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 2، شماره3، دوره1399 پاییزجغرافیا و روابط انسانی، 

  های مذهبی در ایجاد حسّ مکان در ساکنین محلّات شهریتحلیلی بر نقش مکان

 ی زنجان(ی حسینیّهی موردی: محلّه)مطالعه
 نویسنده

 محمّدجواد حیدری

نشگاه دانشجوی دکتری شهرسازی اسالمی، گروه معماری و شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دا

 هنر اسالمی تبریز، تبریز، ایران
 08/09/1399تاریخ پذیرش:                                                                                     07/08/1399تاریخ دریافت:   

 چکیده

یابی به دستد که موجب شومیی مردم از محیط پیرامونی خویش اطالق حسّ مکان به ادراک ذهنی و آگاهانه

که  به محیط پیرامونی خویش دممر حسّ مثبت لذا گردد.می ها به محیطآن دلبستگیو  هویّت در ایشان

ساز تواند زمینهبرداری صحیح از آن، میاست که در صورت بهره فرصتی، شودشناخته می« مکانحسّ»عنوانبا

ژوهش پبر این اساس، در این  های شهری شود.تسهیل در اجرای طرح در نتیجه و های اجتماعیمشارکت خلق

ی حسینیّه و مشارکت مکان در ساکنین محلّهاعظم در ایجاد و ارتقاء حسّ یبه بررسی نقش و تأثیر حسینیّه

بزار ااز میدانی بوده و  روش پژوهش حاضر مبتنی بر مطالعات اسنادی و شده است. اقدامها اجتماعی آن

ی تعداد نمونه G-Power افزارکه نرمرغم آنعلی آوری اطّالعات میدانی استفاده گردید.پرسشنامه برای جمع

 200، تعداد ها به کل جامعهنفر تعیین کرده بود، ولی به منظور اطمینان بیشتر در  تعمیم داده 191آماری را 

 SPSS ایرایانه یحاصل از پرسشنامه، از برنامهتایج همچنین برای تحلیل ن. گردیدپرسشنامه تنظیم و تکمیل 

ده و روش پیرسون استفا واریانس تک فاکتوریها از روش تحلیل و برای تحلیل همبستگی شاخص Excelو 

 «تحصیالتمیزان»و « محلّهدرسکونت زمان  مدّت»شنامه مبیّن آن بود که بیننتایج حاصل از آزمون پرس گردید.

اعظم یدهندگان، حسینیّهپاسخ یقاطبههمچنین  ی معناداری وجود دارد.ها رابطهآن  مکانحسّدهندگان با پاسخ

 .صد(در 74) نمودنددانسته و از سکونت در آن ابراز رضایت  خویشی بخش به محلّهصلی هویّترا عنصر ا

ر آن را ددانسته و شرکت دهندگان مشارکت اجتماعی را امری مقدّس درصد از پاسخ 85بیش از  این،برعالوه

 د.داننای همگانی میوظیفه

 اعظم زنجان. یواژگان کلیدی: حس مکان، هویّت مکان، مشارکت اجتماعی، حسینیّه
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 مقدمه .1

 ا و اعتقاداتریشه در باوره عمدتاًگردد که اطالق می ها و رفتارهای جمعی گروهی از مردمها به فعالیتآیین

ها آیین بنابراین، د.نشوبرگزار می ایاصّی در فضاهای ویژهعموماً با اعمال و حرکات خ و داشته هامذهبی آن

لق بودن آن، موجب خَیسو، جمعد. زیرا از یکنل با فضا قرار داری فعالیتی اجتماعی، در ارتباط متقاببه مثابه

ز شرایط و ای فرهنگی، متأثّر ادیگر، به عنوان پدیدهشود و از سویها میفضاهای خاصّی جهت برپایی مراسم

 ای شهری دانست.ای فضایی و به تبع آن پدیدهتوان آن را پدیدهاز این رو می د.نباشهای محیطی میویژگی

هایی ی سوگواریشامل مجموعهکه  باشدمی های عاشورایی، آیینمذهبی-های جمعیهای آیینیکی از جلوه

 .شودبرگزار می )ع(امام حسیندر رثای که  است

های عاشورایی از قدمت باالیی در برپایی آیینباشد، که ی از شهرهای قدیمی فالت ایران میشهر زنجان یک

در شهر محرّم  شاه قاجار و در ایّام ماهی ناصرالدّینکه آرمینیوس وامبری که در دورهطوریبهبرخوردار است. 

اسم سوگواری ها پیش از آغاز ماه محرّم، مرشهروندان زنجانی مدت»نویسد:؛ در این رابطه میزنجان بوده است

ها در طول شوند ... آنخوانی آماده میکنند و همه برای عزاداری، روضه و حضور در مجالس مرثیهرا آغاز می

اماکن  ، واجد. همچنین این شهر(70 :1372 )وامبری، «ورزنداین ماه از برپایی مراسم جشن و سرور امتناع می

)ع( بیتاهل دارانیی دوستاکه از دیرباز، کانون گردهم باشدمی ها و تکایانیّهمساجد، حسی مذهبی بسیاری چون

ان مذهبی ذب گردشگرو موجِد ج یافتهشهرت جهانی از که امروزه  های مذهبیگونه مکاناز اینبوده است. یکی

عزاداری  کننده در مراسمجمعیّت شرکت و حجم باالی دیرینگی. استی اعظم حسینیّه ،باشدمیبه شهر زنجان 

ملّی  به عنوان دهمین میراث معنوی کشور به ثبت 15/10/1387در تاریخ  که شداین مکان مقدّس، موجب 

شمار ی حسینیّه بهبخش به شهر و محلّههویّتاصلی به همین دلیل، امروزه به عنوان یکی از عناصر  برسد.

