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تأملی بر محل برگزاری مراسم آیینی روز عاشورا در شهر ایالم
با تأکید بر میدان 22 بهمن و پنج راه جهاد
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چکیده
آیین هــا را می  تــوان آداب و رســومی دانســت کــه طــی ســال های طوالنــی شــکل گرفته انــد و روابــط و مناســبات 
انســان ها بــا جامعــه، محیــط و تاریــخ را در فضایــی نمادیــن، تعریــف و تنظیــم می کننــد. آیین هــا ریشــه در باورهــا، 
احساســات و هویــت اجتماعــی مــردم دارنــد و بــه همیــن دلیــل، اغلــب، برگــزاری آنهــا بــه شــکلی خودانگیختــه از 
ســوی افــراد جامعــه صــورت می پذیــرد. آییــن روز عاشــورا نیــز یــک مراســم دســته جمعی اســت کــه هــر ســاله 
ــکان  ــرای م ــت و ب ــز اس ــن خاطره انگی ــذارد؛ همچنی ــر می گ ــهرها تأثی ــر ش ــد و ظاه ــر کالب ــود و ب ــرار می ش تک
برگــزاری، ایجــاد هویــت می کنــد. نگارنــدگان در ایــن پژوهــش کاربــردی کــه بــا اســتفاده از روش هــای اســنادی و 

میدانــی انجــام گرفتــه اســت، بــه دنبــال یافتــن پاســخ بــرای ســؤال های زیــر بودنــد: 
1. آیا مکان های فعلی برگزاری مراسم روز عاشور در شهر ایالم، کارآمد و متناسب با این آیین است؟

2. آیــا مکان هــای برگــزاری آییــن روز عاشــورا در شــهر ایــالم توانســته اســت خاطره انگیــز باشــد و حــس تعلــق 
مکانــی را ایجــاد کنــد؟

نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد که اکثریــت پاســخ دهندگان، مکان هــای فعلی برگزاری مراســم را نامناســب دانســته 
و خواهــان تغییــر کالبــدی در مکان هــای فعلــی یــا انتقــال مکان هــای کنونــی بــه محــل دیگــری از شــهر بوده انــد. 
آنهــا آیین هــای جمعــی را ســبب ایجــاد فضاهایــی خاطره انگیــز، بامعنــا و نمادیــن دانســته اند کــه در هویت بخشــی 
ــای  ــی و هیئت ه ــای مردم ــینیه ها، تجمع ه ــاجد و حس ــردن مس ــیاه پوش ک ــن س ــتند؛ همچنی ــر هس ــا مؤث ــه فضاه ب
عــزاداری، ســینه زنی، زنجیرزنــی، علم گردانــی، نوحه خوانــی و تعزیه خوانــی را از عناصــری دانســته اند کــه بیشــترین 
تأثیــر را بــر ذهــن بازدیدکننــدگان در مکان هــای برگــزاری مناســک و آییــن  ایــن روز داشــته  و ســبب شــکل گیری 

خاطــره  و هویت بخشــی بــه مــکان شــده اســت.
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مقدمه
»آیین هـای جمعـی معمـوالً شـامل مجموعۀ به هم پیوسـته ای از مراسـم اسـت. برگزارکنندگان ایـن آیین ها با 
نمایش، حرکات تنظیم شـده و اسـتفاده از شـمایل و عالمت های خاص، به اجرای مراسـم شبیه سـازی )گاهی 
همـراه بـا موسـیقی و کالم( در فضـای مشـخصی می پردازنـد یـا فضاهـا و اماکن عمومـاً مقدسـی را از طریق 
مسـیرهای ثابـت در پیکـرۀ سـکونت گاه طـی می کنند. این آیین ها ممکن اسـت فصلـی و مقارن بـا دوره های 
باروری گیاهان یا سـالیانه باشـند یا رویدادی تاریخی را بازسـازی کنند« )امین زاده، 1386: 6(. بنا بر مسـتندات 
تاریخـی و گـزارش سـفرنامه ها در شـهرهای ایـران از دیربـاز آیین ها و مناسـک جمعی مختلفی وجود داشـته 
اسـت. برخـی از ایـن آیین هـا حتـی تا اوایـل قرن حاضـر نیز به صـور گوناگـون )صورت هـای مختلف طلب 
بـاران، آفتـاب، بـاد( اجرا می شـده اند؛ اما بدون شـک هیچکدام از آیین های جمعی مرسـوم در ایـران، تداوم، 
انسـجام و از جهتـی یگانگـی و عظمـت آیین هـای سـوگواری بـرای امـام سـوم شـیعیان را نـدارد. ایـن آییـن 
کـه بازنمایـی یـک رویـداد مهـم تاریخی اسـت، از دیربـاز با شـکوه و تأثیرگذاری عظیم برگزار شـده اسـت 
)یارشـاطر، 1367: 42(. در شـهر ایـالم نیـز همه سـاله این مراسـم در مـاه محرم با حضور دسـته ها و هیئت های 
مختلـف عـزاداری از طوایـف و ایـالت مختلـف برگـزار می شـود. شـور و عالقـه بـه سـاالر شـهیدان در روز 
عاشـورا با حضور اقشـار مختلف مردم در مسـیرهای عزاداری، بیشـتر خودنمایی می کند. در این روز، مراسـم 
از اوایـل صبـح آغـاز می شـود و با خواندن نماز ظهر عاشـورا در مکان برگزاری مراسـِم روز عاشـورا )پنج راه 
جهـاد و میـدان 22 بهمـن( بـه پایان می رسـد؛ سـپس از آغـاز شـامگاه در محلی که مراسـم روز عاشـور پایان 

یافتـه اسـت، مراسـم شـام غریبان آغـاز می گردد و تا پاسـی از شـب ادامـه می یابد. 
پژوهـش حاضـر بـا هـدف بررسـی »پنـج راه جهـاد« و »میـدان )فلکـه( 22 بهمـن« بـه عنـوان محل هـای 
برگـزاری مراسـم آیینـی روز عاشـورا در شـهر ایالم، دالیل بهره گیـری از این مکان ها و نقـاط قوت و ضعف 
آنهـا را مطـرح می کنـد و به ارائـۀ راهکارهایی می پردازد تا مسـیرهای عـزاداری و مکان هـای برگزاری چنین 
آیین هایـی بـه ماننـد سـایر شـهرهای کشـور، بـر اسـاس منطـق و رویکـردی خاص شـکل بگیـرد؛ لـذا توجه 
طراحـان شـهری بـه ایـن مقوله به عنـوان یک مسـئلۀ اجتماعی در راسـتای فراهـم آوردن حس مـکان و تعلق 
خاطـر بـه اجـرای چنیـن آیین هایـی به عنـوان عنصری ثانویه در سـاختار شـهرها امـری ضروری اسـت و الزم 
اسـت آنهـا در طراحی هـای جدید برای فضاهای عمومی شـهر ایـالم و در بازنگرِی طرح جامع شـهری به این 

موضـوع بـه عنـوان یکی از عناصر شـاخص و شـکل دهندۀ شـهری، توجه ویژه داشـته باشـند. 

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

2. آیـا مکان هـای برگـزاری آییـن روز عاشـورا در شـهر ایـالم توانسـته اسـت خاطره انگیز باشـد و حس تعلق 
مکانـی را ایجاد کند؟

مسعود رضایی - بیژن کلهرنیا - عباس مهروان 
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روش تحقیق
در پژوهـش کاربـردی حاضـر، بـرای گردآوری اطالعات از روش های اسـنادی )تحلیل اسـناد بر اسـاس متون، 
نقشـه ها و تصاویر( و میدانی )با اسـتفاده از پرسـش نامه و مصاحبۀ انعطاف پذیر با طیف های مختلف سنی حاضر 
در مراسـم و همچنین مشـاهده( اسـتفاده گردید. پرسـش نامه نیز توسـط داوران، بررسـی و اعتبار آن تأیید شـد. 
پایایـی پرسشـنامه هم بـا انجام پیش آزمـون در نمونۀ مقدماتی به حجم 30 نفر و محاسـبۀ آمـارۀ آلفای کرونباخ 
)بـرای تمامـی پرسـش ها بزرگتـر از 8%( بـه دسـت آمد. حجـم نمونۀ مورد اسـتناد 154 نفر اسـت که از تکمیل 
پرسشـنامه توسـط 180 نفر از شـهروندان ایالمی به دست آمده است. اطالعات حاصل از پرسشنامه نیز با استفاده 

از نرم افزار spss تحلیل گردید؛ سـپس به تحلیل محتوایی و تفسـیر یافته ها پرداخته شـد. 

