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سـه گفتـار دربـاره دیـن  و شـهر
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نخستین نشست از سه گانة » دین وشـهر« با عنوان 
»مؤلفه های شهر پیشرفتة اسالمی« و با حضور پرفسور 
مطالعات  استاد  و  اسالم شناس  ساشادینا،  عبدالعزیز 
مذهبی دانشگاه ویرجینیا در چهاردهم مهرماه 94 در 
سالن شورای پژهشکدة ثامن برگزار شد. رابطة دین و 
شهرسازی، نقش دینداری در ارتقای کیفیت شهروندی 
مهم ترین  از  مدرن  انسان  روانی  نیازهای  به  پاسخ  و 

موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

      دغدغة مدرن شدن شهرهای سنتی
تدریس واحدی در امریکا با عنوان »جنبه های معنوی 
هنرهای زیبای اسالمی و معماری اسالمی« سبب شده 
سنتی  شهرهای  و  اسالمی  شهرهای  دربارة  که  است 
اسالمی و مسائلی که مدرنیته بر آنها تحمیل کرده است، 
به طور جدی مطالعه  کنم. دغدغة مدرن شدن شهرهای 
سنتی به نحوی که معنویت و موقعیت تاریخی  آنها از 
دست نرود، در تمام شهرهای مذهبی جهان وجود دارد. 

در سال 1988 همراه با صدوپنجاه نفر از پژوهشگران، 
تقریباً به مدت هشت هفته سفرکردیم تا آثار معنوی دنیا را 
مالحظه کنیم. از شهرهای قاهره، استانبول،  بیت المقدس، 
بنارس و شهرهای مذهبی چین و تایلند بازدید کردیم تا 
کشف کنیم که چگونه به این شهرها رسیدگی و از آنها 
حفاظت می کنند. سازمان ملل متحد و یونسکو، برای 
نگهداری بهتر از این آثار، به این سفر توجه ویژه داشت.

      شهرسازی، شهروندی و دینداری
در این جلسه سعی می کنم، چالش هایی را که مدرنیته 
در دهکدة جهانی برای ما به وجود آورده است، تشریح 
کنم. پرسش این است که در نهایت، مقصد شهرسازی 
چیست و می خواهد مردم را به کدام آرمان سوق دهد 
تا مردم با زندگی در آن شهر به کمال و مقصد خود 
برسند. بنابراین دو مسئلة شهرسازی و شهروندی با 
یکدیگر مرتبط و متصل هستند و نمی توان این دو را 
از هم جدا کرد. اما موضوع سومی نیز وجود دارد که 
با دو موضوع شهرسازی و شهروندی مرتبط و متصل 
است و آن موضوع دینداری است. اگر دینداری واقعی 
را به مردم ارائه کنیم، وظایف شهروندی را بهتر انجام 

می دهند. در نشست دیگری این موضوع مطرح شد که 
چرا شهروندی در ایران ضعیف است و اگر دولت خرج 
نکند مردم همه جا را کثیف می کنند. در سفرهایی که 
به کالت و ییالقات اطراف داشتم، دیدم که مردم همه جا 
را کثیف می کنند و اصالً به فکر حفاظت محیط نیستند 

و پالستیک هم این موضوع را تشدید کرده است. در ایام 
حج نیز وضعیت به همین منوال است. بنابراین سه نکته 
را با هم مرتبط می دانم: شهرسازی؛ شهروندی؛ و دین در 
تعریف من، دین، با معنویات مرادف است. یعنی انتظار 
ما از دین، دریافت نوعی معنویت است. منظور از دین، 
فقط مناسک دینی نیست؛ مناسک، چیزی است که بر 

معنویات تأثیر می گذارد.

       فرهنگ سازی نیازمند معنویت است
وقتی به شهر مشهد می نگرم، آن را شهری مدرن می بینم؛ 
شهرهای امریکا و کانادا و... نیز خصوصیات مشهد را 
دارند. وقتی در سال 47 به مشهد آمدم، جمعیت این شهر، 
صدوهشتاد هزار نفر بود و از ترافیک خبری نبود؛ اما 
مشهِد امروز، واقعاً دگرگون شده است و تمام تسهیالت 
مدرن در شهر وجود دارد. هر چیزی که در نیویورک 
هست، در مشهد نیز وجود دارد. به نظر من شهرداری 
می توانست مکان ها را خیلی بهتر نگهداری کند، اما این 
کار را نکرده است. در واقع شهرداری به جای اینکه به 

فکر شهروند باشد، به ماشین فکر می کند. در خیابان های 
مشهد محل عبور عابر پیاده مشخص نیست و فرهنگ 
ایست برای عابر پیاده هنوز جا نیفتاده است. این مطالب 
توجه  بعضی جنبه های شهرسازی  به  می دهد  نشان 
نداریم. چون شهرسازی نیازمند فرهنگ سازی است و 
فرهنگ سازی نیازمند معنویت است؛ زیرا فرهنگ سازی 

به تعهد نیاز دارد. 

      چهار مقصد زندگی انسان
نشان دهندة  من  اتاق  طراحی  و  دکور  که  همان طور 
تفکر و آرمان من است، شهر نیز از آرمان و تفکر ما را 
نشان می دهد. بنابراین ابتدا باید مقصد زندگی انسان را 
مشخص کنیم. به نظر من زندگی انسان در شهر، چهار 
مقصد مهم دارد. نخستین مقصد، زندگی کردن و حیات 
است. المهم فی المدینه، حیات االمنیه. زندگی امنیت 
می طلبد و امنیت از هر چیزی مهم تر است. دومین 
رحمانیت  به  زندگی  در  انسان  است.  محبت  مقصد، 
نیاز دارد و نمی خواهد مردم با او با خشونت رفتار کنند. 
مدرنیته انسان را طوری مستقل کرده است که از اظهار 
ضعف خجالت می کشد؛ حتی والدین ضعف شان را به 
بچه هایشان ابراز نمی کنند. در عربی ضرب المثلی وجود 
دارد که می گوید »فسأل الجار قبل الدار«، اما در امریکا 
کامالً برعکس فکر می کنند و مناطق کم تردد و خلوت را 
ترجیح می دهند. پس از مدتی امریکایی ها متوجه شدند 
که در این مناطق حب و محبت وجود ندارد و برای 
رفع این کمبود باشگاه هایی بر پا کردند تا همسایگان 
در آن جمع شوند و بین آنها محبت به وجود بیاید. 
سومین مقصد انسان یادگیری است. عالمه طباطبایی 
بارها در المیزان می گوید که انسان طالب حقیقت جویی 
است. پس درس، تفکر و تعلیم در مؤلفة سوم جمع 

دغدغة مدرن شدن شهرهای سنتی
به نحوی که معنویت  و موقعیت تاریخی  

آنها  از دست نرود، در تمام شهرهای 
مذهبی جهان وجود دارد.

شهرسازی نیازمند فرهنگ سازی است و 
فرهنگ سازی نیازمند معنویت است ؛
زیرا فرهنگ سازی به تعهد نیاز دارد.
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نسل  برای  میراث گذاری  چهارم،  مؤلفة  است.  شده 
بعدی است. در میان تمام موجودات، فقط برای انسان 
مهم است که نسل بعدی دربارة او چگونه فکر خواهد 
است. مهم  بسیار  میراث  موضوع  روی  این  از  کرد؛ 

      چهار نیاز اصلی انسان
اگر این چهار مقصد زندگی را در نظر داشته باشیم، به 
چهار نیاز اصلی انسان می رسیم. انسان در دنیا مسافر 
دارد  رو  پیش  که  کوتاهی  مدت  برای  باید  و  است 
برنامه ریزی کند و در این برنامه ریزی، شهر و نظام و 
انسجام آن بسیار مهم است. دنیای مدرن همه چیز را 
به تکنولوژی تبدیل می کند و در دسترس قرار می دهد؛ 
اما انسان نمی تواند فقط در مادیات زندگی کند و هر 
چقدر سهولت داشته باشد باز هم چهار نیاز اساسی 
دارد که باید تأمین شود. نخستین آنها نیاز اجتماعی 
است که معنای آن واضح است. ما ساخته و پروردة 
اجتماع هستیم و به انسان های دیگر نیاز داریم. خانه، 
جایی است که کسی منتظر شماست؛ بنابراین خانه 
صرفاً ساختی مادی و کالبدی نیست. انسان نیاز دارد 
که کسی منتظر او باشد و از او استقبال کند. نیاز دوم، 
نیازهای جسمانی هستند که در دنیای مدرن به اندازة 
کافی به آنها توجه شده است. نیاز سوم انسان نیازهای 
روانی است. هفتاد درصد دانشجویانم در امریکا افسردگی 
دارند و در این کشور خودکشی بسیار زیاد شده است. 
بنابراین هفته ای از ماه اکتبر را با عنوان »آگاهی دربارة 
مدام  هفته  این  در  و  کرده اند  نام گذاری  خودکشی« 
دربارة این موضوع، آگاهی بخشی می کنند. آخرین نیاز 
انسان نیاز معنوی است. منظورم از معنویات، صرفاً نماز 
نیست. نیازهای معنوی دنیای امروز آنقدر زیاد است که 
بچه هایی که تا به حال نماز نخوانده اند از من می خواهند 
به آنها نمازخواندن یاد بدهم. وقتی به آنها می گویم چرا به 
کلیسا نمی روید؛ می گویند می خواهیم به روش تو عبادت 
کنیم. اما چون در دانشگاه های امریکا ترویج هیچ دینی 
مجاز نیست، اجازه نمی دهند به بچه ها نماز یاد بدهیم .

      شـهر ایدئال
منظورم این است که انسان مدرن بی نهایت تنهاست 
و شهرسازی باید این فشار را بکاهد و مردم را از راه 
روانی ارضا کنند. مرد و زن امروز بسیار تنها هستند 
و هیچ یک نمی خواهند صحبت کنند و نیازهایشان را 
بگویند و نگفتن نیازها فشار درونی زیادی ایجاد می کند. 
پزشکان امریکایی تا دهة پنجاه و شصت یا بی دین بودند 
یا ادعای بی دینی می کردند. در جامعة غربی، بیمارستان 
خالی از معنویات است و محل علم است. اما امروز من 
بروم،  باالی سر مریض ها  بیمارستان  در  دارم  وظیفه 
به آنها دلداری بدهم و با آنها دربارة معنویت صحبت 
 کنیم؛ چراکه فرزندی به دیدار آنها نمی آید. در کنار 
مریض ها می نشینیم، برایشان کتب دینی می خوانیم و 

سعی می کنیم خألهای معنوی آنان را پر  کنیم. امروزه 
بیمارستان متوجه شده است که بدون دین نمی تواند 
هیچ کاری انجام دهد. چون پزشکان جوان مسلمانان را 
بسیار معنوی می دانند، از من دعوت کرده اند که به آنها ذکر 
یاد بدهم، در حالی که من صوفی نیستم. آنها دین رسمی 
را انکار می کنند، اما معنویت را می پذیرند. در میان جوانان 
مشهد نیز گریز از دین رسمی وجود دارد، اما آنها نیز مخالف 
دین و معنویت نیستند. در دنیای امروز شکل جدیدی از 

دینداری شروع شده است و بسیار مهم است که بتوانیم 
نیروهای درونی انسان را به راه های معنوی صحیح سوق 
بدهیم. اگر در شهرسازی به این چهار نیاز پاسخ دهیم، شهر 
ایدئال ساخته می شود. البته در دنیای واقعی شهر ایدئال 
وجود ندارد و انسان است که به مکان معنویت می دهد.

       فرهنگ به قانون جهت می دهد
موضوعی که شهرداری ها چندان به آن فکر نمی کنند، 
است.  تخریب کننده  و  منفی  نیروهای  جهت  تغییر 
چگونه می توان شهروندان را از وضعیت منفی خارج و 
آنان را به شهروندانی مسؤلیت پذیر تبدیل کرد؟ البته 
بسیاری از کارها را بدون زور قانون نمی توان انجام داد، 
اما فرهنگ به قانون جهت می دهد. برای نمونه رعایت 
حقوق عابران یا جلوگیری از قانون شکنی موتوسیکلت ها 
در مشهد، مستلزم فرهنگ سازی است و فرهنگ سازی 
نیز به قانون و نیرو نیاز دارد. شهر لورد فرانسه به دلیل 
رخ دادن معجزه ای برای حضرت مریم و آبی که از زمین 
آن می جوشد، از نظر برخی افراد مقدس است و نظم 
دقیقی دارد که می تواند برای مشهد الگو باشد. با وجود 
اینکه در روزهای زیارتی، جمعیت زیادی به این شهر 

در میان جوانان مشهد نیز گریز از دین 
رسمی وجود دارد، اما آنها مخالف دین و 

معنویت  نیستند

می آید و ازدحام مردم و ماشین زیاد می شود، اما مدیران 
شهری وضعیت را به خوبی مدیریت می کنند و نظم 
خوبی برقرار است. اگر کسی از بیرون به مشهد نگاه کند، 

بی نظمی شدیدی به چشمش می آید و چون مشهد 
شهر مقدسی است، مردم گذشت می کنند. امیدوارم که 
روزی اینجا مرکز معنوی و فرهنگی جهان اسالم بشود.

      دشواری های توجه به معنویت در شهر
یکـــی از مشـــکل ترین کارهایـــی کـــه امـــروز بایـــد 
ــرا  ــت. زیـ ــت اسـ ــئلة معنویـ ــم، مسـ ــام دهیـ انجـ
ـــه آن  ـــه ب ـــم و آنچ ـــه نداری ـــن زمین ـــی در ای الگوی
ــت. از  ــق نیسـ ــدان موفـ ــم، چنـ ــل می کنیـ عمـ
نظـــر مـــن، معنویـــت امـــام رضـــا و اخالقیـــات از 
ـــد  ـــس نمی توان ـــچ ک ـــد. هی ـــر تفکیک ناپذیرن یکدیگ
ــالق  ــا اخـ ــت دارد، امـ ــه معنویـ ــد کـ ــا کنـ ادعـ
ـــت  ـــن نیس ـــالق ممک ـــدون اخ ـــت ب ـــدارد. معنوی ن
ــوی  ــای معنـ ــه معنـ ــز بـ ــودن نیـ ــی بـ و اخالقـ
ـــد.  ـــزوم یکدیگرن ـــن دو الزم و مل ـــت و ای ـــودن اس ب
ـــردم،  ـــرح ک ـــا مط ـــا اینج ـــه ت ـــی ک ـــارة موضوعات درب
پیشـــنهادهایی دارم کـــه قبـــاًل آنهـــا را در کارگاه  هـــای 
ـــرده ام. ـــه ک ـــز ارائ ـــکا نی ـــت در امری ـــعة معنوی توس

     پرسـش 
• در معمـــاری حـــرم و خیابان هـــای اطـــراف و 
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اگر کسی از بیرون به مشهد نگاه کند، 
بی نظمی شدیدی به چشمش می آید

می آید و ازدحام مردم و ماشین زیاد می شود، اما مدیران 
شهری وضعیت را به خوبی مدیریت می کنند و نظم 
خوبی برقرار است. اگر کسی از بیرون به مشهد نگاه کند، 

بی نظمی شدیدی به چشمش می آید و چون مشهد 
شهر مقدسی است، مردم گذشت می کنند. امیدوارم که 
روزی اینجا مرکز معنوی و فرهنگی جهان اسالم بشود.

