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چکیده
شــهر زیارتــی مشــهد مقــدس کــه پایتخــت فرهنگــی مذهبــی ایــران لقــب گرفتــه ،عــاوه بــر مرقــد امــام
رضــا  gحــاوی نمادهــای پیرامونــی اســت کــه در فرهنــگ عمومــی مــردم نقــش ایفــا میکنــد .نمادهای
مذهبــی ضمــن اینکــه نشــاندهندۀ 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،
بــرای کشــف معانــی ذهنــی زائــران دارای تجربــه زیســتۀ پیرامــون پنجــره فــوالد ،از فنــون «مصاحبــه»،
«مشــاهده»« ،مشــارکت» و «بررســی اســناد» بهــره بــرده اســت .تحلیــل یافتههــای حاصــل از مطالعــه
میدانــی بــا روش «تحلیــل مضمــون» نشــان میدهــد پنجــره فــوالد بــا مضمــون فراگیــر «مــکان مقــدس
و متعالــی» ،در ذهنیــت ایرانــی ،محــل تالقــی آســمان و زمیــن ،جزئــی از ســاختار کالن اماکــن مقــدس
شــیعی ،دسـتآویز مســتحکم ،نیروبخــش ،شــفادهنده ،امیدبخــش ،دلانگیــز ،دگرگونکننــده ،محــرک
جوانمــردی و درگاه امــام رضــا  gتلقــی میشــود.
کلیدواژهها :مشهدالرضا ،پنجره فوالد ،پدیدارشناسی ،امام رضا .g
 .1کریم خانمحمدی ،دانشیار گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه باقرالعلومkhanmohammadi 49 @yahoo.com : g
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مقدمه
یکــی از شــهرهای مهــم مذهبــی ایــران کــه تأثیــر بــه ســزایی در فرهنــگ عمومــی دارد ،مشــهد
اســت .ایــن تأثیــر بــهگونــهای اســت کــه برخــی معتقدنــد« :پایتخــت حقیقــی ایــران مشــهد
اســت» .1ایــن جملــه از زبــان وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی وقــت ،بــه امــام خمینــی (ره)
نســبت داده شــده اســت(صفارهرندی )1 :۱۳۸۷ ،طبیعــی اســت پایتخــت بــودن مشــهد از
ش رئیــس شــورای شــهر مشــهد ســاالنه بیــش از  ۲۵میلیــون
حیــث فرهنگــی اســت .طبــق گــزار 
زائــر بــه مشــهد ســفر میکننــد؛ بنابرایــن ،هــر ســه ســال یکبــار جمعیتــی معــادل جمعیــت
کل کشــور ب ـ ه عنــوان زائــر بــه شــهر مشــهد وارد میشــوند و مشــهد نگیــن شــهرهای مذهبــی
ب میشــود(حیدری )1 :1398 ،ســفر زیارتــی بــه جایــی صــورت میگیــرد کــه مقــدس
محســو 
بــوده و هــدف زائــر همدلــی بــا مــزور و بهاصطــاح کســب «فیــض» باشــد؛ بنابرایــن شــهر مشــهد
از یکســو «مقــدس» اســت و از ســوی دیگــر ایــن «تقــدس» بـ ه وســیله مســافران مذهبــی بــه کل
کشــور ،بلکــه جهــان تشــیع پخــش میگــردد .بدیــن ترتیب ،شــهر مشــهد مرکــز فرهنگــی ایرانیان
اســت؛ امــا ایــن تقــدس ذاتــی شــهر نبــوده بلکــه بــه خاطــر وجــود مرقــد امــام رضــا  gاســت.
ً
اصــوال تقــدس مکانهــای مقــدس بــه دلیــل حوادثــی اســت کــه در آن رخ میدهــد .یزیــد ابــن
ســام میگویــد :از رســول خــدا پرســیدند چــرا ســرزمین مقــدس را مقــدس مینامنــد؟ فرمــود
بــه جهــت اینکــه در آن ســرزمین روانهــا پــاک میشــود و موجــودات ماورایــی (مالئکــه) برگزیــده
ن جهــت کــه در آن ســرزمین خداونــد بــا موســی ســخن گفتــه است(2.مجلســی،
میشــوند و بدیـ 
۱۴۰۳ق ،ج  )۳۰۶ :۹بدیــن ترتیــب ،در مکانــی کــه بــه دلیــل حادثـهای تقــدس یافتــه انســانها
حــس میکننــد بــا نیروهــای ماورایــی مرتبــط شــده و حــس آرامــش و طهــارت روح پیــدا میکنند.
در روایــت فــوق کارکــرد مثبــت «مــکان مقــدس» طهــارت ارواح و پــاک شــدن روانهاســت و اینکه
ایــن حالــت از طریــق اتصــال بــه بــاال و بــهوســیلۀ نیروهــای ماورایــی یــا مالئکــه رخ میدهــد؛
 .1ایــن 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
دنیــا بــه عنــوان یکــی از شــهرهای بــزرگ مذهبــی از اعتبــار خــاص برخــوردار اســت (.)tabnak.ir
 .2عــن یزیــد ابــن ســام أنــه ســأل رســول اهلل  nفقــال :یــا محمــد فاخبرنــی عــن الــوادی المقــدس لــم ســمی المقــدس؟ قــال:
النــه قدســت فیــه االرواح و اصطفیــت فیــه المالئکــه و کلــم اهلل موســی تکلیمــا.
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امــا اینکــه چــرا ایــن اتفــاق در ســرزمین مقــدس رخ میدهــد ،دلیلــش ایــن اســت کــه در ایــن
ســرزمین خداونــد متعــال بــا موســی تکلــم کــرده اســت یعنــی در ســرزمینی کــه موســی بـ ه عنوان
امــام و اســوه بــا خداونــد متصــل شــده ســایر مــردم نیــز میتواننــد از طریــق حلــول مالئکــه در
ایــن ســرزمین ،بــه مــاورا مرتبــط شــوند .برخــی مفســران دربــارۀ «تقــدس» مقدستریــن مــکان
مســلمانان ،یعنــی مکــه در تفســیر ســورۀ بلــد ،آیــۀ  2-1بــر حلــول پیامبــر  nدر آن اشــاره
ً
کردهانــد و معتقدنــد :خداونــد ســبحان بــر مکــه قســم یــاد کــرده اســت کــه معمــوال به مقدســات
قســم میخورنــد (ال اقســم بهــذا البلــد) و ایــن قســم را بــه حلــول رســول خــدا  nدر 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  nفیــه اظهــارا
لمزیــد فضلــه و اشــعارا بــأن شــرف المــکان بشــرف اهله»(مجلســی۱۴۰۳ ،ق ،ج )۱۷۳ :۱۸
همچنانکــه از بــاب «شــرف المــکان بالمکیــن» شــرافت «وادی مقــدس» بــه خاطــر حادثــه تکلــم
خداونــد بــا موســی بــوده و حضــور پیامبــر  nبــه مکــه ســبب مزیــد شــرافت آن اســت ،شــرافت
مشــهد نیــز بــه حلــول علــی بــن موسـیالرضا  gدر آن اســت .امــام رضــا  gفرمــود :همانــا
در خراســان بقعـهای 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 میکننــد .گفتــه شــد
ای فرزنــد رســول ،کدامیــن بقعــه؟ گفــت :در ســرزمین طــوس واقــع اســت .قســم بــه خــدا باغــی
از باغهــای بهشــتی اســت .هــر کــس مــرا در ایــن بقعــه زیــارت کنــد هماننــد آن اســت کــه پیامبر
خــدا را زیــارت کــرده اســت(1ابنبابویه 1413 ،ق ،ج  .)577 :2بــهمــوازات آمــد و شــد مالئکــه،
طــوس محــل رفــت و آمــد شــیعیان میشــود .چنانکــه امــام رضــا  gدر پاســخ بــه ســؤال دعبــل
از محــل قبــر امــام میفرمایــد :در گــذر ش ـبها و روزهــا طــوس محــل آمــد و شــد شــیعیان و
زائــران میشــود .هرکــس مــرا زیــارت کنــد در روز قیامــت ،بــه صــورت آمرزیــده ،همدرجــه مــن
خواهــد بود(2همــان 1378 ،ق ،ج .)264 :2
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اگــر بپذیریــم کــه مشــهد بــهعنــوان شــهر مقــدس ،پایتخــت فرهنگــی ایــران بــوده و در کلیــت
فرهنگــی ایرانــی نقشآفریــن اســت و ایــن جایــگاه بــرای مشــهد از حلــول امــام رضــا  gدر آن
شــهر ناشــی میشــود ،مطالعــه تمــام عناصــر ،مؤلفههــا و نمادهــای رضــوی از ابعــاد و زوایــای
مختلــف ضــرورت پیــدا میکنــد؛ زیــرا مطالعــۀ علمــی پدیدههــا بــه خودآگاهــی و در نهایــت بــه
«هویتبخشــی» میانجامــد .متأســفانه بــا وجــود ضــرورت ،در حــوزه فرهنگســازی رضــوی،
کمتــر رویکــرد علمــی مطمــح نظــر بــوده و بیشــتر بــه بعد احساســی توجه شــده اســت .بــه عبارت
واضحتــر امــام رضــا  gبیشــتر بــا اســتعاره «ضامــن آهــو» معرفــی شــده اســت .درحالیکــه آن
حضــرت «عالــم آل محمــد»  nاســت(1اربلی ،1381 ،ج 317 :2؛ طبــری آملــی1413 ،ق:
)319؛ بنابرایــن شایســتهتر ایــن اســت کــه اســتعاره «عالــم» جایگزیــن «ضامــن» گــردد و ایــن
مهــم ،جــز بــا ترویــج تحقیقــات علمــی بــه انجــام نمیرســد .تأســیس مراکــز علمــی دانشــگاهی
و مجــات تخصصــی بــا محوریــت «فرهنــگ رضــوی» نقطــۀ عطفــی در ایــن زمینــه محســوب
میشــود و رســالت ایــن نهادهــا تقویــت مبانــی فرهنــگ رضــوی در تمــام ابعــاد و جنبههــای پیــدا
و ناپیداســت.
از جملــه ابعــاد کمتــر مطالعــه شــده« ،نمادهــای» شــکلگرفته در حریــم رضــوی اســت.
درحالیکــه اگــر نتــوان گفــت مهمتریــن مؤلفــه ،بلکــه از عناصــر بســیار مؤثــر و نقشآفریــن در
فرهنــگ عمومــی همیــن نمادهــا هســتند .تأثیــر نمادهــا ،غیرمســتقیم ،ناپیــدا و در عیــنحــال
عمیــق اســت .بــهطــور مثــال «پنجــره فــوالد» ب ـ ه عنــوان یــک مفهــوم انضمامــی هرچنــد یــک
پنجــره ســاخت ه شــده از فلــز معمولــی اســت؛ امــا بــه دلیــل مضمــون «نمادیــن» بــه تعبیــر «روالن
بــارت» حــاوی داللتهــای آشــکار و مضمــر بســیاری اســت کــه در ترویــج فرهنــگ رضــوی نقــش
مهمــی ایفــا میکند(اســمیت )176 :1394 ،بــا وجــود اهمیــت تنهــا متــن نــگارش یافتــه بــا
عنــوان «پنجــره فوالد»(صادقــی گیــوی )1394 ،بــه گوشـههایی 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 ایــنرو ،در ایــن پژوهــش محقــق بــه دنبــال ایــن
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ســؤال اســت کــه «پنجــره فــوالد» در تجربــۀ زیســتۀ ایرانیــان چگونــه انعــکاس یافتــه اســت؟ بــه
عبــارت دقیقتــر ،پنجــره فــوالد مشــهدالرضا  gبــرای زائــران چگونــه پدیــدار میشــود؟

