
123

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال نهم، شماره 35، پاییز 1400

دریافت: 1399/6/17  پذیرش: 1399/8/18
کریم خان محمدی1  

چکیده 

شــهر زیارتــی مشــهد مقــدس کــه پایتخــت فرهنگــی مذهبــی ایــران لقــب گرفتــه، عــالوه بــر مرقــد امــام 
رضــا g حــاوی نمادهــای پیرامونــی اســت کــه در فرهنــگ عمومــی مــردم نقــش ایفــا می کنــد. نمادهای 
مذهبــی ضمــن اینکــه نشــان دهندۀ فرهنــگ مــردم هســتند، تأثیــر زیــادی در بازنمــود و تــداوم فرهنــگ 
دارنــد. بنابرایــن، مطالعــه نمادهــا، بــه ویــژه نمادهــای مذهبــی، از منظــر مطالعــات فرهنگــی از اهمیــت 
ویــژه برخــوردار اســت. از جملــه نمادهــای مهــم و بســیار معــروف پیرامــون حــرم رضــوی »پنجــره فــوالد« 
اســت. نگارنــده بــا اتخــاذ رویکــرد پدیــدار شــناختی و اســتخدام مفهــوم »مــکان مقــدس« میرچــا الیــاده، 
ــه زیســتۀ پیرامــون پنجــره فــوالد، از فنــون »مصاحبــه«،  ــران دارای تجرب ــرای کشــف معانــی ذهنــی زائ ب
ــه  ــل یافته هــای حاصــل از مطالع ــرده اســت. تحلی ــره ب ــناد« به ــی اس ــاهده«، »مشــارکت« و »بررس »مش
میدانــی بــا روش »تحلیــل مضمــون« نشــان می دهــد پنجــره فــوالد بــا مضمــون فراگیــر »مــکان مقــدس 
و متعالــی«، در ذهنیــت ایرانــی، محــل تالقــی آســمان و زمیــن، جزئــی از ســاختار کالن اماکــن مقــدس 
شــیعی، دســت آویز مســتحکم، نیروبخــش، شــفادهنده، امیدبخــش، دل انگیــز، دگرگون کننــده، محــرک 

جوانمــردی و درگاه امــام رضــا g تلقــی می شــود.

.g کلیدواژه ها: مشهدالرضا، پنجره فوالد، پدیدارشناسی، امام رضا
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مقدمه

یکــی از شــهرهای مهــم مذهبــی ایــران کــه تأثیــر بــه ســزایی در فرهنــگ عمومــی دارد، مشــهد 
ــهد  ــران مش ــی ای ــت حقیق ــد: »پایتخ ــی معتقدن ــه برخ ــت ک ــه ای اس ــه  گون ــر ب ــن تأثی ــت. ای اس
ــی )ره(  ــام خمین ــه ام ــت، ب ــالمی وق ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــان وزی ــه از زب ــن جمل ــت«1. ای اس
ــهد از  ــودن مش ــت ب ــت پایتخ ــی اس ــت)صفارهرندی، 1387: 1( طبیع ــده اس ــبت داده ش نس
حیــث فرهنگــی اســت. طبــق گــزارش  رئیــس شــورای شــهر مشــهد ســاالنه بیــش از 25 میلیــون 
ــت  ــادل جمعی ــی مع ــار جمعیت ــال یک ب ــه س ــر س ــن، ه ــد؛ بنابرای ــفر می کنن ــهد س ــه مش ــر ب زائ
ــی  ــهرهای مذهب ــن ش ــهد نگی ــوند و مش ــهد وارد می ش ــهر مش ــه ش ــر ب ــوان زائ ــه  عن ــور ب کل کش
محســوب  می شــود)حیدری، 1398: 1( ســفر زیارتــی بــه جایــی صــورت می گیــرد کــه مقــدس 
بــوده و هــدف زائــر همدلــی بــا مــزور و به اصطــالح کســب »فیــض« باشــد؛ بنابرایــن شــهر مشــهد 
از یک ســو »مقــدس« اســت و از ســوی دیگــر ایــن »تقــدس« بــه  وســیله مســافران مذهبــی بــه کل 
کشــور، بلکــه جهــان تشــیع پخــش می گــردد. بدیــن ترتیب، شــهر مشــهد مرکــز فرهنگــی ایرانیان 
اســت؛ امــا ایــن تقــدس ذاتــی شــهر نبــوده بلکــه بــه خاطــر وجــود مرقــد امــام رضــا g اســت. 
اصــواًل تقــدس مکان هــای مقــدس بــه دلیــل حوادثــی اســت کــه در آن رخ می دهــد. یزیــد ابــن 
ســالم می گویــد: از رســول خــدا پرســیدند چــرا ســرزمین مقــدس را مقــدس می نامنــد؟ فرمــود 
بــه جهــت اینکــه در آن ســرزمین روان هــا پــاک می شــود و موجــودات ماورایــی )مالئکــه( برگزیــده 
می شــوند و بدیــن  جهــت کــه در آن ســرزمین خداونــد بــا موســی ســخن گفتــه است.2)مجلســی، 
1403ق، ج 9: 306( بدیــن ترتیــب، در مکانــی کــه بــه دلیــل حادثــه ای تقــدس یافتــه انســان ها 
حــس می کننــد بــا نیروهــای ماورایــی مرتبــط شــده و حــس آرامــش و طهــارت روح پیــدا می کنند.

 در روایــت فــوق کارکــرد مثبــت »مــکان مقــدس« طهــارت ارواح و پــاک شــدن روان هاســت و اینکه 
ــا مالئکــه رخ می دهــد؛  ــی ی ــه  وســیلۀ نیروهــای ماورای ــاال و ب ــه ب ــق اتصــال ب ــت از طری ــن حال ای

1. ایــن عبــارت در منابــع منســوب بــه امــام خمینــی )ره( پیــدا نشــد. ارجــاع بــه منبــع دســت دوم بدیــن ســبب اســت. البتــه آیــت 
اهلل العظمــی صافــی گلپایگانــی شــبیه همیــن عبــارت را دارنــد و مــی گوینــد: مشــهد پایتخــت حقیقــی ایــران اســت کــه امــروز در 

.)tabnak.ir( دنیــا بــه عنــوان یکــی از شــهرهای بــزرگ مذهبــی از اعتبــار خــاص برخــوردار اســت
2. عــن یزیــد ابــن ســام أنــه ســأل رســول اهلل n فقــال: یــا محمــد فاخبرنــی عــن الــوادی المقــدس لــم ســمی المقــدس؟ قــال: 

النــه قدســت فیــه االرواح و اصطفیــت فیــه المائکــه و کلــم اهلل موســی تکلیمــا.
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ــن  ــن اســت کــه در ای ــن اتفــاق در ســرزمین مقــدس رخ می دهــد، دلیلــش ای ــا اینکــه چــرا ای ام
ســرزمین خداونــد متعــال بــا موســی تکلــم کــرده اســت یعنــی در ســرزمینی کــه موســی بــه  عنوان 
ــا خداونــد متصــل شــده ســایر مــردم نیــز می تواننــد از طریــق حلــول مالئکــه در  امــام و اســوه ب
ایــن ســرزمین، بــه مــاورا مرتبــط شــوند. برخــی مفســران دربــارۀ »تقــدس« مقدس تریــن مــکان 
ــاره  ــر n در آن اش ــول پیامب ــر حل ــۀ 1-2 ب ــد، آی ــورۀ بل ــیر س ــه در تفس ــی مک ــلمانان، یعن مس
کرده انــد و معتقدنــد: خداونــد ســبحان بــر مکــه قســم یــاد کــرده اســت کــه معمــواًل به مقدســات 
قســم می خورنــد )ال اقســم بهــذا البلــد( و ایــن قســم را بــه حلــول رســول خــدا n در آن شــهر 
مقیــد کــرده اســت )و انــت حــل بهــذا البلــد( تــا بدیــن مطلــب اذعــان نمایــد کــه شــرافت مــکان 
بــه شــرافت ســاکنان آن اســت. »اقســم ســبحانه بمکــة و قیــده بحلــول الرســول n فیــه اظهــارا 
ــی، 1403ق، ج 18: 173(  ــرف اهله«)مجلس ــکان بش ــرف الم ــأن ش ــعارا ب ــه و اش ــد فضل لمزی
همچنانکــه از بــاب »شــرف المــکان بالمکیــن« شــرافت »وادی مقــدس« بــه خاطــر حادثــه تکلــم 
خداونــد بــا موســی بــوده و حضــور پیامبــر n بــه مکــه ســبب مزیــد شــرافت آن اســت، شــرافت 
مشــهد نیــز بــه حلــول علــی بــن موســی الرضا g در آن اســت. امــام رضــا g فرمــود: همانــا 
در خراســان بقعــه ای اســت کــه زمانــی محــل آمــد و شــد مالئکــه خواهــد شــد. بــدون وقفــه تــا 
زمــان نفــخ صــور، یــک گــروه از آســمان فــرود آمــده و گــروه دیگــر صعــود می کننــد. گفتــه شــد 
ای فرزنــد رســول، کدامیــن بقعــه؟ گفــت: در ســرزمین طــوس واقــع اســت. قســم بــه خــدا باغــی 
از باغ هــای بهشــتی اســت. هــر کــس مــرا در ایــن بقعــه زیــارت کنــد هماننــد آن اســت کــه پیامبر 
خــدا را زیــارت کــرده اســت1)ابن بابویه، 1413 ق، ج 2: 577(. بــه  مــوازات آمــد و شــد مالئکــه، 
طــوس محــل رفــت و آمــد شــیعیان می شــود. چنانکــه امــام رضــا g در پاســخ بــه ســؤال دعبــل 
ــد: در گــذر شــب ها و روزهــا طــوس محــل آمــد و شــد شــیعیان و  ــام می فرمای ــر ام از محــل قب
زائــران می شــود. هرکــس مــرا زیــارت کنــد در روز قیامــت، بــه صــورت آمرزیــده، هم درجــه مــن 

خواهــد بود2)همــان، 1378 ق، ج 2: 264(.

