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شهر، جشن، خاطره 
تأملی در نسبت فضاها و جشن های شهری در دوران صفويان 

و قاجاريان

زهرا اهری*
استادیار گروه تاریخ معماری و مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله: 90/2/7، تاریخ پذیرش نهایی: 90/5/3(

چکیده:

در مناسبت هاي عمومي شهري، بخشي از عميق ترين خاطره هاي جمعي مردمان از شهر شکل مي گيرد. در زمان صفويه 

آيين هاي جشن وعزا که يا بزرگداشت سنت هاي کهن ايراني بودند و يا پاس داشت مناسبت هاي شيعي، به يادماندني ترين 

عرصه هاي حيات شهري را شکل داده اند. اين عرصه ها به مرور کالبد مناسب خود را پيدا کردند و اگر در اصفهان، پايتخت صفوي 

با طراحي انديشيده، اقتدار حاکم و توانمندي دولت، عرصة مناسب واحدي براي برگزاري آيين هاي مختلف مهيا گرديد، در تهران، 

پايتخت قاجار، طراحي انديشيده در غيبت توانمندي و خواست الزم، به تمهيد فضاهايي با ويژگی های متفاوت انجاميد. اين مقاله 

به بررسي فضاهاي محل برگزاري آيين هاي جشن و شادي در اصفهان و ويژگي هاي کالبديـ  فضايي آنها در مقايسه با تهران 

مي پردازد و به ويژه بر مراسم عيد قربان و عيد نوروز تأکيد دارد. اين مقاله نشان مي دهد که چگونه با کم رنگ شدن نقش جشن ها 

در حيات جمعي شهري و از دست رفتن تدريجي فضاي مناسب و تعريف شده براي مشارکت مردم در آنها، يکي از محمل هاي 

اصلي ايجاد خاطره جمعي از  حيات شهري حذف مي شود و شهر در ذهن ساکنانش رنگ مي بازد.

واژه های کلیدی: 

خاطره جمعی، فضاهای شهری، اصفهان، تهران، صفويان، قاجاريان.

.E-mail: z_ahari@sbu.ac.ir ،021-22431630 :تلفن: 29902852-021، نمابر*

نشريه هنرهای زيبا - معماری و شهرسازی   شماره47   پاییز1390

صفحات 5 - 16



نشريه هنرهای زيبا - معماری و شهرسازی   شماره47   پاییز 1390

6

جايگاه خاطره در زندگي فردي و 
جمعي

شهر مکان خاطره است. خاطره هایي که از کودکي شکل 
مي گیرند و رابطة انسان را با محیط معنا مي بخشند. خاطره هاي 
مردم از شهر یا محیط زندگي شان به دو گونه پدید مي آیند و به 
دو دسته تقسیم مي شوند: دسته اول خاطره هاي فردي ما است 
از آشنایي ها، رویدادهاي شادي بخش و مصائبي که با آن مواجه 
شده ایم، از بازي هاي کودکانه تا حوادث نوجواني و غیره که گذر 
و کوچه محل سکونت و کوي مدرسه و محله پدري و غیره را 

برایمان به یاد ماندني مي سازد.
گروه دوم خاطره هاي جمعي ما از شهر هستند. نگاه مدرنیستي 
مثل نگاه برگسون خاطره را امري فردي مي داند که از طریق 
رشته اي از ادراکات نمایش داده مي شود )Boyer, 1998, 26(، اما 
خاطره هاي جمعي، امري مبتني بر تجربه زیسته هستند؛ حاصل 
مشارکت فعال مردم در رویدادهاي شهري. وقتي که واقعه اي 
دراماتیک در شهر اتفاق مي افتد، زمان را از حرکت باز مي دارد و 
حیات واقعه اي را شکل مي دهد. به گفته حبیبي در حیات واقعه اي 
انسان درحال زندگي مي کند، جزئیات را به ذهن مي سپارد )حبیبي، 
را در خاطرش جاودانه  او هرلحظه  این حال،  در   .)18 ،1378
مي سازد. این جزئیات شامل همه اجزای محیط پیرامون و از آن 
جمله جزئیات کالبدی و فضایی می شوند. آلبواش )1968( در 

توضیح رابطه بین خاطره و فضا مي گوید:
تصاویر ذهني فضایي نقشي مهم در خاطره جمعي 
دارند. مکاني که توسط گروهي اشغال مي شود...اثر گروه را 

به خود مي گیرد و بر آن تأثیر مي گذارد. پس تمامي حرکات 
گروه را مي توان به صورت واژگان فضایي ترجمه کرد و 
مکاني که گروه اشغال مي کند چیزي نیست جز اجتماع همه 
واژگان. هر جنبه، هرجزئیات مکان، خود معنایي دارد که 
جز براي افراد گروه قابل فهم نیست چون همه بخش هاي 
فضایي که اشغال کرده است به جنبه اي از جوانب مختلف 
ساختار و زندگي جامعه اش مربوط است... قطعاً رویدادهاي 
استثنایي نیز در این چارچوب فضایي جاي مي گیرند. اما  به 
مناسبت وقوع آنها گروه هشیاري بسیار بیشتري نسبت به 
آنچه تا آن زمان بوده دارد، و  پیوندهایي که آن رویدادها را 
به مکان مرتبط مي سازد با وضوح بیشتري در نظر گروه 

.)Halbwach, 1968,133(هویدا مي شود
به نظر آلبواش این خاطره جمعي، که با چارچوب مشخص 
زماني و فضایي همراه است، ریشه خود را در تجربة مشخص 
به  براي  کافي  محرکه  نیز  دلیل  همین  به  و  مي یابد  اجتماعي 
یادآوردنش وجود دارد. اشخاص در دوره هاي زماني با یادآوري 
مکان هاي دیده شده و با قراردادن انگاره ها یا تصاویر در الگوهاي 
اندیشه اي که به گروه هاي خاص اجتماعي تعلق دارند، خاطره ها 
 )Boyer,1998, 26  به نقل از Halbwachs,167( را به یاد مي آورند
به عبارتي خاطره مبتني بر تجربه اي زیسته است “چیزي که از 
گذشته گسترش یافته و فرد را به صورت آگاهي بالواسطه و خام 
تسخیر مي کند” )همان(. با هربار حضوردر فضا این تجربه زیسته 
بازتولید مي شود و خاطره جمعي را شکل مي دهد. ساکنان شهر 
با خاطره هاي جمعي شان قصه شهر را مي سازند و با قرائت و 

تکرار این قصه ها به خود هویتي جمعي مي بخشند. 

مقدمه
در  مداخله  صفوي،  دولت  بنیانگذاران  سیاست  از  بخشي 
شهرهاي موجود و ایجاد مجموعه هاي شهري کامل و نیز ساختن 
نوشهرها بود. هدف از آن فراهم آوردن بستر الزم براي ایجاد 
تصوري از محیط بود که منطبق با جهان بیني صفویان و نقشي 
باشد که براي خود به عنوان دولت ملي – شیعي و وحدت دهنده 
به سرزمین ایران تعریف کرده بودند. ایجاد خیابان و میدان در 
شهرها، مهم ترین بخش مداخله شهري در دولت صفوي را شکل 
مي داد و با ساختن این فضاها، دولت صفوي مهر و نشان ویژه 
خود را بر شهرهاي موجود مي نهاد. هرچند شهرسازي دولت 
صفوي به همین اقدامات محدود نمي شد و نوسازي بافت موجود 

شهري نیز بخشي از برنامه هاي آن را تشکیل مي داد. 
خصوصیات شکلي و جنبه هاي نمادین شهرسازي دولت 
صفوي قباًل مورد بررسي قرار گرفته اند، اما در مورد نقش 
فضاهاي شهري این دوره در حیات شهري و تأثیر برگزاري 
مراسم و آیین هاي شهري در این فضاها بر شکل گیري خاطره 
جمعي از شهر، مطالعه کاملي صورت نگرفته است1. در گذار 

از دولت صفوي به دولت قاجار، هرچند خصوصیات شکلي 
به ویژه در دوران اولیه قاجار تا ایجاد دارالخالفه  شهرها – 
ناصري- در چارچوب اصول شهرسازي مکتب اصفهان باقي 
مي ماند، اما کیفیت رویدادهاي شهري تغییر مي کند. مراسمي که 
در فضاهاي عمومي شهري برگزار مي شود و نحوه حضور 
شاه و آحاد مختلف مردم در آنها، با دوران صفویان متفاوت 
است. بروز این تفاوت را در خصوصیات کالبدي میدان هاي 
احداث شده در دوران قاجار2  مي توان یافت. تفاوت رویدادها در 
خاطراتي که از شهر شکل گرفته و بازگو شده نمود یافته است. 
در این مقاله؛ با اتکاء به نوشته هاي موجود از دوران صفوي و 
قاجار3 و براساس اسناد تصویري موجود از فضاهاي شهري 
– خیابان ها و میدان ها- ، تحول شکل و کارکردهاي فضاهاي 
شهري از دوران صفویان به قاجار بررسي مي شود. با استناد 
به منابع نظري موجود رابطه میان فضاي شهري و رویدادهاي 
آن و  نقش فضاها و مراسم برگزارشده در آنها در ایجاد خاطره 

جمعي از شهر تحلیل مي شود. 
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در برگزاري آیین ها و مراسم، بخش مهمي از این خاطره هاي 
جمعي ساخته مي شوند. آیین هاي عزاداري وجشن ها مي توانند 
حیات واقعه اي را شکل بدهند. در اینجا فقط به جشن ها پرداخته 

و چگونگي برگزاري آن در شهر بررسي مي شود4 .

