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چکیــده | بــا مطالعــۀ تاریخچــۀ تنــوع نگرشهــای شهرســازی در جهــان ،ایــن نکتــه روشــن میشــود کــه
ادیــان و مذاهــب ،تأثیــر بســیاری بــر هندســۀ حاکــم بــر شــهر ،توســعه و ریخــت شــهر داشــتهاند .اثــر ادیــان
در توســعۀ شــهر ،ریشــه در اهمیــت قائلشــدن بــرای اماکــن مقــدس دارد .همــواره ســاخت مــکان مقــدس در
یــک محــدوه ،موجــب واجــد ارزششــدن بافــت اطــراف خــود و تمرکــز ســایر فعالیتهــای شــهری در پیرامــون
آن میشــده و رفتهرفتــه ســاختار شــهر شــکل میگرفتــه اســت .نــوع نــگاه بــه مــکان مقــدس در دو دیــن
اســام و مســیحیت بهطورکلــی متفــاوت بــوده و ایــن نگــرش در منظــر مــکان مقــدس نیــز متبلــور شــده اســت؛
بهطوریکــه بــا قیــاس تحلیلــی و تاریخــی شــهرهای اســامی و مســیحی و بررســی جایــگاه مــکان مقــدس در
آنهــا ،میتــوان بــه تفاوتهــای منظریــن مــکان مقــدس در دو نگــرش پــی بــرد .در ایــن پژوهــش کیفــی ،ابتــدا
دیــدگاه نظریهپــردازان 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 .یافتههــای ایــن بررســی نشــان
میدهنــد کــه هویــت منظریــن مکانهــای مقــدس در شــهر اســامی بهصــورت ارگانیــک در پیونــد بــا محلــه و
بافــت اطــراف خــود بودهانــد .بهگون ـهای کــه در دل فضاهــای پیرامونــی بهصــورت همپیونــد قــرار میگرفتــه و
موجــب اتصــال فعالیتهــای متنــوع زیارتــی و مردمــی بــرای زائــران و مجــاوران میشــده اســت .اما در مســیحیت،
مــکان مقــدس ،اســتقالل معنایــی و فرمــی دارد و بــا یــک معمــاری ســلطهگر کــه بهصــورت تجســدی از مســیح
شــکلگرفته ،بــدون ارتبــاط عینی-ذهنــی بــا محلههــای اطــراف اســت .بهطوریکــه موجــب جدایــی مــکان
مقــدس و فعالیتهــای وابســته میشــده اســت .ریشــۀ ایــن مطلــب در بررســی مصداقهــای منظــر مکانهــای
مقــدس در دو شــهر اســامی و مســیحی نمایــان میشــود.

واژگان کلیدی | شهر اسالمی ،شهر مسیحی ،مکان مقدس ،منظر زیارتی ،توسعۀ پیرامونی.

مقدمــه | در تمدنهــا و فرهنگهــای مختلــف ،ســاختار شــهرها
متفــاوت بــوده و شــاکلۀ آنهــا ،همــواره متأثــر از نیروهــای
فرهنگــی ،مذهبــی و جغرافیایــی اســت .شــهر ،گروهــی از
فضاهــای بــاز و بســته نیســت ،بلکــه کل وحــدتداری اســت
کــه هریــک از اجــزای آن بــا نقــش معیــن بــه تحقــق هــدف
مجموعــه خدمــت میکنــد (منصــوری .)1386 ،در ایــن کل،
** نویسنده مسئول mmuhammad.natagh5011532@gmail.com :
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بعضــی اجــزاء نقــش حیاتــی در ریخــت شــهر دارنــد .در بســیاری
از شــهرها ،مکانهــای مقــدس بــه عنــوان یــک عنصــر منظریــن
آیینــی و هســتۀ کانونــی شــهر فعالیــت میکننــد کــه توســعه و
فعالیتهــای مردمــی در پیرامــون ایــن فضاهــا اتفــاق میافتــد.
فعالیتهــای مردمــی همچــون زیــارت و آمادهســازی زائــران
بــرای ورود بــه مــکان قدســی ،موجــب رونقگرفتــن فضاهــای
پیرامونــی مکانهــای مقــدس شــده اســت .مقصــود از مــکان
مقــدس در شــهر اســامی ،اماکــن زیارتــی ،بقــاع متبــرک و
مســجد؛ و در مســیحیت ،کلیســاها و زیارتگاههــای قدیســین

