميدان بزرگ
قزوين شرح مي دهد که با چراغاني و تخته بستن ميدان و نمايش هداياي
سفراي هند و روسيه همراه است( دالواله .)430-424 ،1348 ،
 7کمپفر از مراسم عبورشاه و درباريان از چهارباغ در سواری های
تفريحی چنين ياد میکند :دسته بزرگی از انواع سوارها ـ جزايریها در
جلو ،با تفنگ و لباسهايي با الياف طال ،و نيز کمربندهای سيمين  ،پرها
وساير تزئينات؛ علمدار به دنبال آن با علمی که به شکل چتر و نشانة
حضور شاه است ،فرمانده قوای مسلح يا ايشيک آقاسي ،بيست صوفی
قزلباش با عمامة سرخ دوازده ترک با پرهای زيبابرروی عمامه به دنبال
آنها ،پشت سر آنها شاه که دوازده شاطر سوار مزين به جواهر با رانهای
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برهنه و شنلی سبک وی را احاطه کرده اند ،پشت سر وی وزير اعظم و
طبيب ،و بعد از آنها خواجه سرايان ،پيشخدمت ها که سالح و لوازم شاه
حتی گاهی باز و از اين قبيل را حمل می کنند .و در مرحلة بعد درباريان
و سپس پسران بزرگان و اعيان ونهايت ّا غالمان سوار قليان به دست
میآيند(کمپفر.)232،1360،

الله زار ـ افراد دسته موزيک فوج مخصوص نايب السلطنه کامران ميرزا
براي سرگرمي مردم آهنگ مي زدند و اين دو نقطه به گفته سيفي تفرشي
"مجمع اهل دل و ارباب هوا و هوس مشتاقان سير و تماشا بود"(همان،
.)151

 8کوستوف در بررسی نقش خيابان به عنوان فضای عمومی ،به
خيابان به عنوان مکانی برای ساختار دادن به جامعه اشاره می کند .او
خيابان را جايی برای به نمايش گذاشتن طرز کار شهر و فراهم کننده
صحنهای برای آيين های جمعی آن میداند .اين جنبه جمعی خيابان به
گفته کوستوف بعد از رنسانس به تدريج منع شده و به فضاهای داخلی
انتقال يافت (کوستوف ،همانجا).

فهرستمنابع:

 9اگرچه در اين دوره جشنهايی به مناسبتهای مختلف مثل تولد
شاه يا تولد وليعهد يا ازدواج و مانند آن برگزار میشود و به خاطر آن
شهر چراغانی شده و آذين بسته می شود اما از مراسم جمعی همراه
با آيينهای مشخص ـ چنان که در دوره صفويه برگزار میشد ـ در
فضاهای شهری خبری نيست.
 10فردريک شوبرل که در  1826از ايران بازديد کرده است در مورد
نوروز می نويسد :اين جشن مدنی ،که تنها جشنی هست که ايرانيان دارند
در بسياری از مراسمش شبيه به دوران کهن است .در روز آغاز جشن،
منجمين که لباسهای با شکوهی بر تن دارد به قصر شاه يا قصر حاکم
واليت میروند و بر ايوانی مستقر می شوند تا لحظه ورود خورشيد
را به نشانه  Ariesتماشا کنند .به محض اعالم آنها  ،چندين گلوله توپ
شليک میشود؛ شيپورها ،طبلها و نقارهها نواخته میشود؛ انواع ورزش
و سرگرمی در سراسر شهر آغاز می شود .در طی سه روزی که مراسم
نوروز طول می کشد ،جز جشن ،اسب سواری ،ورزش و نمايش هایی از
انواع و اقسام چيز ديگری نيست.)Shoberl, 1828,154(.
 11اگر هم مراسمی با حضور شاه برگزار می شد ،شاه در ايوانخانه
سردر خيابان الماسيه (يعنی در فضايی خارج از محوطه ميدان) به تماشا
مینشست .نمونه آن را میتوان در توصيف معيرالممالک از مراسم
آتشبازی شب عيد ديد(معيرالممالک.)60 ،1362 ،
 12فردريک شوبرل در توضيح مراسم عيد قربان مینويسد :در
شهرهای بزرگ ،حاکم شتری را قربانی میکند و مراسم در خارج از
شهر برگزار می شود .در نقطه ای که برای اين منظور مناسب باشد .حاکم
اولين ضربه را می زند .و سپس حضار بر شتر هجوم آورده و آن را
قطعه قطعه می کنند .در بازگشت مردم از مراسم قربانی ،سکوهایی جلوی
قصر حاکم ،در ميادين عمومی و در خيابانها درست شده و طناببازها،
کشتی گيرها ،مطرب ها ،خوانندهها و رقاصان مردمی را که بقيه روز در
آنجا هستند سرگرم می کنند( .)Shoberl,1828,91با توجه به توصيفات
شوبرل و تصاوير به جا مانده ،مثل تصويری که کلمباری از اين مراسم
دارد (تورنتن ،)63 ،1374،فضای برگزاری مراسم شکل تع ّين يافته کالبدی
ندارد .
 13تفاوت توضيحات اوبن و معيرالممالک با توصيف اورسل از اين
مراسم در اين است که در توضيحی که آنها می دهند ،شاه در ميدان
نگارستان حضور ندارد و شتر قبل از مراسم به نزد وی برده میشود
(معيرالممالک،همانجا؛اوبن،همانجا).
 14هرچند با توجه به توضيحات معيرالممالک و اوبن و شوبرل و
تصوير کلمباری به نظر میرسد ميدان نگارستان هميشه محل جمع شدن
همه طبقات برای انجام مراسم عيد قربان نبوده است؛ درست برخالف
خصوصيتی که در اصفهان میشد ديد.
 15هرچند تا پايان دوره قاجار در روز عيد قربان در جاهاي ديگر ـ
در کنار توپ مرواريد در ميدان ارگ و نزديک استخر باغ وحش در باغ

اوبن ،اوژن ( ،)1362ايران امروز ،سفرنامه و بررسی های سفير فرانسه
در ايران ،1907-1906 ،ايران و بين النهرين ،زوار ،تهران.
اورسل ،ارنست ( ،)1353سفرنامه اورسل ،ترجمه علي اصغر سعيدي،
زوار ،تهران.