جشن هاي شهري و چگونگي ايجاد 
خاطره هاي جمعي در دوران صفويان

روي کار آمدن دولت صفوي و تشکیل دولت مستقل ملي 
شیعي در آن که با یکپارچه کردن قلمرو سرزمین ایران و ایجاد 
وحدت در آن همراه است، آغاز دوراني از امنیت و آرامش است 
که با تحکیم مباني فکري و فرهنگي همراه مي گردد. در این دوران 
و به ویژه در عصر شاه عباس صفوي به شیوه هاي مختلفي 
براي تحکیم وحدت ملي تالش مي شود. جشن ها و آیین هاي 
جمعي یکي از محمل هاي مناسب براي یکپارچه کردن آحاد مردم 
و نزدیک ساختن آنان به دولت صفوي است. شهر به عنوان مکان 
استقرار حکومت صفوي، محلي مناسب براي نمایش وحدت ملي 
است. گزارش هاي زمان شاه عباس، به ویژه نوشته هاي سیاحان 
و مأموران خارجي مثل دن گارسیا دال فیگوئروا سفیر اسپانیا یا 
پییترو دالواله که در زمان شاه عباس در ایران بوده اند، حاکي از 
تمهید برنامه اي نظام یافته براي درگیر شدن شهر و مردم در آیین 
هاي مختلف جمعي اعم از جشن هاي ملي و مذهبي و مراسمي 
مانند استقبال از سفرا و برنامه هاي دربار بوده است که براي 
هریک از آنها مراسمي خاص با تشریفاتي مشخص و تمهیداتي 
تعریف شده وجود داشته است. به طوري که تخطي از آن عماًل 

ممکن نبود. 
شکوه و ابعاد مراسمي که به مناسبت هاي مختلف برگزار 
مي شود، در اصفهان پایتخت صفوي به اوج خود مي رسد و 
شهر با فضاهاي تازه طراحي شده اش صحنة باشکوهي براي 
مناسبت هاي مختلف جمعي مي شود. شاید یکي از اهداف طراحي 
میدان و خیابان جدید را باید در همین تدارک فضاهاي مناسب 
نهادینه کردن همبستگي  و  دولت صفوي  اقتدار  نمایش  براي 
ملي دید5. کوستوف معتقد است که “ شهرها ملغمه اي از بناها 
آیین هاي  که  آنها مجموعه هاي سکونتي اي هستند  و مردمند. 
روزانه_ دنیوي و  غیرعادي، تصادفي و نمایشي_ اعتبارشان را 
از آنها مي گیرند. در مصنوع شهري و تحوالت آن تداوم زمان و 
مکان انباشته شده است. شهر واپسین یادگار مبارزات و افتخارات 
ما است؛ جایي است که غرور گذشته به نمایش گذاشته مي شود” 
) Kostof,1991,16(. شهر اصفهان به خوبي نقشي چنین تعریف 

شده را بر عهده مي گیرد. ترکیبي از خیابان چهارباغ و میدان نقش 
جهان بستر فضایي الزم را براي برگزاري این جشن ها فراهم 
مي آورد. مجموعه اي از جشن هاي مذهبي و ملي زنده مي شوند 
و یا شکل متفاوتي به خود مي گیرند و در این مجموعه فضایي 
به نمایش در مي آیند. خیابان چهارباغ، سي و سه پل و میدان 
نقش جهان فضاي “یکه” و بي نظیري براي برگزاري آن فراهم 

مي سازند. 

زنده شدن جشن هاي ملي در زمان شاه عباس را اسکندربیگ 
ترکمان مورخ دربار صفوي چنین بیان مي کند:

“در اول تحویل سلطان که به عرف اهل عجم و شکون کسري 
و جم روز »آب پاشان« است باتفاق درچهارباغ صفاهان تماشاي 
آب پاشان فرمودند و در آن روز زیاده از صد هزار نفس از 
طبقات خالیق و وضیع و شریف در خیابان چهارباغ جمع آمده 
بیکدیگر آب مي پاشیدند از کثرت خالیق و بسیاري آب پاشي 
است”  غریبي  تماشاي  الواقع  وفي  پذیرفت  رودخشکي  زاینده 

)اسکندربیگ ترکمان، 1350، 838(.
با توجه به توصیف اسکندربیگ، مراسم آب پاشان، جشني 
است که آحاد مردم از شاه و بزرگان تا طبقات مختلف، فقیر و 
غني در آن شرکت مي کنند و با پوشیدن لباس هاي غیر معمول 
موقعیت اجتماعي خود را پوشیده مي دارند و در جشني جمعي با 
آب پاشیدن به همدیگر که گاه حتي تا سر و دست شکستن پیش 
مي رود )فیگوئروا، 1363، 346(، تفریح مي کنند. چنین مراسمي 

عرصه اي براي تجدید وحدت ملي و همبستگي اجتماعي است.
مراسم دیگري از این دست که به آن اشاره شده است، جشن 
گل سرخ است که در فصل بهار و زماني که گل سرخ وجود دارد 
برگزار مي شود و شامل “رقص هایي با نواي سازهاي مختلف 
و آوازهاي گوناگون” است که در آن نوجوانان در “خیابان ها و 
محالت اطراف میدان به راه مي افتند و به همراه عده اي دیگر که 
طبق هایي پر از چراغ حمل مي کنند، به سر و روي عابران گل 
مي ریزند” )دالواله، 1380، 521(. این جشن نیز به گفته دالواله 
ریشه اي باستاني دارد )همان، 522(. از جمله مراسم مفرح دیگري که 
در دوران صفویه برگزار مي شده و شاردن با تفصیل زیاد از آن یاد 
مي کند، جشن شاطر است. این جشن هم در دوره شاهان پیشین 
صفوی معمول بوده است و شاردن به زنده شدن آن در زمان شاه 
سلیمان اشاره دارد. او مي گوید که براي معرفي شاطر که مي بایست 
جزء خدمه شاه قرارگیرد، شاه سلیمان دستور مي دهد “مغازه ها 
را با فرش و قالي آرایش دهند، دکاکین را آذین بندند، در طول راه 
کوچه ها را آبپاشي کنند”. او در ادامه در توصیف میدان نقش جهان 
به مثابه صحنه اصلي این جشن شهري مي گوید: “میدان شاه خلوت 
و تمیز و بمانند تاالر بال بود. درجلو عالي قاپو، چادري برافراشته 
بودند که بدرازاي هشتاد و بپهناي سي پا، و ببلندي متناسب با این 
عرض و طول بود”)شاردن، 1336، 196(. چنان که شاردن مي گوید 
در درون میدان فیل و حیوانات وحشي دیگر در قسمت جنوب آن 
جا داده مي شوند و “... قسمت شمالي نیز داراي دسته هاي تفریحي 
و نمایش بود: از قبیل گروهان رقاصه ها، و گروهان شاطران، که 
آماده رقص بودند؛ هیأت هاي معرکه گیر با صد گونه شعبده و 
فواصل  و  بازان،  حقه بازان، شمشیربازان، خیمه شب  شیادي؛ 
تمام این دسته ها با گروهان موسیقي آراسته بود. ...از هندیان 
که تعدادشان دو یا سه هزارنفر مي شد در یک قسمت از میدان 
استقرار یافته بودند. طبقه ارامنه بهمین شماره در یک قسمت دیگر. 
آتش پرستان در بخشي، یهودیان در بخش دیگر”)همان، 201-196(. 
بنا به گفته شاردن بزرگان نیز همگي در مراسم مزبور حاضرند. 
مالحظه مي شود که نه تنها نحوه استقرار گروه هاي مختلف مردم 
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در میدان مشخص و تعریف شده( نکته اي که سیاحان دیگر نیز 
در توضیح مراسم مختلف بدان اشاره کرده اند(، بلکه جاي وسایل 
تفریح و سرگرمي نیز تعیین شده است. به عبارتي انجام مراسم 
جشن، با ترتیب و نظم و کیفیت خاص در فضاي میدان، امري 
از پیش معین شده و داراي برنامه مشخص بوده است. بدین 
ترتیب میدان خصوصیتي کامالً تعریف شده و صحنه اي از پیش 
آراسته براي این منظور مي یابد. نمایش جشن در این صحنه 
شهري به یاد مي ماند و نقل مي شود. چنان که شاردن به دقت آن 
را برداشت و نقل مي کند. چون رویداد واقعه اي است و حیاتي 