مقایسۀ دو الگوی منظر مقدس در شهر اسالمی و مسیحی | محمدجواد نطاق و فرنوش مخلص
اســت« .منظــر مقــدس» یــا « »Sacred landscapeموضوعــی
بــوده کــه در بســیاری از پژوهشهــای خارجــی بررســی شــده
اســت .مصــداق منظــر مقــدس در پــارهای از مــوارد ،گزیــدهای از
عناصــر طبیعــی چــون چشــمه یــا غــار در یــک کــوه اســت کــه
نمونههایــی از آن بــه عنــوان مــکان مقــدس ،در همــۀ ادیــان
الهــی وجــود دارد .نــوع نــگاه بــه ایــن اماکــن ،موجــب تمایــز در
ســاختار منظریــن آن در دو دیــدگاه اســام و مســیحیت شــده
اســت .ایــن پژوهــش بهطورکلــی کنکاشــی جهــت بیــان تفــاوت
مؤلفههــای منظریــن مکانهــای مقــدس در شــهرهای اســامی
و مســیحی اســت.

روش تحقیق

پژوهــش حاضــر از نظــر ماهیــت و روش کار ،پژوهشــی توصیفــی-
تحلیلــی اســت کــه در آن ابتــدا دیــدگاه نظریهپــردازان پیرامــون
مــکان مقــدس در شــهرهای اســامی و غربــی؛ و ســپس جایــگاه
مــکان مقــدس در شــهر اســامی و مســیحی بــه کمک نقشـههای
تاریخــی و منابــع نوشــتاری بــرای تعییــن شــاخصهای منظریــن
مکانهــای قدســی بررســی شــده اســت .در راســتای تدقیــق
نظریــه مطرحشــده در ایــن مقالــه در خصــوص الگــوی منظریــن
اماکــن مقــدس و جایــگاه آنهــا در شــهرهای اســامی و مســیحی،
مقایس ـهای تطبیقــی میــان دو مــکان مذهبــی حــرم امــام رضــا
(ع) در مشــهد بــه عنــوان نمونــۀ اســامی و کلیســای دومــو 1در
میــان بــه عنــوان نمونــۀ مســیحی صــورت گرفتــه اســت .در
انتخــاب نمونههــا ،مؤلفههایــی همچــون قرارگرفتــن در مرکــز
شــهر ،میــزان زائرپذیــری و اهمیــت ایــن مکانهــا بــرای زائــران
مســلمان و مســیحی مــورد توجــه بــوده اســت.

سؤال پژوهش

ایــن پژوهــش بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن سؤالهاســت کــه هویــت
منظریــن مکانهــای مقــدس در شــهر اســامی و مســیحی چــه
تفــاوت عمــدهای دارنــد؟ و اماکــن مقــدس چگونــه بــر بافــت
پیرامونــی خــود ،رفتــار و فعالیتهــای زائــران و مجــاوران،
تأثیرگــذار هســتند؟

فرضیه

بــه نظــر میرســد هویــت منظرین شــهرهای اســامی و مســیحی،
متأثــر از تفــاوت باورهــای مذهبــی آنهاســت .بهواســطۀ تــداوم
ایــن باورهــا ،الگــوی منظرینــی در مکانیابــی اماکــن مقــدس در
بافــت شــهر و در ذهــن شــهروندان در ســطوح مختلــف بــه وجــود
آمــده کــه نمــود آن بهطــور مشــخص در ارتبــاط مــکان مقــدس
بــا پیرامــون ،زائــران و فعالیتهــای وابســته بــه آن ،قابلتأمــل
اســت.