      دشواری های توجه به معنویت در شهر
یکـــی از مشـــکل ترین کارهایـــی کـــه امـــروز بایـــد 
ــرا  ــت. زیـ ــت اسـ ــئلة معنویـ ــم، مسـ ــام دهیـ انجـ
ـــه آن  ـــه ب ـــم و آنچ ـــه نداری ـــن زمین ـــی در ای الگوی
ــت. از  ــق نیسـ ــدان موفـ ــم، چنـ ــل می کنیـ عمـ
نظـــر مـــن، معنویـــت امـــام رضـــا و اخالقیـــات از 
ـــد  ـــس نمی توان ـــچ ک ـــد. هی ـــر تفکیک ناپذیرن یکدیگ
ــالق  ــا اخـ ــت دارد، امـ ــه معنویـ ــد کـ ــا کنـ ادعـ
ـــت  ـــن نیس ـــالق ممک ـــدون اخ ـــت ب ـــدارد. معنوی ن
ــوی  ــای معنـ ــه معنـ ــز بـ ــودن نیـ ــی بـ و اخالقـ
ـــد.  ـــزوم یکدیگرن ـــن دو الزم و مل ـــت و ای ـــودن اس ب
ـــردم،  ـــرح ک ـــا مط ـــا اینج ـــه ت ـــی ک ـــارة موضوعات درب
پیشـــنهادهایی دارم کـــه قبـــاًل آنهـــا را در کارگاه  هـــای 
ـــرده ام. ـــه ک ـــز ارائ ـــکا نی ـــت در امری ـــعة معنوی توس

     پرسـش 
• در معمـــاری حـــرم و خیابان هـــای اطـــراف و 

ـــان  ـــرت انس ـــه فط ـــدر ب ـــهر چق ـــاط ش ـــر نق دیگ
نزدیـــک شـــده ایم و چقـــدر بعـــد معنـــوی و مـــدرن 

ـــم؟ ـــق کرده ای ـــر تلفی ـــا یکدیگ ـــان را ب جه
ـــای  ـــاری و هنره ـــر و معم ـــه از راه هن ـــی ک معنویت
زیبـــا بـــه دســـت می آیـــد، توجـــه خاصـــی 
و  حـــرم  ســـاختمان های  برخـــی  می طلبـــد. 
ــی  ــت. در حالـ ــت اسـ ــی نادرسـ ــراف آن خیلـ اطـ
کـــه بایـــد معمـــاری آنهـــا بـــا معمـــاری ســـنتی 
همخوانـــی می داشـــت، امـــا چنیـــن نشـــد. اگـــر 
ـــرة  ـــد، چه ـــرق بیایی ـــة ب ـــمت فلک ـــه س ـــرم ب از ح
ــت و  ــنگتن اسـ ــورک و واشـ ــد نیویـ ــهر ماننـ شـ
گیرایـــی مدنظـــر را نـــدارد و ســـؤال مـــن ایـــن 
ـــوی آن را  ـــنتی و معن ـــبک س ـــرا س ـــه چ ـــت ک اس
حفـــظ نکرده انـــد. روان شناســـی معمـــاری الزمـــة 
ـــت،  ـــان اس ـــی انس ـــای باطن ـــه نیازه ـــخ گویی ب پاس
ــای  ــه تخصص هـ ــم بـ ــی کـ ــروزه خیلـ ــا امـ امـ

ــم. ــه می کنیـ ــان توجـ ــود در جهـ موجـ
ـــنتی  ـــه روان س ـــه چگون ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــش م چال
ـــم. شـــهر  ـــق دهی ـــوژی تطبی ـــه و تکنول ـــا مدرنیت را ب
پیشـــرفتة اســـالمی گفتنـــی چندانـــی نـــدارد. وقتـــی 
در کنـــار کعبـــه مک دونالـــد درســـت می کنیـــم، 
ــن  ــی از ایـ ــچ درکـ ــه هیـ ــود کـ ــوم می شـ معلـ
ـــتمرار  ـــالمی، اس ـــهرهای اس ـــم. در ش ـــوع نداری موض
ــید  ــای سـ ــد. آقـ ــود ندارنـ ــی وجـ و درک تاریخـ
حســـین نصـــر در فیلمـــی بـــا عنـــوان »انســـان و 
ـــم  ـــهرهای مه ـــدرن و ش ـــازی م ـــت« شهرس طبیع

ــد. ــد کرده انـ ــالمی را نقـ اسـ
• می خواهـــم معیارهـــای شـــهر اســـامی 
ـــمت  ـــه س ـــان ب ـــروزه جه ـــم. ام ـــرفته را بدان پیش
مدرنیتـــه مـــی رود و مـــا دیگـــر حـــق انتخـــاب 
نداریـــم. آیـــا شـــما در مطالعاتتـــان بـــه معیارهـــای 

معناگرایانـــه و فیزیـــکال پیشـــرفت در جوامـــع 
اســـامی رســـیده اید؟ 

ایـــن موضـــوع تخصـــص مـــن نیســـت و دقـــت و 
مطالعـــه ای بســـیار بیشـــتر از آنچـــه مـــن انجـــام 
داده ام، می طلبـــد. تحلیل هـــای مـــن در ایـــن 

ــازی  ــت. شهرسـ ــان مدار اسـ ــاًل انسـ ــه، کامـ زمینـ
و وجـــود فیزیکـــی در خدمـــت انســـان معنـــوی و 
ـــه  ـــن آنچ ـــت. بنابرای ـــر اس ـــان کاف ـــا انس ـــدار ی دین
در معمـــاری دنیـــا بـــه آن توجـــه می شـــود، 
ــز  ــان، در مرکـ ــاه انسـ ــان اســـت و رفـ ــاه انسـ رفـ
ــه در  ــور کـ ــن همان طـ ــرار دارد. بنابرایـ ــه قـ توجـ
ـــازی و  ـــد شهرس ـــردم، بای ـــرض ک ـــه ع ـــدای جلس ابت
ـــا دینـــداری رســـمی، معنـــوی و  شـــهروندی امـــروز ب

اخالقـــی مرتبـــط شـــود.
ــی  ــالق یکـ ــن و اخـ ــه دیـ ــرار دارم کـ ــه اصـ البتـ
ـــرآورده  ـــروز ب ـــان ام ـــادی  انس ـــای م ـــتند. نیازه هس
شـــده اســـت و بایـــد بـــه نیازهـــای معنـــوی اش، 
ــم.  ــخ گوییـ ــات پاسـ ــداری و اخالقیـ ــد دینـ ماننـ
پیشـــنهاد می کنـــم فکـــر کنیـــم کـــه چـــرا 
ــان و  ــهر و خیابـ ــروز، شـ ــوان امـ ــهروند و جـ شـ
ــرا  ــدارد. زیـ ــت نـ ــی اش را دوسـ فرهنـــگ رانندگـ
مهم تـــر  ساخت وســـاز  از  موضوعـــات  ایـــن 
ــد،  ــدرن نمی کنـ ــا را مـ ــاختمان ها مـ ــت. سـ اسـ

شهر پیشرفتة اسالمی گفتنی چندانی 
ندارد. وقتی در کنار کعبه مک دونالد 

درست می کنیم، معلوم می شود
که از موضوع شهر اسالمی درکی نداریم
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سـه گفتـار دربـاره دیـن  و شـهر

بلکـــه تفکـــر و عقـــل انســـانی اســـت کـــه مـــا 
را مـــدرن می کنـــد. بـــه ظاهـــر زیـــاد توجـــه 
بـــه  را  توجه مـــان  بایـــد  امـــا  می کنیـــم، 
جهـــت دیگـــری معطـــوف کنیـــم. ایـــران بـــه 
ـــاز دارد.  ـــوب نی ـــگ خ ـــوب و فرهن ـــهروند خ ش
ــتند،  ــول هسـ ــا عجـ ــام کارهـ ــان در تمـ ایرانیـ
ـــون  ـــدن مت ـــه در خوان ـــر و حوصل ـــز صب ـــه ج ب
و مقـــاالت کـــه بســـیار غم انگیـــز اســـت. 
ظاهـــر  اگـــر  می کننـــد  تصـــور  ایرانیـــان 
چیـــزی را درســـت کننـــد درســـت می شـــود، 
ــه همیـــن  ــه چنیـــن نیســـت. بـ در حالـــی کـ
و  انســـان محور  مـــن،  تحلیل هـــای  دلیـــل 
ــی  ــهروند خوبـ ــر شـ ــت. اگـ ــهروندمدار اسـ شـ
داشـــته باشـــیم، بـــا کمبودهـــای شـــهر نیـــز 

می تـــوان زندگـــی کـــرد.
ــت و  ــران دقـ ــاختمان های ایـ ــاری سـ در معمـ
ـــی وارد  ـــال وقت ـــرای مث ـــدارد. ب ـــود ن ـــر وج فک
خانـــه می شـــوید اولیـــن کاری کـــه انجـــام 
ــرق  ــای بـ ــردن کلیدهـ ــن کـ ــد روشـ می دهیـ
اســـت، امـــا در خانه هـــای ایرانـــی کلیدهـــای 
ــا  ــت یـ ــک نیسـ ــه نزدیـ ــه درب خانـ ــرق بـ بـ
ــالمند و  ــراد سـ ــه افـ ــتراح بـ ــاخت مسـ در سـ
ـــه در  ـــی ک ـــت. در حال ـــده اس ـــه نش ـــوان توج نات
امریـــکا چنیـــن نیســـت و وقتـــی شـــما پـــول 
معمـــار  می خریـــد  خانـــه ای  و  می دهیـــد 
ــرده  ــر کـ ــما فکـ ــایش شـ ــی و آسـ ــه راحتـ بـ
و همـــه چیـــز را بـــا دقـــت و فکـــر طراحـــی 
کـــرده اســـت. کلنیک هـــای درمانـــی بایـــد 
تمیزتریـــن و نظیف تریـــن نقطـــة شـــهر باشـــد، 
ـــه  ـــد ب ـــس بای ـــت. پ ـــن نیس ـــران چنی ـــا در ای ام

ــم. ــه کنیـ ــاری توجـ ــفة معمـ فلسـ
• در شـــرایط فعلـــی بایـــد از کجـــا شـــروع 
ـــدوزر  ـــن بل ـــوی ای ـــود جل ـــا می ش ـــم؟ آی کنی
کوتاه مـــدت  بـــرای  حتـــی  را  ویرانگـــر 

ــم؟ بگیریـ

General education و  بایـــد  ایـــن زمینـــه  در 
فرهنگ ســـازی اطالعاتـــی صـــورت گیـــرد و 
ـــردم  ـــه م ـــم و ب ـــوب کنی ـــگ را مکت ـــخ فرهن تاری
ـــراث  ـــة می ـــروزه مؤلف ـــم. ام ـــان دهی ـــر نش خاط
و هـــدف آن بســـیار مهـــم اســـت. میـــراث 
داســـتان گویی  بـــا  فقـــط  نمی تـــوان  را 
امـــروزه  کـــرد،  منتقـــل  کتاب نویســـی  و 
ــوع  ــیار متنـ ــراث بسـ ــال میـ ــای انتقـ روش هـ

اســـت.
• وحیـــد جلیلـــی: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
محـــور بحـــث شـــما دربـــارة معنویـــت بـــود 
و شـــما نیـــز از ارادتمنـــدان دکتـــر شـــریعتی 
ـــن  ـــود ای ـــه خ ـــت ک ـــن اس ـــؤال ای ـــتید، س هس
معنویـــت چیســـت و نســـبت آن بـــا آرمـــان 

چگونـــه اســـت؟ از آنجـــا کـــه بشـــر معاصـــر 
بـــه معنویت هـــای بـــدون خـــدا دســـت یافتـــه 
ــدی  ــبتی جـ ــد نسـ ــر می رسـ ــه نظـ ــت، بـ اسـ
بیـــن معنویـــت، آرمـــان و عدالـــت وجـــود دارد 
ـــول  ـــا محص ـــة م ـــت در جامع ـــایش معنوی و س
ــال،  ــرای مثـ ــت. بـ ــی اسـ دوری از آرمان گرایـ
ــیار  ــه آرمان گرایـــی بسـ ــة شـــصت کـ در دهـ
ـــز بســـیار پررنـــگ بـــود  قـــوی بـــود، معنویـــت نی
ــی  ــه آرمان زدایـ ــه از جامعـ ــی کـ ــه میزانـ و بـ
ـــت  ـــد و در نهای ـــگ ش ـــز کم رن ـــت نی ـــد، معنوی ش
ــه در  ــازه ای کـ ــای تـ ــه معنویت هـ ــیدیم بـ رسـ
ــود دارد.  ــی از آن وجـ ــز نمونه هایـ ــهد نیـ مشـ
معنویت هـــای منهـــای مســـئولیت و بـــدون 
آرمـــان حتـــی در طیف هـــای مذهبـــی، ماننـــد 
انجمـــن حجتیـــه نیـــز وجـــود دارد. در حالـــی 
کـــه در جامعـــه ای کـــه شـــهدا مظهـــر معنویتـــش 
بودنـــد، امـــروز ســـینمای معناگرایـــی کـــه نوعـــی 
ــان دارد  ــدون آرمـ ــدة بـ ــت مسیحی شـ معنویـ
مظهـــر معنویـــت اســـت. در حـــوزة مدیریـــت 
ـــه  ـــیم ک ـــی برس ـــه نرم افزارهای ـــد ب ـــهری بای ش
ــی  ــی و آرمان خواهـ ــئولیت اجتماعـ در آن مسـ
ـــر  ـــر س ـــه ب ـــی ک ـــود. بای ـــت ش ـــی تقوی اجتماع
ـــی  ـــة بی توجه ـــت، نتیج ـــده اس ـــرم آم ـــت ح باف

بـــه آرمـــان عدالـــت اســـت.
مظهـــر  روزی  کـــه  پاســـداران  ســـپاه 
ـــودش  ـــروزه خ ـــود، ام ـــه ب ـــی جامع آرمان خواه
را در خدمـــت ســـرمایه داری قـــرار می دهـــد و 
ـــال  ـــرای مث ـــرد. ب ـــی ســـرمایه داری را می پذی مبان
قیمـــت هتـــل مدنیـــه الرضـــا در خیابـــان شـــیرازی 
ـــد  ـــبی هفتص ـــپاه، ش ـــه س ـــت ب ـــق اس ـــه متعل ک
ـــن  ـــاخت ای ـــع س ـــت. در واق ـــان اس ـــزار توم ه

هتـــل در نزدیکـــی حـــرم حضـــرت رضـــا، نوعـــی 
ـــما  ـــد. ش ـــان می ده ـــتانی را نش ـــت عربس معنوی
دربـــارة نبســـت میـــان معنویـــت و آرمـــان و 
ـــی  ـــت اجتماع ـــردی و معنوی ـــت ف ـــبت معنوی نس

