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چکیده:
ها همواره نظم و قواعدي را در هاي مذهبی در طی قرنمادها و آیینن

ها پاسخگوي اند؛ و از دالیلی بوده که شهرهاي سنتی جاري کردهساختار شهر
تحلیل شکل و اند.بسیاري از نیازهاي روحی و روانی ساکنان خود بوده

لیان هاي مذهبی که در طول ساي آیینساختار شهر بدون توجه به مجموعه
این تحقیق به بررسی اثر برگزاري پذیر نیست.شود امکانمتمادي برگزار می

پردازد. هدف از این هاي مذهبی بر ساختار شهر سنتی شوشتر میآیین
هاي حاصل از کاهش آسیبدراداري محرم زمراسم عپژوهش بررسی نقش 

قواعد .باشدشهر مینساختار امروزیپیونديهموتصلیب ساختار کهن شهر 
اي روح امروزین شهر را شکسته و به صحنهحاکم بر این مراسم، ساختار بی

عنوان نقاط کانونی و ها، مساجد بهزادهکند. تکایا و امامیکپارچه تبدیل می
باشند. تطبیق فضاها و عناصر شهري و تأثیرگذار در ساختار شهر می

ي شهر تا حدي است هماه محرم با پیکرهاي برگزاري مراسم سوگواري صحنه
ی شهر بدست یکاملی از سازمان فضاتوان تحلیلنمیآنکه بدون توجه به

ي ي خود را رها کرده و تبدیل به صحنهد. در این ایام شهر نقش روزمرهآور
کالبد شهر ناگزیر سازد. آشکار میمردم راپیوند بین شهر و ازنمایشی عظیم

رچه خواهد گرفت و عناصر گسستاز تطبیق با نوع مراسم، شکلی یکپا
گردد.بدل میي مدرن به عاملی مثبتدر دورهحاصل از

پیونديهاي مذهبی، ساختار شهر، نماد، شوشتر، همآیینمفاهیم کلیدي:
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m_e_mazhary@scu.ac.ir

f.poodat@scu.ac.irگروه معماري دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایراناستادیار2



98تابستان ،4شماره،یزدهمسدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 188

مسألهیانبودمهمق
مل ثیر عوامل متعددي چون، عواأشهرهاي ایران در طول سالیان متمادي تحت ت

ها قرار ها و الگوهاي فکري و هنري، باورها و آیینوزهمحیطی، مناسبات معیشتی، آم
ثیري عمیق بر ساکنان شهر أانگیز در شهر ت. ساختارهاي پنهان نمادهاي خاطرهاندداشته

، احساس ثیرگذار، حس تعلق به شهر و محلهأدهنده و ت. مجموع این عوامل شکلگذاردمی
گروهی را به همراه دارد. مجموعه ن و ترکیب رفتارهاي فردي در ساختاریهمبستگی ساکن

شود بر ساختار حرکات و مراسم مذهبی که به تناوب در طول سالیان متمادي برگزار می
پذیر اختار شهر بدون توجه به آن امکانگذارند به نحوي که تحلیل شکل و سشهر اثر می

نیست.
ر سنتی هاي مذهبی بر ساختار شهین پژوهش بررسی اثر برگزاري آیینهدف از ا

ثیر أعبارت دیگر این پژوهش سعی در بازشناسی تشوشتر) است. به:مورديي(نمونه
بندي شهر شوشتر دارد. با توجه به هدف مذکور و براي تعیین هاي مذهبی بر پیکرهآیین
:شودهاي زیر مطرح میالؤتحقیق حاضر سيتر حوزهدقیق

کنند؟ بر موقعیت تکایا اعمال میاصی را آیا حرکات جمعی آئینی عزاداري نظم خ-1
عنوان یک متغیر در هاي جمعی را بهتوان گرایش کلی مسیرهاي حرکتآیا می-2

هاي رت دیگر آیا شکل شهر از این حرکتعباانسجام شکل شهر و تحول آن دانست؟ به
دهد؟ ذیرد و یا خود را با آن تطبیق میپجمعی تأثیر می

هاي حاصل از عنوان فرصتی براي کاهش آسیببهآیا مراسم عزاداري محرم -3
باشد؟بخشی به ساختار امروزي شهر میب ساختار کهن شهر و عاملی انتظامتصلی

این مقاله پس از بررسی فضاهاي مختلف آیین برگزاري سوگواري ماه محرم در در
جات تکایا و بقاع متبرکه و مسیرهاي عبور دستها،هاي حسینیهشهر شوشتر به ویژگی

عنوان فضاهاي منحصر بفرد در فرهنگ شهري و عامل مهمی عزادار اشاره خواهد شد که به
دي شهر تاریخی شوشتر هاي معنوي در بافت کالبدر ساختار نظام فضایی و بازگویی ارزش

باشند. می

محدوده مورد مطالعه
تر، شهري پردازد. شوشسم آیینی بر ساختار شهر شوشتر میثیر مراأاین پژوهش به ت

باشد. لومتري مرکز استان، شهر اهواز میکی92تاریخی در شمال استان خوزستان و در 
النهارنصفدقیقه طول شرقی از12درجه و 49دقیقه تا 35درجه و 48بین شوشتر
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قرار استوادقیقه عرض شمالی از خط26درجه و 32دقیقه تا 36درجه و 31و گرینویچ
"سوسا"یا "شوشا "يبعضی از مورخان بر این باورند که نام شوشتر از واژه. استگرفته

