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چکیده
در دوره قاجاریه ،ساختار کلی شهر ایرانی در صورت گذشته خود باقی ماند .ساختاری که با محورهای
اصلی مابین دروازهها و مرکز شهر و عناصر و فضاهای شهری پیرامون آنها تعریف میشد ،صورتی برجای
مانده از مکتب اصفهان در شهرسازی .اما مشخصه دوران قاجاریان ،رشد نفوذ مذهب شیعه بود که
پیدایش ســاختار دیگری را در شــهر ایرانی این دوره ســبب شد؛ ساختاری متشکل از مکانها (به ویژه
برگزاری مهمترین مراسم اجتماعی دوره ،عزاداری ماه محرم،
تکیهها) و مسیرهای میان آنها که مکان
ِ
بود .ســاختاری که براســاس رفتار مذهبی سا کنان ،نوع استفاده از فضا و نقش آن در زندگی اجتماعی
و معنــای فضاهــا شــکل گرفتــه بود و مــردم ،با وجود همــه تغییرات به وجــود آمده در شــهرهای ایرانی
طی دوره معاصر ،هنوز آن را میشناســند .ســاختاری که با برقراری پیوند میان محالت نقشــی مهم در
ابراز هویت اجتماعی آنها داشت .در این مقاله با بررسی و تحلیل مطالعات محققان بر روی شهرهای
مختلف ایران و بررسی اسناد درجه اول دوره قاجاریه ،تالش میشود تا وجود چنین ساختاری در شهر
ایرانی نشان داده شده و روشن شود که چگونه چنین ساختاری شکل گرفته و به چه ترتیب مکانها
و مسیرهای میان آنها برای مردم معنادار شده است.
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دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده است.
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مقدمه
شــهرهای ایــران در دوره قاجاریــه ،بــا وجود جنگهــای ایران
و روس و مســائل و مشــکالت دیگــر ،در ســایه امنیــت و رونقــی کــه
پدید آمد ،توسعه یافتند .این رشد شهری ،نتیجه رونق اقتصادی
زمانه خود (که در سایه آرامش و ثبات نسبی فراهم آمده بود) و به
ویــژه رونــق تجارت بود؛ تجارت بین شــهری و تجــارت بینالمللی.
بــه ایــن ترتیب ،زندگی شــهری و تجــارت گســترده دوره صفویه که
در قــرن هجدهــم رو بــه زوال نهــاده بــود «تــا حــدی وارونــه شــد»
(لمبتون .)433 ،1387 ،بازرگانی در ســی ســاله نخســت حکومت
قاجارهــا ،تــا حــدی بهبــود یافــت (چارلــز عیســوی.)494 ،1387 ،
نتیجه این وضع ،رونق شهرنشــینی بود .شــهرهای دوره قاجاریه،
کانونهایــی بودنــد به ویژه بــرای مبادله کاال و خدمــات که بعد از
اوج شــکوفایی خود در دوره صفوی و زوال عمومی نیمه دوم قرن
ً
دوازدهــم ه.ق(.قــرن هجدهــم م ،).از آغــاز دوره قاجاریــه مجــددا
رونـ�ق گرفته بودند ( .)Kinneir, 1813, 64,110در نتیجه ،ســاختار
شــهری همــان بــود کــه از دوره صفویــه و رونــق مکتب شهرســازی
اصفهان باقی بود .کینر که در دوران سلطنت فتحعلیشاه از ایران
ً
دیدنکرده ،شهرها را عموما شهرهایی محصور در حصارهای گلی
یــا گاه آجــری توصیــف میکند کــه دروازه و بــرج و باروهایــی در آن
ایجاد ش��ده بود ( .)Ibid,52از دروازهها که در مســیر راههای اصلی
ی شدند ،به مرکز شهر راه میبردند .بازرگانی
پیرامون شهر ایجاد م 
به عنوان مهمترین وجه اقتصاد شهری ،بر این شیوه سازمانیابی
ســاختار شــهر موثــر بــود و الگویــی را از ســاختار اصلــی شــهر ایرانی
تعریف میکرد که در نوشــتههای بســیاری از ســیاحان به آن اشاره
شــده اســت و در بررس ـیهای محققان در مورد شــهر ایرانی نیز به
عنوان اساس ساختار شهری نشان داده شده است.
در این مقاله با بررســی مفهوم ســاختار ،نشــان داده میشود که
در شــهرهای ایرانی ،عالوه بر ســاختار اصلی که در تحقیقات مربوط

به شــهرهای ایران در این دوره معرفی شــده است ،ساختار دیگری
هــم وجود داشــته که برخی محققان در بررســی شــهرهای ایران به
آن اشــاره نمودهانــد هرچنــد بــا عنــوان ســاختار از آن یــاد نکردهاند.
ســاختاری که با گســترش نفــوذ مذهــب تشــیع و آداب و آیینهای
مرتبــط با آن شــکل گرفت و میتــوان از آن به عنوان ســاختار ثانویه
نام برد .در این مقاله ،چگونگی پیدایش این ساختار ثانویه توصیف
و نشــان داده میشــود که این ساختار براســاس رفتارهای سا کنان
شــهر در مراســم آیینی و معنایی که به این ترتیب مکانها و فضاها
برای آنها پیدا میکرد و نقش اجتماعی این فضاها و مکانها شکل
گرفته اســت .این بررســی براساس اســتنباط از تحقیقات موجود در
شــهرهای مختلــف و تحلیــل آنهــا ،منابع دســت اول و نوشــتههای
دوره قاجاریه انجام شــده است .تبیین چگونگی شکلگیری چنین
ً
ســاختاری قبــا انجام نشــده اســت هرچند تحقیقــات چندی طی
ســالیان گذشــته بــا بررســیهای میدانی شــواهدی از وجــود چنین
ً
ســاختاری را در شــهرهای مختلــف ایــران نشــان دادهانــد .مثــا در
ســمنان (امیــنزاده ،)1388،دزفـ�ول (،)Masoudi Nejad, 2013
ســبزوار ( ،)Kheirabadi, 2000آران و بیدگل(رضایــی و رمضانــی،
 ،)1393الهیجان(ادیب عباســی ،)1388 ،اردبیل (خاتمی،)1390 ،
گــرگان (لیوانــی ،)1391 ،وجــود چنین ســاختاری نشــان داده شــده
اســت .بــرای تبییــن این بررســیها ابتدا تالش میشــود کــه مفهوم
ســاختار روشن و نشان داده شود که مردم هر زمانه چگونه ساختار
شهر را دگرگون میکنند و دگردیسی آن را سبب میشوند .چگونه به
مکانهــا و مســیرها معنا میدهنــد و خود از آنها معنــا مییابند و به
واســطه آنها شهر یا بخشــی از آن را شناسایی میکنند و تفاوتهای
این ساختار ثانوی با ساختار اصلی شهر را عیان میکنند .با تکیه به
این بررسی نظری ،شواهد مربوط به شهرهای مختلف ایران تجزیه
و تحلیل شده و نتیجهگیری میشود.

چارچوب نظری :تعریف ساختار
یکــی از اصلیترین تعریفهای ســاختار شــهر که در شهرســازی
کاربــرد دارد تعریفــی اســت کــه دیویــد کریــن از ســاختار (و در واقع
ســاختار اصلــی) شــهر ارائــه میدهــد و آن را شــامل "خیابانهــا،
بناهـ�ای عمومـ�ی و فضاهـ�ای بـ�از و تسـ�هیالت آنها "معرفـ�ی میکند
( .)Crane, 1960, 284تعریفــی کــه تــا بــه امــروز نیز کاربــرد دارد و در
مطالعات شهرسازی به کار می رود.۱
دیویــد کرین با برشــمردن چهــار مولفه؛ «مکانهــای نمادین،
تداوم فضا-ســرپناه( شــامل توجه به خیابان شهر به عنوان فضا)؛
اصلــی بــودن ســاختار؛ و آهنــگ نظــام منــد»( همــان ،۲)285 ،بــر
نمادیــن بــودن و اصلــی بــودن ایــن مکانهــا و پیوندهــای میــان
آنهــا تأ کیــد میکنــد .بــه عبارتــی ،ســاختار اصلــی را همان شــالوده
نمادیــن معرفــی میکنــد .خصوصیتــی کــه مــورد اشــاره لنــگ نیــز