جایــگاه مکان مقــدس در شــهر اســامی از دیدگاه
نظریهپــردازان

از دیــدگاه «نجمالدیــن بمــات» ،شــهر اســامی عبــارت اســت
از نمایــش فضایــی شــکل و ســاختمان اجتماعــی ،کــه براســاس
ایدهآلهــای اســامی ،فرمهــای ارتباطــی و عناصــر تزئینــی خــود
را در شــهر وارد کــرده اســت .امــا فراتــر از ایــن تعریــف ،اصــل
دیگــری بــر جامعــۀ مســلمانان حاکــم اســت و آن محدودنبــودن
بــه زمــان و نداشــتن جغرافیــای خــاص اســت کــه مفهــوم امــت
اســامی ،آن را تعریــف میکنــد .در شــهرهای اســامی فــرم
بهتبــع معنــا تعریــف میشــود و کالبــد ،هویــت خــود را از محتــوا
میگیــرد و ایــن متأثــر از بنیانهــای نظــری هنــر و معمــاری
اســامی اســت (بمــات .)11 ،1393 ،از خصوصیــات مهــم
شــهر اســامی ،وحــدت زندگــی مــادی و معنــوی اســت کــه
رابطــۀ جدانشــدنی بــا اقتصــاد ،سیاســت و مذهــب دارنــد
(اعتضــادی« .)16 ،۱۳۷۷ ،جــوزف ارنســت رنــان »2اعتقــاد 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 ازایـنرو نقــش مذهبی شــهر
بــر اهــداف نظامــی اقتصــادی حکومتهــای مســتقر در آن شــهر
اولویــت دارد (لطیفــی و صفــری چابــک .)1392 ،مــکان مقــدس در
شــهر اســامی بهصــورت جزئــی از یــک کل در ســاختار شــهر ظاهــر
میشــود .گرچــه ایــن جــزء خــود نطفــه پیدایــش و هســتۀ اولیــۀ
آن کل بــوده و همــواره در تغییــرات آن نقــش تعیینکننــده داشــته
اســت (اعتضــادی« .)1377 ،امــوس راپاپــورت »3مذهــب را یکــی از
ارکان اصلــی شــهرهای اســامی میدانــد .وی شــهرهای اســامی
را بهصــورت مجموعــهای از محــات همگــن و یکنواخــت تعریــف
میکنــد کــه ســاکنان آنهــا بهوســیلۀ زبــان ،مذهــب ،شــغل ،خانــواده
یــا ســابقۀ زندگــی مشــترک ،مــرز خــود را مشــخص کردهانــد .او
ســاختار محلـهای شــهر اســامی را اینطــور تصــور نمــوده اســت :هر
محلــه ،یــک شــهر کوچــک بــا تمــام خدمــات مثــل مســجد ،حمــام،
نانوایــی ،بازارچــه و بــازار بــوده و عناصــر و ســازمانیافتگی آن مشــابه
کل شــهر اســت (شــیخی .)1382 ،بخشــی از ماهیــت چندگانــه
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
شــهر ،موجودیــت یکپارچــه و هویــت شــهر را تقویــت خواهنــد
کــرد و برجستهشــدن ویژگیهــای مشــترک اجتماعــی ،فرهنگــی
و اعتقــادی جامعــه را بــه دنبــال خواهنــد داشــت (ابرقویــی فــرد،
صابونچــی و فرزیــن.)1397 ،

وحــدت  ،یکپارچگــی ،برابــری و تــوازن ،از بنیانهــای اساســی در
ســاختار شــهر اســامی اســت .شــهر اســامی تبلــور همپیونــدی
عناصــر شــهری و عــدم برتــری وزنــی یــک عنصــر نســبت بــه عنصــر
دیگــر اســت .مــکان مقــدس نیــز اگرچه در توســعه و گســترش شــهر
پاییز  1398شماره 48

15

جســتار
نقــش حیاتــی دارد ولــی در کنــار عناصــر دیگــر ماننــد بــازار و محلــه
بهصــورت همگــن قــرار گرفتــه اســت.
در بررســی نقشـههای تاریخــی بســیاری از شــهرهای اســامی ماننــد
مشــهد و مدینــه ،مکانهــای مقــدس ماننــد زیارتگاههــا و مســاجد در
یــک شــاکلۀ کلــی بــا بــازار ،محلــه و پیرامــون خــود قــرار گرفتهانــد
(تصاویــر  1و .)2منظــر قدســی در شــهرهای اســامی بهخصــوص
در شــهرهای ایــران ،بهصــورت همپیونــد و همگــن بــا کاربریهــای
همجــوار بــوده بهطوریکــه دو مشــخصه همگنبــودن در عیــن
مســتقلبودن را تداعــی میکنــد و نقــش حیاتــی در شــکلگیری
و توســعه یکپارچــه بافــت شــهری دارنــد .بهگون ـهای کــه فضاهــای
مجــاور در جــوار مــکان قدســی ،بــه تبعیــت از آن توســعه پیــدا
میکننــد و مــکان قدســی محــل تعامــات اجتماعی-آیینــی اســت.

