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Muharram mourning by Shias is considered as one of the most important and
widespread rituals deep rooted in the Islamic tradition (Mazaheri, 2016) and is an
urban phenomenon that has been tied to spirituality for centuries. Shiite
communities have defined, invented and reproduced their identities over time
through these rituals and are constantly evolving. These events are often held on
specific mourning paths that cross traditional passages and sacred sites. These paths
and related spaces over time, in addition to being memorable and creating identity,
have become sacred and spiritual. But the contemporary Iranian urban planning
pays more attention to material aspects and has moved away from spiritual spaces.
Extensive physical changes and interventions in traditional cities, as well as threats
and damage to mourning routes, highlight the need for further research in this area.

The main purpose of this article is to introduce and prove Muharram mourning
routes in Iran as sacred and spiritual and the second purpose is to determine the
characteristics, personality, and spatial aspects of the mourning routes.
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This article has been done using comparative-qualitative studies and bringing
numerous evidence and samples from different Iranian cities with an emphasis on
the city of Ardabil, during the mourning days of Muharram between 2018 and 2021
and in order to respond to questions: How do Muharram mourning routes in Iranian
cities lead to the production of a sacred and spiritual atmosphere? What are the
spatial characteristics of mourning routes? To collect and analyze data the
ethnographic method as well as three methods of documentation, participatory
observation and interviews have been used to understand the sanctity of the paths,
provide a deep and objective description and analysis. Finally, by interpreting the
collected data, the spiritual characteristics of the mourning paths are determined.

With the arrival of Muharram, mourning processions become an urban ritual and
phenomenon (Masoudinejad, 2018) and by attracting different segments of the people
in the streets, they give a special spirituality to urban spaces. Mourning paths in
Iranian cities despite the passage of time are still fixed (Aminzadeh, 2000, 57-63).
These paths visuialize as the most important pedestrain routes in the ancient city
system and are an example of collective interaction in the physical structure of urban
spaces (Rezazadeh Ardabili, 2009, 79). Repetition of mourning ceremonies in specific
paths with spiritual goals and sacred destinations causes them to find a prominent
character and become part of a structure for residents that shows a semantic structure
of the city (Ahri, 2015, 25). The spiritual mourning paths are supported by tangible
and intangible elements that are evidence of this heritage and confirm its existence:

"path" and "ritual elements related to path"; which, as a space, in order to carry out
ritual activities to achieve sacred ritual goals, are presented as tangible elements in
confirming its physical existence. The sacred buildings in the path of mourning and
other artistic, historical, human and cultural elements that are found along with it are
the symbol and sanctification of this space. Intangible elements; mourning rituals and
related activities are reasons for the process of exchange and interaction between
people. The constant and renewed presence of these prominent elements show how
the sacredness has increasingly penetrates the spatial debate and influences various
dimensions of the mourning path.

We argued that Muharram mourning routes in Iranian cities have the values and
capacities of a spiritual atmosphere. We also realized: 1) Ignoring these paths
gradually leads to the risk of forgetting their capacities and spiritual content, which
they have been carrying for a long time. The studies indicate that the richness of
mourning routes in Iranian cities and the recognition of its relationship with identity
and generative components are related and indicate the historical capacity of the
city. Mourning paths carry the message of Ashura and are a social guide. Some also
express the spirit of time and place, but its nature emphasizes the sanctity of the
place and the religious-sacred importance of the city.
These paths have become a platform for interacting and holding ceremonies
and rituals, and as a result, strengthening and promoting local communities around
them, which creates a chain of life. In addition to connecting many urban
neighborhoods, it has become an important cultural way on an urban scale. Signs
and elements related to the path, events and cultural effects that have over time
become the attraction and place of return of human beings.
Various sacred-religious, physical-spatial, cultural-social, historical-political and
natural factors form the spatial aspects of mourning paths. Among them, being
sacred and then the cultural-social dimension takes on more weight in urban spaces.
These paths, on the one hand, link spaces to history and, on the other hand, add a
special symbolic and semantic dimension that distinguishes them from other spaces.

Research novelties include:
1. Introducing mourning paths in Iran as sacred and spiritual spaces and
highlighting spiritual values of these and related collections;
2. Assisting the cultural planning and formulating policies for the protection and
improvement of mourning paths within the framework of a comprehensive urban
plan and using their capacity in the cultural sustainability of Iranian cities;
3. Assisting to register spiritual mourning paths in Iran in the world heritage list as a
cultural way proposed by ICOMOS in order to strengthen and perpetuate them.
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چکیده

عاد دری محرم یکی دز رویدد های خاص و ریش در دسالمی دست ک طی قر ها با معنویت گددرخ خددور خ
دست .دین رویدد غالبا مسیرهای مشخصدی ماننددد «مسددیرهای عداد دری رد هدددق قدردر می هددد کد دز
گذرهای سنتی و مکا های مقدس عبور مینماید .دین مسیرها و فضاهای مرتبط ر طددی زمددا عددالوخ بددر
خاطرخدنگیای و دیجا هویت ،ب مکا های مقدس و معنوی تبدی شدخدند .دما شهرسازی معاصددر دیدرد ،
بیشتر ب جنب های ما ی توج در و دز فضاهای معنوی ور شدخ دست .تغییرد و مددخلد هددای کالبدددی
گستر خ ر شهرهای سنتی و تهدید و خدش در شد مسیرهای عداد دری ،ضددرور دنجددام پد وه هددای
بیشتر ر دین زمین رد نمایا میکند .دین مقالد بددا دسددتفا خ دز مطالعددا تطبیقی دکیفی و آور شددودهد و
نمون های متعد دز شهرهای مختلف دیرد و با تأکید بددر شددهر در بید  ،تددالا کددر خ بددا تفسددیر د خهددای
جمعآوری شدخ ،ضمن دثبا و معرفی مسیرهای عاد دری بد عنددود ید مسددیر مقدددس ،دبعددا و وجددوخ
معنوی آنها رد مشخص نماید .دثرد معنوی رویدد عاد دری ر ورخ زمانی قب دز رویدد  ،حین رویدددد و
بعد دز رویدد ب همردخ حاشی آ بررسی شدخ دست .نتایج نشا می هد عودم مختلددف قدسی دمذهبی،
کالبدیدفضایی ،فرهنگیددجتماعی ،تاریخیدسیاسی و طبیعی وجوخ مکانی مسیرهای عاد دری رد تشددکی
می هند .ر دین میا مقدس بو و سپس بعددد فرهنگی ددجتماعی وز بیشددتری ر دیددنگوند فضدداهای
شهری ب خو دختصاص می هد .دین مسیرها ،دز ی طرق فضا رد ب تاریخ پیونددد مددی هنددد و دز طددرق
یگر بعد نما ین و معنایی خاصی ب آنها میدفادیند ک آنها رد نسبت ب سایر فضاها متمایا میکنند.
کلیدودژخها :فضای مقدس و معنوی ،عاد دری ،مسیر عاد دری ،شهرهای دیرد  ،در بی
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1دنشجوی کتری شهرسازی ،گروخ شهرسازی ،دنشکدخ هنر ،دنشگاخ تربیت مدرس ،تهرد  ،دیرد
 .2دستا یار شهرسازی ،گروخ شهرسازی ،دنشکدخ هنر ،دنشگاخ تربیت مدرس ،تهرد  ،دیرد (نویسندخ مسئول)


 .3دستا یار شهرسازی ،گروخ شهرسازی ،دنشکدخ هنر ،دنشگاخ تربیت مدرس ،تهرد  ،دیرد

 .1مقدمه

آیین مذهبی عاد دری دمام حسین(ع) ی دقددددم نمددا ین ،معنددایی و دردی وجد معنددوی و
تاریخی دست ک ر جهت دحیاء و یا آوری پیام شهددی کربال ،هم سال ر ماخهای محرم
و صفر ،ب وی خ ه دول محرم ،دیام شها

دمام سوم شیعیا  ،ر هم شهرها و آبا یهددای

شیع نشین دیرد و برخی کشورهای یگر برگادر مددیشددو  .دیددن مردسددی یکددی دز بارگتددرین
ثرو های معنددوی و دجتمدداعی شددیعیا دسددت و بد عنود یکددی دز مهیتددرین رویدددد های
دجتماعی شهرهای دیرد شناخت میشو  .بعد دز گذشت قر ها ،روز بد روز ،دیددن مردسددی
پویاتر و بالندختر دنجام میشو  .نیا معنوی باعث میشو تا تجربد متفدداو و متمددایای
خلق شو .
دین مردسی ر «مسیرهای عاد دری ب سمت مکا ها و فضاهای مقدس دنجام میشو .
مسیرهای عاد دری غالبا دز گذرهای سددنتی عبددور کددر خ و عداد درد بددا باورهددا و دعتقددا د
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مذهبی ،ب سمت مکا های مقدس حرکت میکنند .ب نظر میرسد دین مسیرها و فضاهای
مرتبط ر طی زما عالوخ بر خاطرخدنگیای و دیجا هویت ،ب مکا های مقدددس و معنددوی
تبدی شدخدند.
دز طرق یگر ،شهرسازی معاصددر دیدرد دغلد بد جنبد هددای مددا ی توجد در و دز
فضاهای معنوی ور شدخ دست .تغییرد و مددخل های کالبدی گستر خ ر شهرهای سنتی،
مسیرهای عاد دری رد چار خدش و تهدید نمو خ دست .دین نوع دقددما و بیتوجهیها بد
بحرد هویت و بیریش گی مکا های معاصر دمن ز خ دسددت .دنطبدداح طددر هددای توسددع
شهری با وی گیهای فرهنگی مکانی ،ر تشخیص هویت و ماندددگاری آ مدداثر دسددت .دز
طرفی شهرهای دیرد دز نظر ثبت و ضبط فضاهای معنوی و تدوین آثار ینددی و مردسددیهای
مختلف عاد دری و ...دز پتانسی خوبی برخور در هسددتند ،تاریخ د پربدداری در و بدردی
برنام ریای ر دین زمین نیا دز پتانسی باالیی برخددور در دسددت .بنددابردین ،شددناخت مسددیر
معنوی عاد دری ر دیرد میتودند مفهوم و معنای ردخ فرهنگی رد ک دیکوموس ر سددالهددای
دخیر ب عنود موضوع مطالع و ثبت آثار جهانی مطر کر خ درتقا هد.