پیشینۀ تحقیق
»بررسـی مطالعات محققان در مورد شـهرهای ایرانی، نشـان دهندۀ سـاختار ویژۀ این شـهرها بر اساس مراسم 
آیینـی مـاه محرم به عنوان مهمترین رویداد اجتماعی شـهری اسـت« )آقایی، 2005: 386(. »این سـاختار نیز 
از پیونـد میـان مکان ها از طریق مسـیرهایی به وجود آمده اسـت. مکان های این سـاختار، جایـگاه برگزاری 
بخش هـای مختلـف آیین هـای مـاه محرم اسـت و تکیه هـا، حسـینیه ها، مسـاجد، امامزاده هـا، عناصر مذهبی 
دیگـر و خانه هـای مـردم را کـه وقـف مراسـم محـرم مثل چهل منبر و ... شـده اند، شـامل می شـود. مسـیرها 
نیـز معابـری هسـتند کـه این مکان ها را به هم متصل می سـازند و در مراسـم ماه محرم توسـط عـزاداران طی 
می شـوند. برخی از مکان های سـازندۀ این سـاختار با مکان های سـاختار اصلی، مشـترک و برخی متفاوت  
هسـتند )چـون در مسـیرهای اصلی قـرار نمی گیرند(؛ امـا آنچه به طور ویـژه آن را متفاوت می سـازد، پیوند 
میان مکان ها اسـت که برخالف سـاختار اصلی، منطبق بر مسـیرهای منتهی از دروازه به مرکز شـهر نیسـت؛ 
بلکـه مراکـز محـالت مختلـف را به هـم و گاه به مرکز شـهر متصل می کنـد« )اهـری، 1394: 27(. محققان 
در تحقیقـات خـود، وجود این سـاختار را در شـهرهای مختلف نشـان داده انـد؛ چنانکه خیرآبـادی )2000: 
76( سـاختار مذهبـی شـهر، مراکـز مذهبـی )حسـینیۀ دباغ ها، مسـجد پامنار، مسـجد جامع، امامـزاده یحیی، 
میـدان سـبریز، حسـینیۀ قنادهـا، خانـۀ آیت اهلل العظمـی و امامزاده شـعیب( و مسـیرهای متصل کننـدۀ آنها به 
هـم را معرفـی کـرده و گفتـه اسـت کـه ایـن مکان هـا از طریـق معابـری بـه هـم متصل می شـوند کـه لزوماً 
معابر اصلی شـهر نیسـتند؛ چون یک مسـیر حلقوی در بین محالت می سـازند که محل حرکت دسـته های 
عـزادار از محلـه  ای بـه محلـۀ دیگـر اسـت. سـاختار مشـابه ایـن مـورد در گـرگان نیـز وجـود داشـته اسـت؛ 
چنانکـه بررسـی لیوانی )1391: 56( از شـهر گرگان در دوران قاجاریه، نشـان می دهـد، در محرم، تکیه ها و 
مسـیرهای خـاص بیـن آنهـا، عناصر اصلـی این سـاختار را تشـکیل می دهند که بـا وجود خیابان کشـی های 
دورۀ پهلـوی، هنـوز هـم بخـش بزرگـی از این سـاختار وجـود دارد و مراسـم به شـیوۀ گذشـته در آن اجرا 
می شـود؛ بدیـن صـورت که سـاعتی پس از برگزاری نماز مغرب و عشـا، دسـتۀ عـزاداری از محوطۀ جلوی 

تأملی بر محل برگزاری مراسم آیینی روز عاشورا در...
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تکیـۀ اصلـی شـروع بـه حرکـت می کنـد و پـس از طـی مسـیرهایی کـه از تکیه هـای محـالت می گـذرد و 
از الگـوی خـاص مربـوط بـه هـر شـب برخـوردار اسـت، با رسـیدن به تکیـۀ میدان بـه حرکت خـود خاتمه 

می دهد.
بررسـی امین زاده )1386: 9( نشـان می دهد که عناصر و فضاهایی که برای مراسـم محرم در شـهر سـمنان 
مـورد اسـتفاده اند، سـاختار پیچیده تـری را بـه وجـود می آورنـد. ایـن سـاختار، تکیه هـا، منـازل وقفی و سـایر 
اماکـن مـورد اسـتفاده در سـطح یـک محلـه را در ایـام محـرم از طریـق معابـر درون محلـه ای بـه هـم متصـل 
می کنـد. مطالعـۀ مسـعودی نژاد )2013: 5( نشـان می دهـد کـه دو مجموعـه از مکان ها و مسـیرها در دو بخش 
شـهر دزفول وجود دارد که منطبق با تقسـیم شـهر به دو بخش حیدری و نعمتی اسـت؛ چنانکه مسـیر مراسـم 
بـرای اهالـی محـالت حیـدری بـه سـمت بقعـۀ امامـزاده رودبند در شـمال شـهر اسـت؛ در حالی که سـاکنان 
محلـۀ نعمتـی، مسـیر منتهـی به بقعـه و گورسـتان ابوالعـال در بخش جنوب شـرقی شـهر را طی می کننـد. این 
مسـیرها بـه ماننـد دو حلقـه، تعـدادی از مکان هـای مذهبـی در این محـالت را به هم و به مقصـد نهایی متصل 
می کنـد. در الهیجـان نیـز مسـیر حلقـوی بیـن محـالت، تکیه هـا و برخـی اماکن مذهبـی دیگـر در محله های 
غریب آبـاد، خمیرکالیـه، کاروانسـرابر، پردسـر، گابنه، چهارپادشـاه، شـعربافان، اردوبازار و جیرسـر را به هم 
متصـل می کنـد؛ بدیـن صـورت که حرکـت در جهت خـالف عقربه های سـاعت از هر محله شـروع و به آن 
ختـم می شـود. هـر محلـه، شـبی مخصـوص بـرای دسـته روی دارد و مراسـم را از تکیـۀ خود شـروع می کند؛ 
سـپس بـه هفـت تکیـه در محالت دیگر سـر می زند و در آنهـا عزاداری می کنـد؛ در نهایت نیز بـه محلۀ خود 

باز می گـردد )خاتمـی، 1390: 73(.