چـــه تأماتـــی داشـــته اید؟
ـــی  ـــة محکم ـــه رابط ـــم ک ـــه گفت ـــدای جلس در ابت
بیـــن معنویـــت و اخالقیـــات وجـــود دارد و ایـــن دو 
ـــه ای  ـــخ، مصاحب ـــد. در زوری ـــزوم یکدیگرن الزم و مل
کـــردم و گفتـــم کـــه زن و شـــوهری سوئیســـی 
ـــه  ـــدند ک ـــه ش ـــان متوج ـــی DNA ش ـــس از بررس پ
مغربـــی هســـتند. ســـپس بـــه آنجـــا رفتنـــد و 
ـــوییس  ـــه س ـــدند. ســـپس ب ـــی ش مســـلمان و صوف
ـــوی  ـــة معن ـــه معالج ـــد ب ـــروع کردن ـــتند و ش برگش
دردهـــای امـــروزی و از مـــن نیـــز دعـــوت بـــه 
ــرار دارم کـــه معنویـــت  همـــکاری کردنـــد. اصـ
ـــة  ـــت و نمون ـــط اس ـــات مرتب ـــا اخالقی ـــالمی ب اس
آن هـــم آیـــة معـــروف ان صـــاله تنهـــی عـــن 
الفحشـــاء والمنکـــر اســـت. پـــس رابطـــه ای 
وحیانـــی بیـــن اخالقیـــات و معنویـــات وجـــود 
دارد. در کنـــار ایـــن دیـــدگاه، دیـــدگاه دیگـــری 
وجـــود دارد کـــه بـــه نوعـــی معنویـــت ژنریـــک 
ــچ  ــه هیـ ــک بـ ــت ژنریـ ــت. معنویـ ــد اسـ معتقـ
دینـــی مربـــوط نیســـت. ایـــن گـــروه، بی دیـــن 
و معنـــوی هســـتند. در جهـــان امـــروز هـــر دو 
دیـــدگاه دربـــارة معنویـــت طرفدارانـــی دارد؛ 
ـــی  ـــت دین ـــم معنوی ـــک و ه ـــت ژنری ـــم معنوی ه
مربـــوط بـــه دین هـــای رســـمی. امـــا صحبـــت 
شـــما کامـــاًل درســـت اســـت و سوءاســـتفاده از 
ـــکا  ـــژه امری ـــه وی ـــان، ب ـــت در جه ـــان و معنوی عرف

بســـیار زیـــاد اســـت./

باید شهرسازی و شهروندی امروز با 
دینداری رسمی، معنوی و اخالقی

مرتبط شود. 
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دومین نشست از سه گانة »دین و شهر« با عنوان »چرایی 
ضرورت توجه به دین در شهر« و با حضور سارا شریعتی، 
جامعه شناس دین و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در 
تاریخ بیست وسوم مهرماه 94 در سالن شورای پژهشکدة 
ثامن برگزار شد. نقش دین در تبدیل فضاهای شهری از 
مکانی برای گذر به مکانی برای زیستن، ضرورت برقراری 
گف وگو میان دو حوزة دین و هنر در شهر و ضرورت 
حفظ حافظه در کالبد شهری از مهم ترین محورهای 

بررسی شده در این نشست بود.

      نسبت مکان، حافظه و تاریخ
وارد حوزه هایی چون  مفهوم »مکان«  از طریق  شهر 
جامعه شناسی دین و جامعه شناسی هنر می شود. در 
زیادی مثل مکان، المکان،  مفاهیم  با  جامعه شناسی 
غیرمکان و ناکجا سروکار داریم. اگر در مطالعات اجتماعِی 
شهر وجوه اتوپیک مکان را کنار بگذاریم، متفکرانی چون 
پیر نورا مفاهیمی چون »مکان های حافظه« را مطرح 
کردند. بحث مکاِن حافظه ناظر بر نسبت میان مکان، 
حافظه و تاریخ است که به طور ویژه در اروپای پس از 
جنگ جهانی دوم اهمیت زیادی یافت. زیرا پس از وقوع 
جنگ جهانی دوم خصوصاً برای اندیشمندان یهودی در 
حوزة علوم اجتماعی این پرسش مطرح شد که چگونه 
خاطرة کشتار آشویتز را حفظ کنند تا این واقعة تاریخی 
فراموش نشود. بنابراین مسئلة حافظه، یادبود و یادمان 
این فاجعه در سطح شهر اهمیت پیدا کرد و در نتیجه، 
هم شاهد ظهور مکان های حافظه در اروپا بودیم و هم 
شاهد ابژه های حافظه. از جمله این مکان های حافظه 
می توان از »مرگ سرباز گمنام« که به جنگ جهانی اّول 
مربوط می شود و یادمان کشتار یهودیان نام برد. در ایران 
هم شاهد نمونه هایی از مکان های حافظه هستیم مانند 

موزة صلح تهران.

       شهر مکانی برای یادآوری تاریخ
ابژه های حافظه نیز در غرب بسیار مشهود اشت. برای 
مثال در جای جای پاریس مکان ها را نشانه گذاری کرده اند 
و نوشته اند که مثالً در این مکان و در فالن تاریخ یک سرباز 
کشته شده است؛ یا این مکان محل زندگی یهودیان بوده 
و در فالن تاریخ، فالن تعداد یهودی دستگیر شده اند و... 
به این ترتیب تمام نقاط شهر را نشانه گذاری و به مخاطب 
یادآوری می کنند که ده سال، بیست سال و صد سال پیش 
چه حوادثی در این مکان ها روی داده است. گاهی هنگام 
عبور از سطح شهر می بینیم که وسط خیابان یا اتوبان دسته 
گل زیبایی گذاشته اند. دلیلش این است که آن مکان، مکان 
حافظه است و در تاریخ وقوع آن حادثه با گذاشتن گل به 
نوعی ادای احترام می کنند. و به این ترتیب شهر به مکانی 

برای یادآوری تاریخ بدل می شود.

      شهر مدرن، نوعی نامکان و محل گذر
که  است  جایی  است؛  گذر  مکان  ما  برای  شهر  اما 
برای رسیدن به محل کار از آن می گذریم. در نتیجه 
این بحث را مطرح کرده اند که شهرهای مدرن، محل 
گذرند. ایستگاه های قطار یا مترو به واقع، مکان نیستند 
و بیشتر جایی هستند که شما می ایستید تا سوار قطار 
بعدی شوید و در واقع نوعی نامکان و محل گذر است 
مانند راهروهای خانه. مکان، جایی است که بشود در 
آن زیست و بیشتر از پنج دقیقه در آن ماند. پس مکان 
باید با زیستن در آن پیوند بخورد. در نتیجه باید از این 
فرصت استفاده کرد و مترو را به  جایی برای زیستن 
از مترو سوار  با هدفی غیر  تا آن ها  افراد تبدیل کرد 
شدن نیز به آن وارد شوند. پرسش اساسی این است که 
چگونه این المکان ها را قابل زیست نماییم و به فضای 
مشترک شهری تبدیل کنیم. در نتیجه به سراغ المان ها 
و ابژه هایی می رویم تا باعث ماندن در مکان و زیست پذیر 
شدن آن شود. برای مثال گذاشتن میز و صندلی دعوتی 

است برای زیستن در یک مکان. 

         باید فرهنگ را به متن شهر برد
به  که  پاریس  تأثیرگذار  و  مشهور  از شهرداران  یکی 
و  نویسنده  کرد،  توجه  بسیار  هنری  سیاست گذاری 
نمایشنامه نویس مشهور، آندره مالرو است. مالرو به تئاتر 
بسیار عالقه مند  بود و اصوالً برای هنر اهمیت زیادی 
قائل می شد. وی معتقد بود که هنر، نوعی ضدسرنوشت 
است؛ یعنی می توان با آن بر تعّینات اجتماعی، تاریخی و 

طبقاتی و حتی جسمی غلبه کرد. برای اینکه عشق هنر 
بر دل کسی بیفتد، باید در نوعی مواجهه یا تصادف با 
اثر هنری قرار گیرد؛ حال اگر خانواده این مواجهه را 
برای فرد به وجود نمی آورد، ما باید این کار را انجام 
دهیم. در نتیجه، زمانی که وزیر فرهنگ فرانسه شد، 
سیاستی به نام سیاست دموکراتیزاسیون فرهنگ به 
وجود آورد. به این معنا که باید فرهنگ را به متن 
خانواده های  در  که  افرادی  برای  شهر  تا  برد  شهر 
فرهنگی به دنیا نیامده اند نیز مکان برخورد و مواجهه 
با ابژه های هنری و تجلیات فرهنگ باشد. چون مالرو 
به تئاتر بیش از دیگر هنرها عالقه مند بود، در تمام 
را  تئاتر  و  ایجاد کرد  فرهنگ  سطح شهر خانه های 

عمومی ساخت. از همین رو است که امروز فرانسه 
ابزاری برای  به تئاترش شناخته می شود و تئاتر به 

آموزش همگانی در سطح شهر تبدیل شده است.

      ضرورت گفت وگوی دین و هنر در گسترة شهر
یکی از دغدغه های همیشگی من در حوزة جامعه شناسی 
دین و هنر این است که چرا میان دو حوزة دین و هنر 
در گسترة شهر هیچ گفت وگویی برقرار نیست. اغلب در 
کالس های درس جامعه شناسی هنر، هم از یک هنرمند 
دعوت می کنم و هم با دانشجویان به مکان های هنری 
می رویم. بسیار پیش آمده است که صبح در یکی از 
از  یکی  در  و عصر هم  باشم  قم  علمیة  اماکن حوزة 
آب پرتقال.  خوردن  مشغول  تهران  شیک  گالری های 
گاهی این تغییر وضعیت برایم بسیار شوک آور است؛ به 
عبارت دیگر وضعیتی است که شما نمی دانید در ایران 
هستید یا نیویورک و کنتراست زیادی بین این دو فضا 
وجود دارد. در گالری هنری نمی توان از دین سخن گفت 
و در حوزة علمیه نمی توان از هنر حرف زد. زمانی یکی 
از دانشجویانم که دختری بسیار متشّرع و باحجاب بود، 
گالری سوپرشیکی را که مخصوص طبقات خاصی است 
به عنوان موضوع تحقیقش انتخاب کرد. اما نتیجه  این 
شد که مسئوالن آن گالری فکر کردند که وی مأمور 
گشت ارشاد است و می خواهد حساب آن ها را برسد. 
این رویداد نشان می دهد که شکاف عمیقی بین دنیای 
هنر و جامعه وجود دارد. این اتفاق نامبارکی است که 
در جامعه میان دنیای دین و دنیای هنر هیچ رابطه ای 
نیست جز رابطة طرد و تکفیر. دنیای هنر، دین را انکار 
و طرد می کند و دنیای دین، هنر را رد و تکفیر می کند. 
به  یا دنیاهای مسلط  از دنیا، دنیاهای مشروع  مرادم 
معنای بوردیویی است. دنیای مشروع دین، حوزه، مراجع 
و مدرسان حوزه را شامل می شود و دنیای مشروع هنر 
عبارت است از گالری ها و آرتیست های هنرهای زیبا. بر 
اساس این مصادیق است که می گویم بین این دو جهان 

هیچ ربط و نسبتی وجود ندارد.

      تقسیم ناعادالنة فضاهای شهری میان دین و هنر
از پرسش های مسئله محور در موضوع شهر این است که 
تقسیم فضا چگونه انجام می شود و هنر و دین چگونه 
می توانند این شهر را که محل گذر است به مکان، یعنی 
فضایی برای زیست تبدیل کنند. به نظر من تا زمانی که 
در جامعة ایران، هنر و دین یکدیگر را به طور متقابل 
رد می کنند، فعالیت ها فانی و کوتاه مدت خواهند بود. 
برای مثال در دانشکدة علوم اجتماعی نیز فضاها به شکل 
ناعادالنه ای میان دین و هنر تقسیم شده اند. برای نمونه، 
فضایی با عنوان نمازخانه به عبادت بچه ها اختصاص 
داده شده و تمام در و دیوار به تبلیغات اختصاص یافته 

باید فرهنگ را به متن شهر برد تا شهر 
برای افرادی که در خانواده های فرهنگی به 
دنیا نیامده اند نیز امکان برخورد و مواجهه 
با ابژه های هنری و تجلیات فرهنگ وجود 

داشته باشد. 
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هنر  به  مربوط  فضای  که  است  این  پرسش  و  است 
کجاست که ناگهان چشمم به چند گلدان پالستیکی 
زشت میفتد و می گویم البد این سهم هنر از فضای این 
دانشکده است. پس پرسش این است که در مطالعات 
مربوط به فضا نسبت بین دین و هنر چیست؟ البته در 
این میان اتفاقات آرام و خاموشی نیز رخ می دهد. به 
طور مثال ناگهان در سطح شهر مجسمه هایی نصب 
می شود، اما پرسش این است که این مجسمه ها کجا 
تأیید شده اند، چه کسی آن ها را تأیید کرده است و دین 
در این زمینه چه نظری دارد؟ اگر میان این دو تعامل 

نباشد، ممکن است فردی برود و فتوایی بگیرد که این 
مجسمه ها حرام هستند و پدیده های مجسمه دزدی و 
مجسمه شکنی که در اروپا روی داد، تکرار  شود. گمان 
می کنم موضوع تصویر همیشه محل نزاع دین و هنر 
بوده است و هنوز هم این بحث وجود دارد که آیا می توان 
چهره های مقدس را بازنمایی کرد یا نه. دلیل اینکه به 
نتیجه نمی رسیم و مطالعات و بحث های سودمندی در 
این زمینه نداریم، این است که سراغ روحانیان می رویم 
و فتوا می خواهیم. آنان هم یا اطالعاتی در این زمینه 
دارند یا ندارند و بر اساس همان اطالعات، فتوای آری یا 
نه می دهند. اما مسئله این است که قبل از اینکه نیازمند 
فتوا باشیم به بحث و گفت وگو در این  زمینه نیازمندیم.

ــوی  ــرو گفت وگ ــت در گ ــدی مرجعی         کارآم
میــان دیــن و هنــر

بحث » کارآمدی مرجعیت « بسیار مهم است و اگر 
مرجعیت می خواهد کارآمد باشد باید در جامعه حضور 
داشته باشد و بداند چه تحوالتی در جامعه روی می دهد. 
برخی می گویند مرجع تقلیدم فالنی است و به جز دو 
موضوع، در بقیة موضوعات از ایشان تبعیت می کنم؛ 
یکی از این موضوعات مشخصاً موضوع موسیقی و علم 
هنر است. چرا تبعیت نمی کنم؟ چون می دانم که مرجع 
مذکور با موسیقی آشنایی چندانی ندارد. این اتفاق نشان 
می دهد که مراجع هم باید صدای جامعه را بشنوند 
و بدانند چه تحوالتی در جامعه به وجود آمده است. 
استفتا کردن به شیوة قدیم غلط است. شما به مرجعی 
مراجعه می کنید که با موسیقی آشنایی ندارد و نظر او را 
دربارة موسیقی غرب می پرسید و مثالً ایشان می گوید 
حرام است و به همین سادگی کل این پرونده بسته 
می شود. بنابراین به جامعه شناسی مراجع نیاز داریم. 
در همایش امام موسی صدر هم اشاره کردم که دلیل 
اهمیت و مرجعیت اجتماعی امام موسی صدر این است 
که او مردی است با عبای خاکی و نه عبای رنگی. بدین 
معنا که در جامعه حضور دارد و می داند جامعه با چه 
تحوالتی روبه روست و همین مسئله در دیدگاه هایش 
تأثیر می گذارد. وقتی در جامعة متنوع و پُرالتهاب لبنان 
زندگی می کند، تحوالت جامعه را می شناسد. در جامعة 

پویای ایران که تمام حوزه ها در حال تحّول هستند؛ اگر 
مرجعیت می خواهد واجد کارآمدی الزم باشد، باید به 
صدای اجتماع از رهگذر گفت وگوی میان دین و هنر 

گوش دهد .

