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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. 

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: 
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"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
ها با معنویت گددرخ خددور خ  طی قر   در دسالمی دست ک  یکی دز رویدد های خاص و ریش  عاد دری محرم  

کدد  دز   هددد  رد هدددق قددردر می »مسددیرهای عدداد دری     ی ماننددد مسیرهای مشخصدد  دین رویدد  غالبا  دست. 
. دین مسیرها و فضاهای مرتبط  ر طددی زمددا  عددالوخ بددر  نماید می های مقدس عبور  گذرهای سنتی و مکا  

دند. دما شهرسازی معاصددر دیددرد ،  شدخ ی تبدی  های مقدس و معنو هویت، ب  مکا  دنگیای و دیجا  خاطرخ 
هددای کالبدددی  های ما ی توج   در  و دز فضاهای معنوی  ور شدخ دست. تغییرد  و مددخلدد  بیشتر ب  جنب  

  هددای ضددرور  دنجددام پدد وه   در شد  مسیرهای عدداد دری،  گستر خ  ر شهرهای سنتی و تهدید و خدش  
کیفی و آور   شددودهد و  د دین مقالدد  بددا دسددتفا خ دز مطالعددا  تطبیقی کند.  بیشتر  ر دین زمین  رد نمایا  می 

هددای  بددر شددهر در بیدد ، تددالا کددر خ بددا تفسددیر  د خ  تأکید های متعد  دز شهرهای مختلف دیرد  و با نمون  
دبعددا  و وجددوخ  مقدددس،  مسددیر آوری شدخ، ضمن دثبا  و معرفی مسیرهای عاد دری بدد  عنددود  یدد  جمع 

دثرد  معنوی رویدد  عاد دری  ر  ورخ زمانی قب  دز رویدد ، حین رویدددد  و   معنوی آنها رد مشخص نماید. 
مذهبی،  د  هد عودم  مختلددف قدسی بعد دز رویدد  ب  همردخ حاشی  آ  بررسی شدخ دست. نتایج نشا  می 

طبیعی وجوخ مکانی مسیرهای عاد دری رد تشددکی      سیاسی و د دجتماعی، تاریخی د فضایی، فرهنگی د کالبدی 
گوندد  فضدداهای  دجتماعی وز  بیشددتری  ر دیددن د  ر دین میا  مقدس بو   و سپس بعددد فرهنگی   .  هند می 

و دز طددرق    هنددد دین مسیرها، دز ی  طرق فضا رد ب  تاریخ پیونددد مددی  هد. شهری ب  خو  دختصاص می 
 . کنند دفادیند ک  آنها رد نسبت ب  سایر فضاها متمایا می آنها می بعد نما ین و معنایی خاصی ب    یگر 

 فضای مقدس و معنوی، عاد دری، مسیر عاد دری، شهرهای دیرد ، در بی   :هاکلیدودژخ 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

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

   دیرد  تهرد ، مدرس، تربیت  دنشگاخ هنر،  دنشکدخ ،شهرسازی  وخ گر  ،شهرسازی دستا یار .3
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 مقدمه. 1
و ی  دقددددم نمددا ین، معنددایی و  دردی وجدد  معنددوی  )ع(آیین مذهبی عاد دری دمام حسین

های محرم سال   ر ماختاریخی دست ک   ر جهت دحیاء و یا آوری پیام شهددی کربال، هم 
هددای  ر هم  شهرها و آبا ی  ،دیام شها   دمام سوم شیعیا    ، ه  دول محرموی خ  ب و صفر،  

 . دیددن مردسددی یکددی دز بارگتددرین شددونشین دیرد  و برخی کشورهای  یگر برگادر مددی شیع 
ین رویدددد های تددرمهیعنود  یکددی دز  های معنددوی و دجتمدداعی شددیعیا  دسددت و بدد ثرو  

ها، روز بدد  روز، دیددن مردسددی شو . بعد دز گذشت قر  دجتماعی شهرهای دیرد  شناخت  می 
مددایای شو  تا تجربدد  متفدداو  و متشو . نیا  معنوی باعث می تر دنجام می پویاتر و بالندخ

  خلق شو .
شو . ها و فضاهای مقدس دنجام می دین مردسی  ر »مسیرهای عاد دری  ب  سمت مکا  

و عدداد درد  بددا باورهددا و دعتقددا د    کددر خدز گذرهای سددنتی عبددور    مسیرهای عاد دری غالبا  
دین مسیرها و فضاهای  رسد. ب  نظر می کنندحرکت می های مقدس  مکا  ب  سمت  مذهبی،  

های مقدددس و معنددوی هویت، ب  مکا  دنگیای و دیجا  مرتبط  ر طی زما  عالوخ بر خاطرخ
 دند. شدختبدی  

هددای مددا ی توجدد   در  و دز بدد  جنبدد   دغلدد      شهرسازی معاصددر دیددرد    ،دز طرق  یگر
شهرهای سنتی، های کالبدی گستر خ  ر فضاهای معنوی  ور شدخ دست. تغییرد  و مددخل 

ها بدد  توجهی مسیرهای عاد دری رد  چار خدش  و تهدید نمو خ دست. دین نوع دقددما  و بی 
هددای توسددع  های معاصر  دمن ز خ دسددت. دنطبدداح طددر  گی مکا  ریش بحرد  هویت و بی 

های فرهنگی مکانی،  ر تشخیص هویت و ماندددگاری آ  مدداثر دسددت. دز شهری با وی گی 
 هاید  دز نظر ثبت و ضبط فضاهای معنوی و تدوین آثار  ینددی و مردسددیطرفی شهرهای دیر

مختلف عاد دری و... دز پتانسی  خوبی برخور در هسددتند، تاریخ دد  پربدداری  در  و بددردی 
شددناخت مسددیر بنددابردین،  .  دسددت ریای  ر دین زمین  نیا دز پتانسی  باالیی برخددور در  برنام 

هددای فهوم و معنای ردخ فرهنگی رد ک  دیکوموس  ر سددالتودند م معنوی عاد دری  ر دیرد  می 
 دخیر ب  عنود  موضوع مطالع  و ثبت آثار جهانی مطر  کر خ درتقا  هد.
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هدق دصلی دین مقال ، معرفی و دثبا  مسیرهای عاد دری محرم  ر دیرد  ب  عنود  یدد  
 هددا، شخصددیت، کدداردکتر و وجددوخ مشخص نمددو   وی گددی   دست.فضای مقدس و معنوی  

 باشد. می نیا دز  یگر دهددق دین مقال  مکانی مسیرهای عاد دری 
بردی تبیین دین موضددوع، دبتدددد سددهی مطالعددا  شددهری  ر زمیندد  فضدداها و مسددیرهای 

شو  ک  مفهوم فضددای قدسددی روشددن و نشددا   د خ عاد دری بررسی شدخ و سپس تالا می 
ا تبدددی  بدد  فضددای قدسددی شوند و یا سایر فضاهشو  ک  چگون  فضاهای مقدس دیجا  می 

گذدر هستند؟ و مر م هر زماندد  چطددور بدد  دیددن تأثیرشوند؟ چ  عودملی  ر معنویت فضا می 
یابند و ب  سب  آنها شهر یا بخشددی دز  هند و خو  دز آنها معنا می فضاها و مسیرها معنا می 

کنند. با آشکار می های دین مسیرها با سایر فضاهای شهر رد  کنند و تفاو  آ  رد شناسایی می 
دتکا ب  دین مبانی نظری، دسنا  و شودهد مربوط ب  شهرهای گوناگو  دیددرد  ودکدداوی شدددخ و 

 شو .دستنتاج می 
 
 پیشینه تحقیق .2

پیشین   دی دست. رشت  عاد دری محرم ی  حرکت تاریخی و مکانی و  دردی زمین  مطالعاتی بین 
شناسددی  ر  مطالعا  علوم دجتماعی یا مطالعا  شددرح مطالعا  عاد دری رد تا حدی باید  ر  

 ر  و  ست  قاب  طر  دست:  ست  دول مطالعا  تدداریخی  مطالعا  عاد دری  باب دسالم  ید. 
هددا پر دختدد  دسددت.  ر  و  ست   وم مطالعا  میددنی ک  ب  صور  زندخ و جاری بدد  عدداد دری 

تود  بدد   ترین کارها  ر دیرد  می ص  ین و مف تر مهی شناسی، دز زمین  مطالعا  تاریخی و جامع  
شیعه؛    رسانه ،  نویسان تراژدی جهان اسالم: عزاداری شیعیان ایران به روایت سفرنامه های کتاب 

و    فرهنووس سوووع شوویعی ،  هووای موو هری در ایووران هیئت های سووواواری و  شناسی آیین جامعه 
نوشددت  مظدداهری دشددارخ نمددو .  ر آثددار دیشددا  بدد  دبعددا     مجووا م موو هری در ایووران معا وور 

عدداد دری    آیین شناختی وضعیت عاد دری  ر دیرد   ر طول تاریخ پر دخت  شدخ دست. دو  جامع  
ین و فردگیرترین نمو  بعد مناسکی شیع  دز بدو  تر مهی  دند و ب  عنود  دی دجتماعی می رد پدیدخ 

کنددد و دز بسددترهای سیاسددی، دجتمدداعی و  ر درزیابی می تغیی حال تأسیس تا ب  دمروز همودرخ  ر 
فرهنگی ک   ر هر عصر سب  ظهور ی  آیین یا صددور  جدیددد  ر عدداد دری عاشددورد شدددخ،  
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هددای عدداد دری رد  ر  ورد  معاصددر  هیئددت های مجددالس مددذهبی و  گون  دو سخن گفت  دست. 
کنددد )مظدداهری،  ی مددی بنددد گوندد   سددت  9های برگادری عاد دری رد  ر شناسایی نمو خ و مح  

  تددأثیر   ایران  های عزاداری در جامعه هیئت (  ر بخشی دز کتاب 1397(. رحمانی ) 54، 1399
کنددد کدد   ر  دشددارخ مددی دو  تحوال  مناس  عاد دری بر هویت شهری رد بررسی نمو خ دسددت. 

صددفر و  ر ودقددع  خصوص  ر روزهای تاسوعا و عاشورد دفرد  ب  نقطدد  های محرم و صفر ب  ماخ 
، مسجد، شددهر و روسددتایی کدد  متعلددق بدد   هیئت گر ند. هرکسی ب   هویت ودقعی خو  بازمی 

  هد ک  ب  کجا تعلق  در . رو  تا نشا  دا دست می هویت 
ترین مطالعا  دولی  میددنی، پیردمو  موضوعاتی مث  تعای  و بررسی وجوخ هنددری عمدخ

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

مشاهدخ دست. ی  خانی ژدپنی مطالعا ، موضوعا  بسیار تخصصی نیا  ر میا  آنها قاب 
شددیع   ر آلمددا  مطالعدداتی  ر  کند؛ یا ی  کلکسددیونر هندددی ربارخ دشیاء عاد دری کار می 

 ها دنجام  د خ و کلکسیونی  ر دین موضوع جمددع کددر خ دسددت حوزخ دشیاء مقدس و عاد دری
 . (1397)رحمانی، 

های مکددانی  ر مندداطق مختلددف  ر تحقیقا  جغردفیایی، پدیدخ عاد دری دز منظر جلوخ 
هددای رفتارهددا و آیددینهای خدداص جغردفیددایی و محلددی  ر وی گی شدخ  و  جغردفیایی بررسی 
های  دشت دز درزاک  با حفظ یکپارچگی سرزمینی و پاس  گر یدخ دست عاشوردیی پدیددر  

هددای های دسالمی و دنسددانی و هم نددین گسددترا آ   ر عرصدد سب  توسع  درزا،   ینی 
 . (111 ،1391 ،نیافاض زدرعی، توکلی، و عقیدتی مجاور شدخ دست )

عنود  ی  جاذب  گر شگری فرهنگی معرفی شدددخ م ب  ر حوزخ گر شگری عاد دری محر
های توسددع  توریسددی فرهنگددی و دستفا خ دز دین رویدد  جهت جذب گر شگر یکی دز شیوخ 