"شهر شاه"یعنی "شاه شاتر"یعنی مطبوع و دلپسند گرفته شده است و بعضی آن را 

نسبت داده و گفته القلوب، بنیان شوشتر را به اردشیر بابکانلف نزههؤدانند. مستوفی، ممی
).Afshar, 2006(است و چهار دروازه دارددور شهر پنج هزار و پانصد گام : است

توان در شهر شوشتر در شناخت سیماي شهري و استقرار عوامل طی دوران آنچه می
در ادوار مختلف نوشته و نقل نویسان باز جست همان اطالعاتی است که محققان و جغرافی

نشینی در زمان ماد و هخامنشی است که مرحله از شناخت همانا آغاز شهرناند. اولیکرده
توان به خوبی در ابعاد قلعه گیرد که این محدوده را میبر میکهندژ تمامی شهر را در

نیان است یعنی زمانی که شوشتر سالسل جستجو کرد. گسترش بعدي در زمان ساسا
هاي شهري چشمگیر در قالب خواستههاين یک شهر عمده و اساسی از پیشرفتعنوابه

يهاي صدر اسالم ویران شد اما امراي دورهشود. شهر شوشتر در طی جنگبرخوردار می
سترش شهر به گاسالمی ياقدام به تجدید بناي شهر نمودند. در دورهاسالمی مجدداً

غییراتی سلجوقیان و باالخره صفویه تيسمت جنوب غرب بوده است. از این زمان تا دوره
زمان قاجار اختالف دو تیره آید. در عوامل اصلی بافت شهري به وجود میدر استقرار 

ر رقابت و ها که در دو بخش شرقی و غربی شهر ساکن بودند و با یکدیگها و حیدرينعمتی
ن فتحعلی ریزي به داخل شهر تسري یافته و این کشتار تا زماکینه داشتند جنگ و خون

هاي آب گیر و خرابی کانالهاي همهاي و قومی و بیماريشت. تضادهاي فرقهقاجار ادامه دا
ها هر چند شهر را از رونق انداخت اما بزرگترین ضربه به بافت تاریخی و زندگی شهر و بند

تصلیب شهر با احداث دو خیابان اصلی در دوران پهلوي اول به آن زده شد. به يبه وسیله
شهري به کنار يهاي عمدهافت شهر در هم شکسته و فعالیتو باین ترتیب ساختار کهن 

Parsin Tarh Sakht(شودهاي جدید االحداث کشیده میخیابان Consulting

Engineering Company, 2011.(

شناسی پژوهشیروش
وري آتحلیلی است و روش گردـروش پژوهش حاضر کیفی و از نوع توصیفی

هاي ها و تصاویر) به همراه برداشتبر اساس متون، نقشه(تحلیل اسناداطالعات اسنادي 
هاي میدانی پردازد. برداشتتأثیر مراسم آئینی بر شکل شهر میمیدانی به بررسی و واکاوي 

معی گیرد، بلکه بازشناسی مراسم، حرکات و رفتار جنه تنها کالبد فیزیکی شهر را در بر می
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اقع از طریق اتخاذ رویکرد تحلیل شکل و ساختار شود. در ورا در آئین مورد نظر شامل می
ساختار 1شود. شکل و فضاهاي اجتماعی در شهر مشخص میثیر مناسبات أکالبدي، ت

پژوهش حاضر را به تصویر کشیده است.

ساختار و مراحل پژوهش:1شکل 
Figure 1: The Research Structure and the Stages

گیري آنلوند شکتحقیق و ريآشنایی با عرصه
چگونگی برگزاري مراسم عزاداري در شوشتر 

گیري ساختار کالبدير مراسم آیینی در شکلثیتأ

گیري  بندي و نتیجهجمع
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مبانی نظري ( تعاریف و کارکرد مراسم و مناسک آئینی)
اي به تلقی این پژوهش از مفاهیم در جهت پیشبرد هدف تحقیق الزم است اشاره

هاي مذهبی پرداخته . بدین خاطر ابتدا به مفهوم آیینبین آنها ارائه شودياصلی و رابطه
چگونگی پیدایش محتوا و يمینههاي گوناگونی در زشده است. مکاتب فکري و نظریه
ها دارد. لیکن بسیاري از این نظریهها با اسطوره وجودکارکرد مراسم جمعی و رابطه آیین

مطالعات و ي.. در حوزه.شناسی وشناسی، باستانهاي دینبه دلیل قرار گرفتن در حوزه
هاي جمعی را بسیار مناسک و آیینيشناسان سابقهمقاله قرار ندارند. اسطورهبضاعت این 

ا ممکن است هغنی آنها اشاره دارند. این آیینبه ابعاد نمادین بسیاردانند و عموماًکهن می
هاي باروري گیاهان و یا سالیانه باشند و یا رویدادي تاریخی را فصلی و مقارن با دوره
) 389، 1383اي از مناسک وجود دارد. دورکیم (هاي دینی مجموعهبازسازي کنند. در نظام

ع مراسم برقرار است. معتقد است که نوعی سلسه مراتب میان انوابا اذعان به این موضوع 
اي تعدادي از مناسک وجود دارند که از لحاظ همسانی و عمومیت از مناسک در هر جامعه