نقش آیین ها در فضاهای شهری
»ارزش هـا، باورهـا و اعتقـادات، سـهم عمـده ای در شـکل دهی بـه محیط های انسـانی دارنـد« )لینـچ، 1380: 
93(. »عوامـل فرهنگـی به ویـژه اعتقـادات مذهبـی، اسـاس ایجـاد زیسـتگاه های انسـانی بـوده و در نظم دهی 
بـه سـکونت گاه ها نیـز مذهـب، اغلب بـه شـیوه ای نمادگرایانه عمـل کـرده اسـت« )راپاپـورت، 1366: 19(؛ 
چنانچـه »بازتـاب هـر دینـی را می تـوان آشـکارا در سـاخت های فیزیکـی، اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی 
فضاهای جغرافیای تحت قلمرو آن دین مشـاهده کرد« )رحیمی، 1384: 90(. »کالبد شـهرهای هر کشـوری 
بـا شـهری از کشـور دیگـر تفـاوت دارد و این برآمـده از فرهنگ، اجتمـاع و مؤلفه های زیرسـاختی آداب و 
رسـوم آن سـرزمین اسـت. هویـت شـهر، حالتی ذاتـی و دروندادی دارد که بر کالبد شـهر تأثیـر می گذارد و 
سـیما و کالبد شـهرهای وابسـته به یک فرهنگ و جهان بینی خاص را از فرهنگ و سـاختار اجتماعی دیگر 
متمایـز می کنـد؛ در واقـع در بسـتر جریانـی دوسـویه هویت کالبدی شـکل می گیـرد و پس از شـکل گیری، 
کالبـد شـهر موجـود، باعـث اسـتمرار تحـوالت و بـه تبـع آن، تغییراتی پویـا در مفاهیـم و مؤلفه هـای هویتی 
یک سـرزمین در بسـتر تعامالتی دوسـویه می شـود« )حبیب و همکاران، 1378: 13(. »فقدان هویت شـهری، 
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مشـکالت جدیـدی را بـرای شـهر و سـاختار فیزیکـی آن به همـراه مـی آورد؛ بنابراین، اتصـال تاریخی میان 
فضـای شـهری، فعالیت هـای آن و ارزش هـای آیینی جامعـه می تواند ما را در شـکل دادن بـه محیط مصنوع 
و بهبـود ابعـاد انسـانی کـه برای حیات آن مهم اسـت، یاری نماید« )جکیـک و اسـتاپار، 2001: 19(. »آیین ها 
بـا داشـتن سـه ویژگـی کالِن تکرارپذیـری در زمـان و مـکان مشـخص، برخـورداری از ماهیتـی نمادیـن و 
اسـتعاری و کنـش و فعالیت هـای اجتماعی، با سـه مؤلفۀ اصلی شـهر؛ یعنی: کالبد، معنـا و فعالیت در تعامل و 
ارتبـاط تنگاتنـگ اسـت؛ در نتیجه، آیین را می توان پدیده ای فضایی و به تبع آن، پدیده ای شـهری دانسـت« 
)علی الحسـابی و پای کـن، 1394: 77(؛ بـه عبارتـی، »آیین هـا در خدمـت یک هدفنـد؛ آنها افـراد را در زمان 
و مـکان بـه هـم مرتبـط می سـازند، گروه هـا را بـه هـم متصـل می کننـد و مناسـبت و نظـم ایجـاد می نمایند« 
)لنـدری، 2006: 176(. »جشـن ها و آیین هـا بـه عنوان رویدادهـای تکرارشـونده و دوره ای، چرخۀ زندگی و 
ابدیـت جهـان را بـه مـا یـادآور می شـوند. مهمترین اصـول آیین هـا عبارتند از: سـنت گرایی، رسمی سـازی، 
عناصـر قدیمـی و ویژگی هـای دیدنـی و جـذاب« )جکیـک و اسـتاپار، 2001: 20(؛ در واقـع »هـر جنبـه ای 
از زندگـی و هـر منبعـی از آن، یـا آیینـی اسـت و یـا می توانـد آیینـی شـود« )خاک زنـد و تیمـوری گـرده، 
1394: 57(. بـه نظـر نقـی زاده )1389: 252( »آیین هـا از اصلی تریـن عواملـی هسـتند کـه در تحلیـل فضاهای 
شـهری، از جهـات مختلفـی ایفـای نقـش می کنند: نقـش اول آنهـا قدمت و تاریخـی بودن خود آیین اسـت 
کـه نشـانگر قدمـت و تاریـخ عمـر آن ملـت و جامعـه اسـت؛ نقـش دوم، ویژگی هایـی اسـت کـه هـر آییـن 
خـاص، بـرای مـکان برپایـی خویـش بـه انسـان ها )طراحـان، برنامه ریـزان و سـازندگان( القـا می کنـد تا فضا 
را بـه گونـه ای سـازمان دهنـد کـه مناسـب برپایـی اش باشـد؛ نقـش دیگـر آیین هـا، خاطره سـازی و تثبیـت 
خاطره هـای جمعـی جامعـه اسـت«. »آیین ها همچنیـن از اصلی ترین عوامل شـکل دهندۀ تعامـالت اجتماعی 
و از اساسـی ترین عوامـل و بنیادهـای عملکـردی فضاهـای شـهری هسـتند. نقش آنهـا به دلیل وجـه معنوی، 
تاریخـی، خاطره انگیـزی و هویتی شـان و بـه خاطـر نقشـی کـه در احـراز هویت، وحـدت، شـادابی و حیات 
جامعـه ایفـا می کننـد، یگانه و منحصر به فرد اسـت؛ نقشـی که حتی در بسـیاری موارد، فضایـی تهی و عاری 
از ویژگی هـای شـاخص کالبـدی )یگانـه حتـی در بیابان( را بـه دلیل آنکه فضـای برپایی آیین هـا بوده اند )و 

هسـتند(، ارزشـمند، خاطره آفریـن و واجـد هویـت و ارزش می کند« )همـان: 99(.
بنـا بـه عقیـدۀ میرچـا الیـاده )1375: 82( »آیین هـا در هـر جامعه، زمان مقـدس را خلق می کننـد و مکان ها 
را بـر هـم فضیلـت می بخشـند«. »آیین هـا در هـر زمانـی برگـزار نمی شـوند؛ امـا بـه سـبب اهمیتـی کـه بـرای 
آحـاد جامعـه دارنـد، زمـان و مکان برگزاری آنهـا هم از دیگر اوقات ممتاز می شـود« )گیویـان، 1385: 182(. 
بسـیاری از آیین هـا را نمی تـوان در هـر جایـی برگـزار کرد؛ از ایـن رو، »یکـی از انتظارت خـاص از فضاهای 
شـهری، تأمیـن فضـا و مـکان مورد نیاز و مناسـِب برپایی آیین ها و مراسـم جامعه اسـت. در این میان، عاشـورا 
روز بخصوصـی اسـت و مـکان برگـزاری آیین هـای عاشـورایی، خـواه حسـینیه یـا مکانـی دیگر باشـد که به 
مـرور زمـان و بنـا به توافـق اجتماِع برگزارکننده تعیین می شـود، هر جایی نیسـت و بایـد از دیگر نقاط فضای 

تأملی بر محل برگزاری مراسم آیینی روز عاشورا در...
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اجتمـاع ممتـاز باشـد. پـس آییـن  بـا مرزبندی بین امـور و با قاب بنـدی لحظه ها و مناظـر، جامعـه را از نظر فضا 
و مـکان عالمت گـذاری می کنـد« )خاک زنـد و تیمـوری گـرده، 1394: 58(.

مکان و مناسک
»مکان هـای برپایـی آیین هـا، بـه مـرور زمـان در نظـر مردم، یـادآور خاطـرات مذهبـی و در نتیجـه دارای 
ارزش معنـوی می شـوند؛ ایـن ارزش تـا جایـی اسـت که عالوه بـر زمان برپایـی آیین ها، در سـایر زمان ها 
نیـز مـردم را بـه سـوی خود جلب می کننـد و با عنـوان فضاهای خاطره انگیـز، در نقش عامل هویتی شـهر 
و جامعـه ظاهـر می شـوند؛ البتـه هـر فضـا، بـا ویژگی هـای خـاص خـود بـرای برپایـی هـر آیینـی مناسـب 
نیسـت؛ چراکـه بـرای برپایـی هـر آیین، بایـد تغییـرات کالبدی و شـکلی خـاص و متناسـبی را در فضا به 
وجـود آورد« )نقـی زاده، 1389: 306(. »ایـن فضـا، می-تواند به واسـطۀ بهره منـدی از امکانات فیزیکی و 
خدمـات عمومـی، تسـهیل کنندۀ حضـور مـردم به بهانۀ برگزاری مراسـم مناسـبتی باشـد و به همیـن بهانه، 

بـا مناسـبت ها پیوند بخـورد« )محدثـی، 1389: 19(.
»گاهـی آیین هـا محیـط کالبـدی را شـکل داده انـد و الگوهایی خـاص بر زمینۀ شـهری اعمـال نموده اند، 
محدوده هـای خـاص را تعریـف کـرده و بـه فضاهـای شـهری شـخصیتی ویـژه بخشـیده اند. آیین هـا قـادر 
هسـتند بخش هـای مختلـف شـهر را به یکدیگـر پیونـد دهنـد و از آن موجودی پیوسـته و منحصـر بیافرینند« 
)علی الحسـابی و پای کـن، 1392: 33(؛ بـه عبارتی »مراسـم آیینی، مذهبی یا قومی، تعیین کننـدۀ عناصر پایدار 
فضـای شـهری هسـتند کـه خصلـت ذاتـی آن شـده اند و در طـول زمـان بـه کنـدی تغییـر می کنند« )پارسـی، 
1381: 46(. بـه عقیـدۀ حبیبـی )1387: 16( »خاطره سـازی و تثبیـت خاطره هـای جمعـی جامعـه از نقش هـای 
اصلـی آیین هاسـت. خاطـره نیـز هیـچ گاه بی واقعـه در خیال نقش نمی بنـدد و آنچه پـس از گذشـت زمان در 

