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ــه  ــود ک ــن می ش ــه روش ــن نکت ــان، ای ــازی در جه ــای شهرس ــوع نگرش ه ــۀ تن ــۀ تاریخچ ــا مطالع ــده | ب چکی
ــر ادیــان  ــر شــهر، توســعه و ریخــت شــهر داشــته اند. اث ــر هندســۀ حاکــم ب ادیــان و مذاهــب، تأثیــر بســیاری ب
در توســعۀ شــهر، ریشــه در اهمیــت قائل شــدن بــرای اماکــن مقــدس دارد. همــواره ســاخت مــکان مقــدس در 
یــک محــدوه، موجــب واجــد ارزش شــدن بافــت اطــراف خــود و تمرکــز ســایر فعالیت هــای شــهری در پیرامــون 
ــن  ــدس در دو دی ــکان مق ــه م ــگاه ب ــوع ن ــت. ن ــه اس ــکل می گرفت ــهر ش ــاختار ش ــه س ــده و رفته رفت آن می ش
اســام و مســیحیت به طورکلــی متفــاوت بــوده و ایــن نگــرش در منظــر مــکان مقــدس نیــز متبلــور شــده اســت؛ 
به طوری کــه بــا قیــاس تحلیلــی و تاریخــی شــهرهای اســامی و مســیحی و بررســی جایــگاه مــکان مقــدس در 
آنهــا، می تــوان بــه تفاوت هــای منظریــن مــکان مقــدس در دو نگــرش پــی بــرد. در ایــن پژوهــش کیفــی، ابتــدا 
دیــدگاه نظریه پــردازان در خصــوص ســاختار شــهر و جایــگاه مــکان مقــدس در شــهر اســامی و مســیحی بررســی 
شــد و ســپس مقایســۀ تطبیقــی میــان دو نمونــه مــکان زیارتــی صــورت گرفــت. یافته هــای ایــن بررســی نشــان 
می دهنــد کــه هویــت منظریــن مکان هــای مقــدس در شــهر اســامی به صــورت ارگانیــک در پیونــد بــا محلــه و 
ــه و  ــرار می گرفت ــد ق ــی به صــورت هم پیون ــه ای کــه در دل فضاهــای پیرامون ــد. به گون ــت اطــراف خــود بوده ان باف
موجــب اتصــال فعالیت هــای متنــوع زیارتــی و مردمــی بــرای زائــران و مجــاوران می شــده اســت. اما در مســیحیت، 
مــکان مقــدس، اســتقال معنایــی و فرمــی دارد و بــا یــک معمــاری ســلطه گر کــه به صــورت تجســدی از مســیح 
ــکان  ــی م ــب جدای ــه موج ــت. به طوری ک ــراف اس ــای اط ــا محله ه ــی ب ــاط عینی-ذهن ــدون ارتب ــکل گرفته، ب ش
مقــدس و فعالیت هــای وابســته می شــده اســت. ریشــۀ ایــن مطلــب در بررســی مصداق هــای منظــر مکان هــای 

مقــدس در دو شــهر اســامی و مســیحی نمایــان می شــود. 
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مقدمــه | در تمدن هــا و فرهنگ هــای مختلــف، ســاختار شــهرها 
متفــاوت بــوده و شــاکلۀ آنهــا، همــواره متأثــر از نیروهــای 
از  فرهنگــی، مذهبــی و جغرافیایــی اســت. شــهر، گروهــی 
ــت  ــدت داری اس ــه کل وح ــت، بلک ــته نیس ــاز و بس ــای ب فضاه
ــدف  ــق ه ــه تحق ــن ب ــش معی ــا نق ــزای آن ب ــک از اج ــه هری ک
مجموعــه خدمــت می کنــد )منصــوری، 1386(. در ایــن کل، 

بعضــی اجــزاء نقــش حیاتــی در ریخــت شــهر دارنــد. در بســیاری 
از شــهرها، مکان هــای مقــدس بــه عنــوان یــک عنصــر منظریــن 
آیینــی و هســتۀ کانونــی شــهر فعالیــت می کننــد کــه توســعه و 
ــد.  ــاق می افت ــا اتف ــن فضاه ــون ای ــی در پیرام ــای مردم فعالیت ه
فعالیت هــای مردمــی همچــون زیــارت و آماده ســازی زائــران 
ــای  ــن فضاه ــب رونق گرفت ــی، موج ــکان قدس ــه م ــرای ورود ب ب
ــکان  ــود از م ــت. مقص ــده اس ــدس ش ــای مق ــی مکان ه پیرامون
ــرک و  ــاع متب ــی، بق ــن زیارت ــامی، اماک ــهر اس ــدس در ش مق
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ــی  ــا »Sacred landscape«  موضوع ــدس« ی ــر مق ــت. »منظ اس
ــده  ــی ش ــی بررس ــای خارج ــیاری از پژوهش ه ــه در بس ــوده ک ب
اســت. مصــداق منظــر مقــدس در پــاره ای از مــوارد، گزیــده ای از 
عناصــر طبیعــی چــون چشــمه یــا غــار در یــک کــوه اســت کــه 
ــان  ــۀ ادی ــدس، در هم ــکان مق ــوان م ــه عن ــی از آن ب نمونه های
الهــی وجــود دارد. نــوع نــگاه بــه ایــن اماکــن، موجــب تمایــز در 
ــده  ــیحیت ش ــام و مس ــدگاه اس ــن آن در دو دی ــاختار منظری س
اســت. ایــن پژوهــش به طورکلــی کنکاشــی جهــت بیــان تفــاوت 
ــهرهای اســامی  ــدس در ش ــای مق ــن مکان ه ــای منظری مؤلفه ه