هســت وقتی میگوید که «بیشــتر شــخصیت یک مکان برخاســته
از طــرز قرارگیــری ایــن عناصــر نســبت به هــم و به فضاهــای مابین
آنهاس��ت» ( .)Lang,1994,79این مکانهای نمادین و پیوندهای
میان آنها ،ســازنده تصویر ذهنی از شــهر نیز هســتند .تصویری که
ً
بــه گفتــه بیوکانــن ،بازنمــود بخشهای نســبتا پایدار شــهر اســت.
بخشهایی که در قالب آن «ساختمانها میتوانند بیایند و بروند
و ســاختمانهای جدید ،از نظر عملکرد ،صورت و شــخصیت از آن
درس میگیرنـ�د» ( .)Buchanan, 1988, 33بنابراین ســاختار اصلی
شــهر یا شــالوده نمادین آن که از مکانهای نمادین و پیوندهای
ً
میان آنها ســاخته می شود ،بخش نســبتا پایدار شهر و نیز سازنده
تصویــر ذهنــی از آن اســت .تصویــری کــه بــه گفتــه لینــچ بــا پیوند
مکانهــا بــا هــم ،کلیــت همبســتهای فراهــم میســازد کــه امکان
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جهتیابی در شــهر را فراهم م ـیآورد (لینچ .)170 ،1376 ،نکتهای
که در تصویر ذهنی لینچ وجود دارد ،تکیه بر کیفیتهای جسمانی
و کالبــدی شــهر اســت کــه بــا بررســی هویــت و ســاختار محیــط به
دســت میآید و در آن به جنبــه معنایی محیط برای بیننده توجه
چندان��ی نمیش��ود (( )Carmona et al., 2003, 93هرچند که لینچ
در بررســی خصوصیات تصویر ذهنی از شــهر به آن اشــاره میکند).
بــه عبارتــی عالوه بــر کیفیتهای کالبــدی که مورد توجــه لینچ در
تشــخیص ســاختار بــوده و در تعییــن ســاختار اصلــی شــهر کریــن،
بیوکانــن و لنــگ نیــز بــه آن اشــاره کردهانــد ،از جنبــه دیگــری هــم
میتــوان صحبــت کــرد که لینــچ به دلیل مشــکل شــناختش از آن
صرفنظر کرده بود؛ معنای محیط.
اپلیارد در تالش برای توجه به این جنبه ،کار لینچ را بسط داده
و چهار طریقه را شناســایی میکند که به واســطه آنها بناها و ســایر
عناصر محیطی شناخته میشوند -1 :با قابلیت مصورشدن ذهنی
یا تمایز صورت آنها (لینچ)1960 ،؛  -2با قابلیت مشاهده آنها وقتی
مــردم در شــهر گــردش میکنند؛  -3با نقــش آنها به عنــوان قرارگاه
فعالیــت شــخصی ،محــل اســتفاده و ســایر رفتارها؛  -4بــا اهمیت
نقش بنا در جامعه ( .)Appleyard, 1969, 134مطرح کردن نقش
بنا و فضا به عنوان قرارگاه فعالیت و یا نقشــی که در جامعه دارند،
فراتــر از جنبههــای کالبدی آنها میرود و بــه معنایی که افراد برای
بناهــا و فضاهــا قائلند ،اشــاره دارد .نا کس و پینــچ عنوان میکنند
که «در بسیاری شرایط ،جنبههای ساختاری تصور ذهنی مردم از
اجزای محیط شــهری ،آن قدرها اهمیت ندارد که معنای نســبت
داده شــده بــه آن یــا ایجاد شــده توســط آن ،در نقشــه ذهنــی آنها
مه��م اس��ت» ( .)Knox & Pinch, 2010, 22بنابرایــن محیطهــای
شــهری میتواننــد بــه یــاد بماننــد یا از یــاد بروند ،دوســت داشــته
شــوند یا مورد تنفر باشــند .از این رو مقوالت مربوط به نمادگرایی
و معنــا ،اجــزای مهمــی از تصویر ذهنــی محیطی میشــوند .اما در
فراینــد معنابخشــی بــه محیط ،مســئله هویت به صورتــی که لینچ
ً
آن را صرفا جســمانی و در قالب تشــخص کالبدی میبیند ،مطرح
نیست .از نظر جامعهشناسان ،هویت جنبهای اجتماعی و ذهنی
دارد .بــه اعتقــاد آنــان« :هویـ ِـت مکانــی ،یــک برســاخته اجتماعی
است .جایی به عنوان هویت مکانی آن بیرون وجود ندارد تا آن را
پیدا کنیم .یک داده عینی یا طبیعی نیست بلکه چیزی است که
مردم به مکان نســبت میدهند .ما به فرایند نســبت دادن هویت
به مکان ،به عنوان ســاختن هویت مکانی اطالق میکنیم .نتیجه
ایــن فراینــد هویــت مکانیای اســت کــه مبتنی اســت بــر نقطهای
از زمــان و ســاختار اجتماعــی مکان .یعنــی مبتنی اســت بر داللت
اجتماع��ی -فرهنگ��ی آن» ( Paasi,1991; Simon et al., 2001نقــل
شده در.)Huigen & Meijering, 2005, 21
مســئله هویتیابــی مــکان ،برحســب داللتهــای اجتماعــی و
فرهنگی که برای مردم دارد ،نکتهای است که اپلیارد نیز با ترکیب
دو مولفــه اصل ـیاش در شــناخت محیط و تبدیل آن بــه مولفهای
بــا عنــوان اهمیــت اجتماعــی بــه آن اشــاره میکنــد .او میگوید که
اهمیــت اجتماعــی هــر تســهیالتی بــر حســب :شــدت اســتفاده از
آن ،منحصــر بــودن شــیوه اســتفاده از آن ،و نمادگرایــی اجتماعی،

سیاســی ،اقتصــادی ،زیباییشــناختی یــا تاریخــی آن ،ارزیابی م 
ی
ش��ود (  .)Appleyard,1969, 136یکــی از اقدامــات مهــم در فراینــد
ساختن هویت اجتماعی و فرهنگی مکان ،دادن نامی به آن است
 )Paasi,1991, 199 ;Simon et al., 2001;Ibiddنقــل شــده در �Hui
 . ).gen et al., Ibidنکتهای که اپلیارد هم اهمیت آن و داللتی که
به این ترتیب فراهم میکند را در فهم نقش مکان در جامعه متذکر
م��ی ش��ود ( .)Appleyard, 1969,153; Appleyard, 1970,115
بدیــن ترتیــب ،تصویرهــای ذهنــی مــردم از شــهر میتوانــد حاصل
معنایــی باشــد کــه برای مکانهــا قائلند و این معنا ناشــی از نقش
اجتماعی و فرهنگی مکان باشــد و در این فرایند معنادار ساختن،
دادن نامی به آن اهمیت مییابد.
ِ
بنابرایــن در بررســی ســاختار شــهر ،هــم مســئله خوانایــی آن
برحســب گروههای مختلف مورد توجه قرار میگیرد و هم معنایی
کــه محیــط بــرای ســا کنان دارد .در باالترین ســطح از ایــن جنبه،
مفهــوم شــالوده نمادیــن مطــرح میشــود .خصوصیتــی کــه وقتی
شــهر خوانا اســت حاصــل میگردد .ایــن همان خصوصیتی اســت
کــه دیویــد کریــن و بیوکانــن به عنــوان خصوصیــت ســاختار اصلی
شــهر مطرح میکنند و در بررســی ســاختار اصلی شــهر ایرانی نیز به
آن اشــاره شده اســت .۳در ســطوح دیگر ،باید به دنبال شیوههای
معناداری محیط برای مردم گشــت که بخشــی از آن از طریق فهم
اهمیــت بنــا یــا فضا برحســب نحــوه اســتفاده از فضا و نقــش آن در
جامعه حاصل میشــود و بخشــی از طریق بررسی شیوه نامگذاری
فضاهــای شــهری .یعنــی ممکــن اســت مکانهــا و مســیرهایی،
سازنده تصویرذهنی از شهر یا بخشی از آن برای گروههایی از مردم
از شــهر باشــند .مکانها و مسیرهایی که واجد هویت بارز کالبدی
(به تعبیر لینچ) نیستند ولی به دلیل نقشی که در حیات اجتماعی
و فرهنگــی جامعــه مییابنــد و معنایــی که بــرای مــردم دارند ،این
جایگاه را پیدا کنند .یعنی در بررســی ســاختار شــهر ،در یک مرتبه
باید ساختار اصلی شناسایی شود که متشکل از عناصر و فضاهای
شــهری نمادین با خصوصیات بارز کالبدی اســت که تصور ذهنی
از شــهردر عمومیترین شــکلش ،شالوده نمادین شــهر را به وجود
م ـیآورد .عالوه بر آن ،بنا بــه آنچه اپلیارد مطرح میکند و محققان
دیگــر ماننــد نا کــس و پینــچ بســط میدهنــد ،میتــوان عناصــر و
فضاهــای دیگــری را جســتجو کرد که بــرای مردم معنادار هســتند
ا گرچــه شــاید دارای هویت مشــخص و بارز کالبدی نباشــند و این
معناداری را به واســطه نقشــی که در جامعه دارند و موقعیتشان
به عنوان قرارگاه رفتاری در حیات شهری کسب کردهاند.
در این شیوه ساختار دادن به شهر ،به نظر اپلیارد مردم به سه
شیوه عمل میکنند :تداعیگرانه ۴که براساس تمایزگذاری ،تداعی،
الگوبخشــی بــه مشــخصههای عملکــردی ،اجتماعــی یــا کالبــدی
است؛ توپولوژیک ،۵که به تداوم و پیوستگی حرکت و خصوصیات
بســتگی دارد ،و موقعیــت مدارانــه ،۶که بر اســتقرار فضایی ،جهت
و فاصلــه تأ کیــد میکنــد .این ســه شــیوه مبتنــی بر هشــت گونه از
شکلگیری نقشه ذهنی از شهر هستند :چهار گونه متوالی ۷و چهار
گونــه فضایــی .۸در چهار گونه اول ، ۹نظام راهها در شــیوه ســاختار
دادن مردم به شهر نقش مهمی دارد .در بین چهارگونه فضایی،۱۰
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ی شود
شیوهای که بین مکانها از طریق مسیرهایی پیوند برقرار م 
و شــیوهای کــه الگویــی از مناطــق و عناصــر ترســیم میشــود ،
شـ�یوههای پیچیدهتر فهم ساختار شهر معرفی میشوند (�Apple
 .)yard,1970,103-109نکتــه مهــم ایــن اســت که به نظــر اپلیارد،
هرچنــد اغلب افراد مورد پرســش وی با تکیه بــه گونههای متوالی
و با شناســایی گذرها ،ســاختاری که از شــهر میشناسند را معرفی
کردهانــد ،امــا این شــیوه چیز زیــادی در مورد تصور بصــری ،تداعی
یـ�ا نمادگرایـ�ی نمیگویـ�د( .)Ibid,109نکتــه دیگر تأ کیــد وی بر تأثیر
اســتفاده شــخصی بر شــیوه ســاختاردادن به فضا اســت که ســبب
میشــود پیونــدی شــخصی بیــن بخشهــای مختلــف فضــا برقرار
ش��ود ( .) Ibid,115بــه عبارتــی در ترســیم ســاختاری کــه فــرد از
شــهر میشناســد ،عــاوه بر شــیوه حرکــت وی در فضا کــه از طریق
ً
مســیرهای متوالی و پیوسته اســت و معموال نقشه ذهنی شخص
را از فضــای شــهر یــا بخشــی از آن میســازد ،شــی وهای که شــخص
از مکانها و فضاهای شــهری اســتفاده میکنــد ،کاربردهای فضا،
تداعیهای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاســی و ...آن ،ســبب میشود
که وی بین مکانها و فضاها پیوندهایی برقرار کند که ســاختاری
از شهر را برایش بسازد ،ساختاری که میتواند بازنمایی شود.
بــه ایــن ترتیــب در شناســایی ســاختار میتــوان در یــک مرتبــه
براســاس خصوصیات بارز کالبدی و تشــخص بناها و فضاها اقدام
کــرد .کاری کــه در شناســایی ســاختار اصلــی شــهر ایرانــی توســط
محققان دنبال شــده اســت .و در مرتبه دیگر براســاس نحوه رفتار
و حرکــت مــردم در فضاهــا ،اســتفاده آنهــا از مکانهــا و معنایی که
بــه این ترتیب فضاها و مکانها برایشــان مییابند ،شــیوهای را که
مکانهــا و فضاهــا در نظــر مــردم ســاختار مییابنــد فهم کــرد .این
کاری اســت کــه محققــان دیگــر در شناســایی مکانهــا و فضاهای
آیینهای جمعی در شهرهای ایرانی دنبال کردهاند.
۱۱

۱۲

ساختار شهر ایرانی
ســاختار شــهرهای ایرانــی بــا همیــن عنــوان و یــا بــدون عنوان
ســاختار ،در تحقیقات مختلفی بررســی و شناســایی شــده اســت.
مروری بر این تحقیقات نشاندهنده وجود دو ساختار در بحث از
شــهر ایرانی در دوره قاجاریه اســت؛ هرچند شاید با عنوان ساختار
از آن صحبت نشده باشد.