       جوامعه بی حافظه جوامعی سکوالر هستند
یکی از چالش های جوامعی چون ایران، سکوالر بودن است. 
چون سکوالر بودن به معنای نداشتن باور دینی نیست، بلکه 
یکی از مهم ترین تئوری های سکوالریزاسیون ناظر بر جایگاه 
»حافظه« است. از این منظر، جوامع بی حافظه، جوامعی 
سکوالر هستند. به همین دلیل است که دین معنای 
تبار، حافظه، سنت و میراث می یابد و جوامع دچار بحران 
هویت می شوند. جامعة ما به این معنا سکوالر است، یعنی 
حافظه اش در کالبد شهری نقش نبسته است. کالبد شهری 
فقط به شما آموزش می دهد که باید چه کار کنید. گویی 
شهر تخته سیاهی است برای امر و نهی کردن. در چنین 
وضعی شهروند احساس می کند در یک آموزشگاه بزرگ 

زندگی می کند. شهر به این شیوه ذهن شهروند را به کار 
می گیرد، در حالی که به جز شنیدن و خواندن شیوه های 
آموزشی دیگری هم وجود دارد. یکی از این شیوه ها، نمادها 
و عالئم هستند. اهمیت این حوزة سمیوتیک و سمبولیک 
در مطالعات شهری روزبه روز بیشتر می شود. حتی گاه این 
عالمت ها و نشانه ها بیش از کلماتی که به شیوة مستقیم 

آموزش می دهند، تأثیر دارد.

       جایگاه نمادها و نشانه ها در شهر
بوردیو معتقد است ظهور هنر مدرن باعث انقالب سمبولیک 
در نمادها و نشانه ها شد و به این ترتیب به نگاه ما 
ساختار بخشید. آیا این انقالب سیاسی که نزدیک به 
چهار دهه پیش در این کشور رخ داد، محصول انقالبی 
سمبولیک بود یا خیر؟ اگر انقالب سمبلیکی رخ داده در 
چه حوزه ای بوده است؟ نقش هنر، دین و سیاست در 
این سمبل ها چیست؟ سمبل هایی که انقالب در آن ها 
رخ داده، چه هستند و با چه استداللی می توان گفت این 
انقالب سمبولیک انجام  شده است؟ انقالب سمبلیک 
و  ارزش گذاری  سیستم  نمادها،  در  تحّول  معنای  به 
وجود  نشانه هایی  معنا  بدین  ماست.  داوری  سیستم 
دارند که کالمی نیستند، اما نشان دهندة تغییرند. مثاًل 
نصب پرچم های سرخ و سبز، نشان می دهد که وارد 
ایام محرم شده ایم. اصالً به تابلوی اعالم نیازی نیست، 
بلکه رنگ ها این تحّول را نشان می دهند. این نشانه ها 
باعث می شود فرهنگ بصری و سواد بصری ارتقا یابد. اما 
نصب یک مجسمه همراه با متنی که به طور مستقیم 

منظور هنرمند را توضیح دهد، نشان می  دهد که مدیران 
فرهنگِی شهر، سواد بصری را درک نمی کنند. فرهنگ 
عمومی و شبکه های اجتماعی روزبه روز متن کمتری 
درخواست می کنند و بیشتر به دنبال عالئم و نشانه ها 
هستند. به طور مثال ایماژها و استیکرها در موبایل ها 
جدید جایگزین متن شده اند و یک عالمت به راحتی 

مفهوم خوشحالی را نشان می دهد.
امروزه نشانه ها حکم فرمایی می کنند و ما سواد استفاده از 
آنها را نداریم، در حالی که برای تبدیل فضای گذری به 
»مکان« باید از نشانه ها استفاده کنیم. می توان نشانه ها را 
خلق و با استفاده از آن ها و بدون رفتن به سراغ کلمات 
و تبدیل شهر به کالس درس امر و نهی، شهر را زیبا 
به  و  می آورد  بار  به  دل زدگی  مستقیم  آموزش  کرد. 
همین دلیل آموزش معاصر به سمت آموزش های عملی  
و غیرمستقیم می رود. نتیجة تمام مقدماتی که مطرح 
کردم این است که اگر می خواهیم زیباسازی کنیم و 
تحول به وجود آوریم باید انقالب سمبولیک به وجود 
آوریم و الزمة انقالب سمبلیک این است که میان دو 
منبع این انقالب، یعنی دین و هنر گفت وگو برقرار کنیم. 
اگر این دو باهم گفت وگو کنند، می توانند نظام نشانه ها و 
عالئم را متحول سازند و اگر چنین نشود، دین فرم بیان 
زیبایی پیدا نمی کند و همچنان از فرم های قدیمی که 
آزمون خود را پس داده اند، استفاده می شود و بحث نوین 
بودن تأمین نمی شود. متأسفانه دوستان نوین بودن را 
فقط در بحث تکنولوژی می فهمند؛ در حالی که فرهنگ 
عمومی را باید تغییر دهیم و نوین کنیم تا شهر به مکانی 
برای زیستن تبدیل شود و برای این منظور ناگزیر دین 

به هنر نیاز دارد.

موفــق  نمونــة  کاتولیــک،  کلیســای     
گفت وگــوی دیــن وهنــر

می توان از شهر به عنوان یک پتانسیل استفاده کرد و 
فضاهای میان هنر و دین را عادالنه تقسیم نمود. می توان 
فضاهای دینی را با استفاده از هنر آراست و از این طریق 
میان هنر و دین رابطه برقرار کرد. نمونة موفق این کار، 
کلیسای کاتولیک است که هنر را در خود بازتولید کرده 
است. برای مثال، گاهی کلیسا به تئاتر تبدیل می شود 
و تئاتر دربردارندة تمام هنرهاست و به همین دلیل آن 
را هنر توتال می نامند. من برای انجام شعائر مذهبی 
به کلیسا نمی روم، بلکه برای شنیدن صدای آسمانی 
ارگ و دیدن ویتراهای فوق العادة کلیسایی و معماری 
اعجاب انگیز بنا به آنجا می روم. در کلیسا مراسم تولد 
مسیح را با مجسمه های فوق العاده ای بازنمایی کرده اند. 

در واقع کلیسای کاتولیک مخاطب را هم با مجسمه آشنا 
می کند، هم با ویترا عم با موزیک و هم با معماری آشنا 
می کند. اما در مقابل، مساجد و مکان های مذهبی ما چه 
چیزی را نشان می دهند؟! حتی در بعضی موارد هم که 
معماری  خوب است، بدون امضا است و هنرهای دیگر، 

مانند موسیقی و نقاشی نیز به طور کلی طرد شده اند.

تا زمانی که در جامعة ایران، هنر و دین 
یکدیگر را به طور متقابل رد می کنند، 

فعالیت ها فانی و کوتاه مدت خواهند بود. 

به جای اینکه دین، تئاتر را تصرف کند و 
به خدمت خدا و مضامین دینی بگیرد، در 
کنار جریان اصلی تئاتر، تئاتر رضوی ایجاد 

کرده ایم. 

یکی از مهم ترین تئوری های 
سکوالریزاسیون ناظر بر جایگاه »حافظه« 

است. از این منظر، جوامع بی حافظه، 
جوامعی سکوالر هستند. به همین دلیل 
است که دین معنای تبار، حافظه، سنت و 
میراث می یابد و جوامع دچار بحران هویت 

می شوند. جامعة ما به این معنا سکوالر 
است، یعنی حافظه اش در کالبد شهری 

نقش نبسته است. 
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رنگ نمادین فرهنگ تشّیع سیاه و در نهایت سبز و 
سرخ است. ما هیچ درکی از رنگ نداریم و فرهنگ ما در 
زمینة رنگ کامالً صفر است. تنها کاری که انجام داده ایم، 
موازی کاری بوده است. به جای اینکه دین، تئاتر را تصرف 
کند و به خدمت خدا و مضامین دینی بگیرد، در کنار 
جریان اصلی تئاتر، تئاتر رضوی ایجاد کرده ایم. جریان 
اصلی موسیقی کار خودش را می کند و ما در کنارش 
دانشگاه مداحی ایجاد کرده ایم. نقاشی نیز کار خود را پی 
گیرد و در کنارش شمایل ایجاد کنیم. نمی خواهم بگویم 
این کارها غلط است، بلکه می گویم گفت وگو باید با 
همان تئاتر مؤلِف پیشگام صورت گیرد. بنابراین نشانه ها، 
سمبل ها و نمادها به این دلیل که نگاه و سیستم داوری 
ما را ساختار می بخشند، اهمیت دارند و ما به تحولی 

زیباشناختی و انقالب در نمادها نیاز داریم.

      پرسـش 
• امروزه بحث بومی سازی به طور جدی مطرح 
است و در همین راستا عده ای در پی ایجاد شهر 
بومی هستند. نظر شما دربارة این موضوع چیست؟

دربارة ایدة بومی سازی که در این سال ها مطرح است، 
باید بگویم خود کلمة بومی، لفظی استعماری است که 
استعمارگران برای بدویان مناطق تحت استعمارشان به 
کار می بُردند. پس خود من نمی توانم خودم را بومی 
خطاب کنم. بنابراین خود این واژه را قبول ندارم. اوایل 
که بحث بومی سازی مطرح شد، بسیار با این موضوع 

از مدتی متوجه شدم که  بعد  اما  مخالفت می کردم، 
و هیچ  است  در حد حرف  فقط  بومی سازی  موضوع 
مابه ازای بیرونی ای ندارد. از این روی مخالفت را کنار 
گذاشتم و گفتم هر زمان منابع علوم انسانی بومی تان 
در کالس  را  همان ها  عیناً  هم  من  دادید،  من  به  را 
تدریس می کنم. دربارة ایدة شهر بومی هم باید بگویم 
این ایده هیچ اشکالی ندارد، اما مسئله این است که ما 
بخشی از فرهنگ فولک و بومی جامعه را به اسم دین از 
سطح شهر و جامعه حذف کرده ایم. برای مثال، حیات 

اجتماعی مردم ما با موسیقی پیوند دارد.
وقتی وارد موزة موسیقی می شوید در همان ابتدا ساز 
بزرگی را به نمایش گذاشته اند به نام »ساز عاشورا« که 
گویا در منطقة گیالن نواخته می شده است. رقص های 
بومی ما دنیای فوق العاده ای دارند و پشت آنها نوعی 
فرهنگ نهفته است، اما همة این ها را به نام دین حذف 
کرده ایم. درصورتی که اگر موضوع، بومی سازی باشد باید 
به فرهنِگ متِن جامعه بازگردیم و ببینیم دین با هنرهای 
فولک-دیگر هنرهای زیبا را هم نمی گویم- چه نسبتی 
داشته است. با چه استداللی می توان هنرهای مردمی 
را حذف کرد؟ بنابراین فکر می کنم به جای اینکه دعوا 
بر سر بومی یا جهانی بودن باشد، بر سر حذف جهان 
است؛ یعنی می خواهیم کل جهان را حذف کنیم. مگر 
رقص های محلی ما جزئی از بوم نیستند؟ تکلیف افراد 
متدین با این بخش از فرهنگ بومی چیست؟! در بجنورد 
زنان شال های ترکمنی را گره نمی زنند و باز می گذارند 

و در سطح شهر می خرامند. این شال ها دنیایی از رنگ 
هستند، اما آیا می توان با این شال ها به مکانی دینی 
رفت؟! در نهایت منظورم این است که نگاه بومی نیز با 
خودش وحدت ندارد. یعنی عناصری از فرهنگ بومِی 
خودش را کنار می گذارد. معتقدم اگر بخواهیم شهر 
بومی ایجاد کنیم نیز باید به سطح شهر برویم و ببینیم 
مسائل روزمره ای که مردم با آن سروکار دارند، چیست. 
زمانی با یکی از دانشجویانم استفتائاتی را که مردم از 
مراجع می پرسند، بررسی کردیم تا ببینیم مسائلی که 
مردم با مراجع در میان می گذارند، چیست. در یکی 
از مکاتب تاریخ نگاری نیز تاریخ را نه از طریق روایت 
رسمی حاکمان و مورخان، بلکه از طریق شکایت هایی 
که در محاکم انجام شده است، بازسازی می کردند. یعنی 
شکایت ها را جمع می کردند تا ببینیند مسائل مردم در 
گسترة شهر چه بوده است. بنابراین ما نیز باید به سطح 

شهر برویم و ببینیم مسائل شهر چیست.
مفهوم شهر مذهبی در مطالعات دینی بسیار مهم است. 
شهرهای مذهبی، جّذاب ترین حوزة مطالعات گردشگری 
هستند و یکی از بخش های مهم آن نیز بحث سیاحت 
یا زیارت است. در علوم انسانی این  مفاهیم بسیار سفت  
و سخت هستند و سیاحت با زیارت کامالً تفاوت دارد. 
مهمی  مذهبی حوزة  توریسم  زیارت، خصوصاً  اصوالً 
است، به طوری که مجموعه ای به نام مکان های قدسی 
داریم. در جامعة ما کلمة مقدس پرکاربرد است، اما چه 
مکان هایی را می توان »مقدس« نامید؟ مکان مقدس 
که الیاده روی آن کارکرده است، مکانی است که کشف 
می شود و اختراع کردنی نیست، پس مکان مقدس را 
نمی توان ساخت. اما اکنون در تهران سیاست هایی داریم 
که مکان سازی می کند و مثالً اعالم می کنند که اینجا 
آستانة مقدس مبارکه است؛ در صورتی که مکان مقدس 
مقدس  همیشه  مقدس  مکان  نیست.  احداث کردنی 

است، حتی اگر آن را کشف نکنیم.
نکتة دیگر این است که مکان مقدس را نباید وسعت 
بخشید چون حرمتش از بین می رود. زمانی که تمام 
شهر را دینی و قدسی کنید دیگر برای دین، حرم و 
حریمی نمی ماند و حرمت حرم را هم نمی توان حفظ 
کرد. حرمت حرم یعنی جایی فضای حرم است و از 
جایی دیگر حریم حرم تمام می شود و زندگی عرفی 
جریان می یابد. بنابراین نباید تمام شهر مشهد را حریم 
قدسی حرم قلمداد کرد. این کار حرمت شکنی حریم 
قدسی است، آن هم به این دلیل که تمام شهر مکان 

مذهبی شده است.
• البته در میان مدیران شـهر این دیدگاه وجـود دارد 
که باید فرهنگ دینی را بسـط دهیم و از همة فضاها 