ــت. ــیحی اس و مس

روش تحقیق 
پژوهــش حاضــر از نظــر ماهیــت و روش کار، پژوهشــی توصیفــی- 
تحلیلــی اســت کــه در آن ابتــدا دیــدگاه نظریه پــردازان پیرامــون 
مــکان مقــدس در شــهرهای اســامی و غربــی؛ و ســپس جایــگاه 
مــکان مقــدس در شــهر اســامی و مســیحی بــه کمک نقشــه های 
تاریخــی و منابــع نوشــتاری بــرای تعییــن شــاخص های منظریــن 
ــق  ــتای تدقی ــت. در راس ــده اس ــی ش ــی بررس ــای قدس مکان ه
نظریــه مطرح شــده در ایــن مقالــه در خصــوص الگــوی منظریــن 
اماکــن مقــدس و جایــگاه آنهــا در شــهرهای اســامی و مســیحی، 
مقایســه ای تطبیقــی میــان دو مــکان مذهبــی حــرم امــام رضــا 
)ع( در مشــهد بــه عنــوان نمونــۀ اســامی و کلیســای دومــو1 در 
ــت. در  ــه اس ــورت گرفت ــیحی ص ــۀ مس ــوان نمون ــه عن ــان ب می
ــز  ــن در مرک ــون قرارگرفت ــی همچ ــا، مؤلفه های ــاب نمونه ه انتخ
شــهر، میــزان زائرپذیــری و اهمیــت ایــن مکان هــا بــرای زائــران 

مســلمان و مســیحی مــورد توجــه بــوده اســت.

سؤال پژوهش 
ایــن پژوهــش بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن سؤال هاســت کــه هویــت 
منظریــن مکان هــای مقــدس در شــهر اســامی و مســیحی چــه 
ــت  ــر باف ــه ب ــدس چگون ــن مق ــد؟ و اماک ــده ای دارن ــاوت عم تف
پیرامونــی خــود، رفتــار و فعالیت هــای زائــران و مجــاوران، 

ــذار هســتند؟  تأثیرگ

فرضیه 
بــه نظــر می رســد هویــت منظرین شــهرهای اســامی و مســیحی، 
ــداوم  ــطۀ ت ــت. به واس ــی آنهاس ــای مذهب ــاوت باوره ــر از تف متأث
ایــن باورهــا، الگــوی منظرینــی در مکان یابــی اماکــن مقــدس در 
بافــت شــهر و در ذهــن شــهروندان در ســطوح مختلــف بــه وجــود 
آمــده کــه نمــود آن به طــور مشــخص در ارتبــاط مــکان مقــدس 
ــل  ــه آن، قابل تأم ــته ب ــای وابس ــران و فعالیت ه ــون، زائ ــا پیرام ب

اســت. 
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جایــگاه مکان مقــدس در شــهر اســالمی از دیدگاه 
ــردازان نظریه پ

ــت  ــارت اس ــامی عب ــهر اس ــات«، ش ــن بم ــدگاه »نجم الدی از دی
ــه براســاس  ــی، ک ــی شــکل و ســاختمان اجتماع ــش فضای از نمای
ایده آل هــای اســامی، فرم هــای ارتباطــی و عناصــر تزئینــی خــود 
ــل  ــف، اص ــن تعری ــر از ای ــا فرات ــت. ام ــرده اس ــهر وارد ک را در ش
ــر جامعــۀ مســلمانان حاکــم اســت و آن محدودنبــودن  دیگــری ب
ــه زمــان و نداشــتن جغرافیــای خــاص اســت کــه مفهــوم امــت  ب
اســامی، آن را تعریــف می کنــد. در شــهرهای اســامی فــرم 
به تبــع معنــا تعریــف می شــود و کالبــد، هویــت خــود را از محتــوا 
ــاری  ــر و معم ــری هن ــای نظ ــر از بنیان ه ــن متأث ــرد و ای می گی
مهــم  خصوصیــات  از   .)11  ،1393 )بمــات،  اســت  اســامی 
ــه  ــوی اســت ک ــادی و معن شــهر اســامی، وحــدت زندگــی م
ــد ــب دارن ــت و مذه ــاد، سیاس ــا اقتص ــدنی ب ــۀ جدانش  رابط

