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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 کتاب »بانوی بزرگ؛ قرائتی از زندگانی حضرت زینب)س(« معرفی شد به همت بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، کتاب »بانوی بزرگ؛ قرائتی از زندگانی حضرت زینب)س(« معرفی شد. به گزارش روابط عمومی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، این اثر ابعاد گوناگون زندگانی 
حضرت زینب)س( را بررسی می کند تا الگویی اصیل و ناب از بانویی که پژواک بانگ او در میدان جنگ نرم و عرصه تبدیل بحران به فرصت در گوش تاریخ مانده است ارائه دهد؛ زینب)س(؛ نمادی دیگر از زن مسئولیت پذیر و اثرگذار مسلمان است که در بزنگاه های دشوار زندگی کنار مردان است و رسالت آنان را بر دوش 

می کشد و پیامشان را می رساند.کتاب »بانوی بزرگ؛ قرائتی از زندگانی حضرت زینب)س(« در 9 بخش به موضوعاتی همچون شریف ترین خانواده، تولد نور، رنج سیاسی، در خانه همسر، در کنار پدر، شیرزن کربال، اعالن قیام، اخالق عظیم و حرم و بارگاه های منسوب به حضرت زینب)س( می پردازد.

 نسبت فناوری های نوین
  با ارزش های معماری 

ایرانی- اسالمی
دکتر مازیار آصفی/ اســتادیار دانشــکده معماری 
دانشگاه هنر اسالمی تبریز: ورود فناوری های نوین به 
ســرزمین هایی کــه هویــت و تاریــخ غنی آن هــا در زمینه 
هنــر و معمــاری در تقابــل بــا نمودهــای تکنولوژیک قرار 
دارند، چالش هایی را دامن می زند؛ چرا که در بیشتر این 
جوامع همانند ایران زیرساخت های الزم برای مواجهه با 
موضوع جهانی شدن فراهم نبوده است. در هزاره جدید، 
جهانی تازه در دســت ســاخته شــدن اســت و معماری، 
اجتماعی ترین هنری است که می تواند با ایجاد انسجام 
مکانی، نوعی تداوم زمانی را برای آفرینشی نوبنیاد برای 

شکوفایی یک تمدن منجر شود.
پرسشی که اینجا شکل می گیرد این است که می توان 
شــاخص هایی را در جهــت کاربــرد فناوری هــای نوین در 
راستای ارتقای کیفیت فضایی معماری معاصر با حفظ 
مبانی هویتی معماری ایرانی-اسالمی تعریف کرد؟ برخی 
از پژوهش هــا ایــن گــزاره را تأیید می کننــد که بهره گیری 
از فناوری هــای نــو در ترکیــب بــا عناصــر و فرم های بومی 
و ســنتی، هماهنگی با شرایط اقلیمی، حفظ ارزش های 
فرهنگی-اجتماعــی و اصول معمــاری بومی و همچنین 
اســتفاده از فناوری هــای ســاخت و مصالــح جدیــد در 
 ایجاد هماهنگی، تضاد، شفافیت و...، بسته به شرایط 
مکانــی- زمانــی، مهم تریــن شــاخص های مطلوبیت در 

معماری معاصر ایران به شمار می آیند.
در معماری گذشته ایران معماری سنتی توانسته بود از 
دانش و فن زمان خود، طوری بهره گیرد که سازگاری هنر 
و فناوری در تمام قسمت های بنا به بهترین نحو رعایت 
شــود. هماهنگی، ایســتایی و پایداری در عین زیبایی از 
شــگفتی های معماری ســنتی ایران اســت کــه به غایت 
ظرافــت و تعــادل همراه با محتــوای معنایی در کالبد اثر 
معماری حاصل شده است. بنابراین آنچه واضح است، 
ضــرورت اســتفاده از دانــش و فــن روز بــا در نظــر گرفتن 