هدق دصلی دین مقال  ،معرفی و دثبا مسیرهای عاد دری محرم ر دیرد ب عنود ید
فضای مقدس و معنوی دست .مشخص نمددو وی گددیهددا ،شخصددیت ،کدداردکتر و وجددوخ
مکانی مسیرهای عاد دری نیا دز یگر دهددق دین مقال میباشد.
بردی تبیین دین موضددوع ،دبتدددد سددهی مطالعددا شددهری ر زمیند فضدداها و مسددیرهای
عاد دری بررسی شدخ و سپس تالا میشو ک مفهوم فضددای قدسددی روشددن و نشددا د خ
شو ک چگون فضاهای مقدس دیجا میشوند و یا سایر فضاها تبدددی بد فضددای قدسددی
میشوند؟ چ عودملی ر معنویت فضا تأثیرگذدر هستند؟ و مر م هر زماند چطددور بد دیددن
فضاها و مسیرها معنا می هند و خو دز آنها معنا مییابند و ب سب آنها شهر یا بخشددی دز
آ رد شناسایی میکنند و تفاو های دین مسیرها با سایر فضاهای شهر رد آشکار میکنند .با
دتکا ب دین مبانی نظری ،دسنا و شودهد مربوط ب شهرهای گوناگو دیدرد ودکدداوی شدددخ و
دستنتاج میشو .
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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عاد دری محرم ی حرکت تاریخی و مکانی و دردی زمین مطالعاتی بینرشت دی دست .پیشین

مسیر معنوی رویداد
عزاداری محرم در ..

مطالعا عاد دری رد تا حدی باید ر مطالعا علوم دجتماعی یا مطالعا شددرحشناسددی ر
باب دسالم ید .مطالعا عاد دری ر و ست قاب طر دست :ست دول مطالعا تدداریخی
و ست وم مطالعا میددنی ک ب صور زندخ و جاری بد عداد دریهددا پر دختد دسددت .ر
زمین مطالعا تاریخی و جامع شناسی ،دز مهیترین و مفص ترین کارها ر دیرد میتود بد
کتابهای تراژدی جهان اسالم :عزاداری شیعیان ایران به روایت سفرنامهنویسان ،رسانه شیعه؛
جامعهشناسی آیینهای سووواواری و هیئتهووای مو هری در ایوران ،فرهنووس سوووع شوویعی و
مجووا م مو هری در ایوران معا وور نوشددت مظدداهری دشددارخ نمددو  .ر آثددار دیشددا بد دبعددا
جامع شناختی وضعیت عاد دری ر دیرد ر طول تاریخ پر دخت شدخ دست .دو آیین عداد دری
رد پدیدخدی دجتماعی می دند و ب عنود مهیترین و فردگیرترین نمو بعد مناسکی شیع دز بدو
تأسیس تا ب دمروز همودرخ رحالتغییر درزیابی میکنددد و دز بسددترهای سیاسددی ،دجتمدداعی و
فرهنگی ک ر هر عصر سب ظهور ی آیین یا صددور جدیددد ر عداد دری عاشددورد شدددخ،

سخن گفت دست .دو گون های مجددالس مددذهبی و هیئددتهددای عداد دری رد ر ورد معاصددر
شناسایی نمو خ و مح های برگادری عاد دری رد ر 9گوند سددت بندددی مددیکنددد (مظدداهری،
 .)54 ،1399رحمانی ( )1397ر بخشی دز کتاب هیئتهای عزاداری در جامعه ایران تددأثیر
تحوال مناس عاد دری بر هویت شهری رد بررسی نمو خ دسددت .دو دشددارخ مددیکنددد کد ر
ماخهای محرم و صفر ب خصوص ر روزهای تاسوعا و عاشورد دفرد ب نقطد صددفر و ر ودقددع
هویت ودقعی خو بازمیگر ند .هرکسی ب هیئت ،مسجد ،شددهر و روسددتایی کد متعلددق بد
هویتدا دست میرو تا نشا هد ک ب کجا تعلق در .
عمدخترین مطالعا دولی میددنی ،پیردمو موضوعاتی مث تعای و بررسی وجوخ هنددری

عاد دری بو خ دست؛ مانند تحقیقا عناصری ،چلکوفسکی .مایک فیشر 1مفهوم «پددارد دیی
کربال رد مطر میکند .فیشر رک کامال فرهنگی دز عاشورد در با توج ب فرب شد دیددن

مطالعا  ،موضوعا بسیار تخصصی نیا ر میا آنها قاب مشاهدخ دست .ی خانی ژدپنی
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ربارخ دشیاء عاد دری کار میکند؛ یا ی کلکسددیونر هندددی شددیع ر آلمددا مطالعدداتی ر
حوزخ دشیاء مقدس و عاد دریها دنجام د خ و کلکسیونی ر دین موضوع جمددع کددر خ دسددت
(رحمانی.)1397 ،
ر تحقیقا جغردفیایی ،پدیدخ عاد دری دز منظر جلوخهای مکددانی ر مندداطق مختلددف
جغردفیایی بررسیشدخ و وی گیهای خدداص جغردفیددایی و محلددی ر رفتارهددا و آیددینهددای
عاشوردیی پدیددر گر یدخ دست ک با حفظ یکپارچگی سرزمینی و پاس دشت دز درزاهای
ینی ،سب توسع درزاهای دسالمی و دنسددانی و هم نددین گسددترا آ ر عرصد هددای
عقیدتی مجاور شدخ دست (زدرعی ،توکلی ،و فاض نیا.)111 ،1391 ،
ر حوزخ گر شگری عاد دری محرم ب عنود ی جاذب گر شگری فرهنگی معرفی شدددخ
و دستفا خ دز دین رویدد جهت جذب گر شگر یکی دز شیوخهای توسددع توریسددی فرهنگددی
میباشد (قا ری ،عاتی ،و حافظیزد خ.)1388 ،
دز ه  1380ا .طردحا و برنام ریاد شددهری تحقیقددا زیددا ی ر مددور عداد دری
محرم و مسیرهای آ ر شهرهای دیرد دنجام د خدند و بد جنبد هددای یگددر دز جملد بعددد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1. Michael Fisher

فضایی ،تجای و تحلی دماکن مقدس ،مطالع مسیرهای عاد دری و تأم

ر رودبط دحتمالی

بین عاد دری و ساختار و هویت شهری پر دخت دند« .ساختار شهر سنتی شوشتر (مظهدری
و پو د « ،)199-202 ،2019 ،بازشناسی دثر آیینهددای عاشددوردیی بددر شددهر الهیجددا
(پایکن و علیدلحسابی« ،)1394 ،بازشناسی دثر آیینهای جمعددی بددر پیکددرخبندددی شددهر
سددنتی سددمنا (دمددینزد خ« ،)1386 ،سددازماندهی فضددایی مردسددی عاشددورد ر زفددول
(مسعو ین د « ،)2013 ،مسددیرهای عداد دری بد عنود سدداختار ثانوید شددهر دیردنددی ورخ
قاجار (دهری )1394 ،و  ...دز جمل مطالعا

ر حوزخ شهرسازی و معماری هستند.

عناصری ( )1383ر مقال «تأثیر تشیع بر دبنی  ،دماکن و زیار گاخهای مذهبی دیدرد
نشا می هد ک تشیع ن تنها بر نوع معماری و تائینددا دمدداکن موجددو دسددالمی هم ددو
مسجد تأثیرگذدر بو خ ،بلک ر دیجا دنددودع یگددری دز دمدداکن مددذهبی هم ددو حسددینی ،
دمامزد خ و  ...تأثیرگذدر بو خ و نما های مذهبی ر دین دمدداکن تبلددور یافتد دنددد .دو سددرزمین
قدسی دیرد رد مثالی دز دین تبلور می دند ک ده تشیع ستورد دلهی رد ر برپا دشتن دین
بناها و صحن آردیی نمای شیعی و مذهبی تعای  ،ر نظر گرفت دند.

ر تحقیقا خارجی میتود ب پ وه های مسعو ین د  1دشارخ نمو  .دو عاد دری محرم

رد ی پدیدخ شهری و بخشی دز فردیند شهرنشینی دنست و ب تجلددی فضددایی عداد دری محددرم
پرد خت دست .مسیر عاد دری ر شهر دیردنی رد بازخور دجتماعی ر طول تاریخ دنست و آ رد
ب عنود میردث تاریخی و فرهنگددی معرفددی مددیکنددد .مسددعو ین د ( )2012و ( )2015بد
ردهپیمایی محرم بمبئی ب عنود بخشی دز روند شهرنشینی میپر دز و نشا می هد برخی دز
آیینها دز جمل مردسی محرم مهیترین دبادرهایی هستند کد جودمددع شددهری بد وسددیل آ هددا
تشکی میشوند ک هدق دین مناس دغل تمرین و بازنمایی ودقعیتهای دجتماعی ر کنار
مفاهیی مذهبی متفاو دست .پویایی آیین عاد دری درتباط زیا ی بددا پویددایی دجتمدداعی شددهر
در و جودمع مختلف ر دین پویایی مشارکت دشت دند .جودمع شیعی هویتهای خددو رد ر
طول زما دز طریق مردسی محرم تعریف ،دبددع و بازتولید کر خدند و دیددن هویددتهددا دئمددا ر
حال تکام هستند .مسعو یند د ( )2018آیددین رد بد عنددود سددن بنای دصددلی چدارچوب
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1. Masoudi Nejad

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

135
مسیر معنوی رویداد
عزاداری محرم در ..

مطالعا شهری قردر می هد و ب پویددایی فضددایی آیینهددا ر تدداریخ دجتمدداعی و جغردفیددای
شهرهای دیرد میپر دز و نشا می هد ک دین پویایی توسددط و فردینددد مسددتق دمددا مددودزی
تکام مظاهر آیینی و تحول سازما فضایی مردسی هددیت میشو .
ر دین مطالعا س نکت دصلی برجست هستند :موضوع دول ،عاد دری محرم پدیدددخدی
دجتماعی و شهری دست ک شدردیط مختلددف شددهر (سیاسددی ،دجتمدداعی )... ،رد مددنعکس
میکند و زمین ساز تغییرد وسددیع ر شددهر دسددت؛ موضددوع وم ،درتبدداط بددین عداد دری و
ساختار و فضاهای شهری دست؛ برگادری مردسی عداد دری سددب شددک گیددری سدداختاری
ربرگیرندخ مکا ها (حسینی و تکایا) و مسیرهای میا آنهددا کد فضددای برگدادری مهیتددرین
رویدد دجتماعی ،سوگودری محرم میباشد .ساختاری ک بردساس سددیرخ مددذهبی سدداکنا ،
کارکر فضا و نق آ ر حیا جمعی و معنای فضددا دیجددا شدددخ دسددت .موضددوع سددوم،
وجو مسیرهای عاد دری محرم ر شهرهای دیرد مددیباشددد کد بصددور کالبدی دفضایی
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مشخص شدخ دند .آن