 (. 1388زد خ، قا ری، عاتی،  و حافظی باشد )می 
ریاد  شددهری تحقیقددا  زیددا ی  ر مددور  عدداد دری ا. طردحا  و برنام   1380دز  ه   

بعددد دز جملدد  هددای  یگددر جنبدد بدد  دند و مسیرهای آ   ر شهرهای دیرد  دنجام  د خمحرم و  
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

1. Michael Fisher 
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تحلی  دماکن مقدس، مطالع  مسیرهای عاد دری و تأم   ر رودبط دحتمالی وفضایی، تجای 
ری هدد دند. »ساختار شهر سنتی شوشتر  )مظبین عاد دری و ساختار و هویت شهری پر دخت 

هددای عاشددوردیی بددر شددهر الهیجددا   »بازشناسی دثر آیین(،  199-202،  2019و پو د ،  
بندددی شددهر های جمعددی بددر پیکددرخ(، »بازشناسی دثر آیین1394دلحسابی،  کن و علی )پای

(، »سددازماندهی فضددایی مردسددی عاشددورد  ر  زفددول  1386زد خ، سددنتی سددمنا   )دمددین
ثانویدد  شددهر دیردنددی  ورخ عنود  سدداختار  سددیرهای عدداد دری بدد م »،  (2013ن د ،  )مسعو ی

 ( و ... دز جمل  مطالعا   ر حوزخ شهرسازی و معماری هستند.1394قاجار  )دهری، 
های مذهبی دیددرد   گاخع بر دبنی ، دماکن و زیار  تشی    تأثیر(  ر مقال  »1383عناصری )

ینددا  دمدداکن موجددو  دسددالمی هم ددو  ئتنها بر نوع معماری و تا هد ک  تشیع ن نشا  می 
بلک   ر دیجا  دنددودع  یگددری دز دمدداکن مددذهبی هم ددو  حسددینی ،   ،گذدر بو ختأثیرمسجد  

دنددد. دو سددرزمین گذدر بو خ و نما های مذهبی  ر دین دمدداکن تبلددور یافتدد تأثیرزد خ و ...  دمام
 دشتن دین   لهی رد  ر برپاع  ستورد  د دند ک  ده  تشی  قدسی دیرد  رد مثالی دز دین تبلور می 

 دند.آردیی نمای  شیعی و مذهبی تعای ،  ر نظر گرفت بناها و صحن 
دو عاد دری محرم    . دشارخ نمو    1ن د  های مسعو ی تود  ب  پ وه   ر تحقیقا  خارجی می 

شهرنشینی  دنست  و ب  تجلددی فضددایی عدداد دری محددرم    فردیند رد ی  پدیدخ شهری و بخشی دز  
پرد خت  دست. مسیر عاد دری  ر شهر دیردنی رد بازخور  دجتماعی  ر طول تاریخ  دنست  و آ  رد  

( بدد   2015( و ) 2012ن د  ) کنددد. مسددعو ی ب  عنود  میردث تاریخی و فرهنگددی معرفددی مددی 
 هد برخی دز  پر دز  و نشا  می شینی می ردهپیمایی محرم بمبئی ب  عنود  بخشی دز روند شهرن 

هددا  ین دبادرهایی هستند کدد  جودمددع شددهری بدد  وسددیل  آ  تر مهی ها دز جمل  مردسی محرم آیین 
های دجتماعی  ر کنار  شوند ک  هدق دین مناس  دغل  تمرین و بازنمایی ودقعیت تشکی  می 

بددا پویددایی دجتمدداعی شددهر  مفاهیی مذهبی متفاو  دست. پویایی آیین عاد دری درتباط زیا ی  
های خددو  رد  ر  دند. جودمع شیعی هویت  در  و جودمع مختلف  ر دین پویایی مشارکت  دشت  

 ر    هددا  دئمددا  دند و دیددن هویددت طول زما  دز طریق مردسی محرم تعریف، دبددع و بازتولید کر خ 
ارچوب  بنای دصددلی چدد ( آیددین رد بدد  عنددود  سددن  2018ندد د  ) حال تکام  هستند. مسعو ی 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

1. Masoudi Nejad 
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هددا  ر تدداریخ دجتمدداعی و جغردفیددای   هد و ب  پویددایی فضددایی آیین مطالعا  شهری قردر می 
  مسددتق  دمددا مددودزی   فردینددد  هد ک  دین پویایی توسددط  و پر دز  و نشا  می شهرهای دیرد  می 

 شو . تکام  مظاهر آیینی و تحول سازما  فضایی مردسی هددیت می 
دی ست  هستند: موضوع دول، عاد دری محرم پدیدددخس  نکت  دصلی برج    ر دین مطالعا 

دجتماعی و شهری دست ک  شددردیط مختلددف شددهر )سیاسددی، دجتمدداعی، ...( رد مددنعکس 
موضددوع  وم، درتبدداط بددین عدداد دری و   ؛ساز تغییرد  وسددیع  ر شددهر دسددت کند و زمین می 

گیددری سدداختاری ساختار و فضاهای شهری دست؛ برگادری مردسی عدداد دری سددب  شددک 
ین تددرمهیها )حسینی  و تکایا( و مسیرهای میا  آنهددا کدد  فضددای برگددادری  ربرگیرندخ مکا  

، باشد. ساختاری ک  بردساس سددیرخ مددذهبی سدداکنا  رویدد  دجتماعی، سوگودری محرم می 
کارکر  فضا و نق  آ   ر حیا  جمعی و معنای فضددا دیجددا  شدددخ دسددت. موضددوع سددوم، 

فضایی دباشددد کدد  بصددور  کالبدیوجو  مسیرهای عاد دری محرم  ر شهرهای دیرد  مددی 
دند. آن    ر دین مطالعا  پ وهشی نا یدخ گرفت  شدخ، بعد معنددوی و قدسددی مشخص شدخ

 ؛دندددعنود  مسیر معنوی شددناخت  و معرفددی نشدددخب   ،مسیرهای عاد دری هستند ک  صردحتا  
 ساز .رد ضروری می  مسئل مجد  بررسی بنابردین، 

مددیال ی  ر نشسددت   1994دز طرفی مفهوم »مسیرهای فرهنگی  نخستین بار  ر سددال  
و  ر  ومددین   گرفددت تخصصی »مسیرها بخشی دز میردث فرهنگی ما   مددور  مباحثدد  قددردر  

سددیر تکدداملی   2003نشست تخصصی دیکوموس  ر زمیندد  مسددیرهای فرهنگددی  ر سددال  
 هندخ میددردث ملمددوس و مباحث تئوری آ  طر  و مسیر ب  عنود  ترکی  متنوعی کدد  نشددا  

 2008 ر سددال   (.2003،  1)مددارتورل کددارنیوگرفددت  ناملموس دسددت مددور  عنایددت قددردر  
تعریف ها درزاکنندخ های فرهنگی و تبا لندخ جنب کندیکوموس مسیر فرهنگی رد منعکس

ونق  کدد  ممکددن دسددت شددام  های سا خ درتباطا  و حم . مسیرهای فرهنگی، ردخکندمی 
های سازند، نیستند، بلک  پدیدخدمودل و آثار فرهنگی بو خ و مل  مختلف رد ب  هی مرتبط می 

ی درتقدداء، رودج و پاسددددری دز هددا دبادرهددای قدرتمندددی بددردتاریخی دنحصاری هستند. آ  
عنود  آیند. مسیرهای فرهنگددی گدداهی بدد های فرهنگی مشترک و متنوع ب  حساب می هویت 
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1.   Martorell Carreño 
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دند ک  قدر  کافی بردی دنجام ی  هدددق معددین رد شدخ ب  وجو  آمدخریایی  پروژخ برنام 
 ر مودر ی هی، نتیج  یدد  رونددد طددوالنی تکدداملی هسددتند کدد  مددددخال  عودمدد     درند؛

، 1)نعیی دندزما  بو خ و  ر ردستای ی  هدق مشترک دیجا  شدخهیها  ر آ  مختلف دنسانی 
2008 ،443-445.) 

 
 مبانی نظری . 3

 شدددندهای بسیار قدیی، بعضی دز فضاها بیشتر دز سایر فضاها مقدس شددناخت  مددی دز زما  
کلی نق   ین و فضای مقدس طورمورخا  شهرهای باستانی تقریبا  ب   (.2019،  2)بیدیسی 

 دننددد. هددا مددی گیددری مکددا  ترین نیروی ماثر  ر شک کنند. معنویت رد عمدخرد تصدیق می 
 نویسد: تاریخ جهانی، می  ر کتاب شهر 3کوتکین

دنددد: دیجددا  فضددای مقدددس، جددگان  دنجام  د خمناطق شهری دز دبتددی پیددی ، س  وظیف  مهی  
هددا بدد  میدداد  بیشددتر یددا کمتددر شهرها  دردی دین وی گددیتأمین دمنیت دولی  و میابا  بازدر تجاری.

هستند. ب  طور کلی، ضعف آشکار  ر دین س  جنب  دز شهرنشینی، زندددگی رد تضددعیف کددر خ و  ر 
 .(2006کوتکین، )نهایت ب  زودل آنها منجر شدخ دست 

وجددو  (2020)6کرودتددوو  ؛(1971) 5برگددر ،(1959) 4سدداختارگردیا ؛ نظیددر دلیددا خ
هددای فضددای  گرگددونی   7هددامدرنیسددت کنند. پست تأیید می شناختی فضای مقدس رد  هستی 

هایی ک  شددردیط دقتصددا ی، دجتمدداعی و مقدس رد دز نظر بیا  درد خ دنسا ، معانی آ  و شیوخ 
 د ، بددر دهمیددت ( جغردفددی 2005)  8ربیند. هایددد  لددوریمکند، می سیاسی آ  رد تعیین می 

ب  دین موضوع بعد ذهنی دمر مقدددس کند.می  تأکیدهای دستعاری و فیایکی ی  مکا  بیا  
، »فضاها هددی (2015) 1ب  گفت  نا .  (772،  2016،  9)لوئیس گونادلس  شو نیا دضاف  می 
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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 یدد  ترکیدد  
دنددد و گرفت  شدددخهای دجتماعی رد ک  ب  کار  ها، مناس  و پروژخ ها، شیوخ دستعاری دز درزا

 (.2003  ،2نمایانگر دین دبعا  فضایی هستند )فارینلی 
های مقدددس عودم  دجتماعی، فرهنگی، سیاسی و معنوی متفاوتی  ر دیجا  دنودع مکا  

هددای مددددخال  دنسددانی و شددیوخ (.2009، 3)یورگاسددو  و  ال  ورد کنندددنق  بددازی مددی 
ها دز طریق محصددوال  فرهنگددی دنسا   درند.دجتماعی  ر دیجا  دین فضاها نق  دساسی 

دند، ک  برخی دز آنها ملموس هستند )مانند دشیا، آثددار، مذهبی ب  آنها معنا و تجرب  بخشیدخ
هددا، مناسدد  و هددا( و برخددی  یگددر نامشددهو  )ماننددد نما هددا، دسددطورخ تصاویر و مجسم 

ساختارهای  ین و قدر  منجر بدد  (. 701،  2009،  4) یوزبری و کلوک های طبیعی(  پدیدخ
های درتبدداطی تشددکی  شو  ک  دز ی  مرکا )مکا  مقدس( و ردخدیجا  »فضای مقدس  می 

هددا( و غیددر رسددمی تودند رسمی باشد )کلیساها، معابد، مساجد و کنیسدد شدخ دست ک  می 
هددای مالقددا  و حتددی خددو  خاندد ( های مقدس، مسددیرها، مکددا  ها، مددرس، مقبرخ)موزخ 

 (. 770، 2016ئیس گونادلس، )لو
های متفاوتی دز تقدس تا عدم تقدددس  ر شددهرها کلی فضاهای مقدس با جایگاخطور ب

تقدس کامال  هنجارمند و معین هستند، مانند فضدداهایی  هایشوند. برخی دز گون دیجا  می 
بعضی  یگر خصیص  مقدددس محدددو تری  درنددد )کددا ، و مذهبی )مسجد، کلیسا،معبد(