ترین عامل و مجراي دیگر متمایز هستند. در سلسله مراتب مناسک بعضی از آنها مهم
خالقی و دینی قبیله و اجتماع هستند. باالخص مناسکی که به نوعی یا تثبیت وحدت ا

هاي آن در آن حضور هاي آن و یا حداقل نمایندگانی از تمام بخشاجتماع و بخشيهمه
). Durkheim, 2004:389(داشته باشند

گرا است. وي ساختار یک مجتمع زیستی جمله اندیشمندان فرهنگامس راپاپورت از
هاي فرهنگی مورد دقت قرار داده و معتقد است که عامل فرهنگی و به ر ویژگیرا از نظ

نسانی بوده است. وي هاي ابخشی به زیستگاهعتقادات مذهبی مردم، اساس انتظامویژه ا
اي به شیوهها را مذهب و مقدسات مردم دانسته که غالباًدهی به سکونتگاهاساس عمل نظم

بندي ن باور است که ذهن انسان به طبقهاست. او بر ایگرفته نمادگرایانه صورت می
انه براي محیط زیست خود بوجود ها پرداخته، به همه چیز نظم داده و مدلی آگاهپدیده

هاي ، مجتمعآورد. از آنجا که مذهب و مراسم مذهبی از اهمیت بسیار برخوردار استمی
عنوان مراکز اي شهرها بهیافته و حتی به گفتهبر اساس مقدسات نظمزیستی سنتی 

).Rapoport, 1987:22(اندوص مراسم شکل گرفته به وجود آمدهمخص
ن آ: هنر مقدس به گوید کهسید حسین نصر در کتاب معنویت و هنر اسالمی می

ن تمدن و آول معنوي گردد که ارتباطی مستقیم با اصدسته از تجلیات سنتی منحصر می
و حاوي موضوعی مقدس و نوعی ن دارندآی و درونی ها و افعال مذهبیینآلذا با 
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یینی نمادي آتوان نتیجه گرفت که مراسم اند. با توجه به دیدگاه نصر مینمادپردازي معنوي
).Nasr, 2015(باشدها و تعالیم سنت (مذهب) میدر جهت انتقال آموزه

ا به زمان اساطیري ها را دارند که زمان حال راز نظر الیاده اعمال آیینی این ویژگی
چه کهنه اي بوده است اگر). زمانی که ناظر بر واقعهEliadeh, 1997:82دهند (پیوند می

توان توجه به آراء الیاده میشود. بایین مورد نظر یادآوري و تکرار میآو دیرینه، با برگزاري 
ازگشت به منان از اجراي این مراسم پیوسته کوششی است براي بؤنتیجه گرفت که هدف م

آغاز و دنبال کردن جریانی که ساخت و نظم هستی با آن پدید آمده تا مگر خود را در آن 
.شرایط مقدس آغازین بیابند و خود بخشی از جهان قدسی گردند

ها و مناسک جمعی ارائه نظران از آیینبه تعاریف و کارکردهایی که صاحببا استناد
جمعی بدین صورت تعریف هايها، آییندیدگاهو وجه مشترك این ؛)1دهند (جدول می

بخشی که از طریق آنها انسجام، انتظامهاي نمادینی هستندهاي جمعی نمایششود: آیین
شود.هاي انسانی در پوشش معنویتی واحد تقویت میبه زیستگاه

بندي نظریات و تعاریف تعدادي از اندیشمندان از مراسم آئینیجمع:1جدول
Table 1: Theories and Definitions of a Number of Scholars of Ritual

تعاریف و کارکردهایی از مراسم و مناسک آئینیپردازنظریه
TheoristDefinitions and Functions of Rituals and Rituals

آمیز و آئینی تقویت حس همبستگی اجتماعی استکارکرد رفتار مناسکامیل دورکیم

مراسم آئینی نمادي از کهن الگوهاي خلقت آفرینش و نوزایش (تجدید یادهمرچیا ال
حیات کلی زمان) است

عامل فرهنگی و به ویژه اعتقادات مذهبی مردم، اساس انتظام بخشی به امس راپاپورت
هاي انسانی استزیستگاه

هب) ها و تعالیم سنت (مذدر جهت انتقال آموزهیینی نمادي آمراسم سید حسین نصر
باشدمی

سابقه برگزاري مراسم عزاداري امام حسین (ع)
گونه مراسم است. دورکیم در بحث خود هاي اینترین نمونهیکی از مهم"عزاداري"
داند که در کسانی که در آن مناسک عزاداري، آن را صورتی از مراسم جمعی میيدرباره

آورد. حالتی عاطفی خاصی د میپدی"حالتی از جوش و خروش استثنایی"کنندشرکت می
هاي گیرد که شدت و ضعف و کیفیت آن بیانگر اوضاع و احوال و ویژگیدر گروه شکل می

گروه است.
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برپایی مجالس عزاداري در ایران و عراق تاریخی طوالنی دارد، و حتی چنین بیان 
از سقوط شده است که عزاداري براي امام حسین (ع) ریشه در فرهنگ ایرانی دارد. بعد

در عراق، چنین موقعیتی را یافتند که براي زیارت حرم امام (ع) امیه، شیعیان خصوصاًبنی
به کربال بروند. اما کسانی که به دلیل بعد مسافت امکان زیارت حرم امام (ع) را در کربال 