برای تبلیغ، گسـترش و بسط دین استفاده کنیم.
ـــول  ـــه ق ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــن ای ـــری م ـــرد نظ رویک
ـــک  ـــودش را در ی ـــن خ ـــی، دی ـــه آلمان ـــر متأل بونهاف
ــه  ــی کـ ــد. زمانـ ــان می دهـ ــکوالر نشـ ــة سـ زمینـ
در فرانســـه ایـــن مطلـــب را می خوانـــدم، متوجـــه 
نمی شـــدم، امـــا تجربـــه ام در ایـــران دقیقـــاً ایـــن 
مطلـــب را بـــه مـــن نشـــان داد. یعنـــی در فرانســـه وقتـــی 
ـــا در  دختـــری حجـــاب دارد، یعنـــی مذهبـــی اســـت، ام
ـــدارد.  ـــی ن ـــن معنای ـــاً چنی ـــتن الزام ـــران حجاب داش ای
ـــخیص دادنی  ـــن  تش ـــن از غیردی ـــی، دی ـــن معن ـــه ای ب
ـــن دارد و  نیســـت و اصـــاًل نمی فهمیـــم چـــه کســـی دی
چـــه کســـی نـــدارد. گذشـــته از اینکـــه آمیختگـــی دیـــن 
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و غیردیـــن از خلـــوص وکیفیـــت دیـــن می کاهـــد، 
فضـــای قدســـی زمانـــی فهمیـــده می شـــود کـــه 
بتـــوان آن را بـــا فضـــای ســـکوالر مقایســـه کـــرد. 
ـــام  ـــون تم ـــد چ ـــاره کردی ـــه اش ـــتی ک ـــن سیاس در ای
ــه از  ــکان مقایسـ ــوند امـ ــی می شـ ــا دینـ مکان هـ
بیـــن مـــی رود. هـــم پـــارک نهج البالغـــه داریـــم و 
ـــم  ـــکوالری نداری ـــکان س ـــح و م ـــام زاده صال ـــم ام ه
ـــه  ـــم. ب ـــه کنی ـــا آن مقایس ـــی را ب ـــکان دین ـــه م ک
ـــی در  ـــرد تفکیک ـــت و کاک ـــت کنتراس ـــن جه همی

ـــت. ـــم اس ـــیار مه ـــا بس فضاه
ـــی«  ـــات دین ـــی حی ـــور بنیان ـــاب »ص ـــم در کت دورکی
ـــی  ـــان زندگ ـــت: زم ـــش اس ـــان دو بخ ـــد زم می گوی
روزمـــره کـــه زمـــان کار و فعالیـــت اقتصـــادی اســـت و 
زمـــان اســـتثنایی کـــه در آن از کار و فعالیـــت روزمـــره 
فاصلـــه می گیریـــم. بایـــد میـــان فضـــای زندگـــی 
روزمـــره و فضـــای زندگـــی اســـتثنایی تفـــاوت وجـــود 
ـــرم  ـــا ح ـــارک ی ـــه پ ـــه ب ـــی ک ـــد. کس ـــته باش داش
مـــی رود می خواهـــد از زمـــان روزمـــره فاصلـــه 
بگیـــرد؛ پـــس ایـــن مکان هـــا بایـــد بـــا فضـــای 

ـــند. ـــاوت باش ـــره متف ـــی روزم زندگ
زمانـــی کـــه فضاهـــا را یک دســـت می کنیـــد، اوالً 
ـــچ  ـــاً در هی ـــت و ثانی ـــد داش ـــا نخواهی ـــی از فض درک
ــردی  ــود. فـ ــرآورده نمی شـ ــارات بـ ــی انتظـ مکانـ
کـــه تـــازه در تهـــران ســـاکن شـــده بـــود از مـــن 
ـــم:  ـــروم؟ گفت ـــا ب ـــا کج ـــم احی ـــرای مراس ـــید: ب پرس
ـــا از  ـــرا آنج ـــاًل. زی ـــه، اص ـــت ن ـــاد. گف ـــینیة ارش حس
ایدئولـــوژی و تاریـــخ می گوینـــد و مـــن حوصلـــة 
ـــه  ـــم ب ـــدارم. گفت ـــنفکری را ن ـــای روش ـــن حرف ه ای
ـــم  ـــا ه ـــه، آنج ـــت ن ـــواب گف ـــه در ج ـــرو ک ـــی ب مصل
ـــورم  ـــد. منظ ـــته ای بگوین ـــرژی هس ـــد از ان می خواهن
ــوط  ــر مخلـ ــا در یکدیگـ ــه فضاهـ ــن  اســـت کـ ایـ
شـــده اند و فضاهـــای دینـــی و غیردینـــی در هـــم 
ـــت  ـــل آی ـــی مث ـــه مراجع ـــب اینک ـــد. جال ـــرو رفته ان ف
ـــاد شـــدن  ـــی نیـــز در خصـــوص زی اهلل شـــبیری زنجان
ـــی  ـــه جای ـــد. کار ب ـــر داده ان ـــی تذک ـــای مذهب دهه ه
ـــود در  ـــر می ش ـــن پ ـــا از دی ـــه ج ـــه هم ـــد ک می رس

ـــت. ـــن نیس ـــا دی ـــچ ج ـــی هی ـــع گوی واق
• در شـــهری مثـــل مشـــهد، چـــه زبـــان و ادبیـــات 
مشـــترکی می توانـــد گفت وگـــوی میـــان دیـــن 

ـــکان  ـــای الم ـــا فضاه ـــد ت ـــن کن ـــر را ممک و هن
ـــل شـــود؟ ـــل زیســـت تبدی ـــای قاب ـــه فضاه ب

ـــلیقه ای  ـــناختی و س ـــالب، زیبایی ش ـــک انق ـــه ی ـــا ب م
نیـــاز داریـــم و چنیـــن انقالبـــی هیـــچ گاه رخ 
ـــه  ـــر رابط ـــن و هن ـــن دی ـــه بی ـــر اینک ـــد، مگ نمی ده
برقـــرار شـــود. اگـــر ایـــن رابظـــه برقـــرار نشـــود، 
ایـــن دو حـــوزه دنیاهـــای مـــوازی می ســـازند. 
دنیـــای مـــوازی بـــه ایـــن معناســـت کـــه وقتـــی 
بـــه موزه هـــای هنرهـــای زیبـــا می رویـــم تصـــور 
می کنیـــم در نیویـــورک هســـتیم و وقتـــی در 
ــم  ــر می کنیـ ــتیم فکـ ــه هسـ ــای علمیـ حوزه هـ
ــای  ــه در حوزه هـ ــتیم. درحالی کـ ــراق هسـ در عـ
می کننـــد،  اســـتفاده  روحانیـــون  از  هنـــری 
ــند؛  ــان می ترسـ ــا از روحانیـ ــدان مـ ــا هنرمنـ امـ
ــورچی  ــش سانسـ ــه در نقـ ــان همیشـ ــون آنـ چـ

ـــای  ـــن در اروپ ـــوزة دی ـــروز ح ـــده اند. ام ـــر ش ظاه
هنـــر  از  را  اســـتفاده ها  بهتریـــن  کاتولیـــک 
ــاًل  ــه قبـ ــت کـ ــه اش کلیساسـ ــد و نمونـ می کنـ
ـــای  ـــرف، در دنی ـــح دادم. از آن ظ ـــارة آن توضی درب
ـــل  ـــد مارس ـــی مانن ـــاًل ضددین ـــخص کام ـــر ش هن
گوشـــه می گویـــد چـــه کســـی اســـت کـــه بـــاخ 
ـــش  ـــدا درون ـــتش خ ـــس پرس ـــد و ح ـــوش ده را گ

برانگیختـــه نشـــود.
ـــد بیـــن تیـــپ دینـــدار و تیـــپ  ـــه شـــکل عملـــی بای ب
ـــت از  ـــا آرتیس ـــم ت ـــرار کنی ـــو برق ـــت گفت وگ آرتیس
ـــمة  ـــری و مجس ـــر هن ـــرا اث ـــه چ ـــد ک ـــدار بپرس دین
ـــت  ـــز از آرتیس ـــدار نی ـــی و دین ـــراب می کن ـــرا خ م
ـــری از اســـتعال نیســـت  ـــار شـــما اث بپرســـد کـــه در آث
و شـــما فقـــط بـــه دنیـــا می پردازیـــد. اگـــر ایـــن 
ـــان  ـــی از می ـــن چندپارگ ـــود ای ـــرار ش ـــو برق گفت وگ
مـــی رود. تمـــام رنجـــی کـــه مـــا در ایـــن جامعـــه 
متحمـــل می شـــویم از منفک ســـازی حوزه هـــا 

و جهان زیســـت های متفـــاوت ناشـــی می شـــود.
• ممکـــن اســـت گفتـــه شـــود زیســـت جهان ها 
و ســـبک های زندگـــی متفـــاوت در ایـــران بـــه 
ـــدام  ـــر ک ـــد و ه ـــاز ندارن ـــم نی ـــا ه ـــوی ب گفتگ
ـــد  ـــی کنن ـــان زندگ ـــبک خودش ـــه س ـــد ب می توانن

.
ایـــن نـــگاه همـــان الگـــوی الئیســـیتة فرانســـوی 
ـــی  ـــی خنث ـــهر، فضای ـــه ش ـــا ک ـــن معن ـــه ای ـــت. ب اس
ــان  ــی خودشـ ــوزة خصوصـ ــراد در حـ ــت و افـ اسـ
ـــل  ـــان عم ـــاس اعتقادش ـــر اس ـــه ب ـــد ک ـــاًل آزادن کام
کننـــد، امـــا در فضـــای مشـــترک شـــهری هیـــچ 
ـــازة  ـــی اج ـــات و حت ـــازة تبلیغ ـــی اج ـــا گروه ـــرد ی ف
بـــروز نـــدارد. بـــر اســـاس ایـــن الگـــو در مدرســـة 
دولتـــی حـــق تبلیـــغ دینـــی وجـــود نـــدارد، امـــا 
ـــی  ـــت. کارگردان ـــن نیس ـــه چنی ـــارج از آن مدرس خ
ـــت  ـــاخته اس ـــتندی س ـــدن مس ـــران تم ـــام مه ـــه ن ب
بـــا عنـــوان ... و ســـعی می کنـــد ناممکـــن بـــودن 
اجـــرای الئیســـیتة فرانســـوی در ایـــران را نشـــان 
ـــوی  ـــیتة فرانس ـــودن الئیس ـــن ب ـــل ناممک ـــد. دلی ده
ـــی  ـــا حکومت ـــا ب ـــه در اینج ـــت ک ـــن اس ـــران ای در ای

ـــم. ـــتثنایی مواجهی ـــی اس ـــی و موقعیت دین
ــه  ــه بـ ــم کـ ــری داریـ ــوی دیگـ ــل الگـ در مقابـ
ــد  ــت و می گویـ ــروف اسـ ــی معـ ــوی بلژیکـ الگـ
ـــای  ـــان را در فض ـــام عقایدش ـــد تم ـــه می توانن هم
عمومـــی تبلیـــغ کننـــد و در ایـــن زمینـــه آزادی 
ـــی  ـــم بلژیک ـــه پلورالیس ـــه ب ـــود دارد ک ـــق وج مطل
نیـــز معـــروف اســـت. بـــه نظـــر مـــن هرکـــدام 
از ایـــن الگوهـــا، در عمـــل کامـــاًل بـــه تاریـــخ و 
فرهنـــگ آن جامعـــه ربـــط دارد. یعنـــی ممکـــن 
اســـت الگـــوی الئیســـیته فرانســـوی در جایـــی 
ـــاختاری  ـــه س ـــد و ب ـــواب نده ـــه ج ـــر از فرانس غی
حذف کننـــده و خطرنـــاک تبدیـــل شـــود، ولـــی 
همچنـــان در جامعـــة فرانســـه مؤثـــر باشـــد. 
به طـــور قطـــع مـــدل فرانســـه در ایـــران جـــواب 

نمی دهـــد.
در ایران چه الگویی جواب می دهد؟

ــوان  ــا عنـ ــم بـ ــی داریـ ــی بحثـ در جامعه شناسـ
ـــه  ـــداوم: مدرنیت ـــه ت ـــت و مدرنیت ـــة گسس مدرنیت
ـــه ایـــن معنـــا اســـت کـــه روندهـــا قطـــع  گسســـت ب
ـــود.  ـــاخته می ش ـــو س ـــز از ن ـــه چی ـــوند و هم می ش
ـــود  ـــای خ ـــا تداوم ه ـــا ب ـــة م ـــن جامع ـــر م ـــه نظ ب
ــدرن  ــدازه مـ ــا بیش ازانـ ــه مـ روبه روســـت. جامعـ
ــاًل  ــت. عمـ ــنتی اسـ ــیار سـ ــال بسـ و درعین حـ
مـــا همـــه چیـــز دنیـــای مـــدرن را داریـــم، امـــا 
ـــک  ـــم منف ـــان از ه ـــف اجتماعی م ـــای مختل فضاه
نشـــده اند و کامـــاًل ســـنتی هســـتند. پـــس، 
ـــه گسســـتی و در  ـــی اســـت و ن ـــا تداوم ـــة م مدرنیت
ـــرایط  ـــن ش ـــا آن نیســـتم. در ای ـــن ی ـــا ای ـــه، ی نتیج
ـــردن  ـــک ک ـــب و نزدی ـــه  تقری ـــز ب ـــر چی ـــش از ه بی
ـــی  ـــان تقریب ـــت هم ـــم. الزم اس ـــاز داری ـــا نی دنیاه
ـــرای  ـــد، ب ـــرح ش ـــب مط ـــوزة مذاه ـــرای ح ـــه ب ک
ـــد.  ـــه وجـــود آی ـــز ب ـــی نی ـــا و زیســـت اجتماع فضاه
ـــختی  ـــر، کار س ـــن و هن ـــان دی ـــب می ـــه تقری اگرچ
ـــد تحـــّول  ـــی رخ نده ـــن تقریب ـــا چنی ـــا ت اســـت، ام

ـــت./ ـــن اس ـــی ناممک و زیباشناس

 آمیختگی دین و غیردین از خلوص وکیفیت 
دین می کاهد و فضای قدسی زمانی فهمیده 

مقایسه کرد می شود که بتوان آن را با فضای سکوالر 
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سومین نشست از سه گانة »دین و شهر« با عنوان »تأثیر 
تحول مناسک عزاداری بر هویت شهری« و با حضور 
دکتر جبار رحمانی، پژوهشگر حوزة مردم شناسی تشّیع 
و سرپرست گروه مطالعات فرهنگی پژوهشکدة مطالعات 
فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، در تاریخ چهاردهم آبان ماه 
94 در سالن شورای پژهشکدة ثامن برگزار شد. نقش 
عزاداری در حفظ و پویایی فرهنگ شیعه، خاستگاه و 
سیر تحول مناسک عزاداری، تأثیر مناسک عزاداری شیعی 
بر هویت شهری و آسیب های پیش روی این موضوع از 

مهم ترین محورهای مطرح شده در این نشست بودند.

       فرهنگ شیعی بدون عزاداری از بین می رود
در این نشست دربارة مناسک عزاداری و هویت شهری سخن 
خواهم گفت. چه خوب و چه بد، از منظر جامعه شناسی و 
مردم شناسی، فرهنگ شیعی بدون عزاداری از بین می رود. 
بر اساس مطالعاتی که داشتم متوجه شدم، هرگاه گروه های 
شیعه عزاداری  را کنار گذاشته اند، از بین رفته اند. تشّیع با 
عزداری هویت خودش را حفظ کرده است و اگر این عزداری 
را کنار بگذارد، بی تردید مضمحل می شود. از آنجا که تشّیع 
در ایران در اکثریت است، این مطلب چندان روشن نیست؛ 
اما در جاهایی که شیعیان در اقلیت هستند، اهمیت عزاداری 

برجسته می شود.