جایــگاه مــکان مقــدس در شــهر مســیحی از دیدگاه
نظریهپــردازان

ن وســطی در تمامــی کشــورهای اروپایــی در
شــهرهای غربــی قــرو 
بســیار از جزئیــات بصــری مشــابه یکدیگــر بودنــد .عناصــر و اجــزای
اصلــی تشــکیلدهندۀ شــهر قــرونوســطایی عبــارت اســت از:
کلیســای جامــع ،بــازار ،ارگ حکومتــی ،خیابانهــا و ســایر فضاهــای
تــردد و فضــای تجــاری کــه بازار و ســایر ســاختمانهای تجــاری را در
برمیگرفــت .کلیســا ،بهطورمعمــول در محلــی خــاص قــرار داشــت و
دیگــر ســاختمانها و باغــات خصوصــی ،شــهرها را شــکل میدادنــد
(موریــس .)102 ،1394 ،تمامــی شــهرهای قرونوســطایی حداقــل
شــامل یــک فضــای بــاز بودنــد کــه بــه عنــوان بــازار عمــل میکــرد.
تجــارت و تولیــد در تمام شــهر گســترده بــوده و فضاهای باز و بســته،
فضاهــای عمومــی و خصوصــی ،منشــعب از بــازار بودنــد .درنتیجــه
خیابانهــای اصلــی شــهر کــه از دروازه تــا مرکــز شــهر کشــیده

تصویر  :1نقشــۀ مســجدالنبی در مرکز شهر مدینه در سال  1946میالدی.
مأخذ .www.mapas.owje.com :
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میشــد ،همــه بــه عنــوان بــازار اصلــی؛ و ســایر خیابانهــا نقــش
بازارچههــا را بــازی میکردنــد (همــان .)105 ،البتــه بهنــدرت
کلیســای شــهر در برابــر میــدان بــازار وجــود داشــت .در اکثــر
شــهرهای طراحینشــده ،فضــای تجــاری شــکلی نامنظــم داشــته
و نشــان میدهــد کــه نخســت ،ســاختمانهای پیرامــون ایــن
میــدان ،بنابــر نیازهــای خــاص خــود بنــا شــدهاند .ایــن میدانهــا در
گردهماییهــای عمومــی نیــز کاربــرد داشــتهاند (همــان .)107 ،بــه
عقیــدۀ «بنــه ولــو ،»4شــهرهای بــزرگ قرونوســطایی اروپــا هرگــز
دارای یــک مرکــز واحــد نبودهانــد؛ بلکــه در آنهــا یــک مرکــز مذهبی
شــامل کاتــدرال و کاخ اســقفی ،یــک مرکــز قــدرت مدنــی بــا کاخ
شــهرداری و یــک یــا چنــد مرکــز تجــاری و تاالرهــای اتحادیههــای
صنفــی دیــده میشــد (بنــه ولــو.)57 ،1394 ،

شــکلگیری هویــت دولتشــهرهای قــرونوســطی ،بــر پایــه
نیروهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی بهگون ـهای اســت کــه دو
عامــل «تجــارت و تولیــد» و «تســلط دیــن بــر عقــل» در چارچــوب
ســاختار کالبــدی -فضایــی بــازار و کلیســا نقــش بهســزایی در آن
ایفــا کــرده و شــکل شــهر را بــا افزایــش فعالیتهــای اجتماعــی و
نیــاز بــه امنیــت ،بــه طرحــی ارگانیــک و انــداموار تبدیــل میکنــد
(دباغیــان .)1395 ،پروفســور هوفــر 5میگویــد « :شــهر قرونوســطی
نتیجــه ارتبــاط میــان شــش جنبــه اســت  :ســاخت اقتصــادی
(صنایعدســتی ،تجــارت) ،ســاخت اجتماعــی (صنعتگــران،
بازرگانــان ،روحانیــون ،اشــراف) ،ســاخت کالبــدی (طــرح شــهر،
ســاختمانهای عمومــی ،حصارهــا) ،موقعیــت قانونــی (قانــون
اساســی ،دســتگاههای حقوقــی ،محــات) ،موقعیــت جغرافیایــی
(اراضــی ،آبراههــا ،پــل ،ایســتگاهها ،محلهــای بارگیــری) و حیــات
سیاســی» (پاپلــی یــزدی و رجبــی ســناجردی.)50 ،1389 ،
کلیســاها ،یــا زیارتگاههــا ،عامــل اصلــی شــکلدهنده و توســعهدهندۀ