ر دین مطالعا پ وهشی نا یدخ گرفت شدخ ،بعد معنددوی و قدسددی

مسیرهای عاد دری هستند ک صردحتا ،ب عنود مسیر معنوی شددناخت و معرفددی نشدددخدنددد؛
بنابردین ،بررسی مجد مسئل رد ضروری میساز .
دز طرفی مفهوم «مسیرهای فرهنگی نخستین بار ر سددال  1994مددیال ی ر نشسددت
تخصصی «مسیرها بخشی دز میردث فرهنگی ما مددور مباحثد قدردر گرفددت و ر ومددین
نشست تخصصی دیکوموس ر زمیند مسددیرهای فرهنگددی ر سددال  2003سددیر تکدداملی
مباحث تئوری آ طر و مسیر ب عنود ترکی متنوعی کد نشددا هندخ میدردث ملمددوس و
ناملموس دسددت مددور عنایددت قدردر گرفددت (مددارتورل کددارنیو .)2003 ،1ر سددال 2008
دیکوموس مسیر فرهنگی رد منعکسکنندخ جنب های فرهنگی و تبا لکنندخ درزاها تعریف
میکند .مسیرهای فرهنگی ،ردخهای سا خ درتباطا و حم ونق کد ممکددن دسددت شددام
دمودل و آثار فرهنگی بو خ و مل مختلف رد ب هی مرتبط میسازند ،نیستند ،بلک پدیدخهای
تاریخی دنحصاری هستند .آ هددا دبادرهددای قدرتمندددی بدردی درتقدداء ،رودج و پاسددددری دز
هویتهای فرهنگی مشترک و متنوع ب حساب میآیند .مسیرهای فرهنگددی گدداهی بد عنود

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1. Martorell Carreño

ی پروژخ برنام ریایشدخ ب وجو آمدخدند ک قدر کافی بردی دنجام ی هدددق معددین رد
درند؛ ر مودر ی هی ،نتیج ید رونددد طددوالنی تکدداملی هسددتند کد مددددخال عودمد
مختلف دنسانی ر آ ها هیزما بو خ و ر ردستای ی هدق مشترک دیجا شدخدند (نعیی،1
.)443-445 ،2008
 .3مبانی نظری

دز زما های بسیار قدیی ،بعضی دز فضاها بیشتر دز سایر فضاها مقدس شددناخت مددیشدددند
(بیدیسی .)2019 ،2مورخا شهرهای باستانی تقریبا ب طورکلی نق

ین و فضای مقدس

رد تصدیق میکنند .معنویت رد عمدخترین نیروی ماثر ر شک گیددری مکددا هددا مددی دننددد.
کوتکین 3ر کتاب شهر تاریخ جهانی ،مینویسد:
مناطق شهری دز دبتددی پیددی  ،س وظیف مهی جددگان دنجام د خدنددد :دیجددا فضددای مقدددس،
تأمین دمنیت دولی و میابا بازدر تجاری .شهرها دردی دین وی گددیهددا بد میداد بیشددتر یددا کمتددر
هستند .ب طور کلی ،ضعف آشکار ر دین س جنب دز شهرنشینی ،زندددگی رد تضددعیف کددر خ و ر
نهایت ب زودل آنها منجر شدخ دست (کوتکین.)2006 ،

سدداختارگردیا ؛ نظیددر دلیددا خ ،)1959( 4برگددر)1971( 5؛ و کرودتددو )2020(6وجددو

هستیشناختی فضای مقدس رد تأیید میکنند .پستمدرنیسددتهددا 7گرگددونیهددای فضددای
مقدس رد دز نظر بیا درد خ دنسا  ،معانی آ و شیوخهایی ک شدردیط دقتصددا ی ،دجتمدداعی و
سیاسی آ رد تعیین میکند ،میبیند .هایددد لددوریمر )2005( 8جغردفددی د  ،بددر دهمیددت
بیا های دستعاری و فیایکی ی مکا تأکید میکند .ب دین موضوع بعد ذهنی دمر مقدددس
نیا دضاف میشو (لوئیس گونادلس .)772 ،2016 ،9ب گفت نا « ،)2015( 1فضاها هددی
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1. Naeem
2. Bideci
3. Kotkin
4. Eliade
5. Berger
6. Croatto
7. Postmodernisms
8. Hayden Lorimer
9. Lois González
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ما ی هستند و هی دسددتعاری ،فیایکددی و خیددالی  .فضدداها و دمدداکن مقدددس ید ترکید
دستعاری دز درزاها ،شیوخها ،مناس و پروژخهای دجتماعی رد ک ب کار گرفت شدددخدنددد و
نمایانگر دین دبعا فضایی هستند (فارینلی.)2003 ،2

عودم دجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و معنوی متفاوتی ر دیجا دنودع مکا های مقدددس

نق بددازی مددیکننددد (یورگاسددو و ال ورد .)2009 ،3مددددخال دنسددانی و شددیوخهددای
دجتماعی ر دیجا دین فضاها نق دساسی درند .دنسا ها دز طریق محصددوال فرهنگددی
مذهبی ب آنها معنا و تجرب بخشیدخدند ،ک برخی دز آنها ملموس هستند (مانند دشیا ،آثددار،
تصاویر و مجسم هددا) و برخددی یگددر نامشددهو (ماننددد نما هددا ،دسددطورخهددا ،مناسد و

پدیدخهای طبیعی) ( یوزبری و کلوک .)701 ،2009 ،4ساختارهای ین و قدر منجر بد
دیجا «فضای مقدس میشو ک دز ی مرکا (مکا مقدس) و ردخهای درتبدداطی تشددکی

شدخ دست ک میتودند رسمی باشد (کلیساها ،معابد ،مساجد و کنیسد هددا) و غیددر رسددمی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

138

دوره  ،14شماره 4
زمستان 1400
پیاپی56

(موزخها ،مددرس ،مقبرخهای مقدس ،مسددیرها ،مکددا هددای مالقددا و حتددی خددو خاند )
(لوئیس گونادلس.)770 ،2016 ،
ب طورکلی فضاهای مقدس با جایگاخهای متفاوتی دز تقدس تا عدم تقدددس ر شددهرها
دیجا میشوند .برخی دز گون های تقدس کامال هنجارمند و معین هستند ،مانند فضدداهایی
مذهبی (مسجد ،کلیسا،معبد) و بعضی یگر خصیص مقدددس محدددو تری درنددد (کددا ،
قصر و  .)...برخی دز فضاها ر شردیط و زما های خاص ،ید مددوقعیتی قدسددی بد وجو
میآورند (دعیا مذهبی ،جشنهای ملی و )...؛ برخی یگر دز فضاها ب لی بار معنددایی و
نما ین دردی حالت نسبی تقدس میشوند (بناهای یا بو  ،برخی محل هددای شددهر و .)...
ب طوری ک تقدس فضاهای شهری ،ر حافظ تاریخی و جمعی شهر جای گرفت و میتودند
بعدی دز دبعا شخصیتی آ رد دیجا نماید (فکوهی.)243-244 ،1386 ،

1. Knott
2. Farinelli
3. Yorgason & della Dora
4. Dewsbury and Cloke

دماکن مقدس مانند ری های ورو ی ب نیایی یگر هستند و ب ما یا آوری میکننددد
ک زندگی دسردرآمیاتر و شگفتدنگیاتر دز آ چیای دست ک ما تصور میکنیی .آنهددا ر مددا
شکوخ و دحتردم دیجا میکنند .بردی برخی ،ی مکا مقدس با مذه آنها مرتبط میشو ؛
دین مکا معجاخ خودهد بو  ،یا جایی ک ی شخصیت کلیدی ر سنت آنها متولددد شدددخ،
مر خ یا ب روشنگری رسیدخ دست (کار گوم.)6 ،2008 ،1
هم نین آن

فضای قدسی رد ب مرکایت توج میآور  ،زما دست؛ زما معینی دست

ک دمر قدسی ر آ ر شدیدترین وضعیت خو قردر در  .زمددا مقدددس ،مفدداهیی شددهر و
کاربری آ رد تغییر می هد و مناسبا فضایی شهر رد گرگو میکند و هم نین عناصددری
ر شهر ردخ پیدد می کنند ک ر نظی شهری روزمرخ حضور نددرنددد .آن د بد فضددا ر زمددا
قدسی معنا می هد درتباطی دست ک دمر مقدس با آ برقردر میکند.
رویدد ها و مردسیهای مذهبی مانند عاد دری ی حرکت و جریا مر می دست ،درزا
مقدس فضا و مکا رد زندخ نگ می در و رودبط فضایی رد دیجا میکند (لوئیس گونادلس،
 .)772 ،2016رویدد های مددذهبی شددک هددای جدیدددی دز بیانددا معنددوی و مددذهبی رد
تشددکی مددی هنددد ک د تجرب د حسددی رد ر مرکددا ق دردر مددی هنددد تددا دجردهددای جمعددی
پرجن و جوا و سرخوشی رد دیجا کنند ک ر عین شددک هددی بد پویدداییهددای شددهری
معاصر ،باعث دیجا درتباطا جمعی میشو (ودتسو  .)203 ،2021 ،2برگادری رویدددد
مذهبی بستر پذیرا مفاهیی معنوی فردهی میکند .دین بسترسددازی مددیتودنددد بددا توجد بد
حسو حال دیجا شدخ ر فضاهای برگادری رویدد دیجا شو ( رو یا .)58 ،1397 ،
محرم ،عاشورد ،رمضا و ش های قدددر ،زما هددای قدسددی ر فضددای شددهری دیردنددی
هستند .فضای مقدسی ک ر دین مقال تجای و تحلی شدخ دست مسیر عداد دری محددرم؛
یکی دز مهیترین مردسی های شیع دست .ب نبال تجای و تحلی مکا و فضای مقدس بددا
دستفا خ دز رویکر ساختارگردیان  ،جنب های معنوی مسیر عاد دری رد بررسی میکنیی (شک
شمارخ .)1
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1. Carr-Gomm
2. Watson
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فضای قدسی

و معنوی
محیط ،موقعیت و زمین

کالبدی  -فضایی
شکل  .1مدل چارچوب مفهومی :وجوه مکانی فضای مقدس
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 .4روش تحقیق

دین مقال با تکی بر رواشناختی کیفی ر ردستای پاسخ بد دیددن و پرسد شددک گرفتد
دست )1 :چگون مسیرهای عاد دری محرم ر شهرهای دیرد منجر ب تولید فضای مقدس و
معنوی میشوند؟  )2وی گیها و مشخص های مکانی مسیرهای عاد دری شام چ مودر ی
میباشند؟ بردی جمعآوری و تحلی د خها دز روا مر منگاری ،و بردی رک و فهی قددست
مسیر ،دردئ توصیف و تحلیلی عمیق و عینددی دز سد شددیوخ دسددنا ی ،مشدداهدخ مشددارکتی و
مصاحب دستفا خ شدخ دست.
دین مقال  ،ب مقایس و بررسی مسیرهای عاد دری شهرهای دیرد میپر دز کد بددا روا
تحلی تطبیقی-کیفی دنجام شدددخ دسددت .ر دنتخدداب نموند هددا سترسدی بد دطالعددا و
هم نین میاد دهمیت عاد دری ر شهرهای دنتخابی تأثیرگذدر بو خ دست.
مشاهدخ مشارکتی ب منظور برقردری درتباطی ماثر با ساکنا و عاد درد و فهی و ثبت رسددت
رویدد ها ب کار رفت دست .ر دیام برگادری آیین و مناسد محددرم ،دبتدددد بددا بعضددی دز ر سددای
محال و چند نفر دز ری سفیدد محلی ک مسئولیت مهمی رد ر برگادری دین رویدد برعهدددخ
دشتند ،گفتوگوهایی ب عم آمد و موضوع و دهددق تحقیق بردیشا بیا شد .آنهددا نیددا زمیند