        نسبت دو مفهوم »آیین« و »هویت« با یکدیگر
ابتدا دو مفهوم را به عنوان مبنای کار توضیح می دهم. 
نخستین مفهوم، »آیین« یا ritual است. تلقی عمومی از 
»آیین« آن را رفتاری می داند که تکرار و بازتولید می کند، 
اما این درک کامالً بََدوی و ابتدایی است. چون مطالعات 
متأخر نشان داده است که در تمام ادیان چه ادیان گسترده 
مانند اسالم، مسیحیت، بودیسم و چه ادیان بومی و قبیله ای، 
آیین ها دین را می سازند و بشر بدون آیین ها نمی تواند ایمان 
و علقة مذهبی اش را بسازد. آیین، مکانیزمی است که ایمان و 
یقین دینی را می سازد و در روح جمعی بازتولید می شود. به 
همین دلیل باید آیین را خیلی خالقانه تر تعریف کنیم. آیین 
چیزی است که در آن خالقیت رخ می دهد. مفهوم دوم 
»هویت« است. »هویت« مفهومی ایستا و ثابت نیست، بلکه 
مفهومی فرایندی و ارتباطی است. هویت، مفهومی است که 
در فرایند رابطه و ارتباط ساخته می شود؛ چه در ارتباط با 
گروه های مجاور و مشابه و چه در ارتباط با گروه های مخالف.

        مناسک عزاداری از هویت شهری جدا نیست
مفهوم هویت در جایی اهمیت که مرزها را تعیین می کند، 
ویژه می یابد. بنابراین مناسک عزاداری از هویت شهری جدا 
نیست و چیزی به عنوان هویِت کالِن شهری در مناسک 
از  ُمرکب  بزرگ،  اجتماعات  نمی شود.  رؤیت   عزاداری 
خرده گروه هایی هستند که باید اجتماع بزرگ را به آنها تجزیه 

کنیم. پس تصور اینکه مجموعة یک دست و هماهنگی 
هویت،  خطاست.  دارد،  وجود  شهری  هویت  عنوان  با 
مجموعه ای از عناصر ترکیب یافته است که با منطق های 
مختلفی با هم مرتبط شده اند. بنابراین شهر مجموعه ای 

از خرده فرهنگ هاست. هویت شهر مانند موازییک است و 
باید قسمت های مختلف آن را ببینیم. پس چیزی به عنوان 
مشهد یک دست و منسجم وجود ندارد، بلکه مشهد چهارراه 
فرهنگ های گوناگون است. در واقع کالن شهری مثل مشهد 
مانند دریایی است که رودخانه های مختلف به آن می ریزند و 

این دریا بدون این رودخانه ها دریا نمی شود.

        کارکردهای هویت بخشی مناسک عزاداری
گفتیم که فرهنگ شیعی از طریق مناسک عزاداری ساخته 
می شود و اگر بخواهیم بفهمیم هویت ها دقیقاً چگونه 
ساخته می شوند، باید به مفهوم تمایزبخشی هویت ها توجه 
کنیم. از آنجا که بیشتر شهرهای ایران شیعه هستند، وجه 
تمایزبخشی مناسک عزاداری در سیستم های شهری ایران 
چندان روشن نیست، اما در سیستم های خارج از ایران، 
بخش مهم تمایزبخشی این مناسک، تمایز میان شیعیان و 
غیرشیعیان است. تمایز بین گروه های شیعه و غیرشیعه در 
سیستم آیین های عزاداری و پیامدهای آن بسیار مهم است. 
افزون بر این، نوعی تمایز داخلی میان گروه های شیعه وجود 
دارد. تمایز هیئت یک محله با محلة دیگر، نوعی تمایزبخشی 
درون گروهی است. افزون بر این، موج عظیم مهاجرت در 
ایام تاسوعا و عاشورا در ایران و خارج از آن، تعلق خاطر بشر 
به نقطة صفر را نشان می دهد. همچنین خلوت شدن تهران، 
در ایام تاسوعا و عاشورا نشان می دهد که هنوز کسی به این 
شهر احساس تعلق نمی کند و در آن ریشه ندوانده است. 
پس عزاداری را باید فراتر از امری مذهبی ببینیم. در بسیاری 
از مواقع، عزاداری اصالً امری مذهبی نیست و بحث هویت 
اجتماعی، فرهنگی و حتی هویت سیاسی مطرح است. برای 
نمونه، برخی از هیئت ها به دلیل ارتباط خاصی که با ساختار 
قدرت دارند، تیپ خاصی را به خود جذب می کنند. بنابراین 
کارکردهای هویت بخشی مناسک عزاداری اعم از مذهبی، 

سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است.

        مناسک عزاد اری کل شهر را می سازد
معموالً در نقدها و آسیب شناسی ها سعی می کنیم تصویری 
ایدئال از عزاداری ارائه کنیم؛ یعنی افراد به عزاداری می آیند 

که فقط دینداری کنند. در حالی که اصالً چنین چیزی 
نیست و در عزاداری همه چیز رخ می دهد. برای مثال در 
پایان عزاداری ها که اوج شور و گریه تمام می شود، خنده 
به  و شوخی شروع می شود. این خنده و شوخی اصالً 
معنای توهین به امر قدسی نیست. در واقع وقتی انسان به 
امر قدسی و بی نهایت متصل می شود، نوعی بشاشیت پیدا 
می کند، سُبک می شود و با دید فراخ تری به جهان می نگرد. 
عالوه بر اینها در عزاداری لّذت غذا خوردن نیز وجود دارد. 
برای مثال اگر به شما بگویند اینجا پنج هیئت وجود دارد 
که همگی غذای نذری می دهد، شما از اولین هیئت غذا 
نمی گیرید؛ بلکه می پرسید هر هیئت چه غذایی می دهد. 
لذت ها و تفریح های ما با عزاداری عجین شده است. به عنوان 
مثال در ایام محرم، گروه ها و دسته های عزاداری شهر را 
تصرف می کنند و این رویداد شرایطی فراهم می کند که 
خانم ها بتوانند تا دیروقت بیرون از خانه باشند. تمام این 
مثال ها بیانگر قابلیت های محرم و عزادری است و نشان 
می دهد که هدف یک سیستم مناسکی فقط عزاداری 
مذهبی نیست، بلکه این سیستم مناسکی، کل شهر را 

می سازد.

        فضاهای ثابت و سیال در مناسک عزاداری
به طور سنتی، این سیستم مناسکی در دو دسته فضای 
متفاوت عمل می کرد: فضاهای ثابت مثل مسجد، حسینیه 
و تکیه و فضاهای سیال مثل مسیرهایی که دسته ها در آن 
حرکت می کردند. معروف ترین نمونة دستة دوم، پیاده روی 

اربعین است که به نظر من این پیاده روی به دالیل سیاسی، 
بیش از حد و فربه شده است و بهتر است کنترل شود؛ 
زیرا هر چیز که بیش از حد فربه شود، اوّل خودش را نابود 
می کند. اگر تمام این نمونه ها را با دقت بررسی کنیم، متوجه 
می شویم که حول هویتی ریشه دار شکل گرفته اند. برای 
مثال حسینة آذربایجانی های مقیم، عقبة سفت و سختی 

را به ذهن مخاطب می آورد و آن را بازتولید نیز می کند.

       » هیئت« و خاستگاه تاریخی آن
در دهه های بیست تا چهل شمسی، تحت تأثیر اصالحات 
ارضی هم حجم عظیمی از مهاجرت های شهری در ایران 
رخ داد و هم حجم عظیمی از روستاها توسعه یافتند و به 

چیزی به عنوان مشهد یک دست و 
منسجم وجود ندارد، بلکه مشهد چهارراه 

فرهنگ های گوناگون است

پیاده روی به دالیل سیاسی، بیش از حد 
فربه شده است و بهتر است کنترل شود؛ 
زیرا هر چیز که بیش از حد فربه شود، اّول 

خودش را نابود می کند
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شهر تبدیل شدند. بنابراین ساختارهای اجتماعی قدیم دچار 
تحولی بنیادین شدند. جابه جایی های جمعیتی، مردم را از 
بسیاری از مکان های پایدار قبلی جدا کرد. این »ازجاکنده 
شدِن« آدم ها موجب تشدید بحران معناداری در افراد شد 
و در نهایت، به قوی تر شدن جریان های مذهبی انجامید. 
یعنی اگر اصالحات ارضی و نوسازی رخ نمی داد، چنین 
جریان های مذهبی گسترده ای در ایران نداشیم. هنگامی که 
فرد دچار بحران می شوند، اهمیت مذهب به خوبی روشن 
می شود. جابه جایی های جمعیتی زمینه ساز جست وجو 
برای هویت معنوی و اجتماعی در شهرها شد. در جریان 
این جابه جایی ها، هویت های سیالی شکل گرفت که از جای 
قبلی کنده شده بودند و در پی محل استقراری ولو به صورت 
آیینی می گشتند. در نتیجه، در هشتاد سال اخیر پدیده ای 
به نام هیئت در ایران ظهور می کند. هیئت، پدیده ای کاماًل 
مدرن است و در ایران مدرن ساخته می شود. قدیمی ترین 
جایی که هیئت نام داشته است، در شیراز و متعلق به هزار 
و سیصد و نُه است. یعنی اگر به تاریخ فرهنگی ایران در یک 
قرن اخیر بنگریم، تا سال هزار و سیصد و بیست چیزی 
به نام هیئت وجود ندارد. البته در گذشته حسینه و دسته 
وجود داشته است، اما هیئت نداشتیم. در واقع، این پدیده، 
صورت بندی کامالً جدیدی از اجتماعات عزاداری است. 
بنابراین به دلیل مهاجرت و نوسازی دچار نوعی بحران 
معنوی شدیم؛ یعنی اشکال سنتی و نهادینه دیگر کارآمدی 
نداشتند و در نتیجه، پدیده و صورت بندی جدیدی به نام 

هیئت شکل گرفت. 

       » هیئت« پدیده ای اجتماعی است
بلکه پدیده ای  پدیده ای محلی نیست،  لزوماً  »هیئت« 
اجتماعی است که افراد و گروه های مختلف را به یکدیگر 
وصل می کند. این صورت بندی جدید از روابط گروهی، 
نوعی آیین است که به تدریج وارد زندگی روزمره شد و 
هیئت های سیاسی که منافع خاصی را دنبال می کنند 
نمونه ای از همین موضوع هستند. به عبارت دیگر، هیئت به 
مثابة صورت بندی جدیدی از اجتماعات آیینی، در پنج دهة 
اخیر در ایران مدام در حال گسترش بوده است. در واقع، این 
پدیده محصول پویایی فرهنگ شیعی، برای احیای خودش 
در شرایط جدید بود و این فرهنگ را در زمینه های معنوی و 
هویتی تغذیه می کند. شاید این تعبیر چندان درست نباشد؛ 
اما هیئت، آخرین خالقیت فرهنگ شیعی بود که امیدواریم 
باقی بماند؛ چون بسیار لغزنده است و قابلیت فروپاشی دارد. 
پس اجتماعات آیینی ای مانند هیئت که از خالل مناسک 
عزاداری تولید می شود، از سویی منبع تغذیة معنوی ما 
هستند و از سوی دیگر روح جمعی ما را بازتولید می کنند. 
این روح جمعی می تواند شبکه ای محلی یا شبکه ای از 

قشرهای فکری مشابه باشد.

       دو تیپ حیات اجتماعی
در ساختارهای زندگی اجتماعی، دو تیپ حیات اجتماعی 
وجود دارد: تیپ گماینشافتی و تیپ گزلشافتی. گماینشافت 
جایی است که افراد به ساختارهای بنیادین انسانی شان 
بازمی گردند، تعلقات عاطفی و معنوی به حداکثر می رسد 
و تمام افراد با هم برابر می شوند. در واقع افراد به گماینشافت 
می آیند نه برای منافع عادِی روزمره و زندگی عقالنِی 
حساب شده، بلکه می آیند تا نوعی صمیمت، معنویت و 
خلوص کسب کنند. ویژگی گماینشافت ها این است که 
قواعد زندگی روزمره را می شکنند. در حالی که در زندگی 

روزمره، روابط قدرت کامالً مشخص است؛ برای مثال رئیس، 
به هر کاری دست نمی زند و فقط دستور می دهد و اگر کسی 
این ساختارها را رعایت نکند او را از ساختار بیرون می کنند. 
افزون بر این در زندگی روزمره، منافع بسیار مهم است و 
عقالنیت ابزاری حرف اوّل را می زند. بنابراین، این دو تیپ از 
ساختار و ضد ساختار وجود دارد که اولی بر عقالنیت ابزاری 
مبتنی است و دومی افراد را به ویژگی های بنیادین انسانی 

برمی گرداند. این دو تیپ در کنار یکدیگر زندگی انسان را 
تأمین می کنند. تشّیع، بیش از همه از طریق اجتماعات و 
آیین های عزاداری خودش را تغذیة معنوی می کند. یکی 
از کارکردهای کلیدی مناسک دینی در وجه جمعی، این 
است که تمام ساختارها را برای یک لحظه معلق می کند، در 
نتیجه، شهر واژگون و همه چیز عوض می شود. برای مثال 
در ایام محرم زن ها و بچه ها می توانند تا دیروقت بیرون از 
خانه بمانند یا سلسله مراتب میان افراد و اقشار حذف می شود 
و ممکن است رئیسی که در اداره اش فقط دستور می دهد، 

به هیئت بیاید و کفش ها را جفت کند یا جارو بزند.

       بیم نابود مناسک عزاداری
منطق امر قدسی ایجاب می کند که به زمان و مکان خاصی 
محدود باشد و متأسفانه آیین های عزاداری آنقدر گسترش 
یافته اند که بیم نابود آنها وجود دارد. وقتی امر قدسی و 
فضاهای گماینشافتی را بیش از حد به آدم ها ارائه کنیم، 
خودش خودش را تخریب و تقدس زادیی می کند. چون 
مردم و عموم جامعه نمی توانند دائماً در محضر خدا باشند و 
قواعد چنین فضایی را حفظ کنند. برای مثال پس از انقالب 
که شیوة نامه نگاری اداری تغییر کرد و اسماء مقدس در 
نامه ها به کار رفت، فرهنگی باب شد که این اسماء را جدا 
می کردند و در جای خاصی نگه می داشتند تا زیر دست 
و پا نیفتد؛ اما امروزه کاربرد اسامی مقدس آنقدر افزایش 

یافته که این حساسیت از بین رفته است. مثال دیگر در 
این زمینه، نحوة برخورد با نان است. در گذشته اگر کسی 
نانی بر زمین می دید، حتماً آن را برمی داشت تا حرمت آن 
حفظ شود؛ چون تولید نان کم بود و هاله ای قدسی پیرامون 
آن وجود داشت، اما با ایجاد نانوایی های تولید انبوه، دیگر 
کسی به نان ها روی زمین اهمیت نمی دهد. امر قدسی نیز 
همین طور است و اگر بیش از حد در دسترس افراد باشد، به 
امری روزمره و گزلشافتی تبدیل می شود و حتی اگر فشار 
از حدی بیشتر شود، جامعه آن را پس می زند و مسخره 
می کند. یکی از دانشجویانم از مهمانی ای در شب  سوم یا 
چهارم محرم تعریف می کرد که افراد رفتارهای بیمارگونه ای 
انجام می دادند، برای مثال می گفتند این جام را به سالمتی 
فالن شخصیت مقدس بنوش. این رفتارهای بیمارگونه و 

تخریبی، نتیجة فشار بیش از حد دین در جامعه است.