اهري ،زهرا ( ،)1385خيابان چهارباغ اصفهان ،مفهومي نو در فضاي
شهري ،گلستان هنر ،شماره  ،5صص.59-48

بروگش،هاينريش(،)1374درسرزمينآفتاب(دومينسفرنامههينريش
بروگش) (تصويري از ايران سده  ،)19ترجمه مجيد جليلوند ،سعدي،
تهران.
پارسايي ،محمد مهدي؛ تهامي ،داريوش( ،)1383عکسهاي قديمي
تهران ،بانک قلم ،تهران.

تاورنيه ،ژان باتيست ( ،)1369سفرنامه تاورنيه ،ترجمه ابوتراب نوري،
با تجديد نظر دکتر حميد شيراني ،سنايي ـ تأييد ،تهران.
ترکمان ،اسکندربيگ ( ،)1350تاريخ عالم آراي عباسي ،تصحيح ايرج
افشار،اميرکبير،تهران.

تورنتن ،لين ( ،)1374تصاويری از ايران(سفر کلنل ف .کلمباری به
دربار شاه ايران) 1249 -تا  1265هجری قمری ،ترجمه مينا نوائی ،دفتر
پژوهشهایفرهنگی،تهران.
حبيبي ،سيد محسن (  ،)1378فضاي شهري ،حيات واقعه اي و خاطره
هاي جمعي ،صفه ،شماره  ،28صص .21-16

حبيبي ،سيد محسن؛ اهري ،زهرا ( ،)1385تجربه مدرنيته در خلق
عرصه عمومي و فضاي شهري ،دانشگاه تهران ،دانشکده هنرهاي زيبا،
گزارش طرح پژوهشي ،منتشر نشده ،تهران.
دالواله ،پيترو ( ،)1348سفرنامه پيترو دالواله ،ترجمه شجاع الدين
شفا .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب دالواله ،پيترو ( ،)1380سفرنامه
پيترودالواله ،ترجمه محمود بهفروزي ،قطره ،تهران.
سيفي فمي تفرشي ،مرتضي ( ،)1369تهران در آيينه زمان ،اقبال ،تهران.

شاردن ،ژان ( ،)1336سياحتنامه شاردن ،جلد چهارم ،آداب و عادات،
صنايع و تجارت و نقود ايرانيان ،ترجمه محمد عباسي ،اميرکبير ،تهران.

شاردن ،ژان ( ،)1349سياحتنامه شاردن ،ترجمه محمد عباسي،
اميرکبير ،تهران.
عالمي ،مهوش ( ،)1387باغهاي شاهي صفوي ،صحنه اي براي نمايش
مراسم سلطنتي و حقانيت سياسي ،ترجمه مريم رضايي پور و حميدرضا
جيحاني ،گلستان هنر ،شماره  ،12صص .68-47

فيگوئروا ،دون گارسيا دسيلوا ( ،)1363سفرنامه دن گارسيا دسيلوا
فيگوئروا سفير اسپانيا در دربار شاه عباس اول ،ترجمه غالمرضا
سميعي،نشرنو،تهران.
کمپفر ،انگلبرت ( ،)1360سفرنامه کمپفر ،ترجمه کيکاووس جهانداري،
خوارزمي ،چاپ دوم ،تهران.
هدايت ،مهدی قلی (مخبرالسلطنه) ( ،)1375خاطرات و خطرات ،توشهای
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. تهران، زوار،از تاريخ شش پادشاه و گوشه ای از دورة زندگی من

 شرح زندگانی من يا تاريخ اجتماعی و اداری،) عبداهلل (بی تا،مستوفی
. تهران، زوار،1  ج،  از آغا محمدخان تا آخر ناصرالدين شاه،دوره قاجاريه

 يادداشتهايی از زندگانی،)1362(  دوستعلی خان،معيرالممالک
. تهران، نشر تاريخ ايران،خصوصی ناصرالدين شاه

 چهار منبع درباره ساختههاي شاه،)1385(  رابرت دي،مک چسني
 شماره، گلستان هنر. ترجمه مهرداد قيومي بيدهندي،عباس در اصفهان
.75-46  صص،6

 تحليل و بازشناسی ميدان توپخانه تهران در،)1388(  مهنام،نجفی
 دانشکده معماری دانشگاه شهيد، رساله کارشناسی ارشد،دوره ناصری
. تهران، منتشر نشده،بهشتی
. تهران، عطار، طهران عهد ناصري،)1364(  ناصر،نجمي

 تصويرهای ارنست: هزار جلوهی زندگی،)1382(  ارنست،هولتسر
 سازمان ميراث فرهنگی کشور(پژوهشگاه) مرکز،هولتسر از عهد ناصری
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