ارزش های بومی منطقه در معماری معاصر است. 
در جســت وجوی رابطه میان معماری و فناوری نیز باید 
به این نکته اشــاره کرد که فناوری نه فقط دانش اســت 
و نــه فقــط ابزار. در واقع فنــاوری در ماهیت واقعی خود، 
همــگام بــا معمــاری در آفرینــش و ســازماندهی فضایی 
گام برمــی دارد و ضروریــات الزم بــرای این هدف را فراهم 
مــی آورد. از طرفی درخواســت یک فضــای تازه در دنیای 
معاصر، نمی تواند صرفاً از راه زبان های کهن بیان شــود 
بنابرایــن زبانــی نو نیاز اســت، ولــی اســتفاده ابزارمدار یا 
انسان مدار از فناوری و به تبع آن از معماری، در جوامع 
حاضر موجب ایجاد یک معماری ظاهری شده، به طوری 
که حقیقت هر دو مقوله به فراموشی سپرده شده است. 
حال آنکه می توان از فناوری های نو در راه تداوم و تکامل 
معماری دیروز بهره جست و معماری امروز را به میراثی 
برای آیندگان تبدیل ساخت. در آموزه های اسالم و اصول 
معمــاری اســالمی بهره گیــری از فن روز و پیشــرفت های 
مثبت را الزم و ضروری می دانند و استفاده از جدیدترین 
فناوری ها به شــرط صحیح بــودن آن ها مورد تأکید بوده 
است؛ چرا که معماری به زمان خود وابسته است و باید 
نماد عصر خود باشــد و این علت وابســتگی معماری و 

فناوری است. 
درون مایــه راهکارهــای پیشــنهادی در معمــاری معاصر 
ایــران مطابق تحقیقات، پیوند گذشــته به حــال و تداوم 
آن در آینــده، در کنــار بهره گیری از دانش و فن روز، رصد 
فرصت هــا و تهدیدها و مواجهه فعــال و خالق با آن ها از 
طریق تعامل بین فرایند های جهانی و محلی است. البته 
که شناخت کافی نسبت به این مسئله جزو ضروریات 
درک واقعی این مسئله به شمار می رود. مضاف بر اینکه 
باید بدانیم توجه به فناوری باید در تمام مراحل طراحی 
به صورتی هماهنگ با شــرایط مکانی، زمانی، الگوهای 
رفتاری-اجتماعی و از همه مهم تر فرهنگی صورت پذیرد 
تا ماهیت واقعی فناوری به ســان کیفیتی برای کشــف و 
بیان واقعیت های تجلی یافته و هنر اصیلی آفریده شود. 
آفرینــش خویــش  بــا  عرفــا مــی گفتنــد کــه خداونــد 
 در ایــن عالــم تجلــی یافتــه اســت و طبیعــت بــا همــه
جلوه هایش، ظهور و تجلی اسماء و صفات الهی است. 
بــه بــاور مــا انســان نیــز در فــرآورده هــای خویش تجلی 
یافته است. فناوری، یکی از تجلیات بسیار بارز و روشن 
استعداد آفرینندگی و آفرینشگری انسان است. بنابراین 
می توان گفت فناوری ظهور و تجلی بعدی از ابعاد وجود 
انســان اســت؛ همچون هنر. در واقع هر گاه فناوری به 
بلوغ حقیقی برسد به مرتبه معماری اعتال پیدا می کند. 
اینجاســت که بــه واقع فناوری نه بــه عنوان یک تهدید 

بلکه به عنوان یک فرصت تلقی می شود.

لذت یک خرید فرهنگی

در بیــان معنــای ســوغات بایــد گفــت ادراک افــراد از 
سوغات و تعریف ذهنی آن نزد زائر متنوع است، اما 
به طور کلی می توان آن ها را در ســه دســته کلی قرار 
داد. پیش از بیان این دسته بندی باید اذعان داشت 
گزاره هایی که در ادامه به آن اشــاره می شــود حاصل 
یک پژوهش کیفی با مصاحبه های عمیق و چندگانه 
بــوده کــه در مقالــه ای بــا عنــوان »بازشناســی مفهــوم 
سوغات در گردشگری مذهبی« توسط دکتر حسین 
بهــروان، اســتاد علــوم اجتماعــی دانشــگاه فردوســی 
مشــهد منتشر شده اســت. دکتر بهروان سعی کرده 
اســت به بررسی دالیل خرید کاالهای غیرروزمره نزد 