شده به شهر زنجان متخصّصین، مردم و گردشگران وارد زنجان از شهرداریکه  در نظرسنجیکه طوریبه رود.می

خش بویّتهاز عناصر اصلی  عنوان یکیعظم و مراسم مذهبی و آیینی آن بها یحسینیّهاز عمل آورده است، به

 حسینیّه یاد شده است.  یشهر و محلّه به

 
 بخش به شهر زنجان از نظر متخصّصین، مردم و گردشگران . عناصر اصلی هویّت1شکل

 (.183و  181 :1394، عمارت خورشیدمشاورمهندسان منبع:)

 عنوان عاملیتواند به، میداردبه آن مکان  خَلق و تقویت حسّ نقش مهمّی درمندی یک مکان از آنجا که هویت

ی شهری که فقر اقتصادی های قدیم و فرسودهبافت ویژه در)بهساکنین  اجتماعیهای مهمّ در انگیزش مشارکت

برداری مورد بهرهموثّر بوده و باشد( های شهری میها در اجرای طرحساکنین عامل اصلی عدم مشارکت آن
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تحلیل اعظم، به ی حسینیّه بخشیهویّتی و هویّت هایویژگی تبیینحاضر بر آن است با  یلذا مقاله قرار گیرد.

 ی شهری بپردازد.های توسعهپذیری ساکنین در طرحو تقویت حسّ به مکان و مشارکت نقش آن در خلق

 . سواالت تحقیق2

ها را نآی حاضر سعی در پاسخگویی به ی اصلی این پژوهش مطرح بوده و مقالهبه عنوان مسألهسواالتی که 

 دارد، عبارتند از:

زنجان ی حسینیّه مکان در ساکنین محلّه و تقویت حسّ ، چه نقشی در خَلقی اعظماستقرار فضایی حسینیّه الف.

 دارد؟

ن در طرّاحی ساز مشارکت اجتماعی ساکنیتواند زمینهی حسینیّه(، میآیا وجود چنین حسّی )نسبت به محلّه ب.

 های شهری گردد؟ها و برنامهو اجرای طرح

 . روش تحقیق3

در ایجاد  های مذهبی و عاشورایی آنی اعظم و آیینحسینیّهدر این پژوهش به منظور ارزیابی نقش و تأثیر 

های شهری، از دو ها در طرّاحی و اجرای طرحآنپذیری ی حسینیّه و نیز مشارکتحسّ مکان در ساکنین محلّه

ک مستدلّی ای از اسناد و مدارو میدانی استفاده گردیده است. در روش کتابخانه ایی کتابخانهروش مطالعه

های ز روشاها و ... استفاده شد و در روش میدانی نیز، ها، عکسها، مقاالت و تحقیقات، سفرنامهتابچون ک

طه با موضوع ی استانداردی در رابجا که پرسشنامهمصاحبه، مشاهده و تهیّه پرسشنامه بهره گرفته شد. از آن

ی آماری از ونهو به منظور تعیین تعداد نمساخته استفاده گردید ی محقّقتحقیق وجود نداشت، لذا از پرسشنامه

پرسشنامه  191ود تعداد آمده، الزم بدستی بهکمک گرفته شد که بر مبنای نتیجه G-Powerای برنامه رایانه

 تکمیل گردید. پرسشنامه تهیّه و 200ها، تعداد منظور افزایش ضریب اطمینان پاسختهیّه و تکمیل شود. لذا به

 
 گارنده(.نمنبع: ) ی آماریبرآورد حجم نمونه .2شکل

ی حسینیّه هآوری اطّالعات ساکنین محلّسوال تنظیم گردید تا به جمع 24بخش و  4تحقیق حاضر در  پرسشنامه

میزان  بخش به مکان، حسّ مکان ساکنین وهای هویّتی و عناصر هویّتهای مشخصات عمومی، ویژگیدر زمینه

نباخ استفاده ها اقدام شود. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه، از آزمون آلفای کرواجتماعی آنپذیری مشارکت

 آورده شده است. 1نتایج حاصل از آن در جدول شماره  گردید که
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 )منبع: نگارنده(. اصلی پرسشنامه نتایج حاصل از محاسبه آلفای کرونباخ برای سه مولّفه .1جدول

 
 یک بود.ای توأم با تصادفی ساده و سیستماتای چندمرحلهتحقیق نیز مبتنی بر روش خوشه گیری در اینروش نمونه

 
 .(منبع: نگارنده) ی مورد مطالعههای تکمیل پرسشنامه در محدودهپالک .3شکل 

  مبانی نظری .4

باشد، محیط میسبت به احساس عاطفی ایشان ن برآمده ازکه  ی شهروندانو تعلّق مکاندلبستگی  حسّ مکان، به

شده بین یک گروه از مردم با دیگران نسبت های ایجاداغلب به تفاوت ( وCortes, 2013: 13)اشاره دارد

حسّ مکان به معنای ادراک ذهنی مردم دیگر، عبارت به (.Qazimi, 2014: 309)کان خاصّی اشاره داردبه م

موجب احساس راحتی فرد در ها از محیط پیرامونشان است. این حسّ ی آناحساسات کم و بیش آگاهانهو 

جامعه در یک مکان مشخص  شده و از مفاهیم فرهنگی مورد نظر مردم، روابط اجتماعی و فرهنگییک محیط 

 شودیبه هویّت برای افراد مشخص مکند و باعث یادآوری تجارب گذشته و دستیابی حمایت می

 ومکان است ی پدیدار شناختی حس مکان، حقیقت در حوزه (.133 ،1394 : رنژادمهرجردی و میزادهحسینی)

شن و از لحاظ تاریخی، روح مکان برای برپایی ج (.36 :1384)فالحت، معنایی نزدیک به روح مکان دارد

، افتادمذهبی و یا جشن در آن اتّفاق می رو جایی که اعمال و مراسمشد. از اینکار برده میمراسم مذهبی به

مکان بود که آن را از سایر  هایو این احساس احترام یکی از مشخصهگردید ای میخود تبدیل به مکان ویژه

 (.58 :1385به نقل از فالحت،  Brinckerhoff, 1994)شدکرد و روح مکان نامیده میمی ها متمایزمکان

که در آن سکونت دارند،  ری انسان با مکانیذات پنداشناسان محیطی، حسّ مکان را به تعامل صمیمی و همروان

ی مختلف دالیلتواند به اط انسان با محیط مسکونی خویش میشناسان، ارتبکند. از نظر این دسته از روانتعبیر می

همچون قبور بزرگان  فضاهای مقدّسکه به ارتباط فرد با  باشدها، ارتباط زیارتی میکه یکی از آن دپذیرصورت 

تواند در سطوح گونه ارتباطات میاین ( اشاره دارد.ها و تکایاحسینیهاز این دست و ) و معابد دینی، مساجد

عمولی و بسیار عمیق با آشنایی سطحی، م"گاسو ارتباط فرد با محیط را در سه سطح،  مختلف انجام پذیرد.

