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چيست؟ مولوى منظر
معرف نگاه، يك در مىتواند كه آنچه مركزى، آسياى شهرهاى در
سازمانيافته مجموعهاى از است عبارت باشد، آنها شهرى» «منظر
آثار، اين آرامگاهى. مجموعههاى و تكبنا از ــده حسابش كامًال و
قدم، هر در كه است كرده احاطه را شهر ــتره گس قدرت، با چنان
حك او ذهن در را ــود خ حضور و نموده جلب خود ــه ب را ــده بينن

مىكند.
اين شهرهاى در شهرى منظر از تفسير نوعى ــاس، اس همين بر
و استاد و مراد و مريد رابطه حاصل كه مىگيرد ــكل ش ــرزمين س
عبارت به مولوى. منظر : «موال» تقديس نوعى ــت؛ اس ــاگردى ش
سرزمينهاى شهرى منظر از است ــيرى تفس مولوى، منظر ديگر،
در كه بهطورى است، يگانه پديدهاى كه مركزى ــياى آس تاريخى
مسيحيان شهرهاى در نمىشود. ــاهده مش شهرها گونههاى ديگر
نمايان ــهرى ش منظر از غالبى ــير تفس چنين هرگز ــلمانان مس و

نيست.

سمرقند شهر در مولوى منظر
ــيمات تقس در كه ــت اس تاجيك ــهر ش ــن بزرگتري ــمرقند س
دومين امروزه و ــد ش داده جا ازبكستان قلمرو در ــابق س شوروى
به كه است جهان شهرهاى كهنترين از و ــتان ازبكس بزرگ شهر
غرب و ــرق ش پيونددادن و ــم ابريش جاده مركز در ــتقرار اس دليل
مولوى منظر از آنچه است. داشته ــمگير چش اهميتى قديم جهان
خود اوج به سمرقند در شد، گفته مركزى آسياى ــهرهاى ش براى
را مرادى و مريد رابطه در ــوال م تقديس نمود مىتوان و ــد مىرس
مشاهده شهر منظر در آرامگاهها حضور چگونگى ــير تفس طريق از

گفته كــه آنچنــان معمــارى،
است. فضا خلق هنر مىشــود،
تأمين كنــار در كه فضاهايــى
را اســتفادهكنندگان كاركــرد،
نيز احساســى محيط يــك در
معمارى كه آنچه مىدهد. قــرار
سرزمينهاىمختلفراازهممتمايزمىكند،متأثر
جوامع معنويات و احساسات ريشه در تفاوت از
و «عقايد همان كه معمارى جوهر تفاوت اســت.
معمارى گونهگونى سبب است، جوامع» انديشه
نمود يا معمارىتبلور بهزبانديگر، مللمىشود.
انديشهجامعهاستكهمقبوليت كالبدىبخشىاز

همگانىيافتهاست.
آيينهاى و مذاهب فرقهها، مركزى، آســياى در
بزرگان و اســاتيد عرفا، آن، دنبال بــه و متعدد
اين اقوام فرهنگسازى در بنيادين نقشى هريك،
افراد، اين خاطره بزرگداشت اســت. داشته خطه
آرامگاهى مجموعه شــگفتانگيزى تعداد خلق به
«معمارى عنوان با معمارى از گونهاى و انجاميده
دقيقا آن، ريشه كه يافته رواج منطقه اين در مرگ»
بهتعددباورهاىعرفانىبازمىگردد.درشهرهاى
آنچهكهبيش آسياىمركزى،خصوصاسمرقند،
آرامگاهو آشكارمىكند، را ازهرچيزهويتفضا
درخشندگىمعمارىمرگ ازيكسو، مقبرهاست.
وسيع، مقياس اين در يادمانى بناهاى ســاخت و
آن احترام مــورد شــخصيتهاى تعدد از حاكى
اهميت واالو جايگاه جامعهاستوازسوىديگر،
بر آنان تأثيرگذار نقش از حاكى شخصيتها، اين
اســت. آن مردمان دينى و آئينى اعتقادى، زندگى
تاريخى شــهرهاى در عرفانى، باورهاى تكثر لذا
آسياىمركزىبهتكثرمعمارىمرگمنجرشدهو
سيمايىكه است. بخشيده آنها سيماىويژهاىبه
تعظيم و خود بزرگان به هواداران ارادت از متأثر
عنصر آرامگاهى، مجموعههاى و مقابر آنهاست.

شاخصمنظرشهرىآسياىمركزىاست.