اصلــی شــهر را ،شــریانها و شــبکههای اصلــی رفــت و آمــد و مرا کــز
شهری میدانند که با «سازماندهی معین زندگی و فعالیت را در شهر
سامان میبخشند و شــکل میدهند» (حمیدی و دیگران،1376 ،
 )41و مصداقهــای آن را در بافــت دوران قاجــار شــهرهای مختلفی
مثل اصفهان ،شیراز ،کرمان ،یزد و کاشان نشان میدهند( همان).
توســلی و بنیــادی نیــز همیــن خصوصیــت را به صورت «پیوســتگی
مجموعــه مرکــز شــهر و مرا کــز محــات از طریــق گذرهــای محــات»
(توســلی و بنیــادی )41 ،1371 ،عنــوان میکننــد .گابــه نیــز تصویــر
مشـ�ابهی از سـ�اختار اصلی شـ�هر ایرانی ارائه میکند (Gaube, 1979,
 .)20آنچه محققان به عنوان ساختاراصلی شهر ایرانی در تحقیقات
خــود عرضــه کردهاند ،بر تعریفی کــه از مفهوم ســاختار اصلی عرضه
شــد ،منطبق است .مالحظه میشــود که عناصر اصلی سازنده این
ســاختار اصلی ،مســیرهای اصلی ،فضاهای بــاز و بناهای عمومی و
یادمانی هســتند کــه در تداومی قرار گرفتهانــد و یک کلیت کالبدی
را شــکل میدهنــد .ایــن تصوری اســت که در معرفی ســاختار شــهر
ایرانی دوران قاجار دنبال شــده است و در نقشههای موجود از این
دوره نیز تبلور یافته اســت(.ر .ک .به تصویر  .)1این تصور ،برخاسته
از منطقی اســت که شــکلگیری ساختار اصلی شهر ایرانی را هدایت
کــرده اســت .این منطق حکــم میکرد که مســیرهای حرکــت درون
شهر مبتنی بر سلسله مراتبی شکل بگیرند .در حالی که مسیرهای
اصلی که از دروازهها به مرکز شهر منتهی میشدند ،بیشترین اندازه
را داشتند (در حدی که امکان عبور کاروانهای بازرگانی را بدهد)، ۱۴
مسیرهای منتهی به منازل در بافت مسکونی ،اغلب کمترین اندازه
را پیــدا میکردنــد .در نتیجــه مهمتریــن محورهای حرکــت ،آنهایی
بودنــد کــه از دروازهها به مرکز شــهر و بازار امتــداد مییافتند .عناصر
اصلــی شــهری کــه در جــوار بازارچههــا تجمــع مییافتنــد (مســجد،
مدرســه ،حمــام ،کاروانســرا ،)...،در بســیاری اوقــات در کنــار ایــن
مسیر اصلی مستقر میشدند .ساختار اصلی شامل مسیرهای بین
دروازه بــا عناصر پیرامونش و عناصر مرکز شــهر؛ بــازار ،میدان اصلی و
مهمترین بناهای عمومی شهر (مسجد جامع ،کاخ )...،بود.

ساختار ثانویه
بررسـ ـ ــی مطالعــــــات محققــــــان در مــــــورد شــــــهرهای ایرانی،

ساختار اصلی
در تعییــن ســاختار اصلــی شــهر ایرانــی در دوران قاجــار ، ۱۳نظــرات
محققان به هم نزدیک اســت .اردالن ،این ساختار را «نظام حرکت
یدانــد که مانند مغناطیســی عمل میکنــد .نظامی
خطــی بــازار» م 
کــه از دروازهــای آغــاز شــده و بــه دروازه دیگــر یا بــه مرکــزی در میانه
متصل میشود« .ذرات» (دکانها ،کاروانسراها ،مدارس ،مساجد،
حمامهــا) ،بــه ایــن مغناطیس وصل شــده و در پیوند با این مســیر
قــرار میگیرنــد (اردالن و بختیــار .)17 ،1379 ،تعریف مشــابهی را نزد
حمیــدی و دیگــران میتــوان یافــت که اســتخوانبندی یا ســاختار

تصویر  -1ساختار شهر ایرانی در دوره اسالمی.
ماخذ)Gaube, 1979( :
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نش ــ ــان از سـ ـ ــاختار دیگـ ـ ــری در این شـ ـ ــهرها عالوه بر سـ ـ ــاختار
اصلی شـ ـ ــهر دارد که پیشـ ـ ــینه آن به دوره قاجاریـ ـ ــه باز میگردد.
این سـ ـ ــاختار بـ ـ ــه ویژه براسـ ـ ــاس مراسـ ـ ــم آیینی مـ ـ ــاه محرم به
عنوان «مهمتری ـ ـ��ن رویداد اجتماعی ش ـ ـ��هری» (Aghaie, 2005,
 )386که در شـ ـ ــهر دوره قاجاریه برگزار میشـ ـ ــد ،بـ ـ ــه وجود آمد.
این سـ ـ ــاختار نیز از پیوندمیـ ـ ــان مکانها از طریق مسـ ـ ــیرهایی
به وجود آمده اسـ ـ ــت .۱۵مکانهـ ـ ــای این سـ ـ ــاختار ،محلهای
برگزاری بخشهای مختلف آیینهای ماه محرم اسـ ـ ــت و تکیهها،
حسینیهها ،مساجد ،امامزادهها ،عناصر مذهبی دیگر ،خانههای
مردم که وقف مراسـ ـ ــم محرم مثل چهل منبر و غیره شـ ـ ــدهاند ،را
شامل میشود .مسـ ـ ــیرها ،معابری است که این مکانها را به هم
متصل میسازد و در مراسم ماه محرم توسط عزاداران طی میشود.
برخی از مکانهای سازنده این ساختار با مکانهای ساختار اصلی
مش ــ ــترک و برخی متفاوتاند (چون در مسـ ـ ــیر راههای اصلی قرار
نمیگیرند) .اما آنچه به ویژه آن را متفاوت میسـ ـ ــازد ،پیوندهای
میان مکانها است که برخالف ساختار اصلی ،منطبق بر مسیرهای
منتهی از دروازهها به مرکز شهر نیست ،بلکه مرا کز محالت مختلف
را به هم و گاه به مرکز شـ ـ ــهر متصل میکند .وجود این سـ ـ ــاختار را
تحقیقات محققان در شـ ـ ــهرهای متفاوتی نشـ ـ ــان داده اسـ ـ ــت.
مسـ ـ ــعود خیرآبادی در کتاب خود شـ ـ ــهرهای ایرانی ،وجود این
ساختار را در شهر سبزوار نشان میدهد (.)Kheirabadi, 2000,76
آنچه خیرآبادی نشان میدهد ،مسیر حرکت در مراسم ماه محرم
است که بعد از خیابانکش ـ ـ ـیهای دوران پهلوی تغییراتی کرده و
هرچند مکانهـ ـ ــای اصلی آن به صورت گذشـ ـ ــته باقی ماندهاند،
اما برخی مسـ ـ ــیرهای بین مکانها بر مسـ ـ ــیرهای احداث شـ ـ ــده
در دوره پهلوی انطباق یافته اسـ ـ ــت .بررسـ ـ ــی این ساختار نشان
میدهد که مسـ ـ ــیرهای آن با مسـ ـ ــیرهای سـ ـ ــاختار اصلی تفاوت
میکند .مسـ ـ ــیرهای سازنده ساختار اصلی شـ ـ ــهر ،دو مسیر عمود
بر هم شـ ـ ــمالی ـ جنوبی و شـ ـ ــرقی ـ غربی بود که از چهار دروازه به
س ـ ـــمت مرکز شهر امتداد داشتند .این دو مسـ ـ ــیر به صورت بازار و
سرپوشـ ـ ــیده بودند (آریان پور .)226-225 ،1366 ،ساختار ثانویه

تصاویر 2و  -3ساختار اصلی و ثانوی شهر سبزوار.
ماخذ)Kheirabadi, Ibid, 54( :

شـ ـ ــامل مرا کز مذهبی (حسینیه دباغها ،مســــــجد پامنار ،مسجد
جامع ،امامزاده یحیی ،میدان سبریز ،حسینیه قنادها ،خانه آیت
اهلل العظمی ،امامزادهشعیب) و مسیرهایی است که آنها را به هم
متصل میکند .این اما کن از طریق معابری به هم متصل میشوند
ً
که لزوما معابر اصلی شــــــهری نیستند چون یک مسیر حلقوی بین
محالت میسازند که محل حرکت دستههای عزادار از محلهای به
محله دیگر است ( ) Kheirabadi, Ibidو به این ترتیب با مسیرهای
شـ ـ ــعاعی که از دروازهها به مرکز شــــــهر امتداد مییابند ،متفاوت
است(تصاویر  2و .)3
ســاختار مشــابهی در گرگان وجود داشته اســت .بررسی لیوانی
از شــهر گــرگان دوره قاجاریه نشــان میدهد که در محــرم ،تکیهها
و مســیرهای خاصی بین آنها ،عناصر اصلی این ســاختار را تشکیل
میدهنــد که بــا وجــود خیابانکشــیهای دوره پهلــوی ،هنوز هم
بخش بزرگی از این ساختار وجود دارد و مراسم به شیوه گذشته در
ی شــود (تصویر .)4چنان که لیوانی نشان میدهد ،روال
آن اجرا م 
کلی و مشترک در برگزاری «مراسم دستهروی» ،بدین شرح بود که
ســاعتی پس از برگزاری نماز مغرب و عشــا «،دســتهی عــزاداری» از
محوط ـهی جلــوی تکیهی اصلی شــروع به حرکت نمــوده و پس از
طــی مســیرهایی کــه از تکیههای محالت میگذشــت – و از الگوی
خــاص جدا گانــه ،مربــوط به هر شــب برخوردار بود -با رســیدن به
ی داد (لیوانــی.)1391 ،
تکی ـهی میــدان بــه حرکت خــود خاتمــه مــ 
در گــرگان ،ایــن ســاختار شــامل تکیههــا و عناصــر دیگــر مذهبــی و
خانههایی که برای مراســم مذهبی وقف شــدهاند و معابری است
کــه تعــداد زیــادی از آنهــا بــر ســاختار اصلی شــهر قــرار ندارنــد چون
گذرهای میان محالت هستند که معابر فرعیتریاند (تصویر.)4
در ســمنان ،بررســی امیــن زاده نشــان میدهــد کــه عناصــر و
فضاهایــی کــه بــرای مراســم محــرم مــورد اســتفادهاند ،ســاختار
پیچید هتــری را میســازند .ایــن ســاختار در یــک مرتبــه ،تکیههــا و
منازل وقفی و ســایر اما کن مورد اســتفاده در ســطح یک محله را در
ایــام ماه محرم از طریق معابــر درون محلهای به هم متصل میکند
(امیــن زاده )9 ،1386 ،و در ســطح دیگــری ،از تکیههــای مرکــزی
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تصویر  -4مسیر حرکت دسته های عزادار در دزفول در بعد از ظهر تاسوعا(چپ) ،صبح عاشورا(وسط) و بعداز ظهر عاشورا( راست).
مأخذ)Masoudi Nejad, Ibid.,19( :