 )اعتضــادی، 1377، 16(. »جــوزف ارنســت رنــان2«  اعتقــاد داشــت 
که اســام از پایه، دینی شــهری اســت. شــهر اســامی قبل از هرچیز 
یــک قلعــۀ ایمــان اســت و از نظــر سیاســی و قانــون، تابــع مقرراتــی 
اســت کــه ناشــی از شــریعت هســتند و ازایــن رو نقــش مذهبی شــهر 
ــهر  ــتقر در آن ش ــای مس ــادی حکومت ه ــی اقتص ــداف نظام ــر اه ب
اولویــت دارد )لطیفــی و صفــری چابــک، 1392(. مــکان مقــدس در 
شــهر اســامی به صــورت جزئــی از یــک کل در ســاختار شــهر ظاهــر 
می شــود. گرچــه ایــن جــزء خــود نطفــه پیدایــش و هســتۀ اولیــۀ 
آن کل بــوده و همــواره در تغییــرات آن نقــش تعیین کننــده داشــته 
اســت )اعتضــادی، 1377(. »امــوس راپاپــورت3« مذهــب را یکــی از 
ــامی  ــهرهای اس ــد. وی ش ــامی می دان ــهرهای اس ــی ش ارکان اصل
ــف  ــت تعری ــن و یکنواخ ــات همگ ــه ای از مح ــورت مجموع را به ص
می کنــد کــه ســاکنان آنهــا به وســیلۀ زبــان، مذهــب، شــغل، خانــواده 
ــد. او  ــخص کرده ان ــود را مش ــرز خ ــترک، م ــی مش ــابقۀ زندگ ــا س ی
ســاختار محلــه ای شــهر اســامی را این طــور تصــور نمــوده اســت: هر 
محلــه، یــک شــهر کوچــک بــا تمــام خدمــات مثــل مســجد، حمــام، 
نانوایــی، بازارچــه و بــازار بــوده و عناصــر و ســازمان یافتگی آن مشــابه 
ــه  ــت چندگان ــی از ماهی ــیخی، 1382(. بخش ــت )ش ــهر اس کل ش
هویــت شــهر حاصــل ادغــام و تأثیــر متقابــل محتــوای شــکلی و 
محتــوای ذهنــی یکســان فضاهــای مشــابه اســت. ایــن فضاهــا از 
طریــق عملکــرد و تأثیــرات متشابهشــان بــر ســاختار عینی-ذهنــی 
ــد  ــت خواهن ــهر را تقوی ــت ش ــه و هوی ــت یکپارچ ــهر، موجودی ش
کــرد و برجسته شــدن ویژگی هــای مشــترک اجتماعــی، فرهنگــی 
و اعتقــادی جامعــه را بــه دنبــال خواهنــد داشــت )ابرقویــی فــرد، 

صابونچــی و فرزیــن، 1397(. 
ــی در  ــای اساس ــوازن، از بنیان ه ــری و ت ــی، براب ــدت ، یکپارچگ وح
ــدی  ــور هم پیون ــامی تبل ــهر اس ــت. ش ــامی اس ــهر اس ــاختار ش س
عناصــر شــهری و عــدم برتــری وزنــی یــک عنصــر نســبت بــه عنصــر 
دیگــر اســت. مــکان مقــدس نیــز اگرچه در توســعه و گســترش شــهر 
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نقــش حیاتــی دارد ولــی در کنــار عناصــر دیگــر ماننــد بــازار و محلــه 
به صــورت همگــن قــرار گرفتــه اســت. 

در بررســی نقشــه های تاریخــی بســیاری از شــهرهای اســامی ماننــد 
مشــهد و مدینــه، مکان هــای مقــدس ماننــد زیارتگاه هــا و مســاجد در 
یــک شــاکلۀ کلــی بــا بــازار، محلــه و پیرامــون خــود قــرار گرفته انــد 
ــر 1 و2(. منظــر قدســی در شــهرهای اســامی به خصــوص  )تصاوی
ــا کاربری هــای  در شــهرهای ایــران، به صــورت هم پیونــد و همگــن ب
ــن  ــودن در عی ــخصه همگن ب ــه دو مش ــوده به طوری ک ــوار ب هم ج
ــکل گیری  ــی در ش ــش حیات ــد و نق ــی می کن ــتقل بودن را تداع مس
و توســعه یکپارچــه بافــت شــهری دارنــد. به گونــه ای کــه فضاهــای 
ــدا  ــعه پی ــت از آن توس ــه تبعی ــی، ب ــکان قدس ــوار م ــاور در ج مج
می کننــد و مــکان قدســی محــل تعامــات اجتماعی-آیینــی اســت.