دراماتیک را پدید آورده است. 
مراسم نوروز، آیین باستاني ایراني نیز در دوران صفوي و 
تشکیل دولت ملي ایراني، از اهمیت ویژه اي برخوردار شده با 
شکوه و جالل برگزار مي شود. فضاهاي شهري نقش مهمي در 
نشان دادن اهمیت این مراسم و شرکت دادن اقشار مختلف مردم 
در آن دارند. در چگونگي برگزاري نوروز کمپفر نقش مکان هاي 
عمومي و از آن جمله میدان ها را ، در برگزاري مراسم عید، چنین 

نشان مي دهد: 
از  سنج  و  شیپور  نقاره،  با  عمومي  میدان هاي  در   “
نیمه شب تا ظهر نوازندگي مي کنند. پس از آن بالفاصله 
مردم محل کار خود را ترک مي گویند و همه با هیاهو و 
خوشحالي به مساجد، میدان ها و ساختمان هاي عمومي 
پر  همه جا  مي گویند،  تبریک  هم  به  همه  مي آورند؛  روي 
و  شعرا  مي کنند،...،  بازي  است؛  سرزندگي  و  شادي  از 
هنرپیشگان عرض هنر مي کنند؛ در جلسات و دستجات 
مذهبي شرکت مي جویند تا اینکه روز به پایان مي رسد و 
آنگاه باز هرکس درچهاردیوار خود دنبال جشن و شادي را 

مي گیرد” )کمپفر، 1360، 184(.
شاردن برگزاري مراسم نوروز را در شهر اصفهان چنین 

توضیح مي دهد:
“ با شلیک توپ و تفنگ...در پایتخت و دیگر شهرهاي 
اعالم مي شود.  مردم  براي  نو  ومهم، حلول سال  بزرگ 
منجمین لباس فاخر دربر کرده، یک یا دو ساعت پیش از 
اعتدال ربیعي براي تعیین تحویل آفتاب به برج حمل، به کاخ 
سلطنتي و یا عمارت حکومت محل مي روند و در پشت بام 
و یا روي مهتابي، با اسطرالب خود مشغول کار مي شوند 
و به محض اینکه عالمت دادند، براي اعالم حلول سال جدید 
شلیک مي شود وصداي آالت موسیقي: طبل و شیپور، ناي 
و نقاره درهوا طنین انداز مي شود. بدین ترتیب ترانه و طرب، 
جشن و سرور تماشاچیان و بزرگان مملکت آغاز مي شود. 
در اصفهان در همه روزهاي عید، در مقابل در کاخ شاهنشاه، 
مراسم سرور با رقص و طرب، آتش بازي و صحنه هاي 
کمدي، بمانند هفته بازار برگزار مي گردد و هر فردي هشت 
روز عید را با شادي بي پایان بسر مي برد”)شاردن،1349، 

.)364-363
مراسم عید نوروز چنان که از توضیحات کمپفر و شاردن 
برمي آید، به صورت جمعي و به خصوص در میدان نقش جهان 

برگزار مي شده است و با رقص و طرب و آتش بازي و تفریحات 
دیگر همراه بوده است. مراسم عید نوروز جشن واقعي ایراني 
است که در صحنه شهري جریان مي یابد و بزرگ وکوچک و 

فقیر و غني را با خود همراه مي کند. 
جشن هاي همگاني در فضاي شهري در مواقعي چنان دائمي 
مي شود که چنان که شاردن در مورد تبریز اشاره دارد به امري 
این  از   .)408  ،1349 مي گردد)شاردن،  بدل  دائمي  و  روزمره 
مراسم و مراسم هاي دیگر براي تقویت هویت ملي ـ ایراني استفاده 

مي شود )اهري، 1385، 56؛ عالمي، 1387، 62(. 
تقویت هویت ملي با تجدید خاطره هاي جمعي میسر مي گردد. 
خاطره هایي که با آنها قصه شهر نوشته مي شود. بنجامین معتقد 
است که  با روایت سنت ها معاني جمعي نمادین آگاهانه منتقل 
که  “زماني  وي  عقیده  به   .)Buck-Morss,1989, 278( مي شود 
قصه گویي زنده بود، تجربه هنوز متکي به سنت بود و با خاطره 
تاریخي ارتباط داشت. در این حالت قصه گویي همواره حاوي 
نوعي اندرز یا پند اخالقي از گذشته بود. قصه گویي تجارب بامعنا 
)Boyer,1998, 23(. در این  انتقال مي داد”  براي شنوندگانش را 
جهان مي شد از خاطره جمعي سخن گفت. خاطره اي که فرد را با 
جمع، گذشته و سنت هاي جمعي اش مرتبط مي ساخت. از همین 
منظر مي توان دریافت که وقتي شاه عباس جشن آب پاشان، جشن 
گل سرخ و مراسم دیگر را مجدداً برقرار مي کند؛ جنبه جمعي و 
عمومي جشن هاي نوروز را تقویت مي کند و جشن هاي مذهبي 

شیعي را بر پا مي دارد، بازگویي قصه شهر را سبب مي شود. 
ایران شیعي شکل  در چارچوب  نیز  اما جشن هاي مذهبي 
متفاوتي به خود مي گیرند. مراسم عید قربان چنان که دالواله 
مي گوید در “شهرهاي بزرگ و در برخي نقاط که شاه در آن 
حضور دارد”) دالواله، 1380، 546(. برگزار مي شود. مراسم شامل 
قرباني کردن شتري با تشریفات بسیار است. این مراسم که به 
گفته دالواله نحوه برگزاري آن با برگزاري مراسم عید قربان در 
کشورهاي سني مذهب متفاوت است )همانجا(، در نوشته هاي 
سیاحان مختلف مورد اشاره قرار گرفته و به تصویر کشیده شده 

است.
دالواله که در زمان شاه عباس در اصفهان بوده است مي نویسد 
که شتر قرباني را از سه روز قبل از عید قربان با گل و برگ و شاخه 
زینت داده و در شهر مي گردانند و براي او نقاره و شیپور و طبل 
مي زنند و هرجا که شتر مي گذرد مردم دسته اي از پشم او را به 
نشانه تبرک و تیمن مي کنند. این جریان سه روز به طول مي انجامد 
و سپس در روز عید قربان، شتر را با تشریفات زیاد در “طویل ترین 
خیابان هاي شهر گردانیده” و “مردم از باالي درب خانه ها و دکان ها 
و دیوار باغ ها منظره گذشتن او را تماشا کرده اند”، سپس او را به 
محوطه اي خارج از شهر مي برند و در محل جمع شدن سران و 
بزرگان )حتي خود شاه( او را با نیزه اي که در گلویش فرو مي کنند، 
ابتدا کشته و سپس گوشتش را بین نمایندگان اهالي محالت که آنجا 
جمعند، قسمت مي کنند و آنها قطعه گوشت خود را “طبق آداب و 
رسوم به محله خود” مي برند)دالواله، 1348، 108-110( )ر.ک. به 

تصویر 1(. این مراسم در دوره های بعد نیز برگزار می شود.
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تصویر 1- مراسم عید قربان در دوران صفوي.
مأخذ: )دالواله، 1348(