محالت به ســمت مکانهای مذهبی مرکز شــهر جریــان مییابد .با
توجه به اینکه مســیر این مراســم در این تحقیق به دقت مشــخص
دوم مراســم تــا حــدی بر
نشــده اســت ،ممکــن اســت مســیر ســطح ِ
ساختار اصلی شهر منطبق باشد .اما مسیر اول که مسیری حلقوی
اســت بر ســاختار اصلی منطبق نیســت .مطالعه مشــابهی در آران و
بیدگل نشــان میدهد کــه عناصر مذهبی و مســیرهای بین آنها که
ســاختار فضایی مراسم مذهبی محرم را میسازند ،صورتی حلقوی
دارند که با مســیرهای اصلی آران و بیدگل که از دروازهها به ســمت
مرکــز هســتند ،متفاوتاند .این مســیر حلقوی ،محــات مختلف را
از طریــق هیئــت فاطمیــه ،هیئت حســینی مختصآباد ،حســینیه
علیا کبــر ،هیئــت فاطمیــه محله ویرانــه ،هیئت موســی ابن جعفر،
امامزاده هاشــم ابن علی ابن ابیطالب ،هیئت حســینی درب ریگ،
هیئت مبارکه ابوالفضل ،هیئت سلمقان ،هیئت قاسم ابن حسن،
هیئــت ابوالفضــل فخارنــه بیــدگل ،هیئــت حســینیه محــل دروازه،
هیئت فاطمیه توی ده ،حســینیه ســجادیه به هــم پیوند میدهد
(رضایی و رمضانی .)1393 ،مطالعه مســعودینژاد در دزفول نشان
میدهــد که با توجه به جدایی شــهر به محــات حیدری و نعمتی،
دو مجموعــه از مکانهــا و مســیرها در دو بخش شــهر وجود داشــته
کــه منطبــق بــا تقســیم شــهر بــه دو بخــش حیــدری و نعمتــی بوده
اســت .۱۶در حالــی که برای اهالی محالت حیدری مســیر مراســم به
ســمت بقعــه امامــزاده رودبنــد در شــمال شــهر بــود ،برای ســا کنان
محلــه نعمتــی ،بقعه و گورســتان ابوالعــاء در بخش جنوب شــرقی
ی شد (Masoudi Nejad,
ش��هر مکان انتهایی مسیری بود که طی م 
ی سازند که تعدادی از
 .)2013, 5این دو مسیر صورت دو حلقه را م 
مکانهــای مذهبــی در این محــات را به هم و بــه مقصد نهایی هر
مســیر متصــل میکنــد(.ر.ک .به تصویــر .)5با وجودبرخــی تغییرات
در دوره پهلــوی در مســیرهای مراســم کــه در راســتای همگرایی دو
گــروه محالت بوده اســت ،هنوز هم مســیرهای جدا گانه در بخشــی

تصویر  -5ساختار اصلی(نقطه چین) و ساختار ثانویه( فلش) در شهر گرگان.
مأخذ( :لیوانی)1391 ،

ی سـ�ازند قابل شناسـ�ایی اند(.)Ibid.,19
از مراسـ�م که دو حلقه را م 
در الهیجــان ،مســیر حلقــوی بین محــات ،تکیههــا و برخی اما کن
مذهبــی دیگــر را در محــات غریبآبــاد ،خمیرکالیــه ،کاروانســرابر،
پردســر ،گابنــه ،چهارپادشــاه ،شــعربافان ،اردوبــازار ،جیرســر به هم
متصــل میکند .حرکت در راســتایی خالف عقربههای ســاعت از هر
محلــه شــروع و به آن ختم میشــود .هر محله ،شــبی مخصوص به
خــود بــرای دســتهروی دارد و با آغاز مراســم از تکیه محلــه ،به تکیه
هفت محله از میان این محالت ســر زده ،در آنها عزاداری کرده و در
نهایــت به محله خود باز میگردد .۱۷در شــهرهای دیگر هم میتوان
ً
ساختارهای مشابهی یافت .مثال در اردبیل ،مسیر حلقوی واحدی
بــه دو صورت متفاوت توســط اهالی محالت حیدری و نعمتی طی
میشود (خاتمی .)1390 ،این مسیرها هرچند در خیابانکشیهای
پهلــوی تغییراتــی کــرده (خاتمــی ،همان) ،امــا اســاس آن به همان
صورت گذشته باقی است و نظام حرکتی اصلی بین محالت شهر را
میسازد (رضازاده .)79 ،1388 ،بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت
که هرچند هر شهر شکل خاص برگزاری مراسم را داشت و عناصری
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کــم و بیــش بــه مراســم افــزوده میشــد و صــورت ســاختار بســته به
خصوصیات اجتماعی شهر و نحوه برگزاری مراسم در محل متفاوت
بود ،اما در شکلگیری ساختاری(مسیرها و مکانها) که محلههای
شــهر را به هم متصل میکرد ،مشــترک بودند؛ ساختاری متفاوت با
ساختار اصلی شهر.

مکانها و مسیرهای سازنده ساختار ثانویه
مهمتریــن مکانهای ســازنده این ســاختار ،تکیههــا بودند که
خواه به صورت جدا گانه؛ در شکل فضای شهری ،صحن مسجد،
صحــن امامــزاده ،بخشــی از یــک خانه یا بــه صورتهــای مختلف
دیگــر ایجــاد شــده و مــکان برگــزاری عزاداریهــای ماههــای محرم
وصفــر بودنــد .برگــزاری مراســم در هــر تکیه و بــا رفتــن اهالی محل
از یــک تکیــه بــه تکیه دیگــر ،از طریــق معابر درون محــات صورت
میگرفــت که بر آن ترتیبات خاصی حا کم بــود .مکانهای دیگری
که برای مراسم عزاداری محرم در این ساختار وجود داشت عبارت
بودند از :مســاجد ،حسینیهها ،خانههایی که برای انجام برخی از
مراسم مثل پختن نذری و چهل منبر و مانند آن وقف میشدند.

چگونگی شناسایی ساختار ثانویه
چنــان کــه دیدیــم بررســی مطالعــات محققــان مختلــف ،نشــان از
وجــود پیوندهــا و مکانهایــی داشــت کــه در شــهرهای مختلــف
از دوره قاجاریــه شــکل گرفتــه و محل برگزاری مراســم عــزاداری در
ماههــای محــرم و صفر بــوده اســت .مکانهایی که بــا وجود همه
تالطمات حیات شــهری در طی ســده گذشته ،هنوز باقی هستند
و پیوندهای میان آنها برای ســا کنان شــهر قابل شناســایی است.
چنــان کــه در مطالعــات مختلــف اشــاره شــده ،توانســتهاند آن را
(باوجود همه تغییرات دوره پهلوی در ساخت و بافت و چگونگی
حیــات شــهری) بازشناســند .۱۸امــا ایــن پیوندهــا و مکانهــا کــه
ســاختاری را میســازند که برای مردم قابل شناســایی اســت ،چه
خصوصیاتی دارند؟ آیا با چهار مشخصه اپلیارد قابل شناساییاند؟
در ایــن قســمت ،خصوصیــات این مکانها و مســیرها را براســاس
مشــخصههای شــناخت عناصر محیطی اپلیارد ارزیابی میکنیم تا
چگونگی شناسایی این ساختار را درک کنیم.
الف) قابلیت مصور شدن ذهنی یا تمایز صورت
بررســی این ویژگی در مکانهای مختلف و شــهرهای مختلف،
نیــاز بــه تحقیقــات مفصلــی دارد و بــا توجــه بــه تنــوع نمونههــای
موجــود ،نمیتــوان حکمی کلی در مــورد آن داد .تکیهها به عنوان
مهمتریــن مکانهــای ایــن ســاختار ،اغلــب بــه عنــوان فضاهــای
شهری معرفی شدهاند که در مسیر گذرهای عمومی قرار گرفتهاند
(توســلی1366،؛ امیــن زاده1386 ،؛ امی ـنزاده گوهرریزی1378 ،؛
لیوانــی1391،؛ اهــری1393،؛ ســودیان .)1392،ایــن کــه در دوره
قاجاریــه ایــن فضاهــا چقــدر قابلیــت مصورشــدن ذهنــی یــا تمایــز
صــورت را بــه طــور کلــی داشــتهاند ،روشــن نیســت امــا مطالعهای