تاریخچۀ نشانگاه
حــرم امــام رضــا  gدارای صحنهــای مختلفــی اســت کــه چهــار صحــن نزدیــک بــه حــرم بــه
نامهــای «صحــن گوهرشــاد» در جنــوب« ،صحــن جمهــوری اســامی» در غــرب« ،صحــن آزادی/
صحــن نــو» در شــرق و «صحــن انقــاب اســامی /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 صحنهــا کــه بــه خیابــان منتهــی میشــود «بســت» میگوینــد.
از میــان صحنهــا صحــن انقــاب اســامی بــه دلیــل قدمــت و در برگرفتــن نمادهــای «پنجــره
فــوالد»« ،ســقاخانه» و «نقارهخانــه» مشــهورترین و مقدستریــن صحــن محســوب میشــود.
ایــن صحــن از لحــاظ بنــا بــه دو قســمت تقســیم میشــود کــه نهــر کلســب و جایگزیــن امــروزی
آن ،حــوض آب ،فاصــل بیــن ایــن دو قســمت اســت .قســمت جنوبــی کــه در طــرف ایــوان طــای
نــادری واقــع اســت از بناهــای امیــر علیشــیر وزیــر ســلطان حســین بایقــرا اســت کــه در ســال 827
ً
قمــری بنــا نهــاده اســت و درب ایــن قســمت ســابقا در محــل کشــیکخانه صحــن مطهــر واقــع
بــوده اســت .نصــف شــمالی آن از بناهــای شــاهعباس کبیــر اســت کــه ســال  1122قمــری بنــا
نهــاده اســت(مولوی و دیگــران.)37 :1388 ،
چهــار ایــوان تاریخــی و بــزرگ ،دورتــا دور صحــن را فراگرفتــه اســت کــه بــا معمــاری جالــب و
تزیینــات نفیــس ،پیوســته مــورد توجــه زائــران و بیننــدگان قــرار دارنــد و عبارتانــد از :ایــوان
جنوبــی یــا ایــوان طــا ،ایــوان غربــی (ایــوان ســاعت) ،ایــوان شــمالی (ایــوان عباســی) ،ایــوان
شــرقی (ایــوان نقارهخانــه).
بــر ضلــع جنوبــی صحــن انقــاب پنجــرۀ بزرگی معــروف بــه پنجــره فــوالد در مقابل ضریــح مطهر
نصــب اســت و بســیاری از زائــران در ایــن محــل کــه نمــاد کرامــت و بــاز شــدن گرههــای بســته
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زندگیشــان اســت عــرض ارادت و کســب فیــض میکننــد .در وســط صحــن انقــاب ،ســقاخانهای
ّ
معــروف بــه ســقاخانه اســماعیل طالیــی کــه در اطــراف آن چهــار حــوض آب ســاخته شــده و از
ّ
بناهــای متعلــق بــه زمــان نادرشــاه اســت .بــه روایــت تاریــخ ســقاخانه بیــن ســالهای  1144تــا
 1145قمــری ســاخته شــده اســت(عالم زاده.)28-24 :1391 ،
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
ســتونهای مرمــر قــرار داده و روی آن را بــا خش ـتهای طــا تزییــن و نادرشــاه مزرعــه دهشــک
را بــر آن وقــف کــرده اســت .گویــا از ایــنجهــت بــه دو اســم «اســماعیل طــا» و «نــادری» معــروف
شــده کــه نادرشــاه افشــار ،ســنگاب آن را آورده و موقوف ـهای بــرای آن قــرار داده و اســماعیلخان
طالیــی بنــای آن را ســاخته اســت(ر.ک :فــروزان.)52 :1324 ،
بــرای نخســتین بــار در قــرن نهــم هجــری در دورۀ صفویــه و بــه پیشــنهاد مــا محســن کاشــانی
ً
پنجرهــای نســبتا کوچــک از جنــس فــوالد در نزدیکتریــن 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 شــبکههای
آن پیداســت زیارتنامــه بخواننــد .دومیــن پنجــره در عهــد ناصرالدینشــاه قاجــار از جنــس برنــز
ســاخته شــد کــه جایگزیــن پنجــره اول شــده و اکنــون ایــن پنجــره در مــوزه قــرار دارد .بــا توجــه بــه
فرســودگی و ســاییده شــدن برخــی قســمتهای پنجــرۀ قدیمــی و مشــکالتی کــه بــرای زائــران
بــه وجــود میآمــد ســومین پنجــره از جنــس برنــز در اوایــل انقــاب اســامی ایــران ســاخته شــده
و جایگزیــن پنجــره دوم شــد کــه در پشــت رواق توحیدخانــه داخــل صحــن انقــاب اســامی قــرار
دارد(ر.ک :مولــوی39 :1388 ،؛ عالــم زاده.)89-81 :1391 ،
بــا توجــه بــه اینکــه در قدیــم شـبها درهــای حــرم بســته میشــد ،در ایــن ســاعات زائـران داخــل
صحــن میآمدنــد و از پشــت پنجــره فــوالد ضمــن عــرض ســام و توســل به محضــر امــام  gرازهای
نهــان دل خــود را بــا حضــرت در میــان میگذاشــتند .کســانی کــه عذر شــرعی داشــته و ورودشــان به
روضــه منــوره مشــکل داشــت نیــز از پشــت پنجــره فــوالد آداب زیــارت را بــه جــا میآوردند.
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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 صورتهــای متکثــر منعکــس میشــود .بهعبــارتدیگــر ،پنجره
ً
فــوالد یــک نمــاد اســت .نمــاد عمومــا شــیئی کمابیــش عینــی اســت کــه بــر معنــا یــا معناهایــی
داللــت دارد؛ نمادپــردازی از تداعــی معانــی و پیوســتگی تصاویــر ذهنــی و احساســات ناشــی
میشــود(الفورگ.)14 :1374 ،
از آنجــا کــه پنجــره فــوالد بــه یــک مــکان در حاشــیه مشــهدالرضا  ،gشــخصیت مــورد احتــرام
شــیعیان ،اشــاره دارد ،بــه نظــر میرســد مفهــوم «مــکان مقــدس» میرچــا الیــاده چارچــوب خوبــی
بــرای توضیــح ایــن مفهــوم فراهــم میکنــد .از منظــر الیــاده هرچنــد مــکان بــهعنــوان محیــط
ک ســان ارزشــمند نیســتند.
انســان دارای ارزش و احتــرام نســبی اســت؛ امــا همــه مکانهــا بــه یـ 
برخــی مکانهــا از تقــدس ویــژهای برخوردارنــد کــه در برابــر «مــکان عرفــی» از آن «مــکان مقدس»
یــاد میشــود.
در میــان پیــروان ادیــان مختلــف ،مــکان امــری متجانس و همگون نیســت ،برخــی مکانها تقدس
دارنــد .خداونــد در تــورات بــه موســی میگویــد« :بــه اینجــا نزدیــک نشــو ،نعلیــن خــود را از پاهایــت
بیــرون کــن ،زیـرا مکانــی کــه در آن ایســتادهای زمین مقدس اســت» (گروســی ،بیتا ،کتــاب مقدس،
خــروج )5 :3 ،همــان عبــارت در قـرآن کریــم تکـرار شــده اســت «انــی انــا ربــک فاخلــع نعلیــک انک
بالــواد المقــدس طوی»(طــه .)12 ،بــه همیــن ســان شــهید مطهــری به مــردم توصیــه میکند حتی
اگــر در ســایر مکانهــا حجــاب را رعایــت نمیکنیــد دسـتکم در مشــاهد مشــرفه و حــرم امــام رضــا
 gرعایــت کنیــد زیرا مــکان مقــدس اســت(مطهری ،1387 ،ج .)383 :25
مــکان مقــدس در اندیشــه الیــاده دارای ویژگیهایــی اســت کــه مــرور ایــن ویژگیهــا مــا را در
فهــم معنــای پنجــره فــوالد کمــک میکنــد .چــرا کــه پنجــره نمــادی از یــک مــکان مقــدس در
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(الیاده71 :1395 ،؛  )176 :1394در بــاور مســلمانان،کعبــه ،مرکز ثابت مطلقی
اســت کــه مرکــز عالــم و واســطه بیــن زمیــن و آســمان اســت( .)Eliade,1959 :36-40همچنانکــه
مســلمانان معتقدنــد بــر اســاس آمــوزه قــرآن کریم(آلعمــران )96 ،کعبــه اولیــن مکانــی اســت کــه
در «دحــو االرض» از زیــر آب ظهــور یافتــه و از منظرهــای مختلــف مرکــز عالــم اســت .پیامبــر اکــرم
ُ ِّ َ ْ َ ُ
ت الك ْع َبــة
ن جهــت کعبــه نامیــده میشــود کــه وســط دنیاســت؛ ســمی ِ 
 nفرمــود « :کعبــه از آ 
َ ْ َ ً َ َّ َ َ َ ُ ُّ ْ
الدن َیا»(ابــن بابویــه 1413 ،ق ،ج 190 :2؛  1378ق )90 :بــه دلیــل همیــن
كعبــة ِلنهــا وســط
مرکزیــت ،قبلــه محســوب میشــود و همــه مســلمانان بـ ه ســوی کعبــه نمــاز میخواننــد؛ بنابرایــن
هــر نــوع مــکان مقدســی یــک نــوع مرکزیــت نســبت بــه مؤمنیــن دارد و حلقــه اتصــال آنهــا