ذهـن باقـی می مانـد، فضایی اسـت کـه واقعـه در آن رخ داده اسـت«. 
»دیـن، مذهـب و باورهـا به عنوان بخشـی از فرهنـگ و میراث معنوی هر جامعه ای، نقش بسـیار مهمی در 
پیدایـش آیین هـای فرهنگـی بـه عهده دارنـد. بسـیاری از کشـورها، اینگونه مراسـم را به عنوان یـک رخداد، 
احیـا می نماینـد و از طریـق برپایـی فسـتیوال ها و کارناوال هـا بـه آنهـا رونـق می دهنـد؛ به طوری کـه جذابیت 
آنهـا بیشـتر نمـود پیـدا می-کنـد. در ایـران امـروز نیـز گفتمـان کربال یکـی از مهمتریـن عناصر حیـات دینی 
عمـوم مردم محسـوب می شـود« )فیـاض و رحمانی، 1385: 74( که در قالب مراسـم عاشـورا تبلـور می یابد و 
»بـه دلیـل برگـزاری در فضاهای عمومی شـهر، از نظر شـکل دهی به خاطرات جمعـی، مهمترین آیین مذهبی 

محسـوب می شـود« )خاتم، 1384: 10(. 
مراسـم آیینـی همچـون »آییـن عاشـورایی، یـادآور واقعـه ای خـاص و برخاسـته از باورهـای مانـدگار و 
اعتقـادات مذهبـی اسـت کـه بـه طـور دائم در حـال تکرار اسـت. بیـن واقعه و مـکان اجـرای آن در شـهر نیز 
پیونـد عمیقـی وجـود دارد؛ به گونـه ای که گاه فضای خاص آن واقعه شـکل می گیرد و اجـرا در اذهان نقش 
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می بنـدد یـا اینکـه در ایـام خـاص، تغییر و تحول می یابد و صحنه سـازی می شـود کـه در هر صـورت، خاطرۀ 
شـکل گرفته در فضـای شـهری را تحکیـم می کنـد؛ از ایـن رو، بـه هنـگام اجـرای آیین ها، بخصـوص پس از 
آن، فضایـی کـه واقعـه در آن رخ داده اسـت، فضایـی آشـنا می گـردد. گذشـت زمـان به کالبد شـهر، هویت 
می بخشـد و شـهروندان به واسـطۀ فضاهای شـهری مملـو از خاطره های جمعی با گذشـتۀ فرهنگـی و مذهبی 
ارتبـاط می یابنـد و هویـت کسـب می کنند« )علی الحسـابی و پای کـن، 1392: 33(. مناسـک آیینـی »به عنوان 
الگـوی رفتـاری بـا ریشـه ای تاریخـی و مذهبی، عاملی مؤثر در سـاخت شـهر به شـمار می رود. نظـم و اصول 
حاکم بر این رفتار در تعاملی دوسـویه با سـاخت و فضای شـهری اسـت؛ در نتیجه، این تعامل در نقش یکی 
از عوامل مؤثر بر سـاخت شـهر و فضای شـهری باید در روند تهیه و طراحی طرح های شـهری در نظر گرفته 

شـود« )شـیعه و همکاران، 1392: 104(.

شهر ایالم
»شـهر ایالم جزئی از تمدن بزرگ ایالم باسـتان اسـت که در گذر زمان، اسـامی مختلفی چون: آالم، آالمتو، 
اریوجان، پهلو، ماسـبذان، جبال و پشـتکوه داشـته اسـت. در عصر صفویه از سـال 1006 ه .ق. با عنوان پشتکوه 
در قلمـرو حکومـت والیـان، واقـع بـوده و در زمـان فتحعلی شـاه، مقـر حکومـت والـی از خرم آبـاد بـه ایـالم 

)پشـتکوه( منتقل شده اسـت« )افشار  سیسـتانی، 1372: 632(.
»شهرسـتان ایالم با مرکزیت شـهر ایالم، در سـال 1308 ش. در خاور و شـمال خاورِی ده باال و در منطقه ای 
کـه حسـین آباد )منسـوب به حسـین قلی خان والی( نامیده می شـد، بنا گردیـد و با توجه به سـابقۀ تاریخی منطقه 
و تصویـب فرهنگسـتان ایـران، ایـالم نامیـده شـد« )یعقوبـی و یعقوبـی، 1389: 134(. »تا قبـل از سـال 1340 ش. 
جامعـۀ ایـالم یـک جامعۀ سـنتی بود که بـرای خود، زیسـت جهانی مبتنی بر کنـش ارتباطی داشـت و هنجارها 
و ارزش هـای آن را مناسـبات خـاص جامعـۀ آن زمـان تدبیر می کرد؛ اما پس از تحوالت سـاختاری سـال 1340 
در بعـد کالن کشـوری، وضعیـت ایـالم نیز دچار تغییر شـد. از سـال 1350 تا 1370، سـیل مهاجران روسـتایی و 

عشـایری و آوارگان جنگ به سـوی این شـهر روانه گشـت« )قاسـمی و رسـتمی، 1393: 135(. 
»رشـد و توسـعۀ فضایی شـهر ایالم به گونه ای از جنگ تحمیلی )که موجب مهاجرت سـاکنان روسـتاها 
و شـهرهای مـرزی و جنگـزده و معاودیـن عراقـی شـد( تأثیر پذیرفتـه و علی رغم پایـان جنگ، بـه دلیل آغاز 
عملیـات عمرانـی گسـترده و چشـمگیر، نقش قابل مالحظۀ این شـهر )مرکزیـت اداری- سیاسـی و خدماتی( 
و توجـه بـه مناطـق محروم، کماکان رشـدی برون زا و القایی داشـته اسـت« )ملکی و حسـین زاده دلیـر، 1388: 
47(. »عـدم انطبـاق رشـد جمعیـت با ظرفیت زیرسـاخت های محالت شـهری، حاشیه نشـینی و جدایی گزینی 
اجتماعـی و در نهایـت نابرابری هـای اجتماعـی در فضاهـای شـهر ایـالم، در پـی گسـترش بـدون برنامۀ شـهر 
بـه وجـود آمـده اسـت« )حسـین زاده دلیـر و ملکـی، 1387: 30( و سـبب شـده تـا »شـهر ایـالم حتـی از لحاظ 
سـاختاری و فیزیکـی نیـز دچـار بی هنجاری گردد و این مسـئله باعث تحول در کنش متقابل سـاکنان شـهر و 

تأملی بر محل برگزاری مراسم آیینی روز عاشورا در...
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حتـی اختـالط مکانی و طبقاتی شـده اسـت« )حیـدری، 1388: 120(.
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های هنجارها و ارزش وزیست جهانی مبتنی بر کنش ارتباطی داشت  ،ودسنتی بود که برای خ ۀایالم یک جامع
در بعد کالن  1340کرد؛ اما پس از تحوالت ساختاری سال آن زمان تدبیر می ۀآن را مناسبات خاص جامع

، سیل مهاجران روستایی و عشایری و 1370تا  1350از سال  کشوری، وضعیت ایالم نیز دچار تغییر شد.
  (.135 :1393)قاسمی و رستمی،  «به سوی این شهر روانه گشتآوارگان جنگ 

ای شهرهو  روستاها ساکنان مهاجرتموجب ای از جنگ تحمیلی )که فضایی شهر ایالم به گونه ۀرشد و توسع»
نی ملیات عمرابه دلیل آغاز ع ،رغم پایان جنگعلی وتأثیر پذیرفته ( شدمعاودین عراقی زده و مرزی و جنگ

توجه به مناطق  و یاسی و خدماتی(س -شهر )مرکزیت اداریاین  نقش قابل مالحظۀ ،مگیرگسترده و چش
دم انطباق رشد ع» (.47 :1388زاده دلیر، )ملکی و حسین «زا و القایی داشته استمحروم، کماکان رشدی برون

یت گزینی اجتماعی و در نهانشینی و جداییحاشیه ،های محالت شهریجمعیت با ظرفیت زیرساخت
 «ستشهر به وجود آمده ا ۀدر پی گسترش بدون برنام، های اجتماعی در فضاهای شهر ایالمنابرابری
ی نیز دچار و فیزیکشهر ایالم حتی از لحاظ ساختاری » تاه سبب شدو  (30 :1387زاده دلیر و ملکی، )حسین

ده شبقاتی ختالط مکانی و طباعث تحول در کنش متقابل ساکنان شهر و حتی ا این مسئله و دهنجاری گردبی
  (.120: 1388)حیدری،  «است