       در گذشته مناسک عزاداری محدود بود
حالت،  گسترده ترین  در  محرم  عزاداری  درگذشته 
شصت وهشت روز بود؛ هنوز هم در برخی نقاط که فرهنگ 
شیعه به آن مهاجرت کرده است، داستان به همین منوال 
است. یعنی با رسیدن هشتم ربیع االول و داستان عَمرُکشان، 
عزاداری ها پایان می یافت و جشن و پایکوبی شروع می شد. 
هنوز این سنت در میان شیعیان هند که بعد از صفویه 
مهاجرت کردند، وجود دارد. بنابراین در گذشته عزاداری 
شیعیان از شب اوّل محرم شروع می شد و تا هشتم ربیع 
ادامه می یافت و تا محرم سال بعد، به جز مراسم شب های 
احیا، عزاداری دیگری وجود ندارد. اگر در طول سال مدام 
با روزها و دهه های عزاداری مواجه باشیم، کیفیت عزاداری 

کاهش می یابد.

         اجتماعات آیینی و هیئت ها، نقطه ای کلیدی
این ساختارها و اجتماعات آیینی که گماینشافت ها در آن 
شکل می گیرد و افراد از آن لّذت وجودی می برند و نوعی 
بشاشیت روحی در فرد ایجاد می کند، آخرین مکانیزمی 
است که انسان ها را به هم پیوند می دهد. آمارها نشان 
می دهد مراجعه به مساجد کم شده است و مکان های 
سنتی به هر دلیلی دیگر کارکرد قبلی شان را ندارند. پس 
باید مکان های جدیدی پیدا کنیم و از این منظر، اجتماعات 
آیینی و هیئت ها که یکی از وجوه این اجتماعات است، 

نقطه ای کلیدی هستند. 

کارکرد مناسک دینی در وجه جمعی این 
است که تمام ساختارها را برای یک لحظه 
معلق می کند، در نتیجه، شهر واژگون و 

همه چیز عوض می شود
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        اجتماعات آیینی باید رها باشند
موضوع مهم در خصوص این اجتماعات، این است که این 
اجتماعات آیینی باید رها باشند و نباید در آنها دست ببریم. 
نظارت و هدایت اجتماعات آیینی از سوی ساختارهای 
رسمی قدرت و نهادهایی مثل سازمان تبلیغات اسالمی، از 
اساس با ذات این اجتماعات تعارض دارد. ممکن است در 
برخی از این اجتماعات فسادهایی ایجاد شود، اما حجم آن 
بسیار کم است؛ چراکه اگر میزان این فساد، زیاد می بود، 
خرد جمعی خودبه خود آن را طرد می کرد. در واقع مردم 
نوعی عقل سلیم دارند و اگر چیزی کارکرد منفی داشته 

از  مردم  وقتی  کنار می گذارند.  را  آن  باشد خودبه خود 
اجتماعات آیینی استقبال می کنند، یعنی دریافته اند که این 
اجتماعات مفید هستند. به طور کلی هیچ پدیدة انسانی ای 
بدون آسیب نیست، اما تحمیل الگوی یکسان و نظارت و 
هدایت بر پدیده های انسانی که در سه دهة اخیر روی 
داده است با ذات این پدیده ها در تعارض است. برای 
نمونه، چند سال پیش، جریانی با عنوان هیئت های 
پاپ و آسیب شناسی عزاداری به راه افتاد که امکانات و 
پول زیادی به خود جذب و زیر نظر آقای حاج منصور 
ارضی مجموعة بزرگی در هجده، نوزده جلد منتشر کرد. 
متأسفانه تمام مطالب کتاب آنها از کتاب آقای مظاهری 
کپی شده بود. اما به نظر من این ماجرا، دعوایی بود میان 
مداحان سنتی و کسانی مثل آقای ذاکر که می خواستند 

ستارة مداحی شوند. اگر کمی از عزاداری های مد و به روز 
فاصله بگیریم، می بینیم که بیشتر مردم به شیوة سنتی 
عزاداری می کنند. در واقع این سبک عزاداری به دلیل 
قدرت رسانه ای خود به واقعیت تبدیل شد و واکنش هایی 
برانگیخت، تا جایی که یکی از ائمة جمعة تهران گفت: 
واقعیت چیز  بنابراین  است«.  در خطر  تشّیع  »کیان 
از مدتی خودم مردم  بعد  و دیدیم که  دیگری است 
لوس بازی های مداحان جدید را تعدیل کردند؛ حتی 
خود این مداحان نیز متوجه شدند و کارشان را اصالح 
کردند. از این روی تعبیر »دعوا« را به کار  بردم. جالب 
اینجاست که یکی از کسانی که مدعی مداحی سنتی بود 
و آستان قدس هم گاهی ایشان را دعوت می کند، یکی 
از آهنگ های هایده را عیناً خوانده است. یعنی مدعیان 
مداحی سنتی نیز بعداً اسیر چیزی شدند که خودشان 
اسمش را آسیب شناسی عزاداری می گذاشتند. بنابراین 
باید تمام این بحث ها را کنار گذاشت، چون عزاداری در 

بطن جامعه کار خودش را می کند. 

        دستگاه قدسی، خودش را حفظ می کند
نیروی عظیم نهادهای دولتی در حالی می خواهد مناسک 
عزاداری را کنترل کند که علما نیز به طور سنتی دخالت 
چندانی در این امر نمی کنند. در واقع، این باور سنتی که 
دستگاه قدسی، خودش را حفظ می کند، کامالً درست 
است. دربارة دالیل اینکه چگونه این سیستم در طول تاریخ 
خودش را حفظ کرده و هیچ گاه زیر نفوذ قدرت علما و 
نهادهای سیاسی نرفته است، باید گفت این مناسک با ذات 
و روح زندگی مردم چه در شهر و چه در روستا پیوند دارد 
و هیچ کس نمی تواند روح یک ملت را تسخیر کند. فارغ از 
نزاع گفتمانی هیئت های پاپ و آسیب شناسی آن، اجتماع 
آیینی »هیئت« در زندگی روزمره باب شده و هویت ها را 
بازتولید کرده است. همان طور که گفتم هیئت آخرین 
دستاورد فرهنگ شیعی برای بازتولید خویش است و تنها 

در صورتی کارکرد دارد که در کار آن دخالت نشود. آسیب 
بحران معنوی فقط منحصر به بُعد معنوی نیست و به دلیل 
پیوند معنویت و اخالق با یکدیگر اگر معنویت آسیب ببیند، 
اخالق نیز به شدت آسیب می بیند. مشکل جامعة ایران این 
است که نظام های اخالقی، ارزشی و معنوی اش کامالً با 
یکدیگر در پیوندند و اگر یکی از اینها آسیب ببیند، اخالقیات 
نیز دچار آسیب خواهد شد. چون اخالق غیرمذهبی در 
ایران تعریف نشده است، وقتی مذهب فرو بریزد، همه چیز 

آسیب  می بیند.

        » سفره« های نذری، سیستم آیینی زنان شیعه
نکتة آخر این است که هیئت فضایی مردانه دارد و پرسش 
این است که زن ها سیستم های معنویشان را کجا بازتولید 
می کنند؟ هیئت در میان زن ها چندان گسترده نیست و 
آنچه در جامعة زنان وجود دارد »روضه های خانگی زنانه« و 
»سفره ها« است. سفره ها ساختار فوق العاده پیچیده ای دارند 
که هویت گروهی زنان را بازتولید می کند و چون بخشی از 
آن با فضای اندرونی مرتبط است، پیوندهای خویشاوندی و 
عمیقی در آن وجود دارد و فرد نمی توانید به هر سفره ای 
وارد شود. ساختار »سفره« نه تنها پیشااسالمی، بلکه حتی 
پیشاآریایی است. به عبارت دیگر فرهنگ شیعی و آریایی تا 
لب سفره ها رسیده اند، اما هنوز نتوانسته اند به آن وارد شود. 
مؤلفه های »سفره« پیشاآریایی است؛ برای نمونه در سفره ها 
هیچ  وقت غذاهای گوشتی مصرف نمی شود و این ویژگی 
کامالً پیشاآریایی بودن سفره را نشان می دهد. افزون بر این، 
حضور هر نرینه ای در »سفره« ممنوع بوده است؛ به همین 
دلیل در گذشته زنان باردار حق حضور در سفره را نداشتند، 
چون این احتمال وجود داشت که فرزندشان پسر باشد. 
همچنین سفره ها در جایی برگزار می شدند که آفتاب گیر 
نباشد، چون در فرهنگ ما زمین، ماده و خورشید، نر است. 
ساختار جماعت های آیینی زنانه فوق العاده پیچیده است و 
اطالعات خیلی محدودی از آن در دست است؛ برای نمونه 

نظارت و هدایت اجتماعات آیینی از سوی 
ساختارهای رسمی قدرت و نهادهایی مثل 
سازمان تبلیغات اسالمی، از اساس با ذات 

این اجتماعات تعارض دارد
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سـه گفتـار دربـاره دیـن  و شـهر

سمبلیسم آجیل مشکل گشا بسیار پیچیده است. خانم 
عادلخواه در دانشگاه پاریس و خانم تراب در دانشگاه لندن 

پژوهش هایی در این خصوص انجام داده اند.

       »تکثر«   ضرورتی برای مناسک عزاداری
مهم تریـــن تبلـــور مردانـــة اجتماعـــات آیینـــی »هیئـــت« 
و مهم تریـــن تبلـــور زنانـــة آن »ســـفره «های نـــذری 
اســـت. ایـــن دو آییـــن، جایـــی هســـتند کـــه روح 
فرهنـــگ و اجتمـــاع شـــیعی در دو شـــکل کلـــی مردانـــه 
ـــور می شـــود و روح معنـــوی و جمعـــی  ـــه اش متبل و زنان
ـــه شـــدت  را بازتولیـــد می کنـــد. امـــا متأســـفانه امـــروز ب
ـــی  ـــم. یک ـــرف می کنی ـــل و تص ـــا دخ ـــن آیین ه در ای
ـــت  ـــه دخال ـــن زمین ـــه شـــدت در ای ـــه ب ـــی ک از نهادهای

ـــن  می کنـــد »ســـازمان تبلیغـــات اســـالمی«   اســـت. ای
ـــا  ـــی دارد: ی ـــه در پ ـــوع نتیج ـــا دو ن ـــل و تصرف ه دخ
ـــا را  ـــت و دخالت ه ـــد اس ـــی قدرتمن ـــتم آیین آن سیس
ـــی  ـــار فروپاش ـــی دچ ـــتم آیین ـــا سیس ـــد ی ـــس می زن پ
ـــت  ـــن اس ـــی ای ـــاختارهای آیین ـــق س ـــود. منط می ش
کـــه هیـــچ کـــس نبایـــد در آنهـــا دســـت ببـــرد، بـــه ویـــژه 
نهادهـــای وابســـته بـــه قـــدرت کـــه بـــه جهـــان روزمـــره 
ـــد.  ـــال می کنن ـــان را دنب ـــع خودش ـــد و مناف ـــق دارن تعل
ـــن  ـــفره ها آخری ـــا و س ـــاده تر، هیئت ه ـــارت س ـــه عب ب
ســـنگرهای مردمـــی فرهنـــگ شـــیعه در دنیـــای مـــدرن 

هســـتند و متأســـفانه آن کســـی کـــه بـــه اینهـــا خنجـــر 
می زنـــد دشـــمن بیرونـــی نیســـت، بلکـــه دوســـت 
ـــورت  ـــه در فرانکف ـــال ک ـــرم پارس ـــت. مح ـــی اس داخل
ـــه  ـــدم ک ـــیاری را دی ـــی بس ـــای غیرمذهب ـــودم، آدم ه ب
ـــای  ـــد و تجربه ه ـــروب می خوردن ـــال مش ـــام س در تم
دیگـــر داشـــتند، امـــا در ایـــام تاســـوعا و عاشـــورا 
هفتصـــد، هشـــتصد کیلومتـــر در اروپـــا مســـافرت 
ـــورت  ـــینیه ای در فرانکف ـــه حس ـــا ب ـــد ت ـــرده بودن ک
ـــه  ـــراد ب ـــن اف ـــی از ای ـــد. یک ـــزاداری کنن ـــد و ع بیاین
مـــن  گفـــت: »اگـــر نمی آمـــدم، کـــم مـــی آوردم و 

دیگـــر نمی توانســـتم ادامـــه بدهـــم«.
ــه  ــنگر بـ ــن دو سـ ــم ایـ ــد می دانـ ــد بعیـ هرچنـ
ـــن  ـــدم ای ـــا معتق ـــوند، ام ـــح بش ـــا فت ـــن زودی ه ای
دخـــل و تصرف هـــا اختـــالل و ابـــزار سوءاســـتفاده 
ایجـــاد می کننـــد. اگـــر مناســـک عـــزاداری را 
اجتماعـــی آیینـــی ببینیـــم و اجـــازه بدهیـــم بـــه 
تکثـــر برســـد و اشـــکال متنـــوع داشـــته باشـــد و 
آدم هـــای خـــوب برجســـته تر شـــوند، خـــود ایـــن 
ـــاید  ـــد. ش ـــل می کنن ـــان را تعدی ـــات خودش اجتماع
چنـــد صباحـــی، جوانکـــی بـــه کارهایـــی دســـت 
ــود.  ــل می شـ ــدت تعدیـ ــا در طوالنی مـ ــد، امـ بزنـ
ـــا  ـــتم فض ـــن سیس ـــه ای ـــتر ب ـــدر بیش ـــس هرچق پ
ــد  ــودش بازتولیـ ــتری در خـ ــر بیشـ ــم، تکثـ بدهیـ
ـــه  ـــهد ب ـــران، مش ـــهرهای ای ـــان ش ـــد. در می می کن
دلیـــل مهاجرپذیـــر بـــودن، بیـــش از هـــر جـــای 
دیگـــری بـــه تکثـــر در اجتماعـــات آیینـــی و مناســـک 

عـــزاداری نیـــاز دارد.