جایــگاه مــکان مقــدس در شــهر مســیحی از دیدگاه 
ــردازان نظریه پ

شــهرهای غربــی قــرون  وســطی در تمامــی کشــورهای اروپایــی در 
بســیار از جزئیــات بصــری مشــابه یکدیگــر بودنــد. عناصــر و اجــزای 
ــت از:  ــارت اس ــطایی عب ــرون  وس ــهر ق ــکیل دهندۀ ش ــی تش اصل
کلیســای جامــع، بــازار، ارگ حکومتــی، خیابان هــا و ســایر فضاهــای 
تــردد و فضــای تجــاری کــه بازار و ســایر ســاختمان های تجــاری را در 
برمی گرفــت. کلیســا، به طورمعمــول در محلــی خــاص قــرار داشــت و 
دیگــر ســاختمان ها و باغــات خصوصــی، شــهرها را شــکل می دادنــد 
)موریــس، 1394، 102(. تمامــی شــهرهای قرون وســطایی حداقــل 
شــامل یــک فضــای بــاز بودنــد کــه بــه عنــوان بــازار عمــل می کــرد. 
تجــارت و تولیــد در تمام شــهر گســترده بــوده و فضاهای باز و بســته، 
ــازار بودنــد. درنتیجــه  فضاهــای عمومــی و خصوصــی، منشــعب از ب
ــیده  ــهر کش ــز ش ــا مرک ــه از دروازه ت ــهر ک ــی ش ــای اصل خیابان ه

ــش  ــا نق ــایر خیابان ه ــی؛ و س ــازار اصل ــوان ب ــه عن ــه ب می شــد، هم
بازارچه هــا را بــازی می کردنــد )همــان، 105(. البتــه به نــدرت 
ــر  ــت. در اکث ــود داش ــازار وج ــدان ب ــر می ــهر در براب ــای ش کلیس
ــته  ــهرهای طراحی نشــده، فضــای تجــاری شــکلی نامنظــم داش ش
و نشــان می دهــد کــه نخســت، ســاختمان های پیرامــون ایــن 
میــدان، بنابــر نیازهــای خــاص خــود بنــا شــده اند. ایــن میدان هــا در 
گردهمایی هــای عمومــی نیــز کاربــرد داشــته اند )همــان، 107(. بــه 
عقیــدۀ »بنــه ولــو4«، شــهرهای بــزرگ قرون وســطایی اروپــا هرگــز 
دارای یــک مرکــز واحــد نبوده انــد؛ بلکــه در آنهــا یــک مرکــز مذهبی 
ــا کاخ  ــی ب شــامل کاتــدرال و کاخ اســقفی، یــک مرکــز قــدرت مدن
شــهرداری و یــک یــا چنــد مرکــز تجــاری و تاالرهــای اتحادیه هــای 

ــو، 1394، 57(.  ــه ول ــد )بن ــده می ش ــی دی صنف
شــکل گیری هویــت دولت شــهرهای قــرون  وســطی، بــر پایــه 
نیروهــای اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی به گونــه ای اســت کــه دو 
عامــل »تجــارت و تولیــد« و »تســلط دیــن بــر عقــل« در چارچــوب 
ــش به ســزایی در آن  ــازار و کلیســا نق ــی ب ــدی- فضای ســاختار کالب
ــا افزایــش فعالیت هــای اجتماعــی و  ــا کــرده و شــکل شــهر را ب ایف
 نیــاز بــه امنیــت، بــه طرحــی ارگانیــک و انــدام وار تبدیــل می کنــد

)دباغیــان، 1395(. پروفســور هوفــر5 می گویــد : »شــهر قرون وســطی 
ــادی  ــاخت اقتص ــت : س ــه اس ــش جنب ــان ش ــاط می ــه ارتب نتیج
)صنعت گــران،  اجتماعــی  ســاخت  تجــارت(،  )صنایع دســتی، 
ــهر،  ــرح ش ــدی )ط ــاخت کالب ــراف(، س ــون، اش ــان، روحانی بازرگان
ســاختمان های عمومــی، حصارهــا(، موقعیــت قانونــی )قانــون 
ــی  ــت جغرافیای ــات(، موقعی ــی، مح ــتگاه های حقوق ــی، دس اساس
ــات  ــری( و حی ــل، ایســتگاه ها، محل هــای بارگی ــا، پ )اراضــی، آبراه ه

ــناجردی، 1389، 50(. ــی س ــزدی و رجب ــی ی ــی« )پاپل سیاس
کلیســاها، یــا زیارتگاه هــا، عامــل اصلــی شــکل دهنده و توســعه دهندۀ 

جســتار

تصویر 1:  نقشــۀ مســجدالنبی در مرکز شهر مدینه در سال 1946 میادی.  
.www.mapas.owje.com : مأخذ

تصویر 2:  نقشۀ حرم مطهر امام رضا )ع( در مرکز شهر مشهد در دورۀ قاجار 
ســال 1285هجری شمســی. مأخذ : مدرس رضوی، فیاض، مؤیدی، مولوی 