مناسبی رد بردی کس دطالعا

ر میدد تحقیق فردهی کر ند ک طی دیام سددوگودری مدداخ محددرم

سالهای  1397 - 1400با حضور و شرکت ماثر ر مردسی و حددکثر دستفا خ دز زما بد ثبددت
قیق مشاهدد  ،شنیدخها ،وقایع ،رفتار دفرد و دبدادر مجدداور آ هددا پر دختد شددد .ریافددتهددا و
تحلی های حاص دز مشاهدد  ،دز طریق مصاحب با دفدرد مطلددع آزمددو خ شدددخ ،تکمید و یددا
تصحیح شد .دز طرفی ،بردی جمعآوری دطالعا

ربارخ رویدد ها و مردسیهایی کد ر گذشددت

رودج دشت دند ،ولی ر زما تحقیق وجو خارجی نددشت یا تحول دساسی یافت دند نیددا دز دسددنا
قدیمی و مصاحب دفرد مسن (باالی سال )70دستفا خ شد .میدد دین تحقیق محال شد گان
و زیرمحال آنها ر شهر در بی تشکی د خ دست .ر نهایت بددا تفسددیر د خهددای جمددعآوری
شدخ ،وی گیهای معنوی مسیرهای عاد دری مشخص خودهد شد.
 .5رویداد عزاداری محرم ایران

آیینهای عاد دری مذهبی شیعیا  ،دز مهیترین و گستر خترین آیینهای مذهبی ر جهددا دسددالم
محسوب میشو ؛ نوعی سوگودری دست ک رودیت مظلومیت خانددنی پاک ر مقابد گروهددی
دز ناپاکا رد نق قول میکند .تلفیق و دمتادج باورها و رودیتهای شیعی با فرهن  ،آ دب و رسددوم
مل و دقددودم مختلددف ر طددول تدداریخ ،بد ودسددط تفدداو هددای فرهنگددی و تجربیددا معنددوی
خر خفرهن ها منجر ب ظهور طیف گستر خ و متنوعی دز آیینهای عاد دری ر کشورها و مندداطق
مختلف شیع نشین جها شدخ دست (مظاهری)1395 ،؛ دما ریش آ هم نا ثابت و بیتغییددر
ماندخ دست .چنان شیعیا  ،پیوست ر طول تاریخ تودنسددت دنددد دز طریددق رویدددد آیینی دمذهبی
محرم ،دنسجام معنوی خو رد بازتولید کر خ و آ رد تا ب دمروز د دم هند.
ر جامع دیرد  ،مردسی عاد دری ب الی مختلفی دهمیت معنوی درنددد .دهمیددت آنهددا
ناشی دز نقشی دست ک مردسی مذهبی ر شک د ب ساختار جامعد دسددالمی دیردنددی و
حیا دجتماعی دیفا کر خ دست .ر طی سالیا مختلف شاهد مذهبیتر شد مر م هستیی
تا جایی ک با برگادری دین مردسی ،بطن جامع تجدید شدخ و گویی جددا تددازخدی مددیگیددر
(زدرعی و همکارد 132 ،1391 ،؛ مظاهری .)1387 ،ب گفت دلگار « 1ر قر نوز هی دیرد

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1. Algar
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شاهد گسترا مذه شیع ر دشکال گوناگو آشکار و نها شددرعی و صددوفی ،خدداص و
عام بو (دلگار .)299 ،1991 ،گسترا تشیع با تقویددت و توسددع آیددینهددای مددذهبی و
دفادی دحساسا مذهبی نمایا میشو  .مذهبیتر شد مر م ر شهر بد صددور تولیددد
فضاهای شهری ظاهر مددیشددو کد مکددا برگدادری رویدددد مددذهبی هسددتند .ب طوریکد
مهیترین رویدد دجتماعی ک ر فضاهای شهری دیرد برگدادر مددیشددو  ،آیددین و مناسد
عاد دری محرم دست (دهری )27 ،1394 ،و مسیرهای عاد دری ،مهیترین گون دز فضاهای
آیینی هستند .دهمیت معنددوی دیددن مسددیرها رد بایسددتی ر پیونددد میددا مکددا هددای مقدددس
جستوجو نمو (میرمقتددیی.)10 ،1388 ،
ب لی تنوع دقلیتهای قومی ر دیرد  ،آیینها و مردسیهای عاد دری محرم ،دردی تنوع
و گوندداگونی فردودنددی دسددت (مدرد ی )87 ،1392،و ر شددهرهای دیدرد ر پددای برجسددت و
مشخصی دز خو برجای گذدشت دند .بررسی مطالعددا پ وهشددگرد ر شددهرهای دیردنددی،
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نشا دز مسیرهایی ب عنود «مسیر عاد دری در ک پیشین آ ب ورخ قاجار و حتی پی دز
آ برمیگر و توسط گروخهای مختلف مر م ب منظور دنجام مردسددی بد صددور حرکددت
برو محل دی دز مسیری مشخص و مختص مناسبتی وی خ مانند روز تاسددوعا ،روز عاشددورد،
شام غریبا و دربعین شک گرفت دند (یوسفی و همکارد  .)39 ،1396 ،دین مسیرها ر شهر
همودرخ مشخص و تعیینشدخ هستند ک دز پیوند میا فضاها ،مکا ها و عناصر دصلی شددهر
دز طریق گذرهای درتباطی ب وجو آمدخ دست و مردکا محال رد ب همدیگر و گاخ بد مرکددا
شهر وص مینمایند .دین مسیرها دلادما معابر دصلی شهر نیستند و ی مسیر حلقوی میددا
محال دیجا مینمایند ک مح عبور ست های عاد دری دز محل دی ب محل یگر هستند

(خیرآبا ی .)76 ،2000 ،1فضاهای و قسمتهای مختلف دین مسیرها ،مح های برگادری
بخ های گوناگو آیینهای سوگودری دست .مساجد ،حسینی هددا ،تکید هددا ،دمددامزد خهددا،
عناصر مذهبی یگر و خان های وقفی رد شام میشو ک ر دیددام محددرم توسددط عداد درد
پیا خپیمایی میشو (دهری.)27-28 ،1374 ،
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1. Kheirabadi

دین مسیرها دفدداو بددر فضدداها ،توسددط نقدداط عطددف ،نما هددا و نشددان هددای شدداخص
عالمتگذدری میشوند .ر دین مسیرها ،آیینها نقاط مکثی رد پدیددد مددیآورنددد و بدردی آ
نقاط کاردکتر وی خ دیجا مینمایند .دین نقاط معموال عبار دند دز :عناصر مصددنوع مقدددس
نظیر مساجد ،دمامزد خها ،قدمگاخها ،گورستا و  ،...عناصر طبیعی مقدددس نظیددر رخددت،
آب و  ،...نقاط خاص نظیر مح نگهددری علی ،نخ و نظیددر آ و نیددا سددقاخان هددا و ....
(علیدلحسابی و پایکن .)33 ،1392 ،دین نقاط ب عنود نشان های متذکر عام مهمی ر
معنویت بخشید ب معابر شهر هستند .دز نظر کالبدی نقاط مکث و دز نظر معنوی فضایی
یا آور بو خ ک مر م رد ب عاشورد و عاشوردئیا متص میکند.
مهیترین تأثیر مسیر حرکت عاد دری بر شددک هددی و جهددت هددی بد توسددع شددهرها
میباشد .ر طول زما با توسع شهر ،کاربریهای مهی و دبنی با درزا شهر (یا محل ) ر
بدن های دصلی دین مسیر جای میگیرند و نقاط عطف و گرخهای مهددی شددهر ر طددول دیددن
مسیر ب وجو میآیند و دین مسیر رفت رفت ب ستو فقرد و دستخود بندی دصددلی آ شددهر
تبدی میشو (دمینزد خ .)13 ،1386 ،بدینترتی  ،ساختار حاص دز مکا ها و مسیرهای
برگادری عاد دری ماخ محرم ،بیا کنندخ هویت دجتماعی و خصوصیا فرهنگی دهالی بو خ
و دز دین رو بردی مر م معنا در شدخ دست (دهری.)32 ،1394 ،
عاد درد  ،چگددونگی برگدادری مردسددی و مسددیرها و فضدداهای عداد دری ،کیفیددت معنددا ر
عاد دری رد تعریف میکنند .بنابردین ،معنا ،بخشی دز عاد دری دست ک بردی بد سددت آور
آ باید زمین سازی محیط ،دستا سازی ،رودیتپر دزی رد ب کار گرفت .معنویت دیجا شدددخ
ر عاد دری ،بست ب شردیط محیطی میتودند متفاو باشد ( رو یا .)58-59 ،1397 ،
مسیرهای عاد دری ب رغی گذشت زما هم نا ثابت و برقردر هستند و ب مد دسددتفا خ
مددوم ،باعث دنباشت خاطرد جمعی شهروندد آ شهر دز آ مسیر و ب تبع هویتبخشی
و نوعی تقدس ب آ مسیر میشو و رفتن ر مسیر عاد دری رسددید بد مقصددو محسددوب
می شو  .حفظ و توج ب دین مسیر دز سوی شهروندد تالشی دست بردی حفظ خدداطرد و
درزا های ک برگادری رویدد ر آ مسیر ب نبال در (دمینزد خ .)63 ،1378 ،مسیرهای
عاد دری ب صور تطبیقی ر برخی دز شهرهای دیرد ر شک شمارخ ( )2دردئ شدخ دست:
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مسیرهای اصلی دستههای عزاداری دزفول از دهه  :1950مسیر بعد از ظهر تاسوعا (سمت چپ) ،صبح عاشورا (وسط) و بعد
از ظهر عاشورا (راست) (مسعودینژاد)151 ،2013 ،
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مسیر حرکت دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان (نژادابراهیمی
و حیدری)37 ،1399 ،

مسیر عزاداری الهیجان
(علیالحسابی و پایکن)84 ،1394 ،

گرایش کلی مراسم جمعی در محالت سمنان
(امینزاده.)11 ،1386 ،

گرایش کلی حرکتهای جمعی (طوق) در سمنان
(همان).