گردشگران مذهبی شهر مشهد بپردازد. 
برخی زائران که شــیوه ســفر و مناســک زیارت آن ها 
را ســنتی تر از دیگــران نشــان می دهــد، تمــام امــور 
منســوب بــه امــام رضــا)ع( را متبــرک دانســته و بــه 
مثابه ســوغات از آن ها استفاده می کنند. این زائران 
یــا وقــت خــود را در حــرم می گذراننــد و یــا زمانی که 
بــه زیــارت نمی پردازنــد مشــغول کارهــای روزمــره ای 
همچــون غذا پختن، شســتن لباس ها و... هســتند. 
در واقــع نوعــی تداوم زندگی روزمــره در زیارت آن ها 

به چشم می خورد. 
بــرای زائرانــی کــه گردشــگری در ســفر آن ها بیشــتر 
تمــام جنبه هــای ســفر  دارد، لذت جویــی در  غلبــه 
کــردن  تبــرک  در  حتــی  می شــود؛  مشــاهده  آن هــا 
کاالهــای خریــداری شــده نیــز از لذت حاصــل از آن 
غافــل نمی شــوند. ایــن افــراد در خرید نیز بــه دنبال 
لــذت حاصــل از خریــد هســتند و اعمالــی را پس از 
خرید برای کســب لذت مانند نشــان دادن کاالهای 
خریداری شده به سایر همسفران انجام می دهند. 
در برخی از زائران کنش معطوف به هدف اقتصادی 
بیشــتر بــه چشــم می خــورد و ایــن غلبــه انگیزه های 
اقتصــادی در ســوغات خریــداری شــده نیــز قابــل 
رهگیــری اســت. بــرای ایشــان حتــی در مــواردی که 
اقــدام بــه خریــد کاالهایــی می کننــد که ظاهــراً جزو 
انگیزه هــای  ســوغات مشــهد محســوب می شــوند، 

کامالً اقتصادی در کار است. 
گردشــگران  میــان  در  خریــد  انگیزه هــای  بنابرایــن 
بســیار متفــاوت اســت و ایــن تفــاوت هــم در خــالل 
پژوهش هــای کمــی و هــم بــه وســیله پژوهش هــای 
کیفــی قابــل شناســایی اســت. چنانچــه ذکــر شــد، 
گردشــگران مختلفــی کــه مــکان واحــدی را بازدیــد 
ایــن  و  می برنــد  مختلفــی  ســوغات های  می کننــد 
انتخاب هــای متفــاوت، تجارب مختلف ایشــان را بر 
مبنای هویت خودشان در رابطه با مقصد منعکس 
می کنــد. بــا در نظــر داشــتن این مطلب و بر اســاس 
عرصــه،  ایــن  در  گرفتــه  انجــام  تحقیقــات  تحلیــل 
بــه نتایــج زیــر در خصــوص دالیــل خریــد ســوغات 

می رسیم:
1-برخــی کاالها در شــهر مشــهد مرغوبیــت دارند یا 
نــوع مرغوب تــر آن در بــازار مشــهد یافــت می شــود. 
کنــش این افــراد را می توان در دایــره کنش معطوف 
بــه هــدف قــرار داد. برخــی از ایــن ویژگــی بــا عنــوان 

کیفیت نام می برند. 
2-برخــی دیگر از مصاحبه شــوندگان به »برند بودن 
کاال در مشــهد« و ممتاز بودن آن کاال یا خدمت در 

مشهد اشاره دارند. 
3-در میان افرادی که ســفرهای اول خود به مشهد 
را طی می کنند، انگیزه »یادگاری داشــتن« مشــاهده 
می شــود. در ایــن حالــت جنــس خریداری شــده در 
بازگشــت بــه منــزل، بــرای فــرد یــادآور ســفر زیارتی 

خواهد بود.
4-یکی دیگر از دالیل عام خرید، تبرک جویی است.