 استان و شهر ایالم ۀنقش .(1) ۀتصویر شمار

همانطور که در جدول شـمارۀ )1( مشـاهده می شـود، بر اسـاس تقسـیم بندی که در سـال 1383 از شـهر 

ایـالم بـا مسـاحت 1679/45 هکتـار، صـورت گرفتـه، این شـهر دارای 4 منطقـه، 14 ناحیه و 38 محله شـهری 
می باشـد )ملکـی، 1387: 191(. از میـان ایـن 14 ناحیـه، 8 ناحیـه، بافتـی قدیمـی دارنـد و زمـان شـکل گیری 
آنهـا بـه دهه هـای قبـل از 1370 می رسـد. تراکـم جمعیـت و مراکـز ادارای و نهادهـای درمانـی و خدماتی نیز 
بیشـتر متوجـه ایـن نواحـی بـوده اسـت. 6 ناحیـۀ دیگـر نیـز کـه اغلـب بعـد از پایان جنـگ تحمیلـی و اجرای 
طـرح تفصیلـی و شـکل گیری زمین های شـهری و شـهرک های جدید در سـال های بعـد از دهـۀ 70 به وجود 

آمده انـد، بافـت وسـیع تری نسـبت به دیگـر نواحـی دارند.
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ز شهر ایالم با ا 1383بندی که در سال بر اساس تقسیمشود، ( مشاهده می1همانطور که در جدول شمارۀ )
اشد )ملکی، بمی محله شهری 38ناحیه و  14منطقه،  4این شهر دارای  ه،صورت گرفت ،هکتار 45/1679مساحت 

های قبل از دهه بهگیری آنها زمان شکل و رندادقدیمی  یبافت ،ناحیه 8ناحیه،  14این  از میان .(191 :1387
ده بو احیون این بیشتر متوجهو نهادهای درمانی و خدماتی نیز  یادارا مراکز و جمعیت تراکم .رسدمی 1370
های مینزگیری اجرای طرح تفصیلی و شکلجنگ تحمیلی و پایان از  اغلب بعدکه  نیزدیگر  ۀناحی 6 .است

نواحی دیگر  تری نسبت بهوسیعبافت  ،اندبه وجود آمده 70 ۀهای بعد از دهدر سالهای جدید شهری و شهرک
 دارند.

 
 ای شهر ایالمبندی ناحیهتقسیم .(1) ۀجدول شمار 

 بافت سکونتی گیریشکل زمان نواحی شهری ردیف
 80تا  70 ۀده ای )پیچ آشوری(کانون فنی و حرفه 1

 مدرن

 80 دهۀ سیما و پشت صدا 2
 70دهۀ  دانشگاه پیام نور )رزمندگان و فرهنگیان( 3
 80دهۀ  ویژین )چالیمار( 4
 70دهۀ  شهریزمین 5
 80تا  70دهۀ  جانبازان 6
 40دهۀ  بهمن و ...( 22سعدی و  مرکزی )محدودۀ 7

 اییلهسنتی و قب

 60تا  50 دهۀ شاهد(  ۀژین )تپ 8
 50تا  40 دهۀ استانداری 9
 60تا  50 دهۀ آبادسبزی 10
 60تا  50 دهۀ بانبرز 11
 60تا  50 دهۀ بانبور 12
 70تا  60 دهۀ هانیوان 13
 40 دهۀ شادآباد )صد دستگاه( 14

مسعود رضایی - بیژن کلهرنیا - عباس مهروان 
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اماکن مذهبی شهر ایالم
رسـول خـدا )ص( فرمودنـد: »احب البـالد الی اهلل مسـاجدها« )منتظرالقائم، 1387: 454(. »از صدر اسـالم 
تاکنـون مسـجد بـه عنـوان کانـون شـهر اسـالمی، همـواره در تحکیم بنیاد شـهر اسـالمی جایـگاه خاصی 
داشـته و سـادگی و بی پیرایگـی، دلیـل اسـتواری آن در دوران متمـادی بـوده اسـت. در قرن هـای 3 و 4 
هـ .ق. معمـوالً از مسـاجد بـرای پنـاه دادن بـه مسـافران، توبـه کاران و افـراد بی خانمـان اسـتفاده می شـد؛ 
لـذا شـبانه روز بـاز بودنـد. بـه تدریـج عملکـرد مسـاجد تغییـر یافـت و وظایـف بااهمیت تـری پیـدا کـرد« 

)حسـینی زاده مهرجـردی و میرنـژاد، 1394: 136(.
در شـهرها و روسـتاهای مختلـف اسـتان ایالم، بقاع متبرکـه، امامزاده ها، مسـاجد و حسـینیه های متعددی 
وجـود دارد؛ در ایـن میـان، شـهر ایـالم 50 مـکان مذهبـی شـامل مسـجد و حسـینیه دارد )فاقـد بقعـه متبـرک 
امامـزاده می-باشـد( کـه بـه طـور عمـده، مـکان  اسـتقرار آنهـا هسـتۀ میانـی و اولیـۀ شـهر؛ همچـون: نواحـی 
مرکزی، اسـتانداری، شـادآباد و ... اسـت. با رشـد و توسـعۀ شـهر، یک تا دو مسـجد نیز در محل شهرک های 
جدید احداث شـده اسـت که بیشـترین زمان اسـتفاده از این اماکـن مذهبی )عالوه بر برپایـی نمازهای یومیه( 

در ماهـای رمضـان و محرم می باشـد.
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 شهر ایالم اماکن مذهبی

ر اسالم تاکنون ز صدا». (454 :1387القائم، )منتظر« مساجدها بالد الی اهللاحب ال»: دندرسول خدا )ص( فرمو
و  سادگی و در تحکیم بنیاد شهر اسالمی جایگاه خاصی داشته هموارهبه عنوان کانون شهر اسالمی،  مسجد

برای پناه  مساجد معموالً از .ق.ه 4و  3 هایپیرایگی، دلیل استواری آن در دوران متمادی بوده است. در قرنبی
د مساجد کرلبه تدریج عم روز باز بودند.لذا شبانه شد؛خانمان استفاده میبی افراد کاران ودادن به مسافران، توبه

 .(136 :1394مهرجردی و میرنژاد،  زادهحسینی) «تری پیدا کرداهمیتوظایف با و تغییر یافت
 ؛ود داردوجتعددی م هایمساجد و حسینیهها، مامزادها ،، بقاع متبرکهاستان ایالمدر شهرها و روستاهای مختلف 

ه ب که باشد(اده می)فاقد بقعه متبرک امامز داردمسجد و حسینیه  شاملمکان مذهبی  50شهر ایالم  ،در این میان
. است ... ادآباد وشاستانداری، مرکزی،  واحینهمچون:  ؛شهر و اولیۀمیانی  ۀاستقرار آنها هست مکان ،عمدهطور 

 مانز که بیشترین ه استاحداث شدهای جدید در محل شهرکنیز یک تا دو مسجد  ،شهر ۀرشد و توسع با
 باشد.در ماهای رمضان و محرم می (عالوه بر برپایی نمازهای یومیه) مذهبی اکناماستفاده از این 

 

 در شهر ایالم هاو حسینیهمکان استقرار مساجد  .(2) ۀتصویر شمار
 

آیین روز عاشورا در شهر ایالم 
»هنـگام اجـرای آیین هـای عاشـورایی، فعالیت هـای معمول شـهر کـه در چارچوب مشـخصی در حـال انجام 
بوده انـد، از هم گسـیخته می شـوند و شـکلی دیگر به خود می گیرنـد. کاربری های ثابت موجـود در فضاهای 
شـهری نیـز دسـت از فعالیـت می کشـند و همگی با یکدیگر بـه اجرای رفتارهـا و فعالیت های متفـاوت آیینی 
می پردازنـد یـا بـه نظـارۀ آن می نشـینند. مهمتریـن وجـه بارز ایـن دگرگونـی و گوناگونـی در رفتـار، »آزادی 
فعالیـت« شـهروندان در فضـای شـهری اسـت. در زمـان برگـزاری آیین های عاشـورایی، بسـیاری از فضاهای 
شـهری در اختیـار افـراد پیـاده قـرار می گیـرد؛ لذا آنهـا می تواننـد حضـوری متفـاوت و آزاد را در فضا تجربه 
نماینـد« )علی الحسـابی و پای کـن، 1392: 34(. »عزاداران با طی کردن بسـیاری از گذرهـای اصلی، معموالً از 
نقـاط مهمـی همچون: مسـجد، زیارتگاه، گورسـتان، میدان اصلی، منـازل بزرگان و ... نیز می گذرند. مسـیرها 
علی رغـم گذشـت زمـان، همچنـان ثابـت و برقرارند و به مثابـه عوامل هویتی مراسـم برای همۀ مردم، روشـن 

و مشـخص هسـتند« )نقی زاده و امین زاده، 1382: 19(. 