کمپفر که در زمان شاه سلیمان به ایران سفر کرده به مراسم 
مشابهي اشاره دارد و محل آن را جایي در نزدیکي باغ هزار جریب 
ذکر مي کند. او مي نویسد که شتر را از ده روز قبل از عید قربان 
با قالیچة ارغواني پوشانده به بهترین نحو آرایش کرده با صداي 
طبل و نقاره در تمام کوچه هاي شهر گردانده و در روز عید به 
قربانگاه مي برند. در آنجا چند هزار تن از مردم، مقابر مجاور یا 
نردة باغ ها را اشغال کرده اند تا مراسم عید را از نزدیک ببینند. 
بعد از انجام مراسم قرباني، گوشت بدن آن به دوازده قسمت برابر 
دوازده محلة شهر شد و “مردم به دور بیرق هاي خود جمع شده 
و سهم قرباني خود را که  سواري آنرا جلوي خود بروي اسب 
گذارده بود به طرف محلة خود بردند و با زدن بوق و طبل درست 
حکم قشون ظفرنموني را پیدا کرده بودند...در طول چهارباغ تا 
میدان بزرگ جمعیت چون سیلي بي وقفه و در عین حال در کمال 
نظم حرکت کرد ... از میدان شاه به بعد مردم دسته دسته به 
طرف محله هاي خود براه افتادند”)کمپفر، 1360، 234-236(. او 
در چگونگي ادامه جشن در آن روز هم اشاره دارد که “هرکس در 
خانه سور و سروري نداشته باشد به میدان ها و قهوه خانه ها 
مي رود و هنگامي که آخرین دینار خود را خرج کرد به تماشاي 
تردستان و شعبده بازان مي نشیند تا الاقل در محیطي باشد که 
جشن بر آن حاکم باشد”) همان، 237(. بنابراین در مراسم عید 
قربان محوطه مجاور باغ هزارجریب محل برگزاري آیین قرباني 
و چهارباغ مکاني براي عبور شرکت کنندگان در مراسم و جشن 
و شادي آنان است. در زمان تاورنیه محل قرباني کردن تعین 

کالبدي یافته است. چنان که تاورنیه اشاره مي کند:
“براي اجراي تشریفات این عید ]قربان[ بهترین شتر... 
بانواع زرو وزیور زینت مي دهند و صبح زود داروغه که 

مثل بیگلربیگي مي ماند با جمع کثیري از مردم و اهالي 
شهر شتر را با تشریفات از شهر بیرون مي برند، آن طرف 
رودخانه سمت جلفا مسجدي است که درجلوي آن میدان 
بزرگي واقع است، شتر را در آن میدان نگاه مي دارند. سابق 
بر این شاه خودش هم در آن تشریفات حاضر مي شد... 
شاه یک زوبین یا نیزه کوتاهي بطرف شتر پرتاب مي کرد 
و در غیاب شاه داروغه این ضربت اول را مي زند... گوشت 
بدنش را یازده قسمت مي کنند که با سرش دوازده سهم 
مي شود براي اینکه دوازده دستة اصفهان هریک سهمي 

ببرند )تاورنیه، 1369،  416(.
با توجه به آنچه تاورنیه مي گوید در زمان وي مراسم در 
میدان جلوي مسجدي در جلفا برگزار مي شود. در این زمان 
دیگر شاه مثل زمان دالواله در مراسم حاضر نمي شود ولي بقیه 
قسمت هاي مراسم چنان برگزار مي شود که قبالً مي شد. بنابراین 
خیابان چهارباغ همراه با میدان نقش جهان نقشي ساختاري و 
اصلي در نمایش خصوصیت و ویژگي هاي دولت صفوي به 
عنوان اولین دولت مستقل ملي و حکومت شیعيـ  ایراني بر عهده 
دارد. کارکردي نوین در فضاي شهري ایراني )اهري، 1385، 56(.
به جز مراسم جشن هاي ملي و جشن هاي مذهبي، هر بار 
رفتن شاه به شکار یا سفر و یا مراسم استقبال از سفراي خارجي 
نیز از جمله موقعیت هایي هستند که رویدادي شهري شکل بگیرد. 
روایتي که در سفرنامه دن گارسیا دالفیگوئروا سفیر اسپانیا در 
ایران در زمان صفویه، در شرح ورود وي به کاشان در مسیر 
رسیدن به قزوین، آمده است نشان از آن دارد که مراسم استقبال 
از سفرا، قواعد و آیین هاي تعریف شدة خود را در این زمان داشته 
و توضیحاتي که در مورد چگونگي برگزاري مراسم استقبال از 
وي در کاشان داده مي شود و ترتیبات انجام بخش هاي مختلف 
آن، نشان دهنده اندیشة از پیش سازمان دهنده اي براي اجراي 
مراسم    .6  )240-238  ،1363 است)فیگوئروا،  مراسم  این گونه 
دیگري که نشان از قدرت و هیبت پادشاهي صفوي دارد رفتن 
شاه به سواري و شکار است. در هنگام رفتن شاه به سواري 
تفریحي بخش مهمي ازمراسم در چهارباغ به نمایش در مي آید؛ 
نمایشي تمام عیار از رنگ و صدا و هیجانات همراه با آن7  ) کمپفر، 
1360، 232( که مردمان شهر را به تماشاي خود جلب مي کند؛ 

نمایشي که در بستري مناسب تأثیري افزون تر مي گذارد.
عالوه بر اینکه میدان نقش جهان و خیابان چهارباغ محلي 
براي برگزاري مراسم، جشن ها و نمایش هاي عمومي بوده اند، 
باالي  هاي  عمارت  اند.  طراحي شده  منظور  این  براي  اصوالً 
سر در ورودي در خیابان چهارباغ و ایوان هاي طبقه دوم در 
اطراف میدان نقش جهان براي این پیش بیني شده اند که بتوان 
در آنها نشست و مراسم و نمایش را در خیابان و میدان دید 
)اهري، 1385، 52( )ر.ک. به تصویر 2(. خیابان چهارباغ و میدان 
نقش جهان با طراحي اندیشیده و کالبدي مناسب در به نمایش 
گذاشتن دستاوردهاي شهر و ایجاد زمینه اي براي آیین هاي 
عمومي؛ خصوصیتي که به گفته کوستوف از ویژگي هاي فضاي 
عمومي است )Kostof,1992,194( 8 ، کامالً موفق است. در واقع 
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میدان نقش جهان و خیابان چهارباغ با بدنة اندیشیده و طراحي 
شده و مکان هاي پیش بیني شده براي استقرار در آنها که هدف از 
آن امکان دیدن نمایش هاي شهري اجرا شده در خیابان و میدان 
است، به خوبي هدف از ایجادشان را تأمین کرده اند. آلدو روسي 
به نقل از آلبواش مي نویسد: “وقتي گروهي در قسمتي از فضا 
قرار مي گیرد، آن را طبق تصور ذهني خود تغییر مي دهد، اما در 
عین حال خود را تسلیم و منطبق با برخي چیزهاي مادي که در 
برابرش مقاومت مي کنند، مي نماید. او خود را با چارچوبي که 
ساخته است، محصور مي کند. تصویر جهان بیروني و روابط 
پایداري که با آن دارد به قلمرو انگاره اي که از خود دارد، وارد 
مي شود”) Rossi, 2000,172(. یعني در این حالت بین رویداد و 
فضایي که ظرف آن را فراهم مي سازد پیوندي پایدار برقرار 
و  عالئم  با  مکاني  در  واقعه اي  رویدادهاي  تجربه  با  مي شود. 
مشخصه هاي بدیع و به یادماندني، با طرحي اندیشیده و به دقت 
تعریف شده، روح شهر خود را با تمام ویژگي هایش در ذهن 
ساکن جایگیر مي کند. به اعتقاد روسي “روح شهر تاریخ آن است، 
عالئم روي دیوارهاي آن، خصوصیت متمایز و مشخص شهر، 
خاطرة آن”)همان(. بدین ترتیب شهر مکاني به یادماندني مي شود 
که مي تواند در طول دهه ها و سده ها حال و هواي خود را در ذهن 
مردمان بازسازي کند. مي توان گفت که در این حال “شهر خود 
خاطره جمعي مردمانش است و مانند خاطره با اشیاء و مکان ها 
مرتبط است” )همان(. به این ترتیب است که خیابان چهارباغ و 
میدان نقش جهان به خاطره اي به یادماندني و به الگویي براي 
فضاي جدید شهري بدل مي شود، فضایي نشان دهندة شخصیت 
ایراني و هویت مستقل آن و سعي مي شود که بارها و بارها در 
شهرهاي گوناگون بازآفریني شود. هرچند آنچه در اصفهان 

آفریده شده برجسته ترین بخش این خاطره را مي سازد. 