محســوب میشــود.
ب .حلقــه اتصــال :مــکان مقــدس حلقــه اتصــال زمیــن و آســمان اســت .بــه تعبیــر بررتــون نقطه
تالقــی جهــان بــا قلمــرو الهــی بــه شــمار میآید(بررتــون.)140 :1377،
در مــکان مقــدس امــکان ارتبــاط بــا جهــان بــاال (جهــان الهــوت و خدایــی) و جهــان زیریــن
(جهــان مردههــا) بــه ســهولت میســر میشــود( )Eliade,1959 :28بنابرایــن انســانها احســاس
میکننــد در مــکان مقــدس بــه خــدا نزدیــک میشــوند و دعــای آنهــا قبــول میشــود و بــا همیــن
منطــق درگذشــتگان را در ایــن مکانهــا بیشــتر یــاد میکننــد چــون حــس واســطهگری بــه آنهــا
دســت میدهــد و احســاس میکننــد میتواننــد بــرای زمیــن از آســمان کســب فیــض نماینــد.
ً
ج .عناصــر سـهگانه :مــکان مقــدس معمــوال حــاوی ســه عنصــر اساســی آب ،ســنگ و درخــت
اســت(الیاده )264 :1385 ،در مکانهــای مقــدس دس ـتکم یکــی از عناصــر فــوق وجــود دارد.
بــهطــور ســنتی مکانهــای مقــدس پیرامــون چشــمه ،کــوه یــا درخــت شــکل میگیرنــد .حتــی
مکانهــای مقدســی کــه بــه دلیــل دفــن شــدن یــک شــخصیت یــا وقــوع یــک حادثــه تقــدس
ً
عاریتــی یافتــه معمــوال نمــادی از عناصــر س ـهگانه وجــود دارد.
بـ ه عنــوانمثــال ،مقدستریــن مــکان مســلمانان ،کعبــه ،نــهتنهــا از ســنگ ســاخته شــده بلکــه
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حــاوی ســنگ ســیاه ،حجراألســود ،بــ ه عنــوان نمــاد دســت خداونــد اســت(1محدث نــوری،
1408ق ،ج  .)168 :10بــر اســاس روایــات اســامی هنــگام حضــور هاجــر و اســماعیل در جــوار
کعبــه ،مکــه ســه عنصــر اصلــی مــکان مقــدس را دارا بــود .زمانــی کــه آنهــا در ایــن مــکان فــرود
ك المــكان كان فیهــا
ی ذلـ 
آمدنــد در آن درختــی بــود کــه هاجــر بــدان تکیــه کــرد« .فلمــا نزلــوا فـ 
َ
شــجر فألقــت هاجــر علــى ذلــك الشــجر»(فیض كاشــانی1415 ،ق ،ج  )92 :3همچنیــن در کنــار
کعبــه دو نمــاد دیگــر یعنــی مقــام ابراهیــم از ســنگ بــوده و جــاه زمــزم عنصــر آب را بــه نمایــش
میگــذارد.
در مکانهــای مقــدس ایــران نیــز عناصــر س ـهگانه ک ـ م و بیــش قابلمشــاهده اســت .امامــزاده
علیاصغــر  gدر زرآبــاد المــوت قزویــن بــا چنــار خونبــار شــهرت دارد(خانمحمــدی :1398 ،
 .)83 -78امامــزاده ســلطانعلی فرزنــد امــام باقــر  gدر مشــهد اردهــال بــا دو نمــاد دیگــر یعنــی
کوههــای ســنگی و چشــمه شــازده حســین همجــوار اســت(خانمحمدی .)81 :1385 ،بدیــن
ترتیــب ،در نبــود عناصــر طبیعــی مکانهــای مقــدس حــاوی ســقاخانه اســت(عناصری:1383 ،
.)135-132
د .نیروبخشــی :مــکان مقــدس توانبخــش اســت .افــراد حاضــر در مکانهــای مقــدس
احســاس میکننــد .بــه دلیــل اتصــال بــه عالــم بــاال از نیــروی بیشــتری برخــوردار میشــوند.
مــکان مقــدس ،تقــدس را بــه افــراد حاضــر در آن انتقــال میدهــد( )Eliade,1959 :24مــکان
مقــدس بـ ه مثابــه نقطــۀ اتصــال آســمان و زمیــن سرشــار از قــدرت و حقیقــت اســت و آدمــی بــا پــا
نهــادن در آن محــدوده ،از قــدرت و قداســتش بهرهمنــد میشــود(الیاده.)346 :1385 ،
تســری تقــدس و نیــرو بخشــی بــه افــراد بــهگونـهای اســت کــه افــراد عرفــی ،هنــگام حضــور در
مــکان مقــدس ،از وضــع عــادی متمایــز میشــوند .دیگــران بــه او التمــاس دعــا میکننــد و خــود
وی نیــز احســاس نیرومنــدی میکنــد .البتــه ایــن تقــدس موقتــی نبــوده و تأثیــر درازمــدت دارد.
بــه افــرادی کــه طــی مراســمی در مکــه مکرمــه حضــور یافتهانــد «حاجــی» اطــاق میشــود و بــه
َ
َ َ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ
ُ َ ُ َ
ین ل تض ِّیـ ْـع أ ْجـ َـر َمــا
ـح اللـ َـه ت َعالــى فانظـ ْـر َیــا ِم ْسـ ِـك
 .1قــال زیــن العابدیــن علــی بــن الحســین  :gمــن صافــح الحجــر الســود فقــد صافـ
َ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ َ َْ ُ
ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ََ
ـض المصافحــة ِبالمخالفــة
عظــم حرمتــه و تنقـ ِ
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ً
افــرادی کــه بــه مشــهد مقــدس ســفر کردهانــد «مشــهدی» میگوینــد .اصــوال شــمنها از ایــن
ی برخــوردار هســتند کــه بــه دلیــل اتصــال دایمــی بــه مــکان مقــدس و آشــنایی بــا ارواح از
ویژگ ـ 
توانمنــدی دایمــی بهرهمنــد میشــوند(الیاده ،1395 ،ج .)25 :3
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 بزرگتــر معنــا مییابــد
کــه مــکان مقــدس را در برابــر مــکان نامتعیــن و عرفــی قــرار میدهــد .یــک مــکان مقــدس درســت
اســت کــه حــدودی دارد کــه آن را از مکانهــای عرفــی پیرامــون جــدا میکنــد؛ امــا همیــن مــکان
وابســته بــه مکانهــا و ســایر عناصــر مقــدس دیگــر بــوده و جزئــی از آن محســوب میشــود(الیاده،
264 :1385؛ .)195 :1394
ب ـ ه عنــوان نمونــه،همــه مســاجد مقدسانــد .احــکام مســجد بــا دیوارهــای محصــور از ســایر
اماکــن جداســت؛ امــا همیــن مســاجد در اتصــال بــه هــم یــک ســاختار کالنــی تشــکیل میدهنــد
و دارای احــکام مشــترکاند .در همــه مســاجد بــ ه ســوی مســجدالحرام (کعبــه) نمــاز خوانــده
میشــود و در همــه مســاجد نمــودار کعبــه یعنــی «محــراب» وجــود دارد .البتــه تقــدس ذومراتــب
اســت .مســجدالحرام مقدستریــن مســجد مســلمانان اســت و بقیــه مســاجد نیــز بــهصــورت
مشــکک دارای تقــدس هســتند .ایــن ســاختار کالن دربــارۀ امامزادههــا نیــز صــادق اســت .تقدس
همــه امامزادههــا از اتصــال بــه ائمــه و در نهایــت پیامبــر اکــرم  nناشــی میشــود .ایــن نــوع
ســاختارمندی نهتنهــا در ســطح کالن بلکــه در درون هــر یــک از مکانهــای مقــدس بــهصــورت
مجــزا نیــز صــدق میکنــد .تمــام متعلقــات یــک مــکان مقــدس مثــل منبــر ،فــرش ،درب ،دیــوار،
جــارو بهتناســب مقــدس میشــوند و احــکام ویــژهای بــر آنهــا بــار میشــود .فــرش مســجد را
نمیتــوان نجــس کــرد .مادامیکــه مســاجد دیگــر نیــاز دارنــد نمیتــوان آن را بــ ه جــای دیگــر
فروخــت؛ بنابرایــن بــه ســهولت نمیتــوان مــکان مقــدس و متعلقــات آن را عرفــی کــرد (ر.ک :بنــی
هاشــمی خمینــی ،1378 ،ج .)529 -526 :1
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  sacerهــم بــه معنــای مقــدس و هــم به معنــای ملعــون به کار مـیرود.
همچنــان کــه واژه  haghiosنیــز بــه دو معنای پــاک و آلوده بــه کار میرود(الیــاده )348 :1385 ،در
ادبیــات اســام نیــز «حــرام» و «حــرم» همریشــه بــوده و معنــای دووجهــی دارد .از یکســو مقــدس
و دارای احتــرام اســت از ســوی دیگــر میبایســت از نزدیــک شــدن بــه آنهــا در حالــت دنیــوی
پرهیــز شــود .هرچــه مــکان مقدستــر باشــد حرمــت نیز بیشــتر اســت .بــهعنــوان نمونــه در حالت
چ وجــه نمیتــوان داخــل مســجدالحرام و مســجدالنبی شــد؛ امــا میتــوان
ُج ُنــب بــودن ،بــههیـ 
در ســایر مســاجد از یــک درب وارد و از درب دیگــر خــارج شــد(خمینی ،1367 ،ج .)48 :1