ند. به ها تجمع می کردیافتند براي برگزاري مراسم ماه محرم، در بقاع و مراقد امام زادهنمی
ه اقشار گردند چرا کعنوان یک آیین شهري مطرح میهاي عزاداري بهمرور زمان دسته

. اصل برپایی بخشدکشانند و به فضاي شهري معنویت میها میمختلف مردم را به خیابان
. وقتی که در روز گرددد معزالدوله در بغداد بر میدستجات عزاداري به دوران آل بویه و عه

راه ه کنان و ناالن در خیابان بشیده و گریهشد مردم لباس سیاه پوزارها بسته میعاشورا، با
).Aminzadeh, 1999(افتادندمی

معرفی مورد پژوهی: شهر شوشتر
کربال توسط جمعیت کثیري از ساکنان شهر اجرا يدر شوشتر بازآفرینی واقعه

هاي قبل پیوند و به قرنشودزآفرینی سیر طبیعی زمان گسسته میشود. طی این بامی
اي ین قابلیت را داشته باشد تا عرصهخورد. بدین لحاظ فضا و ساختار شهر نیز باید امی

نمایشی یک رویداد آفرینین شک آیین ماه محرم در شوشتر بازبراي باز آفرینی شود. بدو
کار بههایی که در مجموعه مراسم عزاداريویل و تفسیر نمادها و نشانهأتاریخی است. ت

اي هاي اصلی و حاشیهتمامی شخصیتسازند. تقریباًآشکار میله را أروند این مسمی
شوند. سازي میاند به صورتی نمادین شبیهیم شدهکربال که در روایات مختلف ترسيواقعه
از مقتل امام باز کرباليهاي عزاداري نمادي از اسرا و کاروانی است که پس از حادثهدسته

ردند. گمی
رگداشت شهیدان کربال در هاي سوگواري و بزاطالعات مربوط به برگزاري و نوع آیین

ها و تحقیقات خذ و کتابأدست آمده است: متون مدو طریق بهطور عمده از شوشتر به
هاي هوایی و تجزیه و تحلیل تا، و برداشت میدانی بر اساس عکسانجام شده در این راس

نقش عمده در برگزاري فته است. در برداشت فضاهاي اصلی که هاي شهر صورت گرنقشه
اند. بر این اساس سعی شده ا و معابر مورد بررسی قرار گرفتهها دارند، اغلب مسیرهاین آیین

یا اصلی فضاهایی که تخریبياست بر اساس شواهد و آثار موجود تصویري از پیکره
کات جمعی و آیینی شناخته شود. منبع همچنین نوع حر؛اند بازنمایی شوددگرگون شده

هاي مستقیم محلی و مصاحبه است. از آوري اطالعات در این زمینه پرسشلی جمعاص
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سال داشتند و به نحوي با هیئت امناي تکایاي 60ساکنین قدیمی شهر که سن باالتر از 
است. بر اساس مجموعه شهر مرتبط بودند در مورد حرکت جمعی عزادارن پرسش شده 

اي طوالنی هاي عزاداري ماه محرم سابقهري آیینگزاآوري شده در شوشتر براطالعات جمع
مورد شود که تماماًهاي مختلف عزاداري را شامل میاي از شیوهها مجموعهدارد و آیین

بررسی مشاهده قرار گرفت.

بندي شهر شوشترشناخت و تحلیل پیکره-1
ها اها و عناصري که در برگزاري آیینجهت نیل به هدف پژوهش، شناسایی فض

شهريبین این عناصر با بافت همجوار و پیکرهيکارکرد دارند و از سویی دیگر رابطه
ایم که از بقاع و مساجدي در شوشتر پرداختهها،زادهضروري است. ابتدا به بررسی امام

شند. الزم به توضیح باترین فضاهاي آیینی در برگزاري مراسم عزاداري ماه محرم میمهم
شود. تمامی آنها در است که کارکرد بسیاري از آنها تنها به برگزاري ماه محرم محدود نمی

ز ) که وسعتی بیش ا1342هاي اخیر (بعد از سالقدیمی شهر قرار دارند و در توسعهبخش 
شود چنین فضاهایی وجود ندارد. سه برابر بخش قدیمی را شامل می

شوشترساختار شهر -2
فت به شود این بابخش مرکزي شهر را شامل میيبافت کهن شهر شوشتر محدوده

هاي ارزشمند شهري ایران است: ابتدا به دلیل ترین بافتدو علت عمده از دست نخورده
پنجاه و دلیل دیگر احداث شوشتر نو که منجر به توسعه خود به يرکود شهر تا اواخر دهه

رو آنچه ز این). ا2شهر یعنی منطقه بلیتی شده است (شکل خودي در بخش شمال شرقی 
رغم متحمل شدن تغییرات و تحوالت فراوان، جاي مانده علیامروزه از بافت کهن شوشتر بر

گذشته این مجموعه بوده و ها و خصوصیات ویژگیيهنوز در بسیاري موارد در بر گیرنده
هاي امروز فت دیروز را در میان جلوهزنده باتوان رد پاي عناصر و جزییات ساهنوز می

,Pasin Tarh Sakht Consulting Engineering Company(جستجو کرد 2011.(
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م و پنجم، صفویه و راهاي ساسانی، قرن چهساختار شهر به ترتیب راست به چپ در دوران: 2شکل
معاصر وقاجار