تفاوتی نسبت بی"کند که از بندی میآن را در هفت دسته طبقه کند و در حالی که شامایبندی میدسته "مکان

نسبی، یگانگی با مکان، مکانمکانی، ببی"باشد. هیومن معتقد است متغیّر می "تا فداکاری برای مکان به مکان
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باشد. کراس نیز های گوناگون ناشی از حسّ مکان میطیف "ری عقیدتیداداری ناخودآگاه و ریشهریشه

را از سطوح مختلف حس  "داری نامنسجم و منسجمبا مکان، ریشه مکانی نسبی، بیگانگیمکانی مطلق، بیبی"

 باشد.ی فرد با محیط مینوع رابطه داند که برآمده ازمکان می

 
 (.45 :1391منبع: کاللی و مدیری، ) نظرانسطوح گوناگون حس مکان بر اساس دیدگاه صاحب .4شکل 

های مختلف و سطوح حس مکان در دیدگاه با توجه به مفهوم: ی حسّ مکان. عوامل تشکیل دهنده1-4

کالبدی  توان در دو گروه عوامل ادراکی و شناختی وی حسّ مکان را میمختلف حس مکان، عوامل شکل دهنده

 تقسیم کرد.

 
 ی حس مکانعوامل تشکیل دهنده .5شکل 

Source: Hashemnezhad and et al, 2013: 7. 
هایی که شخص یفیّتکحس مکان ترکیبی است پیچیده از معانی، نمادها و  عوامل ادراکی شناختی: .1-2-4

که پس از  ای خاص ادراک کند. معانی و مفاهیمییا گروه به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه از فضا یا منطقه

 (.39 :1395)رضایی و همکاران،  شود از عوامل ایجاد حسّ مکان هستندادراک مکان توسط فرد رمزگشایی می

لکه نظام بصورت حسّ مکان تنها به معنای یک حسّ یا عاطفه یا هرگونه رابطه با مکانی خاص نیست، در این

ق پیدا و ساختاری شناختی است که فرد با آن به موضوعات، اشخاص، اشیاء و مفاهیم یک مکان احساس تعلّ

ی فرد ن رابطهنیستند. زیرا حسّ مکااز این رو افراد بدون حسّ مکان قادر به زندگی در محیطی خاصّ  کند.می

ان کلیّتی کند. در این صورت مکبا تمامی مفاهیم، اشخاص و سایر موضوعات موجود در آن مکان را تامین می

 .(72 :1395)میرغالمی و همکاران، شناسندها و اتّفاقات را با آن میشود که مردم تمام فعالیتمی

ر نمود، عبارت است از ها و ساختار فیزیکی مکان تعبیاز آن به ویژگیتوان که می عوامل کالبدی:. 2-2-4

ی خالصه انجامد. جدول زیرهای ظاهری و محسوس مکان که به آن شخصیّت داده و به افتراق مکانی میویژگی

 دهد.نظران در رابطه با عوامل کالبدی موثّر در ادراک وحس مکان را نشان مینظر صاحب
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 )منبع: نگارنده(. لبدی موثّر در ادراک و حسّ مکانعوامل کا .2جدول 
 عوامل کالبدی موثّر در ادراک و حسّ مکان سال نظرصاحب

 ری.اندازه مکان، درجه محصوریّت، تضاد، مقیاس، تناسب، مقیاس انسانی، فاصله، بافت، رنگ، بو، صدا، تنوّع بص 1981 فریتز استیل

 نفوذپذیری، شکل ساخت و مبلمان شهریمنظرشهری، چشم انداز،  1991 پانتر

 1995 یان زو
داند. زو معتقد است ساختارهای زو سه متغیّر اصلی حس مکان را خوانایی، ادراک بصری و هماهنگی قرارگاه رفتاری با محیط بصری می

 هایی از کیفیّات خاص و به وجود آمدن حس مکان نقش دارند.معنایی فضا برای ایجاد مجموعه

 1997 شولتز نوربرگ

س ساخته شده که شود که دارای شخصیّت مشخّص و متمایز هستند و شخصیّت محیطی از چیزهای ملموهایی یافت میحس مکان در مکان

و، تناسب، صدا، مقیاس دارای مصالح، شکل، بافت و رنگ است. وی اندازه مکان، فاصله، درجه محصوریّت، بافت، تضاد، رنگ، مقیاس، ب

 داند.تنوّع بصری را در ادراک و حس مکان موثّر میانسانی و 

 2001 جنیفر کراس

ای، عقیدتی، نامههای زندگیداند و رابطه با مکان را به صورتعوامل موثّر بر حس مکان را چگونگی رابطه با مکان و حسّ اجتماع می

ز مختلف از حسّ مکان را مندی پنج ترات، درونیّت، رضایتکند که با عواملی مانند هویّروایتی، مادی، وابستگی اجباری دسته بندی می

 کنند.ایجاد می

 2002 دیدید سالواسن

، اصالت، ساکنین و آید. وی شخصیّت کالبدی، مالکیّتتنیدگی فردی به وجود میحس مکان از تعامل سه عنصر موقعیّت، منظر و درهم

ی حس مکان هستند که در دهندهو فضاهای خصوصی و جمعی اجزای تشکیلوسایل رفاهی، طبیعت مانند آب، گیاهان، آسمان، خورشید 

 خلق مکان موثّرند.

 ی سختی و نرمی(، ساختار.شکل، رنگ، گشتالت، بافت، پیکره، جایگاه، جهت)وضع قرارگیری(، تعادل بصری)درجه 1389 پاکزاد

 ی مورد مطالعهمحدوده . معرّفی5

 زنجان ی یک شهریی یک منطقهناحیه باشد که دربافت قدیم شهر زنجان میز محلّات ی حسینّیه یکی امحلّه

 ی حسینیهمحلّهجمعیّت ، 1395در سال  بر اساس سرشماری رسمی نفوس و مسکن کشورواقع شده است. 