روش تحقیق
رویکــرد پژوهشــی در ایــن مقالــه پدیدارشناســی 1اســت .در مکتــب پدیدارشناســی ،اشــیا
نــه «آنگونــه کــه هســتند» بلکــه «آنگونــه کــه بــر مــا ظاهــر میشــوند» مــورد مطالعــه قــرار
میگیرند(داناییفــرد .)106 :1389 ،پدیدارشناســی از نظــر لغــوی عبــارت از مطالعـ ه پدیدهها از
هــر نــوع و توصیــف آنهــا با در نظر گرفتــن نحوۀ بــروز و تجلی آنها ،قبــل از هرگونــه ارزشگذاری،
تأویــل یــا قضــاوت ارزشــی اســت .پدیدارشناســی گســترۀ معنایــی وســیعی دارد؛ در ســطوح نــازل
ـوع معیــن از طریــق شــعور بیواســطه 2اطــاق میشــود امــا در ســطوح
بــه توصیــف صـ ِ
ـرف موضـ ِ

فراتــر تــاش میکنــد از ظواهــر عبــور نمــوده و بــه باطــن دســت یابد(فرامــرز قراملکــی:1396 ،
.)338
پیشفــرض ایــن رویکــرد ایــن اســت کــه جهــان خــارج مســتقل از آگاهــی وجــود دارد امــا ایــن
نگــرش طبیعــی بایــد در «پرانتــز» قــرار بگیــرد و اشــیا آنگونــه کــه در اذهــان بیننــدگان نقــش
میبنــدد مــورد مطالعــه قــرار بگیــرد .مفهــوم اپوخــه (پرانتــز) در مکاتــب پدیدارشناســی بدین معنا
اســت کــه نــه خــود شــی بلکــه چیســتی آن در اذهــان ،مطالعــه میشــود .طبیعی اســت برحســب
«افــق» ،معنــا متکثــر میشــود ولــی پدیدارشــناس تــاش میکنــد جنبــه فــردی آگاهــی را کنــار
1. phenomenology
2. direct awareness
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گذاشــته و بــه آنهــا بهمثابــه ایــدوس 1یــا ماهیــت نــگاه کنــد (آیتاللهــی.)123 :1382 ،
ً
پدیدارشناســی اساســا مطالعــه «تجربــۀ زیســته» یــا «جهــان زندگــی» اســت و میکوشــد معانــی
پدیــده را آنچنــان کــه در زندگــی روزمــره زیســته میشــود ،آشــکار ســازد .در نتیجــه ،در ایــن
روش ،هــدف اصلــی از انجــام یــک توصیــف جامــع از پدیــدۀ تجربهشــده ،دس ـتیابی بــه درک
ســاختار ذاتــی آن اســت و ارائــه یــک مفهــوم تفســیری از درک پدیــده ،بیــش از توصیــف آن مدنظــر
اســت(امامی ســیگارودی و همــکاران.)58 -57 :1391 ،
ن کــه مالحظــه میشــود پدیدارشــناس بــرای مطالعــه «تجربــۀ زیســته» افــراد از یــک
همچنــا 
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 جمـعآوری اطالعــات و مرحلــه دوم به تجزیه
و تحلیــل اطالعــات مربــوط اســت کــه بــه شــرح مختصــر آنهــا میپردازیــم.

الف .جمعآوری اطالعات
نگارنــده بــرای طــی مرحلــه اول در مطالعــه پدیدارشــناختی «پنجــره فــوالد» ،بــه منظــور
جمـعآوری اطالعــات و کشــف باورداشـتها و برداشـتهای محلــی (رهیافــت ِامیــک )2از فنــون
مختلــف مــردم شــناختی ،یعنی؛ مصاحبه ،مشــاهدۀ مشــارکتی ،شجرهشناســی و بررســی اســناد

ن رو ،در ایــن پژوهــش ،در بــازۀ زمانــی
و مــدارک ،بهــره گرفتــه اســت(کتاک .)686 :1386 ،از ایـ 
تابســتان  1397تــا تابســتان  1399محقــق از فنــون زیــر بهــره بــرده اســت.
 .1مشــاهدۀ مشــارکتی :نگارنــده بــا حضــور در نشــانگاه ،در تابســتان  ،1397عیــد ،1398
تابســان  1398و عیــد  ،1399بــا مشــاهدۀ کامــل پدیــده از منظرهــای مختلــف ،چــه بـ ه صــورت
آشــکار و چــه پنهــان ،تمامــی عناصــر و مؤلفههــا ،فضــای فیزیکــی ،مناســک و مراســم را بررســی
1. Eidos

emic
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کــرد .در فراینــد ایــن مشــاهدات ،مشــارکت در صحنــه ،اســتفاده از عکــس ،فیلمبــرداری ،نتایــج
بهتــری را نصیــب محقــق کــرد.
 .2مصاحبــه همدالنــه :بــرای کشــف معنــای انعــکاس یافتــه از پنجــره فــوالد در تجربــه زیســته
ایرانیــان  70مصاحبــه کوتــاه و همدالنــه ،در نشــانگاه ،یعنــی صحــن انقــاب اســامی و ســایر
مکانهــا انجــام گرفتــه اســت .معیــار بــرای انتخــاب مصاحبهشــونده ،داشــتن تجربــۀ پدیده اســت
کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق ایرانیــان دارای چنیــن تجربـهای هســتند .همچنانکه کرســول بیان
میکنــد «در یــک مطالعــۀ پدیدارشناســی ممکــن اســت افــراد در یــک محــل باشــند یــا نباشــند.
مهمتریــن چیــز ایــن اســت کــه آنــان بایــد افــرادی باشــند کــه همگــی پدیــده مــورد مطالعــه را
تجربــه کــرده و بتواننــد تجــارب زندهشــان را ب ـ ه خوبــی بیــان کنند»(کرســول ،119 :2007 ،بــه
نقــل از :داناییفــرد.)138 :1389 ،
انتخــاب مصاحبهشــوندگان بـ ه 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 میشــود .بدیــن
ترتیــب بــا  30نفــر از افــراد حاضــر در جــوار پنجــره فــوالد گفتوگــو صــورت گرفتــه و از خــال آن
جمــات کلیــدی یادداشــت شــده اســت .در بخــش نخبگانــی ،بــا الهــام از فنــون فرافکنــی در
روانشناســی ،از قبیــل «آزمــون بیســت گــزارهای»« ،اوزگــود»« ،رورشــاخ» و «تکمیــل جمــات»،
بــه  30دانشــجوی دانشــگاه باقرالعلــوم  ،gدر قــم و اصفهــان ،تصویر یــا واژه «پنجره فــوالد» ارائه
و از آنهــا درخواســت شــد احساســات خویــش را بیــان کننــد یــا بنگارنــد .از  10نفــر از اســتادان