ــاٌن َتِصیــُر ُمْخَتَلــَف  ــا َزَم ِتــی َعَلْیَه
ْ
ــًة َیأ ــاَل  ِإنَّ ِبُخَراَســاَن َلُبْقَع ــُه َق نَّ

َ
َضــا g أ ِبــی اْلَحَســِن الرِّ

َ
ــاٍل َعــْن أ ــِن َفضَّ ــیِّ ْب ــُن َعِل 1. َرَوی اْلَحَســُن ْب

ــُة ُبْقَعــٍة َهــِذِه  یَّ
َ
ــِه َو أ ــوِر َفِقیــَل َلــُه َیــا اْبــَن َرُســوِل اللَّ ْن ُیْنَفــَخ ِفــی الصُّ

َ
ــَماِء َو َفــْوٌج َیْصَعــُد ِإَلــی أ اْلَماَلِئَکــِة َفَقــاَل َفــاَل َیــَزاُل َفــْوٌج َیْنــِزُل ِمــَن السَّ

.nــِه ــِة َمــْن َزاَرِنــی ِفــی ِتْلــَك اْلُبْقَعــِة َکاَن َکَمــْن َزاَر َرُســوَل اللَّ ــِه َرْوَضــٌة ِمــْن ِرَیــاِض اْلَجنَّ ْرِض ُطــوَس َفِهــَی َو اللَّ
َ
َقــاَل ِهــَی ِبــأ

ــی َتِصیــَر  َیاِلــی َحتَّ ــاُم َو اللَّ یَّ
َ
َضــا g : اَل َتْنَقِضــی اأْل ــِذی ِبُطــوَس  َقْبــُر َمــْن ُهــَو َفَقــاَل الرِّ ــِه َهــَذا اْلَقْبــُر الَّ 2. َفَقــاَل ِدْعِبــٌل َیــا اْبــَن َرُســوِل اللَّ

اَل َفَمــْن َزاَرِنــی ِفــی ُغْرَبِتــی ِبُطــوَس  َکاَن َمِعــی ِفــی َدَرَجِتــی َیــْوَم اْلِقَیاَمــِة َمْغُفــورًا لــه.
َ
اِری أ ُطــوُس ُمْخَتَلــَف ِشــیَعِتی َو ُزوَّ
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اگــر بپذیریــم کــه مشــهد بــه  عنــوان شــهر مقــدس، پایتخــت فرهنگــی ایــران بــوده و در کلیــت 
فرهنگــی ایرانــی نقش آفریــن اســت و ایــن جایــگاه بــرای مشــهد از حلــول امــام رضــا g در آن 
ــای  ــاد و زوای ــوی از ابع ــای رض ــا و نماده ــر، مؤلفه ه ــام عناص ــه تم ــود، مطالع ــی می ش ــهر ناش ش
مختلــف ضــرورت پیــدا می کنــد؛ زیــرا مطالعــۀ علمــی پدیده هــا بــه خودآگاهــی و در نهایــت بــه 
ــوی،  ــازی رض ــوزه فرهنگ س ــرورت، در ح ــود ض ــا وج ــفانه ب ــد. متأس ــی« می انجام »هویت بخش
کمتــر رویکــرد علمــی مطمــح نظــر بــوده و بیشــتر بــه بعد احساســی توجه شــده اســت. بــه عبارت 
واضح تــر امــام رضــا g بیشــتر بــا اســتعاره »ضامــن آهــو« معرفــی شــده اســت. درحالی کــه آن 
ــی، 1413ق:  ــری آمل ــت1)اربلی، 1381، ج 2: 317؛ طب ــد« n اس ــم آل محم ــرت »عال حض
ــم« جایگزیــن »ضامــن« گــردد و ایــن  319(؛ بنابرایــن شایســته تر ایــن اســت کــه اســتعاره »عال
مهــم، جــز بــا ترویــج تحقیقــات علمــی بــه انجــام نمی رســد. تأســیس مراکــز علمــی دانشــگاهی 
ــوب  ــه محس ــن زمین ــی در ای ــۀ عطف ــوی« نقط ــگ رض ــت »فرهن ــا محوری ــی ب ــالت تخصص و مج
می شــود و رســالت ایــن نهادهــا تقویــت مبانــی فرهنــگ رضــوی در تمــام ابعــاد و جنبه هــای پیــدا 

و ناپیداســت.

از جملــه ابعــاد کمتــر مطالعــه شــده، »نمادهــای« شــکل گرفته در حریــم رضــوی اســت. 
ــن در  ــر و نقش آفری ــیار مؤث ــر بس ــه از عناص ــه، بلک ــن مؤلف ــت مهم تری ــوان گف ــر نت ــه اگ درحالی ک
فرهنــگ عمومــی همیــن نمادهــا هســتند. تأثیــر نمادهــا، غیرمســتقیم، ناپیــدا و در عیــن  حــال 
عمیــق اســت. بــه  طــور مثــال »پنجــره فــوالد« بــه  عنــوان یــک مفهــوم انضمامــی هرچنــد یــک 
پنجــره ســاخته  شــده از فلــز معمولــی اســت؛ امــا بــه دلیــل مضمــون »نمادیــن« بــه تعبیــر »روالن 
بــارت« حــاوی داللت هــای آشــکار و مضمــر بســیاری اســت کــه در ترویــج فرهنــگ رضــوی نقــش 
ــا  ــه ب ــگارش یافت ــن ن ــا مت ــت تنه ــود اهمی ــا وج ــمیت، 1394: 176( ب ــا می کند)اس ــی ایف مهم
عنــوان »پنجــره فوالد«)صادقــی گیــوی، 1394( بــه گوشــه هایی از زندگــی امــام پرداختــه اســت؛ 
بنابرایــن مطالعــۀ علمــی پدیــده پنجــره فــوالد از بعــد پدیدارشناســی، عــاری از پیشــینه مطالعاتــی 
اســت و از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار اســت. از ایــن  رو، در ایــن پژوهــش محقــق بــه دنبــال ایــن 

ــوُل لَِبِنیــِه َهــَذا  ــُد بْــُن إِْســَحاَق بْــِن ُموَســی بْــِن َجْعَفــٍر g َعــْن أَبِیــهِ  أَنَّ ُموَســی بْــَن َجْعَفــٍر g َکاَن یَُق ثَِنــی ُمَحمَّ ــْد َحدَّ 1. لََق
ــٍد َفَســُلوُه َعــْن أَْدیَانُِکــْم َو اْحَفُظــوا َمــا یَُقــوُل لَُکــم . أَُخوُکــْم َعلِــیُّ بْــُن ُموَســی َعالـِـمُ  آلِ  ُمَحمَّ
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ســؤال اســت کــه »پنجــره فــوالد« در تجربــۀ زیســتۀ ایرانیــان چگونــه انعــکاس یافتــه اســت؟ بــه 
ــود؟ ــدار می ش ــه پدی ــران چگون ــرای زائ ــهدالرضا g ب ــوالد مش ــره ف ــر، پنج ــارت دقیق ت عب

تاریخچۀ نشانگاه

حــرم امــام رضــا g دارای صحن هــای مختلفــی اســت کــه چهــار صحــن نزدیــک بــه حــرم بــه 
نامهــای »صحــن گوهرشــاد« در جنــوب، »صحــن جمهــوری اســالمی« در غــرب، »صحــن آزادی/ 
صحــن نــو« در شــرق و »صحــن انقــالب اســالمی/ صحــن کهنــه یــا عتیــق« در شــمال واقع اســت. 
صحــن، محــل تجمــع زائــران و همچنیــن محــل برگــزاری مراســم مذهبــی و اقامــه نمــاز جماعــت 

اســت. بــه فضاهــای بعــد از صحن هــا کــه بــه خیابــان منتهــی می شــود »بســت« می گوینــد.

از میــان صحن هــا صحــن انقــالب اســالمی بــه دلیــل قدمــت و در برگرفتــن نمادهــای »پنجــره 
فــوالد«، »ســقاخانه« و »نقاره خانــه« مشــهورترین و مقدس تریــن صحــن محســوب می شــود. 
ایــن صحــن از لحــاظ بنــا بــه دو قســمت تقســیم می شــود کــه نهــر کلســب و جایگزیــن امــروزی 
آن، حــوض آب، فاصــل بیــن ایــن دو قســمت اســت. قســمت جنوبــی کــه در طــرف ایــوان طــالی 
نــادری واقــع اســت از بناهــای امیــر علیشــیر وزیــر ســلطان حســین بایقــرا اســت کــه در ســال 827 
قمــری بنــا نهــاده اســت و درب ایــن قســمت ســابقًا در محــل کشــیک خانه صحــن مطهــر واقــع 
بــوده اســت. نصــف شــمالی آن از بناهــای شــاه عباس کبیــر اســت کــه ســال 1122 قمــری بنــا 

ــران، 1388: 37(. ــت)مولوی و دیگ ــاده اس نه

ــب و  ــاری جال ــا معم ــه ب ــت ک ــه اس ــن را فراگرفت ــا دور صح ــزرگ، دورت ــی و ب ــوان تاریخ ــار ای چه
ــوان  ــد از: ای ــد و عبارت ان ــرار دارن ــدگان ق ــران و بینن ــه زائ ــورد توج ــته م ــس، پیوس ــات نفی تزیین
جنوبــی یــا ایــوان طــال، ایــوان غربــی )ایــوان ســاعت(، ایــوان شــمالی )ایــوان عباســی(، ایــوان 

شــرقی )ایــوان نقاره خانــه(.

بــر ضلــع جنوبــی صحــن انقــالب پنجــرۀ بزرگی معــروف بــه پنجــره فــوالد در مقابل ضریــح مطهر 
ــاز شــدن گره هــای بســته  ــن محــل کــه نمــاد کرامــت و ب ــران در ای نصــب اســت و بســیاری از زائ
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زندگی شــان اســت عــرض ارادت و کســب فیــض می کننــد. در وســط صحــن انقــالب، ســقاخانه ای 
معــروف بــه ســّقاخانه اســماعیل طالیــی کــه در اطــراف آن چهــار حــوض آب ســاخته شــده و از 
بناهــای متعّلــق بــه زمــان نادرشــاه اســت. بــه روایــت تاریــخ ســقاخانه بیــن ســال های 1144 تــا 

1145 قمــری ســاخته شــده اســت)عالم زاده، 1391: 28-24(.

ایــن ســقاخانه دارای یــک ســنگاب مرمــر یکپارچــه بــه ظرفیــت ســه کــر آب اســت کــه نادرشــاه 
افشــار آن را از هــرات آورده و بــر روی آن هــم اســماعیلخان طالیــی ســقف زده و ســقف را بــر روی 
ــا خشــت های طــال تزییــن و نادرشــاه مزرعــه دهشــک  ســتون های مرمــر قــرار داده و روی آن را ب
را بــر آن وقــف کــرده اســت. گویــا از ایــن  جهــت بــه دو اســم »اســماعیل طــال« و »نــادری« معــروف 
ــرار داده و اســماعیلخان  ــرای آن ق ــه ای ب شــده کــه نادرشــاه افشــار، ســنگاب آن را آورده و موقوف

طالیــی بنــای آن را ســاخته اســت)ر.ک: فــروزان، 1324: 52(.