مثل  تاریخي  ظاهر  به  مراسمي  وقتي  حتي  حالت  این  در 
آب پاشان از نو زنده مي شود  تبدیل به تجربه اي زیسته مي گردد. 
تجربه اي زنده که به قول آلبواش جریان ادراکات  را به خود 
معطوف کرده، شخص یادآورنده را آگاه از زمان کرده و چشم 
اندازي از گذشته ارائه مي کند که عضویت در گروه فراهم آورده 
است. خاطره در فضاي جمعي شکل مي گیرد و با هربار حضور 
 Boyer,( مي شود  آورده  یاد  به  فضایي  بازسازي  و  فضا  در 

.)1998,26

جشن ها و فضاهاي شهري در تهران 
دوران قاجار

در دورة قاجار اما هرگز بستر چنین نمایش فضایي عظیمي شبیه 
به آنچه در دوران صفوي وجود داشت، در تهران فراهم نمي گردد. 
اینجا جاي بحث در مورد علت آن نیست. اما دیگر از مراسمي مانند 
آب پاشان یا جشن گل سرخ خبري نیست 9. آنچه اهمیت مي یابد 
مراسم و اعیاد مذهبي )جز مراسم ایراني نوروز( است که هریک 
فضاي خاص خود را در غیبت فضایي واحد مي یابند. به عبارتي 
هریک از مراسم در یکي از فضاهاي شهري برگزار مي شود و آن 
مفهومي که خیابان چهارباغ و میدان نقش جهان به عنوان کانون و 
محور همبستگي مردم و پیوندشان با دولت صفوي داشت، در اینجا 
بازآفریني نمي شود. نکته این است که حتي در دورة ناصرالدین شاه 
که شهر تجدید ساختار شده و رشد و توسعه مي یابد و فضاهاي 
ـ فضایي  شهري جدیدي در آن شکل مي گیرند هم بستر کالبدي 

مشابه اصفهان ایجاد نمي شود. 
را  دوره  این  در  مناسب  کالبدي  با  عمومي  فضایي  فقدان 
مي توان در توصیف مراسم عید نوروز در زمان فتحعلیشاه دید 

تصویر 2- سردر بنایی در خیابان چهارباغ صفویه. 
مأخذ: )هولتسر،1382(
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که اشخاص مختلفي و از آن جمله، سیاح انگلیسي رابرت کرپورتر 
و  هم روزنامه نگاري انگلیسي به نام فردریک شوبرل به آن 
اشاره دارد. کرپورتر در توصیف نوروز مي نویسد که روز اول 
عید وارد میدان ارگ شد. مردم از هر گروه و طبقه اي در آنجا 
بودند. بعد از در ورودي وارد محوطه درون ارگ شد که شاه در 
آنجا رعایاي خود را به حضور مي پذیرفت و در محوطه آن جاي 
گرفت. بعد از مدتي شاه در آنجا حاضر شد و بر تخت نشست و 
اعیان حاضر به وي تهنیت گفته و عیدي گرفته و مراسم تمام شد 
)Kerporter, 1821, 320-327(. در توصیف شوبرل نیز اشاره اي 

به برگزاري مراسم جمعي با حضور شاه و آحاد مردم) چنان که 
در اصفهان دیدیم( نمي شود10 .  

در این دوره میدان شاه در درون ارگ قرار دارد و رفت و 
آمد به آن کنترل شده است. هرچند “همیشه محل  تجمع تعداد 
زیادي از بیکاره هاي تهران است”)اورسل،1353، 149( و هر روز 
بعداز ظهر در آن “ موسیقي هزارساله” در حضور جمعیت کثیري 
نواخته مي شود )همان، 123(. گرچه این موسیقي برخالف مورد 
مشابهش در اصفهان براي آفرینش وجد و سرور نیست و هربار 
پایان غم انگیزي را همراه با نواي حزن انگیز در غروب خورشید 
تداعي مي کند )همان(. بعد از تغییراتي که در شهر و فضاهاي آن 
در زمان ناصرالدین شاه داده مي شود، میدان ارگ هم نوسازي 
شده و باغ گلشن و حوضي در میانه آن احداث مي گردد. در این 
دوران، در روزهاي عید و جشن هم آقا باالخان سردار “دسته 
موزیکي براي سرگرم سازي مردم در میدان ارگ تدارک مي بیند” 
) نجمي، 1364(. در روز سوم عید نوروز هم مراسمي نیمه رسمي 
در برابر شاه در این میدان انجام مي شود. توصیف این مراسم را 

عبداهلل مستوفي چنین نقل مي کند:
نمایش  ارگ  حوض  جلوي  در  عید[  سوم  ]روز   
کشتي گیري  و ورزش دائر مي گشت. پهلوان هاي پیر و 
پیشکسوت در گوشه اي ایستاده، هیئت منصفه این مسابقه 
را تشکیل مي دادند. شاه هم به باالخانه سردر باغ تخت مرمر 
])سردر عالي قاپو([ آمده، به تماشا مي نشست و به آنها که 
هنرنمایي مي کردند، انعام مي داد. ]...[ در تمام مدت نمایش 
یک نفر در حوض بزرگ ارگ مشغول شنا و سایر بازي هاي 

ورزش شناگري بود )364 (. 
میدان ارگ با توجه به توصیفی که شد محل حضور آزادانه 
همه طبقات همراه با شاه نیست و عالوه بر آن بدنه میدان نیز 
برای نشستن مردم طراحی نشده است. میدانی که در جریان 
نیز چنین  ایجاد می شود  دارالخالفه ناصری  به  تهران  تبدیل 

خصوصیتی ندارد.
میدان توپخانه در زمان ناصرالدین شاه احداث مي شود و 
گاه آن را با میدان نقش جهان مقایسه مي کنند و مشخصات 
کالبدي آن را در قیاس با آن مي سنجند. گرچه این میدان آمیزه اي 
و  اما حال  را عرضه مي کند  بومي  فرنگي مآبي و معماري  از 
هوا و فضاي میدان نقش جهان را ندارد. این میدان محل بازار 
دستفروشان و مهم ترین میدان عمومي شهر به شمار مي رود، 
اما از جشن ها و مراسمي به سبک و سیاق میدان نقش جهان در 

آن اثري نیست. به جاي انجام مراسم استقبال رسمي از شاه در 
هنگام رفتن به شکار یا مراسم استقبال از سفرای، که در زمان 
صفویه جشني تمام عیار است، در نوشته هاي اورسل که در زمان 

ناصرالدین شاه در تهران بوده مي خوانیم:
“ گاهي دسته اي از فراشانـ  با چوب دستي هاي دراز و 
مخصوصـ  برق آسا به میدان مي ریختند و در مدت کم آنجا 
را از جمعیت خلوت مي کردند. این ضربه هاي پي درپي که با 
چوب دستي ها بر سر مردم، بي دریغ حواله مي شد، نشان 
قطعي این بود که اعلیحضرت از یکي از قصرهاي خارج 
شهر، به زودي به کاخ مسکوني مراجعت مي کنند”)اورسل، 

 .)108 ،1353
در اینجا نیز مي بینیم که ورود شاه در بازگشت از احتمااًل 
شکار به شهر نه تنها تبدیل به جشني نشده که با مراسم جشن 
و سرور همراه گردد، بلکه سعي مي شود که با متفرق کردن 
مردم و پراکنده کردن آنها از مسیر عبور شاه، هرگونه شکل 
تجمع از بین برود. از مراسمي مانند مراسم استقبال از سفرا نیز 
مشابه دوران صفوي که جشني تمام عیار بود و به نمونه آنها 
در استقبال از دن گارسیا دال فیگوئروا اشاره شده، اثري نیست. 
هرچند بروگش که در زمان ناصرالدین شاه در ایران بوده است 
از برگزاري مراسم در روزهاي جشن در میدان توپخانه یاد 
مي کند و مي نویسد:”روزهاي جشن در میدان وسیع توپخانه 
براي سرگرمي توده مردم نمایشاتي برگزار مي شود و مردم 
به خصوص از نمایش آتش بازي و بندبازي که درچهارگوشه 
میدان برپا مي شود بي نهایت لذت مي برند. ارکستر نظامي پي درپي 
مارش هاي ایراني و اروپایي مي نوازد )بروگش، 1374، 91(. از 
توصیفي که بروگش از مراسم جشن مي کند، چنین برمي آید که 
مراسم دیگر جالل و شکوه گذشته را ندارد و بیشتر چنان که 
خود اشاره دارد براي سرگرمي “توده مردم” برگزار مي شود. 
در حالي که آن گونه که در قبل اشارت رفت، در دوره صفوي 
مراسم جشن نه تنها با حضور شاه و بزرگان بلکه سفرا و 
نمایندگان طبقات و اقلیت هاي مختلف برگزار مي شد و وسیله اي 
براي تقویت وحدت و هویت ملي بود. حتي نوع نمایش ها )که فقط 
به آتش بازي و بندبازي اشاره شده (، هم حکایت از کمرنگ شدن 
و از اهمیت افتادن نقش جشن ها در زندگي شهري مي کند. تنها 
نکته متفاوت وجود ارکستر با سازهاي فرنگي است که محصول 
مدرنیته است و با نواختن مارش ایراني و اروپایي قدم گذاشتن 
ایران در مسیر مدرنیته را اعالم مي کند. عالوه بر نوع نمایش ها و 
اتفاقاتي که در میدان توپخانه مي افتد و به آنها اشاره شده است، 
نکته دیگري که فضاي میدان توپخانه را از میدان نقش جهان 
متمایز مي کند بدنه کالبدي آن و تمهیداتي است که براي استفاده 

