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تهران.

چكيده : شـهرها از روى نشانه هاى شـهرى و مشاهده عينيت ها و نقش خاطره ها در ذهن شناخته مى شود؛ 
نشانه هايى همچون آب، كوچه، ميدان، خيابان، فضاى باز و سبز و... همراه با جريان زندة فعاليت هاى جمعى و 

اجتماعى در شهر.
فضاهاى مذهبى و زيارتى در شـهرهاى امروز، از جمله فضاهاى گم شـده هستند كه مديريت شهرى تنها بر 
بار معنايى آنها در رفتارهاى اجتماعى تأكيد مى كند. درحالى كه توجه به منظر زيارتى مى تواند عامل اصلى در 
تعريف الگويى  براى شهر اسالمى در ايران باشد. منظر زيارتگاه ها، كليدواژه هاى ادراك شهروندان از فضاهاى 
شهر است. اين نوشته از طريق شرح ظرفيت ها و عملكرد اماكن زيارتى درصدد دستيابى به مفهومى است كه 

در تماميت منظر شهرى، نقش مهمى در تشكيل خاطره جمعى و فضاى شهر نزد شهروندان ايفا كند.
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 مقدمه
 شهرها شاخص ترين و تكامل يافته ترين نشانه از زندگى جمعى انسانها از آغازى بسيار 
دور تا امروز است. محصولى از فرهنگ مردمان هر سرزمين و متأثر از عواملى همچون اقليم، 
ــهر  ــكل خود را در صورت ش ــاكنان، عالى ترين ش اقتصاد و فرهنگ . باورها و جهان بينى س
ــت. شهرها چه كوچك چه بزرگ در هرزمان و هر جا به دليل ويژگى هاى  متجلى كرده اس
انسانى خود از مراكز و پايگاه هاى دين و علم و هنر و ادب بوده اند؛ ظرفى كه همراه با گذر 
زمان پذيراى حادثه ها و ثبت خاطره ها شده است و بحر بزرگى از تاريخ تمدن را در دل خود 
ــهر، همچون موجودى زنده در شرايطى مساعد بدنيا آمده، رشد كرده،  ــت. ش جاى داده اس
ــده، درمان شده، تغيير چهره داده، زمانى درخشيده و گاه  حركت كرده، رنج ديده، بيمارش
عمرى بسيار طوالنى داشته، گاه از ميان رفته و نشانى و يا يادى از آن در تاريخ و خاطره ها 
به يادگار مانده است. نمونه هاى فراوانى از شهرهاى از ميان رفته را مى توان به ويژه در آسيا، 

اروپا و شمال آفريقا نام برد.
شهر همچون ظرفى است حامل نشانه ها و خاطره ها از تاريخ تمدن و تحول دودة انسان 

در درازناى زمان.

فرضيه 
ــهرهاى ايران و از جمله در شهر تهران ظرفيت آن را دارند  اماكن عبادى و زيارتى در ش
كه شاخص هاى اصلى معنادهنده و روايتگر هويت و خاطرة شهر نزد ساكنان باشد و نقش 

ساختارى در منظر شهرى ايفا كند.

شهر ايرانى ـ اسالمى
ــينه شكل گيرى شهر در ايران را از آغاز تا امروز، دو بهر مى كنيم. بهر نخست، دوره  پيش
پيش از اسالم و بهر ديگر دورة اسالمى. در دوره نخست سازمان و ساختار شهر بنابر منابع 
تاريخى بر پايه سلسله مراتب و نظام طبقاتى شكل مى گرفته است كه پس از ظهور اسالم و 
فروپاشى تفكر طبقاتى، محله ها و توسعه شهر مسير ديگرى را پيش مى گيرد. "بعداز ظهور 
ــالم اين مسئله منتفى شد و محله ها بنابر اشتراكات موجود شكل  گرفتند مثًال براساس  اس
ــاس فعاليت هاى مشترك،.." (پيرنيا،  ــهرى بودن مثل محله شيرازى ها و... و يا بر اس همش

.(3 : 1378
ــخصه هايى بوده اند كه  ــالمى داراى فضاهاى عملكردى و مش ــهرهاى ايرانى دورة  اس ش
ــيارى از آنها هنوز باهمان نام كاركرد دارند و از اجزاى فضايى و شناسايى شهر به شمار  بس
مى آيند، مانند : خيابان، گذر، ميدان، كوچه، خانه، محله، بازار. هركجا كه مسجدى ساخته 
ــكل گيرى آن بوده، بازار و محله را به سوى خود جلب  ــهر و ش ــده، محور طراحى در ش ش
ــمار مى آمده است.  ــايى و درك محله به ش  كرده و از بارزترين و مهم ترين مؤلفه هاى شناس
نمونه هاى اين ادعا را مى توان در همة شهرهاى ايران و از جمله تهران مشاهده كرد. مسجد 

ــت كه محورهاى اصلى بازار را از  ــامل يك فضاى باز ميانى (صحن) اس بزرگ بازار تهران ش
ــوى شمال به خود راه مى دهد و نقش اصلى را در پيوند زدن  ــرق و خيابان را از س غرب و ش
كاركردهاى مهم شهرى پيرامون بر عهده دارد. فضاى عبادى آن (مسجد) در سمت جنوب 