و فرخ،  40،1388.
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شــهرها نیســتند؛ بلکــه در کنــار بــازار و اجــزای حکومتی نقــش خود 
ــیاری  ــطی در بس ــه های قرون وس ــی نقش را ایفــا می کننــد. بررس
از شــهرهای اروپــا نشــان می دهــد کلیســاها و اماکــن زیارتــی 
به صــورت منفصــل و جداافتــاده از بافــت مجــاور خــود هســتند کــه 
بــا نمونه هــای مشــابه در شــهر اســامی متفــاوت اســت )تصویــر 3(. 
مقصــود از مرکزیــت، صرفــاً مرکزیت هندســی در شــهر نیســت؛ بلکه 
ــی شــهر اســت. در بســیاری از نقشــه های  ــت اجتماعی-آیین مرکزی
شــهرهای قرون وســطی، جدایــی عینی-ذهنــی مــکان مقــدس 

ــود.  ــاهده می ش ــون به وضــوح مش ــه پیرام نســبت ب

یافته های پژوهش
ــرگ  ــدس، » نورب ــکان مق ــون م ــی پیرام ــل قیاس ــتای تحلی در راس
شــولتز6« بــرای قیــاس میــان مســجد و کلیســا این گونــه می گویــد: 
ــف و  ــی، بازکش ــه ورود، رویاروی ــود ک ــی ب ــتین جای ــا نخس »کلیس
لحظه هــای  کــه  آن گونــه  یگانــه می ســاخت،  را  روشن ســازی 
ــز  ــد، هرگ ــارکت می یافتن ــاداری مش ــود معن ــکان در وج ــرد م کارب
ــا  ــجد بن ــت. مس ــجد یاف ــوان در مس ــت را نمی ت ــزی ازاین دس چی
ــد  ــی از مقص ــن رو ته ــت و ازای ــا هس ــود در همه ج ــت خ ــه ماهی ب
اســت. هــدف هــر مســجدی کعبــه اســت کــه خــارج از بنــای آن در 
ــی- ــاختمان فرهنگ ــن س ــب ای ــده و بدین ترتی ــت ها واقع ش دوردس
 اســامی حتــی نمی توانــد بیانــی از حــس ورود بــه یــک مکان باشــد«

)نوربــرگ شــولتز، 1391، 130(. میــرزا کوچــک خوشــنویس 
ــامی   ــهر اس ــد : »در ش ــاس، می نویس ــن قی ــان ای ــز در بی نی
ــک  ــی ایدئولوژی ــازار، ارتباط ــع و ب ــجد جام ــه، مس دارالحکوم
ــاط  ــه ارتب ــد، درحالی ک ــدا می کنن ــم پی ــهری باه ــد ش در کالب
ــتقل و  ــیحی مس ــهرهای مس ــهری در ش ــر ش ــه عنص ــن س ای

ــری،  ــرزا کوچــک خوشــنویس و زرگ ــم هســتند« )می جــدا از ه
 .)1396

ــد  ــاور اســامی و مســیحی در عناصــر معمــاری و کالب ــاوت دو ب تف
شــهر تأثیرگــذار اســت. اماکــن مقــدس بــه عنــوان عنصــر اصلــی و 
ــا  حیاتــی شــهر، نشــان دهندۀ شــاکلۀ منظریــن شــهرها هســتند. ب
ــط و  ــا محی ــا ب ــاط آنه ــوۀ ارتب ــدس و نح ــای مق ــی مکان ه بررس
زائــران، می تــوان مؤلفه هــای منظریــن آنهــا را تدویــن کــرد. در ایــن 
راســتا، جهــت تدقیــق فرضیــۀ مقالــه در خصــوص الگوهــای منظرین 
ــرم  ــدس ح ــکان مق ــهر، دو م ــدس در ش ــن مق ــی اماک در مکان یاب
مطهــر امــام رضــا )ع( در نمونــۀ اســامی و کلیســای دومــو میــان 
در نمونــۀ مســیحی به صــورت تطبیقــی مــورد قیــاس قــرار گرفــت. 

حرم مطهر امام رضا )ع( در مشهد
ــان  ــد. در زم ــاخته ش ــا )ع( در 610 ه.ق س ــام رض ــر ام ــرم مطه ح
ــای  ــج محله ه ــان به تدری ــناباد در دوره تیموری ــهر س ــترش ش گس
ــی در  ــت پیرامون ــی باف ــت و توســعه اصل اطــراف حــرم شــکل گرف
ــه  ــاد و رفته رفت ــاق افت ــوی اتف ــب در دوره صف ــاه طهماس ــان ش زم
مشــهد بــه قطــب مذهبــی کشــور تبدیل شــد. اولیــن تغییر اساســی 
مورفولوژیکــی مشــهد در دوره صفــوی بــا ایجــاد محــور باالخیابــان و 
پایین خیابــان صــورت گرفــت. نهــر جــاری آب در بــاال خیابــان کــه 
از چشــمه گیــاس روســتایی در 45 کیلومتــری مشــهد، بــه حــرم 
ــود، نمــود حضــور طبیعــت  ــام رضــا )ع( منتقــل شــده ب مطهــر ام
بــه عنــوان نمــاد پاکــی در محــدودۀ حــرم بــوده اســت. تــا قبــل از 
ــراف حــرم  ــای اط ــت محله ه ــی شــهر، باف ــازمان فضای تحــوالت س
ــد. مــکان  مطهــر به صــورت ارگانیــک و همگــن شــکل گرفتــه بودن
مقــدس جزئــی از بافــت بــوده و گســترش آن برحســب نیــاز و ازدیــاد 