از آن اندیشیده شده است.
بدنه میدان توپخانه که مانند میدان نقش جهان در دو طبقه 
ساخته شده است، برخالف میدان نقش جهان که واجد غرفه هایي 
براي نشستن افراد بود )که چنان که دیدیم در مناسبت هاي جمعي 
از پیش نحوه نشستن در آنها مشخص مي شد(، داراي غرفه هایي 
نتیجه  در  است.  توپچیان  استقرار  و  ها  توپ  دادن  قرار  براي 

شهر، جشن، خاطره / تأملی در نسبت فضاها و جشن های شهری در 
دوران صفویان و قاجاریان
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فضایي براي نشستن افراد و تبدیل بدنه میدان به نشستنگاهي 
براي تماشاي مراسم درون میدان وجود ندارد. چنین وضعیتي، 
خود نشان دهنده این است که قصدي براي حضور جمعي مردم 
در میدان و تبدیل آن به عرصه نمایش همگاني که متضمن حضور 
همه اقشار و آحاد مردم باشد وجود نداشته است. نکته مهم دیگر 
این است که در میدان توپخانه، برخالف میدان نقش جهان و حتي 
میدان ارگ، فضایي مانند سردر عالي قاپو براي حضور شاه و 
اطرافیانش و تماشاي مراسم از جانب آنها نیز اندیشیده نشده 
است 11. نتیجه چنین وضعیتي را مي توان در یکي از تصاویر 
به جا مانده از میدان توپخانه دوران قاجار دید که در آن جشن 
شربت خوران به مناسبت تولد شاه در جریان است )ر.ک. به 
تصویر 3(. از بدنه میدان توپچیان به نظاره نشسته اند و در میانه 
میدان جماعتي از نظامیان و افراد دولتي حاضرند. از حضور 
عامه مردم اثري نیست و کسي در ایوان هاي اطراف به نظاره 
مراسم ننشسته است. جشن براي عامه مردم با ایجاد خاطره اي 
از میدان همراه نیست. گرچه جشن هاي ایراني مکان مناسبي براي 
خاطره انگیز شدن در صحنه شهر نمي یابند اما جشن هاي مذهبي 

هنوز برگزار مي شوند.
از جشن هاي مذهبي که هنوز ردپاي جشن دورة صفوي 
را مي توان در آن یافت، مراسم عید قربان است. در دورة قاجار 
به گفته مخبرالسلطنه هدایت از همان سال هاي آغازین سلطنت 
فتحعلي شاه که باغ نگارستان در بیرون حصار شاه طهماسبي 
ساخته مي شود، جلوخان باغ که میدانگاهي پردرختي است محل 
برگزاري مراسم عید قربان مي گردد12. حتي بعدها که در زمان 
ناصر الدین شاه، شهر تهران به خصوص به سمت شمال توسعه 
مي یابد و این میدان داخل شهر و در محله دولت قرار مي گیرد، 

هنوز هم مراسم عید قربان در آن برگزار مي شود. توضیح این 
مراسم را به تفصیل در سفرنامه هاي سیاحان فرنگي که به 
ایران آمده اند و یا خارجیان مقیم ایران  و به صورت مختصر 
 )1375( مخبرالسلطنه  مثل  ایرانیاني  وخاطرات  ها  نوشته  در 
و معیرالممالک) 1362، 61-62( مي توان یافت. این مراسم را 

اورسل چنین نقل مي کند:
“ مراسم عید » قربان« به یادبود از خودگذشتگي حضرت 
ابراهیم همه ساله با نحر شتري در میدان نگارستان برگزار 
مي شود... صبح فرداي آن روز، ... لباس پوشیده و عازم 
نگارستان شدیم. راه بازکردن از میان جمعیت رنگارنگي که 
در میدان جمع شده بودند کار بس  دشواري بود. آنها که 
چابک تر و کنجکاوتر بودند تا روي شاخه درختان باال رفته 
بودند... همه جا شعبده بازان به چشمه هایي از هنرنمایي 
خود تماشاگران را غرق در حیرت مي نمودند. پشت بام 
خانه هاي مجاور این میدان نیز پراز انبوه مردم بود. در»باال 
خانه« کاخ »نظام الملک، میرزا کاظم خان« آنقدر زن جمع 
شده بود که جاي سوزن انداختن نبود و جامه هاي ارغواني 
و زرد رنگ زن هاي زنگي ـ که بي حجاب بودندـ با چنین 
رنگ هاي زنده و شاد در میان انبوه چادرشب هاي سیاه، 
االپلنگي دیده مي شد... موزیک نظامي در پیشاپیش حرکت 
مي کرد و به محض رسیدن به میدان آهنگ »استابات ماتر« 
روسیني را نواخت. پشت سر دسته موزیک، عده اي سرباز 
... با قدم هاي موزون راه مي رفتند. شتري که پارچه هاي 
گرانقیمتي بر سر و گردنش آویزان کرده بودند، در میان 
قدم  خاصي  طمأنینه  و  خونسردي  با  سرباز  دسته  دو 
جامه اي  که  »شاهزاده اي«  شتر  سر  پشت  برمي داشت... 

تصویر 3- مراسم جشن شربت خوران به مناسبت تولد ناصرالدین شاه در میدان توپخانه 
مأخذ: )آلبوم خانه کاخ گلستان(
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زرین پوشیده ... سواره وارد میدان شد...شاهزاده نیزه تیز 
خود را در ورید زیرگلویي حیوان.. فرو برد. شاهزاده که 
تو دلش از دیدن چنین منظره اي حتماٌ  ناراحت بود، براي 
حفظ ظاهر نگاهي به سمت جایگاه مخصوص نگارستان 

انداخت”) اورسل، 1353، 196-193(.
او در ادامه حکایت خود مي نویسد که بعد از آن شاهزاده 
میدان را ترک کرد و “از هر طرف، مردم خود را به روي نعش 
شتر انداخته و براي یک تکه گوشت از سروکول هم باال مي رفتند. 
از ابتدا تا انتهاي میدان، مردم به همدیگر فشار مي آوردند، داد 
و فریاد مي کردند، باالخره فحش و کتک کاري و هنگامه عجیبي 
بود” ) همان(. با توجه به آنچه اورسل نقل مي کند شاه همراه با 
درباریان، سفرا و مدعوین دیگر از این جایگاه انجام مراسم را در 
میدان تماشا مي کردند و مردم از تمام بدنه هاي مجاور میدان 
از بام خانة نظام الملک )عمارت باغ نظامیه( گرفته تا بدنة بناهاي 
شرق میدان تماشاگر این نمایش مي شدند. توضیح این مراسم را 
با تفصیلي کمي کمتر در خاطرات اوژن اوبن سفیر وقت فرانسه 

در ایران هم مي توان یافت )اوبن، 1362، 170-169( 13.
در اینجا چنان که حبیبي و اهري نشان مي دهند آییني مذهبي 
شکلي نمایشي به خود گرفته است. موسیقي روسیني که در رثاي 
مریم مقدس است و حرکات تئاتري شاهزاده قاجار در متن این 
نمایش شهري، فضاي شهري را به صحنه نمایشي زنده تبدیل 
کرده است. حیاتي واقعه اي جریان دارد در قالب نمایشی تمام 
عیار که تماشاگران و بازیگران همه بخشي از این نمایش هستند. 
خصوصیتي ویژه مدرنیته که از باروک به بعد در شهر اروپایي 
نیز شاهد آن هستیم. هرچند در اینجا محتواي نمایش نه محصول 
دوران مدرن بلکه برخاسته از مضموني آییني است )حبیبي و 

اهري، 1385، 28(. 
این مراسم آییني اما ظرف مناسبي براي بروز و ظهور خود 
ندارد. جلوخان باغ نگارستان بدنة کالبدي کامالً تعریف شده 
و شاخصي ندارد و تنها بدنة شاخص آن عمارت سردر باغ 
نگارستان است؛ جایي که اورسل اشاره مي کند که به همراه 
درباریان و شاه از آنجا مراسم شتر قرباني را در میدان تماشا 
مي کرد14 . محل نشستن زنان و کودکان نیز )چنان که در توصیف 
اورسل دیدیم ( باالی دیوارهاي باغ سپهساالر و باغ نظامیه است؛ 
برخالف بدنة چهارباغ و میدان نقش جهان که کامالً تعریف شده 

و آراسته و براي چنین مقاصدي مهیا گشته بود.