فر در هکتار ن 98/94جمعیّتی آن ناخالص هکتاری محلّه، تراکم  19ه است که با توجّه به مساحت نفر بود 2068

باشد. ی اعظم میها حسینیّهباشد که مشهورترین آنباب مسجد و تکیه می 5ی حسینیّه، واجد محلّه .ده استبو

پایایی آن در  ( وهای مذهبی و عاشورایی در آنناشی از برپایی آییناین مکان مقدّس به دلیل پویایی )اشتهار 

 باشد.می طول زمان

 
 .(گارندهمنبع: ن)  در شهر زنجانموقعیّت محلّه و مسجد حسینیّه . 6شکل 

 ی حسینیّهر محلّهبی اعظم تأثیرات حسینیّه .6

 :1376داند)بیکن، بیکن، شهر را بزرگترین دستاورد بشری و حاصل باورها و اعتقادات فرهنگی مردم جامعه می

 «بروز یافته استی سرزمینی در کالبد معماری و ساختار شهری فرهنگ و باورهای هر قوم و حوزه»(. زیرا 65

های منبعث از فرهنگ و مکتب عاشورا، (. در جوامع شیعی نیز، آیین302 :1394شیرازی و صادقی، )پاسدار

ای سو شهر مجموعهاز یک»ترین کنش اجتماعی، پیوند دوسویه و متقابلی با شهر دارد. زیرا عنوان گستردهبه

دیگر، ا و رفتارهای ساکنان آن شکل گرفته است و از سویهکالبدی است که بر اساس نیازها، فعالیت–فرهنگی

(. این 46 :1386پاکزاد، «)گذاردها تأثیر میها و الگوهای رفتاری جامعه بوده و بر آنی تمام نمای فعالیتآیینه
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ها با داشتن سه ویژگیِ کالنِ تکرارپذیری در زمان و مکان مشخص، برخورداری از ماهیّتی نمادین و آیین

ی اصلی شهر یعنی کالبد، معنا و فعالیت در تعامل و ارتباط عاری و کنش و فعالیتی اجتماعی، با سه مولّفهاست

ساخت اصلی امل وع مذهبی به عنوان یکی ازی ها( و فضا77 :1394کن، الحسابی و پای)علیباشدتنگاتنگ می

توان به ی چنین فضاهایی میجملهباشند. از عاشورایی می هایر، بهترین بستر برای برپایی آیینشه

ها و ی تمام نمای فعالیتسو آیینهاز یک ،مذهبی–ی آیینیفضایعنوان زیرا به. کرداعظم زنجان اشاره یحسینیّه

و از  گذارد.ها و رفتارهای جامعه تأثیر میدیگر، بر فعالیتتاری و مذهبی جامعه است و از سویالگوهای رف

 دهد.ی عاشورا پیوند میرود که مردم را با واقعهشمار میشاخص به نظر معنایی نیز فضایی

 تأثیرات کالبدی. 1-6

 انطباق مسیر حرکت دسته عزاداری با ساختار اصلی شهر. 1-1-6

باشد و فقرات شهر میبندی و ستونی استخوانهای عزاداری طیّ سالیان دراز به مثابهمسیر حرکت دسته

 سیردر واقع، م (.124 :1388گرفته است)حبیب و همکاران،  فقرات صورتاین ستونی شهر پیرامون توسعه

ترین نقاط صلی، معموالً از مهمهای اکردن بسیاری از گذرگاهکه با طِیهای عزاداری مسیری است حرکت دسته

زاداری عدسته (. 40 :1396)یوسفی و همکاران، گذردگاه، میدان اصلی، بازار و ... میچون مسجد، زیارتهم

)ره( ینیهای فردوسی و امام خم)رفت و برگشت(، از خیابان کیلومتری 5نیز در طول مسیر  ی اعظمحسینیّه

قدّس، از طریق می نماز مغرب و عشاء در این مکان رسد و پس از اقامه)ع( میابراهیم زادهو به امام عبور کرده

اریخی و تد. در طول این مسیر، عناصر نمایی اعظم رجعت میخیابان توحید و بازار سنّتی شهر به حسینیّه

مساجد تاریخی  های ذوالفقاری و دارایی ومیدان، عمارتمسجدجامع، سبزهبخش شهر همچون هویّت

های سان حلقهبهه قرار دارد ک )ع(ابراهیمزادهکاظم، میدان انقالب، بازار سنّتی شهر و امامستون، آقامیرزاچهل

 کنند.یکدیگر اتّصال پیدا میزنجیر به 

 
 گارنده(.منبع: ن) ی اعظم در شهری عزاداری حسینیهمسیر حرکت دسته . 7شکل 

 ی اعظممعابر منتهی به حسینیّهی و توسعهتعریض . 2-1-6

، منجرشدبافت قدیم  های اصلیو شریان تا پیش از تحوّالت ناشی از شهرسازی مدرن که به تعریض معابر

با شروع نهضت . بودپذیر پیچ و ارگانیک امکاندراز طریق معابر پیچی اعظم تنها حسینیّهدسترسی به 

را از طریق معابر که اتّصال عناصر شاخص شهری -ی معابر در بافت قدیم شهرتوسعه گونه تعریض وهوسمان
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این، اقدام برعالوهاصلی مهیّا گردید.  هایاز طریق خیابانی اعظم نیز دسترسی به حسینیّه -نظر داشتمدّاصلی 

 فضای میدانگاهیگیری که به شکلآن ضمن ،در تملّک و تخریب واحدهای همجوار اعظم یمسئوالن حسینیّه

های تاریخی و مذهبی از حصار ساختمان موجب خروج این بنای ،ورودی اصلی حسینیّه منجر شد جلویدر 

 .گردیدوسی از خیابان فردبخش عنصری شاخص و هویّتعنوان بهآن  شدنقدیمی و نمایان

 
 .(: نگارندهمنبع) ی اعظمواحدهای مسکونی تملّک شده در اطراف حسینیه .8شکل

 های عمرانیفعالیتی اعظم در حفظ حریم بنای تاریخی حسینیّهتوجّه به  .3-1-6

برخی  اتّفاق نظر ندارند وحسینیّه اعظم  یبنای اصلی و اوّلیّهگرچه منابع مختلف تاریخی در رابطه با قدمت ا

 ، از وجود این بنای ارزشمند در دوران حکومت افشاریّه و زندیّه1چون تاریخ دارالعرفان خمسهاز منابع هم