بــر روی تهــران دوره قاجاریــه نشــان از آن دارد کــه ایــن مکانهــا،
در مقیــاس کلــی ممیــزه خاصــی نداشــتند؛ چنان که نوشــتههای
ســیاحان فرنگی و بیگانگانی که در آن دوره در شــهر بودهاند از آن
حکایــت دارد(فریــزر218 ،1364 ،؛ فالنــدن110 ،1356 ،؛ دوگوبینو،
195 ،1383؛ پــوال ک ۱۹)1361 ،و جــز در مــواردی کــه کســی از ایــن
گونــه افــراد در مراســم عــزاداری در یــک تکیه حاضر شــده اســت،۲۰
در توضیــح عناصــر اصلــی شــهری تهــران ،ذکــری از ایــن مکانهــا
نمیبینیــم .مهمتریــن دلیــل آن را از طرفــی بایــد در خصوصیــات
کالبــدی شــهر دوره قاجاریــه یافــت کــه بافتــی پیوســته داشــت و
عناصــر شــهری در دل این بافــت قرار میگرفتنــد و از طرف دیگر در
خصوصیات تکیهها دید که اغلب فضای شهری بودند و بنابراین،
مســئله تمایز صورت آنها به صورتی که اپلیارد در مورد نشــانههای
شــهری مطــرح میکنــد ،قابل طرح نیســت .ایــن تکیههــا هرچند
بــرای فرنگیــان و بیگانگان با شــهر صورت متمایزی نداشــتند ،اما
ً
سا کنان کامال آنها را می شناختند.
ب) قابلیت مشاهده
بحث مشــابهی را در مورد قابلیت مشــاهده مکانهای ســازنده
این ساختار میتوان مطرح کرد .جز تکیههایی که در مسیر گذرهای
عمومــی قــرار داشــتند ،انــواع دیگــری از تکیهها نیــز در شــهر بودند؛
بخشــی از خانههــا تبدیــل بــه تکیــه میشدند(۲۱ســودیان،)1392 ،
صحــن بناهایــی مثــل امامزادهها تبدیل بــه تکیه میشــدند (مثل
امامزاده اسماعیل تهران)( تمسکی1392 ،؛ سودیان )1392 ،و غیره.
این نوع تکیهها جز برای اهالی محل و کسانی که به آنها میرفتند،
برای دیگران قابل مشــاهده نبودند و در نوشــتههای ســیاحان این
دوره نیز اغلب ذکری از آنها نمیبینیم .۲۲از مشــاهده خانههایی که
محل پامنبری و نذری بودند نیز ذکری نمییابیم .۲۳حسینیهها نیز
ا گر در مســیر گذر بودند ،مشــاهده میشــدند اما ا گر خارج از آن قرار
میگرفتند ،در زمان گردش در شهر دیده نمیشدند.
ج) نقش مکانهای ساختار ثانویه به عنوان قرارگاه فعالیت
تکیههــا محــل برگــزاری مراســم روضهخوانــی ،شــبیهخوانی و
تعزیهخوانــی بودنــد .روضهخوانــی کــه از قرن شــانزدهم بــه وجود
آمــده بود ،در دوران قاجار به مراســم شــبیهخوانی یــا تعزیهخوانی
تحــول یافت .مراســمی که تــا اواخــر دوران ناصرالدینشــاه به اوج
خــود رســید و نــه تنهــا تعزیهخوانــی بــرای شــهدای کربال را شــامل
میشــد ،بلکــه تعزیههایــی بــا مضمــون اســاطیر ایرانــی را نیــز در
برگرفت (شــهیدی .)118 ،1380 ،در دوره ناصرالدینشــاه ،مراســم
تعزیهخوانــی بــه ماههــای محرم و صفــر منحصر نمیشــد .به گفته
ً
شــهیدی ،در سراســر سال به مناســبتهای مختلف مثال شهادت
حضرت علی (ع) و سایر ائمه و حتی در بعضی اعیاد مثل عید غدیر
و قربان برای یک یا چند روز در تکیههای شهر مراسم تعزیهخوانی
برگزار میشد(همان.)111 ،
تکیههایــی کــه بــه صــورت فضاهــای شــهری در مســیر گذرهــا
قــرار میگرفتنــد ،در ایامــی بــه جز ماههــای عزاداری محــرم و صفر،
اســتفادههای دیگری داشتند .در این مدت ،تکیهها کارکردهایی
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مرتبط با زندگی مردم شهر را پیدا میکردند؛ برخی از آنها فضاهای
مرکــز محل ـهای میشــدند (ســلطانزاده99 ،1374،؛ بزرگنیــا،
123 ،1384؛ ســودیان1392 ،؛ لیوانــی ،)1391 ،برخــی بــه عنــوان
انبــار کاال مورد اســتفاده قــرار میگرفتند (مســتوفی،)301 ،1343 ،
برخــی گشــودگیهایی در مســیر گــذر بودنــد کــه گاه سرپوشــیده و
محل مکث و اجتماع میشــدند (ســودیان ،)1391 ،برخی در جوار
مکانهــای مذهبــی در خدمــت آنهــا قــرار گرفتــه و مقابــر و ماننــد
آن را در خــود جــای میدادند(مثــل تکیــه طاهــر و منصــور در جوار
امامــزاده طاهــر و منصــور کاشــان) و غیــره .در برخی از آنها مراســم
عــزاداری برای افــرادی که فوت میکردند ،برگزار میشــد (هدایت،
 ،)71 ،1339برخــی بــه عنوان محکمه عرفی با اعتبار مذهبی عمل
میکردند (بزرگ نیا.)123 ،1384 ،
د)اهمیت نقش مکانهای ساختار ثانویه در جامعه
در جامعــه دوره قاجاریــه ،مکانهــای برگــزاری مراســم و
مســیرهای میان آنها به دالیل مختلفــی اهمیت یافتند .در درجه
اول ،اهمیت آنها ناشــی از نقشــی بود که مذهب و مراســم مذهبی
در حیات اجتماعی دوره قاجاریه پیدا کردند .در این دوره ،شاهد
افزایــش احساســات مذهبــی یــا بــه عبارتــی مذهبیترشــدن مردم
هســتیم .به گفته الگار «قرن نوزدهم دو رهای بود که ایران شــاهد
گســترش تشــیع در صــور گونا گــون آشــکار و نهان شــرعی و صوفی،
عالم و عامی بود که فرایند همذات انگاری میان ایران و تشــیع را،
پــس از آغــاز آن در دوره صفویــه و متــروک ماندن آن در بیشــتر قرن
هجدهم ،تکمیل میکرد (الگار .)299 ،1388 ،گســترش تشــیع ،با
گســترش آیینهــای مذهبی همــراه بود .نمود افزایش احساســات
مذهبــی را میتــوان در تقویــت آیینهــا و مراســم مذهبــی دید .در
حالی که در دوران صفوی ،مراســم و جش ـنهایی که پیشــینه آنها
به قبل از اســام میرســید ،در شــهر احیاء شــده بودند و فضاهای
شــهری (میدانهــا و خیابانهــا ) ،محــل برگــزاری ایــن مراســم
بود(۲۴اهری .)7 ،1390 ،در دوره قاجاریه ،در شرایط فقدان چنین
آیینهای شــهری (همان ،)10 ،مهمترین مراسمی که در فضاهای
شــهری برگزار میشــد ،یا بــه عبارتی«مهمترین رویــداد اجتماعی»
شــهری ،آیینهــای عــزاداری مــاه محرم بــود .۲۵نکت ـهای که مورد
اشــاره اغلــب اشــخاصی کــه در آن دوره بــه ایران ســفر کردهاند قرار
گرفت��ه اس��ت (Schoberl,1828, 154؛ . )Porter,1821الــگار در مورد
دالیل این امر مینویسد:
«وابســتگی و عالقــه عاطفــی تودههــای مــردم بــه تشــیع ،در
درجه نخســت با انواع اعمال عبادی آ کنده از هیجان و احســاس
بیــان میشــد کــه خصیصــه و روحیــه شــیعه را به عنــوان مذهب
ســتیزه و رنــج نشــان م ـیداد... .یکــی از مهمتریــن جلوههــا و در
واقــع ســتونهای ّ
تدیــن عامه ،شــرکت در مراســم عــزاداری برای
شهادت امام حسین (ع) در کربال بود که در آن به اجرای آیینها
و خوانــدن اشــعار ســوگوارانه و مداحــی میپرداختنــد و بر رونق و
شــکوفایی ایــن شــکل از ابــراز احساســات دینــی در سراســر دوره
قاجار افزوده شــد (الگار.)297 ،1388 ،
برگــزاری مراســم روضهخوانــی هم زندهکردن خاط ـرهای دینی