بــرای نخســتین بــار در قــرن نهــم هجــری در دورۀ صفویــه و بــه پیشــنهاد مــال محســن کاشــانی 
پنجرهــای نســبتًا کوچــک از جنــس فــوالد در نزدیک تریــن مــکان ممکــن بــه ضریــح مطهــر رضوی 
در صحــن عتیــق قــرار گرفــت تــا اشــخاصی کــه بــه خاطــر عــذر شــرعی یــا مــوارد مشــابه از رفتــن 
بــه کنــار ضریــح معذورنــد بتواننــد از پشــت ایــن پنجــره کــه ضریــح مطهــر از داخــل شــبکه های 
ــز  آن پیداســت زیارتنامــه بخواننــد. دومیــن پنجــره در عهــد ناصرالدین شــاه قاجــار از جنــس برن
ســاخته شــد کــه جایگزیــن پنجــره اول شــده و اکنــون ایــن پنجــره در مــوزه قــرار دارد. بــا توجــه بــه 
فرســودگی و ســاییده شــدن برخــی قســمت های پنجــرۀ قدیمــی و مشــکالتی کــه بــرای زائــران 
بــه وجــود می آمــد ســومین پنجــره از جنــس برنــز در اوایــل انقــالب اســالمی ایــران ســاخته شــده 
و جایگزیــن پنجــره دوم شــد کــه در پشــت رواق توحیدخانــه داخــل صحــن انقــالب اســالمی قــرار 

ــم زاده، 1391: 89-81(. ــوی، 1388: 39؛ عال دارد)ر.ک: مول

بــا توجــه بــه اینکــه در قدیــم شــب ها درهــای حــرم بســته می شــد، در ایــن ســاعات زائــران داخــل 
صحــن می آمدنــد و از پشــت پنجــره فــوالد ضمــن عــرض ســالم و توســل به محضــر امــام g رازهای 
نهــان دل خــود را بــا حضــرت در میــان می گذاشــتند. کســانی کــه عذر شــرعی داشــته و ورودشــان به 

روضــه منــوره مشــکل داشــت نیــز از پشــت پنجــره فــوالد آداب زیــارت را بــه جــا می آوردند.
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چهارچوب مفهومی

هرچنــد مفهــوم »پنجــره فــوالد« یــک مفهــوم انضمامــی بــوده و بــه یــک مصــداق عینــی اشــاره 
دارد؛ امــا معنــای آن فراتــر از یــک پنجــره معمولــی اســت. پنجــره در اذهــان افراد مختلف کــه برای 
آن بــار معنایــی قائــل هســتند بــه صورت هــای متکثــر منعکــس می شــود. به  عبــارت  دیگــر، پنجره 
فــوالد یــک نمــاد اســت. نمــاد عمومــًا شــیئی کمابیــش عینــی اســت کــه بــر معنــا یــا معناهایــی 
ــی  ــات ناش ــی و احساس ــر ذهن ــتگی تصاوی ــی و پیوس ــی معان ــردازی از تداع ــت دارد؛ نمادپ دالل

می شــود)الفورگ،  1374: 14(.

از آنجــا کــه پنجــره فــوالد بــه یــک مــکان در حاشــیه مشــهدالرضا g، شــخصیت مــورد احتــرام 
شــیعیان، اشــاره دارد، بــه نظــر می رســد مفهــوم »مــکان مقــدس« میرچــا الیــاده چارچــوب خوبــی 
ــه  عنــوان محیــط  بــرای توضیــح ایــن مفهــوم فراهــم می کنــد. از منظــر الیــاده هرچنــد مــکان ب
انســان دارای ارزش و احتــرام نســبی اســت؛ امــا همــه مکان هــا بــه یــک  ســان ارزشــمند نیســتند. 
برخــی مکان هــا از تقــدس ویــژه ای برخوردارنــد کــه در برابــر »مــکان عرفــی« از آن »مــکان مقدس« 

ــود. ــاد می ش ی

در میــان پیــروان ادیــان مختلــف، مــکان امــری متجانس و همگون نیســت، برخــی مکان ها تقدس 
دارنــد. خداونــد در تــورات بــه موســی می گویــد: »بــه اینجــا نزدیــک نشــو، نعلیــن خــود را از پا هایــت 
بیــرون کــن، زیــرا مکانــی کــه در آن ایســتاده ای زمین مقدس اســت« )گروســی، بیتا، کتــاب مقدس، 
خــروج، 3: 5( همــان عبــارت در قــرآن کریــم تکــرار شــده اســت »انــی انــا ربــک فاخلــع نعلیــک انک 
بالــواد المقــدس طوی«)طــه، 12(. بــه همیــن ســان شــهید مطهــری به مــردم توصیــه می کند حتی 
اگــر در ســایر مکان هــا حجــاب را رعایــت نمی کنیــد دســت کم در مشــاهد مشــرفه و حــرم امــام رضــا 

g رعایــت کنیــد زیرا مــکان مقــدس اســت)مطهری، 1387، ج 25: 383(.

ــا را در  ــا م ــن ویژگی ه ــرور ای ــه م ــت ک ــی اس ــاده دارای ویژگی های ــه الی ــدس در اندیش ــکان مق م
ــای پنجــره فــوالد کمــک می کنــد. چــرا کــه پنجــره نمــادی از یــک مــکان مقــدس در  فهــم معن

پیرامــون حــرم مطهــر رضــوی اســت.
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الــف. مرکزیــت: مــکان مقــدس در اندیشــه باورمنــدان میــل بــه مرکزیــت دارد. بــه زعــم الیــاده، 
مــکان مقــدس، مرکــزی اســت کــه جهــان در پیرامــون آن نظــم گرفتــه اســت؛ بنابرایــن مرکز خلقت 
و فیضــان اســت)الیاده، 1395: 71؛ 1394: 176( در بــاور مســلمانان،  کعبــه، مرکز ثابت مطلقی 
اســت کــه مرکــز عالــم و واســطه بیــن زمیــن و آســمان اســت)Eliade,1959 :36-40(. همچنانکــه 
مســلمانان معتقدنــد بــر اســاس آمــوزه قــرآن کریم)آل عمــران، 96( کعبــه اولیــن مکانــی اســت کــه 
در »دحــو االرض« از زیــر آب ظهــور یافتــه و از منظرهــای مختلــف مرکــز عالــم اســت. پیامبــر اکــرم 
ــُة  َیِت  اْلَکْعَب ــمِّ n فرمــود:  »کعبــه از آن  جهــت کعبــه نامیــده می شــود کــه وســط دنیاســت؛ ُس
ــه دلیــل همیــن  ــه، 1413 ق، ج 2: 190؛ 1378 ق: 90( ب ْنَیا«)ابــن بابوی ــا َوَســُط الدُّ َه نَّ

َ
ــًة أِل َکْعَب

مرکزیــت، قبلــه محســوب می شــود و همــه مســلمانان بــه  ســوی کعبــه نمــاز می خواننــد؛ بنابرایــن 
ــا  ــال آن ه ــه اتص ــن دارد و حلق ــه مؤمنی ــبت ب ــت نس ــوع مرکزی ــک ن ــی ی ــکان مقدس ــوع م ــر ن ه

ــود. ــوب می ش محس

ب. حلقــه اتصــال: مــکان مقــدس حلقــه اتصــال زمیــن و  آســمان اســت. بــه تعبیــر بررتــون نقطه 
تالقــی جهــان بــا قلمــرو الهــی بــه شــمار می آید)بررتــون، 1377: 140(.

ــن  ــان زیری ــی( و جه ــوت و خدای ــان اله ــاال )جه ــان ب ــا جه ــاط ب ــکان ارتب ــدس ام ــکان مق در م
)جهــان مرده هــا( بــه ســهولت میســر می شــود)Eliade,1959 :28( بنابرایــن انســان ها احســاس 
می کننــد در مــکان مقــدس بــه خــدا نزدیــک می شــوند و دعــای آن هــا قبــول می شــود و بــا همیــن 
منطــق درگذشــتگان را در ایــن مکان هــا بیشــتر یــاد می کننــد چــون حــس واســطه گری بــه آن هــا 

دســت می دهــد و احســاس می کننــد می تواننــد بــرای زمیــن از آســمان کســب فیــض نماینــد.

ج. عناصــر ســه گانه: مــکان مقــدس معمــواًل حــاوی ســه عنصــر اساســی آب، ســنگ و درخــت 
اســت)الیاده، 1385: 264( در مکان هــای مقــدس دســت کم یکــی از عناصــر فــوق وجــود دارد. 
بــه  طــور ســنتی مکان هــای مقــدس پیرامــون چشــمه، کــوه یــا درخــت شــکل می گیرنــد. حتــی 
ــه تقــدس  ــا وقــوع یــک حادث ــه دلیــل دفــن شــدن یــک شــخصیت ی مکان هــای مقدســی کــه ب

عاریتــی یافتــه معمــواًل نمــادی از عناصــر ســه گانه وجــود دارد.

بــه  عنــوان  مثــال، مقدس تریــن مــکان مســلمانان، کعبــه، نــه  تنهــا از ســنگ ســاخته شــده بلکــه 
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ــوری،  ــت1)محدث ن ــد اس ــت خداون ــاد دس ــوان نم ــه  عن ــود، ب ــیاه، حجراألس ــنگ س ــاوی س ح
1408ق، ج 10: 168(. بــر اســاس روایــات اســالمی هنــگام حضــور هاجــر و اســماعیل در جــوار 
کعبــه، مکــه ســه عنصــر اصلــی مــکان مقــدس را دارا بــود. زمانــی کــه آن هــا در ایــن مــکان فــرود 
آمدنــد در آن درختــی بــود کــه هاجــر بــدان تکیــه کــرد. »فلمــا نزلــوا فــی  ذلــك  المــکان کان فیهــا 
لقــت هاجــر علــی ذلــك الشــجر«)فیض کاشــانی، 1415ق، ج 3: 92( همچنیــن در کنــار 

َ
شــجر فأ

کعبــه دو نمــاد دیگــر یعنــی مقــام ابراهیــم از ســنگ بــوده و جــاه زمــزم عنصــر آب را بــه نمایــش 
می گــذارد.

در مکان هــای مقــدس ایــران نیــز عناصــر ســه گانه کــم  و بیــش قابل مشــاهده اســت. امامــزاده 
علی اصغــر g در زرآبــاد المــوت قزویــن بــا چنــار خون بــار شــهرت دارد)خان محمــدی،  1398: 
78- 83(. امامــزاده ســلطانعلی فرزنــد امــام باقــر g در مشــهد اردهــال بــا دو نمــاد دیگــر یعنــی 
کوه هــای ســنگی و چشــمه شــازده حســین هم جــوار اســت)خان محمدی، 1385: 81(. بدیــن 
ترتیــب، در نبــود عناصــر طبیعــی مکان هــای مقــدس حــاوی ســقاخانه اســت)عناصری، 1383: 

.)135-132

د. نیروبخشــی: مــکان مقــدس توان بخــش اســت. افــراد حاضــر در مکان هــای مقــدس 
ــوند.  ــوردار می ش ــتری برخ ــروی بیش ــاال از نی ــم ب ــه عال ــال ب ــل اتص ــه دلی ــد. ب ــاس می کنن احس
ــکان  ــد)Eliade,1959 :24( م ــال می ده ــر در آن انتق ــراد حاض ــه اف ــدس را ب ــدس، تق ــکان مق م
مقــدس بــه  مثابــه نقطــۀ اتصــال آســمان و زمیــن سرشــار از قــدرت و حقیقــت اســت و آدمــی بــا پــا 

نهــادن در آن محــدوده، از قــدرت و قداســتش بهره منــد می شــود)الیاده، 1385: 346(.