Figure 2: Structure of the City in the Sassanid, 4th and 5th Centuries,
Safavid and Qajar Periods, Contemporary in the Right-to-Left Order

محالت در شوشتر-3
زندگی لزوم تعریض معابر و احداث يمدرن و با ورود خودرو به عرصهيدر دوره

قبل هاي عریض و مستقیم موجب گسست و شکاف در محالت قدیمی شهر گردید. ابانخی
پس ). اما4پیوسته بود (شکل ساختار محالت منسجم و 1335کشی در سال از خیابان

کشی و قطع کردن ارتباط تعدادي از محالت این انسجام از هم پاشید تا به امروز که خیابان
اي براي باز هاي عزاداري بهانهاین ساختار بسیار کمرنگ شده است. در واقع آیین

اي است که گویی ساختار محالت و انسجام و در این ایام به گونهباشدن میسازي آزنده
شهر دوباره احیا شده است.

؛محله سید هادي-2؛دکان شمسيمحله- 1باشد: محله می16شهر شوشتر داراي 
میدان يمحله- 6؛پل خراطانيمحله-5؛سید محمدشاهيمحله-4؛خبازانيمحله-3

؛شاه زیديمحله-10؛اشکيمحله- 9؛گرگريمحله-8؛نکوچه پهيمحله-7؛شیخ
؛میرزا هادييمحله-14؛کورهيمحله-13؛دل دليمحله-12؛کنداليمحله-11
موقعیت محالت را در شهر 4مسجد جامع. شکل يمحله- 16؛دکان سیديمحله-15

دهد. شوشتر می
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محالت شهر شوشتر :3شکل
Figure 3: Shushtar Neighbourhoods

احداث خیابان و گسست محالت شهر:4شکل 
Figure 4: Construction of the Street and Fragmentation of the

Neighbourhoods
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هاي مذهبی در شوشترشناخت و تحلیل آیین
عناصري که در شناسایی فضاها و جهت نیل به هدف تحقیق،طور که اشاره شدهمان

بین این عناصر با يبرگزاري آیین سوگواري محرم کارکرد دارند و از سویی دیگر رابطه
ها از برداشت ست در این بخش ابتدا خالصه یافتهشهر ضروري ايبافت همجوار و پیکره

ها و مساجد زادهها و اماماالت تحقیق ارائه شده است. بقعهؤمیدانی و در پی آن پاسخ به س
محرم هستند. بسیاري از این ترین فضاهاي آیینی در برگزاري مراسم سوگواري ماههمم

ها نه تنها در ایام عاشورا بلکه در طول سال نیز مورد استقبال مردم ها و بقعهزادهامام
ترین طور که گفته شد تمامی آنها در بخش قدیمی شهر قرار دارند. از مهمهستند و همان

ي توان به بقعههایی که در شوشتر در این مراسم شرکت گسترده دارند میزادهها و امامبقعه
و مرقد شیخ شوشتري نام برد که به صورت زاده عبداهللا، مقام عباسبراءبن مالک و امام

کنند.نقاط کانونی عمل می

هامساجد و بقعه،هازادهمعرفی امام
ها بجز ایام عزاداري در طول سال زادهها و امامري شده بقعهوآبر اساس اطالعات جمع

هاي مهمی که در این ایام مورد استقبال نیز بسیار مورد استقبال مردم هستند. از مکان
هاي زیر اشاره کرد:توان به نمونهاند میمردم

ابن مالکءبقعه برا-1
ي سالل هاي قلعههمال شهر شوشتر و در برابر ویرانبراء بن مالک انصاري در شيبقعه

باشد. براء بن مالک اسالمی در شوشتر میيترین مقبرهاین بقعه کهن. واقع شده است
یا 17(ص) بوده که هنگام فتح شوشتر در سال حضرت پیامبريانصاري از شجاعان صحابه

هجري قمري به دست هرمزان حاکم خوزستان کشته شده است. این بقعه از صدر 18
ه بعد رو به ویرانی صفویه داراي گنبد و بارگاهی بوده که از آن زمان بيهاسالم تا دور

خان شاملو به دستور شاه عباس حاکم شوشتر شده و اقدام به گذاشت تا اینکه مهدي قلی
در فهرست آثار 2447ياین بنا به شماره).Afshar, 2006:377(بازسازي این بقعه کرد

براء بن مالک انصاري همه ساله در روز تاسوعا پذیراي يملی به ثبت رسیده است. بقعه
زنی و زنجیرزنی عزاداران حسینی است. این بقعه نه تنها به لحاظ مذهبی سینههاي دسته

برخوردار است. عکس عنوان بناي تاریخی از اهمیت ي اهمیت است بلکه بناي آن نیز بهدارا
باشد.میصحن این بقعه در ایام عزادارييدهنده) نشان8(
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خوارمقبره شیخ شوشتري و بقعه سید محمد گیاه
با درگذشت عالمه شیخ شوشتري و دفن در جوار مسیشجري ه1373دي در تاریخ 

همه ساله مردم شوشتر به ایشان،يخوار (گالبی) و توجه و عالقهسید محمد گیاهيبقعه
آیند. این مکان گرد هم میهاي عزادار از سرتاسر محالت شهر دردر روز هفتم محرم دسته