5-بعضاً نیز خرید با مفهوم دینی نذر همراه اســت. 
در این حالت خرید کردن مقدمه ای برای ادای یک 
نذر است. با این حال انگیزه نذر، در کنار انگیزه های 

دیگر منشأ عمل می شود.
6-انگیزه »دســت خالی برنگشــتن« نیز کمابیش در 
بین افراد عمومیت دارد. افراد اعتقاد دارند از ســفر 
نبایــد دســت خالی بازگشــت. بــه نظر می رســد این 
خرید بیشــتر تحت تأثیر توقعی اســت که اطرافیان 

از مسافران مشهد دارند.
در عیــن حــال انگیــزه خریــد در بســیاری از مواقــع 
آمیزه ای از چند انگیزه است. به عنوان نمونه انگیزه 
رفــع نیاز همراه با مفهوم تبرک و مقدس بودن، یک 

انگیزه نسبتاً رایج بین زائران است. 
کاالی خریــداری شــده توســط افــراد نیز در تناســب 
کامــل بــا انگیزه هــای آنــان اســت. اغلب یــا کاالهای 
مشــخص مرتبــط با مشــهد مانند نبــات و زعفران و 
یــا کاالهایی به عنوان ســوغات یا یادگاری خریداری 
شــده اســت. جز این ها کاالهایی به عنوان مایحتاج 
ایــن بیــن،  زندگــی روزمــره خریــداری می شــود. در 
جنبه هــای مــادی خریــد نیــز بــرای افــراد کمابیــش 
اهمیــت می یابــد. بــه نظــر می رســد ایــن اهمیت آن 
گونــه کــه گفته شــد به میزان اســتطاعت مالی افراد 

مرتبط است.

زهرافاطمی: با ســرعت به قفســه ها نزدیــک می شــدم. از بلندگوها دعای 
شروع قرآن به سر را می خواندند. با خودم به مسیر پرترددی فکر می کردم 
که حسرت زود رسیدن را به دلم گذاشته بود. اخم کرده بودم و هی زیر لب 
غرولند می کردم و به زمین و زمان ناســزا می گفتم. کفشــداری شــماره یک 

شلوغ بود. دومی که اصالً جای ایستادن نداشت. بعدی اما... . 
تصویر مرد سبزپوش کفشداری از ذهنم پاک نمی شود. حال خوبی داشت، 
دلــم نمی آمــد خرابــش کنــم. همــان  جــا ایســتادم. کفش هایم را گوشــه ای 
از پیشــخوان گذاشــتم، ایســتادم به تماشا تا مبادا دســت هایش از آسمان 
حرم هبوط کند؛ یکی یکی اسامی را تکرار می کرد و همراه با بلندگوها دعا 
می خواند. حسرت حال خوبش را می خوردم. دلم می خواست من هم همان 
لحظه قرآن روی دستم را روی سرم بگذارم و به حال خوب او اقتدا کنم. اما 
دست هایم باال نمی رفت. شرمنده تمام اخم ها و غر زدن هایم بودم. یادم رفته 
بود باید کیفیت را انتخاب کنم. حاال اگر لحظه هایی هم جا ماندم، فرصت 
برای جبران همیشــه هســت. در افکارم غرق بودم که دخترکی با شماره ای 
 در دستش به کفشداری نزدیک شد. خواستم قانعش کنم که بعد از قرآن 
به  سر سراغ کفش هایش را بگیرد که ناگهان مرد سبزپوش پشت پیشخوان، 
قرآن را از روی ســرش برداشــت، شــماره را از دخترک گرفت و کفشش را به 
او داد. سپس، در کمال آرامش و با خیالی راحت دوباره قرآن را روی سرش 
گذاشت. از یکی از اسامی جا مانده بود، اما باور داشت که درست ترین کار 

ممکن را انجام داده است.
بالحجة، بالحجة، بالحجة...

به اینجا که رسید، ناخودآگاه چشمانش را باز کرد. روبه رویش ایستاده بودم 
و بک یا هللا را قضا می کردم... .