مکشوفه از کف  3و عَلَم فلزی 2چون کتیبهبا استناد به تاریخ مندرج در اسنادی دیگر نیز اند و برخی سخن گفته

است که بنای اصلی و ولی قدرمسلّم  دهند.ی قاجار نسبت میبنای قدیمی حسینیّه، زمان ساخت آن را به دوره

باشد. لذا رعایت حریم ی اعظم یکی از بناهای تاریخی مستقرّ در بافت قدیم شهر زنجان میی حسینیّهاوّلیّه

 باشد.های پیرامون ضروری میای عمرانی ساختمانهدر فعالیت -به عنوان اثری تاریخی-کالبدی آن 

 
 .(نگارندهمنبع: ) کتیبه و عَلَم فلزی مکشوفه از بنای قدیمی حسینیه .9شکل 

 

                                                           
 زند اشاره شده است.خانای بدین نام در ماجرای درگیری و دستگیری حاکم زنجان با کریممحله. در این کتاب، به نام حسینیّه و  1
 قید شده است. 1261. بر روی این کتیبه، تاریخ  2
 حک شده است. 1221. بر روی این عَلَم، تاریخ  3
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 تأثیرات فعالیتی. 2-6

)در روز  ی اعظمی عزاداری حسینیّهباشد و دستهمحل اجتماع خودجوش عزاداران حسینی میاعظم،  یحسینیّه

مراسم عزاداری در انجام  رود.شیعیان جهان به شمار می بزرگترین اجتماع آیینی و مذهبیهشتم محرّم(، 

 3500. زیرا عالوه بر مشارکت استشهروندان  «اجتماعی و تعاملمشارکت »ساز بروز ، زمینهی اعظمحسینیّه

خودروها در معابر منتهی به سازی جریان تردّد ها در روانها در برپایی مراسم عزاداری، همکاری آننفری آن

 قابل توجّهی رایگان خدمات بهداشتی و درمانی، احسان نذورات و ... مسیرهای عزاداری، نظافت مسیرها، ارائه

را به شود، آنی اعظم ذبح میهایی که در مراسم عزاداری حسینیههمچنین، امروزه شمار زیاد قربانی باشد.می

ی عمومی، درمانگاه خانههمچنین، تأسیس کتاب .1از مِنا( تبدیل نموده است دومین قربانگاه جهان اسالم )پس

کریم در ایّام ماه رمضان(، برگزاری مراسم خوانی قرآنهای قرآنی )جزءو نیز فعالیت الحسنهو صندوق قرض

اعظم  یحسینیّهبا منبع مالی های جنبی ماعت، اطعام نیازمندان از فعالیتهفتگی دعا و زیارت، برگزاری نماز ج

از دیگر  باشد که نقش مهمّی در رونق حیات شهری در این بخش از شهر دارد.ی مردم میو مشارکت گسترده

های توان به ازهم گسیختگی فعالیتی اعظم، میمراسم عزاداری در حسینیّه ناشی از برگزاریتأثیرات فعالیتی 

معمول واحدهای تجاری و اقتصادی مستقرّ در مسیر عزاداری اشاره نمود. زیرا در طول انجام مراسم، بسیاری 

گر انجام نظارهها ها، مالکین آنبودن مغازهرغم دایرکه علیو یا این شوندتعطیلی کشیده میاز این واحدها به 

 شوند.مراسم می

هبی فروشی )کتب مذهایی مثل کتابی اعظم به فعالیتاف حسینیههمچنین کاربری واحدهای تجاری در اطر

های نی اعظم و دیگر مکاهای صوتی و تصویری مجالس عزاداری حسینیهای(، تکثیر و توزیع فایلو مرثیه

ت. مذهبی، چاپ بنرهای مذهبی و همچنین تعمیر و فروش وسایل صوتی و تصویری اختصاص پیدا کرده اس

ی چنین تأثیراتی جملهباشد، ازی اعظم میها با حسینیّهچنین واحدهایی نیز متأثّر از همجواری آنگذاری حتّی نام

 توان به عناوینی چون آژانس مسافرتی فرات، تاکسی تلفنی سفینه النّجاه، دارالشفاء مصباح،می

 ی سیدالشّهداء، مهدکودک قرآنی مصباح اشاره کرد.الحسنهقرضصندوق

 معناییتأثیرات . 3-6

را صرفاً جسمانی و در قالب تشخّص کالبدی که لینچ آنصورتیی هویّت بهدر فرآیند معنابخشی به محیط، مسئله

ای اجتماعی و ذهنی دارد و چیزی است که مردم به شناسان، هویّت جنبهبیند، مطرح نیست. از نظر جامعهمی

. شوندموجب معناداری مکان میترتیب اینبه( و Huigen & Meijering, 2005: 21دهند)مکان نسبت می

)کاشی آمدن حسّ مکان نقش دارندوجودبه شده درساختهاست ساختارهای معنایی فضا و محیطمعتقد  2یان زو

زیرا فضاهای  باشند.گذار بر آن میثیرعوامل تأ یهای مذهبی از جملهآیین و فضاها و( 48 :1392و بنیادی،

های جمعی و مذهبی بوده و نقش مهمّی در تداوم فرهنگ باشند که محل اجرای آیینمیهایی مذهبی شامل مکان

                                                           
 شود.رأس دام در مراسم عزاداری این حسینیّه ذبح می 15000. امروزه حدود  1

2 . Yan Xu. 
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های ها و فعالیتمشتمل بر حرکتنیز های عاشورایی آیینکنند. عی و حیات اجتماعی جوامع بازی میجم

ادراک فضا ی درازمدت از حضور و ی نوع فعالیت و تجربهفرد، متنوّع و نمادینی است که به واسطهمنحصر به

مکان و در نتیجه حس مکان  ساز دلبستگی بهکند و کسب معنا زمینهکسب معنا می ،از مکان اجرای آن

مذهبی شهر از نظر برپایی  مکانترین ی اعظم مهمجا که حسینیّهاز آن (.34 :1392کن،الحسابی و پایاست)علی

بخشی به تصوّرات ذهنی مهمّی در شکلباشد، نقش مذهبی و عاشورایی می هایمراسم عزاداری و آیین

باشد، که از باورها مراسم و رویدادهایی می محلّ برگزاریشهروندان و خاطرات جمعی آنان از شهر دارد. زیرا 