کارون واقع شده ي(در شمال شرقی شوشتر در کنار رودخانهخوارمد گیاهسید محيبقعه
اریخ تعمیر بنا را به دوران اي وجود دارد که تت. بر باالي سردر ورودي آن کتیبهاس

فشار دهد (ایرج اخان معتمدالدوله نشان میشاه قاجار و به هنگام حکومت منوچهرمحمد
1385 ،377.(

بقعه مقام عباس
رغم قدمت آنبه نام مقوم یا مقام عباس که علیاي قرار دارد درعباس بقعهيدر محله

خوابی بوده که از جزئیات آن بناي بقعه احتماالًأتاریخ ساخت بنا مشخص نیست. منش
برپاست و غالب آنجا زنی در در روز هشتم محرم بساط سینهاطالعی در دست نیست و فعالً

ها روند. روزهاي جمعه و پنجشنبه نیز، زنآنجا میزنی به هاي سینهمحالت و دسته
).Eghtedari, 1974:722(روندعنوان زیارت به آنجا میبه

زاده عبداهللامام
انداز جنوب شهر قرار دارد و داراي چشماي درزاده عبداهللا بر باالي تپهاماميبقعه

عباسی نسبت يی است. ساختمان اصلی آن را به المستنصر باهللا خلیفهبسیار زیبای
هجري 629مانده که تاریخ اي به خط کوفی باقیزاده کتیبه. در باالي سردر امامدهندمی

. این العابدین (ع) استمحل دفن یکی از فرزندان امام زینزاده عبداهللا قمري را دارد. امام
بوده است هاي جنبی چون مدرسه، کتابخانه و مهمانسرا انبقعه در گذشته داراي ساختم

).Afshar, 2006:375(اندکه به مرور از بین رفته

بررسی مراسم عزاداري در شوشتر
باشد که به دو صورت مسیر حرکت دستجات عزاداري در شوشتر به صورت خطی می
تا قبل دهد. وشش میاز شمال به جنوب و از جنوب به شمال تمام بافت تاریخی شهر را پ

گردید لیکن از فوت شیخ شوشتري مراسم در سه روز هشتم، نهم و دهم محرم برگزار می
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قلبی به ایشان روز هفتم محرم در کنار يپس از فوت شیخ شوشتري مردم بدلیل عالقه
کنند.مزارشان مراسم عزاداري برگزار می

مراسم روز هفتم محرم
خرداد جمع شده و 15بلیتی و محالت دیگر در میدان يمردم از مرکز شهر و محله

مسیر5کنند. شکل میبا اجراي مراسم عزاداري به سمت مقبره شیخ شوشتري حرکت 
طور که دهد. هماني شیخ شوشتري نشان میهاي عزادار را به سمت مقبرهحرکت دسته

باشد. این عامل میي شهر شوشتر و مهاجرنشیناي در حاشیهدر باال ذکر شد بلیتی، محله
شود.بستگی هر چه بیشتر مرکز شهر و این محله میباعث هم

خیابان اصلی طالقانی
کنندههاي فرعی جمعخیابان

هاي عزاداريمقام عباس مقصد نهایی دسته

ها به سمت مرقد شیخ شوشتريمسیر حرکت دسته:5شکل
Figure 5: Path of Procession to Sheikh Shushtari Shrine

مراسم روز هشتم محرم
يمردم از محالت مختلف در تقاطع خیابان امام خمینی جمع شده و به سمت محله

شوند و درعباس و به احترام مقام عباس که در این محل قرار دارد در این مکان جمع می
دهد. میعزاداران در این روز را نشان ، تصویري از تجمع6پردازند. شکل به عزاداري می

نشان داده شده است.7مسیر حرکت عزاداران در روز هشتم محرم نیز در شکل 
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زنی در مقام عباسهاي سینهدسته: 6شکل 
Figure 6: Rituals within Maqam Abbas

خیابان اصلی طالقانی
کنندههاي فرعی جمعخیابان

هاي عزاداريمقام عباس مقصد نهایی دسته

سبه شمال و حرکت به سمت مقام عباها از جنوبحرکت دستهمسیر : 7شکل
Figure 7: The Direction of the Procession from South to North and

Towards Maqam Abbas

مراسم روز تاسوعا
مردم از محالت مختلف به خیابان اصلی طالقانی آمده و از جنوب به سمت شمال 

براء بن مالک يریور تجمع کرده و به سمت بقعهشه17کنند و در میدان حرکت می
گیرد. در این روز که مراسم از بعد از ظهر حرکت کرده و اوج عزاداري در آنجا شکل می
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شود این مکان سرازیر مییابد سیل مردم از سراسر شهر به میشود و تا شب ادامه آغاز می
شکل اي و به صورت دایرهلت خطی خارج شدهزنی و زنجیرزنی از حاهاي سینهو دسته

هاي مسیر حرکت دسته9). شکل 8چرخند (شکل حول مرکز صحن برءابن مالک می
عنوان عزادار و در عین دهد. مردمی که بهبراء بن مالک نشان میيعزادار را به سمت بقعه

ها دورتا دور صحن را پوشانده و دستهحال تماشاچی این مراسم در این مکان حضور دارند 
کنند.را همراهی می

