تعمیــق و توســعۀ فرهنــگ زیــارت بــا
تکیــه بــر منظــر گنبــد مطهــر
سید محسن حسینی*
سوسن نیکجو**

درآمد

ایــن نوشــتار گزارشــی از طــرح پژوهشــی پیرامــون مشــهد و حــرم رضــوی اســت
کــه بــه بررســی چگونگــی تعمیــق و توســعۀ فرهنــگ زیــارت بــا تکیــه بــر منظــر
گنبــد مطهــر حــرم امــام رضــا(ع) میپــردازد .در ادامــه بخشهــا و مراحــل ایــن
طــرح ارائــه میشــود.

معرفی طرح

طرح شامل سه قسمت اصلی است:
 .1نظریــه :بــر اســاس متــون غربیاســامی در بــاب منظــر مقــدس نظریهپــردازی
صــورت گرفتــه و بیشــر از متــون شــیعه اســتفاده شــده اســت.
 .2پیشــینه :در ایــن بخــش بــه پیشــنیۀ ســاخت و ســازها در مشــهد و حــرم مطهــر
پرداختیــم و وضعیــت هــر دوره را تحلیــل کردیــم.
 .3تحلیــل وضــع موجــود :بــر اســاس نظریههایــی کــه دربــارۀ منظــر مقــدس وجود
دارد ،پرســشهای اصلــی پژوهــش مــا عبارتانــد از :منظــور از معــاری منظــر
مقــدس چیســت؟ مؤلفههــای هویتبخــش معــاری منظــر مقــدس کدامانــد؟
پیونــد معــاری منظــر گنبــد مطهــر در تقویــت فرهنــگ زیــارت چیســت؟
آرمانشــهر رضــوی در پیونــد بــا معــاری منظــر مقــدس چگونــه تحقــق مییابــد؟

ارزشهای غالب در معامری منظر مقدس

دیدگاههــا و تعریفهــای زیــادی در بــاب معــاری منظــر مقــدس وجــود دارد.
اینجــا ســه دیــدگاه اصلــی تعریف شــده اســت:
 .1ارزشهای محیطی محیط زیست
 .2ارزشهای زیباشناسانۀ زیبایی
 .3ارزشهای اجتامعی جامعه
* پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی
smhossini81@yahoo.com
** پژوهشگر مستقل
sosannickjou@yahoo.com

بــر ایــن اســاس ،تعریــف منظــر مقــدس عبــارت اســت از:
طراحــی و ســازماندهی منظــر مقــدس بــه گونـهای کــه منجــر
بــه بارورشــدن ارزشهــای شــهری ،فرهنگی و معنــوی ،تقویت
فرهنــگ زیــارت و باورهــای دینی شــیعه گــردد کــه در نهایت،
بــه تثبیــت آرمانشــهر رضــوی بیانجامــد .مــراد از معــاری
منظــر مقــدس بــر روی منــودار زیــر آمــده اســت.
ارزشهــای شــهری ،ارزشهــای فرهنگــی و ارزشهــای
معنــوی در هویــت شــهری ،هویــت دینــی و هویــت زائــر
بــه هــم پیونــد پیــدا میکننــد .همچنیــن مؤلفههــای
هویتبخــش معــاری منظــر مقــدس عبارتانــد از:
 .1هویت شهری
 .2هویت دینی
 .3هویت زائر
بــر این اســاس ،ســاحت وجودی زیــارت شــامل افزایش نگاه
توحیــدی ،اخالقمــداری بــا رویکــرد دینــی و درونــی منــودن
آداب و منادهــای زیــارت میشــود .در ادامــۀ آن ،مؤلفههــای
هویتبخــش زیــارت امــام معصــوم(ع) بــه ترتیــب عبارتانــد
از توبــه ،توســل و تــوکل.