ای گستردهاین مشارکت برعالوه .کندمیداللت  های جمعیگیرد و بر ارزشی مردم، نشأت میو اعتقادات عامّه

 انگیزی و در نتیجه دلبستگیب خاطره، موجحسینیّه اعظم دارند های مذهبی و عاشوراییآیینکه مردم در برپایی 

ی اعظم و ناشی از استقرار فضایی حسینیّهمعنایی به دو مورد از تأثیرات  این بخش،در  شود.می ایشان یمکان

 شود.ه میآن اشاردر عاشورایی  هایبرپایی آیین

 شهر از ساختار ثانویّه ایجاد .1-3-6

باشد. هر میشده برای ساختار اصلی شی اکثر تعاریف ارائهی مفقودهی معنایی محیط، حلقهتوجّهی به جنبهبی

گردد ف میای از عناصر کالبدی و معنایی )تصویر ذهنی( تعریحال آن که در مطالعات گشتالتی، شهر آمیخته

اختار شهر، سدر بررسی بنابراین، باشد. روابط متقابل میها نه از نوع رُجحانی، بلکه از جنس ی آنکه رابطه

ت بارز بار باید ساختار اصلی شناسایی شود که متشکّل از عناصر و فضاهای شهری نمادین با خصوصیّایک

آورد. وجود میی نمادین شهر را بهترین شکلش، شالودهباشد که تصوّر ذهنی از شهر در عمومیکالبدی می

مهمّی در  توان عناصر و فضاهای دیگری را جستجو کرد که برای مردم معنادار هستند و نقشعالوه برآن، می

ین معناداری اگیری تصویر ذهنی از شهر دارند، اگرچه شاید دارای هویّت مشخّص و بارز کالبدی نباشند و شکل

کسب  در حیات شهریشان به عنوان قرارگاه رفتاری ی نقشی که در جامعه دارند و موقعیّترا به واسطه

شهرها، حاصل تصویر  ساختار ثانویّه د.شویاد می «هساختار ثانویّ»عنوان (. لذا از آن به25 :1394اند)اهری، کرده

در  باشد که برساخت اجتماعی نقش اصلی رای میمندذهنی شهروندان از فضاهای شهری معنادار و هویّت

 زاریبرگ اصلی شهر، از ماندگاری بیشتری برخوردار است. کند و به نسبت ساختارگیری آن ایفاء میشکل

ی که سابقهطوریباشد. بهکُهنی برخوردار می ی تاریخیدر شهر زنجان، از پیشینههای مذهبی و آیینی مراسم

ز عصر مدرن ی اعظم به پیش اچون زینبیّه و حسینیههای مذهبی آن همهای آیینیِ برخی از مکانانجام فعالیت

گیری ساختاری ثانویّه از شهر این اساس، به شکلگردد و بروره باز میدکالبدی آن -تحواّلت ساختاریو 

 باشد.یانجامیده است که برخالف ساختار اصلی شهر، کمتر دچار تغییر و تحوّل شده و همچنان پابرجا م



 2شماره 3، دوره1399 پاییزجغرافیا و روابط انسانی،                       

488 

 

 
 .(منبع: نگارنده) جاناعظم در شهر زنی عزاداری حسینیّه ی ناشی از تحرّک فضایی دستهساختار ثانویّه -10شکل 

 از بخش جنوبی شهر عبورکنندهبه مسافران شهر  فمعر ّ .2-3-6

های تاریخی و جا که نشانهاز آنروند و ی شهرها به شمار میاز عوامل اصلی تحلیل معناشناسانهها یکی نشانه

ناصر اصلی در باشند، لذا یکی از عارتباط میها و هنجارهای حاکم بر جامعه در طور مستقیم با ارزشمذهبی به

ی شهری برای ساکنین ی اعظم زنجان نیز به عنوان یک نشانهامروزه حسینیّه روند.می شمارها بهگونه تحلیلاین

را آن که این مسجدزیرا موقعیّت مکانی باشد. مطرح میزنجان شهر  سمت جنوباز  رحال عبودرو مسافرین 

ه است و برجستگی و تمایز کالبدی آن هران ساختت-کمربندی جنوبی و آزادراه تبریز زنجانرود،همجوار با 

در شهر  مثبت ازو موجِد تصویر ذهنی  معرِّف شهری با هویّت دینی و مذهبی های اطراف،نسبت به ساختمان

 باشد.جنوبی شهر میر از کمربندی حال عبوین دراذهان مسافر

 
 .(گارندهمنبع: ن) ی شهری در دل بافت قدیم شهر زنجاناعظم به عنوان نشانهی حسینیه. 11شکل 

 ی حسینیّهحسّ به مکان در ساکنین محلّهی اعظم در ایجاد نقش حسینیّه. ارزیابی 7

های عاشورایی در آن بر ایجاد و برگزاری آیین ی اعظممنظور ارزیابی تأثیرات ناشی از استقرار فضایی حسینیّهبه

های شهری، از ها در فرآیند طرّاحی و اجرای طرحآن جوییی حسینیّه و مشارکتمکان در ساکنین محلّهحسّ 

به ین آن، حسینیّه و مصاحبه با ساکن یی محلّهضمن مشاهده ،منظوربدین د.ی میدانی استفاده شمطالعهروش 

 اقدام گردید. تهیّه و تکمیل پرسشنامه

سنّ، از نظر وضعیّت اجتماعی )انوار ارزیابی مشخّصات سرپرستان خسنجش و بیشتر به  سؤاالت بخش اول

اختصاص  (وضعیّت شغلی و معیشتیاقتصادی )و محلّ تولّد، میزان تحصیالت، مدّت زمان سکونت در محلّه( 

ا منشأ ی حسینیّه را خانوارهایی باز جمعیّت محلّهی اعمده که بخش آمده، مبیّن آن استدستداشت که نتایج به

قیمت پایین  برخوردار نبوده وی مناسب درآمدیاز وضعیّت شغلی و که  دهندتشکیل می درصد( 63روستایی )
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درصد از  63 ها در این محله بوده است.سکونت آن و اولیّه ، عامل اصلیدرصد( 5/67) بهامسکن و اجاره

تر دارای تحصیالتی در سطح دیپلم و پایینها نیز درصد از آن 74دارای شغل آزاد بوده و  هاسرپرستان خانوار

مکانی  های مورد سنجش در این بخش از پرسشنامه بر حسّگویه یرابطهبه منظور ارزیابی  از آن هستند.