بــود و هــم احســانی مذهبــی تلقی میشــد ( الــگار.)298 ،1388 ،
تعزیــه نیــز بــه عنــوان ابــزار نیرومنــد تغذیــه و تجلی عواطــف دینی
تودههــای ایرانــی بــه اســام شــیعی باقــی مانــد ( همــان.)299 ،
مذهبیترشــدن مردم که در افزایش احساســات مذهبی و مراسم
مذهبی نمود مییابد ،در شــهر به صورت ایجاد فضاهای شــهری
نمایــان میشــود کــه محــل برگــزاری مراســم مذهبــی هســتند و
تکیههــا ،مهمترین گونه چنین فضاییاند.
وجــه دیگــر اهمیــت ایــن مکانهــا و پیوندهــا را باید در نقشــی
دیــد کــه مراســم عــزاداری در پیونــد میــان محــات ایفــا میکــرد.
عبــداهلل مســتوفی در خاطــرات خــود از دوره قاجاریــه مینویســد:
«ا کثــر دســتههای محــات در شــبها از همدیگــر دیــد و بازدیــد
میکردنــد و بــا عالمــت و تمــام افــراد مبرز خــود و مشــعل و فانوس
بــه محلــه دیگــر میرفتنــد و از آن محــل هــم بــا طبقهای چــراغ و
دســتههای گل و طبقهــای گالب بــه اســتقبال میآمدنــد ...آخر
کار هــم تــا حــدود محلــه خــود ،میزبانهــا ،مهمانهــا را مشــایعت
میکردند»(مســتوفی .)280-279 ،1343 ،یعنی مراســم عزاداری،
عاملــی بــرای تحکیــم هویــت اجتماعی محــات بــود .در این مورد
ً
آقایــی در مــورد تهــران میگوید« :هر تکیــه معموال دســتهای از آن
خــود داشــت که در گذرهــا حرکت کرده و قبل از برگشــتن به محله
خــود ،بــه تکیههــای دیگــر ســر میــزد ...در ایــن مراســم آیینــی ...
حســی قوی از هویت اجتماعی وجود داشــت .چون این دســتهها
ً
اساســا متحرک بودند ،حس هویت اجتماعی میتوانست با دیدار
دســتهها از محالت دیگر تقویت شــود ...عمل دستههای محالت
در دیدار یکدیگر میتوانست روابط دوستانه بین دو گروه مختلف
را تقویت کند»(.)Aghaie, 2005, 390
مســعودینژاد در بحث از خصوصیت مشــابهی در مورد دزفول
که شــهر به دو بخش محالت حیدری و نعمتی تقســیم شــده بود،
مینویســد« :یــادآوری فاجعــه عاشــورا ،عملــی اجتماعــی بــه نظــر
میرســد که اهالی محل با آن ،همبســتگی اجتماعیشان را عملی
ســاخته و با انجام مســتقل مراســم عاشــورا در هر محله ،خود را از
دیگ��ران متمایز میس��ازند»(  .)Masoudi Nejad, 2013,3در ضمن
بدین ترتیب زیرمحله هایی که یک محله را میسازند ،پیوندهای
خـ�ود را با سـ�رزدن به تکیههـ�ای یکدیگر تقویت میکننـ�د(.)Ibid, 4
بنابراین مراســم عزاداری در تقویت هویــت اجتماعی نقش مهمی
داشــت و در عین حال به واســطه انجام آن ،همبستگی اجتماعی
بیــن محــات نشــان داده میشــد .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در
جریان برگزاری مراســم ،هیئت کوتاهترین مسیر را برای رسیدن به
محل اصلی مراســم ،که در دزفول دو مکان جدا گانه در دو بخش
جدا گانه شهر بودند ،انتخاب نمیکرد ،بلکه دستهها از مسیرهایی
عبور میکردند که بتوانند به محالت مشــخصی ســربزنند و به این
ترتیب همبستگی اجتماعیشان را عملی کنند(.)Ibid.,7
جنبه دیگر اهمیت اجتماعی مکانهای این ساختار ثانویه ،به
شیوه ساخت آنها باز میگردد .خانههایی که وقف مراسم مختلف
ً
عزاداری میشدند ،طبعا متعلق به واقفان و در ملکیت خصوصی
بوده و توسط اشخاص ساخته میشد (وضعیتی که تا به امروز نیز
باقی اســت) .اما آنچه از این نظر مهم اســت ،شــیوه ساختهشــدن
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تکیههــا اســت .بــه ویــژه بــا توجه بــه این کــه تکیههــا در بســیاری
مــوارد فضــای شــهری بودهانــد .بررســی چگونگی ســاخت تکیهها
بــه عنــوان مکان مراســم تعزیــه و عزاداری نشــان میدهــد که این
فضاها در شــهرهای مختلف نه فقط توســط اشــخاص وابســته به
حکومت ،بلکه توســط گروههای مختلف مردم ساخته میشدند.
حتی بررس ـیها در مورد تهران پایتخت قاجاریه نیز نشــان میدهد
کــه در ســاخت تکیههــا ،فقــط درباریــان نقــش نداشــتند .در واقع
تــا زمــان ساختهشــدن تکیــه دولــت بــه دســتور ناصرالدیــن شــاه،
شــاهان قاجار در ســاخت تکیهها دخالتی نداشــتند .در حالی که
طی این دوره ،تکایای زیادی در تهران ســاخته شــده بود ،هرچند
در ســاخت برخــی از آنهــا ،درباریان دخالت داشــتند .شــاهان اول
قاجار ا گرچه به نظر میرسد با تعزیه مخالف نبودند ،اما با ساخت
بناهــای مربوطــه درترویج آن نمیکوشــیدند .شــهیدی با توجه به
رواج تعزیــه در دوران آقامحمدخــان قاجــار در مــورد موضــع وی
مینویســد کــه او«با برگزاری تعزیه دس ـتکم مخالف نبوده» اســت
(شــهیدی .)160 ،1380،او در گــزارش وضعیــت تعزیــه در زمــان
فتحعلیشــاه بــا ذ کــر حضور شــاه در برخی مراســم نتیجــه میگیرد
کــه «فتحعلیشــاه نیز بــه تعزیــه و تعزیهخوانــی عالقمند بــوده و در
مراســم تعزیهخوانیهــا به خصوص در روز عاشــورا شــرکت میکرده
اســت» (شــهیدی .)164 ،1380 ،هرچنــد حضــور شــاه در مراســم،
نشــاندهنده نقــش وی به عنوان بانــی تکیهها نیســت .امری که
مورد توجه ژان کالمار نیز قرار گرفته است وقتی که به عدم ساخت
مــکان ثابت برای این کار در زمان فتحعلیشــاه اشــاره دارد(کالمار،
 .)153 ،1384این وضعیت در زمان محمدشــاه نیز ادامه مییابد.
شــهیدی در توضیــح وضعیــت این دوران مینویســد کــه «عالوه بر
عامه مردم و اعیان و اشراف ،شاه و صدراعظم او نیز به تعزیه عالقه
داشــته و یــا عالقه نشــان میدادهانــد» (شــهیدی .)166 ،1380 ،از
جملــه تکیههایــی کــه در ایــن زمــان ســاخته میشــود ،تکیه حاج
میــرزا آقاســی (صدراعظــم محمدشــاه) اســت ،جایــی که عــاوه بر
حیــاط شــاهی ،محل برگــزاری تعزیهخوانیهــای دربــاری و دولتی
اســت .شــهیدی ،دلیل حمایت آقاســی از ســاخت تکیه را «رقابت
یــا مخالفت با فقها و علمای مذهبی»( همان) عنوان میکند .این
دالیــل هرچه باشــد ،نشــان میدهد که تــا زمان ناصرالدین شــاه،
شــاه و دربار تکیهای نمیســازند .در نتیجه تعزیههــای درباری نیز
در تکیههایی خارج از دربار برگزار میشود و به نظر میرسد تا زمان
ساختهشــدن تکیه حاج میرزا آقاســی (که گفته میشــود در درون
ارگ بود) ،مراسم تعزیه دربار در خارج از ارگ برگزار میشد.
ا گــر تکیههایــی را کــه در تهــران ســاخته شــدهاند از نظــر نــوع
بانیان آن بررســی کنیم ،مالحظه میشــود که در ســاخت تکیهها،
گروههــای مختلــف مردم (اعم از اشــراف و تجــار و گروههای صنفی
و قومــی) نقــش داشــتهاند .یعنــی ایجــاد تکیههــا کــه مهمتریــن
رویدادهــای شــهری دوران قاجار در آن برگزار میشــد ،امری از باال
و توســط حکومــت نبود .به گفته شــهیدی و بلوکباشــی ،تکیهها
توســط انــواع گروههــای اجتماعی و قومــی و حرف ـهای و نیز محلی
ایجــاد میشــدند .در تقســیمبندی بل وکباشــی از انــواع تکیههای
تهران ،آنها به ده دســته تقســیم میشــوند .در این ده دسته ،پنج

دســته تکیههایی هســتند که توســط گروههای قومــی ،گروههای
صنفــی ،مهاجــران شهرســتانی ،افــراد ّ
خیر از حرفههــای مختلف و
یــا اهالــی محالت مختلف ســاخته شــدهاند .بــه عبارتی پنــج گروه
از تکیههــا توســط گروههــای مختلــف مردم شــکل گرفتهانــد .پنج
دســته دیگر تکیهها مواردی را شامل میشوند که توسط مأموران
تشکیالت حکومتی ساخته شده و یا به دالیلی به نام آنها خوانده
شــدهاند؛ رجال و افراد سرشــناس تهــران ســاختهاند؛ در مجاورت
زیارتگاههــای محلههــا شــکل گرفتهانــد؛ به نــام بنای مجــاور خود
مثل مســجد و مدرســه و حمــام نامگذاری شــدهاند؛ نام خــود را از
بنــای شــهری دیگــری مثــل کارگاه گرفتهانــد (بلوکباشــی،1383 ،
 .)96-96در این گروه نیز با توجه به دستهبندی موجود مالحظه
ً
میشود که لزوما تکیهها با دستور از باال شکل نگرفتهاند و در موارد
بســیاری ،اقشــار مختلف مردم در ســاخت آنها دخالت داشتهاند.
تقســیمبندی شــهیدی از انــواع تکیهها کــه آنها را بر حســب نحوه
پیدایششــان مشــخص کرده اســت ،حا کی از آن است که تکیهها
توســط گروههای مختلف مردم ســاخته میشــدند و افراد محالت
و اصنــاف در ایجــاد آنهــا ســهیم بودنــد (شــهیدی.)245 ،1380 ،
بررسی لیوانی در مورد گرگان دوره قاجار (لیوانی )1391 ،و سودیان
در مورد تهران همین دوره (ســودیان )1392 ،و نابوکی (Nobauki,
 ،)2003; Nobauki, 2004نتایج مشابهی را نشان میدهد.
عــاوه بــر شــیوههای ســاخت تکیــه کــه در آن افــراد مختلــف و
اهالــی محلــه دخیل بودند ،نحوه اســتفاده از آن نیز به ترتیبی بود
کــه ممکــن بود «اربابی در کنار گدایی و خانمی متعین در کنار زنی
از مردم عادی نشسته باشد» (سرنا .)193 ،1362 ،عملکرد تکیهها
به عنوان مرکز محله و مکانی برای اجتماع مردم سبب میشد که
تکیــه عــاوه بــر اینکــه مکانــی بــرای خبرگرفتــن اهالی یــک محله از
احوال هم باشــد ،جایی برای طرح مســایل و مشــکالت مذهبی و
سیاس��ی و اقتصادی گ��ردد ( .)Aghaie, 2005,386خصوصیتی که
از نظر عبداهلل مســتوفی باعث رشــد و ارتقای فرهنگ جامعه قاجار
می شد( مستوفی.)315 ،1343 ،
بدیــن ترتیــب میتوان گفت که مکانهایــی که محل برگزاری
مراســم عزاداری ماه محرم بوده و فضاهای شــهری دوره قاجاریه
را در شــهرهای مختلــف شــکل میدادنــد ،توســط گروههــای
مختلــف مــردم ایجــاد میشــدند .مردمی کــه باســاخت تکیهها و
مکانهــای دیگــر و وقف آنها به مراســم عزاداری و دســتهروی که
از یــک تکیه بــه تکیه دیگر اتفاق میافتد ،پیوندهایی بین فضاها
برقــرار میکردند که در طــول زمان ثباتی نســبی مییافت .بازدید
از تکیههــای دیگــر که ســبب تقویت هویت اجتماعی میشــد ،در
قالب دستهروی گروه عزاداران از یک تکیه به تکیه دیگر از طریق
مســیرهای بیــن محــات بــود .تکــرار ایــن مراســم در مســیرهای
مشــخص سبب میشد که این مسیرها هویت مشخصی بیابند و
برای سا کنان شهر و محله بخشی از ساختاری شوند که براساس
مراســم آیینی محرم که مهمترین مراســم اجتماعی شــهری دوره
قاجاریه بود ،شکل گرفته بود اما فضای روزمره زندگی و آمد و شد
مــردم را میســاخت .اســتفاده از ایــن فضاها برای زندگــی روزمره
محلی ســبب میشــد که مــکان تکیههــا ،فضاهای شــهری محل
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اجتمــاع اهالی محالت شــوند و نقش مهمــی در حیات اجتماعی
و فرهنگــی آنهــا بیابند و مســیرهای میان آنها بــه مهمترین محور
پیــاده بیــن محل ـهای تبدیل شــود .شــیوه نامگــذاری تکیهها نیز
هویــت اجتماعــی و فرهنگــی آن را تقویــت میکــرد .چنــان کــه در
بررســی بلوکباشــی از انواع تکیهها مالحظه شد ،تکیهها بر اساس
بانیانشــان نامگــذاری میشــدند .ایــن نامگذاریهــا ،طیفــی از
اســامی داللتگــر یک محله ،صنف ،گروه قومــی ،افراد (حکومتی
و غیرحکومتــی) را دربرمیگرفــت .شــناخته شــدن تکیهها به این
نامها ،بر تداعیگری اجتماعی ،فرهنگی و سیاســی آن میافزود و