و در محور قبله جاى گرفته است.
مساجد به ويژه در شهرهاى ايران عالوه بر نقش و عملكرد عبادى، براى مسلمين پيوسته 
ــهرى، همفكرى، مباحثه و فضايى براى ديدارها و كانون تعليم و تعلم  كانون تجمع هاى ش
ــت. از اين رو در ميان ساير فضاهاى شهرى نقشى جامعه محور و بسيار مهم را ايفا  بوده اس
ــهر و نقش هاى چندگانه  ــت. اين تمركز در فعاليت هاى يك نقطه از محله و ش مى كرده اس
ــجد، عامل مهمى در ايجاد خاطره جمعى و به دنبال آن ثبت اين  فضاى جمعى حياط مس
نقطه از شهر به عنوان نشانگر و شاخص بافت در ميان شهر خواهد بود. ادراك شهر تا حدود 
ــهر بستگى دارد كه مسجد با نقش هاى چندگانه خود در  زيادى به عناصر اصلى ادراكى ش

صدر آنها است.

مكان هاى زيارتى در شهرهاى ايران
ــهرها حاصل رويدادهاى تاريخى و اجتماعى بوده اند. در حالى كه  ــد ش ــتر اشاره ش پيش
ــتخوش حوادثى ديگر  ــالم توسعه پيدا مى كرد و گاه دس ــهرهاى ايران پس از ظهور اس ش
مى شد. اتفاق تاريخى مهمى كه نقطه عطفى در روند رويدادها شد، سفر تاريخى امام شيعيان 
ــوى خراسان بود، كه در پى آن بسيارى از امامزادگان  حضرت امام رضا (ع) به ايران و به س
ــر  ــنگرى به ايران آمدند. اين بزرگان در سرتاس (ع) نيز با اهداف تبليغى ـ فرهنگى و روش
ــور و در كنار مردم به مبارزه پرداختند و پس از شهادت، تربتشان زيارتگاه مسلمانان و  كش
ــار جامعه شد. بدين گونه مزار امامزادگان(ع) تبديل  كانون راز و نياز دردمندان از همه اقش
به مكانى شد كه تا امروز تداوم تاريخى ـ  مذهبى يافته و كانون هاى مهم تجمع مردم را از 
ــار جامعه شكل داده است. اين امر آنچنان ريشه در اعتقادات و پايه هاى مذهبى ـ  همه اقش
 فرهنگى دارد كه هيچ جايى را نمى توان يافت كه تا اين درجه داراى جاذبه هاى معنوى بوده 

و مورد اعتماد و احترام اقشار جامعه باشد.
زيارتگاه ها، همان كانون هاى مذهبى و اجتماعى هستند كه در تداوم تاريخى خود يكى از 
مهم ترين مشخصه هاى شهر ايرانى دورة اسالمى را رقم زده اند. نمونه هاى بسيارى را مى توان 
ــت.  ــده اس ــهر ش در ايران مثال آورد كه فضاى امامزاده، نقطه اصلى درك مردم از منظر ش
امامزاده صالح تجريش بى آنكه در طرح جامع شهرى بر اهميت و محوريت آن سرمايه گذارى 
ــد، به طور طبيعى و مردم وار و از طريق رابطه اى تاريخى و از نگاه منظر شهرى و  ــده باش ش
در انطباق با عملكرد و مفهوم پناهگاهى آن در شب و روز، بارزترين، مهم ترين و قوى ترين 

نشانه درك مردم از منظر شهر در آن منطقه است (تصاوير 1و2).
ــناخته اى در تقويت و تداوم هويت شهر  ــهرهاى ايران، ظرفيت هاى ناش زيارتگاه ها در ش
ــهر شناخته شود، بى ترديد  ــيدن به مفهوم ش دارند چنانچه نقش منظرين آنها در قوام بخش
قدرت آن را دارند تا با محور قرارگرفتن در برنامه هاى ساماندهى و توسعة شهرى، عالوه بر 
ايفاى نقش خود در سيماى شهر، به تقويت پيوندهاى اجتماعى از طريق حامل هاى معنوى 
ــى و ذهنى در زيارتگاه هاى  ــاند. با توجه به ظرفيت دوگانة عين ــهروندان، مدد رس ميان ش
ــهرهاى ايران، مى توان آنها را به عنوان نقاط اوليه و اصلى هرگونه برنامه ريزى و طراحى  ش

منظر شهرى محسوب كرد.

جمع بندى
ــالمى به الگوى  ــود كه از كنار هم چيدن و يا تركيب عناصر معمارى اس نبايد تصور ش
شهر اسالمى دست مى يابيم. در مقابل الزم است از طريق سرمايه گذارى و مطالعه فضاهاى 
زيارتى و مذهبى و محور قرار دادن آنها به عنوان باارزش ترين مكان ها و مؤلفه هاى سازندة  
درك مردم از شهر و شكل دهندة منظر شهرى و با ايجاد رابطه اى روشن و قابل درك ميان 

اين اماكن و مردم، خود را به منظر شهرى اسالمى نزديك كنيم 
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