1

همــان دانشــگاه نیــز خواســته شــد دسـتکم پنــج جملــه در بــارۀ پنجــره فــوالد بنویســند.
 .3شجرهشناســی و بررســی اســناد :ب ـرای آگاهــی از تاریخچــۀ پدیــده و شــناخت از پیشــینۀ
بحــث و همچنیــن بررســی دقیــق ابعــاد گوناگــون موضــوع ،ضــروری اســت اســناد و مــدارک تاریخی
ک ســو بــا ورود بــه مــکان و گرفتــن فیلــم و عکــس و
پدیــده بـ ه دقــت بررســی شــود .لــذا نگارنــده از یـ 
پرســیدن اطالعــات از متولیــان و خادمــان ،ســعی در جمـعآوری اســناد شــفاهی و از دیگــر ســو بــا
 .1بــا تشــکر از اســتادان محتــرم و حججاســام :دکتــر حمیــد پارســانیا ،دکتــر ســید محمــود موســوی ،دکتر نعمـتاهلل 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 ســایتهای مرتبــط ،اســناد موجــود را نیــز بررســی و مطالعــه کــرده اســت.
ب .تحلیل اطالعات
بــه تناســب رویکــرد اتخــاذ شــده ،بــرای تحلیــل اطالعــات از روش تحلیــل مضمــون 1اســتفاده
میشــود .تحلیــل مضمــون ،روشــی بــرای شــناخت ،تحلیــل و گــزارش الگوهــای موجــود
در دادههــای کیفــی اســت .ایــن روش ،فراینــدی بــرای تحلیــل دادههــای متنــی اســت.
در ایــن روش دادههــای متنــی پراکنــده و متنــوع بــه دادههایــی غنــی و تفصیلــی تبدیــل
میشــود(عابدی.)153:1390،
تحلیــل مضمــون ابــزار تحقیقاتــی منعطــف و مفیــدی اســت كــه ب ـرای تحلیــل حجــم زیــادی از
دادههــای پیچیــده و مفصــل ،میتــوان از آن اســتفاده كــرد .همچنیــن ،تحلیــل مضمــون ،روشــی
اســت كــه هــم برای بیان واقعیت و هم بـرای تبییــن آن بــه كار مـیرود(.)Braun & Clarke ,2006: 83
ً
تحلیــل مضمــون ،صرفــا روش كیفــی خاصــی نیســت ،بلكــه فراینــدی اســت كــه میتــوان در اكثر
روشهــای كیفــی بــه كار بــرد .بــه طــور كلــی ،تحلیــل مضمــون ،شــیوهای اســت بــرای:
الف .دیدن متن؛
ً
ب .برداشت و درك مناسب از اطالعات ظاهرا نامرتبط؛
ج .تحلیل اطالعات كیفی؛
د .تبدیل دادهها به مفاهیم و ایجاد نظم منطقی(.)Boyatzis,1998 :4

فرایند تحلیل مضمون در این تحقیق ،طی چند مرحله به ترتیب زیر انجام میگیرد.
 .1مطالعه محتوای مصاحبهها
ً
ابتــدا مطالــب حاصــل از مصاحبههــا ،مشــاهدات و احیانــا منــدرج در ادبیــات عامیانــه دربــارۀ
1. Thematic Analysis
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پنجــره فــوالد را مطالعــه و عبارتهــای متناســب بــا هــدف محوری تحقیــق ،یعنی مضامیــن حاوی
معانــی ذهنــی را اســتخراج میکنیــم .هرچنــد همــه مطالــب در تحلیــل و فهــم موضــوع دخیــل
هســتند امــا بــرای اختصــار بــهمقتضــای گنجایــش مقالــۀ علمــی ،نتایــج نهایــی بــه ایــن جمــات
مســتند خواهــد بــود.
 .2کدگذاری اولیه
ً
جمــات و عبارتهــای گزینششــده و حــاوی منطــوق یــا مفهــوم «پنجــره فــوالد» معمــوال
متضمــن برخــی واژگان کلیــدی اســت کــه از طریــق تداعــی معانــی بــر زبــان مصاحبهشــوندگان
جــاری شــده اســت .ایــن مفاهیــم میتواننــد مــا را بــه مضامیــن جهــت دهنــده رهنمــون ســازند؛
بنابرایــن بــرای ســهولت انتقــال ،زیــر اینگونــه واژههــا خــط میکشــیم .در واقــع کلمــات
نشــاندار(های الیــت شــده) بــه تســامح مضامیــن پایــه 1محســوب میشــوند.
 .3کدگذاری ثانویه
جمــات حــاوی مضامیــن مشــترک را خوش ـهبندی و برحســب محتــوای غالــب عنوانبنــدی
میکنیــم .در واقــع هرکــدام از ایــن عنوانهــا ،مشــعر بــه یــک مضمــون ســازمان دهنــده 2اســت.
ً
ً
هرچنــد خوشـهبندی نمیتوانــد کامــا دارای طــرد متقابــل باشــد؛ زیــرا جمــات معمــوال حــاوی
چنــد مضمــون پایــه اســت امــا برحســب معنــای غالــب جمــات ذیــل یــک تیتــر قــرار میگیــرد.
 .4ترسیم شبکۀ مضامین
در جمعبنــدی نهایــی مقالــه ،تــاش میشــود بــا بهــره گیــری از تیترهــای فصــول پیشــین،
مضامیــن فراگیــر 3را 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 رتبهبنــدی آنهــا از پایــه تــا فراگیر
بــه معانــی مشــترک پنجــره فــوالد در اذهــان کنشــگران ایرانــی دســت مییابیــم.

یافتههای توصیفی
در ایــن بخــش عبارتهــای مربــوط بــه خوشــۀ مفهومــی واحــد را ضمــن تبدیــل از حالــت
گفتــاری بــه وضعیــت نوشــتاری بــدون شــرح و توضیــح ،دســتهبندی میکنیــم و برحســب
بیشــترین قرابــت ،تحــت یــک عنــوان قــرار میدهیــم .بــرای ســهولت انتقــال مطلــب بــه خواننده،
زیــر کلمــات کلیــدی خــط خواهیــم کشــید.
 .1حاجتخواهی:
«ای حاجــت محتاجترینهــا ،آقــا! /ای ذکــر دخیــل بســتنم ،یــا آقــا! /یــک الل کنــار پنجــره
پــوالدت /یکدفعــه صــدا میزنــد :آقــا! آقــا»
«گرچــه آهــو نیســتم ،امــا پــر از دلتنگـیام /ضامــن چشــمان آهوهــا ،بــه دادم میرســی؟ /مــن
دخیــل التماســم را بــه چشــمت بســتهام /هشــتمین دردانــه زهــرا بــه دادم میرســی؟»
ً
«بــرای طلــب حاجــت معمــوال بــه پنجــره فــوالد میرویــم تــا مکانهــای دیگــر ،در کنــار پنجــره
فــوالد افــراد زیــادی جمــع میشــوند و حاجــت میگیرنــد»« .مــن خــودم دیــدم کــه یــک
مریــض کنــار پنجــره فــوالد شــفا گرفــت .امــام شــفا میدهــد امــا کنــار پنجــره فــوالد بیشــتر شــفا
میدهد»(خانــم دانشــجو)
«بســیاری از مــردم اعتقــاد دارنــد در غــل و زنجیــر کــردن فــوالد حــرم امــام رضــا روا شــدن حاجــت
حتمی اســت»
«پنجــره فــوالد مأمــن بســیاری از درمانــدگان اســت کــه بــه حضــرت رضــا پنــاه میآورنــد .پنــاه
بیپناهــان هیچکــس را بــدون حاجــت برنمیگردانــد»
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«طنابهــا و ریســمانهای متعــددی از پنجــره فــوالد بســته شــده اســت .مــردم بــا دخیــل بســتن
بــه پنجــره فــوالد حاجــت میگیرنــد»
 .2گرهگشایی:
ـن تــو کردند
ـن گرههــا را /از گنبـ ِ
ـد زریـ ِ
ـی کــور تریـ ِ
«بــر پنجــره فــوالد نظــر کــردم و دیــدم /منتکشـ ِ