      پرسـش
ـــک  ـــت مناس ـــرل و هدای ـــه کنت ـــم ک ـــر بپذیری • اگ
ـــا منجـــر می شـــود، پـــس  ـــب آنه ـــه تخری ـــی ب آیین
ـــد  ـــه می توان ـــت شـــهری چگون ـــت و مدیری حاکمی

ـــد؟  ـــن نهادهـــا اســـتفاده کن ـــت  ای از ظرفی
ــه  ــا، جامعـ ــی مـ ــی  زندگـ ــتم اجتماعـ در سیسـ
هیـــچ فضـــای عمومـــی ای بـــرای ابـــراز خـــودش 
نـــدارد، پـــس هرچقـــدر در ایـــام محـــرم فضـــای 
ابـــراز بیشـــتری بـــرای جامعـــه فراهـــم کنیـــم 
ــد و  ــردم بیاینـ ــام مـ ــه تمـ ــم کـ ــازه بدهیـ و اجـ
خودشـــان را ابـــراز کننـــد، بهتـــر اســـت. ایـــران 
ـــتم  ـــچ سیس ـــزاداری، هی ـــک ع ـــز مناس ـــر  ج معاص
ـــش ماهه  ـــودک ش ـــه در آن از ک ـــدارد ک ـــری ن دیگ
ــاز و  ــد نمـ ــی نمی توانـ ــه حتـ ــردی کـ ــا پیرمـ تـ
ـــوند  ـــب ش ـــم ترکی ـــا ه ـــا آورد، ب ـــه ج روزه اش را ب
ـــه در  ـــد جامع ـــا ص ـــر ت ـــد. از صف ـــارکت کنن و مش
محـــرم مشـــارکت می کنـــد و ایـــن آییـــن تنهـــا 

ــور  ــه همان طـ ــام جامعـ ــه تمـ ــی اســـت کـ جایـ
ـــد  ـــس بای ـــد. پ ـــور می یاب ـــت در آن حض ـــه هس ک
تســـهیالت بیشـــتری بـــرای آن فراهـــم کنیـــم. 
یکـــی از ویژگی هـــای دولـــت هنـــد ایـــن اســـت 
ـــیعه،  ـــم از ش ـــی اع ـــات آیین ـــام اجتماع ـــه تم ـــه ب ک
ـــهیالت  ـــان تس ـــام خاصش ـــن و... در ای ـــدو، جی هن
می دهـــد، مســـیرها را کنتـــرل می کنـــد، امنیـــت  
اجتماعـــات را تأمیـــن می کنـــد، اگـــر در آن 
ـــل  ـــم و ُکَت ـــاده روی اش عل ـــد در پی ـــاع بخواه اجتم
حمـــل کنـــد، ســـیم های بـــرق را برمـــی دارد 

بازنمایی مراسم  خاصی از تهران 
درتلوزیون، به این معناست که آن 

سبک، بهترین شیوة عزاداری است و در 
نتیجه بقیه شیوه ها را سرکوب می شود

مشهد به دلیل مهاجرپذیر بودن، بیش 
از هر جای دیگری به تکثر در اجتماعات 

آیینی و مناسک عزاداری نیاز دارد.
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تـــا مزاحمـــت ایجـــاد نکنـــد. در واقـــع، دولـــت 
اجـــازه می دهـــد کـــه گروه هـــا خودشـــان را بـــا 
آیین هایشـــان بـــه جامعـــه نشـــان دهنـــد. بایـــد 
اجـــازه بدهیـــم مـــردم هرجـــوری کـــه هســـتند 
ـــت  ـــران کیفی ـــد نگ ـــد و نبای ـــراز کنن خودشـــان را اب
ـــت  ـــردم کیفی ـــود م ـــون خ ـــیم، چ ـــروز باش ـــن ب ای

ــز  ــهد نیـ ــد. مشـ ــرل می کننـ ــان را کنتـ بروزشـ
ـــم و آن را  ـــر را فراه ـــن تکث ـــروز ای ـــة ب ـــد زمین بای

ـــد. ـــی کن ـــت و بازنمای ثب
ــم  ــیار مهـ ــانه ها بسـ ــی در رسـ ــوع بازنمایـ موضـ
اســـت. یکـــی از خیانت هـــای تلویزیـــون ایـــران 
ــی اش  ــای مذهبـ ــه در برنامه هـ ــت کـ ــن اسـ ایـ
ـــش  ـــران را پخ ـــاص ته ـــان خ ـــم مداح ـــط مراس فق
ــه  ــری  بـ ــای خبـ ــه در گزارش هـ ــد. البتـ می کنـ
ــم  ــزد هـ ــان و یـ ــل زنجـ ــر مثـ ــهرهای دیگـ شـ
می پـــردازد، امـــا در برنامـــه مذهبـــی فقـــط 
ــم   ــی مراسـ ــد. بازنمایـ ــان می دهـ ــران را نشـ تهـ
خاصـــی از تهـــران، بـــه ایـــن معناســـت کـــه آن 
ــزاداری اســـت و در  ــیوة عـ ــبک، بهتریـــن شـ سـ
ــد.  ــرکوب می کنـ ــیوه ها را سـ ــه شـ ــه بقیـ نتیجـ
ــزاداری را هـــم  ــایر ســـبک های عـ ــا اگـــر سـ امـ
وارد بـــازی کنیـــم، تعلقـــات اجتماعـــی بیشـــتر 
در  محـــرم  کارکردهـــای  از  یکـــی  می شـــود. 
گذشـــته ایـــن بـــود کـــه تمـــام جامعـــه اعـــم از 

ـــد  ـــم پیون ـــه ه ـــتی را ب ـــی و زرتش ـــی و ارمن کلیم
ـــا  ـــتند، ام ـــه داش ـــور آزادن ـــق حض ـــه ح ـــی زد، هم م
وقتـــی مدیریـــت شـــهری بـــه بعضی هـــا اجـــازة 
حضـــور سانسورشـــده می دهـــد، در روح جمعـــی 

ــد. ــاد می کنـ ــه ایجـ تفرقـ
• بـــه نظـــر مـــن شـــاید دلیـــل اصـــرار 
ــا و  ــر هیئت هـ ــارت بـ ــرای نظـ ــت بـ حاکمیـ
ـــد از دو  ـــه می خواه ـــد ک ـــن باش ـــا ای ـــت آنه ثب
ـــگاه  ـــه ن ـــد. نخســـت اینک ـــری کن آســـیب جلوگی
حاکمیـــت بـــه مناســـک عـــزاداری بیـــش از 
ـــرای  ـــی اســـت. ب آنکـــه فرهنگـــی باشـــد، معرفت
ـــی  ـــز کارگروه ـــام رضـــا نی ـــارة ام ـــه درب نمون
میلیاردهـــا  آن  بـــه  و  می کنـــد  ایجـــاد 
ــه  ــد کـ ــاص میدهـ ــه اختصـ ــان بودجـ تومـ

زیـــارت معرفت بخـــش را ترویـــج کنـــد و بـــا 
کارکردهـــای اجتماعـــی زیـــارت کاری نـــدارد. 
ـــخص  ـــا ش ـــر ب ـــت زائ ـــب معرف ـــع تناس در واق
ـــت  ـــد اس ـــد و معتق ـــم می دانن ـــا را مه ـــام رض ام
ـــد،  ـــش نده ـــر را افزای ـــت زائ ـــه معرف ـــی ک زیارت
آسیب زاســـت. بـــر همیـــن اســـاس آن نـــوع از 
عـــزاداری  کـــه فقـــط انـــرژی و هیجـــان را تخلیـــه 
ــیب اســـت و  ــر حاکمیـــت آسـ ــد از نظـ می کنـ
بـــرای جلوگیـــری از ایـــن آســـیب ها خـــط 
ــوع دوم  ــد. موضـ ــن می کنـ ــی تعییـ قرمزهایـ
ـــن نحـــوة  ـــه ای ـــت از اینک ـــه حاکمی ـــن اســـت ک ای
عـــزاداری بـــه نوعـــی تفکـــر معنویت گـــرا 
بـــدل شـــود و بـــا سکوالریزاســـیون جامعـــه 
ــام  ــوژی نظـ ــا ایدئولـ ــد و بـ ــر باشـ جمع پذیـ

هماهنـــگ نباشـــد، نگـــران اســـت.

ایـــن نـــگاه معرفتـــی، بســـیار انتلکتوئـــال یـــا علمایـــی 
ـــمبولیک  ـــق س ـــا منط ـــه آیین ه ـــی ک ـــت، در حال اس
ــال های  ــه در سـ ــی کـ ــیاری از مردمـ ــد. بسـ دارنـ
جنـــگ بـــه جبهـــه می رفتنـــد، روســـتایی و 
بی ســـواد بودنـــد و فقـــط می دانســـتند امـــام 
حســـینی وجـــود داشـــته کـــه در راه حقیقـــت شـــهید 
ــرح  ــه مطـ ــوری کـ ــالف تصـ ــت. برخـ ــده اسـ شـ
کردیـــد، فرمول هـــای فشـــردة مناســـک عـــزاداری 
ـــتند. در  ـــخ گو هس ـــیار پاس ـــان بس ـــای خودش در ج
واقـــع مـــردم فرمول هـــا و کدهـــای اخالقـــی را در 
ایـــن مناســـک دریافـــت می کننـــد. رزمنده هایـــی 
ـــی و  ـــة تاریخ ـــچ مطالع ـــد، هی ـــه می رفتن ـــه جبه ک
ـــتند،  ـــم نداش ـــرت قاس ـــارة حض ـــی ای درب معرفت
امـــا افتخارشـــان ایـــن بـــود کـــه ماننـــد 
حضـــرت قاســـم، تیـــر بـــه پهلویشـــان بخـــورد 
ــا  ــن آیین هـ ــود. ایـ ــع شـ ــان قطـ ــا دست شـ یـ
مســـائل اخالقـــی را بـــه پراکتیـــس بـــدل 
ـــا  ـــه م ـــورا ب ـــت عاش ـــرار نیس ـــس ق ـــد. پ می کنن
ـــق  ـــالت متعل ـــن رس ـــاید ای ـــد و ش ـــت بده معرف
بـــه رمضـــان باشـــد. مـــردم در عاشـــورا پـــای 
منبـــر نمی نشـــینند کـــه توضیحـــات اخالقـــی 
ـــی  ـــورا جای ـــم عاش ـــنوند، اوج مراس ـــوطی بش مبس
اســـت کـــه حـــال معنـــوی دســـت می دهـــد و 
نـــگاه معرفتـــی و انتلکتوئالـــی نادرســـت اســـت 
ــا  ــد. هـــدف عزاداری هـ ــه آن ضربـــه می زنـ و بـ
ایـــن نیســـت کـــه تاریـــخ اســـالم را از صفـــر 
تـــا صـــد آمـــوزش بدهـــد. عزاداری هـــا تاریـــخ 
ســـمبلیکی را آمـــوزش می دهنـــد کـــه مـــردم 

ــد. ــل می کنـ ــاس آن عمـ ــر اسـ بـ
ــردم  ــاه م ــل و پنج ــة چه ــای ده ــر عزاداری ه اگ
عامــه نبــود، قطعــاً در جنــگ بــا عــراق شکســت 

ــت را  ــوم ملی ــه مفه ــردم ن ــون م ــم؛ چ می خوردی
می فهمیدنــد و نــه مفهــوم Nation State جــا افتــاده 
بــود. مــردم بــه جبهــه می رفتنــد کــه انتقــام 
زهــرای اطهــر را بگیرنــد و راه کربــال را بــاز کننــد. 
درک  هــم  حاکمیــت  معرفت اندیــش  منطــق 
نادرســتی از موضــوع دارد و هــم در آن دخالــت 
می کنــد. در حالــی کــه اگــر سیســتم را بــاز 
بگذاریــم، خــود دســتگاه هاضمــة مــردم آن را 
کنتــرل می کنــد. مــن بــا نظــارت مخالــف نیســتم، 
امــا نظــارت را بایــد بــه خــود مــردم واگــذار کــرد.
حتــی اگــر علمــا هــم می خواهنــد نظــارت کننــد، 
ــم  ــی عال ــوند. وقت ــردم وارد ش ــال م ــد از کان بای
ــد،  ــت کن ــا صحب ــة م ــجد محل ــوادی در مس باس
ــای  ــد و دیگــر پ ســطح انتظــار مــا افزایــش می یاب

ــنیم ــخنرانی نمی نش ــر س ــر ه منب
 اگــر سیســتم آیینــی توانایــی نظــارت بــر خــودش 
ــده  ــرف ش ــار منح ــال هزارب ــه ح ــا ب ــت، ت را نداش
ــراف در  ــدی از انح ــه ح ــود. البت ــه ب ــن رفت و از بی
سیســتم های انســانی طبیعــی اســت و بایــد وجــود 
داشــته باشــد. همیــن انحرافــات در بلندمــدت 
ــد و آن  ــش می ده ــتم را افزای ــی سیس ــدرت ایمن ق
ــرد مثبــت دارد. ــه خودآگاهــی می رســاند و کاک را ب
همــان جوانک هایــی کــه عــده ای را نگــران کردنــد، 
در جــای خودشــان سیســتم را بــه ضعف هــا و 
ــای  ــروز از جوگیری ه ــد. ام ــش آگاه می کنن قوت های
ــل  ــن قیب ــون ای ــت، چ ــری نیس ــتاد اث ــة هش ده
عزداری هــا نمی توانســت بــه ســنت تبدیــل شــود.
بـــرای مثـــال در یکـــی از ســـال های دهـــة 
تهـــران  ژیگول هـــای  و  جوان هـــا  هشـــتاد، 
ــت و  ــه دسـ ــمع بـ ــاد، شـ ــدان میردامـ در میـ
ـــد  ـــزاداری کردن ـــر ع ـــردن یکدیگ ـــت در گ دس
کـــه معتقـــدم بســـیار بـــد بـــود، امـــا ســـال 
بعـــد ســـپاه بـــرای مقابلـــه بـــا ایـــن برنامـــه، 
آقـــای هاللـــی را بـــرای مداحـــی آورد و بـــا 
نامناســـب  و  عجیـــب  نورپـــردازی  نوعـــی 
ــه  ــرای بچـ ــکویی بـ ــکان، دیسـ ــان مـ در همـ
نظـــر  بـــه  کـــرد.  برگـــزار  حزب اللهی هـــا 
ــود، چـــون ایـــن  مـــن ایـــن کار درســـت نبـ
مناســـک عـــزاداری فرصتـــی بـــود کـــه بچـــه 
ــد  ــی پیونـ ــتم اخالقـ ــه سیسـ ــا را بـ ژیگول هـ
ـــا  ـــردن آنه ـــرل ک ـــکان کنت ـــداً ام ـــی زد و بع م
ــر  ــد. اگـ ــم می شـ ــت فراهـ ــوی حاکمیـ از سـ
ــا  ــم، آنهـ ــا بگیریـ ــا را از بچه هـ ــن پیوندهـ ایـ
فرقه هـــای  بـــه  و  می شـــوند  تخریب گـــر 

می پیوندنـــد. ضالـــه 
ــه  ــای ضالـ ــه فرقه هـ ــش بـ ــی از گرایـ بخشـ
ــد  ــیوه های جدیـ ــرکوب شـ ــر سـ ــت تأثیـ تحـ
ــرکوب  ــا سـ ــع بـ ــت. در واقـ ــزاداری اسـ عـ
عـــرف  از  خـــارج  و  جدیـــد  شـــیوه های 
نوظهـــور  جریان هـــای  بـــرای  عـــزاداری 
مشـــتری فراهـــم می کنیـــم. در حالـــی کـــه 
ـــین  ـــام حس ـــتگاه ام ـــان در دس ـــن جوان ـــر ای اگ
باقـــی بماننـــد، باالخـــره روزی ایـــن علقه هـــا 

ــد ./ ــی می کنـ ــان را اهلـ آنـ

اگر عزاداری های دهة چهل و پنجاه 
مردم عامه نبود، قطعًا در جنگ با 

عراق شکست می خوردیم

با سرکوب شیوه های جدید و خارج از 
عرف عزاداری برای جریان های نوظهور 
مشتری فراهم می کنیم. در حالی که اگر 
این جوانان در دستگاه امام حسین باقی 
بمانند، باالخره روزی این علقه ها آنان را 

اهلی می کند.

از صفر تا صد جامعه در محرم مشارکت 
می کند و این آیین تنها جایی است که تمام 

جامعه همان طور که هست در آن حضور 
می یابد
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سـه گفتـار دربـاره دیـن  و شـهر