وجو   های خاص، یدد  مددوقعیتی قدسددی بدد قصر و ...(. برخی دز فضاها  ر شردیط و زما  
ب   لی  بار معنددایی و برخی  یگر دز فضاها ؛های ملی و ...(آورند )دعیا  مذهبی، جشنمی 

هددای شددهر و ...(. شوند )بناهای یا بو ، برخی محل نما ین  دردی حالت نسبی تقدس می 
تودند ک  تقدس فضاهای شهری،  ر حافظ  تاریخی و جمعی شهر جای گرفت  و می طوری ب

 (.243-244، 1386بعدی دز دبعا  شخصیتی آ  رد دیجا  نماید )فکوهی، 
 

 
1. Knott 

2. Farinelli 

3. Yorgason & della Dora 

4. Dewsbury and Cloke 
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کننددد های ورو ی ب   نیایی  یگر هستند و ب  ما یا آوری می  ری  دماکن مقدس مانند  
آنهددا  ر مددا کنیی.دنگیاتر دز آ  چیای دست ک  ما تصور می ک  زندگی دسردرآمیاتر و شگفت 

شو ؛ بردی برخی، ی  مکا  مقدس با مذه  آنها مرتبط می کنند.و دحتردم دیجا  می  شکوخ 
جایی ک  ی  شخصیت کلیدی  ر سنت آنها متولددد شدددخ، دین مکا  معجاخ خودهد بو ، یا 
 (.6، 2008، 1کار گوم) مر خ یا ب  روشنگری رسیدخ دست 

معینی دست  زما   ؛آور ، زما  دست هم نین آن   فضای قدسی رد ب  مرکایت توج  می 
ک  دمر قدسی  ر آ   ر شدیدترین وضعیت خو  قردر  در . زمددا  مقدددس، مفدداهیی شددهر و 

کند و هم نین عناصددری  هد و مناسبا  فضایی شهر رد  گرگو  می کاربری آ  رد تغییر می 
کنند ک   ر نظی شهری روزمرخ حضور نددرنددد. آن دد  بدد  فضددا  ر زمددا   ر شهر ردخ پیدد می 

 کند.  هد درتباطی دست ک  دمر مقدس با آ  برقردر می عنا می قدسی م 
درزا  دست،های مذهبی مانند عاد دری ی  حرکت و جریا  مر می رویدد ها و مردسی

)لوئیس گونادلس،   کند در  و رودبط فضایی رد دیجا  می مقدس فضا و مکا  رد زندخ نگ  می 
بیانددا  معنددوی و مددذهبی رد   هددای جدیدددی دزرویدد های مددذهبی شددک (.  772،  2016

 هنددد تددا دجردهددای جمعددی  هنددد کدد  تجربدد  حسددی رد  ر مرکددا قددردر مددی تشددکی  مددی 
هددای شددهری  هددی بدد  پویددایی جوا و سرخوشی رد دیجا  کنند ک   ر عین شددک وپرجن  

برگادری رویدددد   (.203، 2021، 2)ودتسو   شو معاصر، باعث دیجا  درتباطا  جمعی می 
تودنددد بددا توجدد  بدد  کند. دین بسترسددازی مددی مذهبی بستر پذیرا مفاهیی معنوی فردهی می 

(. 58، 1397حال دیجا  شدخ  ر فضاهای برگادری رویدد  دیجا  شو  ) رو یا ، وحس
هددای قدسددی  ر فضددای شددهری دیردنددی های قدددر، زما  عاشورد، رمضا  و ش    محرم،

هستند. فضای مقدسی ک   ر دین مقال   تجای  و تحلی  شدخ دست مسیر عدداد دری محددرم؛ 
های شیع  دست. ب   نبال تجای  و تحلی  مکا  و فضای مقدس بددا ین مردسیترمهییکی دز  

 )شک  کنییمی ای معنوی مسیر عاد دری رد بررسی هدستفا خ دز رویکر  ساختارگردیان ، جنب 
 .(1 شمارخ 
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1. Carr-Gomm 

2. Watson 
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 وجوه مکانی فضای مقدس   :مدل چارچوب مفهومی .1 شکل

 
 روش تحقیق  .4

شناختی کیفی  ر ردستای پاسخ بدد  دیددن  و پرسدد  شددک  گرفتدد  دین مقال  با تکی  بر روا 
تولید فضای مقدس و چگون  مسیرهای عاد دری محرم  ر شهرهای دیرد  منجر ب   (  1  :دست 

های مکانی مسیرهای عاد دری شام  چ  مودر ی ها و مشخص وی گی ( 2شوند؟ معنوی می 
بردی  رک و فهی قددست و    ،نگاریها دز روا مر مآوری و تحلی   د خباشند؟ بردی جمعمی 

دز سدد  شددیوخ دسددنا ی، مشدداهدخ مشددارکتی و مسیر، دردئ  توصیف و تحلیلی عمیق و عینددی  
 دستفا خ شدخ دست. مصاحب  

پر دز  کدد  بددا روا ب  مقایس  و بررسی مسیرهای عاد دری شهرهای دیرد  می   دین مقال ،
ی بدد  دطالعددا  و هددا  سترسدد کیفی دنجام شدددخ دسددت.  ر دنتخدداب نموندد -تحلی  تطبیقی 

 گذدر بو خ دست.تأثیرهم نین میاد  دهمیت عاد دری  ر شهرهای دنتخابی 
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 مناسدد  محددرم، دبتدددد بددا بعضددی دز ر سددای  

سفیدد  محلی ک  مسئولیت مهمی رد  ر برگادری دین رویدد  برعهدددخ  محال  و چند نفر دز ری  
هایی ب  عم  آمد و موضوع و دهددق تحقیق بردیشا  بیا  شد. آنهددا نیددا زمیندد   وگو گفت  دشتند، 

فضایی -کالبدی   

 محیط، موقعیت و زمین 

فضای قدسی 
 و معنوی



 

 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

141 
مسیر معنوی رویداد  

 ..    عزاداری محرم در  

مناسبی رد بردی کس  دطالعا   ر میدد  تحقیق فردهی کر ند ک  طی دیام سددوگودری مدداخ محددرم  
 ر مردسی و حددکثر دستفا خ دز زما  بدد  ثبددت    ماثر با حضور و شرکت    1397  -  1400های  سال 

هددا و  هددا پر دختدد  شددد.  ریافددت ها، وقایع، رفتار دفرد  و دبددادر مجدداور آ   قیق مشاهدد ، شنیدخ 
های حاص  دز مشاهدد ، دز طریق مصاحب  با دفددرد  مطلددع آزمددو خ شدددخ، تکمیدد  و یددا  تحلی  

هایی کدد   ر گذشددت   آوری دطالعا   ربارخ رویدد ها و مردسی طرفی، بردی جمع . دز  شد تصحیح  
دند نیددا دز دسددنا   دند، ولی  ر زما  تحقیق وجو  خارجی نددشت  یا تحول دساسی یافت  رودج  دشت  

  گان  شدد  ( دستفا خ شد. میدد  دین تحقیق محال   70قدیمی و مصاحب  دفرد  مسن )باالی  سال 
آوری  هددای جمددع  ر شهر در بی  تشکی   د خ دست.  ر نهایت بددا تفسددیر  د خ و زیرمحال  آنها 

 های معنوی مسیرهای عاد دری مشخص خودهد شد.  شدخ، وی گی 
 
 رویداد عزاداری محرم ایران . 5

های مذهبی  ر جهددا  دسددالم  ترین آیین ین و گستر خ تر مهی های عاد دری مذهبی شیعیا ، دز  آیین 
نوعی سوگودری دست ک  رودیت مظلومیت خانددنی پاک  ر مقابدد  گروهددی   ؛ شو  محسوب می 

های شیعی با فرهن ، آ دب و رسددوم  تلفیق و دمتادج باورها و رودیت کند.  قول می دز ناپاکا  رد نق  
هددای فرهنگددی و تجربیددا  معنددوی  بدد  ودسددط  تفدداو  مل  و دقددودم مختلددف  ر طددول تدداریخ،  

های عاد دری  ر کشورها و مندداطق  منجر ب  ظهور طیف گستر خ و متنوعی دز آیین   ها فرهن  خر خ 
تغییددر  دما ریش  آ  هم نا  ثابت و بی  ؛ ( 1395نشین جها  شدخ دست )مظاهری، مختلف شیع  

مذهبی  د آیینی طریددق رویدددد  دز دنددد تودنسددت  تاریخ طول  ر پیوست  ماندخ دست. چنان   شیعیا ، 
  هند. د دم  دمروز ب  تا آ  رد و کر خ بازتولید رد خو  ی معنو محرم، دنسجام 

 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 جامعدد  دسددالمی دیردنددی و 

تر شد  مر م هستیی شاهد مذهبی کر خ دست.  ر طی سالیا  مختلف    دیفاحیا  دجتماعی  
گیددر  دی مددی بطن جامع  تجدید شدخ و گویی جددا  تددازخ  ،مردسیبا برگادری دین تا جایی ک 

» ر قر  نوز هی دیرد    1(. ب  گفت  دلگار1387مظاهری،  ؛  132،  1391)زدرعی و همکارد ،  
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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شاهد گسترا مذه  شیع   ر دشکال گوناگو  آشکار و نها  شددرعی و صددوفی، خدداص و 
هددای مددذهبی و توسددع  آیددین  (. گسترا تشیع با تقویددت و  299،  1991عام بو   )دلگار،  

تر شد  مر م  ر شهر بدد  صددور  تولیددد شو . مذهبی دفادی  دحساسا  مذهبی نمایا  می 
طوریکدد   شددو  کدد  مکددا  برگددادری رویدددد  مددذهبی هسددتند. بفضاهای شهری ظاهر مددی 

آیددین و مناسدد شددو ،مددی دجتماعی ک   ر فضاهای شهری دیرد  برگددادررویدد ینترمهی
ین گون  دز فضاهای ترمهی( و مسیرهای عاد دری، 27، 1394دست )دهری، عاد دری محرم

هددای مقدددس معنددوی دیددن مسددیرها رد بایسددتی  ر پیونددد میددا  مکددا  دهمیت    هستند.  آیینی 
 .(10، 1388)میرمقتددیی، نمو   وجوجست 

تنوع  دردیعاد دری محرم،های ها و مردسیآییندیرد ، رقومی هایدقلیت ب   لی  تنوع 
برجسددت  و ر پددایدیددرد  شددهرهای ر( و 87، 1392)مددرد ی، دسددت فردودنددی گوندداگونی و

بررسی مطالعددا  پ وهشددگرد   ر شددهرهای دیردنددی، دند. گذدشت برجایخو دزمشخصی 
ب   ورخ قاجار و حتی پی  دز عنود  »مسیر عاد دری   در  ک  پیشین  آ  نشا  دز مسیرهایی ب 

های مختلف مر م ب  منظور دنجام مردسددی بدد  صددور  حرکددت توسط گروخ  و  گر  آ  برمی 
دی دز مسیری مشخص و مختص مناسبتی وی خ مانند روز تاسددوعا، روز عاشددورد، محل برو  

(. دین مسیرها  ر شهر 39،  1396)یوسفی و همکارد ،  دند  شام غریبا  و دربعین شک  گرفت 
ها و عناصر دصلی شددهر میا  فضاها، مکا  دز پیوند  شدخ هستند ک همودرخ مشخص و تعیین

مردکا محال  رد ب  همدیگر و گاخ بدد  مرکددا  و وجو  آمدخ دست دز طریق گذرهای درتباطی ب 
ی  مسیر حلقوی میددا  و  معابر دصلی شهر نیستند    دین مسیرها دلادما  .  نمایندشهر وص  می 

 دی ب  محل   یگر هستندهای عاد دری دز محل نمایند ک  مح  عبور  ست محال  دیجا  می 
های برگادری  های مختلف دین مسیرها، مح های و قسمت فضا  (.76،  2000،  1)خیرآبا ی