استفاده گردید که نتایج حاصل، مبیّن آن  1وریخانوارها و سرپرستان خانوار، از روش تحلیل واریانس تک فاکت

 ی معناداری با حسّرابطه ،حسینیّه یخانوارها در محله «مدّت زمان سکونت»و  «تحصیالت» بود که دو عامل

 ها دارد.مکانی آن

 نمودار
خانوارها با  انرپرستس مشخصات عمومی آزمون معناداری

 هاحس مکان در آن

نتیجه تفسیر 

 آزمون

 
 

. تأیید فرضیه صفر

 Pچون مقدار ارزش 

 در ضریب 05/0بیشتر از 

درصد  95اطمینان 

ای بین است، لذا رابطه

سنّ سرپرست خانوار و 

در حس به مکان 

ی تحقیق وجود عرصه

 ندارد.

P-value > 0/05 

  

 تأیید فرضیه صفر
P-value > 0/05 

  

 تأیید فرضیه صفر
P-value > 0/05 

توان را میامر دلیل این

به اسکان جمعیّت مهاجر 

ی در محلّهروستایی 

 حسینیّه نسبت داد.

  

. یعنی رد فرضیه صفر

بین میزان تحصیالت و 

مکان، نسبت به  حسّ

وجود  معناداری رابطه

-Pدارد. زیرا مقدار 

value  05/0کمتر از 

 در ضریب است.

P-value < 0/05 

  

یعنی  .رد فرضیه صفر

بین مدّت زمان سکونت 

نسبت  در محلّه و حسّ

، رابطه به آن مکان

زیرا مقدار وجود دارد. 

P-value  کمتر از

 در ضریب است. 05/0

P-value < 0/05 

                                                           
1 . Anova: Single Factor. 
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 تأیید فرضیه صفر
P-value > 0/05 

  

 تأیید فرضیه صفر
P-value > 0/05 

دلیل این امر را می توان 

در مهاجر پذیری محلّه 

حسینیّه از روستاها 

 دانست.

 حقیق(.تهای )منبع: یافتهها با حسّ مکان مشخصات عمومی سرپرستان خانوار و آزمون معناداری آن .12شکل 

بخش دوّم سواالت، بنابراین، ، ی مستقیم و متقابلی با حس مکان داردمندی یک مکان رابطههویتجا که از آن

 ،های مذهبی و عاشورایی در آنآیین ی اعظم و برگزاریی حسینیّهبخشیابی نقش و تأثیر هویّتی و هویّتارزبه 

ایجاد با  مذکورزان ارتباط عوامل منظور تعیین میدر این مرحله، به در مقیاس شهر و محلّه اختصاص یافت.

جا که بر مبنای شاخص همبستگی پیرسون، از آنردید. استفاده گ 1پیرسونحسّ به مکان، از آزمون همبستگی 

مبنا، ، بر اینکند، از همبستگی منفی حکایت میترضرایب پاییننشانگر همبستگی مثبت و  7/0ضرایب باالتر از 

عنصر اصلی »جز های بخش دوم، مبیّن آن بود که بهپاسخ شهروندان به گویهنتایج حاصل از ارزیابی 

 ی مثبتی با حسّ مکانی داشته است.ها رابطههگوی، مابقی «بخشی به شهرهویّت

ص 
خ

شا

ی
یاب

رز
ا

 

های به گویه های شهروندانول پاسخانمودار و جد

 ی حسینیّهبخشی محلّهمندی و هویتهویّت

 بخش با حسهای هویّتارزیابی همبستگی گویهجدول 

جه پیرسونبا استفاده از روش  مکان
نتی

 

ش 
خ

ت ب
وی

 ه
ی

صل
ر ا

ص
عن

هر
 ش

به
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ی 
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لّه
ح

م
 

  

ت
مثب

 

                                                           
1 . Pearson Correlation. 
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ی ابطهو ارزیابی ر بخش به مکانو عناصر هویّت های مربوط به هویّتشوندگان به گویهپاسخ پرسش. 13شکل 

 های تحقیق(.یافتهمنبع: )ها با حسّ مکان آن

 سّ مکانیحمنظور ارزیابی بود که به ایو پیوسته هم مرتبطبه هایگویه شاملت پرسشنامه بخش سوم از سواال

که بیش از  دمبیّن آن بوهای این بخش، نتایج حاصل از آزمون گویه .طرّاحی شده بود حسینیّه یساکنین محلّه

نسبت به  پاسخ ساکنین کهطوریبه .داشتند مذکور ینسبت به محلّه احساس مثبتی دهندگان،درصد از پاسخ 95

ر (، تعلّق خاطدرصد 74)بیش از مندی از سکونت در محلّهرضایت چونهم مورد ارزیابی هایهسنجی همه

های منتهی به ترافیک خودورها در معابر و کوچهناشی از های تحمّل آالیندهدرصد(،  52)بیش از نسبت به آن

االی ب حاکی از حسّ مکان( درصد 70بیش از )آزمون حسّ مکانی کراسدرصد(،  90اعظم)بیش از  یحسینیّه

 باشد.حسینیّه می یساکنین به محلّه

   

   
 تحقیق(.های یافتهمنبع: )های مربوط حس مکان شوندگان به گویهپاسخ پرسش .14شکل
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شده، همکاری و های شهری در دستیابی به اهداف تعیینیکی از شروط الزم )و نه کافی( برای موفقیّت طرح

 گیرند.ویژه خانوارهایی است که تحت تأثیر مستقیم اثرات ناشی از اجرای آن قرار میمشارکت شهروندان و به

پذیر ین آن را اقشار ضعیف و آسیباغلب ساکنی شهری که ههای قدیمی و فرسوداهمیّت این موضوع در بافت

گونه محالت قدیمی و فرسوده ی حسینیّه زنجان یکی از اینمحلّه شود.دهد، دوچندان میشهری تشکیل می

ی تحقیق لذا بخش چهارمِ پرسشنامهباشد. های بهسازی و نوسازی شهری میباشد که نیازمند اجرای طرحمی