شکل  .2مسیرهای عزاداری در شهرهای مورد مطالعه ایران

 .6محدوده و قلمرو پژوهش

شهر در بی ر طول تاریخ ب لحاظ مذهبی دهمیت زیا ی دشت و ب نددوعی خاسددتگاخ تفکددر
شیعی و پایگاخ تشیع ر دیرد محسوب میشو و دز مردکا ظهور و بروز پرمعنا و حیددر دنگیددا
مردسی عاشورد دست ک همیش با توجها دجتماعی همردخ بو خ دست .وی گیهددای دعتقددا ی،
سنن و آ دب و رسوم زندگی ر شهری هم و در بید فضدداهای شددهری خاصددی رد بد وجو
آور خ ک دمروزخ حتی با ب هی خور نظام محلد دی ،دیددن عناصددر هم نددا ر زمددا دنجددام
مردسی سوگودری محرم کامال قاب شناسایی هسددتند .سددت های سددوگودری دز میددا محددال
قدیمی و معابری عبور میکنند ک دز شهر کهن بازماندخ دست .دین رویدددد بددا جددذب دقشددار
مختلف مر م معنویت خاصی ب فضاهای شهری و مسیر عاد دری میبخشد .ر دینجا دثرد
معنوی دین رویدد عاد دری بر مسیر عاد دری ر ورخهای زمانی قب دز رویدد  ،حین رویدددد
و بعد دز رویدد ب همردخ حاشی آ بررسی میشو .
 .1-6پیشرویداد

آما خسازی شهر ،تهید مقدددما مردسددی و دجدردی مردسددیهددای پیشددودز ر گسددترخ دیدرد بددا
خصوصددیا فرهنگددی و جغردفیددایی متفدداو  ،ب د شددک هددای مختلددف برگ دادر مددیشددو
(حاجیمحمدیاری .)11 ،1390 ،سوگودریهای مذهبی ر در بی تشریفا و مردسی خاصی
در  .قب دز شروع ماخ محرم مردسیهای دستقبال آغاز میشو  .دهددالی محددال شددهر در بید
آما خ دستقبالی بارگ میشوند و پرچیهای محال ش گان بردی دستقبال بردفردشت میشو .
نخستین گام ،نظافت و آما خسازی مساجد ،حسددینی ها ،فضدداها و مسددیرهای عداد دری
دست .ر آما خسازی دین دماکن مقدس ،هم مر م با شور و شددوح بددا محوریددت مسدداجد
شرکت میکنند .با سیاخپوا کر  ،نص پرچیها و بنرهای متناس با دیام محرم ر دماکن
مقدس ،فضاهای شهری و مسیرهای عاد دری ،آما خ برگادری مردسی مددیشددوند .خیمد ها و
چا رهای حسینی ها و تکایا ب دهتادز ر آمدخ و سدداحت دیددن دمدداکن و فضدداهای شددهری رد
دشعار و سرو خهایی ر سوگ شهددی کربال فردمددیگیددر  .متولیددا مردسددی نیددا آن د بدردی
رویدد عاد دری نیاز دست ،مهیا مددیکننددد .معمددوال شددهر دریهددا ر دیددن موضددوع نقد
ردهبر ی ،پشتیبا و فردهیکنندخ بستر و زمین رد درند .بدین ترتی عناصری موقت ر منظر
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شهری پدید میآید .تغییرد کالبدی شهر نظیر تغییر ر رن شهر دز جلوخهای موقت دیددن
منظر مناسبتی ر شهر دست .دین تغییرد

ر عین بصری بو

دردی تأثیرد ذهنی شگرفی

بر مخاطبا خو دست.
عزاداری حضرت مسلمبنعقیل(ع) :دین مردسی سنتی عاد دری هم سال ر روز هشتی
ذیدلحج ر شهر در بی برگادر میشو  .ر دین روز سددت عداد دری محلد عددالیقدداپو ر
مسیر مشخص عاد دری ب سوگودری میپر دز  .دین مردسی رد میتددود نشددان دی بدردی آغدداز
عاد دریهای حسینی ر دین شهر دنست.
طشتگذاری :دز س روز ماندخ ب ماخ محرم ،مردسی عاد دری ب شک خاصی با مردسددی
طشتگذدری شروع میشو (محدثی .)211-212 ،1380 ،با دتمددام دیددن مردسددی رویدددد
عاد دری محرم رسما آغاز میشو .
بدینترتی شهر با منظرآردیی وی خ (شک شمارخ  )3حالوهودی عداد بد خددو مددیگیددر .
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خیابا ها ،میدد ها و فضاهای آیینی ب کم عناصر ،رن ها و نور آردست میشو و ب گون دی
آزد  ،باورها و دعتقا د جمعی رد ر فضای شددهری بد عینیددت مددیرسدداند و ر پددی آ غنددای
بصری رد موج میگر ک ر کنار آهند و دصددود حددا دنگیددا و حرکددتهددای نمایشددی
برخاست دز دجردی برخی آیینها ر دیام خدداص غنددای حسددی رد دیجددا مددیکنددد .همکدداری و
مشارکت جمعی ساکنا بردی تغییر منظر محل  ،کوچ یا مح سکونت خو نمایا میشو تا
دشتیاح و لبستگی خو رد بر عاشورد و رویدد دبدردز نماینددد و بدددینطریق رند تعلددق بد آ
بخشند .هم دین پی رویدد ها ذهینت شهر رد بردی برگدادری مردسددی عداد دری محددرم آمددا خ
میکنند و معنویت رد ب فضاهای شهری و مسیرهای عاد دری تاریق مینمایند.

شکل  .3اردبیل میدان عالی قاپو؛ منظرآرایی مسیر عزاداری برای رویداد

 .2-6زمان رویداد

با فرد رسید دیام محرم ،ست های عاد دری ب عنود ی آیین و پدیدخ شهری پددی کشددیدخ
میشوند و با جذب دقشار مختلف مر م ب خیابا ها ،معنویت خاصددی بد فضددای شددهری
میبخشند (دمینزد خ .)57 ،1378 ،ست های عداد دری محددال شد گان در بید طبددق
برنام دز پی تعیینشدخ ب همردخ ست های زیرمحال تابع  ،ب ر یف و ر روز و سدداعت
مشخص ودر مسیر عاد دری شدخ و مردسی رد شروع میکنند.
حرکت ر مسیر عاد دری دز مسجد محل آغاز میشو  .وقتی سددت عداد دری دز دخد
مسجد ر مرکا محل  ،بیرو میآید ،وی گیهای فضایی محل با نشان های جدیدی مودجد
میشو  .سکو

ر هی میشکند و گذدر فضا ب مکا آغدداز مددیشددو  .وی گددی ،رویدددد و

دتفاح منحصرب فر ی ک ر فضا میدفتد آ رد بد مکددا تبدددی کددر خ و بد آ بددار درزشددی
میبخشد (دنصاری .)72 ،1393 ،ر دینجا فضای میددن

محل پذیردی عاد دری ب عنود

ی رویدد می شو  .بیرو آمد ست عاد دری دز مسجد بد مثابد نددوعی رجعددت و آغدداز
وبارخ غی و دندوخ شیعیا نیا عم میکند و شک گیری وضعیت قدسی رد ر فضای شهری
رقی میزند.
عاد درد بیرو مسجد ر دنتظار خروج ست عاد دری و شددروع عداد دری دیسددتا خدنددد و
دینجاست ک دین بنا با درتقای معنایی ،نق ماوردیی ب خو میگیر کد حدداال قدردر دسددت
سوگودرد شهیدد عاشورد دز آ خارج شوند و مردسمی دجرد کنند .ست گددر د یددا رئددیس و
ری سفید محل آغاز عاد دری رد دعالم مینماید .دین دعالم ،ورو مردسی عاد دری ب شهر و
مسیر مشخص دست؛ مردسمی کد بددا سددیالیت و دنعطدداقپددذیری مکددانیدا ،مکددا هددا و
فضاهای شهر رد آمیخت ب معنویت خو میکند .مسیر ر خدمت پیا خها قردر میگیددر تددا
مردسی ب خوبی برگادر شو .
بردی تکردر صحن های عاد دری ر کنار سایر عناصددر نمددا ین بصددری و موسددیقایی ،بد
جریا دفتا

ست عاد دری و رودیت مصددیبتهددای کددربال ،ریددتی و آهند شددهر رد بدردی

ساعاتی گرگو میکند .شهر متأثر دز دین ریتی و ضرباهن متفاو  ،مکا هددا و فضدداهای
جدید رد میآزماید (شک شمارخ .)4
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شکل  .4دسته عزاداری در مسیر عزاداری  1340ه .ش .اردبیل

ست های عاد دری ودر مسیر عاد دری شدخ و بد سددمت مسددجد سددایر محددال شد گان
حرکت میکنند .ر طول مسیر عاد دری ،ربارخ دحودل و سرگذشتهای متفاو شخصیتهددای
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حا ث کربال صحبت مددیشددو  .بد عنددود مثددال ،ر مسددیر عداد دری مسددلی بددن عقید (ع) ر
محل های گازرد و عالیقاپو دز دحودل خروج کارود دمام حسین(ع) دز مدین خودندخ مددیشددو .
ر مسجد دعظی دحودل مسلیبنعقی ر کوف خودندخ میشو  .ر مسجدجامع شهر ،ک تاریخ
مربوط ب دحودل مسلی دز هنگام فرستا خ شد ب سوی کوف تا هنگام شها

خودندخ مددیشددو .

دحودل طفال مسلی ر مسجد محل دوچدکا و دحودل حضر دبادلفض (ع) ر مسجد محلد
پیرعبددلملك خودندخ میشو (بلبلی.)65-72 ،1385 ،
گروهی نوح خودنی کر خ و ست یگری سین زنی و زنجیرزنی میکننددد .همد دینهددا ر
فضاها و مسیرهای عاد دری دنجام میشو و جمعیت هم جا رد فدرد مددیگیددر  .عداد درد بددا
شنید دشعار و نوح ها ،غرح ر ماتی میشوند .همین فضاست ک ب عاشورد ر شهر معنددا
می هد .شهر ب ست مر م عاد در تصاح شدخ و ند د وسددتدی صددور میگیددر و ند
قودنین پیشین معنای خو رد درند .با دیجا فضایی مملو دز شور و گری  ،ر مسیر عداد دری
معنویت خاصی دیجا میشو .
با نا ی شد ست میهما ب سمت مسجد و مرکا محل میابا  ،مردسددی دسددتقبال ر
حدو صد متری مسجد محل برگادر مددیشددو و معمددوال توسددط سدداختما خدداص نظیددر

دمامزد خ ،مسجد محل  ،گرماب و یا گرخها و تقاطعها نشان گذدری میشو  .همیشد عدددخدی
دز دهالی محل ب دتفاح یکی دز ری سفیدد  ،ر مساجد محال ش گان مأموریت درند
تا ب عنود میابا بایستند و دز ست های عاد دری میهمددا پددذیردیی کننددد .هنگددام نا یکددی
عاد درد محل های میهما  ،طبق آیین خاص با پرچی دصلی محل ب دسددتقبال آنهددا رفتد و
پس دز عاد دری نیا آنها رد بدرق میکنند (محمدپور و شاهیزد خ .)134-135 ،1390 ،بددا
توج ب نحوخ قردرگیری محال ش گان ر دطردق بددازدر و مسددیر حرکددت عداد دری ،مددرز
بدرق و دستقبال محل های عالیقاپو ،گازرد و سرچشم متفاو بو خ و نسبت ب محددال
حیدری حالت عکس پیدد میکند .ر ودقع مرز بدرق دین محال  ،بردی محال حیدددری
مرز دستقبال محسوب شدخ و مرز دستقبال ،مرز بدرق میشو  .ر دنتهای دین مرزهددا پددرچی
محل میابا بردی بدرق میابددا ر زمددین نصد مددیشددو  .مددرز بدرقد و دسددتقبال نقد
رودزخهای ذهنی بردی ورو ب محل و مردکا محال

درند.