تســری تقــدس و نیــرو بخشــی بــه افــراد بــه  گونــه ای اســت کــه افــراد عرفــی، هنــگام حضــور در 
مــکان مقــدس، از وضــع عــادی متمایــز می شــوند. دیگــران بــه او التمــاس دعــا می کننــد و خــود 
وی نیــز احســاس نیرومنــدی می کنــد. البتــه ایــن تقــدس موقتــی نبــوده و تأثیــر درازمــدت دارد. 
بــه افــرادی کــه طــی مراســمی در مکــه مکرمــه حضــور یافته انــد »حاجــی« اطــالق می شــود و بــه 

ْجــَر َمــا 
َ
ــْع أ ــَه َتَعاَلــی َفاْنُظــْر َیــا ِمْســِکیُن اَل ُتَضیِّ ْســَوَد َفَقــْد َصاَفــَح اللَّ

َ
1. َقــاَل زیــن العابدیــن علــی بــن الحســین g: َمــْن َصاَفــَح اْلَحَجــَر اأْل

َعُظــَم ُحْرَمُتــُه َو َتْنُقــِض اْلُمَصاَفَحــَة ِباْلُمَخاَلَفــة



132

سال نهم، شماره 35، پاییز 1400فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

ــن  ــد »مشــهدی« می گوینــد. اصــواًل شــمن ها از ای ــه مشــهد مقــدس ســفر کرده ان افــرادی کــه ب
ویژگــی  برخــوردار هســتند کــه بــه دلیــل اتصــال دایمــی بــه مــکان مقــدس و آشــنایی بــا ارواح از 

ــوند)الیاده، 1395، ج 3: 25(. ــد می ش ــی بهره من ــدی دایم توانمن

ر. ســاختارمندی: مــکان مقــدس جزئــی از یــک ســاختار کالن اســت. یــک مــکان مقــدس نــه 
 تنهــا از یــک ســاختار و نظــم درونــی برخــوردار اســت بلکــه در ســاختاری بزرگ تــر معنــا می یابــد 
کــه مــکان مقــدس را در برابــر مــکان نامتعیــن و عرفــی قــرار می دهــد. یــک مــکان مقــدس درســت 
اســت کــه حــدودی دارد کــه آن را از مکان هــای عرفــی پیرامــون جــدا می کنــد؛ امــا همیــن مــکان 
وابســته بــه مکان هــا و ســایر عناصــر مقــدس دیگــر بــوده و جزئــی از آن محســوب می شــود)الیاده، 

1385: 264؛ 1394: 195(.

ــا دیوارهــای محصــور از ســایر  ــد. احــکام مســجد ب ــه،  همــه مســاجد مقدس ان ــه  عنــوان نمون ب
اماکــن جداســت؛ امــا همیــن مســاجد در اتصــال بــه هــم یــک ســاختار کالنــی تشــکیل می دهنــد 
ــده  ــاز خوان ــه( نم ــجدالحرام )کعب ــوی مس ــه  س ــاجد ب ــه مس ــترک اند. در هم ــکام مش و دارای اح
می شــود و در همــه مســاجد نمــودار کعبــه یعنــی »محــراب« وجــود دارد. البتــه تقــدس ذومراتــب 
ــورت  ــه  ص ــز ب ــاجد نی ــه مس ــت و بقی ــلمانان اس ــجد مس ــن مس ــجدالحرام مقدس تری ــت. مس اس
مشــکک دارای تقــدس هســتند. ایــن ســاختار کالن دربــارۀ امام زاده هــا نیــز صــادق اســت. تقدس 
ــوع  ــن ن ــود. ای ــی می ش ــرم n ناش ــر اک ــت پیامب ــه و در نهای ــه ائم ــال ب ــا از اتص ــه امام زاده ه هم
ســاختارمندی نه تنهــا در ســطح کالن بلکــه در درون هــر یــک از مکان هــای مقــدس بــه  صــورت 
مجــزا نیــز صــدق می کنــد. تمــام متعلقــات یــک مــکان مقــدس مثــل منبــر، فــرش، درب، دیــوار، 
ــجد را  ــرش مس ــود. ف ــار می ش ــا ب ــر آن ه ــژه ای ب ــکام وی ــوند و اح ــدس می ش ــب مق ــارو به تناس ج
ــر  ــای دیگ ــه  ج ــوان آن را ب ــد نمی ت ــاز دارن ــر نی ــاجد دیگ ــه مس ــرد. مادامی ک ــس ک ــوان نج نمی ت
فروخــت؛ بنابرایــن بــه ســهولت نمی تــوان مــکان مقــدس و متعلقــات آن را عرفــی کــرد )ر.ک: بنــی 

ــی، 1378، ج 1: 526- 529(. ــمی خمین هاش

س. حرمــت و احتــرام: مــکان مقــدس دارای حرمــت اســت. حرمــت دو معنای تناقضنمــا دارد. 
مــکان مقــدس در عیــن آنکــه مقــدس،  مبــارک و دوســت داشــتی اســت، پرهیبــت و خطرنــاک نیــز 
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اســت. بــه تعبیــر الیــاده واژه sacer هــم بــه معنــای مقــدس و هــم به معنــای ملعــون به کار مــی رود. 
همچنــان کــه واژه haghios نیــز بــه دو معنای پــاک و آلوده بــه کار می رود)الیــاده، 1385: 348( در 
ادبیــات اســالم نیــز »حــرام« و »حــرم« هم ریشــه بــوده و معنــای دووجهــی دارد. از یک ســو مقــدس 
ــوی  ــت دنی ــا در حال ــه آن ه ــدن ب ــک ش ــت از نزدی ــر می بایس ــوی دیگ ــت از س ــرام اس و دارای احت
پرهیــز شــود. هرچــه مــکان مقدس تــر باشــد حرمــت نیز بیشــتر اســت. بــه  عنــوان نمونــه در حالت 
ُجُنــب بــودن، بــه  هیــچ  وجــه نمی تــوان داخــل مســجدالحرام و مســجدالنبی شــد؛ امــا می تــوان 

در ســایر مســاجد از یــک درب وارد و از درب دیگــر خــارج شــد)خمینی، 1367، ج 1: 48(.

روش تحقیق

رویکــرد پژوهشــی در ایــن مقالــه پدیدارشناســی1 اســت. در مکتــب پدیدارشناســی، اشــیا 
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــوند« م ــر می ش ــا ظاه ــر م ــه ب ــه ک ــه »آن گون ــتند« بلک ــه هس ــه ک ــه »آن گون ن
می گیرند)دانایی فــرد، 1389: 106(. پدیدارشناســی از نظــر لغــوی عبــارت از مطالعــه  پدیده ها از 
هــر نــوع و توصیــف آن هــا با در نظر گرفتــن نحوۀ بــروز و تجلی آن ها، قبــل از هرگونــه ارزش گذاری، 
تأویــل یــا قضــاوت ارزشــی اســت. پدیدارشناســی گســترۀ معنایــی وســیعی دارد؛ در ســطوح نــازل 
بــه توصیــف صــرِف موضــوِع معیــن از طریــق شــعور بی واســطه2 اطــالق می شــود امــا در ســطوح 
فراتــر تــالش می کنــد از ظواهــر عبــور نمــوده و بــه باطــن دســت یابد)فرامــرز قراملکــی، 1396: 

.)338

پیش فــرض ایــن رویکــرد ایــن اســت کــه جهــان خــارج مســتقل از آگاهــی وجــود دارد امــا ایــن 
ــش  ــدگان نق ــان بینن ــه در اذه ــه ک ــیا آن گون ــرد و اش ــرار بگی ــز« ق ــد در »پرانت ــی بای ــرش طبیع نگ
می بنــدد مــورد مطالعــه قــرار بگیــرد. مفهــوم اپوخــه )پرانتــز( در مکاتــب پدیدارشناســی بدین معنا 
اســت کــه نــه خــود شــی بلکــه چیســتی آن در اذهــان، مطالعــه می شــود. طبیعی اســت برحســب 
»افــق«، معنــا متکثــر می شــود ولــی پدیدارشــناس تــالش می کنــد جنبــه فــردی آگاهــی را کنــار 

1. phenomenology
2. direct awareness
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گذاشــته و بــه آن هــا به مثابــه ایــدوس1 یــا ماهیــت نــگاه کنــد )آیت اللهــی، 1382: 123(.

پدیدارشناســی اساســًا مطالعــه »تجربــۀ زیســته« یــا »جهــان زندگــی« اســت و می کوشــد معانــی 
ــن  ــه، در ای ــازد. در نتیج ــکار س ــود، آش ــته می ش ــره زیس ــی روزم ــه در زندگ ــان ک ــده را آنچن پدی
ــه درک  ــت یابی ب ــده، دس ــدۀ تجربه ش ــع از پدی ــف جام ــک توصی ــام ی ــی از انج ــدف اصل روش، ه
ســاختار ذاتــی آن اســت و ارائــه یــک مفهــوم تفســیری از درک پدیــده، بیــش از توصیــف آن مدنظــر 

ــکاران، 1391: 57- 58(. ــیگارودی و هم ــت)امامی س اس

ــراد از یــک  ــۀ زیســته« اف ــرای مطالعــه »تجرب ــان  کــه مالحظــه می شــود پدیدارشــناس ب همچن
پدیــده بایــد دو مرحلــه اساســی را طــی کنــد؛ اول اینکــه پدیــده در اذهــان افــراد تجربــه کننــده 
چگونــه انعــکاس یافتــه اســت؟ دوم اینکــه بــا حــذف افــق و مالحظــه مشــترکات، »ماهیــت« پدیده 
مــورد مطالعــه چیســت؟ مرحلــۀ اول بــه تولیــد داده و جمــع آوری اطالعــات و مرحلــه دوم به تجزیه  

و تحلیــل اطالعــات مربــوط اســت کــه بــه شــرح مختصــر آن هــا می پردازیــم.

الف. جمع آوری اطالعات

نگارنــده بــرای طــی مرحلــه اول در مطالعــه پدیدارشــناختی »پنجــره فــوالد«، بــه منظــور 
جمــع آوری اطالعــات و کشــف باورداشــت ها و برداشــت های محلــی )رهیافــت ِامیــک2( از فنــون 
مختلــف مــردم شــناختی، یعنی؛ مصاحبه، مشــاهدۀ مشــارکتی، شجره شناســی و بررســی اســناد 
و مــدارک، بهــره گرفتــه اســت)کتاک، 1386: 686(. از ایــن  رو، در ایــن پژوهــش، در بــازۀ زمانــی 

تابســتان 1397 تــا تابســتان 1399 محقــق از فنــون زیــر بهــره بــرده اســت.