بــه روایــت حســنبنولید کــه مطمنئتــر اســت ،اســتخراج
شــد .مراتــب معرفتشناســی شــامل توبــه ،تــوکل ،توســل،
یقیــن ،شــهادتین ،امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ،والیــت و
ذکــر اســت .هــر کــدام از گزینههــای امــر بــه معــروف و نهــی
از منکــر ،والیــت و ذکــر شــامل دو بخــش اســت.
همچنیــن مؤلفههــای معرفتشناســی دیــداری شــامل
تناســب ،همجـواری ،حــس حضــور ،پیوســتگی ،تعــادل بــری
و حــس تـوازن میشــود .مبتنــی بــر ایــن پژوهــش ،عنــارص و
ســیامی کالبــدی ،فعالیتهــا و کاربریهــای قابــل رویــت،
مراتب معرفتشناسی زیارت امام رضا(ع)
در منــودار زیــر مراتــب معرفتشناســی زیارت امــام رضا(ع) معانــی و ســمبلها ،ســه عنــر تقویتکننــدۀ ارتبــاط درونــی
را بــر اســاس زیارتنامــۀ ایشــان بــه روایــت حســنبنولید در مــکان بــه شــار میرونــد.
اســتاد شــیخ صــدوق کــه از معروفتریــن متــون زیــارت امــام
بخش تاریخی پروژه
رضــا(ع) اســت ،میبینیــد.
بخــش دوم کار ،بخــش تاریخــی پــروژه اســت .ایــن بخــش
متــون متعــددی در بــاب زیــارت امــام رضــا(ع) وجــود
داشــت .ایــن منــودار مبتنــی بــر زیارتنامــۀ حــرت رضــا(ع) شــامل چنــد دوره میشــود:

مطابــق جــدول بــاال ،بررســی در طــرح ،از قــرن دوم کــه
حــرت در مشــهد بــه شــهادت میرســند ،رشوع میشــود.
بــر ایــن اســاس عوامــل توســعۀ شــهر مشــهد در دورۀ تیموری
بــه رشح زیــر اســت:

از بیــن رفــن شــهر تــوس در دورۀ تیموری ،باعــث مهاجرت
مــردم بــه شــهر و شــکلیافنت مشــهد میشــود .دورۀ بعــد
شهرســازی مربــوط بــه دورۀ صفویــه اســت .مطابــق تصویــر
زیــر ،شهرســازی دورۀ صفــوی (مکتــب اصفهــان) بــا دو عنــر
خیابــان (باالخیابــان و پایینخیابــان) و میــدان (صحــن عتیــق)
باعــث رونــق و آبادانــی شــهر مشــهد گردیــد .ایــن حرکــت
الگــوی توســعه در مشــهد را کــه بــه صــورت شــعاعی حــول
محــور حــرم مطهــر بــود ،بــه صــورت شــعاعی خطــی تغییــر
داد.

شــهر در دورۀ قاجــار ،تنهــا در داخــل بــارو گســرش پیــدا
میکنــد .در دورۀ نــادری ،اندکــی مشــهد گســرش داشــته
اســت .پــس از آن ،تــا اواخــر دورۀ قاجــار شــهر مشــهد توســعۀ
چندانــی نداشــته اســت .مهمتریــن تحــول کالبــدی شــهر
مشــهد در دورۀ پهلــوی اول ،احــداث فلکــۀ حرضتــی بــه
عــرض  30مــر و شــعاع  180مــر از رأس گنبــد مطهــر بــود.
احــداث فلکــۀ حرضتــی در دو مرحلــه صــورت گرفــت .فلکــۀ
شــالی بیــن ســالهای  1307تــا  1308و فلکــۀ جنوبــی بیــن
ســا لهای  1309تــا  1311شمســی انجــام شــد .بــا تأســیس
فلکــۀ حرضتــی ،ارتبــاط پایین خیابــان و بــاال خیابــان از طریق
فلکــه برقـرار شــد .بــا تأســیس خیابانهــای طربســی و تهـران
در محــور دیگــر فلکــه در این ســاخت و ســازها بــدون در نظر
گرفــن پیوندهــای اجـزاء مختلــف بافــت و بــدون طبقهبنــدی
بناهــا بــه لحــاظ ارزش معــاری ،بناهــای خشــتی معمولــی تا
بناهــای تاریخــی ارزشــمند بــدون در نظــر گرفــن هیچگونــه
طــرح بهســازی یــا مرمــت یـکرسه تخریــب گردیــد.
عــدم توجــه بــه اجـرای طرحهــای بهســازی ،توامنندســازی
و هویتبخشــی در بخشهــای گسســته شــدۀ بافــت