تصویر  :2نقشۀ 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 ،

مقایسۀ دو الگوی منظر مقدس در شهر اسالمی و مسیحی | محمدجواد نطاق و فرنوش مخلص
شــهرها نیســتند؛ بلکــه در کنــار بــازار و اجــزای حکومتی نقــش خود
را ایفــا میکننــد .بررســی نقشــههای قرونوســطی در بســیاری
از شــهرهای اروپــا نشــان میدهــد کلیســاها و اماکــن زیارتــی
بهصــورت منفصــل و جداافتــاده از بافــت مجــاور خــود هســتند کــه
بــا نمونههــای مشــابه در شــهر اســامی متفــاوت اســت (تصویــر .)3
مقصــود از مرکزیــت ،صرفـاً مرکزیت هندســی در شــهر نیســت؛ بلکه
مرکزیــت اجتماعی-آیینــی شــهر اســت .در بســیاری از نقش ـههای
شــهرهای قرونوســطی ،جدایــی عینی-ذهنــی مــکان مقــدس
نســبت بــه پیرامــون بهوضــوح مشــاهده میشــود.

یافتههای پژوهش

در راســتای تحلیــل قیاســی پیرامــون مــکان مقــدس « ،نوربــرگ
شــولتز »6بــرای قیــاس میــان مســجد و کلیســا اینگونــه میگویــد:
«کلیســا نخســتین جایــی بــود کــه ورود ،رویارویــی ،بازکشــف و
روشنســازی را یگانــه میســاخت ،آنگونــه کــه لحظههــای
کاربــرد مــکان در وجــود معنــاداری مشــارکت مییافتنــد ،هرگــز
چیــزی ازایندســت را نمیتــوان در مســجد یافــت .مســجد بنــا
بــه ماهیــت خــود در همهجــا هســت و ازایــنرو تهــی از مقصــد
اســت .هــدف هــر مســجدی کعبــه اســت کــه خــارج از بنــای آن در
دوردســتها واقعشــده و بدینترتیــب ایــن ســاختمان فرهنگــی-
اســامی حتــی نمیتوانــد بیانــی از حــس ورود بــه یــک مکان باشــد»
(نوربــرگ شــولتز .)130 ،1391 ،میــرزا کوچــک خوشــنویس
نیــز در بیــان ایــن قیــاس ،مینویســد « :در شــهر اســامی
دارالحکومــه ،مســجد جامــع و بــازار ،ارتباطــی ایدئولوژیــک
در کالبــد شــهری باهــم پیــدا میکننــد ،درحالیکــه ارتبــاط
ایــن ســه عنصــر شــهری در شــهرهای مســیحی مســتقل و

جــدا از هــم هســتند» (میــرزا کوچــک خوشــنویس و زرگــری،
.)1396

تفــاوت دو بــاور اســامی و مســیحی در عناصــر معمــاری و کالبــد
شــهر تأثیرگــذار اســت .اماکــن مقــدس بــه عنــوان عنصــر اصلــی و
حیاتــی شــهر ،نشــاندهندۀ شــاکلۀ منظریــن شــهرها هســتند .بــا
بررســی مکانهــای مقــدس و نحــوۀ ارتبــاط آنهــا بــا محیــط و
زائــران ،میتــوان مؤلفههــای منظریــن آنهــا را تدویــن کــرد .در ایــن
راســتا ،جهــت تدقیــق فرضیــۀ مقالــه در خصــوص الگوهــای منظرین
در مکانیابــی اماکــن مقــدس در شــهر ،دو مــکان مقــدس حــرم
مطهــر امــام رضــا (ع) در نمونــۀ اســامی و کلیســای دومــو میــان
در نمونــۀ مســیحی بهصــورت تطبیقــی مــورد قیــاس قــرار گرفــت.

حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد

حــرم مطهــر امــام رضــا (ع) در  610ه.ق ســاخته شــد .در زمــان
گســترش شــهر ســناباد در دوره تیموریــان بهتدریــج محلههــای
اطــراف حــرم شــکل گرفــت و توســعه اصلــی بافــت پیرامونــی در
زمــان شــاه طهماســب در دوره صفــوی اتفــاق افتــاد و رفتهرفتــه
مشــهد بــه قطــب مذهبــی کشــور تبدیل شــد .اولیــن تغییر اساســی
مورفولوژیکــی مشــهد در دوره صفــوی بــا ایجــاد محــور باالخیابــان و
پایینخیابــان صــورت گرفــت .نهــر جــاری آب در بــاال خیابــان کــه
از چشــمه گیــاس روســتایی در  45کیلومتــری مشــهد ،بــه حــرم
مطهــر امــام رضــا (ع) منتقــل شــده بــود ،نمــود حضــور طبیعــت
بــه عنــوان نمــاد پاکــی در محــدودۀ حــرم بــوده اســت .تــا قبــل از
تحــوالت ســازمان فضایــی شــهر ،بافــت محلههــای اطــراف حــرم
مطهــر بهصــورت ارگانیــک و همگــن شــکل گرفتــه بودنــد .مــکان
مقــدس جزئــی از بافــت بــوده و گســترش آن برحســب نیــاز و ازدیــاد

تصویر : 3چند نمونه مکان قدســی که در مرکز شــهرهای قرونوســطی اروپای مسیحیت قرار گرفتهاند .مأخذ  :موریس.108 ،1394 ،
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مجــاوران حــرم شــکل گرفتــه و در آن نظــام سلســلهمراتب محلــه،
بــازار و مــکان قدســی همپیونــد بــوده اســت .از گذشــته دور همــواره
پیرامــون حــرم مطهــر امــام رضــا (ع) فعالیتهــای جــاری و روزمــرۀ
مــردم ماننــد خریــد از بــازار ،شستشــوی لباسهــا در نهــر اصلــی بــاال
خیابــان و ســایر فعالیتهــای تفریحــی و تفرجــی در کنــار زیــارت
صــورت میگرفــت (تصویــر  .)4بازشــدن فضــای قدســی بــه محلــه
و عــدم سلســلهمراتب معنایــی ،از دیگــر مشــخصههای ارتبــاط حــرم
مطهــر بــا منظــر پیرامونــی خــود بــوده اســت .بــه ایــن معنــی کــه
حــرم متصــل بــه بافــت و نســبت بــه زائــران و مجــاوران ،ارتبــاط
بیواســطهای داشــته اســت .حــرم ،عنصــری در کنــار ســایر عناصــر
و کانونهــای شــهر بــوده (تصویــر  )5و هندســۀ فضــای زیارتــی
آن ،مربعشــکل و توســعۀ هندســی آن منعطــف بــا نیــاز زائــران و
مجــاوران انجــام میشــده اســت .زیــارت در ایــن مــکان ،بهمثابــه
یــک بســته فعالیــت آیینــی ،تفرجــی و فراغتــی بــوده و دسترســی
زائــران و مجــاوران نیــز بــرای مشرفشــدن بــه مــکان مقــدس،
دسترســی بــدون سلســلهمراتب بــوده اســت.

کلیسای دومو در میالن ایتالیا

تاریخچــه شــکلگیری شــهر میــان بــه  400ســال قبــل از میــاد
مســیح بازمیگــردد .نقشــه شــهر میــان در ســدههای میانــه یــک
حلقــۀ دورانــی اســت کــه در یکــی از نقــاط پیرامونــی آن مرکــز
حکومتــی قــرار گرفتــه و مطابــق نقشــه تاریخــی ،مکانیابــی کلیســا
در نقطــه مرکــزی شــهر انتخاب شــده اســت .کلیســای جامــع میالن
یــا کلیســای «دومــو» ،یکــی از مطرحتریــن کلیســاهای مســیحیت
اســت .در  ۱۳۸۶میــادی ،ســاخت کلیســا بــه دســتور «ژان ِ
گالس
ویســکونتی »7حکمــران میــان ،آغــاز شــد .ویســکونتی تمایــل
داشــت شــهر میــان ،بنــای عظیمی بــه عنــوان نمــاد قــدرت در برابر
رقبایــش داشــته باشــد .کلیســای دومــو در مرکــز میــان و در پــازا
«دل دومــو »8قــرار گرفتــه اســت (.)Gentile & Canali, 2018