ـودن هر ِخشــت طــا را»
مشــخص /معیـ ِ
ـار گرانبـ ِ

«پنجــره فــوالد مشــبک اســت .در حــرم امــام رضــا  gحلقههــا بــه هــم گــره خوردهانــد هــر
گــرهای را بــاز میکنــد».
«پنجره فوالد گرهگشا است ...پنجره فوالد رضا برات کربال میده»
«طنابــی کــه پنجــره فــوالد بســته شــود بــه دســت امــام رضــا بــاز میشــود .خداونــد همــه
مریضهــا را شــفا دهــد»
«مــادر بــا اعتقــادی کامــل ،ویلچــر کــودک خــود را بــا نــخ بــه پنجــره فــوالد بســته و ادعــا میکنــد
شــاید شــفا پیــدا کنــد امــام رضــای گرهگشــا ناامیــدش نکــن»
«وقتــی میخواهــم از حــرم بیــرون بــروم مــن حاجتــم را بــه پنجــره فــوالد گــره میزنــم بــه امیــد
گرهگشــایی از آنهــا در دیــدار بعــدی»
«هرکسی از صحن انقالب بگذرد ناخودآگاه بند دلش را به پنجره فوالد گره میزند»
 .3استحکام فوالدین:
«پنجــره فــوالد از جنــس فــوالد اســت .مریضهــا را شــفا میدهــد .محکــم اســت مثــل فــوالد
ردخــور نــدارد»
«پنجــره فــوالد پنجــرهای طالیــی از جنــس فــوالد کــه هــم ســختی فــوالد را دارد هــم نرمــی طــا،
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پنجــرهای اســت بــرای فــوالدی شــدن زائر»(اســامی تنهــا ،عضــو هیئــتعلمی دانشــگاه)
«پنجــره فــوالد ســازه محکمــی اســت قیمــت فــوالد از آهــن گرانتــر اســت .کنــار پنجــره فــوالد از
بقیــه جاهــا بــا ارزشتــر اســت خیلــی محکــم اســت یعنی دعــا ردخــور نــدارد»
«مــا تــازه ازدواج کردهایــم ...جلــوی پنجــره فــوالد نشســتهایم تــا دلهــای مــا مثــل پنجــره فــوالد
بــه هــم گــره بخــورد .زندگیمــان اســتحکام پیــدا کنــد»
ً
«پنجــره فــوالد از جنــس فــوالد اســت یعنــی اگــر از آن آویــزان بشــوی اصــا پــاره نمیشــود .دل
انســان نــرم اســت فــوالد ســخت اســت»
 .4امید و نگاه به باال:
«نقــاره اگــر بــه دســتوپا میآیــد /از عمــق درونــش بــه صــدا میآیــد /شــک نیســت دوبــاره
معجــزه در راه اســت /از پنجــره فــوالد ،شــفا میآید»(ابراهیــم طاهریــان)
«پنجــره در مقابــل درب معنــا دارد .فــوالد جنــس ایــن پنجــره اســت کــه در مقابــل چــوب جنــس
در اســت .در خصــوص درب کنــش ورود رخ میدهــد؛ و در خصــوص پنجــره نگریســتن و تماشــا
رخ میدهــد .پنجــره حریــم ورود را حفــظ میکنــد امــا امــکان ارتبــاط از دور نــگاه کــردن اســت کــه
امیــد داشــتن را در دل زائــر زنــده میکنــد؛ بنابرایــن پنجــره نمــادی از امیــد اســت»(دکتر غمامــی،
ت علمی دانشــگاه)
عضــو هیئـ 
«پنجــره فــوالد بــه شــما میگویــد :اگــر در بســته بــود از پنجــره وارد شــو .هیچوقــت ناامید نشــوید
امــام رضــا  gکســی را ناامیــد نمیکنــد ...مــن همیشــه بــا امیــد بــه حــرم مـیروم .اگــر حاجــت
ً
نــداد حتمــا صــاح نیســت جایــش چیــز دیگــری میدهــد کــرم امــام قربانش بــروم پایــان نــدارد».
«پنجره فوالد ،پنجرهای 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 میتــوان شــنید»(یک خانم دانشــجو)
«پنجــره فــوالد در واقــع فــرودگاه اســت .مالئکــه فــوج فــوج در آنجــا وارد میشــدند و خواســته
دردمنــدان را بــه بــاال میبرنــد ...کبوتــران حــرم امــام رضــا صحــن انقــاب دانــه میچیننــد و
پــرواز میکننــد .در واقــع آنهــا گناهــان را پــاک میکننــد و درد دل بیپناهــان را بــه آســمانها
میبرنــد همانطــور کــه کبوترهــا دانههــا را میچیننــد امــام رضــا زائــران مخلــص را میچینــد و
انتخــاب میکنــد»
«کبوترهــای حــرم مالئکهانــد از جنــس همــان کبوترانــی هســتند کــه خبر شــهادت امام حســین را
بــه مدینــه بردنــد .روی جنــازه امــام جــواد  gســایه افکندنــد .االن هــم درد دل زائران امــام رضا g
را بــه خــدا میرســانند آنهــا نمیتواننــد از حــرم دل بکننــد همیشــه دور حــرم طــواف میکننــد»
 .5محل تالقی آسمان و زمین
«یــک آســمان عشــق مــن و یــک پنجــره فوالدتــان /ای پنجــره فوالدتــان انــدازۀ هفتآســمان/
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 هیئـت
علمی دانشــگاه)
«پنجــره در فضــای بــاز اســت ارتبــاط بــا آســمان مســتقیم اســت در فضــای بــاز آدم بیشــتر حــال
میکنــد نمــاز عیــد هــم مســتحب اســت در فضــای بــاز باشــد»
«چقــدر باحــال بــود بعــد از نمــاز صبــح جلــوی پنجــره فــوالد ایســتاده بــودم ،نقــاره میزدنــد...
وقتیکــه کــه خورشــید طلــوع میکــرد حــس میکــردم بــرکات از آســمان ســرازیر میشــود»
«روزنـهای از بهشــت نمایــان شــد بــاران نــور بــر زمیــن باریــد .پنجــرهای بــرای آن ســاختند نامــش
شــد پنجــره فــوالد» (دکتــر اســماعیلی ،عضــو هیئــتعلمی دانشــگاه)
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«پنجرهای برای پرواز بهسوی بیکران هستی .در اینجا هوا برای پریدن مناسب است»
 .6شفا یافتن /استشفاء:
«شنیدهام که« :کسانی شبیه و شکل مرا»؛ /کنار پنجرهی فوالد میدهند شفا …!»
ٌ
«کنــار پنجــره فــوالد خســته وا رفتــه /دلــم بــه شــوق زیــارت هــزار تکــه شــده /بــه صحنهــای
حریمــت جــدا جــدا رفتــه /کنــار پنجــره فــوالد و مــوج بیمــاران»
«مریضهــا و نیازمنــدان بــه پنجــره فــوالد دخیــل میبندنــد .بســیاری از بیمــاران از طریــق
ت علمــی دانشــگاه)
دخیــل بــا پنجــره فــوالد شــفا یافتهاند»(دکتــر پارســانیا ،عضــو هیئــ 
«پنجره فوالد برای زائرین حرم امام رضا نماد شفا گرفتن است»
«مکانــی بــرای مشــاهده ملتمســین بــه حضــرت .کســانی کــه مشــکل دارنــد و مریضهایــی کــه
شــفا میخواهنــد»...
«پنجره فوالد یعنی شفاخانه امام رضا و خلوتگاه عشق»
 .7قدمت /تقدم:
در کنــار پنجــره فــوالد همیشــه بــه یــاد دوران کودکــی میافتــم فکــر میکنــم ایکاش بتوانــم
حــس و حــال عاشــقانه افــرادی کــه پــای پنجــره فــوالد هســتند را درک کنم(...دکتــر موالیــی ،عضو
ت علمــی دانشــگاه)
هیئ 
«در حــرم امــام رضــا  gخیلــی پنجــره هســت امــا قدیمترینــش پنجــره فــوالد اســت .خیلیهــا
در آنجــا شــفا یافتهانــد خیلــی آدمهــای دردمنــد متوســل شــدهاند خیلیهــا وصــل شــدند و بــه
آنچه خواســتند رســیدند»
«از قدیــم مــن شــنیدهام پنجــره فــوالد شــفا میدهــد خیلیهــا جلــوی پنجــره فــوالد از امــام رضــا
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شــفا گرفتهانــد خیلیهــا حاجــت گرفتهانــد»
«من شنیدهام 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 میگفــت :حتمــا مــرا کنــاره پنجــره فــوالد یــاد کــن»
 .8روابط ساختاری با اماکن مقدس:
«پنجــره فــوالد /ســقاخانه و /گنبــد طــا…  /هــر کــه در صحــن اســت /محــو ایــن مثلــث
میشــود…!»
«حرمــت زودتــر از کعبــه مــرا حاجــی کــرد /حــج مــا آخــر ذیالقعــده بــه پــا برخیــزد /برنمیگردم
از ایــن پنجــره رؤیایــی /تــا تبســم بــوزد از لــب آن دریایی»
«پنجــره فــوالد رضــا دل منــو جــا میــده /پنجــره فــوالد آقــا بــرات کربــا میــده /قســم بــه اون
کاس ـههای طالیــی ســقاخونت /ایــن دل ســنگ منــو ،بــه کاس ـهای جــا بــده»
«پنجــره فــوالد رضــا بــرات کربــا مـیده /هــر کــی مـیره کرببــا از حــرم رضــا مـیره /یــه ارتبــاط
خوبیــه بیــن طــوس و کرببــا /دلــم بــراش کــه تنــگ میشــه مـیرم پیــش امــام رضــا»
«گــرد حــرم دویــدهام منــا و مــروه دیــدهام /امــا بگــم :هیــچ کجــا بــرای مــن صحــن رضــا
نمیشــود»
«از علــی موســی الرضــا تــا علــی مرتضــی یــک قــدم فاصلــه اســت .کافــی اســت کنــار پنجــره
فــوالد پنجــره دل بــاز شــود»
«پنجره فوالد دل آدم را از امام رضا  gبه کربال و مدینه گره میزند .حلقه اتصال است»
«پنجــرهای از حرمــت بــاز شــد ،رو بــه ســوی مدینــه ،چقــدر بــوی مــادر میدهــد پنجــره
فوالدت...حضــرت مــادر بــرای ایرانیــان از بهشــت ســوغات انتخــاب کــرد و جبرئیــل پیــک مــادر
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شــد تــا در کنــج حرمــت پنجــرهای رو بــه خانــه مــادر بزننــد نامــش را گذاشــتند پنجــره فوالد»(دکتر
اســماعیلی ،عضــو هیئــتعلمــی دانشــگاه)
«وقتــی روبــهروی پنجــره فــوالد مینشــینی پنجــره فــوالد پشــت ســر ضریــح امــام رضــا
علیهالســام اســت .شــما رو بــهقبلــه هســتی هــم ضریــح جلــوی شماســت .هــم کعبــه بــه هــر
دو احتــرام میگذاریــد شــاید بــه ایــن خاطــر خیلــی باحــال اســت و بقیــه پنجرههــا روبهقبلــه
نیســتند»
«روب ـهروی پنجــره فــوالد میشــود نمــاز خوانــد در حــال نمــاز آدم ضریــح را میبینــد بــه امــام
احتــرام میکنــد از خــدا حاجــت میخواهنــد .خــوب روبـهروی قبلــه بــودن خیلــی مهــم اســت»
«مکــه هــم بــروی چنــد جا خیلــی مقــدس اســت .مســجدالحرام همهاش مســجد اســت و خیلی
ً
مقــدس اســت .اصــا بــدون طهــارت نمیشــود وارد شــد .کعبــه خیلــی مقــدس اســت مرکــز
مســجدالحرام اســت .حجــر اســماعیل ،مقــام ابراهیــم جــای بســیار ســتودنی اســت .ضریــح امــام
رضــا  gمثــل کعبــه اســت .بــه نظــر مــن پنجــره فــوالد بــهجــای مقــام ابراهیــم اســت .پشــت ســر
آن نمــاز میخواننــد البتــه همــه جــای مســجد میشــود نمــاز خوانــد امــا بعــد از طــواف بایــد دو
رکعــت نمــاز پشــت مقــام خوانــد .پنجــره فــوالد اینطــور جایــی اســت»...
«پشــت مقــام ابراهیــم چــاه زمــزم قــرار دارد کــه آب آن مقــدس اســت .ســقاخانه اســماعیل طــا
مثــل چــاه زمــزم اســت آبــش شفاســت .هــردو آب بــرای اســماعیل اســت»
 .9دگرگونی روحی:
«خوشــبختتر از مــرا نشــانم بدهیــد /دیوانــه زنجیــری ســلطان شــدهام /ایــن معجــزه پنجــره
فــوالد رضاســت /امــروز اگــر اهــل و مســلمان شــدهام»
«پنجــره فــوالد رضــا دل منــو شــفا مـیده /گریــه کنــای جدشــو بــرات کربــا مـیده /آی رفقــا آی
رفقــا امشــب بیایــن دعــا کنیــم /تــا کــه بریــم بــه کربــا ،عرفــه بــا امــام رضــا»
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«حتــی موقعــی کــه مشــهد نیســتم دلــم بــرای پنجــره فــوالد تنــگ اســت .پنجره فــوالد پنجــرهای
رو بهســوی عشــق اســت .خاســتگاه عاشــقان اســت هــر جــا باشــی میتوانــی بــا دل ســفر کنــی»
«چنــگ زدن بــر پنجــره فــوالد ،پــوالد را آب میکنــد و اشــک را از دیــدگان فرومیبارد»(دکتــر کــرم
ت علمی دانشــگاه)
الهــی ،عضو هیئـ 
ً
«اطــراف پنجــره فــوالد معمــوال شــلوغ اســت خیلیهــا آنجــا حــال پیــدا میکننــد مــن خــودم
وقتــی بــه مریضــان نــگاه میکنــم خیلــی حسوحــال پیــدا میکنــم بعضــی وقتهــا گریــهام
میگیــرد»
«در اطــراف حــرم حجتاالسالموالمســلمین 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 میکنــم شــاید هیــچ جای حــرم مثل
پنجــره فــوالد نباشــد .البتــه دلیلــش را نمیدانــم ولــی خیلــی مؤثــر اســت»
«نزدیکتریــن ورودی بــه حــرم مطهــر امــام کــه اغلــب محــل تجمــع انســانهای متألــم اســت.
جایــی بــرای درد دل اســت .بــا درد دل کــردن انســان آرامــش روحــی پیــدا میکنــد .مــن جلــوی
پنجــره فــوالد خیلــی ســبک میشــوم»
«کنــار پنجــره فــوالد حــس و حــال دیگــری پیــدا میکنــم .حــس میکنــم خــدا بیشــتر توجــه
ً
میکنــد .یــک بــار نیســت ،هــر دفعــه کــه مشــهد میــام یکــی از جاهــای باحــال کــه حتمــا زیــارت
میکنــم پنجــره فــوالد اســت .وقتــی روبهرویــش مینشــینم آرامــش پیــدا میکنــم .ســعی
میکنــم تمــام درگذشــتگان و دوســتان را دعــا کنــم .بــرای همــه التمــاس دعاکننــدگان دعــا
میکنــم .نمیدانــم ولــی یــک جورایــی حــس میکنــم قبــول میشــود»
 .10بارگاه /درگاه:
«وه چــه تصویــری اســت هــر شــب آبشــاران بهشــت /روبـهروی حــوض گوهرشــاد زانــو میزننــد/
هــر ســحر کــوه گناهــان را کــه میریــزد زمیــن /خادمانــت مثــل کاه از صحــن جــارو میزننــد/
سال نهم ،شماره  ،35پاییز  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