هددا، زد خهددا، دمددامهددا، تکیدد حسینی مساجد،    .های سوگودری دست های گوناگو  آیینبخ 
شو  ک   ر دیددام محددرم توسددط عدداد درد  های وقفی رد شام  می عناصر مذهبی  یگر و خان 

 (. 27-28، 1374)دهری، شو  پیمایی می پیا خ

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

1. Kheirabadi 
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مسیر معنوی رویداد  

 ..    عزاداری محرم در  

هددای شدداخص دین مسیرها دفدداو  بددر فضدداها، توسددط نقدداط عطددف، نما هددا و نشددان 
آورنددد و بددردی آ  ها نقاط مکثی رد پدیددد مددی مسیرها، آیینشوند.  ر دین  گذدری می عالمت 

ند دز: عناصر مصددنوع مقدددس دعبار    نمایند. دین نقاط معموال  نقاط کاردکتر وی خ دیجا  می 
..، عناصر طبیعی مقدددس نظیددر  رخددت، .ها، گورستا  و  گاخها، قدمزد خنظیر مساجد، دمام

هددا و .... ، نخ  و نظیددر آ  و نیددا سددقاخان آب و ...، نقاط خاص نظیر مح  نگهددری علی
های متذکر عام  مهمی  ر (. دین نقاط ب  عنود  نشان 33،  1392کن،  دلحسابی و پای)علی 

معنویت بخشید  ب  معابر شهر هستند. دز نظر کالبدی نقاط مکث و دز نظر معنوی فضایی 
 کند.بو خ ک  مر م رد ب  عاشورد و عاشوردئیا  متص  می  یا آور

 هددی بدد  توسددع  شددهرها و جهددت    هددی مسیر حرکت عاد دری بر شددک   تأثیرین  ترمهی
با درزا شهر )یا محل (  ر   های مهی و دبنی زما  با توسع  شهر، کاربری باشد.  ر طول  می 

های مهددی شددهر  ر طددول دیددن گیرند و نقاط عطف و گرخهای دصلی دین مسیر جای می بدن 
بندی دصددلی آ  شددهر رفت  ب  ستو  فقرد  و دستخود  آیند و دین مسیر رفت وجو  می مسیر ب 

ها و مسیرهای ساختار حاص  دز مکا  ترتی ،  بدین(.  13،  1386زد خ،  شو  )دمینتبدی  می 
برگادری عاد دری ماخ محرم، بیا  کنندخ هویت دجتماعی و خصوصیا  فرهنگی دهالی بو خ 

 (. 32، 1394)دهری،  و دز دین رو بردی مر م معنا در شدخ دست 
کیفیددت معنددا  ر  عاد درد ، چگددونگی برگددادری مردسددی و مسددیرها و فضدداهای عدداد دری،  

معنا، بخشی دز عاد دری دست ک  بردی بدد   سددت آور      ، د. بنابردین ن کن عاد دری رد تعریف می 
پر دزی رد ب  کار گرفت. معنویت دیجا  شدددخ  سازی، رودیت  دستا   ، سازی محیط آ  باید زمین  

   (. 58-59،  1397تودند متفاو  باشد ) رو یا ،   ر عاد دری، بست  ب  شردیط محیطی می 
هستند و ب  مد  دسددتفا خ برقردروثابت  نا  مهزما  گذشت رغیمسیرهای عاد دری ب 

بخشی مددوم، باعث دنباشت خاطرد  جمعی شهروندد  آ  شهر دز آ  مسیر و ب  تبع هویت 
رفتن  ر مسیر عاد دری رسددید  بدد  مقصددو  محسددوب  و شو و نوعی تقدس ب  آ  مسیر می 

شو . حفظ و توج  ب  دین مسیر دز سوی شهروندد  تالشی دست بردی حفظ خدداطرد  و می 
مسیرهای (.  63،  1378زد خ،  های ک  برگادری رویدد   ر آ  مسیر ب   نبال  در  )دمیندرزا

 ( دردئ  شدخ دست:2) مارخ ش شک عاد دری ب  صور  تطبیقی  ر برخی دز شهرهای دیرد   ر 
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: مسیر بعد از ظهر تاسوعا )سمت چپ(، صبح عاشورا )وسط( و بعد  1950های عزاداری دزفول از دهه مسیرهای اصلی دسته 

 ( 151، 2013نژاد،  از ظهر عاشورا )راست( )مسعودی

های عزاداری در بیدگل )مشاور ایوان نقش  مسیر حرکت دسته  
 ( 1388جهان، 

های عزاداری ابرکوه )حسینیان و  حرکت کاروان مسیر  
 ( 5، 2015شیعه،  

مسیر حرکت دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان )نژادابراهیمی   
 ( 37، 1399و حیدری، 

 مسیر عزاداری الهیجان  
 ( 84،  1394کن،  الحسابی و پای)علی

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

 های جمعی )طوق( در سمنانگرایش کلی حرکت 
 )همان(. 

 مسیرهای عزاداری در شهرهای مورد مطالعه ایران  .2شکل 
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مسیر معنوی رویداد  

 ..    عزاداری محرم در  

 محدوده و قلمرو پژوهش .6
شهر در بی   ر طول تاریخ ب  لحاظ مذهبی دهمیت زیا ی  دشت  و ب  نددوعی خاسددتگاخ تفکددر  

دنگیددا  مردکا ظهور و بروز پرمعنا و حیددر  شو  و دز  شیعی و پایگاخ تشیع  ر دیرد  محسوب می 
هددای دعتقددا ی،  . وی گی ک  همیش  با توجها  دجتماعی همردخ بو خ دست دست مردسی عاشورد 

وجو     سنن و آ دب و رسوم زندگی  ر شهری هم و  در بیدد  فضدداهای شددهری خاصددی رد بدد 
هم نددا   ر زمددا  دنجددام  دی، دیددن عناصددر آور خ ک  دمروزخ حتی با ب  هی خور   نظام محلدد  

سددوگودری دز میددا  محددال   های .  سددت  قاب  شناسایی هسددتند  مردسی سوگودری محرم کامال  
رویدددد  بددا جددذب دقشددار  د ک  دز شهر کهن بازماندخ دست. دین  ن کن عبور می ی  قدیمی و معابر 

دثرد    ر دینجا  بخشد. مختلف مر م معنویت خاصی ب  فضاهای شهری  و مسیر عاد دری می 
های زمانی قب  دز رویدد ، حین رویدددد   معنوی دین رویدد  عاد دری بر مسیر عاد دری  ر  ورخ 

 شو . و بعد دز رویدد  ب  همردخ حاشی  آ  بررسی می 
 رویدادپیش. 1-6

هددای پیشددودز  ر گسددترخ دیددرد  بددا  سازی شهر، تهیدد  مقدددما  مردسددی و دجددردی مردسددی آما خ 
شددو   هددای مختلددف برگددادر مددی بدد  شددک  خصوصددیا  فرهنگددی و جغردفیددایی متفدداو ،  

های مذهبی  ر در بی  تشریفا  و مردسی خاصی  سوگودری  (. 11، 1390محمدیاری، )حاجی 
دهددالی محددال  شددهر در بیدد     شو . های دستقبال آغاز می  در . قب  دز شروع ماخ محرم مردسی 

 .  شو  بردفردشت  می بردی دستقبال    گان  ش  های محال  پرچی و    شوند دستقبالی بارگ می  آما خ 
ها، فضدداها و مسددیرهای عدداد دری سازی مساجد، حسددینی نخستین گام، نظافت و آما خ

بددا محوریددت مسدداجد   سازی دین دماکن مقدس، هم  مر م با شور و شددوح  دست.  ر آما خ
ها و بنرهای متناس  با دیام محرم  ر دماکن پوا کر  ، نص  پرچیکنند. با سیاخشرکت می 

ها و خیمدد شددوند.  عاد دری، آما خ برگادری مردسی مددی   مقدس، فضاهای شهری و مسیرهای
و سدداحت دیددن دمدداکن و فضدداهای شددهری رد ها و تکایا ب  دهتادز  ر آمدخ  چا رهای حسینی 

گیددر . متولیددا  مردسددی نیددا آن دد  بددردی  هایی  ر سوگ شهددی کربال فردمددی دشعار و سرو خ
هددا  ر دیددن موضددوع نقدد  شددهر دری  معمددوال    .کنندددرویدد  عاد دری نیاز دست، مهیا مددی 

منظر رموقت عناصری کنندخ بستر و زمین  رد  درند. بدین ترتی  ردهبر ی، پشتیبا  و فردهی
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موقت دیددنهایجلوخ دزشهررن  رتغییرنظیرشهرکالبدیآید. تغییرد پدید می شهری 
د  ذهنی شگرفی ثیرتأدست. دین تغییرد   ر عین بصری بو    دردی شهر رمناسبتی منظر

 بر مخاطبا  خو  دست. 
سال   ر روز هشتی هم   دین مردسی سنتی عاد دری   )ع(:عقیلبنعزاداری حضرت مسلم

قدداپو  ر شو .  ر دین روز  سددت  عدداد دری محلدد  عددالی دلحج   ر شهر در بی  برگادر می ذی
دی بددردی آغدداز تددود  نشددان پر دز . دین مردسی رد می مسیر مشخص عاد دری ب  سوگودری می 

 های حسینی  ر دین شهر  دنست.عاد دری
دز س  روز ماندخ ب  ماخ محرم، مردسی عاد دری ب  شک  خاصی با مردسددی   :گذاریطشت

(. با دتمددام دیددن مردسددی رویدددد  211-212،  1380شو  )محدثی،  گذدری شروع می طشت 
 شو .آغاز می  عاد دری محرم رسما  

گیددر . مددی خددو  بدد  عدداد   وهودی حال (  3  شمارخ   )شک  وی خ  منظرآردیی ترتی  شهر با  بدین 
دی گون  و ب  شو  آردست  می نور و ها رن  کم  عناصر، ب  آیینی فضاهای و ها میدد  ها، خیابا  

غنددای  آ   ر پددی و رسدداند مددی عینیددت بدد  شددهری فضای  ر رد دعتقا د  جمعی و باورها آزد ، 
نمایشددی هددای و حرکددت دنگیددا حددا  دصددود  و آهندد  کنار  ر ک  گر   می موج  رد   بصری 

همکدداری و  کنددد. دیجددا  مددی رد   حسددی غنددای دیام خدداص   ر ها آیین برخی دجردی دز برخاست  
تا شو  خو  نمایا  می سکونت مح  یا کوچ  محل ، منظر تغییر بردی مشارکت جمعی ساکنا  

آ  بدد  تعلددق رندد  طریق  و بدددین   دبددردز نماینددد رویدد  و بر عاشورد رد خو   لبستگی و دشتیاح 
رویدد ها ذهینت شهر رد بردی برگددادری مردسددی عدداد دری محددرم آمددا خ  بخشند. هم  دین پی  

 نمایند. کنند و معنویت رد ب  فضاهای شهری و مسیرهای عاد دری تاریق می می 

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

 ..    عزاداری محرم در  

 زمان رویداد .2-6

عاد دری ب  عنود  ی  آیین و پدیدخ شهری پددی  کشددیدخ های   ست با فرد رسید  دیام محرم،  
ها، معنویت خاصددی بدد  فضددای شددهری با جذب دقشار مختلف مر م ب  خیابا  و  شوند  می 
در بیدد  طبددق   گان شدد های عدداد دری محددال    ست   (.57،  1378زد خ،  )دمینبخشند  می 

روز و سدداعت  و  ر  های زیرمحال  تابع ، ب  ر یفشدخ ب  همردخ  ست برنام  دز پی  تعیین
 کنند. مردسی رد شروع می و مشخص ودر  مسیر عاد دری شدخ 

 سددت  عدداد دری دز  دخدد  شو . وقتی  حرکت  ر مسیر عاد دری دز مسجد محل  آغاز می 
جدیدی مودجدد   هاینشان های فضایی محل  با آید، وی گی مسجد  ر مرکا محل ، بیرو  می 

 . وی گددی، رویدددد  و شددوشکند و گذدر فضا ب  مکا  آغدداز مددی شو . سکو   ر هی می می 
دفتد آ  رد بدد  مکددا  تبدددی  کددر خ و بدد  آ  بددار درزشددی فر ی ک   ر فضا می دتفاح منحصرب 