شهر و جشن در دوران معاصر

در سال هاي آخر دولت قاجار که میدان بهارستان صبغه اي 
و  قربان  عید  مراسم  مي گیرد،  خود  به  اجتماعي  ـ  سیاسي 
شترقرباني آن در میدان توپخانه برگزار مي شود. با به قدرت 
رسیدن رضاشاه و منع مراسم مذهبي، برگزاري مراسم عید 
قربان به این شکل از صحنه شهري رخت برمي بندد و دیگر ذکري 
از آن نیست. محملي دیگر و شاید آخرین آن براي ایجاد خاطرة 

جمعي از بین مي رود. 

در این مورد سیفي فمي تفرشي مي نویسد:
“در گیرودار اینگونه گرسنگي هاي مزمن و دامنگیر، 
اغلب مردم تهران هم  اجراي مراسم “شترقرباني” براي 
تاسال 1311  فال بود و هم تماشا. این مراسم که دقیقاً 

خورشیدي در تهران انجام مي گرفت، به ترتیب زیر بود:
در روز عید قربان شتري را با آئین تمام تزیین کرده، 
آن را با تشریفات ویژه و ساز و دهل و کرنا به “میدان 
توپخانه” مي بردند و در جلو نظمیه تهران... با طرزي زننده 
و چندش آور قرباني مي کردند. در این روز سیل گدایان، 
بیکاران، اوباش و لشوش و تماشاگران متفرقه در جلو 
ساختمان دو طبقه نظمیه اجتماع مي کردند و شخصي در 
انظار مردم تماشاگر، با قدرت و شدت هرچه تمام تر نیزه اي 
را در گلوي حیوان بینوا فرو مي برد و آن را “نحر” مي کرد. 
پس از انجام عمل “نحر”، قصابان بجان حیوان مي افتادند و 
عده اي از این رهگذر به قوت و غذا مي رسیدند”)سیفي فمي 

تفرشي، 1369، 171(.
قربان  عید  مراسم  که  مي رسد  نظر  به  فوق  توصیف  با 
خصوصیاتي را که داشته از دست داده است. یعني دیگر مراسمي 
نیست که شاه و اطرافیانش در آن شرکت کنند و به این ترتیب 
مراسمي براي همه مردم و جشن زندة شهري شود 15. بنابراین 
مراسم عید قربان که جشني براي تأکید بر هویت مذهبي و ملي 
بود، آرام آرام خصوصیت خود را از دست داده تا اینکه باالخره 
در زمان رضاشاه از صورت جشني در حیات شهري خارج 
مي شود. بدین ترتیب امکان تجربه زنده وشاد مردم از فضاهاي 

شهري کمتر مي شود.
با کاهش تجربة زندة مردم از فضاهاي شهري، با از میان 
رفتن آیین هاي جمعي که خاطره جمعي تولید مي کرد و آنان 
را با سنت ها پیوند مي داد، با از دست رفتن فضاهاي آراسته 
و به یاد ماندني، کتاب قصه شهر، کم حجم تر و سطحي تر شده 
است. به نظر مي رسد این امر ناشي از تبدیل فضاهاي شهري به 
مکان هایي براي تردد وسیله نقلیه و از بین رفتن زندگي جمعي 
شهري در آنها پس از ورود مدرنیسم است که حضور سرزنده 
مردم را در این فضاها کاهش داده و با استیالي شیوه زندگي 
مدرن بر شئون حیات شهري، به طور کلي از بین برده است. با 
گسترش این بررسي به دوران مدرن باید نشان داد که آیا چنان 
که بنجامین مي گوید سلطه ماشین و زندگي ماشیني فضاهاي 
شهري را به محیط هاي پردود و آلوده اي تقلیل داده که امکان 
حضور در  آنها جز با فرو رفتن در الیه اي محافظ ممکن نیست؟ 
الیه اي که به قول بنجامین “ما را از جهان بیرون محافظت 
مي کند”)Boyer, 1998, 23( . آیا الیه محافظي که در برابر این 
جهان بیروني شکل مي گیرد است که  کمکمان مي کند تا از مکاني 
بسته در نقطه اي از شهر به مکان بستة دیگري پرتاب شویم و 
سرعت پرتاب ما در بزرگراه ها جز ادراکاتي آني از شهر برایمان 
تولید نمي کند، ادراکاتي که  قصه شهر را به قطعاتي آشفته و 
درهم تقلیل مي دهد. در این حالت آیا چنان که بنجامین مي گوید” 
زندگي مدرن تجربه جمعي را به یک رشته رویدادهاي پراکنده و 

شهر، جشن، خاطره / تأملی در نسبت فضاها و جشن های شهری در 
دوران صفویان و قاجاریان
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خصوصي” مبدل ساخته است؟ و آیا این درست است که “وقتي 
جهان هاي خاطره در توالي سریعي جاي یکدیگر را مي گیرند، 
چنان که در قرن نوزدهم چنین کردند، در این حالت تداوم سنت 
به صورت برگشت ناپذیري” گسسته مي شود” )همان( ؟ در این 
حالت باید دید که آیا، همان گونه که بنجامین اشاره دارد، شهر 

که زماني خیابان هاي مطبوع و مناظر خیالي و عجیب و غریب 
و مجلل را عرضه مي داشت، که پرسه زن را به اکتشاف اشارت 
مي داد، اینک و در کالن شهر مدرن با انحطاط الگوهاي آشنا 
در جریان مدرنیته، نگاه خیره تماشاگر را در معرض “تجارب 

تکان دهنده” )همان( قرار مي دهد؟ 

 پی نوشت ها:

1 دو مقاله به جنبه هایی از فعالیت های روی داده در این فضاها 
اشاره دارند. مقاله خانم مهوش عالمی با عنوان " باغهای شاهی صفوی، 
صحنه ای برای نمایش مراسم سلطنتی و حقانیت سیاسی" در چارچوب 
مفهوم باغ عمومی به برخی از مراسم برگزار شده در خیابان چهارباغ و 
میدان نقش جهان اشاره می کند و بر نقش این فضاها در ایجاد یکپارچگی 
سیاسی تأکید می نماید )عالمی، 1387(. رابرت دی مک چسنی نیز در 
مقاله ای با عنوان"چهار منبع درباره ساخته های شاه عباس در اصفهان" 
هدف از ساخت میدان نقش جهان را ایجاد فضایی برای بازی های شاهانه 

مثل چوگان معرفی می کند)مک چسنی، 1385(
2 در این مقاله به طور خاص به میدان های احداث شده در تهران، 

به ویژه میدان ارگ، میدان توپخانه و میدان بهارستان اشاره می شود.
از  اعم  شده اند  بررسی  منظور  این  برای  مختلفی  نوشته های   3
تاریخ نامه های ایرانی هر دو دوره، نوشته های سیاحان فرنگی در هر دو 
دوره، مندرجات روزنامه های ایرانی مثل وقایع اتفاقیه در دوران قاجار، 

منابع نوشته شده معاصر در مورد فضاهای شهری این دو دوره.
4  در فرهنگ ایرانیـ  شیعی مهم ترین آیینی که خاطره جمعی مردمان 
از شهر را، از دوره صفویه به بعد، شکل داده سوگواری محرم است. بحث 
راجع به نحوة برگزاری و تجلی این مراسم درشهر و نقشی که بر حیات 
شهری می گذارد خود مستلزم بررسی جداگانه ای است، چون مراسم 

جشن ها و مراسم شادي آور شهري در اصفهان دوره صفوی 
شرایط مناسبي براي گرد هم آمدن مردم در فضاهاي شهري و 
تفریح و نشاط جمعي آنها فراهم مي آورد و با تجربه حضور در 
جمع و زندگي در حال، در محیطی به دقت طراحی شده و آرایش 
یافته، رویدادي دراماتیک را مي ساخت که به یاد مي ماند، خاطره 
جمعي ساکنان را از فضاي شهري مي ساخت و هویت شهري 
آنان را شکل مي داد. در گذر از دوران صفوي به دوران قاجار 
بسیاري از این جشن ها از یاد رفتند و تنها در اذهان و نوشته ها 
حفظ شدند. جشن ها که محملي براي پیوند اقشار مختلف مردم 
بود، کمتر شد و مناسبت هاي اجتماع اقشار مختلف مردم در 
موقعیت هاي شادي آور در شهر کاهش یافت. فضاهای شهری 
تهران در دوره قاجار نیز کالبد مناسب برای حضور همزمان 
آحاد مختلف مردم را در آیین های شادی آور فراهم نمی کرد. 
بخش بزرگي از مراسم جشن و شادي به محیط هاي بسته انتقال 
یافت. محیط هاي بسته اي که در آن اقشار مختلف مردم از هم 