تصویر3 : چند نمونه مکان قدســی که در مرکز شــهرهای  قرون وســطی اروپای مسیحیت قرار گرفته اند. مأخذ : موریس، 1394، 108.
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مجــاوران حــرم شــکل گرفتــه و در آن نظــام سلســله مراتب محلــه، 
بــازار و مــکان قدســی هم پیونــد بــوده اســت. از گذشــته دور همــواره 
پیرامــون حــرم مطهــر امــام رضــا )ع( فعالیت هــای جــاری و روزمــرۀ 
مــردم ماننــد خریــد از بــازار، شستشــوی لباس هــا در نهــر اصلــی بــاال 
ــارت  ــار زی ــان و ســایر فعالیت هــای تفریحــی و تفرجــی در کن خیاب
صــورت می گرفــت )تصویــر 4(. بازشــدن فضــای قدســی بــه محلــه 
و عــدم سلســله مراتب معنایــی، از دیگــر مشــخصه های ارتبــاط حــرم 
مطهــر بــا منظــر پیرامونــی خــود بــوده اســت. بــه ایــن معنــی کــه 
ــاط  ــران و مجــاوران، ارتب ــه زائ ــت و نســبت ب ــه باف حــرم متصــل ب
بی واســطه ای داشــته اســت. حــرم، عنصــری در کنــار ســایر عناصــر 
ــی  ــای زیارت ــۀ فض ــر 5( و هندس ــوده )تصوی ــهر ب ــای ش و کانون ه
ــران و  ــاز زائ ــا نی ــف ب ــی آن منعط ــعۀ هندس ــکل و توس آن، مربع ش
ــه  ــکان، به مثاب ــن م ــارت در ای ــت. زی ــده اس ــام می ش ــاوران انج مج
یــک بســته فعالیــت آیینــی، تفرجــی و فراغتــی بــوده و دسترســی 
ــدس،  ــکان مق ــه م ــدن ب ــرای مشرف ش ــز ب ــاوران نی ــران و مج زائ

ــوده اســت.   ــدون سلســله مراتب ب دسترســی ب

کلیسای دومو در میالن ایتالیا
تاریخچــه شــکل گیری شــهر میــان بــه 400 ســال قبــل از میــاد 
مســیح بازمی گــردد. نقشــه شــهر میــان در ســده های میانــه یــک 
ــز  ــی آن مرک ــاط پیرامون ــی از نق ــه در یک ــت ک ــی اس ــۀ دوران حلق
حکومتــی قــرار گرفتــه و مطابــق نقشــه تاریخــی، مکان یابــی کلیســا 
در نقطــه مرکــزی شــهر انتخاب شــده اســت. کلیســای جامــع میان 
یــا کلیســای »دومــو«، یکــی از مطرح تریــن کلیســاهای مســیحیت 
اســت. در 1386 میــادی، ســاخت کلیســا بــه دســتور »ژان گااِلس 
ــل  ــکونتی تمای ــد. ویس ــاز ش ــان، آغ ــران می ــکونتی7« حکم ویس
داشــت شــهر میــان، بنــای عظیمی بــه عنــوان نمــاد قــدرت در برابر 
رقبایــش داشــته باشــد. کلیســای دومــو در مرکــز میــان و در پــازا 

 .)Gentile & Canali, 2018( ــه اســت ــرار گرفت ــو8« ق »دل دوم
کلیســای دومــو در یــک هســته منفصــل نســبت بــه بافــت مجــاور 
ــر 6(. معمــاری آن، حالتــی ســلطه گونه و  ــه اســت )تصوی ــرار گرفت ق
از نظــر ذهنــی، مســلط بــه محلــه و بافــت اطــراف اســت )تصویــر 7(. 
ایجــاد قداســت ماورایــی و آســمانی بــه مــکان مقــدس و جدایــی از 
امــور زمینــی و روزمــره، عوالــم زمینــی را از خــود می رانــد و حالتــی 
دوقطبــی در فضــا ایجــاد می کنــد. ایجــاد سلســله مراتب معنایــی و 
قدســی بــرای زائــران، از دیگــر مشــخصات منظریــن کلیســای دومــو 
اســت. در ایــن ســاختار منظریــن، به واســطۀ جدایــی ذهنــی و مــادی 
ــک  ــه مقصــد نزدی ــر ب ــه ماســوای خــود، زائ ــر قدســی نســبت ب ام
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می شــود ولــی نمی توانــد بــه آن برســد. یــا حداقــل چنیــن تصویــری 
در ذهــن مخاطــب ایجــاد می شــود و ایــن یکــی از عوامــل انفصــال 
بافــت از فضــای قدســی آن اســت )تصویــر 8(. در ایــن کلیســا ماننــد 
ســایر بناهای قدســی مســیحی، بــه دلیل مذمــوم پنداشــتن طبیعت 
ــت در  ــطی، طبیع ــرون  وس ــیح در دورۀ ق ــن مس ــی دی در جهان بین