146
خســته از درهــای بســته ،دس ـتهای ناامیــد /عاقبــت بــر پنجــره فــوالد تــو رو میزنند»(میــاد
حســنی)
«برخی از مشهدیها و خادمان امام رضا  gمیگویند پنجره فوالد دفتر کار امام است»
«پنجــره فــوالد ،درب ورودی امــام اســت همچــون بــاب جبرئیــل در مدینــه اســت .مــن خــودم
دیــدهام بــاب جبرئیــل در نیســت پنجــره اســت .آنجــا جبرئیــل وارد میشــد و پیش پیامبــر و فاطمه
زهــرا ســامالله علیهــا میآمــد»
«پنجــره فــوالد روزن ـهای بــرای درمانــدگان اســت .بعضــی وقتهــا آدم خجالــت میکشــد کنــار
ضریــح بــرود؛ یعنــی آدم احســاس شــرم میکنــد 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 .بههرحــال حــرم یــک دربانــی دارد»
«پنجرهای برای غریب در کنار غریب»
 .11جوانمردی:
«نقـــاره میزنند؛ /مسـیحـــی شـفا گرفت /خلیلی عـطا گـــرفت /کلیـمـی بـها گـرفت /یـوسـف
دوباره ســرمه ز پایـــین پا گرفت /بـــا دسـتهای لـــطف تو آزاد میشــویم /وقتـــی دخـــیل پـــنجره
فــوالد میشــویم»...
َ
ـت نگاهــت باشــد؟ /جرعــه نــه ،از ک َرمــت یــک دو ســه لیــوان
«مصلحــت هســت کــه بــد ،مسـ ِ

بزنــد /دکتــرم گفتــه مریــض اســت ،دلــش را ببــرد /گــره بــر پنجــره فــوالد ِخراســان بزنــد…»