تأملی بر محل برگزاری مراسم آیینی روز عاشورا در...
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اهالـی محـالت مختلـف شـهر ایـالم با آغاز ماه محرم، شـبانه در مسـاجد، حسـینیه ها و معابر اطـراف آنها 
حضـور می یابنـد و بـه عـزاداری بـرای سـاالر شـهیدان می پردازنـد و در روز عاشـورا تعـدادی از خیابان هـای 
اصلـی شـهر و منتهـی بـه مکان برگـزاری مراسـم، به عنوان مسـیر حرکـت در اختیار آنهـا قرار داده می شـود. 
انتخـاب ایـن مسـیرها بر اسـاس پیشـینۀ تاریخی نبـوده یا ماننـد دیگر شـهرهای ایران بر اسـاس سـاختار ثانویه 

)گذربنـدی بـر اسـاس ارتبـاط بین اماکـن مذهبی و تاریخـی( صورت نگرفته اسـت.

13 

 

 جهاد راهپنجهای عزاداری منهتی به مسیرهای حرکت هیئت .(3) تصویر شمارۀ

 
بهمن  22میدان  راه جهاد وپنج ۀدو محل نون،تا کگذشته  ۀهای برگزاری این آیین مذهبی نیز از چند دهمکان
ه در کن تفاوت با ای ؛مشترک است تقریباً نیز این دو مکانسمت ی به های عزادارمسیر حرکت دسته است. بوده

 حیدری اهللآیت های خدماتی مسیر خیابانراه جهاد به عنوان محل برگزاری مراسم، صنفصورت استفاده از پنج
رت و در صو هندهای خود ادامه دد به روال گذشته به فعالیتنتوانبهمن می 22از چهارراه رسالت تا میدان 

 ،بهمن 22یدان اهلل حیدری تا مو خیابان آیت خواهد بود معکوس ،وضعیت، بهمن 22برگزاری مراسم در میدان 
 شود.های خدماتی این مسیر تعطیل میدهد و فعالیت صنفبیشترین حجم عزادار را در خود جای می

 
 
 

مکان هـای برگـزاری ایـن آییـن مذهبی نیز از چند دهۀ گذشـته تا کنـون، دو محلۀ پنج راه جهـاد و میدان 
22 بهمن بوده اسـت. مسـیر حرکت دسـته های عزاداری به سـمت این دو مکان نیز تقریباً مشـترک اسـت؛ با 
ایـن تفـاوت کـه در صـورت اسـتفاده از پنـج راه جهاد به عنـوان محل برگزاری مراسـم، صنف هـای خدماتی 
مسـیر خیابان آیت اهلل حیدری از چهارراه رسـالت تا میدان 22 بهمن می توانند به روال گذشـته به فعالیت های 
خـود ادامـه دهنـد و در صورت برگزاری مراسـم در میدان 22 بهمن، وضعیت، معکـوس خواهد بود و خیابان 
آیـت اهلل حیـدری تـا میـدان 22 بهمن، بیشـترین حجم عـزادار را در خود جـای می دهـد و فعالیت صنف های 

خدماتی این مسـیر تعطیل می شـود.
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 منبه 22ی به میدان ههای عزاداری منتمسیرهای حرکت هیئت .(4) ۀتصویر شمار

 
 روز عاشورا برگزاری مراسم هایمکان

که  هستندهر ایالم های برگزاری مراسم عزاداری ساالر شهیدان در شمکانبهمن از  22جهاد و میدان  راهپنج
راه هارچ فاصل حدّر د ،در خیابان اشرفی اصفهانیواقع  جهاد راهپنجدهند. ه میئرا ارا یمشترک تاً خدمغالب

 ی دارد.دسترس های نهضت سوادآموزی، خرمشهر و نوروزآبادار گرفته است و به خیابانرسالت و سیدالشهدا قر
این مسیر  .رداختصاص داخودرو  هاینمایشگاهبه  ،این محورهای کاربریبیشتر و  استمتر  24عرض این معبر 

 یدانیمهای رسیبر .گرددافراشته می آنعزا در  یهاشود و پرچمهای سیاه پوشانده میدر ماه محرم با پارچه
جدول  که درعاشوراست برگزاری مراسم  برایمکان در این  یمحاسن و معایب حاکی از وجود ،نگارندگان

 . شودمی( به آنها اشاره 2) ۀشمار
 
 
 
 
 

مکان های برگزاری مراسم روز عاشورا
پنج راه جهاد و میدان 22 بهمن از مکان های برگزاری مراسـم عزاداری سـاالر شـهیدان در شـهر ایالم هسـتند 
کـه غالبـاً خدمـت مشـترکی را ارائـه می دهند. پنـج راه جهاد واقـع در خیابان اشـرفی اصفهانـی، در حّد فاصل 
چهارراه رسـالت و سیدالشـهدا قرار گرفته اسـت و به خیابان های نهضت سـوادآموزی، خرمشـهر و نوروزآباد 
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دسترسـی دارد. عـرض ایـن معبـر 24 متـر اسـت و بیشـتر کاربری هـای این محـور، بـه نمایشـگاه های خودرو 
اختصاص دارد. این مسـیر در ماه محرم با پارچه های سـیاه پوشـانده می شـود و پرچم های عزا در آن افراشـته 
می گـردد. بررسـی های میدانـی نگارنـدگان، حاکی از وجود محاسـن و معایبـی در این مکان بـرای برگزاری 

مراسـم عاشوراسـت که در جدول شـمارۀ )2( به آنها اشـاره می شـود. 

15 

 

 جهاد شهر ایالم راهپنجترین محاسن و معایب شاخص .(2) ۀجدول شمار

 معایب محاسن ردیف

1 
ت ی از چهارراه رسالهای عزادارامکان ورود منظم هیئت

 و چهارراه سیدالشهدا به این مکان
ظاهری اطراف جایگاه با مراسم  ی وعدم همخوانی کالبد

 )هرج و مرج در معماری بناهای اطراف مراسم(

 های عزاداریتسلط بصری تماشاگران بر دسته 2
 جدید هایهها و محلبرگزاری مراسم از شهرک محلدوری 

 

3 
حس  یی عزاداری در جهت القار ظاهری مسیرهایتغی

 مکان
 تعزیههای مانند شبهنبود فضای مناسب برای اجرای برنامه

4 
ری اهای عزادامکان حضور تماشاگران در کنار دسته

 بدون ایجاد تداخل
 

5 
به دلیل اجرای چندین دهه  ،ایجاد حس هویت مکانی

 مراسم روز عاشورا در این مکان
 

 

نی در آن مراسم تاسوعا و عاشورای حسی ،های اخیری است که در سالدیگر انمک ،بهمن 22)فلکه( میدان 
افیک قاط پرترنجزء در روزهای عادی سال،  ،ی شهرمرکز ۀد. این مکان به دلیل قرارگیری در هستشوبرگزار می

و  یفردوس خیابان اهلل حیدری، بلوار سیدالشهدا،خیابان آیت، مسیرهای منتهی به این میدانآید. به حساب می
است و  ی و تجاریغلب درمانی، اداری، سیاسنیز اهای اطراف این مکان کاربری .استاهلل طالقانی خیابان آیت

دان شهید به سمت میها آغازین راهپیمایی ۀنقط ،بهمن 22 قدس و هایروز همچون:ملی  هایمناسبتدر 
ری رای برگزابحاسن و معایبی در این مکان حاکی از وجود م ،های میدانی نگارندگانبررسی باشد.میکشوری 

 شود. ( به آنها اشاره می3مراسم عاشوراست که در جدول شمارۀ )
 
 
 
 
 
 

میـدان )فلکـه( 22 بهمـن، مـکان دیگـری اسـت کـه در سـال های اخیر، مراسـم تاسـوعا و عاشـورای 
حسـینی در آن برگـزار می شـود. ایـن مـکان بـه دلیـل قرارگیـری در هسـتۀ مرکـزی شـهر، در روزهـای 
عـادی سـال، جـزء نقـاط پرترافیـک به حسـاب می آیـد. مسـیرهای منتهی بـه این میـدان، خیابـان آیت اهلل 
حیـدری، بلـوار سیدالشـهدا، خیابان فردوسـی و خیابـان آیت اهلل طالقانی اسـت. کاربری هـای اطراف این 
مـکان نیـز اغلـب درمانـی، اداری، سیاسـی و تجـاری اسـت و در مناسـبت های ملـی همچـون: روزهـای 
قـدس و 22 بهمـن، نقطـۀ آغازیـن راهپیمایی هـا بـه سـمت میـدان شـهید کشـوری می باشـد. بررسـی های 
میدانـی نگارنـدگان، حاکی از وجود محاسـن و معایبی در این مکان برای برگزاری مراسـم عاشوراسـت 

کـه در جـدول شـمارۀ )3( بـه آنها اشـاره می شـود. 