جدا بودند و امکان تحکیم همبستگي ملي در آن کمرنگ تر بود. 
با گذر به دوران مدرن جنبه فردي و خصوصي بر جشن ها 
و آیین هاِي هنوز برقرار بیشتر تسلط یافت. هرچند، جشن هاي 
مذهبي مثل جشن عید قربان ازصحنه حیات شهري حذف شدند. 
در تحول رویدادهاي شهري، صحنه کالبدي  – فضایي شهري 
نیز که ظرف این رویدادها را مي ساخت دگرگون شده و طرح 

آن با شرایط جدید هماهنگ شده است. 
مي توان  مدرن  دوران  فضاهاي  به  بررسي  این  بسط  با 
دریافت که چگونه در گذار به شهر مدرنیستي و با از دست 
تهران که زماني  رفتن مناسبت هاي جمعي، فضاهاي شهری 
محل اجتماع شادي آور مردم بودند، مکاني براي سلطه ماشین 
شده و در این گذار خصوصیات کالبدي شان نیز با شرایط 
جدید هماهنگ شده است. امکان تولید خاطره جمعي مردم از 

شهر هرچه بیشتر کم شده است. 

نتیجه

دارد. حرکت  تفاوت  آیین های جمعی دیگر شهری  با  عزاداری محرم 
خودجوش مردمی در برگزاری آن نقش تعیین کننده دارد و در سده های 
گذشته گسترة برگزاری آن کل شهر و محالت آن را دربرمی گرفت و 
در واقع فضاهای شهری و روابط آنها منطبق با آن تعریف تازه ای می یافت. 
مراسم ماه محرم چنان در حیات شهر تأثیرگذار بود که عالوه بر ایجاد 
مکان های خاصی به نام تکیه در سطح محالت شهر برای برگزاریش، 

گسترة آن تمامی فضاهای عمومی شهری را نیز در بر می گرفت.
ایجاد خیابان و  باغ سازی سیاسی،  5 عالمی در چارچوب مفهوم 
میدان توسط شاه عباس را "راهی برای توجیه قدرت خود، فراهم آوردن 
تسهیالت جدید برای اهالی شهر، و ایجاد صحنه هایی برای نمایش 

قدرتش" می داند) عالمی، 1387، 57(
6  توصیفي از نمونه مراسم استقبال از سفرا را دالواله در میدان بزرگ 
قزوین شرح مي دهد که با چراغاني و تخته بستن میدان و نمایش هدایاي 

سفراي هند و روسیه همراه است) دالواله ، 1348، 430-424(. 
7  کمپفر از مراسم عبورشاه و درباریان از چهارباغ در سواری های 
تفریحی چنین یاد می کند: دسته بزرگی از انواع سوارهاـ  جزایری ها در 
جلو، با تفنگ و لباس هایي با الیاف طال، و نیز کمربندهای سیمین ، پرها 
وسایر تزئینات؛ علمدار به دنبال آن با علمی که به شکل چتر و نشانة 
حضور شاه است، فرمانده قوای مسلح یا ایشیک آقاسي، بیست صوفی 
قزلباش با عمامة سرخ دوازده ترک با پرهای زیبابرروی عمامه به دنبال 
آنها، پشت سر آنها شاه که دوازده شاطر سوار مزین به جواهر با ران های 
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برهنه و شنلی سبک وی را احاطه کرده اند، پشت سر وی وزیر اعظم و 
طبیب، و بعد از آنها خواجه سرایان، پیشخدمت ها که سالح و لوازم شاه 
حتی گاهی باز و از این قبیل را حمل می کنند. و در مرحلة بعد درباریان 
و سپس پسران بزرگان و اعیان ونهایتاّ غالمان سوار قلیان به دست 

می آیند)کمپفر، 1360، 232(.
8 کوستوف در بررسی نقش خیابان به عنوان فضای عمومی، به  
خیابان به عنوان مکانی برای ساختار دادن به جامعه اشاره می کند. او 
خیابان را جایی برای به نمایش گذاشتن طرز کار شهر و فراهم کننده 
صحنه ای برای آیین های جمعی آن می داند. این جنبه جمعی خیابان به 
گفته کوستوف بعد از رنسانس به تدریج منع شده و به فضاهای داخلی 

انتقال یافت )کوستوف، همانجا(.
9 اگرچه در این دوره جشن هایی به مناسبت های مختلف مثل تولد 
شاه یا تولد ولیعهد یا ازدواج و مانند آن برگزار می شود و به خاطر آن 
شهر چراغانی شده و آذین بسته می شود اما از مراسم جمعی همراه 
با آیین های مشخص ـ چنان که در دوره صفویه برگزار می شد ـ در 

فضاهای شهری خبری نیست.
10 فردریک شوبرل که در 1826 از ایران بازدید کرده است در مورد 
نوروز می نویسد: این جشن مدنی، که تنها جشنی هست که ایرانیان دارند 
در بسیاری از مراسمش شبیه به دوران کهن است. در روز آغاز جشن، 
منجمین که لباسهای با شکوهی بر تن دارد به قصر شاه یا قصر حاکم 
والیت می روند و بر ایوانی مستقر می شوند تا لحظه ورود خورشید 
را به نشانه Aries تماشا کنند. به محض اعالم آنها ، چندین گلوله توپ 
شلیک می شود؛ شیپورها، طبل ها و نقاره ها نواخته می شود؛ انواع ورزش 
و سرگرمی در سراسر شهر آغاز می شود. در طی سه روزی که مراسم 
نوروز طول می کشد، جز جشن، اسب سواری، ورزش و نمایش هایی از 

 .)Shoberl, 1828,154(.انواع و اقسام چیز دیگری نیست
11 اگر هم مراسمی با حضور شاه برگزار می شد، شاه در ایوانخانه 
سردر خیابان الماسیه )یعنی در فضایی خارج از محوطه میدان( به تماشا 
می نشست. نمونه آن را می توان در توصیف معیرالممالک از مراسم 

آتش بازی شب عید دید)معیرالممالک، 1362، 60(. 
در  می نویسد:  قربان  عید  مراسم  توضیح  در  فردریک شوبرل   12
شهرهای بزرگ، حاکم شتری را قربانی می کند و مراسم در خارج از 
شهر برگزار می شود. در نقطه ای که برای این منظور مناسب باشد. حاکم 
اولین ضربه را می زند. و سپس حضار بر شتر هجوم آورده و آن را 
قطعه قطعه می کنند.  در بازگشت مردم از مراسم قربانی، سکو هایی جلوی 
قصر حاکم، در میادین عمومی و در خیابان ها درست شده و طناب بازها، 
کشتی گیرها، مطرب ها، خواننده ها و رقاصان مردمی را که بقیه روز در 
آنجا هستند سرگرم می کنند)Shoberl,1828,91(. با  توجه به توصیفات 
شوبرل و تصاویر به جا مانده، مثل تصویری که کلمباری از این مراسم 
دارد )تورنتن،1374، 63(، فضای برگزاری مراسم شکل تعّین یافته کالبدی 

ندارد .
13 تفاوت توضیحات اوبن و معیرالممالک با توصیف اورسل از این 
مراسم در این است که در توضیحی که آنها می دهند، شاه در میدان 
نگارستان حضور ندارد و شتر قبل از مراسم به نزد وی برده می شود 

)معیرالممالک، همانجا؛ اوبن، همانجا(.
14 هرچند با توجه به توضیحات معیرالممالک و اوبن و شوبرل و 
تصویر کلمباری به نظر می رسد  میدان نگارستان همیشه محل جمع شدن 
همه طبقات برای انجام مراسم عید قربان نبوده است؛ درست برخالف 

خصوصیتی که در اصفهان می شد دید.
15 هرچند تا پایان دوره قاجار در روز عید قربان در جاهاي دیگر ـ 
در کنار توپ مروارید در میدان ارگ و نزدیک استخر باغ وحش در باغ 

الله زارـ  افراد دسته موزیک فوج مخصوص نایب السلطنه کامران میرزا 
براي سرگرمي مردم آهنگ مي زدند و این دو نقطه به گفته سیفي تفرشي 
"مجمع اهل دل و ارباب هوا و هوس مشتاقان سیر و تماشا بود")همان، 
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