ــد 1398،  ــتان 1397، عی ــانگاه، در تابس ــور در نش ــا حض ــده ب ــارکتی: نگارن ــاهدۀ مش 1. مش
تابســان 1398 و عیــد 1399، بــا مشــاهدۀ کامــل پدیــده از منظرهــای مختلــف، چــه بــه  صــورت 
آشــکار و چــه پنهــان، تمامــی عناصــر و مؤلفه هــا، فضــای فیزیکــی، مناســک و مراســم را بررســی 

1. Eidos

2. emic
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کــرد. در فراینــد ایــن مشــاهدات، مشــارکت در صحنــه، اســتفاده از عکــس، فیلم بــرداری، نتایــج 
بهتــری را نصیــب محقــق کــرد.

2. مصاحبــه همدالنــه: بــرای کشــف معنــای انعــکاس یافتــه از پنجــره فــوالد در تجربــه زیســته 
ــه، در نشــانگاه، یعنــی صحــن انقــالب اســالمی و ســایر  ــاه و همدالن ــه کوت ــان 70 مصاحب ایرانی
مکان هــا انجــام گرفتــه اســت. معیــار بــرای انتخــاب مصاحبه شــونده، داشــتن تجربــۀ پدیده اســت 
کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق ایرانیــان دارای چنیــن تجربــه ای هســتند. همچنان که کرســول بیان 
می کنــد »در یــک مطالعــۀ پدیدارشناســی ممکــن اســت افــراد در یــک محــل باشــند یــا نباشــند. 
ــده مــورد مطالعــه را  ــرادی باشــند کــه همگــی پدی ــد اف ــان بای ــن اســت کــه آن ــز ای ــن چی مهم تری
تجربــه کــرده و بتواننــد تجــارب زنده شــان را بــه  خوبــی بیــان کنند«)کرســول، 2007: 119، بــه 

ــرد، 1389: 138(. ــل از: دانایی ف نق

انتخــاب مصاحبه شــوندگان بــه  صــورت هدفمنــد بــه لحاظ مکانــی به دو بخــش نشــانگاه و خارج 
از نشــانگاه و بــه لحــاظ ســطح آگاهــی بــه دو گــروه نخبگانــی و عــادی تقســیم می شــود. بدیــن 
ترتیــب بــا 30 نفــر از افــراد حاضــر در جــوار پنجــره فــوالد گفت وگــو صــورت گرفتــه و از خــالل آن 
ــا الهــام از فنــون فرافکنــی در  ــی، ب جمــالت کلیــدی یادداشــت شــده اســت. در بخــش نخبگان
روان شناســی، از قبیــل »آزمــون بیســت گــزاره ای«، »اوزگــود«، »رورشــاخ« و »تکمیــل جمــالت«، 
بــه 30 دانشــجوی دانشــگاه باقرالعلــوم g، در قــم و اصفهــان، تصویر یــا واژه »پنجره فــوالد« ارائه 
و از آن هــا درخواســت شــد احساســات خویــش را بیــان کننــد یــا بنگارنــد. از 10 نفــر از اســتادان1 

همــان دانشــگاه نیــز خواســته شــد دســت کم پنــج جملــه در بــارۀ پنجــره فــوالد بنویســند.

ــرای آگاهــی از تاریخچــۀ پدیــده و شــناخت از پیشــینۀ  3. شجره شناســی و بررســی اســناد: ب
بحــث و همچنیــن بررســی دقیــق ابعــاد گوناگــون موضــوع، ضــروری اســت اســناد و مــدارک تاریخی 
پدیــده بــه  دقــت بررســی شــود. لــذا نگارنــده از یــک  ســو بــا ورود بــه مــکان و گرفتــن فیلــم و عکــس و 
پرســیدن اطالعــات از متولیــان و خادمــان، ســعی در جمــع آوری اســناد شــفاهی و از دیگــر ســو بــا 

1. بــا تشــکر از اســتادان محتــرم و حجج اســام: دکتــر حمیــد پارســانیا، دکتــر ســید محمــود موســوی، دکتر نعمــت اهلل کرم اللهــی، دکتر 
ســید محمدحســین هاشــمیان، دکتــر اصغــر اســامی تنهــا، دکتــر محمدعلــی غمامــی، دکتــر رفیــع الدیــن اســماعیلی، دکتــر حســین 

ســوزنچی، دکتــر مهــدی موالیــی آرانــی، دکتــر ابراهیــم فتحــی و دکتــر محمد ســتوده.
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بررســی کتــب و مقــاالت و ســایت های مرتبــط، اســناد موجــود را نیــز بررســی و مطالعــه کــرده اســت.

ب. تحلیل اطالعات

بــه تناســب رویکــرد اتخــاذ شــده، بــرای تحلیــل اطالعــات از روش تحلیــل مضمــون1 اســتفاده 
می شــود. تحلیــل مضمــون، روشــی بــرای شــناخت، تحلیــل و گــزارش الگوهــای موجــود 
در داده هــای کیفــی اســت. ایــن روش، فراینــدی بــرای تحلیــل داده هــای متنــی اســت. 
در ایــن روش داده هــای متنــی پراکنــده و متنــوع بــه داده هایــی غنــی و تفصیلــی تبدیــل 

می شــود)عابدی،153:1390(.

تحلیــل مضمــون ابــزار تحقیقاتــی منعطــف و مفیــدی اســت کــه بــرای تحلیــل حجــم زیــادی از 
داده هــای پیچیــده و مفصــل، می تــوان از آن اســتفاده کــرد. همچنیــن، تحلیــل مضمــون، روشــی 
 .)Braun & Clarke ,2006: 83(اســت کــه هــم برای بیان واقعیت و هم بــرای تبییــن آن بــه کار مــی رود
تحلیــل مضمــون، صرفــًا روش کیفــی خاصــی نیســت، بلکــه فراینــدی اســت کــه می تــوان در اکثر 

روش هــای کیفــی بــه کار بــرد. بــه طــور کلــی، تحلیــل مضمــون، شــیوه ای اســت بــرای:

الف. دیدن متن؛

ب. برداشت و درك مناسب از اطالعات ظاهرًا نامرتبط؛

ج. تحلیل اطالعات کیفی؛

.)Boyatzis,1998 :4(د. تبدیل داده ها به مفاهیم و ایجاد نظم منطقی

فرایند تحلیل مضمون در این تحقیق، طی چند مرحله به ترتیب زیر انجام می گیرد.

1. مطالعه محتوای مصاحبه ها

ابتــدا مطالــب حاصــل از مصاحبه هــا، مشــاهدات و احیانــًا منــدرج در ادبیــات عامیانــه دربــارۀ 

1. Thematic Analysis
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پنجــره فــوالد را مطالعــه و عبارت هــای متناســب بــا هــدف محوری تحقیــق، یعنی مضامیــن حاوی 
معانــی ذهنــی را اســتخراج می کنیــم. هرچنــد همــه مطالــب در تحلیــل و فهــم موضــوع دخیــل 
هســتند امــا بــرای اختصــار بــه  مقتضــای گنجایــش مقالــۀ علمــی، نتایــج نهایــی بــه ایــن جمــالت 

مســتند خواهــد بــود.

 2. کدگذاری اولیه

ــواًل  ــوالد« معم ــره ف ــوم »پنج ــا مفه ــوق ی ــاوی منط ــده و ح ــای گزینش ش ــالت و عبارت ه جم
متضمــن برخــی واژگان کلیــدی اســت کــه از طریــق تداعــی معانــی بــر زبــان مصاحبه شــوندگان 
جــاری شــده اســت. ایــن مفاهیــم می تواننــد مــا را بــه مضامیــن جهــت دهنــده رهنمــون ســازند؛ 
بنابرایــن بــرای ســهولت انتقــال، زیــر این گونــه واژه هــا خــط می کشــیم. در واقــع کلمــات 

ــوند. ــوب می ش ــه1 محس ــن پای ــامح مضامی ــه تس ــده( ب ــت ش ــان دار)های الی نش

3. کدگذاری ثانویه

ــدی  ــب عنوان بن ــوای غال ــب محت ــه بندی و برحس ــترک را خوش ــن مش ــاوی مضامی ــالت ح جم
می کنیــم. در واقــع هرکــدام از ایــن عنوان هــا، مشــعر بــه یــک مضمــون ســازمان دهنــده2 اســت. 
هرچنــد خوشــه بندی نمی توانــد کامــاًل دارای طــرد متقابــل باشــد؛ زیــرا جمــالت معمــواًل حــاوی 
چنــد مضمــون پایــه اســت امــا برحســب معنــای غالــب جمــالت ذیــل یــک تیتــر قــرار می گیــرد.

4. ترسیم شبکۀ مضامین

ــین،  ــول پیش ــای فص ــری از تیتره ــره گی ــا به ــود ب ــالش می ش ــه، ت ــی مقال ــدی نهای در جمع بن
مضامیــن فراگیــر3 را اســتنباط و بــر مــدار مکانیســم منطقــی، بــه ســمت مــدل مفهومــی حرکــت 

1. Global
2. Organizing
3. Basic
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نماییــم. در ایــن مرحلــه بــا ترســیم شــماتیک شــبکه مضامیــن و رتبه بنــدی آن هــا از پایــه تــا فراگیر 
بــه معانــی مشــترک پنجــره فــوالد در اذهــان کنشــگران ایرانــی دســت می یابیــم.

یافته های توصیفی

ــت  ــل از حال ــن تبدی ــد را ضم ــی واح ــۀ مفهوم ــه خوش ــوط ب ــای مرب ــش عبارت ه ــن بخ در ای
گفتــاری بــه وضعیــت نوشــتاری بــدون شــرح و توضیــح، دســته بندی می کنیــم و برحســب 
بیشــترین قرابــت، تحــت یــک عنــوان قــرار می دهیــم. بــرای ســهولت انتقــال مطلــب بــه خواننده، 

زیــر کلمــات کلیــدی خــط خواهیــم کشــید.