ســاختار کلیســا و محیــط اطــراف آن جایگاهــی نداشــته اســت. 

نتیجه گیری
بــا توجــه به بررســی نقشــۀ شــهرهای اســامی و مســیحی، مهم ترین 
تمایــز منظــر زیارتــی در دو شــهر اســامی و مســیحی، نحــوۀ ارتباط 
عنصــر قدســی بــا بافــت مجــاور خــود اســت؛ زیــرا تأثیــر بســیاری در 
ادراک زائــران، رفتارهــای فعالیتــی مجــاوران و تعییــن سلســه مراتب 

آن دارد.
ــا ایجــاد  ــا بافــت و ب تقــدس مــکان در شــهر اســامی، در ارتبــاط ب
ــر،  ــری دیگ ــه تعبی ــت. ب ــردی اس ــی و عملک ــتگی محتوای همبس
قداســت مــکان موجــب ایجــاد فاصلــه و حریــم نســبت بــه مخاطــب 
ــن  ــت منظری ــی از هوی ــدس را جزئ ــکان مق ــب م ــود. مخاط نمی ش
محــل زیــارت و ســکونت خــود می دانــد و زیــارت یــک امــر منفــرد 
نیســت؛ بلکــه مجموعــه ای از فعالیت هــای معنــوی، تجــاری و تفرجی 
اســت. پیرامــون مــکان قدســی، مــردم فعالیت هــای روزمــره شــامل 
خریــد و تفریــح و گــردش نیــز همــراه بــا زیــارت انجــام می دهنــد. 
درحالی کــه در شــهر مســیحی، مــکان مقــدس، دارای قداســت 
ــب در هویــت شــهر عمــل  ــه عنــوان عنصــر غال ماورایــی اســت و ب
می کنــد. توســعۀ بافــت پیرامونــی به صــورت منفصــل بــوده و زیــارت 
غالبــاً منفــرد و بــه دور از فعالیت هــای حاشــیه ای مردمــی و روزمــره 
ــترش  ــکل گیری و گس ــر آن ش ــاوه ب ــت. ع ــه اس ــورت می گرفت ص
شــهرها غالبــاً بــر پایــۀ مــکان کلیســا نبــوده، بلکــه مرکــز حکومتــی، 
ــهر  ــاختار ش ــذار در س ــب و تأثیرگ ــر غال ــازار از عناص ــا و ب خیابان ه
هســتند. جــدول 1 بــه بررســی قیاســی معیارهــای منظــر زیارتــی 
مــکان مقــدس منتــج از قیــاس نمونه هــا در دو نگــرش مســیحی و 

ــردازد.   ــامی می پ اس
طبــق بررســی قیاســی حــرم مطهــر امــام رضــا )ع( و کلیســای دومــو 
میــان، منظــر اماکــن مقــدس در دو دیــدگاه مســیحیت و اســام را 

می تــوان در دو الگــو بــه تصویــر کشــید )تصویــر 9(.
در پایــان بایــد ایــن نکتــه را متذکــر شــد کــه بافــت متصــل پیرامونی 
ــه  ــل آنچ ــه دلی ــروزه ب ــامی، ام ــهرهای اس ــدس در ش ــن مق اماک
توســعه خوانــده می شــود، به تدریــج در حــال از بیــن رفتــن هســتند 

کــه بررســی آن خــود پژوهــش دیگــری را می طلبــد.  
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تصویــر5 : هم پیونــدی مکان مقدس و بافت پیرامونــی حرم در دوره قاجار. 
نگارندگان. مأخذ: 

تصویر 6 : نقشــه شهر میان در قرن 19 میادی. 
.www.antiquemapsandprints.com مأخذ: 

تصویر 7 : کلیســای دومو میان در سال 1856 میادی.
.www.en.wikipedia.org : مأخذ

تصویــر 8 : بافت پیرامونی کلیســای دومــو در قرن 19 میــادی، مأخذ : 
نگارندگان.
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جدول 1 : بررســی قیاســی معیارهای منظر زیارتی مکان مقدس منتج از قیاس نمونه ها در دو نگرش مســیحی و اسامی. مأخذ : نگارندگان.