عنود   ر دینجا فضای میددن   محل  پذیردی عاد دری ب   .(72،  1393)دنصاری،  بخشد  ی م 
شو . بیرو  آمد   ست  عاد دری دز مسجد بدد  مثابدد  نددوعی رجعددت و آغدداز ی  رویدد  می 

گیری وضعیت قدسی رد  ر فضای شهری کند و شک  وبارخ غی و دندوخ شیعیا  نیا عم  می 
 زند. رقی می 

دنددد و عاد دری و شددروع عدداد دری دیسددتا خ عاد درد  بیرو  مسجد  ر دنتظار خروج  ست 
گیر  کدد  حدداال قددردر دسددت دینجاست ک  دین بنا با درتقای معنایی، نق  ماوردیی ب  خو  می 

گددر د  یددا رئددیس و سوگودرد  شهیدد  عاشورد دز آ  خارج شوند و مردسمی دجرد کنند.  ست 
ورو  مردسی عاد دری ب  شهر و  ،نماید. دین دعالمز عاد دری رد دعالم می سفید محل  آغاری 

هددا و دا، مکددا  پددذیری مکددانی مردسمی کدد  بددا سددیالیت و دنعطدداق ؛مسیر مشخص دست 
گیددر  تددا ها قردر می کند. مسیر  ر خدمت پیا خفضاهای شهر رد آمیخت  ب  معنویت خو  می 

 . خوبی برگادر شو مردسی ب 
، بدد   ر کنار سایر عناصددر نمددا ین بصددری و موسددیقایی های عاد دری تکردر صحن   بردی

هددای کددربال، ریددتی  و آهندد  شددهر رد بددردی جریا  دفتا    ست  عاد دری و رودیت مصددیبت 
هددا و فضدداهای کند. شهر متأثر دز دین ریتی و ضرباهن  متفاو ، مکا  ساعاتی  گرگو  می 

 .(4 شمارخ  )شک  آزمایدجدید رد می 
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 ش. اردبیل  .ه 1340دسته عزاداری در مسیر عزاداری   .4شکل 

 
  گان  شدد  ودر  مسیر عاد دری شدخ و بدد  سددمت مسددجد سددایر محددال   های عاد دری   ست  

هددای  های متفاو  شخصیت  ر طول مسیر عاد دری،  ربارخ دحودل و سرگذشت  کنند. حرکت می 
)ع(  ر   ر مسددیر عدداد دری مسددلی بددن عقیدد    ، شددو . بدد  عنددود  مثددال حا ث  کربال صحبت مددی 

شددو .  )ع( دز مدین  خودندخ مددی قاپو دز دحودل خروج کارود  دمام حسین های گازرد  و عالی محل  
ک  تاریخ   ، شو .  ر مسجدجامع شهر عقی   ر کوف  خودندخ می بن  ر مسجد دعظی دحودل مسلی 

شددو .    تا هنگام شها   خودندخ مددی مربوط ب  دحودل مسلی دز هنگام فرستا خ شد  ب  سوی کوف 
)ع(  ر مسجد محلدد   دحودل طفال  مسلی  ر مسجد محل  دوچدکا  و دحودل حضر  دبادلفض  

 (.  65-72،  1385شو  )بلبلی،  پیرعبددلملك خودندخ می 
دینهددا  ر   کننددد. همدد زنی و زنجیرزنی می کر خ و  ست   یگری سین خودنی  گروهی نوح 

گیددر . عدداد درد  بددا جا رد فددرد مددی هم جمعیت  و  شو   مسیرهای عاد دری دنجام می فضاها و  
عاشورد  ر شهر معنددا ب  شوند. همین فضاست ک  غرح  ر ماتی می ، هاشنید  دشعار و نوح 

و ندد    گیددر  می . شهر ب   ست مر م عاد در تصاح  شدخ و ندد   د وسددتدی صددور    هدمی 
عدداد دری   با دیجا  فضایی مملو دز شور و گری ،  ر مسیر  د.نقودنین پیشین معنای خو  رد  در

 شو .معنویت خاصی دیجا  می 
با نا ی  شد   ست  میهما  ب  سمت مسجد و مرکا محل  میابا ، مردسددی دسددتقبال  ر 

توسددط سدداختما  خدداص نظیددر   معمددوال  و    شددو حدو  صد متری مسجد محل  برگادر مددی 
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دی همیشدد  عدددخ .شو گذدری می ها نشان ها و تقاطعزد خ، مسجد محل ، گرماب  و یا گرخدمام
 درند   مأموریت   گان ش  ر مساجد محال     ،سفیدد  ری دز دهالی محل  ب  دتفاح یکی دز  

عاد دری میهمددا  پددذیردیی کننددد. هنگددام نا یکددی   های ست دز    وبایستند  عنود  میابا   تا ب 
با پرچی دصلی محل  ب  دسددتقبال آنهددا رفتدد  و طبق آیین خاص  میهما ،  های  محل عاد درد   

(. بددا 134-135،  1390زد خ،  )محمدپور و شاهی کنند  می بدرق   نیا آنها رد  پس دز عاد دری  
 ر دطردق بددازدر و مسددیر حرکددت عدداد دری، مددرز   گان ش گیری محال   رقرد  خ توج  ب  نحو

قاپو، گازرد  و سرچشم  متفاو  بو خ و نسبت ب  محددال  عالی های  محل بدرق  و دستقبال  
کند.  ر ودقع مرز بدرق  دین محال ، بردی محال  حیدددری پیدد می حالت عکس  حیدری  

های دین مرزهددا پددرچی شو .  ر دنتمرز دستقبال محسوب شدخ و مرز دستقبال، مرز بدرق  می 
شددو . مددرز بدرقدد  و دسددتقبال نقدد  محل  میابا  بردی بدرق  میابددا   ر زمددین نصدد  مددی 

 های ذهنی بردی ورو  ب  محل  و مردکا محال   درند. رودزخ 
ودر  مرکا محل  )گشددای  جلددوی مسددجد(  عاد دری   ست   ،دستقبال  مردسی  ا  یپا  دزبعد  

دین مردسی  ر مسددیر کند. ب  سمت محل   یگر حرکت می میابا   با بدرق   و پس دز آ   شدخ،  
هددای سددوگودر تددا  سددت   دنجددام شددو .  گان ش یابد تا عاد دری  ر تمامی محال   د دم  می 

سددرور شددهیدد  شددوند و بدد  سددوگودری  حاضر می ساعتی دز ش  گذشت   ر چندین مسجد  
مسیرهای عاد دری فضای مناسبی رد بردی حضور پرشور مر م  ر   (.137،  پر دزند )هما  می 

  (5 شمارخ  )شک  آورندوجو  می  های عاد دری ماخ محرم بمردسی
 

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

 
زنا  هستند ک   ر طول مسیر،  ر  و طرق خیابا  و کوچ  نشست  و یددا   تماشاچیا  معموال  

هددایی بددردی  ر طددول مسددیرهای ردهپیمددایی، جایگاخ  دند تا مردسی عدداد دری رد ببیننددد. دیستا خ 
 شو .خودندخ می صلودتی  دیستگاخپذیردیی دز عاد درد  وجو   در  ک  

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%A8&action=edit&redlink=1
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بدد بدد  کمدد  هددیوفعالیددت کشددیدخدز ست فضادصلی هایکاربری عاد دریهنگام
ینتددرمهیشددوند. می آ  گرنظارخ یاپر دزند،می آیینی گوناگو  هایفعالیت دعمال وبرگادری

دسددت فضددا رشددهروندد   فعالیددت آزد ی رفتددار، رتنددوع و گرگددونی دیددنمشخصدد 
 (.34-33، 1392، کنپایدلحسابی و )علی 

نقاط مختلف شهر سنتی رد ب   ،گر دنی دز ی  مکا  مقدس ب  مکا   یگربا  ست   مردسی
مثابدد  مکددا  مسددیر ب دیددن  کنددد.  پیوندهایی بین دین فضدداها برقددردر مددی و  کند  هی وص  می 

گیر ؛ ب  سب  حضور  سددت  عدداد دری سازی و دلقایی نیا ب  خو  می پیوند، نق  مجابهی
کنددد کدد  گرد  و عدخ زیا ی دز مر م رد مجدداب مددی  ر آ  )نوعی درزا و دمر مقدس(، نظارخ 

هم نین دین مسددیر نقدد  همردخ عاد دری شدخ و ب   نبال آنها  ر مسیر حضور  دشت  باشند. 
ب  عنود  مکا  و زما  میابددا ، پددذیردی چنددد  و آ  دین دست ک   کندمهی  یگری نیا دیفا می 

های مختلف دین مسیر تعای   ر بخ   شو .  ر روز عاشورد مردسیمکا  و زما  مهما  می 
شو ؛ بخشی دز مسیر مکا  کربال و زما  عاشورد و قسمتی هی مسیر کربال ب  شام رگادر می ب

دی آیند و دفاوندد دین مسیر ب  مهمانی مکا  شهر می  کند.  ر حقیقت رد  ر خو  بازنمایی می 
 کنند. معنایی ب  آ  دضاف  می 

شددردیط معنددایی   تددأثیر ر مسیر عاد دری، تجرب  مکا  رد تحت  دجردی مردسی سوگودری  
هددا دجددازخ حرکددت  ر آ  رد نددرنددد و کددارکر   هد. دز دین پس، حتی سودرخ جدیدی قردر می 

یابد. تولیددد و خلددق وج  تقدس آ  بیشترین دهمیت رد می   ،شو گرفت  می دصلی مسیر دز آ   
شددو ، ردخ رد بددر هددا جدداری مددی معنای جدیدی ب  سب  رویدد  عاد دری  ر گذرها و خیابا  

آید ک  دکنو  ب  شکلی آ ، فضای مقدس  یگری دز مسیر پدید می   گشاید و دز  لتوسع  می 
 .متفاو  دز گذشت  خو  تجلی یافت  دست 

شو . با هر توقف و شروع، عاد درد   ر دین سوگودری، ی  رودیت چندین مرتب  دجرد می 
هددا و دیددن رفددت و شوند. دین تغییر مددددم مکددا  و تماشاگرد   وبارخ با تغییر مکا  مودج  می 

زند و آنها رد ها و فضاهای مذهبی مختلف، آنها رد با مردسی عاد دری گرخ می برگشت ب  مکا  
 کند.مکانی مقدس دحاط  می  ر 
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ین  تددر مهی بازدرهای دیردنی، مانند بازدر کاشا  یا در بیدد ، همیشدد     : اوج رویداد عزاداری در بازار 
ندد د ،  هسددتند )مسددعو ی  های عدداد دری  سددت  ها بردی مردسی محرم بو خ و یکی دز مقاصد مکا  

مکا   (.  ر گذشت  شهرهایی ک   دردی حسینی  و یا تکی  بارگ نبو ند بازدر، حکی دین  73، 2018
پددذیر و مکددانی مسددقف بددا  نوعی فضای شددهری دنعطدداق   ؛ چردک  رد بردی مر م و عاد درد   دشت 

هاست و نیا قابلیت پذیرا جمعیددت زیددا ی رد  در ،  موقعیت مناس  بردی  سترسی دکثر محل  
و بخ  مهمی دز مسیر عاد دری دز میا  بددازدر  بردی دجردی عاد دری بو خ دست  ترین گاین   مناس  

کر خ دست. تلفیق فضای ما ی و معنددوی بدد  طددور بددارز  ر بددازدر بدد  چشددی  سنتی شهر عبور می 
هددا و  گذدر بو خ دست. ب  عنود  نمون  تناس  عالمت تأثیر خور . بازدرها بر نحوخ دجردی مردسی می 

یکددی دز    (. 92-93،  1396یاسددین،  دلدددین، و آل سددمیعی، زیددن ) ها با درتفاع و عرض بازدر  بیرح 
دست ک  بعضی دوقددا  هددی محدد   در بی  های عاد دری دز  ورخ قاجار بازدر شهر ین مکا  تر مهی 