کلیســای دومــو در یــک هســته منفصــل نســبت بــه بافــت مجــاور
قــرار گرفتــه اســت (تصویــر  .)6معمــاری آن ،حالتــی ســلطهگونه و
از نظــر ذهنــی ،مســلط بــه محلــه و بافــت اطـراف اســت (تصویــر .)7
ایجــاد قداســت ماورایــی و آســمانی بــه مــکان مقــدس و جدایــی از
امــور زمینــی و روزمــره ،عوالــم زمینــی را از خــود میرانــد و حالتــی
دوقطبــی در فضــا ایجــاد میکنــد .ایجــاد سلســلهمراتب معنایــی و
قدســی بــرای زائــران ،از دیگــر مشــخصات منظریــن کلیســای دومــو
اســت .در ایــن ســاختار منظریــن ،بهواســطۀ جدایــی ذهنــی و مــادی
امــر قدســی نســبت بــه ماســوای خــود ،زائــر بــه مقصــد نزدیــک
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میشــود ولــی نمیتوانــد بــه آن برســد .یــا حداقــل چنیــن تصویــری
در ذهــن مخاطــب ایجــاد میشــود و ایــن یکــی از عوامــل انفصــال
بافــت از فضــای قدســی آن اســت (تصویــر  .)8در ایــن کلیســا ماننــد
ســایر بناهای قدســی مســیحی ،بــه دلیل مذمــوم پنداشــتن طبیعت
در جهانبینــی دیــن مســیح در دورۀ قــرونوســطی ،طبیعــت در
ســاختار کلیســا و محیــط اطــراف آن جایگاهــی نداشــته اســت.

نتیجهگیری

بــا توجــه به بررســی نقشــۀ شــهرهای اســامی و مســیحی ،مهمترین
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 سلسـهمراتب
آن دارد.

تقــدس مــکان در شــهر اســامی ،در ارتبــاط بــا بافــت و بــا ایجــاد
همبســتگی محتوایــی و عملکــردی اســت .بــه تعبیــری دیگــر،
قداســت مــکان موجــب ایجــاد فاصلــه و حریــم نســبت بــه مخاطــب
نمیشــود .مخاطــب مــکان مقــدس را جزئــی از هویــت منظریــن
محــل زیــارت و ســکونت خــود میدانــد و زیــارت یــک امــر منفــرد
نیســت؛ بلکــه مجموعـهای از فعالیتهــای معنــوی ،تجــاری و تفرجی
اســت .پیرامــون مــکان قدســی ،مــردم فعالیتهــای روزمــره شــامل
خریــد و تفریــح و گــردش نیــز همــراه بــا زیــارت انجــام میدهنــد.
درحالیکــه در شــهر مســیحی ،مــکان مقــدس ،دارای قداســت
ماورایــی اســت و بــه عنــوان عنصــر غالــب در هویــت شــهر عمــل
میکنــد .توســعۀ بافــت پیرامونــی بهصــورت منفصــل بــوده و زیــارت
غالب ـاً منفــرد و ب ـهدور از فعالیتهــای حاشــیهای مردمــی و روزمــره
صــورت میگرفتــه اســت .عــاوه بــر آن شــکلگیری و گســترش
شــهرها غالبـاً بــر پایــۀ مــکان کلیســا نبــوده ،بلکــه مرکــز حکومتــی،
خیابانهــا و بــازار از عناصــر غالــب و تأثیرگــذار در ســاختار شــهر
هســتند .جــدول  1بــه بررســی قیاســی معیارهــای منظــر زیارتــی
مــکان مقــدس منتــج از قیــاس نمونههــا در دو نگــرش مســیحی و
اســامی میپــردازد.
طبــق بررســی قیاســی حــرم مطهــر امــام رضــا (ع) و کلیســای دومــو
میــان ،منظــر اماکــن مقــدس در دو دیــدگاه مســیحیت و اســام را
میتــوان در دو الگــو بــه تصویــر کشــید (تصویــر .)9
در پایــان بایــد ایــن نکتــه را متذکــر شــد کــه بافــت متصــل پیرامونی
اماکــن مقــدس در شــهرهای اســامی ،امــروزه بــه دلیــل آنچــه
توســعه خوانــده میشــود ،بهتدریــج در حــال از بیــن رفتــن هســتند
کــه بررســی آن خــود پژوهــش دیگــری را میطلبــد.
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تصویــر  : 4پیونــد عناصر منظرین زیارت (راســت) و امور روزمره (چپ) در بافت پیرامونی حرم امام رضا(ع) در ســال  1285ه.ش .مأخذ :مدرس رضوی و
همکاران.40،1388 .