1. حاجت خواهی:

ــره  ــار پنج ــک الل کن ــا!/ ی ــا آق ــتنم، ی ــل بس ــر دخی ــا!/ ای ذک ــا، آق ــت محتاج ترین ه »ای حاج
ــا« ــا! آق ــد: آق ــدا می زن ــه ص ــوالدت/ یک دفع پ

 »گرچــه آهــو نیســتم، امــا پــر از دل تنگــی ام/ ضامــن چشــمان آهوهــا، بــه دادم می رســی؟/ مــن 
دخیــل التماســم را بــه چشــمت بســته ام/ هشــتمین دردانــه زهــرا بــه دادم می رســی؟«

»بــرای طلــب حاجــت معمــواًل بــه پنجــره فــوالد می رویــم تــا مکان هــای دیگــر، در کنــار پنجــره 
فــوالد افــراد زیــادی جمــع می شــوند و حاجــت می گیرنــد«. »مــن خــودم دیــدم کــه یــک 
مریــض کنــار پنجــره فــوالد شــفا گرفــت. امــام شــفا می دهــد امــا کنــار پنجــره فــوالد بیشــتر شــفا 

می دهد«)خانــم دانشــجو(

»بســیاری از مــردم اعتقــاد دارنــد در غــل و زنجیــر کــردن فــوالد حــرم امــام رضــا روا شــدن حاجــت 
ــت« حتمی اس

»پنجــره فــوالد مأمــن بســیاری از درمانــدگان اســت کــه بــه حضــرت رضــا پنــاه می آورنــد. پنــاه 
بی پناهــان هیچ کــس را بــدون حاجــت بر نمی گردانــد«
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»طناب هــا و ریســمان های متعــددی از پنجــره فــوالد بســته شــده اســت. مــردم بــا دخیــل بســتن 
بــه پنجــره فــوالد حاجــت می گیرنــد«

2. گره گشایی:

»بــر پنجــره فــوالد نظــر کــردم و دیــدم/ منت کشــِی کــور تریــِن گره هــا را/ از گنبــِد زریــِن تــو کردند 
مشــخص/ معیــاِر گران بــودِن هر ِخشــت طــال را«

ــر  ــد ه ــره خورده ان ــم گ ــه ه ــا ب ــا g حلقه ه ــام رض ــرم ام ــت. در ح ــبک اس ــوالد مش ــره ف »پنج
ــد.« ــاز می کن ــره ای را ب گ

»پنجره فوالد گره گشا است... پنجره فوالد رضا برات کربال می ده«

ــه  ــد هم ــود. خداون ــاز می ش ــا ب ــام رض ــت ام ــه دس ــود ب ــته ش ــوالد بس ــره ف ــه پنج ــی ک »طناب
مریض هــا را شــفا دهــد«

»مــادر بــا اعتقــادی کامــل، ویلچــر کــودک خــود را بــا نــخ بــه پنجــره فــوالد بســته و ادعــا می کنــد 
شــاید شــفا پیــدا کنــد امــام رضــای گره گشــا ناامیــدش نکــن«

 »وقتــی می خواهــم از حــرم بیــرون بــروم مــن حاجتــم را بــه پنجــره فــوالد گــره می زنــم بــه امیــد 
گره گشــایی از آن هــا در دیــدار بعــدی«

»هرکسی از صحن انقالب بگذرد ناخودآگاه بند دلش را به پنجره فوالد گره میزند«

3. استحکام فوالدین:

ــوالد  ــم اســت مثــل ف ــوالد اســت. مریض هــا را شــفا می دهــد. محک ــوالد از جنــس ف »پنجــره ف
ردخــور نــدارد«

 »پنجــره فــوالد پنجــره ای طالیــی از جنــس فــوالد کــه هــم ســختی فــوالد را دارد هــم نرمــی طــال، 
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پنجــره ای اســت بــرای فــوالدی شــدن زائر«)اســالمی تنهــا، عضــو هیئــت  علمی دانشــگاه(

 »پنجــره فــوالد ســازه محکمــی اســت قیمــت فــوالد از آهــن گران تــر اســت. کنــار پنجــره فــوالد از 
بقیــه جاهــا بــا ارزش تــر اســت خیلــی محکــم اســت یعنی دعــا ردخــور نــدارد«

»مــا تــازه ازدواج کرده ایــم... جلــوی پنجــره فــوالد نشســته ایم تــا دل هــای مــا مثــل پنجــره فــوالد 
بــه هــم گــره بخــورد. زندگی مــان اســتحکام پیــدا کنــد«

»پنجــره فــوالد از جنــس فــوالد اســت یعنــی اگــر از آن آویــزان بشــوی اصــاًل پــاره نمی شــود. دل 
انســان نــرم اســت فــوالد ســخت اســت«

4. امید و نگاه به باال:

ــاره  ــت دوب ــک نیس ــد/ ش ــدا می آی ــه ص ــش ب ــق درون ــد/ از عم ــت وپا می آی ــه دس ــر ب ــاره اگ »نق
ــان( ــم طاهری ــفا می آید«)ابراهی ــوالد، ش ــره ف ــت/ از پنج ــزه در راه اس معج

»پنجــره در مقابــل درب معنــا دارد. فــوالد جنــس ایــن پنجــره اســت کــه در مقابــل چــوب جنــس 
در اســت. در خصــوص درب کنــش ورود رخ می دهــد؛ و در خصــوص پنجــره نگریســتن و تماشــا 
رخ می دهــد. پنجــره حریــم ورود را حفــظ می کنــد امــا امــکان ارتبــاط از دور نــگاه کــردن اســت کــه 
امیــد داشــتن را در دل زائــر زنــده می کنــد؛ بنابرایــن پنجــره نمــادی از امیــد اســت«)دکتر غمامــی، 

عضــو هیئــت  علمی دانشــگاه(

»پنجــره فــوالد بــه شــما می گویــد: اگــر در بســته بــود از پنجــره وارد شــو. هیچ وقــت ناامید نشــوید 
امــام رضــا g کســی را ناامیــد نمی کنــد... مــن همیشــه بــا امیــد بــه حــرم مــی روم. اگــر حاجــت 
نــداد حتمــًا صــالح نیســت جایــش چیــز دیگــری می دهــد کــرم امــام قربانش بــروم پایــان نــدارد.«

»پنجره فوالد، پنجره ای به امیدها و آرزوهای مقدس است. نمادی از حس حضور است«

»پنجره فوالد محل عرض ارادت مضطران و ناامیدان از خلق خدا به ساحت ولی خداست«
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»آســتان آســمان دســت دراز کــرده تــا پنجــره فــوالد تــو را ...در پنجــره فــوالد تــو آفتــاب دخیــل 
بســته اســت... در کنــار پنجــره فــوالد صــدای بــال فرشــته را می تــوان شــنید«)یک خانم دانشــجو(

»پنجــره فــوالد در واقــع فــرودگاه اســت. مالئکــه فــوج فــوج در آنجــا وارد می شــدند و خواســته 
ــد و  ــه می چینن ــالب دان ــن انق ــا صح ــام رض ــرم ام ــران ح ــد... کبوت ــاال می برن ــه ب ــدان را ب دردمن
ــمان ها  ــه آس ــان را ب ــد و درد دل بی پناه ــاک می کنن ــان را پ ــا گناه ــع آن ه ــد. در واق ــرواز می کنن پ
می برنــد همان طــور کــه کبوترهــا دانه هــا را می چیننــد امــام رضــا زائــران مخلــص را می چینــد و 

ــد« ــاب می کن انتخ

»کبوترهــای حــرم مالئکه انــد از جنــس همــان کبوترانــی هســتند کــه خبر شــهادت امام حســین را 
 g ســایه افکندنــد. االن هــم درد دل زائران امــام رضا g بــه مدینــه بردنــد. روی جنــازه امــام جــواد

را بــه خــدا می رســانند آن هــا نمی تواننــد از حــرم دل بکننــد همیشــه دور حــرم طــواف می کننــد«

5. محل تالقی آسمان و زمین

»یــک آســمان عشــق مــن و یــک پنجــره فوالدتــان/ ای پنجــره فوالدتــان انــدازۀ هفت آســمان/ 
مشــتاق دیــدارم ولــی مــن آســمانی نیســتم/ تــا آســمان راهــم بــده تــا یــک حضــور جــاودان«

»پنجــره فــوالد محــل تالقــی عالــم مــاده و عالــم معناســت«)دکتر حمیــد پارســانیا، عضــو هیئــت  
ــگاه( علمی دانش

»پنجــره در فضــای بــاز اســت ارتبــاط بــا آســمان مســتقیم اســت در فضــای بــاز آدم بیشــتر حــال 
می کنــد نمــاز عیــد هــم مســتحب اســت در فضــای بــاز باشــد«

»چقــدر باحــال بــود بعــد از نمــاز صبــح جلــوی پنجــره فــوالد ایســتاده بــودم، نقــاره می زدنــد...
ــرکات از آســمان ســرازیر می شــود« وقتی کــه کــه خورشــید طلــوع می کــرد حــس می کــردم ب

»روزنــه ای از بهشــت نمایــان شــد بــاران نــور بــر زمیــن باریــد. پنجــره ای بــرای آن ســاختند نامــش 
شــد پنجــره فــوالد« )دکتــر اســماعیلی، عضــو هیئــت  علمی دانشــگاه(
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»پنجره ای برای پرواز به سوی بیکران هستی. در اینجا هوا برای پریدن مناسب است«

6. شفا یافتن/ استشفاء:

»شنیده ام که: »کسانی شبیه و شکل مرا«؛/ کنار پنجره ی فوالد می دهند شفا …!«

»کنــار پنجــره فــوالد خســته وا رفتــه/ دلــم بــه شــوق زیــارت هــزار تٌکــه شــده/ بــه صحن هــای 
حریمــت جــدا جــدا رفتــه/ کنــار پنجــره فــوالد و مــوج بیمــاران«

ــق  ــاران از طری ــیاری از بیم ــد. بس ــل می بندن ــوالد دخی ــره ف ــه پنج ــدان ب ــا و نیازمن »مریض ه
ــگاه( ــی دانش ــت  علم ــو هیئ ــانیا، عض ــر پارس ــفا یافته اند«)دکت ــوالد ش ــره ف ــا پنج ــل ب دخی

»پنجره فوالد برای زائرین حرم امام رضا نماد شفا گرفتن است«

»مکانــی بــرای مشــاهده ملتمســین بــه حضــرت. کســانی کــه مشــکل دارنــد و مریض هایــی کــه 
شــفا می خواهنــد...«

»پنجره فوالد یعنی شفاخانه امام رضا و خلوتگاه عشق«

7. قدمت/ تقدم:

ــم  ــاد دوران کودکــی می افتــم فکــر می کنــم ای کاش بتوان ــه ی ــار پنجــره فــوالد همیشــه ب در کن
حــس و حــال عاشــقانه افــرادی کــه پــای پنجــره فــوالد هســتند را درک کنم...)دکتــر موالیــی، عضو 

هیئت  علمــی دانشــگاه(

»در حــرم امــام رضــا g خیلــی پنجــره هســت امــا قدیم ترینــش پنجــره فــوالد اســت. خیلی هــا 
در آنجــا شــفا یافته انــد خیلــی آدم هــای دردمنــد متوســل شــده اند خیلی هــا وصــل شــدند و بــه 

آنچه خواســتند رســیدند«

»از قدیــم مــن شــنیده ام پنجــره فــوالد شــفا می دهــد خیلی هــا جلــوی پنجــره فــوالد از امــام رضــا 