سـمرقند، شـهرى، منظر منظر، قرائت : كليدى واژگان
منظرمولوى. آرامگاه،
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زاويه 3 از سمرقند ــهر ش ــيماى س در عرفا آرامگاههاى نقش كرد.
: مىشود بررسى

مقابر جوار در آيينى فضاهاى تمركز
ــده ش واقع آيينى فضاهاى تمركز نقطه در ــا آرامگاهه و ــر مقاب
ساير و جشن برنامهها، برگزارى براى ــمرقند، س ــاكنان س ــت. اس
ــتفاده اس بزرگان مقبره به متصل فضاهاى از خود، آيينى ــم مراس
آن، نمونه مىبخشند. تقدس را خود مراسم نحو، اين به و مىكنند
خود اطراف خانقاههاى و ــجد مس با ولى» احرار «خواجه مجموعه
مسجد ايوانهاى با كه آن حياط و سايهانداز كهن چنارهاى است.
به مىآورد. وجود به را ــده ش تعريف كامًال فضايى ــده، ش محصور
جوامع، اين در ــم مراس و ــنها جش برگزارى ــراى ب ديگر ــارت عب
برنامههاى تمام بلكه ــود نمىش احداث مخصوص ــاختمانهاى س
به و مىشود برگزار يادمانى بناهاى ساير و بزرگان مقابر در جمعى

مىيابد. تقدس آنها مراسم كه است صورت اين
اجتماعى فضاهاى در مقابر مكانيابى

و ــهر ش درون در هم را خود اجتماعى نقش آرامگاهى، بناهاى
ديدارهاى و شهرى زندگى آنها گرد مىكرد. ايفا آن بيرون در هم
صرف يادمان يك ــوان عن به هرگز و مىگرفت ــورت ص اجتماعى
ــتانى گورس مجموعه در ــوع موض اين ــد. نمىش برخورد ــا آنه ــا ب
مشاهده قابل خانم» «بىبى ــجد مس و زنده) ــاه (ش ــياب» «افراس
را موفقى ــيار بس جمعى فضاى بناها، اين در جارى زندگى ــت. اس

شهرى منظر بدانيم، آن مردم جمعى آيين خاستگاه و ــهر ش جغرافياى تاريخى- بستر از برگرفته را ــهر ش منظر ماهيت از ــى بخش اگر
از فراتر كه است آرامگاههايى معمارى از متشكل قديم، ــمرقند س شهرى منظر ــود. مىش تعريف زمينه، دو اين تعامل مرز در ــمرقند س
اين ــت. اس داده اختصاص خود به را ــهرى ش ــانه نش حتى و آيينها برگزارى فضاى جمعى، فضاهاى حوزه و رفته خود يادمانى عملكرد
از حكايت و دارد رواج مركزى ــياى آس شهرهاى در كه ــت اس مولوى» «منظر نام به خاصى ــهرى ش منظر خالق «موالپرور»، معمارى
است. آن مردم «ذهن» كمال و تمام آيينه و تاجيك شهرهاى براى هويتى نشانهاى مولوى منظر مىكند. جامعه اعتقادات و انديشهها

فضاى به صرف، ــان يادم حالت از را مقابر ــن اي كه مىكند ــق خل
مىكند. تبديل كاركردى

ــودگىها گش متنوع، ديدهاى كوچهها، ــده، طراحىش فضاهاى
حركت، ــه ب را بيننده دارد، ــود وج آن در ــه ك ــنى روش ــايه س و
و فضايى تنوع ــكل، ش يعنى مىدارد. وا راهرفتن و ــتن نشس مكث،
مىكند شريك جمعى ضيافت يك در را مخاطب آن، كيفيتهاى
بدينگونه ــت. اس پرهيجان و گرم ولى غيركالمى آن ارتباطات كه

مىكند. ايفا نقش جمعى فضاى مثابه به گورستان
چنان ــه مدرس و ــجد مس بناى دو ميان گذر در جارى ــى زندگ
اين است. ــده ش طراحى گذر از پس بناها گويى كه ــت اس پررونق
خود نقش ايفاى ــر ب عالوه كه ــت اس حيات» «گذر نوعى خيابان
و ــجد مس به اجتماعى، ديدارهاى محل و جمعى فضاى عنوان به
در اجتماعى فضاهاى ــز تمرك نقطه عنوان به خانم بىبى ــه مدرس

مىبخشد. هويت شهر، مقياس
شهرى نشانههاى مثابه به مقابر

چون ديگرى خصوصيت سمرقند، ــهر ش در آرامگاهى معمارى
امير مقبره دارد. را ــهرى ش ــانه نش و عطف نقطه عنوان به حضور
شهرى نشانههاى از يكى امروزه تاريخىاش، سابقه سبب به تيمور
بر عالوه بنا اين ــود. مىش محسوب ــمرقند س ــهر ش عطف نقاط و
ــاب حس به نيز اجتماعى بازديد و ديد فضاى نوعى يادمانى، نقش

شيراز). در سعديه و حافظيه (مانند مىآيد
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