بــه این ترتیــب تصویر ذهنی آنها را تقویت میکرد.
تکرار مراســم در مســیرهای مشــخص و با مقصدهای مشخص
و دارای نــام و نشــانی کــه نشــاندهنده هویتهــای اجتماعــی و
فرهنگی اهالی بود ،ساختاری را از شهر در ذهن آنها ترسیم میکرد
که با ســاختار اصلی شــهر تفاوت داشت چون با وجه زندگی روزمره
خــود آنها و عادات و رفتارهایشــان مرتبط بــود .تصویری ذهنی که
تــا به امروز نیز (با وجود برخی تغییرات ناشــی از خیابانکشــیهای
ً
دوران پهلــوی) ،تقریبــا ثابت مانده اســت و در تحقیقات مختلفی
که از مردم سوال شده آن را بازنمایی کردهاند.

نتیجه
در دوره قاجاریــه ،برگــزاری مراســم عــزاداری مــاه محــرم در
فضاهــای شــهر ایرانــی کــه از زمــان صفویــه رســمی شــده بــود ،به
اجتماعی شــهر بدل شــد .تکیهها که براســاس
مهمتریــن رویــداد
ِ
ســنت وقف و توســط گروههای مختلف مردم (و نه فقط درباریان
ـهری ایــن
و اعیــان) ایجــاد و اداره میشــدند ،مکانهــای مهــم شـ ِ
دوره را شــکل داده و بــا مراســمی کــه در آنهــا و ســایر مکانهــای
مذهبی مرتبط با مراســم عزاداری و مســیرهای پیونددهنده بین
ِ
آنهــا برگزار میشــد ،ســاختار دیگری بــه وجود آمد کــه مبنای آن،
ویژگیهــای فرهنگــی این دوره بود که در مذهبیترشــدن مردم و
ابراز آن در مراســم شــهری تجلــی مییافت .بســیاری از تکیهها به
دلیــل نقشــی کــه به ایــن ترتیــب در جامعــه مییافتنــد و موقعیت
محلی خود ،در اوقاتی جز دوران عزاداری محرم و صفر ،به عنوان
فضاهــای شــهری محلــی عمــل کرده و محــل اجتمــاع و فعالیت و
رویدادهــای دیگــر محلــی بودند .مراســمی کــه در ایــن مکانها و
فضاهــا برگــزار میشــد و رویدادهایــی کــه در آنهــا اتفــاق میافتاد،
بیانکننــده هویــت اجتماعــی و خصوصیــات فرهنگــی اهالــی و از
این رو برای مردم معنادار بود و به همین ســبب است که ساختار
حاصل از مکانها و مسیرهای میان آن هنوز قابل شناسایی و در
تحقیقات مختلف نشــان داده شده است.
وقتی که مکانها و مسیرهایی در ترتیبی معین همواره در زمان
مشخصی مورد استفاده باشد؛ یعنی شخص در یک توالی از فضاها
و مکانهایــی بــرای مراســمی آیینــی اســتفاده کنــد ،در عیــن حــال
فضاها و مکانهای موجود در این توالی ،برای وی معنادار و حامل
تداعیهای مختلفی باشند و نیز موقعیت مکانها برایش مشخص
و معنادار باشد ،سه وجه ساختاردادن توپولوژیک ،موقعیتمدارانه
و تداعیگرایانــه بــا هــم پیوند میخورند و ســاختار ذهنی با ســاختار
کالبــدی انطبــاق زیــادی مییابــد .همیــن ســبب میشــود کــه این
ســاختار هنــوز بــرای مردم معنــادار و قابل شناســایی باشــد .چنین
ساختاری در شهرهای ایرانی به دلیل پیوند آن با مهمترین مراسم
فرهنگی و اجتماعی مردم و در عین حال انطباق آن با زندگی روزمره
اقتصادی و اجتماعی حفظ شــده است و با وجود تغییرات کالبدی
در دهههای گذشته ،مکانها و مسیرهای آن در انسجامبخشی به
سازمان فضایی  -کالبدی شهر کهن نقشی حیاتی داشته است .اما
صورت این ســاختار در شــهرهای مختلف ،متنوع است و بازتابنده
خصوصیــات اجتماعــی و فرهنگ محلی هر شــهر اســت .تحقیقات

پیرامــون ایــن ســاختار در شــهرهای مختلف ایــران میتوانــد نتایج
مفیدی در حوزههای زیر داشته باشد:
شناسایی دقیق این مکانها و پیوندهای میان آنها ،فهمی تازه
از شــهرهای دوره قاجاریه و عناصر و فضاهای آن به دســت میدهد
که برای درک خصوصیات شهری این دوره اهمیت زیادی دارد .این
امــر امــکان شناســایی ســاختارهای اجتماعی موجود در شــهرهای
مختلــف را فراهــم میکنــد .چنــان کــه مالحظــه شــد در شــهرهایی
مثــل گــرگان و الهیجان ،ســاختار دوبخشــی حیــدری و نعمتی ،که
مســعودینژاد براســاس مطالعات محققان قبلی به عنوان ساختار
اجتماعی شهر ایرانی دوره قاجاریه معرفی میکند ،دیده نمیشود.
مطالعــه در چگونگــی برگــزاری مراســم آیینی در شــهرهای مختلف،
پرتوهــای جدیــدی بــر این بــاور دیرپــا اما به نظــر نا کامل از ســاختار
اجتماعی شهرهای دوره قاجار خواهد افکند.
برنامهریزی برای احیای فعالیت یا تعریف نقشهای تازه برای
همه عناصر و فضاهایی که بخشهای ســاختار ثانویه را میسازند
(تکیههــا ،حســینیهها ،خانههــای وقــف عــزاداری )...،و بــا تداوم
ســنت وقــف باقیانــد ولــی در تحوالت قــرن اخیر کارکردهایشــان
ضعیف یا محدود شــده اســت ،در احیای بافتهای کهن تاریخی
ی یابد ،اهمیت دارد.
که به واسطه این ساختار انسجام م 
باتوجه به وجود این ساختار ،هم در ذهن سا کنان شهر و هم در
بازگشت همه ساله سا کنان
نحوه برگزاری مراسم آیینی(که هنوز هم
ِ
مهاجرت کرده به شهر در ایام عزاداری و اجرای مراسم در مکانها و
فضاهای پیشــین ،نشــاندهنده قوت و حضور آن در ذهن و حیات
سا کنان است) ،مطالعه و شناسایی همه عناصر نمادین و تداعیگر
آن در طر حهای بازسازی و احیای بافتهای کهن شهری میتواند
بعدی تازه به امر احیای بافتهای کهن بیافزاید.
بــا توجــه بــه نقــش ســاختار ثانویــه در انســجام بخشــیدن بــه
ســازمان فضایی  -کالبدی شــهر کهن؛ شناسایی همه اجزای آن،
فهــم نقشهــای موجود و تعریــف نقشهای تازه بــرای عناصر این
ســاختار  ،شناســایی چگونگی پیوند اجزاء و نحــوه حفظ و ارتقای
کیفیت عناصر و فضاهای سازنده ساختار ثانویه ،میتواند مبنایی
بــرای برنامهریزی و طراحی فراهــم کرده و چارچوب نحوه مداخله
در شــهر کهــن را تعییــن کنــد .چنیــن رویکــردی بــا یکپارچهکــردن
ســازمان فضایــی -کالبــدی بخــش تاریخــی ،هویــت فرهنگــی و
اجتماعی آن را تقویت میکند.
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پینوشتها
 1در کتــاب مکانهای عمومی ،فضاهای شــهری متیــو کارمونا و همکارانش
که از کتابهای مرجع دوره اخیر شهرسازی است و نیز در کتابهای یان لنگ،
تعریف دیوید کرین از ساختار شهر به عنوان تعریف مرجع مطرح شده است.
 2تصاويــری نيز کــه کرين در توضيح مفهوم خود در مقالــهاش گنجانده ،درک
مشابهی را متبادر میکنند .اين تصاوير ،مفهوم ساختار را مانند ساختار موجودات
زنده به صورت کليتی یکپارچه و متشکل از عناصر اصلی شهری نشان میدهند.
 3در تعریــف ســاختار کــه حمیــدی و دیگــران ارائــه میکننــد نیــز چنیــن
مفهومــی دیــده میشــود وقتی کــه میگویند" :اســتخوانبندی شــهر ،بــه عنوان
سازماندهنده شالوده نمادین شهر نیز عمل مینماید و در ایجاد تصویر و تصور
از شهر ،نقش اساسی بازی میکند" (حمیدی و دیگران ،همان)42 ،
4 Associational.
5 Topological.
6 Positional.
7 Sequential.
8 Spatial.
 ۹چهار گونه اول شــامل شناسایی توالی مسیرها و گرههایی به صورتهای:
تکه تکه ،زنجیرهای ،شاخهها و حلقهها و شبکهدار است.
 ۱۰چهارگونــه دوم شــامل شناســایی نشــانهها ،نواحــی و لبههایــی بــه
صورتهای :پرا کنده ،موزاییکی ،پیوندیافته و الگودار است.
11 Linkage.
12 Pattern.
 ۱۳ا گر توجه کنیم که شیوه شناسایی ساختار شهر در تحقیقات محققان مبتنی
بر استنباط از نمونههای موجود بوده است و نمونههای بافتهای سنتی موجود
در ایران ،بافتهایی بودهاند که از دوران قاجار باقی هســتند ،در نتیجه میتوان
از ساختار شهر ایرانی در دوران قاجار سخن گفت .این به مفهوم نفی تداوم سنت
شهرســازی گذشــته (مکتب اصفهان) نیســت .بلکه فقط از آن رو اهمیت دارد که
دقت کنیم برخی از عناصر اصلی ســازنده خصوصیات شهرسازی مکتب اصفهان
در فاصلــه بین ســقوط صفویان و اســتقرار دولت قاجــاری در تعدادی از شــهرها از
بیــن رفتنــد {خیابانها و میدانها به عنوان نمونه در شــهرهای کاشــان( خیابان
و میــدان) ،گرگان( میدان) ،اشــرف (میدان و خیابان) ،الهیجان (ســبزه میدان)،
شــیراز (خیابان و میدان) تغییر یافتند ،متروک شــدند یا از بین رفتند}و در نتیجه
تغییراتی در ســاختار اصلی شــهر ایجاد شــد که باید در جای خود به آن پرداخت.
 ۱۴کوســتوف در بحث از شــهرهای اســامی که ایران را نیز شــامل میشــود،
انــدازه ایــن معابر را  3.5متــر ذکر میکند به ترتیبی که اجازه عبور دو شــتر حامل
ً
بار را از کنار هم بدهد ( .)Kostof, 1991, 63اندازهای که تقریبا مشابه معابر شهر
اصفهان تا پایان دوره قاجار است .بررسی معابر اصلی ،آنها را در اندازههای بین
 3تا  5متر نشان میدهد( اهری.)75 ،1385 ،
 ۱۵ایــن تعریــف از ســاختار بــر تعریــف کلی از ســاختار که آن را نظامــی از اجزاء
متــر از خود اجزاء
و پیوندهــای میــان آنها میبیند کــه در آن روابط بین اجزاء مه 
هســتند ،منطبــق اســت (اســکولز .)19-18 ،1379 ،تعریفــی کــه تعاریــف کریــن،
بیوکانن و لنگ از ساختار نیز بر آن منطبق میشود.
 ۱۶مســعودینژاد ،خصوصیت تقسیم شهر به حیدری و نعمتی را با استناد به
تحقیقــات محققانی مثل کالمارد()1996؛ پری()1999؛ فلور( )1987؛ کا گایا()1990
به کل شهرهای ایرانی دوره قاجاریه تعمیم میدهد (.)Masoudi Nejad, 2013, 4
 ۱۷برداشتهای میدانی نگارنده.
 ۱۸پیشینه مراسم به دوره قاجاریه باز میگردد ولی تحقیقات مختلفی که به
آنها اســتناد شــد در سالهای اخیر انجام شده است و میدانیم که در طی سده
گذشته ،تغییرات زیادی هم در کالبد شهری و هم در حیات شهرها اتفاق افتاده
اســت ،بــا وجود ایــن ،پیوندها و مکانهایی که در مراســم آیینی مورد اســتفاده
مردم هستند ،هنوز قابل شناسایی و بازنماییاند.
 ۱۹پــوال ک کــه در آغاز دوران ناصرالدینشــاه و اوج تکیهســازی به ایران آمده
اســت در مــورد کیفیت ایــن تکیهها چنیــن مینویســد ":تعداد تکايا کــه عبارتند
از فضاهایــی کوچــک ،چهارگــوش و با ديوارهــای آجری به نحوی چش ـمگير زياد
اســت .در وســط تکيــه ،صفهای ســاختهاند بــه ارتفاع چهار پــا ...بر تعــداد تکايا
بــر اثــر موقوفــات و اعانههای مذهبی روز به روز افزوده میشــود ،ولــی از نظر بنا و