هددا  ر دودخددر  ورخ  و نعمتی   ها هاست. با آشتی دجتماعی بین حیدری و نعمتی  ها برخور  حیدری 
-زما  سددا با    م.    1910 ر سال    ی آشت   ن ی د شو .  دختالفا  تبدی  ب  برد ری و رقابت می قاجار دین  

  بدد  ک  هنددوز هددی     هد ی م نشا   رد    خو    ،  ر بازدر محرم    ی عاد در   ی ها و برنام    ها  ست  مجد     ی  ه 
 (.  110،  2018ن د ،  )مسعو ی  باشد ی م   خ و ی ش هما   

بددا زیددرمحال  خددو  بدد  نوبددت  ر روز   گان ش دز  وم محرم تا هشتی محرم محال   
ها و س  روز بعدی روند. ب  ترتی  س  روز دول نعمتی معین جهت عاد دری ب  بازدر شهر می 

شددو  کدد  یدد  روز آیند و دهمیت عاد دری  ر بازدر آنجا مشخص مددی ها ب  بازدر می حیدری
تعطیدد  دعددالم شدددخ و نیددا    ها ست حرکت    ،تعطیلی بازدر لی   ب     ،محرم  دول  جمع   ر  ه 

نسددبت بدد  بددازدر   هددا(. نوع حرکت  سددت 42-76،  1385شو  )بلبلی،  مردسمی برگادر نمی 
چرخشی بو خ و با محوریت و مرکایت بازدر دست. مسیر حرکت محال  حیدری و نعمتی 

 کند.شهر، حالت عکس پیدد می با توج  ب  موقعیت قردرگیری دین محال  نسبت ب  بازدر 
رسددد، دهددالی  ر حددالی کدد  لبدداس دی  ر بازدر فددرد مددی روزی ک  نوبت سوگودری محل 

خو  جمددع   دند،  ر مسجد یا حسینی مشکی  بر تن کر خ و سر خو  رد با پارچ  سیاهی بست 
کننددد شدخ و پس دز آنک  ترتی  و مقدما  الزم دز طرق رئیس محل   د خ شددد حرکددت مددی 

محسوب شهربازدرترینبارگ دست ک   بازدرردست  ها ست مقصد(. 134، 1370)صفری، 
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و  ر جلددوی بددو خ نقطدد  دوج عدداد دری شددوند کدد  می  عدداد درد  ودر  بددازدر شددهر.شددو می 
، 1390زد خ، پر دزند )محمدپور و شدداهی  دری می باشکوهی ب  تعای مسجدجامع ب  شک   

و سددپس  قیق  زما   در  تا جلوی مسجدجامع عاد دری نمایددد    20هر  ست  حدو   (.  135
 سددت  کدد     ،دین برنام  تا عاد دری آخرین  سددت  هد.  می جای خو  رد ب   ست   یگر تحوی   

محرم بهترین دجرد توسط بارگا   دول آخر  ه  بابد.  رد دم  می دست، عاد دری محل  دصلی 
 شو . دنتخاب می  گان ش سفیدد  محال  و ری 

 رویدادپس .3-6

نقطدد  ب و  ست رسیدپایا  ب سیر عاد دریخطزمانی ک  : مسیر بعد از مراسم؛ پایان عزاداری
های عاد دری بعددد دز طددی نمددو   مسددیرهای  ست یابد. می پایا  بازگشت، مردسیخو دول

میهمددا  بعددد دز پایددا  هددر عدداد درد   پددذیردیی دز  شددوند.  مساجد می عاد دری  ر شهر، ودر   
 (.134-135، 1390زد خ، )محمدپور و شاهی آید عاد دری ب  عم  می 

دستعالیی و  ر فاصل  زمانی عاد دری  ر مسیر، عاد درد  و تماشاگرد  حضور  ر مکانی  
شددو . هرچنددد دیددن ناپدیدددی مکددا ، کنند و سپس دین مکا  ناپدید می مقدس رد تجرب  می 

 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 

دنددختدد  کدد  دز  ورد  کددو کی     ر آ  همیش  آنددا  رد بدد  یددا  عدداد دری کنند دما رخ سپرمی 
پیمایی  ر نظام کهن ین مسیر پیا خترمهیهای عاد دری،  مسیر حرکت  ست دند.  گر بو خنظارخ 

 هددد رد نشا  مددی شهر و مصددح بارز تعامال  جمعی  ر ساختار کالبدی فضاهای شهری 
حکایت دز آ  شو   می سین  نق   ب نس  و سین ب   نس (. آن 79،  1388)رضازد خ در بیلی،  

توسع  و گسترا شهر ثابت ماندددخ    رغیب تغییر نکر خ و  مسیر   در  ک  سالیا   ردز دست ک   
طی مسیرهای عاد دری دند.  کر خدز  یرباز دین مسیر رد  ر مردسی عاد دری طی می پیشینیا   و  

صددور   آ  های شهر پیردمو  توسع  محسوب شدخ وسالیا   ردز ب  مثاب  ستو  فقرد  شهر  
 رد زند و تددوم می ک  عنصر مهی رد ب  هی پیوند دست  ب  مثاب  زنجیری  هم نین    .گرفت  دست 

هددای حرکتددی مجردیددی هسددتند کدد  سددب  بیکن، نظامطور ک  دز نگاخ  شو . هما  سب  می 
 (.34-36، 1376)بیکن، گر ند دنسجام و پیوند ک  شهر می 
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ب  شددک  آشددکارد  ر گستر گی  دمن  حرکت عاد درد  نشا   هندخ دین دست ک  عاد دری 
یددافتن یابددد. بددا پایددا   کند و حتی پس دز پایا  رویدد  نیا د دم  مددی بافت شهر نفوذ پیدد می 

های مر م شهر ب  روی عاد درد  گشو خ شدخ و هر کس بنددا بدد  قدددر تددود   ر خان   ،عاد دری
 هددد؛ کند.  ر دین زمددا ، یدد  دفاوندد  معنددایی دتفدداح مددی خوی ، غذدی نذری پخ  می 

ها دز نق  کارکر ی خو  ب  عنود  مکا  زندگی خارج شدخ و ماننددد بخشددی دز فضددای خان 
رسانی و  ر ی  نوع نگاخ نقدد  مطددبخ  نبال  رویدد ، وظفی  طعام  ساخت  شدخ  ر شهر و ب 

گیرند. بنابردین تددوم وضعیت دستعالیی با پایا  یافتن رویدددد  معنوی و قدسی رد ب  خو  می 
های شهر، دحسا  رد ب  نشانگانی بددردی پاسددشددت و شو ؛ بلک  با سردیت بر خان قطع نمی 

هددا رد بدد  ید ک  دین دمر نیا زمین  درتقای بار معنایی خاندد نماها مبدل می دحتردم ب  سوگودری
شو . چنانک  دکنو  »دنتظار معنا  ب   نبال  در .  ر نهایت، شهر تبدی  ب  مکانی مقدس می 

جددوی ونشیند ک  دین دمر، پایانی خشنو بخ  بر جست می   پایا  آمدخ و سردنجام معنا ب  بار
 تمام کنشگرد  دین مردسی دست.

 
 اردبیل  گانهششمسیر عزاداری و نقاط کانونی محالت  .7شکل 

 

تکردر دین مردسی  ر مسیرهای مشخص با دهددق معنوی، مقصدددهای مقدددس و  دردی 
 دشددت  برجسددت   نقدد دین مسددیرها شو   های قدسی و معنوی سب  می نام و نشا  با وی گی 

سدداختار معنددایی شددهر  درنددد و بردی ساکنا  بخشی دز ساختاری شوند کدد  نشددا  دز باشند  
(. دما  ر عین حال دستفا خ دز دین مسددیرها بددردی زندددگی عددا ی سددب  25،  1394  )دهری،
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شو  ک  دین فضاها، مح  دجتماع ساکنا  محال  شوند و نق  بسادیی  ر حیا  مدنی می 
 .(7شمارخ )شک   و فرهنگی آنها بیابند

 حاشیه رویداد مسیر .4-6

ها و نیروهای پیردمو   تودنند  یگر شک  های حرکتی نیروهایی هستند ک  می نظام  بیکن، ب  باور 
رویدددد های  (. 34-36، 1376قددردر  د خ و سددازماندهی کننددد )بددیکن،   تددأثیر خو  رد تحددت  

و   هد  قردر می  تأثیر گستر خ شدخ و آنها رد نیا تحت  مسیر عاد دری  ر فضاهای مجاور عاد دری 
کنند.  های ثانوی ، دز جمل  بسیاری دز تعامال  دجتماعی رد تحری  می فعالیت دی دز مجموع  

هددایی بددردی  مکددا    ، شددوند.  ر نتیجدد  آنها سب  دیجا  یا دجازخ برگادری رویدد های حاشی  می 
چنان دد  بدد  محدد   نماینددد.  ز   قب  و بعد رویدددد  دصددلی دردئدد  مددی معاشر  و قدم  یددر، 
نیددا    خصلت معاشر  دجتمدداعی فضاهای حاشی  مسیر، موجد  دی رویدد ها  گیری  ورخ شک  

ضمن کم  کر   ب  رویدد  دصلی، بددردی تولیددد  های معاشرتی  فردهی کر   فرصت شوند. می 
شددد  معددابر  بست   با فضای عمومی شهری  ر طول رویدد ها نیا مهی هستند. تعام  بین مر م 

های عا ی، سر و صددهای بوجو  آما خ  ر فضاهای دطردق،  و دختالل  ر جریا  ها  بردی سودرخ 
 (. 72-73،  2015،  1کند )دسمیت طور ماثر فضای عمومی دیجا  می ب  

شویی دز حام جمعیت تر می  ر دین  ه  هرچ  ب  مسیرهای و میا ین دصلی شهر نا ی 
کنند های صلودتی ک  بین عاد درد  چای و شربت پخ  می شو  و ب  تعدد  دیستگاخبیشتر می 

زمددا  خودننددد و هی عددا می  ،کنندددنذری پخدد  مددی   هابخشی دز کوچ    رشو .  دفاو خ می 
های منتهی ب  مسیر ها  ر جریا  دست. پلیس خیابا  های  یگری نیا  ر بستر کوچ فعالیت 

تجلددی هنرهددایی هم ددو    ،تعای دجردی  تا خللی  ر دجردی مردسی دیجا  نشو .    بند می رد  
رد بدد  فضددایی  عدداد درد  ناپددذیر دست ک  با شور و غوغایی وصف  موسیقی   و  نمای ، د بیا 

 ر   (.116،  1391بر  )زدرعددی و همکددارد ،  می   ،نیاکانشا  دست گاخ رو   ک  تجلی   ،مقدس
گون   ر زما  و مکا  مشخص یابند تا ببینند و  یدخ شوند و بدین، مر م حضور می دین میا  

آور  تددا بددا شددرکت  ر یدد  فعالیددت دین مسیر دست ک  مر ما  رد رو رو کر خ و گر  هی می 
 یا د درکا  مشترک  دشت  باشند.و  مشترک همدیگر رد بنگرند و تصاویر خیالی 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

1. Smith 
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هددای سددیاخ و غیددرخ بددردی پخ  نذری، صددی نوح ، فروا شمع، پرچی، طب ، لبدداس
دی دست ک  های حاشی مردسی  ر حال برگادری  ر فضاهای دطردق رویدد ، دز  یگر فعالیت 

فضایی پرحا  کنندگا   ر عاد دری، با دیجا   رسانی و رفع نیازهای شرکت عالوخ بر خدما 
  هد.و دندوخ، معنویت فضای شهری رد دفادی  می 

 شو .( دردئ  می 8مدل درتباطی رویدد  عاد دری در بی  مطابق شک  شمارخ ) ر نهایت،
 

 مسیر عزاداری اردبیل  –مدل ارتباطی رویداد  .8شکل 

 
 ابعاد معنوی مسیر عزاداری .7

شددو  کدد  گددودخ میددردث  عناصر ملموس و ناملموسددی پشددتیبانی مددی ی  مسیر عاد دری توسط 
کدد  بدد  عنددود     دسددت   ودبسددت  بدد  مسددیر    های »مسیر  و » آیین دست؛ دین عناصر عاد دری آ   