143
بررسی پدیدار شناختی پنجرۀ فوالد مشهدالرضا g     )خان محمدی(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 35، پاییز 1400

شــفا گرفته انــد خیلی هــا حاجــت گرفته انــد«

»من شنیده ام قبل از توسعه حرم جلوی پنجره فوالد خیابان بوده و از آن زمان مقدس است«

»بچــه کــه بــودم، هنــوز مشــهد را ندیــده بــودم؛ امــا اســم پنجــره فــوالد را شــنیده بــودم. مــادرم بــه 
یــک خانمــی می گفــت: حتمــًا مــرا کنــاره پنجــره فــوالد یــاد کــن«

8. روابط ساختاری با اماکن مقدس:

ــث  ــن مثل ــو ای ــت/ مح ــن اس ــه در صح ــر ک ــال… / ه ــد ط ــقاخانه و/ گنب ــوالد/ س ــره ف »پنج
می شــود…!«

»حرمــت زودتــر از کعبــه مــرا حاجــی کــرد/ حــج مــا آخــر ذی القعــده بــه پــا برخیــزد/ بر نمی گردم 
از ایــن پنجــره رؤیایــی/ تــا تبســم بــوزد از لــب آن دریایی«

»پنجــره فــوالد رضــا دل منــو جــال میــده/ پنجــره فــوالد آقــا بــرات کربــال میــده/ قســم بــه اون 
ــده« ــال ب ــه ای ج ــه کاس ــو، ب ــنگ من ــن دل س ــقاخونت/ ای ــی س ــه های طالی کاس

»پنجــره فــوالد رضــا بــرات کربــال مــی ده/ هــر کــی مــی ره کرببــال از حــرم رضــا مــی ره/ یــه ارتبــاط 
خوبیــه بیــن طــوس و کرببــال/ دلــم بــراش کــه تنــگ می شــه مــی رم پیــش امــام رضــا«

ــا  ــن رض ــن صح ــرای م ــا ب ــچ کج ــم: هی ــا بگ ــده ام/ ام ــروه دی ــا و م ــده ام من ــرم دوی ــرد ح  »گ
نمی شــود«

»از علــی موســی الرضــا تــا علــی مرتضــی یــک قــدم فاصلــه اســت. کافــی اســت کنــار پنجــره 
ــاز شــود« فــوالد پنجــره دل ب

»پنجره فوالد دل آدم را از امام رضا g به کربال و مدینه گره می زند. حلقه اتصال است«

»پنجــره ای از حرمــت بــاز شــد، رو بــه ســوی مدینــه، چقــدر بــوی مــادر می دهــد پنجــره 
فوالدت...حضــرت مــادر بــرای ایرانیــان از بهشــت ســوغات انتخــاب کــرد و جبرئیــل پیــک مــادر 
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شــد تــا در کنــج حرمــت پنجــره ای رو بــه خانــه مــادر بزننــد نامــش را گذاشــتند پنجــره فوالد«)دکتر 
اســماعیلی، عضــو هیئــت  علمــی دانشــگاه(

»وقتــی روبــه روی پنجــره فــوالد می نشــینی پنجــره فــوالد پشــت ســر ضریــح امــام رضــا 
علیه الســالم اســت. شــما رو بــه  قبلــه هســتی هــم ضریــح جلــوی شماســت. هــم کعبــه بــه هــر 
ــه  ــا روبه قبل ــه پنجره ه ــت و بقی ــال اس ــی باح ــر خیل ــن خاط ــه ای ــاید ب ــد ش ــرام می گذاری دو احت

ــتند« نیس

ــام  ــه ام ــد ب ــح را می بین ــاز آدم ضری ــال نم ــد در ح ــاز خوان ــود نم ــوالد می ش ــره ف ــه روی پنج »روب
احتــرام می کنــد از خــدا حاجــت می خواهنــد. خــوب روبــه روی قبلــه بــودن خیلــی مهــم اســت«

»مکــه هــم بــروی چنــد جا خیلــی مقــدس اســت. مســجدالحرام همه اش مســجد اســت و خیلی 
ــز  ــت مرک ــدس اس ــی مق ــه خیل ــد. کعب ــود وارد ش ــارت نمی ش ــدون طه ــاًل ب ــت. اص ــدس اس مق
مســجدالحرام اســت. حجــر اســماعیل، مقــام ابراهیــم جــای بســیار ســتودنی اســت. ضریــح امــام 
رضــا g مثــل کعبــه اســت. بــه نظــر مــن پنجــره فــوالد بــه  جــای مقــام ابراهیــم اســت. پشــت ســر 
آن نمــاز می خواننــد البتــه همــه جــای مســجد می شــود نمــاز خوانــد امــا بعــد از طــواف بایــد دو 

رکعــت نمــاز پشــت مقــام خوانــد. پنجــره فــوالد این طــور جایــی اســت...«

»پشــت مقــام ابراهیــم چــاه زمــزم قــرار دارد کــه آب آن مقــدس اســت. ســقاخانه اســماعیل طــال 
مثــل چــاه زمــزم اســت آبــش شفاســت. هــردو آب بــرای اســماعیل اســت«

9. دگرگونی روحی:

ــه زنجیــری ســلطان شــده ام/ ایــن معجــزه پنجــره  »خوشــبخت تر از مــرا نشــانم بدهیــد/ دیوان
فــوالد رضاســت/ امــروز اگــر اهــل و مســلمان شــده ام«

»پنجــره فــوالد رضــا دل منــو شــفا مــی ده/ گریــه کنــای جدشــو بــرات کربــال مــی ده/ آی رفقــا آی 
رفقــا امشــب بیایــن دعــا کنیــم/ تــا کــه بریــم بــه کربــال، عرفــه بــا امــام رضــا«



145
بررسی پدیدار شناختی پنجرۀ فوالد مشهدالرضا g     )خان محمدی(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 35، پاییز 1400

»حتــی موقعــی کــه مشــهد نیســتم دلــم بــرای پنجــره فــوالد تنــگ اســت. پنجره فــوالد پنجــره ای 
رو به ســوی عشــق اســت. خاســتگاه عاشــقان اســت هــر جــا باشــی می توانــی بــا دل ســفر کنــی«

»چنــگ زدن بــر پنجــره فــوالد، پــوالد را آب می کنــد و اشــک را از دیــدگان فرومی بارد«)دکتــر کــرم 
الهــی، عضو هیئــت  علمی دانشــگاه(

»اطــراف پنجــره فــوالد معمــواًل شــلوغ اســت خیلی هــا آنجــا حــال پیــدا می کننــد مــن خــودم 
ــه ام  ــا گری ــی وقت ه ــم بعض ــدا می کن ــال پی ــی حس وح ــم خیل ــگاه می کن ــان ن ــه مریض ــی ب وقت

می گیــرد«

»در اطــراف حــرم حجت االسالم والمســلمین دکتــر عبدالحســین خســروپناه را دیــدم. پرســید: 
چــرا بــا لبــاس شــخصی هســتی... گفتــم در حــال تحقیــق میدانــی دربــاره پنجــره فــوالد هســتم. 
گفــت: راســتی مــن در کنــار پنجــره فــوالد خیلــی حــال پیــدا می کنــم شــاید هیــچ جای حــرم مثل 

پنجــره فــوالد نباشــد. البتــه دلیلــش را نمی دانــم ولــی خیلــی مؤثــر اســت«

»نزدیک تریــن ورودی بــه حــرم مطهــر امــام کــه اغلــب محــل تجمــع انســان های متألــم اســت. 
جایــی بــرای درد دل اســت. بــا درد دل کــردن انســان آرامــش روحــی پیــدا می کنــد. مــن جلــوی 

پنجــره فــوالد خیلــی ســبک می شــوم«

»کنــار پنجــره فــوالد حــس و حــال دیگــری پیــدا می کنــم. حــس می کنــم خــدا بیشــتر توجــه 
می کنــد. یــک بــار نیســت، هــر دفعــه کــه مشــهد میــام یکــی از جاهــای باحــال کــه حتمــًا زیــارت 
می کنــم پنجــره فــوالد اســت. وقتــی روبه رویــش می نشــینم آرامــش پیــدا می کنــم. ســعی 
ــا  ــدگان دع ــاس دعاکنن ــه التم ــرای هم ــم. ب ــا کن ــتان را دع ــتگان و دوس ــام درگذش ــم تم می کن

ــود« ــول می ش ــم قب ــس می کن ــی ح ــک جورای ــی ی ــم ول ــم. نمی دان می کن

10. بارگاه/ درگاه:

»وه چــه تصویــری اســت هــر شــب آبشــاران بهشــت/ روبــه روی حــوض گوهرشــاد زانــو می زننــد/ 
ــت مثــل کاه از صحــن جــارو می زننــد/  ــزد زمیــن/ خادمان هــر ســحر کــوه گناهــان را کــه می ری
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ــو رو می زنند«)میــالد  ــوالد ت ــر پنجــره ف خســته از درهــای بســته، دســت های ناامیــد/ عاقبــت ب
حســنی(

»برخی از مشهدی ها و خادمان امام رضا g می گویند پنجره فوالد دفتر کار امام است«

 »پنجــره فــوالد، درب ورودی امــام اســت همچــون بــاب جبرئیــل در مدینــه اســت. مــن خــودم 
دیــده ام بــاب جبرئیــل در نیســت پنجــره اســت. آنجــا جبرئیــل وارد می شــد و پیش پیامبــر و فاطمه 

زهــرا ســالم الله علیهــا می آمــد«

»پنجــره فــوالد روزنــه ای بــرای درمانــدگان اســت. بعضــی وقت هــا آدم خجالــت می کشــد کنــار 
ضریــح بــرود؛ یعنــی آدم احســاس شــرم می کنــد بــه امــام نزدیــک بشــود. مــن خــودم روز اول رفتــم 
کنــار پنجــره فــوالد نشســتم بعــد از مدتــی احســاس کــردم اذن دادنــد از فردایــش بــه حرم مشــرف 

شــدم. به هرحــال حــرم یــک دربانــی دارد«

»پنجره ای برای غریب در کنار غریب«

 11. جوانمردی:

»نقـــاره می زنند؛/ مسـیحـــی شـفا گرفت/ خلیلی عـطا گـــرفت/ کلیـمـی بـها گـرفت/ یـوسـف 
دوباره ســرمه ز پایـــین پا گرفت/ بـــا دســت های لـــطف تو آزاد می شــویم/ وقتـــی دخـــیل پـــنجره 

ــویم...« ــوالد می ش ف

»مصلحــت هســت کــه بــد، مســِت  نگاهــت باشــد؟/ جرعــه نــه، از َکَرمــت یــک دو ســه لیــوان 
بزنــد/ دکتــرم گفتــه مریــض اســت، دلــش را ببــرد/ گــره بــر پنجــره فــوالد ِخراســان بزنــد…«