پیرامونــی حــرم مطهــر و نیــز بیتوجهــی بــه نیازهــای مــردم
ســاکن در بافــت کهــن باعث مهاجــرت قــر دارای متکن مالی
از پیرامــون حــرم و فرســودگی بیــش از پیــش بافــت تاریخــی
گردیــد .ایــن فرســودگی بافــت در دراز مــدت بــه گونـهای بــود
کــه نیــاز مجــدد بــه بهســازی و بــاز زندهســازی بافت احســاس
میشــد کــه متأســفانه بــار دیگــر تخریــب بافــت پیرامونــی
حــرم در دســتور کار اســتانداری خراســان قـرار گرفت .در ســال
 1353تــا  1354شمســی ،در زمــان نیابــت تولیت «عبدالعظیم
ولیــان» همــۀ خانههــا و بناهــا تــا شــعاع  320مــر از رأس
گنبــد مطهــر تخریــب و تســطیح شــد.
در اج ـرای ایــن طــرح ،اکــر اماکــن مســکونی ،تجــاری و
فرهنگــی داخــل فلکــه تخریــب شــد .اجـرای طــرح بــه دلیــل
بیتوجهــی بــه رشایــط اجتامعــی و فکــری مــردم و زائــران
و نیــز ناهمخوانــی بــا بافــت فرهنگــی شــهر بــه شکســت
انجامیــد .از ایــن زمــان بــه بعــد ،رونــد مــرگ و ویرانــی بافــت
قدیــم حرکــت شــتابندهتری یافــت.
در دورۀ پهلــوی ،خیابانهــای جدیــدی در مشــهد ارتبــاط
پیــدا میکننــد و بخشــی از بافــت را از بیــن میبرنــد .در
ســا لهای  1353تــا  ،1354طــرح توســعۀ حــرم و چم ـنکاری
اطــراف بقــاع متــرک رضــوی در طــرح نقــد شــده اســت.
همچنیــن تخریــب اماکــن مســکونی و تجــاری بررســی شــده
اســت .در دورۀ جمهــوری اســامی ،طرحهــای توســعه کــه در
ســال  57تــا  84انجــام شــده ،نیــز بررســی شــده اســت.

تحلیــل فضاهــا و ارزشهــای بــری وضعیــت فعلــی
حــرم

عنــارص پایــۀ تشــکیلدهندۀ منظــر ،نقطــه ،خــط ،ســطح
و حجــم اســت .متغیرهــای محیطــی کــه نقــد بــر اســاس آن
صــورت میپذیــرد نیــز شــامل تعــداد ،وضعیــت ،ســمت
وســو ،انــدازه ،شــکل ،فاصلــه ،بافــت ،تراکــم ،رنــگ ،زمــان ،نور
و نیروهــای بــری اســت .همچنیــن عوامــل فضایــی شــامل
همجــواری ،محصوریــت ،تداخــل ،تــداوم ،تشــابه ،نقــش
و زمینــه اســت کــه وضعیــت فعلــی بــر اســاس آنهــا شــکل
گرفتــه اســت .در ایــن زمینــه ،عوامل ســاختاری شــامل تـوازن،
تنــش ،ریتــم ،تناســب و مقیــاس اســت .عوامــل نظمدهنــده
نیــز شــامل محــور ،تقــارن ،سلســله مراتــب و تغییــر شــکل
میشــود .نقــد وضعیــت فعلــی بــر اســاس مؤلفههــای مذکــور
صــورت پذیرفتــه اســت.
از ســوی دیگــر ،عوامــل مهمــی نیــز در قســمت آخــر
پژوهــش بررســی شــده کــه پایــۀ بحــث اســت:
 .1پیامن
 .2طراحیهای صحنها و اطراف حرم مطهر
 .3مقیاس انسانی و هندسۀ مقدس
ایــن ســه عامــل ،در قســمت آخــر پژوهــش کــه بــه تحلیــل
وضــع موجــود میپــردازد ،بســیار حائــز اهمیــت اســت و مورد
لحــاظ بوده اســت.