16 

 

 بهمن شهر ایالم 22ترین محاسن و معایب میدان شاخص .(3) ۀجدول شمار

 معایب محاسن ردیف
 های مذهبی به این مکان به دلیلسهولت دسترسی هیئت 1

 هر ایالممرکزی ش ۀقرارگیری در هست
م کران، به دلیل فضای زنی با تماشاگهای سینهتداخل دسته
 روهاو عرض کم پیاده اطراف میدان

امکان انطباق ظاهری المان و حوض داخل میدان و  2
 بناهای اطراف میدان، متناسب با ایام محرم

 دلیل ورود، به های عزاداریکنترل ورود و خروج دستهعدم 
 ف اطراف میداناز معابر مختل هادسته

ر ظهنماز  ۀنزدیکی به مسجد جامع شهر ایالم برای اقام 3
 شهری در صورت تغییر عاشورا و ایجاد ساختار ثانویۀ

 مسیرهای حرکتی عزاداران

تا  شده استمرکزی فلکه )المان و حوض آب( سبب  محوطۀ
بیشتر فضا از دسترس تماشاگران و عزاداران خارج شود و 

 .گر مراسم باشندنظاره ،های اطرافنعموم مردم در خیابا
 تعزیههای مانند شبهنبود فضای مناسب برای اجرای برنامه  4

 های جدیدها و محلهدوری محل برگزاری مراسم از شهرک  5

 
 هاتحلیل یافته

هر ا در شهای فعلی برگزاری مراسم روز عاشوراین فرضیه نگارش شده است که مکان ر اساسحاضر ب ۀمقال
د ننتوانمی یابی و کاراییاند و از لحاظ مکانتاریخی و ساختار شهری برگزیده شدهپیشینۀ بدون  ،ایالم

واند در تها میپرسش طرح نتایج حاصل از ؛ لذادنن در ماه محرم باشادارعزاکالبدی و ذهنی پاسخگوی نیازهای 
 . مؤثر باشدرسیدن به نتیجه 

ن ی نیازهای یک مکااند پاسخگوراه جهاد شهر ایالم توانستهبهمن و پنج 22آیا میدان  که پرسشاین به در پاسخ 
 2/11 دهندشود که نشان میبه نتایج به دست آمده استناد میمناسب برای برگزاری آیین روز عاشورا باشند؟ 

سب، د منادرص 6/15درصد خیلی زیاد مناسب،  4/13ها را زیاد مناسب، این مکان ،دهندگانپاسخ از درصد
 اند. ها را کم مناسب دانستهدرصد این مکان 16 /1درصد خیلی کم مناسب و  7/43

دانند. های فعلی برگزاری این مراسم را مناسب نمیمکان گان،دهندپاسخاز درصد  8/59دهد که ها نشان مییافته
 از آنهادرصد  60حدود  ؛ همچنینداننددرصد خیلی مناسب می 6/24را مناسب و  هادرصد نیز این مکان 6/15

دیگری  ها به مکانمکاناین درصد خواهان تغییر  2/38از این میان  ؛ها هستنداین مکان در تغییر ایجاد خواهان

تأملی بر محل برگزاری مراسم آیینی روز عاشورا در...
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تحلیل یافته ها
مقالـۀ حاضـر بـر اسـاس ایـن فرضیه نگارش شـده اسـت کـه مکان هـای فعلی برگـزاری مراسـم روز عاشـورا 
در شـهر ایـالم، بـدون پیشـینۀ تاریخـی و سـاختار شـهری برگزیـده شـده اند و از لحـاظ مکان یابـی و کارایـی 
نمی تواننـد پاسـخگوی نیازهـای کالبـدی و ذهنـی عـزاداران در مـاه محـرم باشـند؛ لـذا نتایج حاصـل از طرح 

پرسـش ها می توانـد در رسـیدن بـه نتیجـه مؤثر باشـد. 
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که آیـا میدان 22 بهمن و پنج راه جهاد شـهر ایالم توانسـته اند پاسـخگوی 
نیازهـای یـک مـکان مناسـب بـرای برگزاری آیین روز عاشـورا باشـند؟ به نتایج به دسـت آمده اسـتناد 
می شـود کـه نشـان می دهنـد 11/2 درصـد از پاسـخ دهندگان، ایـن مکان هـا را زیـاد مناسـب، 13/4 
درصـد خیلـی زیـاد مناسـب، 15/6 درصـد مناسـب، 43/7 درصـد خیلـی کـم مناسـب و 1/ 16 درصـد 

ایـن مکان هـا را کـم مناسـب دانسـته اند. 
یافته هـا نشـان می دهـد کـه 59/8 درصـد از پاسـخ دهندگان، مکان هـای فعلـی برگـزاری ایـن مراسـم را 
مناسـب نمی داننـد. 15/6 درصـد نیـز این مکان هـا را مناسـب و 24/6 درصد خیلی مناسـب می دانند؛ همچنین 
حـدود 60 درصـد از آنهـا خواهـان ایجاد تغییر در این مکان ها هسـتند؛ از این میـان 38/2 درصد خواهان تغییر 
ایـن مکان هـا بـه مـکان  دیگـری هسـتند، 21/8 درصد نیـز خواهان تغییـر در وضع فعلـی مکان هـای برگزاری 
مراسـم از لحـاظ کاربـری و ظاهـری )اسـتفاده از نمادهـا و معمـاری ایرانـی اسـالمی( هسـتند و 40 درصـد از 
پاسـخگویان خواهـان حفـظ مکان هـای فعلـی بـا تغییـرات ظاهـری موقتـی )سـیاه پوش نمـودن خیابان هـا و 
حرکـت دسـته های عـزاداری( قابـل مشـاهده و متناسـب بـا ایام محـرم و عـزاداری هسـتند؛ بنابرایـن اکثریت 
مـردم بـر نامناسـب بودن مکان های فعلی برگزاری مراسـم روز عاشـورا در شـهر ایالم تأکید دارنـد و خواهان 

تغییـر در ظاهـر یا مکان آنها هسـتند.
سـؤال دیگـر پژوهـش کـه به صـورت مصاحبه مطرح شـد این بـود که: آیـا مکان های برگـزاری آیین 
روز عاشـورا در شـهر ایـالم توانسـته اسـت خاطره انگیز باشـد و حس تعلق مکانـی را ایجاد کند؟ در پاسـخ 
بـه آن ابتـدا بایـد گفـت کـه »از بعـد معنـوی، آیین های جمعی سـبب ایجـاد فضاهایـی خاطره انگیـز، بامعنا 
و نمادیـن می شـوند و در هویت بخشـی بـه فضاهـا و حـس تعلـق بـه آنهـا اثرگـذار هسـتند« )علی الحسـابی 
و پای کـن، 1394: 77(. از نظـر جامعه شناسـان، هویـت، جنبـه ای اجتماعـی و ذهنـی دارد. بـه اعتقـاد آنـان 
»هویـت مکانـی، یـک برسـاختۀ اجتماعی اسـت. جایی بـه عنوان هویـت مکانی وجـود ندارد تـا در بیرون، 
آن را پیـدا کنیـم و یـک دادۀ عینـی یا طبیعی نیسـت؛ بلکه چیزی اسـت کـه مردم به مکان نسـبت می دهند. 
مـا بـه فرایند نسـبت دادن هویـت به مکان، عنوان سـاختن هویت مکانـی اطالق می کنیم. نتیجـۀ این فرایند، 
هویـت مکانـی ای اسـت کـه بـر نقطـه ای از زمان و سـاختار اجتماعـی مکان مبتنی اسـت؛ یعنی مبتنی اسـت 
بـر داللـت اجتماعـی- فرهنگی آن« )هویگـن و میجرینـگ، 2005: 21(. از دیدگاه لینـچ )1380: 170( نیز، 
سـاختار اصلـی شـهر یا شـالودۀ نمادین آن کـه از مکان های نمادین و پیوندهای میان آنها سـاخته می شـود، 
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بخـش کمابیـش پایـدار شـهر و نیـز سـازندۀ تصویـر ذهنـی از آن اسـت؛ تصویـری کـه بـه گفتۀ او بـا پیوند 
مکان هـا بـا هـم، کلیت به هم بسـته ای را فراهم می سـازد کـه امکان جهت یابی در شـهر را فراهـم می آورد. 
»نکتـه ای کـه در تصویـر ذهنـی لینـچ وجـود دارد، تکیه بر کیفیت های جسـمانی و کالبدی شـهر اسـت که 
بـا بررسـی هویـت و سـاختار محیـط بـه دسـت می آیـد و در آن بـه جنبـۀ معنایـی محیط بـرای بیننـده توجه 