ساختمان چيز قابل ذکری نيستند"(پوال ک.)68 ،1361 ،
 ۲۰یکی از این نمونهها ،خاطرهای است که از قول ریشار خان در مورد شرکت
وزیرمختار فرانســه در تعزیهای در تکیه حیاط شــاهی تهران در ســال  1261ه.ق.
نقل شــده اســت (شــهیدی .)167 ،1380 ،یا نوشــته کارال ســرنا در مورد مراســم
عزاداری در تکیههای تهران(سرنا.)192 ، 1362 ،
 ۲۱مثل تکیه سادات اخوی در محله عودالجان (سودیان.)1392 ،
 ۲۲در نوشــتههای ســیاحانی که در زمان ناصرالدین شــاه درتهران بودهاند،
بــا وجــود اینکــه تعــداد تکیههــا بســیار زیاد بــوده و تا 60تکیه در نقشــه کرشــیش
مشــخص شــده اســت (اهری ،)1393 ،جز در حالتی که از وجود مراسم عزاداری
در تکی ـهای صحبــت شــده ،ذ کــری از تکیههــا به عنوان عناصر شــاخص شــهری
توسط فرنگیان و سیاحان دیده نمیشود.
 ۲۳نکته مهم این است که با وجود پیوند این مکانها با آیینهای عزاداری
حتــی در حــال حاضر ،وجــود آنها در تحقیقــات محققانی که بــر روی مکانهای
عزاداری در شــهرهای مختلف انجام شــده  ،اغلب مورد توجه قرار نگرفته اســت
و در نقشــه آنهــا ترســیم نشــده اســت .خــود این نکتــه نشــان میدهد کــه آنها از
نظــر کالبــدی کیفیــت خاصی ندارند که مــورد توجه محققان (کــه در نمونههای
بررسیشده در این تحقیق ا کثریت معمار یا شهرساز هستند) ،قرار بگیرد.
 ۲۴البتــه مراســم عــزاداری نیــز در فضاهــای شــهری برگزار میشــد امــا به نظر
میرسد که صورت خاص فضاهای اصلی شهری مانند میدان و خیابان به طور
خاص برای مراسم عزاداری پرداخته نشده است.
 ۲۵مایکل فیشر میگوید که برگزاری مراسم عاشورا نظامی به وجود آورد که اساس
فرهنگ ایرانی را میسازد ( Fischer, 1980نقل شده در .)Masoudi Nejad, 2013, 2
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رضایــی قلعــه ،مریــم؛ مریم رمضانــی ( ،)1393تأثیــر آیین محرم بر کالبد شــهر
شهــای منظر
ســنتی در دوره معاصر(مــورد مطالعــه :شــهر آران و بیــدگل) ،پژوه 
شهر ،شماره ،2صص .90-63
ســرنا ،کارال ( ،)1362ســفرنامه مــادام کارال ســرنا :آدمهــا و آئینهــا در ایــران،
ترجمه علی اصغر سعیدی ،زوار ،تهران.
سلطانزاده ،حسین ( ،)1374نائین:شهر هزارههای تاریخی ،دفتر پژوهشهای
فرهنگی ،تهران.
ســودیان تهرانی ،عماد ( ،)1392تحلیل نقش تکیهها در تهران دوران قاجار،
رساله کارشناسی ارشد ،دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی.
شهیدی ،عنایت اهلل ( ،)1380پژوهشی در تعزیه و تعزیه خوانی از آغاز تا پایان
دوره قاجار در تهران ،با همکاری ،ویرایش و نظارت علمی علی بلوکباشــی ،دفتر
پژوهشهای فرهنگی -کمیسیون ملی یونسکو ،تهران.
عالمــی ،مهــوش ( ،)1387باغهای شــاهی صفــوی ،صحنه ای بــرای نمایش
مراســم ســلطنتی و حقانیــت سیاســی ،ترجمــه مریــم رضایــی پــور و حمیدرضــا
جیحانی ،گلستان هنر ،شماره  ،12صص.68-47
عیســوی ،چارلز( ،)1387رخنه اقتصادی اروپــا ، 1921-1872 ،در تاریخ ایران
کمبریج :تاریخ ایران دوره افشار ،زند ،قاجار ،ویراستار پیتر آوری ،ترجمه مرتضی
ثاقب فر ،امیرکبیر ،تهران.
فریــزر ،جیمــز بیلــی( ،)1364ســفرنامه فریــزر معروف به ســفر زمســتانی :از مرز
ایران تا تهران و دیگر شهرهای ایران ،ترجمه منوچهر امیری ،توس ،تهران.
فالنــدن ،اوژن ( ،)1356ســفرنامه اوژن فالنــدن بــه ایران ،ترجمه حســین نور
صادقی ،انتشارات اشراقی ،تهران.
کارمونــا ،متیــو و دیگــران( ،)1388مکانهــای عمومــی ،فضاهــای شــهری،
ترجمه فریبا قرایی و دیگران ،دانشگاه هنر ،تهران.
کالمــار ،ژان ( ،)1384اقامــه تعزیه:اطالعاتــی مقدماتی برای پژوهشــی جامع،
در تعزیــه :آییــن و نمایــش در ایران ،گردآورنــده پیتر چلکووســکی ،ترجمه داود
حاتمی ،162-150 ،سمت ،تهران.
لمبتــون ،آ.ک.س ( ،)1387زمی ـنداری و درآمــد ارضــی و اداره امــور مالــی در
ســده نوزدهــم ،در تاریــخ ایــران کمبریــج :تاریخ ایــران دوره افشــار ،زنــد ،قاجار،
ویراستار پیتر آوری ،ترجمه مرتضی ثاقب فر ،امیرکبیر ،تهران.
لینچ ،کوین ( ،)1376تئوری شکل خوب شهر ،ترجمه سید حسین بحرینی،
دانشگاه تهران ،تهران.
لیوانــی ،معصومــه ( ،)1391بررســی نقش مراســم آیینــی در بازآفرینی ســاختار
بافــت تاریخــی گــرگان ،رســاله کارشناســی ارشــد ،طراحــی شــهری ،دانشــکده
هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
مستوفی ،عبداهلل ( ،)1343شرح زندگانی من  :تاریخ اجتماعی و اداری دوره
قاجاریه از آقا محمدخان تا آخر ناصرالدین شاه ،تهران :زوار.
هدایــت ،رضا قلیخــان ( ،)1339ملحقات تاریخ روضه الصفای ناصری ،جلد
دهم ،کتابفروشی مرکزی :خیام :پیروز ،قم.
همبلــی ،گاویــن ( ،)1387شــهر ســنتی ایــران در دوره قاجــار ،در تاریــخ ایران
کمبریــج :تاریــخ ایــران دوره افشــار ،زنــد ،قاجــار ،ویراســتار پیتــر آوری ،ترجمــه
مرتضی ثاقب فر ،امیرکبیر ،تهران.
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