بعد دز پایا مردسی دستقبال ،ست عاد دری ودر مرکا محل (گشددای جلددوی مسددجد)
شدخ ،و پس دز آ با بدرق میابا ب سمت محل یگر حرکت میکند .دین مردسی ر مسددیر
د دم مییابد تا عاد دری ر تمامی محال ش گان دنجددام شددو  .سددت هددای سددوگودر تددا
ساعتی دز ش گذشت ر چندین مسجد حاضر میشددوند و بد سددوگودری سددرور شددهیدد
میپر دزند (هما  .)137 ،مسیرهای عاد دری فضای مناسبی رد بردی حضور پرشور مر م ر
مردسیهای عاد دری ماخ محرم ب وجو میآورند (شک شمارخ )5

شکل  .5مراسم بدرقه و استقبال برخی از محالت در اردبیل

تماشاچیا معموال زنا هستند ک ر طول مسیر ،ر و طرق خیابا و کوچ نشست و یددا
دیستا خدند تا مردسی عداد دری رد ببیننددد .ر طددول مسددیرهای ردهپیمددایی ،جایگاخهددایی بدردی
پذیردیی دز عاد درد وجو در ک دیستگاخ صلودتی خودندخ میشو .
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هنگام عاد دری کاربریهای دصلی فضا ست دز فعالیددت کشددیدخ و بد کمد هددی بد
برگادری دعمال و فعالیتهای گوناگو آیینی میپر دزند ،یا نظارخگر آ میشددوند .مهیتددرین
مشخصد دیددن گرگددونی و تنددوع ر رفتددار ،آزد ی فعالیددت شددهروندد

ر فضددا دسددت

(علیدلحسابی و پایکن.)34-33 ،1392 ،
مردسی با ست گر دنی دز ی مکا مقدس ب مکا یگر ،نقاط مختلف شهر سنتی رد ب
هی وص میکند و پیوندهایی بین دین فضدداها برقدردر مددیکنددد .دیددن مسددیر ب مثابد مکددا
هیپیوند ،نق

مجابسازی و دلقایی نیا ب خو میگیر ؛ ب سب حضور سددت عداد دری

ر آ (نوعی درزا و دمر مقدس) ،نظارخگرد و عدخ زیا ی دز مر م رد مجدداب مددیکنددد کد
همردخ عاد دری شدخ و ب نبال آنها ر مسیر حضور دشت باشند .هم نین دین مسددیر نقد
مهی یگری نیا دیفا میکند و آ دین دست ک ب عنود مکا و زما میابددا  ،پددذیردی چنددد
مکا و زما مهما میشو  .ر روز عاشورد مردسی تعای ر بخ های مختلف دین مسیر
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برگادر می شو ؛ بخشی دز مسیر مکا کربال و زما عاشورد و قسمتی هی مسیر کربال ب شام
رد ر خو بازنمایی میکند .ر حقیقت دین مسیر ب مهمانی مکا شهر میآیند و دفاوند دی
معنایی ب آ دضاف میکنند.
دجردی مردسی سوگودری ر مسیر عاد دری ،تجرب مکا رد تحت تددأثیر شدردیط معنددایی
جدیدی قردر می هد .دز دین پس ،حتی سودرخهددا دجددازخ حرکددت ر آ رد نددرنددد و کددارکر
دصلی مسیر دز آ گرفت میشو  ،وج تقدس آ بیشترین دهمیت رد مییابد .تولیددد و خلددق
معنای جدیدی ب سب رویدد عاد دری ر گذرها و خیابا هددا جدداری مددیشددو  ،ردخ رد بددر
توسع میگشاید و دز ل آ  ،فضای مقدس یگری دز مسیر پدید میآید ک دکنو ب شکلی
متفاو دز گذشت خو تجلی یافت دست.
ر دین سوگودری ،ی رودیت چندین مرتب دجرد میشو  .با هر توقف و شروع ،عاد درد
و تماشاگرد وبارخ با تغییر مکا مودج میشوند .دین تغییر مددددم مکددا هددا و دیددن رفددت و
برگشت ب مکا ها و فضاهای مذهبی مختلف ،آنها رد با مردسی عاد دری گرخ میزند و آنها رد
ر مکانی مقدس دحاط میکند.

اوج رویداد عزاداری در بازار :بازدرهای دیردنی ،مانند بازدر کاشا یا در بید  ،همیشد مهیتددرین
مکا ها بردی مردسی محرم بو خ و یکی دز مقاصد سددت های عداد دری هسددتند (مسددعو یند د ،
 .)73 ،2018ر گذشت شهرهایی ک دردی حسینی و یا تکی بارگ نبو ند بازدر ،حکی دین مکا
رد بردی مر م و عاد درد دشت؛ چردک نوعی فضای شددهری دنعطدداقپددذیر و مکددانی مسددقف بددا
موقعیت مناس بردی سترسی دکثر محل هاست و نیا قابلیت پذیرا جمعیددت زیددا ی رد در ،
مناس ترین گاین بردی دجردی عاد دری بو خ دست و بخ مهمی دز مسیر عاد دری دز میا بددازدر
سنتی شهر عبور میکر خ دست .تلفیق فضای ما ی و معنددوی بد طددور بددارز ر بددازدر بد چشددی
میخور  .بازدرها بر نحوخ دجردی مردسی تأثیرگذدر بو خ دست .ب عنود نمون تناس عالمتهددا و
بیرحها با درتفاع و عرض بازدر (سددمیعی ،زیددندلدددین ،و آلیاسددین .)92-93 ،1396 ،یکددی دز
مهیترین مکا های عاد دری دز ورخ قاجار بازدر شهر در بی دست ک بعضی دوقددا هددی محد
برخور حیدریها و نعمتیهاست .با آشتی دجتماعی بین حیدریها و نعمتیهددا ر دودخددر ورخ
قاجار دین دختالفا تبدی ب برد ری و رقابت میشو  .دین آشتی ر سال  1910م .با سددازما -
هی مجد ست ها و برنام های عاد دری محرم ر بازدر ،خو رد نشا می هد ک هنددوز هددی بد
هما شیوخ میباشد (مسعو ین د .)110 ،2018 ،
دز وم محرم تا هشتی محرم محال ش گان بددا زیددرمحال خددو بد نوبددت ر روز
معین جهت عاد دری ب بازدر شهر میروند .ب ترتی س روز دول نعمتیها و س روز بعدی
حیدریها ب بازدر میآیند و دهمیت عاد دری ر بازدر آنجا مشخص مددیشددو کد ید روز
جمع ر ه دول محرم ،ب لی تعطیلی بازدر ،حرکت ست ها نیددا تعطید دعددالم شدددخ و
مردسمی برگادر نمیشو (بلبلی .)42-76 ،1385 ،نوع حرکت سددت هددا نسددبت بد بددازدر
چرخشی بو خ و با محوریت و مرکایت بازدر دست .مسیر حرکت محال حیدری و نعمتی
با توج ب موقعیت قردرگیری دین محال نسبت ب بازدر شهر ،حالت عکس پیدد میکند.
روزی ک نوبت سوگودری محل دی ر بازدر فدرد مددیرسددد ،دهددالی ر حددالی کد لبدداس
مشکی بر تن کر خ و سر خو رد با پارچ سیاهی بست دند ،ر مسجد یا حسینی خو جمددع
شدخ و پس دز آنک ترتی و مقدما الزم دز طرق رئیس محل د خ شددد حرکددت مددیکننددد
(صفری .)134 ،1370 ،مقصد ست ها ردست بازدر دست ک بارگترین بازدر شهر محسوب

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

151
مسیر معنوی رویداد
عزاداری محرم در ..

میشددو  .عداد درد ودر بددازدر شددهر میشددوند کد نقطد دوج عداد دری بددو خ و ر جلددوی
مسجدجامع ب شک باشکوهی ب تعای دری میپر دزند (محمدپور و شدداهیزد خ،1390 ،
 .)135هر ست حدو  20قیق زما در تا جلوی مسجدجامع عاد دری نمایددد و سددپس
جای خو رد ب ست یگر تحوی می هد .دین برنام تا عاد دری آخرین سددت  ،کد سددت
عاد دری محل دصلی دست ،د دم میبابد .ر آخر ه دول محرم بهترین دجرد توسط بارگا
و ری سفیدد محال ش گان دنتخاب میشو .
 .3-6پسرویداد

مسیر بعد از مراسم؛ پایان عزاداری :زمانی ک خط سیر عاد دری ب پایا رسید و ست ب نقطد
دول خو بازگشت ،مردسی پایا مییابد .ست های عاد دری بعددد دز طددی نمددو مسددیرهای
عاد دری ر شهر ،ودر مساجد میشددوند .پددذیردیی دز عداد درد میهمددا بعددد دز پایددا هددر
عاد دری ب عم میآید (محمدپور و شاهیزد خ.)134-135 ،1390 ،
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ر فاصل زمانی عاد دری ر مسیر ،عاد درد و تماشاگرد حضور ر مکانی دستعالیی و
مقدس رد تجرب میکنند و سپس دین مکا ناپدید میشددو  .هرچنددد دیددن ناپدیدددی مکددا ،
فیایکی دست و ر ذهن آنها تصویر دین خاطرخ بی دز گذشت تقویت شدخ دست.
شهروندد در بیلی ب طور روزمرخ و بردی دنجام دمور معمول زندگی دز دین مسیر دستفا خ
میکنند دما رخ سپر

ر آ همیش آنددا رد بد یددا عداد دری دنددختد کد دز ورد کددو کی

نظارخگر بو خدند .مسیر حرکت ست های عاد دری ،مهیترین مسیر پیا خپیمایی ر نظام کهن
شهر و مصددح بارز تعامال جمعی ر ساختار کالبدی فضاهای شهری رد نشا مددی هددد
(رضازد خ در بیلی .)79 ،1388 ،آن

نس ب نس و سین ب سین نق میشو حکایت دز آ

در ک سالیا ردز دست ک مسیر تغییر نکر خ و ب رغی توسع و گسترا شهر ثابت ماندددخ
و پیشینیا دز یرباز دین مسیر رد ر مردسی عاد دری طی میکر خدند .مسیرهای عاد دری طی
سالیا ردز ب مثاب ستو فقرد شهر محسوب شدخ و توسع های شهر پیردمو آ صددور
گرفت دست .هم نین ب مثاب زنجیری دست ک عنصر مهی رد ب هی پیوند میزند و تددوم رد
سب میشو  .هما طور ک دز نگاخ بیکن ،نظامهددای حرکتددی مجردیددی هسددتند کد سددب
دنسجام و پیوند ک شهر میگر ند (بیکن.)34-36 ،1376 ،