های آیینی بردی رسید  ب  دهددددق مقدددس آیینددی، بدد  عنددود   فضایی  ر جهت دجردی فعالیت 
بناهای مقدس  ر مسیر عاد دری و    . شوند یید وجو  کالبدی آ  مطر  می أ عناصر ملموس  ر ت 

شددوند نمددا  دیددن   یگر عناصر هنری، تاریخی، دنسانی و فرهنگی ک   ر دمتدد  مسیر یافت می 

 تغییر منظر موقت شهری ▪
یدد ها و ▪ تفسیر مجد  رو

یدد ها   بازتولید رو
یدد یشک ▪  گیری فضاهای رو
تددوم، تکام  فضا و تولید ▪

یدد ی  فضای رو
 گر یسی معنا در  ر شک  و ▪

 محتودی فضاهای شهری 
یدد  و ▪ معاصرسازی رو

یدد ی  فضاهای رو
ریای و تولید برنام ▪

یدد های جدید  رو
ین مسیر ترمهیتبدی  شد  ب  ▪

 معنوی شهر

اثرات 
 رویداد

سازی آماده

ذهنیت شهر 

 برای رویداد

 بعد از رویداد پیش رویداد

حاشیه 
 رویداد

سازی شهر مناس ▪
 بردی مردسی

ری پی  ▪ اد برگ
یدد ها   رو

ذهینت سازی آما خ▪
 دی مردسیبر شهر

یت ب  ▪ تاریق معنو
 ی فضای شهر

ریای بردی برنام ▪
ری مردسی و  اد برگ

 هاتامین یرساخت

یدد   ر فضاهای مجاور مسیر عاد دری▪  گسترا رو
ی ( های جانبی )فعالیتگیری فعالیتشک ▪  های ثانو
ئ  مکا ▪ ز   قب  و بعد هایی بردی  یددر، معاشر  و قدمدرد

یدد   ر دطردق مسیر  جذب تماشاگرد  ب  خو و  رو

 زمان رویداد                
            و قطع شد  جریا  عا ی زندگی▪

 فضای شهری توسط مر م  تصاح 
ذشت و مصیبت▪       های شهیدد رودیت سرگ

 کربال   ر مسیر عاد دری
 گیری وضعیت قدسی  ر فضای شهری شک ▪
یدد ها  ر طول مسیر▪ ری زیررو اد  برگ
 ها و فضاهای جدیدپدیددری مکا تجرب  ▪

 دفادی  تعام  بین محال  شهر▪
ر ▪  دوج مردسی  ر بازد
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  دسددت کدد    های مرتبط آیین و رسوم عاد دری و فعالیت  نیا شام   فضا هستند. عناصر ناملموس 
بر دساس جدول شمارخ  ستند.   لیلی دز روند تبا ل و تعام  میا  مر م  ر طول مسیر عاد دری ه 

دی ب  بحددث  طور فادیندخ  هد ک  چگون  دمر مقدس ب  حضور مستمر دین عناصر نشا  می (  1) 
 قردر  د خ دست.  تأثیر مکانی نفوذ کر خ دست و دبعا  مختلف مسیر عاد دری رد تحت  

 
 رویداد عزاداری -های معنوی مسیرابعاد و مشخصه .1ل جدو 

 کیفیات فضایی  توضیح مشخصه  بعد

 مذهبی-قدسی
 )معنوی(

 گیری مسیر بر مبنای باورها و دعتقا د  مذهبیشک  قددست
تقدس و  
 معنا دری

مسیر های قدسی و معنوی کنندخ جنب  دردی نام و نشا  بیا   نام مقدس 
 های مذهبی ر مناسبتدفادی  معنویت مسیر  های قدسیزما 

 فضایی  -البدیک

 قردرگیری  ر هست  قدیمی و تاریخی شهرها )مرکایت( موقعیت شهری 

 هویت،
 وی خ، منظرآردیی

 غنای بصری 

فضاهای  و عناصر  
 قدسی  دئمی مسیر 

دماکن  دردی قددست و مقام معنوی نظیر مقبرخ دئم  و بارگا ،  
 ها و ... تکایا، سقاخان زد خ، مساجد، حسینی ، دمام

دجادی تشکی  
فضاهای  و   ؛ هندخ

 عناصر قدسی موقت

ها  پرچی های صلودتی، دیستگاخ دنددزهای عاشوردیی،مناظر و چشی
های مختلف  های عاد دری، بازیگرد  و تماشاچیا ؛ گروخو بیرح 

 هاها، نما  و نشان زنا ، کو کا ، مر م، گر شگرد ، رن 
 ها نظیر مح  نگهددری نخ ، علی و مانند آ  و نیا سقاخان  وی خ نقاط 

-رهنگی ف
 دجتماعی

 معاشر  دجتماعی
های عام  پیوند طبقا  دجتماعی مختلف، مقام معنوی، جنب 

 معنوی و روحی، تبلور باورهای  ینی 
 تعلق، رن 

آزد ی فعالیت،  
 حضورپذیری 

 فعالیت قدسی 
گر دنی و های عاد دری نظیر  ست آیین مح  برگادری مردسی و 

  ید  مردسی مذهبی و تعای ، د دی نذر، مالقا  با بارگا   ینی
جویی  مشارکت

 ساکنا  
محل ،منظر مسیر عاد دری  ر  گرگونیبردیتالا ساکنا 

 سکونت مح یاکوچ 

 قدمت و پایددری  سیاسی-تاریخی 
ترین و ماندگارترین مسیر  قدیمی قردرگیری  ر بافت تاریخی شهر، 

 و گذر
ماندگاری،  

 دصالت
زیست   -طبیعی

 محیطی
عناصر طبیعی  

 مقدس
 غنای حسی نظیر  رخت، آب، رو خان  و ... 

 
 گیری  نتیجه .8

هددا و مسددیرهای عدداد دری محددرم  ر شددهرهای دیددرد   دردی درزا  شددد،طور کدد  گفت هما  
توجهی ب  دین مسیرها ب  تدددریج خطددر فردموشددی . بی دست های ی  فضای معنوی  ظرفیت 
ها بررسی ها و محتودی معنوی آنها رد ک  دز گذشت   ور حام  آ  بو خ رد  ر پی  در .  ظرفیت 
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شددهرهای دیددرد  و بازشناسددی درتبدداط آ  بددا حاکی دز آ  دست غنای مسیرهای عدداد دری  ر  
وجو  آورندخ، درتباطی پربار  دشت  و نشددانگر ظرفیددت تدداریخی شددهر های هویتی و ب لف ام 

گر دجتماعی هستند. برخی نیددا رو  دست. مسیرهای  عاد دری حام  پیام عاشورد و هددیت 
آ  بر مقدس بو   مکددا  و  گوید دما طبع و مای  بارزدی و مفهوم مکانی خو  رد باز می زمان 

   در . تأکیدقدسی شهر ددهمیت مذهبی 
عاد دری  ر دیرد  ب  بستری بردی تعام  و برگادری مردسی و مناس  و  رنتیج  مسیرهای  

دی دز زندددگی و حیددا  رد تقویت و درتقای جودمع محلی دطردق خو  مبدل شدخ ک  زنجیددرخ
شددوند بلکدد  خددو  عنود  گذر یا مح  عبور تلقددی نمددی نماید. دین مسیرها تنها ب   دیجا  می 

های مربوط  و رویدددد های مختلددف هسددتند. عددالوخ بددر هدق و  ربرگیرندخ نما ها و نشان 
های شهری ب  هی، تبدی  بدد  ردخ مهددی آیینددی و فرهنگددی  ر مقیدداس دتصال بسیاری دز محل 

 ر رهنگی ک   ر طی زما  های فشهری  ر حوزخ فرهن  دیردنی شدخ دست. رویدد ها و جلوخ 
 شو . ها تبدی  می دند خو  ب  عنود  جاذب  و مح  رجعت دنسا  دیجا  شدخطول مسیر 

عاد دری  ر دیرد  و تنوع میردث ملمددوس و ندداملموس های  یرین   غنای فرهنگی و تجرب 
های تدداریخی ت عاد دری گودخ وجو ی مسیرهای عاد دری هستند. آثار و بناهای مقدس، باف

 هددایدرزامذهبی و میردث معنوی و ناملموس آیددین محددرم، دز دشهرها، منظرهای فرهنگی 
ودبسددت  بدد  آنهددا، دز جملدد  هددای دین مسیرها و مجموعدد شوند.می ری محسوب دمسیر عاد 

بازشناسددی  .دندتوج  و پاسددشت وی خ نیازمند ک   هستندهای فرهنگی و معنوی دیرد   دردیی 
دجتماعی ودبست  ب  آنها، بدد  منظددور مطالعدد  و تدددوین دمسیرهای عاد دری و میردث فرهنگی 

. دسددت هددای حفاظددت و بهسددازی  ر چددارچوب برنامدد  جددامع شددهری ضددروری  سیاست 
سازی ساختارهای بازماندخ دز مسیرهای عاد دری  یرین ، پای ، نظددار ، درزیددابی و مستند

دز ها  ر ردستای حفظ دصالت و دنسجام مسیرهای عاد دری  ر دیرد  دهمیت  در .  تحلی  آ  
های تدداریخی مسددیرهای عدداد دری، تقویددت و خالل شناخت، کشف و ثبت معانی و ریش 

تود  با دشارد  کالبدی های شهری می ر دقددما  و طر  شو  و  ها ممکن می ماندگاری آ  
ها کوشید.های تاریخی و بازنمایی متناس  با آنها  ر رشد و تقویت دین ظرفیت 
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 وجوه مکانی مسیرهای عزاداری  از  مدل تحلیلی پژوهش .9شکل 
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 ..    عزاداری محرم در  

 عمناب
بندی شهر سددنتی )مطالعدد  مددور ی سددمنا (. های جمعی بر پیکرخ (. بازشناسی دثر آیین1386زد خ، بهردم )دمین

 .5-13، 32، هنرهای زیرا

.65-55 ،6، هنرهای زیراها و تکایا بیانی دز هویت شهرهای دیردنی. (. حسینی 1378زد خ، بهناز )دمین

 نشر پرس .آبا د : . پدیدارشناسی هرمنوتیک مکان: حیث مکانی میدان نقش جهان(. 1393دنصاری، مائدخ )

معماری و شهرسازی،  -هنرهای زیرا (. شناسایی ساختار ثانوی  شهر دیردنی  ر  ورخ قاجاری .1394دهری، زهرد )
20 (2  ،)34-23.   

آرد  و بیدگ  : شرکت  .ده شهر آران و بیدالمطا عات بافت فرسو (.  1388)  مشاور  نیمهندس  ،دیود  نق  جها 
 دحیای بافت تاریخی و فرسو خ آرد  و بیدگ .

 سالم. فتر نشر نوید ددر بی :  .عزاداری در اردبیل(.  1385بلبلی، ربعلی )

 (.فرزدندد  طدداهری  )مترجی:  درنم  یایلیرازا بت  نر از آتهش  لکش  ولحا: ترههش  یطراح(.  1376بیکن، د موند )
 (1976)تاریخ دص  دثر  .مرکا تحقیقا  شهرسازی و معماری دیرد :  تهرد 

فصلنامه فرهنووس های سوگودری ماخ محرم  ر فرهن  مر م دیرد . (. تجلی آیین1390حاجی محمدیاری، رقی  )
 .9-32، 26،مردم ایران

-56(،  45)10  مجلووه من،وور،روی دربعین حسددینی.  (. منظر معنوی رویدد  پیا خ1397 رو یا ، محمدجود  )
65.   

   دلمعارق بارگ دسالمیةمرکا  دئر سایت  وب ،  علوم اجتماعی و مطا عه عزاداری محرم (.  1397رحمانی، جبار )

 آرما.دصفها : نشر  ایران. های عزاداری در جامعههیئت (.1397رحمانی، جبار )

(. رهیافتی حاص  دز شناخت شهر سنتی ب  منظور دردئدد  دلگددوی  1388و پیغامی، لیال  )   ؛ رضازد خ در بیلی، مجتبی 
 . 73-84 ، ( 38) 1  هنرهای زیرا،  مددخل   ر بافت )مطالع  مور ی: در بی (. 