تصویــر : 5همپیونــدی مکان مقدس و بافت پیرامونــی حرم در دوره قاجار.
مأخذ :نگارندگان.

تصویر  : 6نقشــه شهر میالن در قرن  19میالدی.
مأخذ.www.antiquemapsandprints.com :

تصویر  : 7کلیســای دومو میالن در سال  1856میالدی.
مأخذ .www.en.wikipedia.org :

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

مؤلفهها

حرم مطهر امام رضا (ع)

کلیسای دومو میالن

1

فضــای قدســی در محلــه حاکــم اســت و فضــای قدســی بــر محلــه حاکــم اســت و حالتــی ســلطهگونه دارد .عوالــم
هویــت منظریــن مــکان
بافــت پیرامــون جزئــی از تعریــف هویتــی زمینــی را از خــود میرانــد و حالتــی دوقطبــی ایجــاد میکنــد .فضــای
مقــدس
قدســی در ذهــن مخاطــب دارای یــک قداســت ماورایــی اســت.
منظریــن مــکان مقــدس اســت.

2

مــکان مقــدس بخشــی از مســیر اســت و در ایــن الگــو امــر قدســی در مرکزیــت و فضاهــا در حــال طــواف آن
مقصدمحــور یــا مرکزمحــور عنصــر مقــدس ،عنصــری در کنــار عناصــر و هســتند .در ایــن الگــو بــه مقصــد میتــوان نزدیــک شــد ولــی نمیتــوان
کانونهــای دیگــر اســت .در ایــن الگــو زائــر بــه آن رســید.
بــودن مــکان مقدس
در مســیر بــه مقصــد میرســد.

3

هندســۀ فضــای زیارتــی مربــع شــکل و
هندســه بهطــور غالــب صلیبشــکل و اکثــرا ً بــدون توســعه و گســترش
توســعۀ هندســی منعطــف و بــا توجــه بــه
پیرامونــی.
نیــاز زائــران و مجــاوران.

هندسۀ مکان مقدس

4

نحــوۀ گســترش فضاهــای توسعۀ بافت پیرامونی بهصورت متصل.
پیرامونــی

5

در پیرامــون مــکان قدســی مــردم
شــکلگیری فعالیتهــای فعالیتهــای روزمــره شــامل خریــد و
ً
اعمال زیارت غالبا منفرد و بدون فعالیتهای حاشیهای مردمی.
تفریــح و گــردش را همــراه بــا زیــارت انجــام
مردمــی
مید هنــد .

6

حضــور حیــاط در مــکان مقــدس بــه عنــوان
فضــای تفرجــی و عبــادی و اســتفاده از آب
حضــور عرصــۀ عریــض در پیــش ورودی مــکان مقــدس بهمثابــه صحــن
طبیعــت در و گیاهــان بــه جهــت اعتقــاد بــه تنزیــه.
نمــود
در اماکــن مقــدس اســامی ،عــدم اســتفاده از عناصــر طبیعــی ماننــد آب
نمــود عناصــر ســهگانۀ مناظــر آیینــی
منظر ســا ز ی
و درخــت.
ایرانــی(آب ،درخــت ،عنصــر مقــدس در
کنــار یکدیگــر).

7

مــکان قدســی بــدون سلســلهمراتب
مــکان قدســی دارای سلســلهمراتب کــه معنایــی خــاص را بــه همــراه
معنایــی و قــرار گرفتــن در کنــار عناصــر
دارد و خــود را از ســایر اجــزای شــهر مجــرا میکنــد.
دیگــر شــهر

سلسهمراتبدسترسی

توسعۀ بافت پیرامونی بهصورت منفصل.

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

* 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  1397در 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
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