گستر گی دمن حرکت عاد درد نشا هندخ دین دست ک عاد دری ب شددک آشددکارد ر
بافت شهر نفوذ پیدد میکند و حتی پس دز پایا رویدد نیا د دم مددییابددد .بددا پایددا یددافتن
عاد دری ،ر خان های مر م شهر ب روی عاد درد گشو خ شدخ و هر کس بنددا بد قدددر تددود
خوی  ،غذدی نذری پخ میکند .ر دین زمددا  ،ید دفاوند معنددایی دتفدداح مددی هددد؛
خان ها دز نق کارکر ی خو ب عنود مکا زندگی خارج شدخ و ماننددد بخشددی دز فضددای
ساخت شدخ ر شهر و ب نبال رویدد  ،وظفی طعامرسانی و ر ی نوع نگاخ نقد مطددبخ
معنوی و قدسی رد ب خو میگیرند .بنابردین تددوم وضعیت دستعالیی با پایا یافتن رویدددد
قطع نمیشو ؛ بلک با سردیت بر خان های شهر ،دحسا رد ب نشانگانی بدردی پاسددشددت و
دحتردم ب سوگودریها مبدل مینما ید ک دین دمر نیا زمین درتقای بار معنایی خاند هددا رد بد
نبال در  .ر نهایت ،شهر تبدی ب مکانی مقدس میشو  .چنانک دکنو «دنتظار معنا ب
پایا آمدخ و سردنجام معنا ب بار مینشیند ک دین دمر ،پایانی خشنو بخ بر جستوجددوی
تمام کنشگرد دین مردسی دست.
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شکل  .7مسیر عزاداری و نقاط کانونی محالت ششگانه اردبیل

تکردر دین مردسی ر مسیرهای مشخص با دهددق معنوی ،مقصدددهای مقدددس و دردی
نام و نشا با وی گیهای قدسی و معنوی سب میشو دین مسددیرها نقد برجسددت دشددت
باشند و بردی ساکنا بخشی دز ساختاری شوند کد نشددا دز سدداختار معنددایی شددهر درنددد
(دهری .) 25 ،1394 ،دما ر عین حال دستفا خ دز دین مسددیرها بدردی زندددگی عددا ی سددب

می شو ک دین فضاها ،مح دجتماع ساکنا محال شوند و نق بسادیی ر حیا مدنی
و فرهنگی آنها بیابند (شک شمارخ .)7
 .4-6حاشیه رویداد مسیر

ب باور بیکن ،نظامهای حرکتی نیروهایی هستند ک میتودنند یگر شک ها و نیروهای پیردمو
خو رد تحددت تددأثیر قدردر د خ و سددازماندهی کننددد (بددیکن .)34-36 ،1376 ،رویدددد های
عاد دری ر فضاهای مجاور مسیر عاد دری گستر خ شدخ و آنها رد نیا تحت تأثیر قردر می هد و
مجموع دی دز فعالیتهای ثانوی  ،دز جمل بسیاری دز تعامال دجتماعی رد تحری میکنند.
آنها سب دیجا یا دجازخ برگادری رویدد های حاشی میشددوند .ر نتیجد  ،مکددا هددایی بدردی
یددر ،معاشر و قدمز قب و بعد رویدددد دصددلی دردئد مددینماینددد .چنان د بد محد
شک گیری ورخدی رویدد ها فضاهای حاشی مسیر ،موجد خصلت معاشر دجتمدداعی نیددا
میشوند .فردهی کر فرصتهای معاشرتی ضمن کم کر ب رویدد دصلی ،بدردی تولیددد
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فضای عمومی شهری ر طول رویدد ها نیا مهی هستند .تعام بین مر م با بست شددد معددابر
بردی سودرخها و دختالل ر جریا های عا ی ،سر و صددهای بوجو آما خ ر فضاهای دطردق،

ب طور ماثر فضای عمومی دیجا میکند (دسمیت.)72-73 ،2015 ،1

ر دین ه هرچ ب مسیرهای و میا ین دصلی شهر نا ی تر میشویی دز حام جمعیت
بیشتر میشو و ب تعدد دیستگاخهای صلودتی ک بین عاد درد چای و شربت پخ میکنند
دفاو خ میشو  .ر بخشی دز کوچ ها نذری پخد مددیکننددد ،عددا میخودننددد و هیزمددا
فعالیتهای یگری نیا ر بستر کوچ ها ر جریا دست .پلیس خیابا های منتهی ب مسیر
رد میبند تا خللی ر دجردی مردسی دیجا نشو  .دجردی تعای  ،تجلددی هنرهددایی هم ددو
نمای  ،د بیا و موسیقی دست ک با شور و غوغایی وصفناپددذیر عداد درد رد بد فضددایی
مقدس ،ک تجلیگاخ رو نیاکانشا دست ،میبر (زدرعددی و همکددارد  .)116 ،1391 ،ر
دین میا  ،مر م حضور مییابند تا ببینند و یدخ شوند و بدینگون ر زما و مکا مشخص
دین مسیر دست ک مر ما رد رو رو کر خ و گر هی میآور تددا بددا شددرکت ر ید فعالیددت
مشترک همدیگر رد بنگرند و تصاویر خیالی و یا د درکا مشترک دشت باشند.

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1. Smith

پخ نذری ،صددی نوح  ،فروا شمع ،پرچی ،طب  ،لبدداسهددای سددیاخ و غیددرخ بدردی
مردسی ر حال برگادری ر فضاهای دطردق رویدد  ،دز یگر فعالیتهای حاشی دی دست ک
عالوخ بر خدما رسانی و رفع نیازهای شرکتکنندگا ر عاد دری ،با دیجا فضایی پرحا
و دندوخ ،معنویت فضای شهری رد دفادی می هد.
ر نهایت ،مدل درتباطی رویدد عاد دری در بی مطابق شک شمارخ ( )8دردئ میشو .
بعد از رویداد

زمان رویداد

پیش رویداد

▪ تغییر منظر موقت شهری
▪ تفسیر مجد رو یدد ها و
بازتولید رو یدد ها
▪
▪
سازی آماده
▪ شک گیری فضاهای رو یدد ی اثرات
▪
رویداد ▪
▪ تددوم ،تکام فضا و تولید
ذهنیت شهر
▪
فضای رو یدد ی
▪
▪
و
شک
ر
در
معنا
▪ گر یسی
برای رویداد
محتودی فضاهای شهری
▪
▪ معاصرسازی رو یدد و
فضاهای رو یدد ی
▪ برنام ریای و تولید
حاشیه
رو یدد های جدید
رویداد
مسیر
ین
تر
مهی
▪ تبدی شد ب
▪ گسترا رو یدد ر فضاهای مجاور مسیر عاد دری
معنوی شهر
▪ شک گیری فعالیتهای جانبی (فعالیتهای ثانو ی )
▪ دردئ مکا هایی بردی یددر ،معاشر و قدمز قب و بعد
رو یدد ر دطردق مسیر و جذب تماشاگرد ب خو
▪ قطع شد جریا عا ی زندگی و
تصاح فضای شهری توسط مر م
رودیت سرگ ذشت و مصیبتهای شهیدد
کربال ر مسیر عاد دری
شک گیری وضعیت قدسی ر فضای شهری
برگ ادری زیررو یدد ها ر طول مسیر
تجرب پدیددری مکا ها و فضاهای جدید
▪ دفادی تعام بین محال شهر
▪ دوج مردسی ر بازدر

▪

مناس سازی شهر
بردی مردسی
برگ ادری پی
رو یدد ها
آما خسازی ذهینت
شهر بردی مردسی
تاریق معنو یت ب
فضای شهری
برنام ریای بردی
برگ ادری مردسی و
تامین یرساختها

شکل  .8مدل ارتباطی رویداد – مسیر عزاداری اردبیل

 .7ابعاد معنوی مسیر عزاداری

ی مسیر عاد دری توسط عناصر ملموس و ناملموسددی پشددتیبانی مددیشددو کد گددودخ میدردث
عاد دری آ دست؛ دین عناصر «مسیر و « آیینهای ودبسددت بد مسددیر دسددت کد بد عنددود
فضایی ر جهت دجردی فعالیتهای آیینی بردی رسید ب دهددددق مقدددس آیینددی ،بد عنددود
عناصر ملموس ر تأیید وجو کالبدی آ مطر میشوند .بناهای مقدس ر مسیر عاد دری و
یگر عناصر هنری ،تاریخی ،دنسانی و فرهنگی ک ر دمتدد مسیر یافت میشددوند نمددا دیددن
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فضا هستند .عناصر ناملموس نیا شام آیین و رسوم عاد دری و فعالیتهای مرتبط دسددت کد
لیلی دز روند تبا ل و تعام میا مر م ر طول مسیر عاد دری هستند .بر دساس جدول شمارخ
( )1حضور مستمر دین عناصر نشا می هد ک چگون دمر مقدس ب طور فادیندخدی ب بحددث
مکانی نفوذ کر خ دست و دبعا مختلف مسیر عاد دری رد تحت تأثیر قردر د خ دست.
جدول  .1ابعاد و مشخصههای معنوی مسیر-رویداد عزاداری
بعد
قدسی-مذهبی
(معنوی)
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مشخصه

توضیح

قددست

شک گیری مسیر بر مبنای باورها و دعتقا د مذهبی

نام مقدس

دردی نام و نشا بیا کنندخ جنب های قدسی و معنوی مسیر

زما های قدسی

دفادی معنویت مسیر ر مناسبتهای مذهبی

موقعیت شهری

قردرگیری ر هست قدیمی و تاریخی شهرها (مرکایت)

فضاهای و عناصر

دماکن دردی قددست و مقام معنوی نظیر مقبرخ دئم و بارگا ،

دجتماعی

تقدس و
معنا دری

قدسی دئمی مسیر

دمامزد خ ،مساجد ،حسینی  ،تکایا ،سقاخان ها و ...

هویت،

دجادی تشکی

مناظر و چشیدنددزهای عاشوردیی ،دیستگاخهای صلودتی ،پرچیها

منظرآردیی وی خ،

هندخ؛ فضاهای و

و بیرحهای عاد دری ،بازیگرد و تماشاچیا ؛ گروخهای مختلف

غنای بصری

عناصر قدسی موقت

زنا  ،کو کا  ،مر م ،گر شگرد  ،رن ها ،نما و نشان ها

نقاط وی خ

نظیر مح نگهددری نخ  ،علی و مانند آ و نیا سقاخان ها

معاشر دجتماعی
فرهنگی -

کیفیات فضایی

فعالیت قدسی

عام پیوند طبقا دجتماعی مختلف ،مقام معنوی ،جنب های
معنوی و روحی ،تبلور باورهای ینی
مح برگادری مردسی و آیینهای عاد دری نظیر ست گر دنی و
تعای  ،د دی نذر ،مالقا با بارگا ینی و ید مردسی مذهبی

مشارکتجویی

تالا ساکنا بردی گرگونی منظر مسیر عاد دری ر محل ،

ساکنا

کوچ یا مح سکونت

تاریخی -سیاسی

قدمت و پایددری

طبیعی -زیست

عناصر طبیعی

محیطی

مقدس

رن

تعلق،

آزد ی فعالیت،
حضورپذیری

قردرگیری ر بافت تاریخی شهر ،قدیمیترین و ماندگارترین مسیر

ماندگاری،

و گذر

دصالت

نظیر رخت ،آب ،رو خان و ...