هددای مکددانی  ر هنرهددای جلددوخ  تددأثیر(. تحلیدد   1391نیا، غریدد  )و فاض   ؛توکلی، مرتضی  ؛زدرعی، یعقوب 
 .134-111(، 49)13 فصلنامه مطا عات ملی،های عاشوردیی  ر دیرد . نمایشی آیین

د  متقاب  ساختاری و شکلی کالبددد تأثیر(. بررسی  1396یاسین، آزد خ )و آل   ؛دلدین، سپیدخزین  ؛سمیعی، دمیر
 ،(13)7،  دوفصوولنامه علمووی پوونوهش هنوورگیری تعای  سیار  ر دردک.  بازدر سرپوشیدخ شهر دردک بر شک 

93-85.

  دنشگاخ آزد  دسالمی. در بی : دنتشارد  اردبیل در ا رااه تاریخ. (.1370صفری، بابا )

https://jhz.ut.ac.ir/article_18868.html?lang=fa
https://jhz.ut.ac.ir/article_18868.html?lang=fa
https://journals.ut.ac.ir/article_14005_6.html
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3510141
https://dx.doi.org/10.22059/jfaup.2015.56715
https://dx.doi.org/10.22059/jfaup.2015.56715
https://karboom.io/companies/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/overview
https://karboom.io/companies/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/overview
https://alfehrest.com/product/%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/558066
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/558066
https://www.iribresearch.ir/farhang_mardom/defualt.aspx?code_farhang_mardom=26
https://www.iribresearch.ir/farhang_mardom/defualt.aspx?code_farhang_mardom=26
https://dx.doi.org/10.22034/manzar.2018.80491
https://dx.doi.org/10.22034/manzar.2018.80491
https://dx.doi.org/10.22034/manzar.2018.80491
https://www.cgie.org.ir/fa/news/216438
https://www.cgie.org.ir/fa/news/216438
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5212510
https://jfaup.ut.ac.ir/article_22251.html?lang=fa
https://jfaup.ut.ac.ir/article_22251.html?lang=fa
http://rjnsq.sinaweb.net/article_99222.html
http://rjnsq.sinaweb.net/article_99222.html
https://ph.aui.ac.ir/article-1-427-fa.html
https://ph.aui.ac.ir/article-1-427-fa.html
https://ph.aui.ac.ir/article-1-427-fa.html
https://ph.aui.ac.ir/article-1-427-fa.html
https://ph.aui.ac.ir/article-1-427-fa.html
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/529136
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های جمعی و (. تدوین چارچوب مفهومی تعام  شهر و آیین1392کن، عصمت )و پای  ؛دلحسابی، مهرد علی
 .27-36، 12 ،فصلنامه مطا عات شهر ایرانی اسالمیهای عاشوردیی. بررسی مصددح آ   ر آیین

های عاشوردیی بر شهر دیردنددی )بررسددی (. بازشناسی دثر آیین1394کن، عصمت )و پای  ؛دلحسابی، مهرد علی
  .77-96،(14)7 ،نامه معماری و شهرسازیمور ی: شهر الهیجا (. 

 .121-146، 7، شناسیشیعههای مذهبی دیرد . تشیع بر دبنی ، دماکن و زیارتگاخ تأثیر(. 1383جابر )عناصری، 

 نشر نی. تهرد : .)چاپ چهارم( شناسی شهریانسان(. 1386فکوهی، ناصر )

(. ردهکارهددای دسددتفا خ دز مردسددی تاسددوعا و 1388زد خ، شقایق )و حافظی  ؛دل عاتی، عا     ؛قا ری، دسماعی 
نشووریه فیووای مذهبی  ر محدددو خ بخدد  مرکددای تهددرد .  دعاشورد ب  عنددود  پتانسددی  توریسددی فرهنگی

.75-101(، 28) ،ییجغرافیا

 نشر معروق.قی:  فرهنس عاشورا.(.  1380محدثی، جود  )

مجلووه شناختی مردسی عاشددورد  ر شددهر در بیدد .  (. مطالع  مر م1390زد خ، ردمین )و شاهی  ؛محمدپور، دحمد
 .126-146(، 3)5 ،مطا عات اجتماعی ایران

 -1390مطا عه تغییرات مناسک عوزاداری محورم شهرسوتان طورم، در سوه دهوه ا شوته )(.  1392مرد ی، هاشی )
  دنشگاخ تربیت معلی تهرد ، تهرد ، دیرد .،  دنشکدخ د بیا  و علوم دنسانی (.درشدنام  کارشناسیپایا  )  (1360

 های م هری در ایران.هیئتهای سواواری و شناسی آیینشیعه؛ جامعه رسانه(.  1387حسام )مظاهری، محسن
  دلمل .بین تهرد : شرکت و چاپ و نشر

 خیم .تهرد :  .فرهنس سوع شیعی (.1395حسام )مظاهری، محسن

نویسووان، تراژدی جهان اسالم: عزاداری شوویعیان ایووران بووه روایووت سووفرنامه(.  1397حسام )مظاهری، محسن
 آرما. دصفها : شناسان.مستشرقان و ایران

 آرما. دصفها :. ر ایران معا رمجا م م هری د(. 1399حسام )مظاهری، محسن

هددای مددذهبی  ر سدداختار شددهر سددنتی )مطالعدد  (. نق  آیین2019و پو د ، فاطم  )  ؛مظهری، محمددبردهیی
 . 178-208(، 4)13، توسعه اجتماعیمور ی: شهر شوشتر(. 

 –گیری، ثبددت و دنتقددال خدداطرد  جمعددی  ر شددهر (. معیارهای سنج  دمکا  شک 1388تددیی، مهتا )میرمق
 .5-16(، 37، )هنرهای زیرامطالع  مور ی تهرد .  

گیدری سداختار ثانوید  (. تحلیلی بر نق  حسینی  دعظی  ر شک 1399و حیدری، محمدجود  )  ؛ن د دبردهیمی، دحد
 .31-40(،  39)10  ،فصلنامه مطا عات شهر ایرانی اسالمی  شهر زنجا   ر عصر قاجار و عل  پایایی آ .

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=235167
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=235167
https://dx.doi.org/10.30480/aup.2015.85
https://dx.doi.org/10.30480/aup.2015.85
https://dx.doi.org/10.30480/aup.2015.85
http://ensani.ir/fa/article/45270
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/383009
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=102418
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=102418
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=102418
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/654837
http://www.jss-isa.ir/article_21454.html?lang=fa
http://www.jss-isa.ir/article_21454.html?lang=fa
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2636b8812da1d28b9323735b91b67336
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2636b8812da1d28b9323735b91b67336
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1268541
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1268541
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4167120
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5141534
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5141534
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/7397202
https://dx.doi.org/10.22055/qjsd.2019.27045.1774
https://dx.doi.org/10.22055/qjsd.2019.27045.1774
https://dx.doi.org/10.22055/qjsd.2019.27045.1774
https://journals.ut.ac.ir/article_27944.html?lang=en
https://journals.ut.ac.ir/article_27944.html?lang=en
http://iic.ihss.ac.ir/Article/16216
http://iic.ihss.ac.ir/Article/16216
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(. کرب: نگاهی ب  مردسی عاد دری  ه  محرم 1394و خاکپور، مینو )  ؛کشاورز خالقی، فاطم   ؛وحیدی، طاهر
 .83-108، 13(49) شناسی،شیعه ر الهیجا . 

(. مطالع  چگونگی درتباط مردسی آیینی عدداد دری 1396و سلطانی، محمدمهدی )  ؛آزد ، میترد   ؛یوسفی، یوسف
 .37-50(، 29)8 ،فصلنامه مطا عات شهر ایرانی اسالمی دیام محرم و شهر نایین.

http://www.shiitestudies.com/article_18731.html
http://www.shiitestudies.com/article_18731.html
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=346813
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=346813
https://doi.org/10.1017/chol9780521200950.021
https://doi.org/10.1017/chol9780521200950.021
https://doi.org/10.1017/chol9780521200950.021
https://doi.org/10.1558/firn.39859
https://doi.org/10.1558/firn.39859
https://doi.org/10.1558/firn.39859
http://link.rbkc.gov.uk/portal/Sacred-places--sites-of-spiritual-pilgrimage/7AfJ4K4bwSk/
http://link.rbkc.gov.uk/portal/Sacred-places--sites-of-spiritual-pilgrimage/7AfJ4K4bwSk/
http://link.rbkc.gov.uk/portal/Sacred-places--sites-of-spiritual-pilgrimage/7AfJ4K4bwSk/
http://link.rbkc.gov.uk/portal/Sacred-places--sites-of-spiritual-pilgrimage/7AfJ4K4bwSk/
https://doi.org/10.1080/14649360903068118
https://doi.org/10.1080/14649360903068118
https://doi.org/10.1080/14649360903068118
https://doi.org/10.1080/14649360903068118
https://www.amazon.com/Geografia-Unintroduzione-modelli-biblioteca-Einaudi-ebook/dp/B00O1CM4MK
https://www.jstor.org/stable/464648
http://openarchive.icomos.org/id/eprint/473/
http://openarchive.icomos.org/id/eprint/473/
http://openarchive.icomos.org/id/eprint/473/
http://openarchive.icomos.org/id/eprint/473/
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=HEumaflGM_cC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Kheirabadi,+Masoud.+2000.+Iranian+Cities:+Formation+and+Development+(Contemporary+Issues+in+the+Middle+East).+USA:+Syracuse+University+Press.&ots=vfIurq5t0H&sig=YNloKW_d5LU27Ac1IoQofqDHhZc
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=HEumaflGM_cC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Kheirabadi,+Masoud.+2000.+Iranian+Cities:+Formation+and+Development+(Contemporary+Issues+in+the+Middle+East).+USA:+Syracuse+University+Press.&ots=vfIurq5t0H&sig=YNloKW_d5LU27Ac1IoQofqDHhZc
https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315652641/location-religion-kim-knott
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ9qm76Pj1AhVfSvEDHfvdBwYQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FCity-Global-History-Library-Chronicles%2Fdp%2F0375756515&usg=AOvVaw39t0pEMvPmLY33run4NZ-g
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17450101.2015.1080528
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17450101.2015.1080528
https://doi.org/10.1525/9780520961081-007
https://doi.org/10.1525/9780520961081-007
https://doi.org/10.1525/9780520961081-007
https://doi.org/10.1525/9780520961081-007
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1206331213475747
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1206331213475747
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0lf2W6fj1AhVvQ_EDHeRfBsoQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.berghahnbooks.com%2Ftitle%2FMasoudiRite&usg=AOvVaw2UbwP2YV0pOkojGrGS7w8M
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0lf2W6fj1AhVvQ_EDHeRfBsoQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.berghahnbooks.com%2Ftitle%2FMasoudiRite&usg=AOvVaw2UbwP2YV0pOkojGrGS7w8M
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0lf2W6fj1AhVvQ_EDHeRfBsoQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.berghahnbooks.com%2Ftitle%2FMasoudiRite&usg=AOvVaw2UbwP2YV0pOkojGrGS7w8M
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0lf2W6fj1AhVvQ_EDHeRfBsoQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.berghahnbooks.com%2Ftitle%2FMasoudiRite&usg=AOvVaw2UbwP2YV0pOkojGrGS7w8M
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=20796595&AN=91526053&h=uKnXBQPMlhhuM9WO00Y1oa3mscqlNeiwxSYlP1IJfSCsoiT8o7GwHYj%2BT%2BmSIOx5a7Xa7DPBoaiC6VzRs9bRDw%3D%3D&crl=c
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=20796595&AN=91526053&h=uKnXBQPMlhhuM9WO00Y1oa3mscqlNeiwxSYlP1IJfSCsoiT8o7GwHYj%2BT%2BmSIOx5a7Xa7DPBoaiC6VzRs9bRDw%3D%3D&crl=c
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