هاي عزاداريبرا ابن مالک و تجمع دستهيتصویر شب تاسوعا در صحن بقعه:8شکل 
Figure 8: Picture of Tasoula Night in the Courtyard of Bara Ibn Malik's

Shrine and the Gathering of Mourners

خیابان اصلی طالقانی
کنندههاي فرعی جمعخیابان

هاي عزاداريبر ابن مالک مقصد نهایی دستهيبقعه

ابن مالکاءبريهها از جنوب به سمت شمال و حرکت به سمت بقعمسیر حرکت دسته:9شکل
Figure 9: The Direction of The Procession From South to North and to

the Bara Ibn Malik Shrine
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مراسم روز عاشورا
باشد. مردم از محالت مختلف در از شمال به سمت جنوب میدر این روز حرکت

). در 10کنند (شکل اهللا حرکت میزاده عبدشهریور جمع شده و به سمت امام17میدان 
باشد عزاداري از صبح زود تا نماز ظهر عاشورا روز عاشورا که اوج عزاداري در این ایام می

زنی و زنجیرزنی که با شور هاي عزاداري سینههکند. در این روز عالوه بر دستادامه پیدا می
شود و نمایشی عظیم میيشود، شهر یکپارچه تبدیل به صحنهتر اجرا میهر چه تمام

مناسب زاده عبداهللا فضایی وسیع و آیند. صحن امامهاي ظهر عاشورا به نمایش در میتعزیه
تر اجرا کنند. سپس با چه باشکوها بتوانند مراسم را هر دهد ترا در اختیار مردم قرار می

).10رسد (شکل از ظهر عاشورا مراسم به پایان میبرگزاري نم

خیابان اصلی طالقانی
کنندههاي فرعی جمعخیابان

هاي عزاداريزاده عبداهللا مقصد نهایی دستهامام

هللازاده عبداها از شمال به سمت جنوب و تجمع در اماممسیر حرکت دسته:10شکل
Figure 10: The Route of the Procession From North to South and

Gathering in Imamzadeh Abdullah Shrine
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زاده عبداهللاظهر عاشورا در اماميتصویر برگزاري مراسم تعزیه:11شکل 
Figure 11: Picture of Perfoming Ta'Zieh on Ashura Noon within

Imamzadeh Abdullah shrine

ها و بحثتحلیل یافته
کند. شهري اعمال میيبراي شناسایی قواعدي که مجموعه مراسم آیینی بر پیکره

االت زیر پاسخ داده شود:ؤسعی شده به س
حاصل از هاي عنوان فرصتی براي کاهش آسیبآیا مراسم عزاداري محرم به.1

باشد؟تصلیب ساختار کهن شهر می
بخشی به ساختار عنوان عامل اساسی جهت انتظامم بهک عزاداري محرآیا مناس.2

باشد؟امروزي شهر می
روز 4نشان داده شده است، مسیر حرکت عزاداران در 2طور که در جدول همان

نحوي سامان یافته که روز ه مخصوص عزاداري در ایام محرم و مقاصد دستجات عزاداري ب
عباس يبقعه،، هشتم محرم مقصدشیخ شوشتري در شماليمقبره،هفتم محرم مقصد

براء ابن مالک در غرب و در خاتمه دهم محرم اوج يبقعه،در شرق، نهم محرم مقصد
یابد و مسیر حرکت ده عبداهللا در جنوب شهر خاتمه میزاامام،مراسم آیینی عزاداري مقصد

دهد. تمام محالت قدیمی شهر را پوشش میاي است که گونهه دستجات ب
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نقشه مسیر حرکت عزاداران در روزهاي هفتم، هشتم، نهم و دهم محرم:2دولج
Table 2: Map of the Route of Procession on the Seventh, Eighth, Ninth

and Tenth Day of Muharram
روزهاي 
دهم محرمنهم محرمهشتم محرمهفتم محرمعزاداري

Mourning
days

7th of
Muharram

8th of
Muharram

9th of Muharram
10th of

Muharram

هاي مکان
تجمع

شیخ يمقبره
شوشتري

مقام يهبقع
عباس

براء ابن يبقعه
زاده عبداهللاماممالک

Gathering
places

Sheikh
Shushtari shrine

Maqam Abbas
Bara Ibn Malik

shrine

Imamzadeh
Abdullah

shrine

مسیر حرکت 
هادسته

در مجموع برگزاري مراسم آیینی و دستجات عزاداري در روزهاي مختلف در 
هاي هاي مختلف بافت تاریخی شهر شوشتر توانسته است، توزیعی عادالنه در بخشبخش

این نمایش مختلف شهر داشته و اهمیت هر گوشه از شهر را ضمن این مراسم متذکر شود. 
مشارکت ساکنین محالت سازد. زمان دیگر آشکار میپیوند بین شهر و مردم را بیش از هر

م گسست پیوندي بین محالت به رغمختلف شهر در این مراسم توانسته است نوعی هم
تطبیق فضاها و عناصر کشی و تصلیب بوجود آمده، ایجاد نماید.ایجاد شده ناشی از خیابان

شهر تا حدي است که ي ماه محرم با پیکرههاي برگزاري مراسم سوگواريشهري و صحنه
دهی فضاهاي کاملی از شکل و سازمانوان تحلیلتبدون توجه به این مراسم آیینی نمی