غنای حسی

 .8نتیجهگیری

هما طور کد گفت شددد ،مسددیرهای عداد دری محددرم ر شددهرهای دیدرد دردی درزاهددا و
ظرفیتهای ی فضای معنوی دست .بیتوجهی ب دین مسیرها ب تدددریج خطددر فردموشددی
ظرفیت ها و محتودی معنوی آنها رد ک دز گذشت ور حام آ بو خ رد ر پی در  .بررسیها

حاکی دز آ دست غنای مسیرهای عداد دری ر شددهرهای دیدرد و بازشناسددی درتبدداط آ بددا
مالف های هویتی و ب وجو آورندخ ،درتباطی پربار دشت و نشددانگر ظرفیددت تدداریخی شددهر
دست .مسیرهای عاد دری حام پیام عاشورد و هددیتگر دجتماعی هستند .برخی نیددا رو
زمان دی و مفهوم مکانی خو رد باز میگوید دما طبع و مای بارز آ بر مقدس بو مکددا و
دهمیت مذهبیدقدسی شهر تأکید در .
مسیرهای عاد دری ر دیرد ب بستری بردی تعام و برگادری مردسی و مناس و رنتیج
تقویت و درتقای جودمع محلی دطردق خو مبدل شدخ ک زنجیددرخدی دز زندددگی و حیددا رد
دیجا مینماید .دین مسیرها تنها ب عنود گذر یا مح عبور تلقددی نمددیشددوند بلکد خددو
هدق و ربرگیرندخ نما ها و نشان های مربوط و رویدددد های مختلددف هسددتند .عددالوخ بددر
دتصال بسیاری دز محل های شهری ب هی ،تبدی بد ردخ مهددی آیینددی و فرهنگددی ر مقیدداس
شهری ر حوزخ فرهن دیردنی شدخ دست .رویدد ها و جلوخهای فرهنگی ک ر طی زما ر
طول مسیر دیجا شدخدند خو ب عنود جاذب و مح رجعت دنسا ها تبدی میشو .
غنای فرهنگی و تجرب های یرین عاد دری ر دیرد و تنوع میردث ملمددوس و ندداملموس
عاد دری گودخ وجو ی مسیرهای عاد دری هستند .آثار و بناهای مقدس ،بافتهای تدداریخی
شهرها ،منظرهای فرهنگیدمذهبی و میردث معنوی و ناملموس آیددین محددرم ،دز درزاهددای
مسیر عاد دری محسوب میشوند .دین مسیرها و مجموعد هددای ودبسددت بد آنهددا ،دز جملد
دردییهای فرهنگی و معنوی دیرد هستند ک نیازمند توج و پاسددشت وی خدند .بازشناسددی
مسیرهای عاد دری و میردث فرهنگیددجتماعی ودبست ب آنها ،بد منظددور مطالعد و تدددوین
سیاستهددای حفاظددت و بهسددازی ر چددارچوب برنامد جددامع شددهری ضددروری دسددت.
مستند سازی ساختارهای بازماندخ دز مسیرهای عاد دری یرین  ،پای  ،نظددار  ،درزیددابی و
تحلی آ ها ر ردستای حفظ دصالت و دنسجام مسیرهای عاد دری ر دیرد دهمیت در  .دز
خالل شناخت ،کشف و ثبت معانی و ریش های تدداریخی مسددیرهای عداد دری ،تقویددت و
ماندگاری آ ها ممکن میشو و ر دقددما و طر های شهری میتود با دشارد کالبدی
متناس با آنها ر رشد و تقویت دین ظرفیتهای تاریخی و بازنماییها کوشید.
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وجوه مکانی
مسیرهای

عزاداری

شکل  .9مدل تحلیلی پژوهش از وجوه مکانی مسیرهای عزاداری
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دحیای بافت تاریخی و فرسو خ آرد و بیدگ .
بلبلی ،ربعلی ( .)1385عزاداری در اردبیل .در بی  :فتر نشر نوید دسالم.
بیکن ،د موند ( .)1376طراحی شهرها :تحول شکل شهر از آتن تا برازیلیای مدرن (مترجی :فرزدند طدداهری).
تهرد  :مرکا تحقیقا شهرسازی و معماری دیرد ( .تاریخ دص دثر )1976
حاجی محمدیاری ،رقی ( .)1390تجلی آیینهای سوگودری ماخ محرم ر فرهن مر م دیرد  .فصلنامه فرهنووس
مردم ایران.9-32 ،26،
رو یا  ،محمدجود ( .)1397منظر معنوی رویدد پیا خروی دربعین حسددینی .مجلووه من،وور-56 ،)45(10 ،
.65
رحمانی ،جبار ( .)1397علوم اجتماعی و مطا عه عزاداری محرم ،وبسایت مرکا دئرةدلمعارق بارگ دسالمی
رحمانی ،جبار ( .)1397هیئتهای عزاداری در جامعه ایران .دصفها  :نشر آرما.
رضازد خ در بیلی ،مجتبی؛ و پیغامی ،لیال ( .)1388رهیافتی حاص دز شناخت شهر سنتی ب منظور دردئد دلگددوی
مددخل ر بافت (مطالع مور ی :در بی ) .هنرهای زیرا.73-84 ،)38(1 ،
زدرعی ،یعقوب؛ توکلی ،مرتضی؛ و فاض نیا ،غرید ( .)1391تحلید تددأثیر جلددوخهددای مکددانی ر هنرهددای
نمایشی آیینهای عاشوردیی ر دیرد  .فصلنامه مطا عات ملی.134-111 ،)49(13 ،
سمیعی ،دمیر؛ زیندلدین ،سپیدخ؛ و آلیاسین ،آزد خ ( .)1396بررسی تأثیرد متقاب ساختاری و شکلی کالبددد
بازدر سرپوشیدخ شهر دردک بر شک گیری تعای سیار ر دردک .دوفصوولنامه علمووی پوونوهش هنوور،)13(7 ،
.93-85
صفری ،بابا ( .)1370اردبیل در ا رااه تاریخ .در بی  :دنتشارد

دنشگاخ آزد دسالمی.
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علیدلحسابی ،مهرد ؛ و پایکن ،عصمت ( .)1392تدوین چارچوب مفهومی تعام شهر و آیینهای جمعی و
بررسی مصددح آ ر آیینهای عاشوردیی .فصلنامه مطا عات شهر ایرانی اسالمی.27-36 ،12 ،
علیدلحسابی ،مهرد ؛ و پایکن ،عصمت ( .)1394بازشناسی دثر آیینهای عاشوردیی بر شهر دیردنددی (بررسددی
مور ی :شهر الهیجا ) .نامه معماری و شهرسازی.77-96،)14(7 ،
عناصری ،جابر ( .)1383تأثیر تشیع بر دبنی  ،دماکن و زیارتگاخهای مذهبی دیرد  .شیعهشناسی.121-146 ،7 ،
فکوهی ،ناصر ( .)1386انسانشناسی شهری (چاپ چهارم) .تهرد  :نشر نی.
قا ری ،دسماعی ؛ عاتی ،عا دل ؛ و حافظیزد خ ،شقایق ( .)1388ردهکارهددای دسددتفا خ دز مردسددی تاسددوعا و
عاشورد ب عنددود پتانسددی توریسددی فرهنگی دمذهبی ر محدددو خ بخد مرکددای تهدرد  .نشووریه فیووای
جغرافیایی.75-101 ،)28( ،
محدثی ،جود ( .)1380فرهنس عاشورا .قی :نشر معروق.
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محمدپور ،دحمد؛ و شاهیزد خ ،ردمین ( .)1390مطالع مر مشناختی مردسی عاشددورد ر شددهر در بید  .مجلووه
مطا عات اجتماعی ایران.126-146 ،)3(5 ،
مرد ی ،هاشی ( .)1392مطا عه تغییرات مناسک عوزاداری محورم شهرسوتان طورم ،در سوه دهوه ا شوته (-1390
( )1360پایا نام کارشناسیدرشد) .دنشکدخ د بیا و علوم دنسانی ،دنشگاخ تربیت معلی تهرد  ،تهرد  ،دیرد .
مظاهری ،محسنحسام ( .)1387رسانه شیعه؛ جامعهشناسی آیینهای سواواری و هیئتهای م هری در ایران.
تهرد  :شرکت و چاپ و نشر بیندلمل .
مظاهری ،محسنحسام ( .)1395فرهنس سوع شیعی .تهرد  :خیم .
مظاهری ،محسنحسام ( .)1397تراژدی جهان اسالم :عزاداری شوویعیان ایوران بووه روایووت سووفرنامهنویسووان،
مستشرقان و ایرانشناسان .دصفها  :آرما.
مظاهری ،محسنحسام ( .)1399مجا م م هری در ایران معا ر .دصفها  :آرما.
مظهری ،محمددبردهیی؛ و پو د  ،فاطم ( .)2019نق آیینهددای مددذهبی ر سدداختار شددهر سددنتی (مطالعد
مور ی :شهر شوشتر) .توسعه اجتماعی.178-208 ،)4(13 ،
میرمقتددیی ،مهتا ( .)1388معیارهای سنج دمکا شک گیری ،ثبددت و دنتقددال خدداطرد جمعددی ر شددهر –
مطالع مور ی تهرد  .هنرهای زیرا.5-16 ،)37( ،
ن د دبردهیمی ،دحد؛ و حیدری ،محمدجود ( .)1399تحلیلی بر نق حسینی دعظی ر شک گیدری سداختار ثانوید
شهر زنجا ر عصر قاجار و عل پایایی آ  .فصلنامه مطا عات شهر ایرانی اسالمی.31-40 ،)39(10 ،

وحیدی ،طاهر؛ کشاورز خالقی ،فاطم ؛ و خاکپور ،مینو ( .)1394کرب :نگاهی ب مردسی عاد دری ه محرم
ر الهیجا  .شیعهشناسی.83-108 ،13)49( ،
یوسفی ،یوسف؛ آزد  ،میترد؛ و سلطانی ،محمدمهدی ( .)1396مطالع چگونگی درتباط مردسی آیینی عداد دری
دیام محرم و شهر نایین .فصلنامه مطا عات شهر ایرانی اسالمی.37-50 ،)29(8 ،
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