 »پنجــره فــوالد مــرا بــه یــاد آهــوی درمانــده می انــدازد. نمی دانــم فکــر کنــم امــام رضــا همین جــا 
آهــو را ضمانــت کــرد. بــه خاطــر آن همــه درمانــدگان، مریض هــای دکتــر جــواب داده، بدهــکاران و 

همــه کســانی کــه از همه جــا ناامیــد هســتند امــام ضمانــت می کنــد«

ــوالد.  ــره ف ــوی پنج ــد جل ــوند می آین ــرم ش ــل ح ــد داخ ــل نمی توانن ــر دلی ــه ه ــه ب ــانی ک  »کس
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کســانی کــه عــذر شــرعی دارنــد... بــه آن هــا هــم نــگاه می کنــد. حتــی برخــی گنــاه زیــاد کرده انــد 
رویشــان نمی شــود داخــل حــرم بشــوند از اینجــا بــه آقــا ســالم می دهنــد. گاهی آقــا بــه گناهکارها 

بیشــتر عنایــت دارد آدم گناهــکار مگــر دل نــدارد.«

ــد  ــتی می دادن ــالم مش ــک س ــور ی ــگام عب ــا هن ــوده، لوطی ه ــان ب ــا خیاب ــم اینج ــان قدی »زم
ــه کار پیــش  ــد. توب ــه کردن ــرام امــام رضــا راه یافتنــد. توب ــه احت و رد می شــدند. بعضــی از آن هــا ب
خــدا خیلــی احتــرام دارد. خداونــد بــه احتــرام آن هــا جلــوی پنجــره فــوالد توبــه را می پذیــرد، بــه 

ــه امــام رضــا پنــاه آورده انــد توجــه ویــژه دارد« گناهــکاران کــه ب

 »اگــر در ســقاخانه آب بخــوری نمک گیــر می شــوی. مهمــان آقــا حســاب می شــوی. امــام رضــا 
g اصــاًل کل اهل بیــت همین طورنــد. مهمــان را دســت خالی بر نمی گردانــد. این هــا اهــل 
کرم انــد. ای کریمــی کــه از خزانــه غیبــت گبــر و ترســا وظیفــه خــور داری دوســتان را کجــا کنــی 
محــروم تــو کــه بــا دشــمنان نظــر داری. اهل بیــت نعوذباللــه خــدا نیســتند ولــی صفــت خدایــی 

دارنــد. مردنــد.«

12. همبستگی با سقاخانه:

»پــر از اعجــاز، پــر از همهمــه ســقاخانه/ منــم و زمزمــۀ مبهــِم ســقاخانه/ بــه تــن پنجره فــوالد گره 
خــوردم تــا روی زخمــم بچکــد یــک نــِم ســقاخانه« )نیره کاشــی(

ــرای آب خــوردن هســت؛ امــا یکــی ســقاخانه اســت  ــادی ب »در حــرم امــام رضــا مکان هــای زی
بنــده در آنجــا بــه ســبب خــوردن آب و ریختــن آب روی دســتم شــفا گرفتــم«.

ــوردن دارد  ــش خ ــت آب ــاارزش اس ــی ب ــت خیل ــال اس ــًا ط ــت واقع ــماعیل طالس ــقاخانه اس »س
ــت« ــا اس ــاًل باصف ــد اص ــفا می ده ــض را ش مری

»اسماعیل طال نام صحن امام رضا است که در آن سقاخانه وجود دارد«

ــورده و  ــرف آب خ ــوان یک بارمص ــک لی ــا ی ــقاخانه ب ــار س ــی در کن ــم جوان ــت خان ــتان اس »تابس
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باقی مانــده آن را بــه صورتــش می پاشــد بــه دوســتش می گویــد: بیــا آب بخــور. دوســتش می گویــد: 
تشــنه نیســتم. جــواب می دهــد. خینگــه اینکــه بــرای تشــنگی نیســت بایــد از ایــن آب بخــوری«

ــا بنوشــانی ام از زمــزِم ســقاخانه/ منــم و شیشــۀ  »آمــدم خســته و لــب  تشــنه تر از اســماعیل/ ت
بغضــی کــه تــرک خواهــد خــورد/ عاقبــت یــک شــب ابــری دِم ســقاخانه«

نتیجه گیری

ــال«،  ــد ط ــون »گنب ــر، همچ ــایر عناص ــراه س ــه هم ــر، ب ــک عنص ــوان ی ــوالد به عن ــره ف ـ پنج
ــام1  ــنگآب« و ...نظ ــوزه« »س ــقاخانه«، »م ــه«، »س ــاد«، »رواق«، »نقاره خان ــح«، »گوهرش »ضری
ــد  ــط قاعده من ــل رواب ــه دلی ــه ب ــر ک ــن عناص ــه ای ــد. مجموع ــکیل می دهن ــوی را تش ــرم رض ح
ــه نظــام کالن اماکــن مقــدس شــیعی یــک خرده سیســتم2  نظــام محســوب می شــود نســبت ب
ــا و  ــه«، »من ــوالد »مک ــره ف ــراه پنج ــه هم ــوندگان ب ــان مصاحبه ش ــن، در اذه ــتند؛ بنابرای هس
مــروه«، »کربــال«، »مدینــه« و »نجــف« تداعــی شــده اســت. ایــن روابــط ســاختارمند اســت و بــا 

ــد. ــدا می کنن ــا پی ــر معن همدیگ

ـ پنجــره فــوالد در زائــران ایرانــی وضعیــت »نمادیــن« پیــدا کــرده و دربرگیرنــده معانــی متکثــر و 
منعطــف اســت. جــوار پنجــره دارای قداســت ویــژه و متمایــز در درون یــک مــکان مقــدس اســت. 
ایــن مــکان از یــک  ســو ابهــت جــوار ضریــح را نــدارد یعنــی افــراد می تواننــد بــدون قیــود مرســوم 
ــه  ــت در آنجــا حضــور پیــدا کننــد. از ســوی دیگــر، حــس می کننــد ب ــدون غســل جناب ــاًل ب مث
دلیــل جوانمــردی امــام رضــا g عنایــت و توجــه در ایــن مــکان بیشــتر اســت؛ بنابرایــن، حضور 
در کنــار پنجــره فــوالد ســودمندتر و کم هزینه تــر اســت. از ایــن  جهــت، از جایــگاه ویــژه برخــوردار 

. ست ا

ـ از مختصــات مــکان مقــدس همچــون بــارگاه امــام رضــا g تقدس زایــی اســت. تمــام متعلقات 

1. system
2. sub system
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حــرم و هــر آنچــه پیرامــون پنجــره فــوالد قابــل  مشــاهده اســت، بــه شــکلی مقــدس تلقی می شــود. 
آب، ســنگ، فــرش، جــاروب، گلیــم، کفــش، غــذا، کبوتــر، دانه هــای گنــدم، زائــر، خــادم هرکــدام 
فراخــور حــال خویــش کســب تقــدس می کنــد؛ امــا برخــی عناصــر همچــون »پنجــره فــوالد« از 

تقــدس ویــژه برخوردارند.

ـ شــکل گیری وضعیــت ممتــاز بــرای پنجــره فــوالد در اذهــان زائــران بــه دالیــل مختلفــی همچون 
مســقف نبــودن فضــا و احســاس اتصــال مســتقیم بــه آســمان، قــرار گرفتــن رو به  قبله و پشــت ســر 
ضریــح، کــم مؤونــه بــودن حضــور، قدمت تــوأم بــا تجربه های احساســی، شــکل گیری احساســات 
عاطفــی بــه  وســیله مریض هــای طنــاب بــه گــردن، نزدیکــی بــه ســایر نمادهــای احســاس برانگیز 
)ســقاخانه، نقاره خانــه(، انعــکاس در ادبیــات شــاعرانه بــه عنــوان ترجیع بنــد، مرتبــط اســت. همه 

ایــن عوامــل »قداســت ویــژه« را بــه  صــورت انباشــتی تقویــت می کنــد.

ـ تقــدس ویــژه پنجــره فــوالد از برهم کنــش عوامــل متعــددی ناشــی می شــود کــه بعــد »مــروت 
ــده«،  ــم »کرامــت«، »گره گشــایی«، »آهــوی درمان ــن آن هاســت. مفاهی جهان شــمول« مهم تری
»گناهــکار«، »دیوانــه«، »توبــه کار«، »نمک گیــری«، »مهمــان آقــا«، »دســت خالی«، »مــرد 
ــی  ــگ ایران ــه در فرهن ــت ک ــد اس ــن بع ــان ای ــی« ترجم ــتی« و »پناهندگ ــالم مش ــودن«، »س ب
قدمــت دیرینــه دارد. تبلــور فرهنــگ ایرانــی جوانمــردی در حــرم رضــوی پیرامون »پنجــره فوالد« 

متمرکــز اســت.

ـ از ابعــاد مهــم پنجــره فــوالد در اذهــان مصاحبه شــوندگان بعــد عاطفــی آن اســت. ایــن بعــد بــا 
قدمــت تجربــه زیســته و بعــد جوانمــردی همبســتگی کامــل دارد. واژه هــای همچــون: »شــفا«، 
»مریــض«، »مــوج بیماران«، »دخیــل«، »شــفاخانه«، »حاجــت«، »ناامید«، »مضطــر«، »بی پناه«، 

»دل تنگــی«، »درمانــده« و »التمــاس« ترجمــان ایــن بعــد در اذهــان ایرانــی اســت.

ـ هرچنــد پنجــره فــوالد از میــان عناصــر ســه گانه مــکان مقــدس، بــه دلیــل ســازه غیرطبیعــی، 
فاقــد عنصــر »درخــت« اســت امــا بیشــترین قرابــت معنایــی را بــا »ســقاخانه« و »ســنگآب« دارد. 
عــالوه بــر ایــن، در ذهــن زائــران پنجــره دارای دو بعــد صالبــت بــه  مثابــه ســنگ و جانپنــداری بــه  
مثابــه حیــات داشــتن اســت. واژۀ پنجــره تداعی کننــده زندگــی درخشــان و رو بــه بــاال و واژه فــوالد 
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تداعی کننــده اســتحکام ســنگ اســت.

ـ در جمع بنــدی نهایــی و در پاســخ بــه ســؤال اصلــی می تــوان گفــت: فراگیرتریــن مضمونــی کــه 
پنجــره فــوالد را در اذهــان مصاحبه شــوندگان توضیــح می دهــد مــکان »متمایــز، متعالــی و مقــدس« 
اســت. بــه  عبــارت  دیگــر پنجــره فــوالد از تمــام ویژگی هــا و مختصات مــکان مقــدس برخوردار اســت. 

معانــی ذهنــی و همبســته بــه صــورت خالصــه در نمــودار زیــر قابــل مشــاهده اســت.
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