دارند، هاي مذهبی شهر در این مراسم نقش کلیدي عالوه بر اینکه کانونشهري بدست داد.
صرکالبد شهر ناگزیر از تطبیق با نوع مراسم، شکلی یکپارچه و منسجم خواهد گرفت و عنا

شهر به عاملی مثبت در این حرکت آیینی مبدل يمدرن در پیکرهيگسست در دوره
پیوندي بخشی و هممراسم آیینی را در انتظامياین امر اهمیت و نقش بالقوهگردد.می

کشد.خر شهرهاي سنتی به تصویر میأهاي متیافته ناشی از توسعههاي آسیببافت
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گیرينتیجه
اي خاص و هویتی مشخص به شهر عکاس آن در فضاي شهري چهرهفرهنگ شیعه و ان

عنوان تجلی تفکري توحیدي از اسالمی می دهد، در این فرهنگ، قیام عاشورا بهـایرانی
رسی وجود یا عدم رابطه میان اهمیت خاص معنوي برخوردار است. هدف از این پژوهش بر

عنوان البدي و اجتماعی بود که بهبعد کبندي شهر از دوناسک با استخوانها و مآئین
مورد مطالعه، بافت تاریخی شهر شوشتر مورد بررسی قرار گرفت. در راستاي این ينمونه

هدف، تعاریف مفهومی و عملیاتی خاصی از مراسم مذهبی، ساختار کالبدي شهر ایرانی و 
اي تدوین تعامل مراسم با کالبد شهري که مورد توافق بسیاري از صاحبنظران است، مبن

ي مورد سنجش در نمونههاي موردپژوهش قرار گرفت. از تحلیل شاخصهايپرسش
گیري فضاهاي مذهبی از جمله تکایا و وان چنین نتیجه گرفت که محل قرارتمطالعه می

ساختار کالبدي و يههاي عزاداري گویاي تعامل و رابطها و مسیر حرکت هیئتحسینیه
اند و ی زمان با تأثیر از یکدیگر تغییر کرده یا تکمیل شدهعناصر فضایی شهر است که ط

این عامل نقش مستقیم در پایداري و هویت بخشی به معماري و شهرسازي شهر دارد و 
سک آئینی در طراحی دهد. عدم توجه به مراسم و مناال این پژوهش را پاسخ میؤس

هاي هاي هویتی و نیازمنديفضایی شهري به معنی عدم توجه به سرمایهـسازمان کالبدي
هاي اعتقادي هاي تجلی ارزشفرهنگی مردم جامعه است. بنابراین یکی از روشـ اجتماعی

ها نیز یشتر و بکارگیري اصول حاکم بر آنچه بشیعیان در محیط کالبدي، شناسایی هر
د که:آیین تحقیق عرضه شد، چنین بر میها و مطالعات میدانی که در اباشد. از تحلیلمی

در اجراي مراسم آئینی، مرکز تاریخی شهر شوشتر و گذرهاي منتهی به آن از .1
ی سازي مناسبی براي پاسخگویند. در راستاي این امر باید بستراهمیت خاصی برخوردار

هاي ممکن حاصل گردد.فضا به مراسم و مناسک و فعالیت
هبی شهر و مذـ بخشی به سازمان فضایی تاریخیاتخاذ تمهیداتی جهت هویت.2
ها ضروري است.زادهي ابنیه با ارزش بقاع و امامسازمقاوم

باشد. در این مراسم و مناسک ي جمعی باعث همبستگی بین مردم میهاآیین.3
هاي گروهی هستیم که در پیشرفت و ارتقاء ام رفتارهاي فردي و تشکیل ساختارشاهد ادغ

ی دارد.ثیر به سزایأسطح کیفیت زندگی شهري در شهر شوشتر ت
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هر و محله و تشکیل هاي مذهبی در ایجاد حس تعلق نسبت به شبرگزاري آیین.4
هاي شهر از مندي بسیاري از بحراناحساس هویتباشد. با ایجاد ثر میؤخاطرات جمعی م

پیوندي جمله گسست بافت شهر شوشتر و محالت از بین رفته و موجب انسجام و هم
شود.حالت در ساختار شهر میم
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Abstract:

Over the centuries, religious symbols and rituals have dictated the
specific order to the structure of traditional cities, the reason by which,
many cities in the past were able to respond to psychological needs of the
residents. The rituals that are performed during the years, affect the
structure of the city without which analyzing the form and structure of
the city is not possible. This research aims to study the effect of rituals on
the structure of traditional cities and Shushtar is chosen as the case study.
This research investigates the role of rituals in particular the ceremony of
Moharam in enhancing the disturbances resulted from modification of
historical structure of the city and its spatial order. This research shows
that the rituals break the modern structure of the city into the integrated
stage area. “Takiya”s, shrines, “Hoseinia”s and mosques as religious and
ceremonial places are focal points within the city structure. During
ceremonies, the city abandons its daily routine and transforms in to an
integrated stage for a great Theater. This Theater, performed by the
citizens, reveals the connectivity between residents and city more than
ever. Furthermore the focal religious points play a critical role in the
ritual ceremonies. Therefore the morphology of the city needs to adjust
to the ceremony to become connected and homogeneous. In that
adjustment, modern urban elements, that fragmented the city structure,
applied as an effective element during the ceremonies.

Key Concepts: Rituals, City structure, Symbols, Shushtar City,
Connectivity
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