تصویر 9 :  تعبیر ترســیمی الگوی منظر اماکن قدســی در شهرهای مســیحی )راست( و شهرهای اسامی )چپ(. مأخذ : نگارندگان.

کلیسای دومو  میالنحرم مطهر امام رضا )ع(مؤلفه هاردیف

هویــت منظریــن مــکان 1
مقــدس

ــت و  ــم اس ــه حاک ــی در محل ــای قدس  فض
ــی  ــف هویت ــی از تعری ــون جزئ ــت پیرام باف

ــت.  ــدس اس ــکان مق ــن م منظری

فضــای قدســی بــر محلــه حاکــم اســت و حالتــی ســلطه گونه دارد. عوالــم 
ــد. فضــای  ــی ایجــاد می کن ــی دوقطب ــد و حالت ــی را از خــود می ران زمین

قدســی در ذهــن مخاطــب دارای یــک قداســت ماورایــی اســت.

مقصدمحــور یــا مرکزمحــور 2
ــودن مــکان مقدس ب

ــت و  ــیر اس ــی از  مس ــدس بخش ــکان مق م
عنصــر مقــدس، عنصــری در کنــار عناصــر و 
کانون هــای دیگــر اســت. در ایــن الگــو زائــر 

ــه مقصــد می رســد. در مســیر ب

ــواف آن  ــال ط ــا در ح ــت و فضاه ــی در مرکزی ــر قدس ــو ام ــن الگ در ای
هســتند. در ایــن الگــو بــه مقصــد می تــوان نزدیــک شــد ولــی نمی تــوان 

بــه آن رســید. 

هندسۀ مکان مقدس3
هندســۀ فضــای زیارتــی مربــع شــکل و 
ــه  ــا توجــه ب توســعۀ هندســی منعطــف و ب

ــاوران. ــران و مج ــاز زائ نی
ــدون توســعه و گســترش  ــراً ب ــب صلیب شــکل و اکث هندســه به طــور غال

پیرامونــی.

ــای 4 ــترش فضاه ــوۀ گس نح
ــی پیرامون

توسعۀ بافت پیرامونی به صورت متصل.
 توسعۀ بافت پیرامونی به صورت منفصل.

شــکل گیری فعالیت هــای 5
مردمــی

مــردم  قدســی  مــکان  پیرامــون  در   
و  خریــد  شــامل  روزمــره  فعالیت هــای 
تفریــح و گــردش را همــراه بــا زیــارت انجــام 

. هنــد می د
اعمال زیارت  غالباً منفرد و بدون فعالیت های حاشیه ای مردمی. 

در 6 طبیعــت  نمــود  
ی ز ســا منظر

حضــور حیــاط در مــکان مقــدس بــه عنــوان 
فضــای تفرجــی و عبــادی و اســتفاده از آب 
ــه.  ــه تنزی ــاد ب ــت اعتق ــه جه ــان ب و گیاه
نمــود عناصــر ســه گانۀ  مناظــر آیینــی 
ایرانــی)آب، درخــت، عنصــر مقــدس در 

ــر(. ــار یکدیگ کن

حضــور عرصــۀ عریــض در پیــش ورودی مــکان مقــدس به مثابــه صحــن 
در اماکــن مقــدس اســامی، عــدم اســتفاده از عناصــر طبیعــی ماننــد آب 

و درخــت.

سلسه مراتب دسترسی7
سلســله مراتب  بــدون  قدســی  مــکان 
ــر  ــار عناص ــن در کن ــرار گرفت ــی و ق معنای

ــهر  ــر ش دیگ
ــراه  ــه هم ــاص را ب ــی خ ــه معنای ــله مراتب ک ــی دارای سلس ــکان قدس م

ــد. ــرا می کن ــهر مج ــزای ش ــایر اج ــود را از س دارد و خ
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* ایــن مقالــه مســتخرج از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد »محمــد جــواد نطــاق«، بــا عنــوان  »طراحــی منظــر درگاه حــرم مطهــر رضــوی بــه مثابــه یــک  جلوخــان 
آیینی-اجتماعــی« اســت کــه بــه راهنمایــی جنــاب آقــای دکتــر »ســید امیــر منصــوری«، در بهمــن 1397 در پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران ارائــه 

شــده اســت.
Duomo di Milano .1

Joseph Ernest Renan .2
Amos Rapoport .3

Leonardo Benevolo .4
Prof. Paul Hofer .5

Christian Norberg-Schulz .6
 Jean Galéas Visconti : Gian Galeazzo Visconti )16 October 1351 – 3 September 1402(, son of Galeazzo II Viscontiand Bianca of Savoy, was the .7
 first Duke of Milan )1395([1] and ruled the late-medieval city just before the dawn of the Renaissance. He was the founding patron of the Certosa

.di Pavia, completing the Visconti Castle at Pavia begun by his father and furthering work on the Duomo of Milan

Piazza del Duomo, Milan .8
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