چندانـی نمی شـود« )کارمونا و همـکاران، 2003: 93(. 
علم گردانـی،  زنجیرزنـی،  سـینه زنی،  عـزاداری،  هیئت هـای  حسـینیه ها،  و  مسـاجد  کـردن  سـیاه پوش 
ذهـن  بـر  را  تأثیـر  بیشـترین  کـه  اسـت  عناصـری  از  مردمـی  تجمع هـای  و  تعزیه خوانـی  و  نوحه خوانـی 
بازدیدکننـدگان در مکان هـای برگزاری مناسـک و آیین  این روز داشـته  اسـت؛ به عبارتـی، این آیین مذهبی 
بـه دلیـل تغییـرات بـارز بصری کـه بر ظاهر شـهر می گـذارد، زمینه های ثبـت خاطـرات در ذهن هـر بیننده ای 
را فراهـم مـی آورد. آییـن  روز عاشـورا بـه دلیـل قداسـت و احترامـی کـه امـام حسـین )ع( در بین مسـلمانان، 
بخصـوص شـیعه مذهبان دارد و وقایعـی کـه در این روز بـرای آن حضرت رخ داده اسـت، به صـورت مداوم 
برگـزار می گـردد. ایـن آییـن، باعـث خاطره انگیـزی و القـای هویـت مکانِی محل هـای برگزاری این مراسـم 
در اذهـان عمـوم مـردم شـهر ایالم شـده اسـت. چنین آیینـی در آغاز، امری عینی اسـت که به واسـطۀ کیفیت 
ظهور عوامل فیزیکی در شـهر موجودیت می یابد؛ سـپس با گذشـت زمان و تکرار شـدن به عنصر مشـترک 

پیونددهنـدۀ افـراد جامعـه مبـدل می گـردد و در خاطـرات جمعـی آنـان جـای می گیرد.

نتیجه گیری
مراسـم های آیینـی، مذهبـی و ملـی از جملـه عوامل مهم در شـکل دهی به فضاهای شـهری و مانـدگاری آنها 
محسـوب می شـوند. یکـی از مهمتریـن مناسـک جمعـی شـیعیان، عـزاداری مـاه محرم اسـت که هر سـاله در 
قالـب حرکـت و جریانـی مردمی برگزار می شـود. آیین های فرهنگی- مذهبـی در ایران هماننـد رخدادهایی 
کـه ریشـه در باورهـا و اعتقـادات تـک تـک افـراد جامعه دارند، از نسـلی به نسـل دیگـر منتقل شـده اند و هر 
سـاله بـا برگـزاری آنهـا، باورهـا و اعتقـادات مـردم محکم تـر می شـود. در ایـن میـان، آییـن روز عاشـورا در 
سـاختار شـهرهای ایران، بااهمیت و تأثیرگذار اسـت؛  زیرا به عنوان واقعه ای تکرارپذیر و برخوردار از ماهیت 
نمادیـن، در ایـام خـاص، منظـری ویژه، عینی و متنوع ایجـاد می کند، تجربه ای خاطره انگیز در فضای شـهری 
بـه جـای می گـذارد، فضاهـای عمومی شـهر را خوانا، بامعنـا و هویت بخش می کنند و احسـاس تعلق به مکان 

را در شـهروندان تقویت می-نمایند.
بررسـی ها نشـان داد کـه مسـیرها و مکان هـای برگـزاری مراسـم آیینـی روزهـای تاسـوعا و عاشـورا در 
شـهر ایـالم طـی چنـد دهۀ گذشـته تغییـر کرده اسـت و برخالف سـایر شـهرهای ایـران که اماکـن مذهبی بر 
سـاختار شـهر و گذرهـا تأثیرگـذار بوده در این شـهر چنیـن اتفاقی روی نـداده و گذرها و مسـیرهای ارتباطی 
شـهر بیشـتر بر محل و مسـیر عبور دسـته های عزاداری تأثیر نهاده اسـت. در پاسـخ به سـؤال اول پژوهش نیز 

تأملی بر محل برگزاری مراسم آیینی روز عاشورا در...
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عموم پاسـخ دهندگان، مکان های فعلی برگزاری چنین مراسـماتی را نامناسـب و ناکارآمد دانسـته و خواهان 
تغییـر در کالبـد و ظاهـر ایـن مکان ها یـا جابجایی آنها به نقطه ای دیگر از شـهر بوده اند. شـاید بتـوان دلیل این 
ناکارآمـدی را گسـیختگی و هـرج و مرجی دانسـت که به واسـطۀ تداخـل جمعیت در روز عاشـورا به وجود 
می آیـد یـا بـه عدم همخوانی این مکان ها و مسـیرها با مکان های برگزاری چنین مناسـکی مربوط دانسـت. در 
پاسـخ به سـؤال دوم نیز عموم پرسش شـوندگان، ایجاد تغییرات ظاهری در بدنۀ شـهرها، مسـیرها و مکان های 

برگـزاری مراسـم را از عوامـل مؤثـر بر خاطره انگیـزی روز عاشـورا و ایجاد هویت مکانی دانسـته اند.
نکتـۀ مهمـی کـه در انتخاب مکان بـرای برگزاری چنین مراسـمات پرازدحامی یا ایجاد تغییـر ظاهری در 
ایـن مکان هـا بایـد مورد توجه قرار گیرد این اسـت که در شـرایط کنونِی اجرای این آیین ها، خدمات رسـانِی 
دسـتگاه-هایی چـون: آتش نشـانی، مراکـز درمانـی، هالل احمـر و نهادهای اداری و سیاسـی بـه دلیل تداخل 
جمعیـت انسـانی و خودرویـی، اجـرای مراسـم شـبه تعزیه خوانی و آتـش زدن چادرهـا، پخت و پز نـذری در 

اکثـر منـازل و ...، مختـل می گـردد و بـه کنـدی صورت می گیرد؛ لذا پیشـنهاد می شـود که:  
- نماهایـی منطبـق بـا معمـاری ایرانی اسـالمی در بناهـای اطراف این محل ایجاد شـود تا بتوانـد حس تعلق به 

مـکان و فضای مذهبـی را به عـزاداران القا نماید.
- در طـول مسـیر عزاداری نیز سـیمای ظاهری شـهر بـه گونه ای طراحی شـود که بتواند حداقـل همراهی را با 

فضای روز مراسـم داشته باشد.
- بـه دلیـل نبـود اماکـن مذهبی در طول مسـیرهای عـزاداری، محل هایـی برای اجـرای مراسـمات خاص این 

روزهـا همچـون: تعزیه خوانـی، پخـش نـذورات و ... در نظر گرفته شـود.
- شـرایط بهره گیـری از دو مـکان مـورد بررسـی در ایـن پژوهش، بهبـود یابد و بـر طبق اسـتاندارهای الزم به 
محل هـای مناسـبی بـرای اجرای چنیـن آیین هایی تبدیل شـوند یا مکان دیگـری بر اسـاس مکان یابی صحیح 
و اصولی و با اسـتفاده از نظرات برنامه ریزان شـهری، شهرسـازان و معماران به این منظور در نظر گرفته شـود.
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