«پنجــره فــوالد مــرا بــه یــاد آهــوی درمانــده میانــدازد .نمیدانــم فکــر کنــم امــام رضــا همینجــا
آهــو را ضمانــت کــرد .بــه خاطــر آنهمــه درمانــدگان ،مریضهــای دکتــر جــواب داده ،بدهــکاران و
همــه کســانی کــه از همهجــا ناامیــد هســتند امــام ضمانــت میکنــد»
«کســانی کــه بــه هــر دلیــل نمیتواننــد داخــل حــرم شــوند میآینــد جلــوی پنجــره فــوالد.
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کســانی کــه عــذر شــرعی دارنــد ...بــه آنهــا هــم نــگاه میکنــد .حتــی برخــی گنــاه زیــاد کردهانــد
رویشــان نمیشــود داخــل حــرم بشــوند از اینجــا بــه آقــا ســام میدهنــد .گاهی آقــا بــه گناهکارها
بیشــتر عنایــت دارد آدم گناهــکار مگــر دل نــدارد».
«زمــان قدیــم اینجــا خیابــان بــوده ،لوطیهــا هنــگام عبــور یــک ســام مشــتی میدادنــد
و رد میشــدند .بعضــی از آنهــا بــه احتــرام امــام رضــا راه یافتنــد .توبــه کردنــد .توب ـهکار پیــش
خــدا خیلــی احتــرام دارد .خداونــد بــه احتــرام آنهــا جلــوی پنجــره فــوالد توبــه را میپذیــرد ،بــه
گناهــکاران کــه بــه امــام رضــا پنــاه آوردهانــد توجــه ویــژه دارد»
«اگــر در ســقاخانه آب بخــوری نمکگیــر میشــوی .مهمــان آقــا حســاب میشــوی .امــام رضــا
ً
 gاصــا کل اهلبیــت همینطورنــد .مهمــان را دســتخالی برنمیگردانــد .اینهــا اهــل
کرمانــد .ای کریمــی کــه از خزانــه غیبــت گبــر و ترســا وظیفــه خــور داری دوســتان را کجــا کنــی
محــروم تــو کــه بــا دشــمنان نظــر داری .اهلبیــت نعوذباللــه خــدا نیســتند ولــی صفــت خدایــی
دارنــد .مردنــد».
 .12همبستگی با سقاخانه:
«پــر از اعجــاز ،پــر از همهمــه ســقاخانه /منــم و زمزمــۀ مبهـ ِـم ســقاخانه /بــه تــن پنجره فــوالد گره

خــوردم تــا روی زخمــم بچکــد یــک نـ ِـم ســقاخانه» (نیره کاشــی)

«در حــرم امــام رضــا مکانهــای زیــادی بــرای آب خــوردن هســت؛ امــا یکــی ســقاخانه اســت
بنــده در آنجــا بــه ســبب خــوردن آب و ریختــن آب روی دســتم شــفا گرفتــم».
ً
«ســقاخانه اســماعیل طالســت واقعــا طــا اســت خیلــی بــاارزش اســت آبــش خــوردن دارد
ً
مریــض را شــفا میدهــد اصــا باصفــا اســت»
«اسماعیل طال نام صحن امام رضا است که در آن سقاخانه وجود دارد»
«تابســتان اســت خانــم جوانــی در کنــار ســقاخانه بــا یــک لیــوان یکبارمصــرف آب خــورده و
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باقیمانــده آن را بــه صورتــش میپاشــد بــه دوســتش میگویــد :بیــا آب بخــور .دوســتش میگویــد:
تشــنه نیســتم .جــواب میدهــد .خینگــه اینکــه بـرای تشــنگی نیســت بایــد از ایــن آب بخــوری»
ـزم ســقاخانه /منــم و شیشــۀ
«آمــدم خســته و ل ـ 
ب تشــنهتر از اســماعیل /تــا بنوشــانیام از زمـ ِ

دم ســقاخانه»
بغضــی کــه تــرک خواهــد خــورد /عاقبــت یــک شــب ابــری ِ
نتیجهگیری

ـ پنجــره فــوالد بهعنــوان یــک عنصــر ،بــه همــراه ســایر عناصــر ،همچــون «گنبــد طــا»،
«ضریــح»« ،گوهرشــاد»« ،رواق»« ،نقارهخانــه»« ،ســقاخانه»« ،مــوزه» «ســنگآب» و ...نظــام

1

حــرم رضــوی را تشــکیل میدهنــد .مجموعــه ایــن عناصــر کــه بــه دلیــل روابــط قاعدهمنــد
نظــام محســوب میشــود نســبت بــه نظــام کالن اماکــن مقــدس شــیعی یــک خردهسیســتم

2

هســتند؛ بنابرایــن ،در اذهــان مصاحبهشــوندگان بــه همــراه پنجــره فــوالد «مکــه»« ،منــا و
مــروه»« ،کربــا»« ،مدینــه» و «نجــف» تداعــی شــده اســت .ایــن روابــط ســاختارمند اســت و بــا
همدیگــر معنــا پیــدا میکننــد.
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.
ک ســو ابهــت جــوار ضریــح را نــدارد یعنــی افــراد میتواننــد بــدون قیــود مرســوم
ایــن مــکان از یـ 
ً
مثــا بــدون غســل جنابــت در آنجــا حضــور پیــدا کننــد .از ســوی دیگــر ،حــس میکننــد بــه
دلیــل جوانمــردی امــام رضــا  gعنایــت و توجــه در ایــن مــکان بیشــتر اســت؛ بنابرایــن ،حضور
در کنــار پنجــره فــوالد ســودمندتر و کمهزینهتــر اســت .از ایــنجهــت ،از جایــگاه ویــژه برخــوردار
است.
ـ از مختصــات مــکان مقــدس همچــون بــارگاه امــام رضــا  gتقدسزایــی اســت .تمــام متعلقات
1. system
2. sub system
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ل مشــاهده اســت ،بــه شــکلی مقــدس تلقی میشــود.
حــرم و هــر آنچــه پیرامــون پنجــره فــوالد قابـ 
آب ،ســنگ ،فــرش ،جــاروب ،گلیــم ،کفــش ،غــذا ،کبوتــر ،دانههــای گنــدم ،زائــر ،خــادم هرکــدام
فراخــور حــال خویــش کســب تقــدس میکنــد؛ امــا برخــی عناصــر همچــون «پنجــره فــوالد» از
تقــدس ویــژه برخوردارند.
ـ شــکلگیری وضعیــت ممتــاز بــرای پنجــره فــوالد در اذهــان زائــران بــه دالیــل مختلفــی همچون
مســقف نبــودن فضــا و احســاس اتصــال مســتقیم بــه آســمان ،قــرار گرفتــن رو بهقبله و پشــت ســر
ضریــح ،کــم مؤونــه بــودن حضــور ،قدمت تــوأم بــا تجربههای احساســی ،شــکلگیری احساســات
عاطفــی بــهوســیله مریضهــای طنــاب بــه گــردن ،نزدیکــی بــه ســایر نمادهــای احســاسبرانگیز
(ســقاخانه ،نقارهخانــه) ،انعــکاس در ادبیــات شــاعرانه بــه عنــوان ترجیعبنــد ،مرتبــط اســت .همه
ایــن عوامــل «قداســت ویــژه» را بـ ه صــورت انباشــتی تقویــت میکنــد.
ـ تقــدس ویــژه پنجــره فــوالد از برهمکنــش عوامــل متعــددی ناشــی میشــود کــه بعــد «مــروت
جهانشــمول» مهمتریــن آنهاســت .مفاهیــم «کرامــت»« ،گرهگشــایی»« ،آهــوی درمانــده»،
«گناهــکار»« ،دیوانــه»« ،توبــهکار»« ،نمکگیــری»« ،مهمــان آقــا»« ،دســتخالی»« ،مــرد
بــودن»« ،ســام مشــتی» و «پناهندگــی» ترجمــان ایــن بعــد اســت کــه در فرهنــگ ایرانــی
قدمــت دیرینــه دارد .تبلــور فرهنــگ ایرانــی جوانمــردی در حــرم رضــوی پیرامون «پنجــره فوالد»
متمرکــز اســت.
ـ از ابعــاد مهــم پنجــره فــوالد در اذهــان مصاحبهشــوندگان بعــد عاطفــی آن اســت .ایــن بعــد بــا
قدمــت تجربــه زیســته و بعــد جوانمــردی همبســتگی کامــل دارد .واژههــای همچــون« :شــفا»،
«مریــض»« ،مــوج بیماران»« ،دخیــل»« ،شــفاخانه»« ،حاجــت»« ،ناامید»« ،مضطــر»« ،بیپناه»،
«دلتنگــی»« ،درمانــده» و «التمــاس» ترجمــان ایــن بعــد در اذهــان ایرانــی اســت.
ـ هرچنــد پنجــره فــوالد از میــان عناصــر س ـهگانه مــکان مقــدس ،بــه دلیــل ســازه غیرطبیعــی،
فاقــد عنصــر «درخــت» اســت امــا بیشــترین قرابــت معنایــی را بــا «ســقاخانه» و «ســنگآب» دارد.
عــاوه بــر ایــن ،در ذهــن زائــران پنجــره دارای دو بعــد صالبــت بـ ه مثابــه ســنگ و جانپنــداری بـه
مثابــه حیــات داشــتن اســت .واژۀ پنجــره تداعیکننــده زندگــی درخشــان و رو بــه بــاال و واژه فــوالد
سال نهم ،شماره  ،35پاییز  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

150
تداعیکننــده اســتحکام ســنگ اســت.
ـ در جمعبنــدی نهایــی و در پاســخ بــه ســؤال اصلــی میتــوان گفــت :فراگیرتریــن مضمونــی کــه
پنجــره فــوالد را در اذهــان مصاحبهشــوندگان توضیــح میدهــد مــکان «متمایــز ،متعالــی و مقــدس»
اســت .بـ ه عبــارتدیگــر پنجــره فــوالد از تمــام ویژگیهــا و مختصات مــکان مقــدس برخوردار اســت.
معانــی ذهنــی و همبســته بــه صــورت خالصــه در نمــودار زیــر قابــل مشــاهده اســت.
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