ی مذکور طرّاحی شده بود. پذیری ساکنین محلهه منظور ارزیابی میزان مشارکتحاضر شامل سواالتی بود که ب

ی نتایج حاصل از آزمون گویه های پرسشنامه مبیّن آن بوده که اغلب ساکنین مشارکت اجتماعی را مصداق آیه

اعتقاد دارند و  شمارندمیدرصد(  85)بیش از را امری مقدّس دانسته و آن «1تَعَاوَنُوا عَلَی البِرِّ وَ التَّقوَی» یشریفه

یقین، بهو  درصد( 90)بیش از  مسئول می باشندتعهّد و می اسالمی شهروندان در قبال یکدیگر که در جامعه

دلیل حاکمیّت چنین درصد( به 61ی مورد مطالعه با یکدیگر )بیش از تعامل و مشارکت باالی ساکنین محلّه

 باشد.تفکری می

دار
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ن
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 به
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 مثبتنتیجه حاصل ارزیابی همبستگی: 

 

 
 مثبتنتیجه حاصل ارزیابی همبستگی: 

 
 مثبتنتیجه حاصل ارزیابی همبستگی: 
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 مثبتنتیجه حاصل ارزیابی همبستگی: 

 
 مثبتنتیجه حاصل ارزیابی همبستگی: 

 
 مثبتنتیجه حاصل ارزیابی همبستگی: 

ها با حس های مربوط به مشارکت اجتماعی و ارزیابی میزان همبستگی آنشوندگان به گویهپاسخ پرسش.15شکل 

 های تحقیق(.یافتهمنبع: )مکانی ساکنین 

 

 

                                                           
 .2. سوره مائده، آیه  1
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 گیرینتیجهبندی و جمع .8

دلیل ، نه بهعصر حاضر دراشتهار آن  باشد کهی حسینیّه یکی از محلّات قدیمی شهر تاریخی زنجان میمحلّه

 .است (1CBDشهر) مرکز تجارت آن در بخشجغرافیایی فرد موقعیّت منحصر بهبخاطر  و نهآن  قدمت تاریخی

مسجدی که امروزه به محلّی برای تجمّع  .باشدمیی اعظم در آن علّت استقرار مسجد تاریخی حسینیّهبهبلکه 

را ( آنقربانی در یک روز )هشتم ماه محرّم 15000ذبح حدود و  جهان تبدیل گردیده بزرگترین اجتماع شیعیان

های آیینی از نظر اجتماعی نیز برگزاری مراسم به دوّمین قربانگاه جهان اسالم )بعد از مِنا( تبدیل نموده است.

. باشدمی هی حسینیّمذهبی شهروندان و اهالی محلّه–ی اعظم، موجِد مشارکت اجتماعیعاشورایی در حسینیّهو 

مراسم عزاداری  ی حسینیّه در برپاییو ساکنین محلّه یزنجان نفر از شهروندان 3500زه حدود امروطوری که به

ها و ریزی و اجرای طرحفرآیند برنامهجا که مشارکت اجتماعی شهروندان در از آن .کنندمشارکت میآن 

ی . لذا مشارکت گستردهرودشمار میشده بهنیل به اهداف تعیینهای شهری شرط الزم )و نه کافی( برای برنامه

ذهن گیری این سوال در مذهبی آن، موجب شکل-های آیینیسمی حسینیّه در برگزاری مراساکنین محلّه

موجب ایجاد حسّ به مکان در بین ساکنین حسینیّه،  یاعظم در محلّه ینگارندگان گردید که، استقرار حسینیّه

اجتماعی ایشان در ساز مشارکت تواند زمینهوجود چنین حسّی، میکه آیا و این ی مذکور گردیده استمحلّه

گونه سواالت حاضر در جهت پاسخگویی به این قیقلذا تحهای شهری گردد؟ و برنامه هاطرّاحی و اجرای طرح

ی مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده گردید منظور گردآوری اطّالعات مورد نیاز، از شیوهبهانجام گرفت. 

ها بود. پذیری اجتماعی آنحسّ مکانی باالی ساکنین و مشارکتها، مبیّن که نتایج حاصل از تحلیل یافته

مدّت »و  «میزان تحصیالت»ی معنادار ، از رابطههای سرپرستان خانوارگرفته درباره ویژگیهای صورتبررسی

ی ، حسینیّهدهندگاناکثریّت قریب به اتّفاق پاسخهمچنین  ها داشت.آن یبا حس مکان «زمان سکونت در محلّه

ن احساس مثبت داشتند و آنسبت بهها درصد آن95ی خود دانسته و بخش به محلّهاعظم را عنصر اصلی هویّت

خویش  یها نسبت به محلّهدرصد از آن70بیش از  و نمودند( ابراز رضایت میدرصد74از سکونت در آن )

نسته دهندگان مشارکت را امری مقدّس دادرصد از پاسخ85. از نظر مشارکت اجتماعی نیز، تعلّق خاطر داشتند

نمودار زیر تلفیقی از نتایج  .دانستندیکدیگر مسئول و متعهّد میشهروندان را در قبال ها درصد آن60 بیش از و

 دهد.ی حسینیّه را نشان میحاصل از آزمون پرسشنامه در محلّه

 

                                                           
1 . Central Business district. 
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 های تحقیق(.یافتهمنبع: ) ی زنجانی حسینیّهانطباق نتایج حاصل از آزمون پرسشنامه در محلّه .16شکل

 منابع و مآخذ

معماری –ی هنرهای زیباهی قاجاریه، نشریشناسایی ساختار ثانویّه شهر ایرانی در دوره (،1394)اهری، زهرا،  -1

 .23 – 34صص  .2. شماره 20ی دوره و شهرسازی.

ی ی، فصلنامهتحلیل تاریخی کارکرد حس مکان در ایجاد و تداوم هویت ایران (،1396بیگدلو، رضا، ) -2

 .21 – 42ص ص .3، سال هجدهم. شماره 71مطالعات ملی. 

یایی و پویایی فضاهای تأثیر باورها و مراسم آیینی در پا (،1394ازی، مظفر و صادقی، علیرضا، )پاسدارشیر -3

صص  .38ره . فصلنامه مدیریت شهری. شماها و تکایا در ایرانشهری؛ مورد پژوهش: تعزیه در پایایی حسینیه
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