من به این پول نیاز دارم والغیر...
میالد نویدپور: مثل همیشــه تنهــا رفتم زیارت امــام رضا)ع( و همــان دم در صحن 
نشســتم. ایــن بــار دلم خیلی پر بود و شــروع کردم به گالیه کردن از آقــا. زار زار گریه 
می کــردم. هیــچ جا نمی شــود مثل حرم امام رضا)ع( گریه کــرد، کجا بروی که بتوانی 

راحت اشک بریزی و درددل کنی. اصالً یک مرد کجا می تواند گریه کند؟
صدا را انداختم باال و زار زدم: آقا من بچم بیماری قلبی داره، به زور با مسافرکشــی، 
یک قرون دو هزار جمع کردم بتونم عملش کنم. حاال که داشت پول جمع می شد؛ 

ماشینم رو دزد برد. این انصافه آخه. کرمت کجا رفته پس؟ 
همین  طور شاکی می نالیدم که جوانی با کت و شلوار با عجله از جلوم رد شد و کیف 
پولش افتاد. تا به خود آمدم و کیف را برداشــتم که به او برســانم؛ در میان جمعیت 
گمش کردم. الی کیف را باز کردم. یک...دو... ســه... پنجاه... صد... دویســت...  از 
یک جایی به بعد دیگر نشمردم. کیف، پر دالر بود. اطراف را نگاه کردم، کسی من را 
نمی دید، کیف را در جیبم گذاشتم و یک دست هم رویش گرفتم. خدا را شکر کردم 

و رو به گنبد گفتم: امام رضا دمت گرم. کرمت رو عشقه.
تند تند داشتم از صحن خارج می شدم که چشمم خورد به تابلو دفتر پیداشدگان. 
می خواستم ادامه دهم؛ ولی پاهایم قفل شد، آخه آن کسی که این پول را گم کرده بود 
به اندازه من نیاز نداشت. حتماً این قدر داشته که با این همه پول آمده حرم امام رضا. 
کی اصالٌ از من نیازمندتره... کم کم قانع شــدم که من به این پول نیاز دارم و الغیر؛ 
اما یک مرتبه انگار پاهایم بدنم را کشید سمت دفتر و بدون اینکه قصد قبلی داشته 
باشــم رفتم داخل و ســالم کردم. آنقدر هول شــدم که نذاشتم خادم جوابم را بدهد، 
ســریع کیف را به او دادم و گفتم: من این کیف رو پیدا کردم و خیلی به پولش نیاز 
دارم؛ سریع از جلو چشمم برش دار. اونم کیف را برداشت و داخلش را دید و گفت: 
آقا برای سالمتیش صلوات بفرستین، خدایی چه کسی این قدر پول رو برمی گردونه؟ 
همه داخل دفتر صلوات فرستادند. یک لحظه دیدم همان جوانی که کیف را انداخته 
بود از میان جمع آمد طرفم، بغلم کرد و گفت: خیلی از شما سپاسگزارم، از اینجا راهی 
یک سفر خارجی بودم، گفتم قبلش زیارتی بکنم. کمک بزرگی در حق من کردین، 

گفتین برای چی به این پول نیاز داشتین؟
با بغض جریان عمل قلب و بزرگ  بودن دریچه های قلب کودکم را گفتم.

لبخنــدی زد و گفــت: نگــران نبــاش؛ مــن، جراح قلبم. برو فردا پســرت رو ایــن آدرس 
بستری کن، همه خرجاش و کارای بیمارستانش هم با من. 

 شــادی کنان می رفتــم کــه هنــگام خــروج از صحــن، تلفنم زنگ خــورد، پاســخ دادم: 
بفرماییــن! آن  طــرف خــط، صدای نخراشــیده ای گفت: آقــای محتــرم، از کالنتری ام. 
ماشینتون که اعالم سرقت کردین، پیدا شده از این آدرس برین تحویلش بگیرین... .

 الگوی درون گرایی و عنصر »حیاط«
 در معماری ایرانی 

اشرف السادات باقری/ دانش آموخته دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ســابقه درون گرایــی در ایــران به پیش از اســالم برمی گردد؛ چنــان که در تخت 
جمشید مربوط به دوره هخامنشیان حدود پنج قرن پیش از میالد، درون گرایی 
کامالً مالحظه می شود. هر یک از فضاهای این بنای عظیم باستانی خود دارای 
فضاهای خدمات، راهروها و دیگر عناصری بوده که به دیگر فضاها نیاز نداشته 
است و این به دلیل اعتقاد خاصی است که در آن زمان به حجاب داشته اند؛ 
به طوری که حتی روی نگاره ها و نقوش حک شده روی سنگ ها، تصویر یک 

زن دیده نمی شود.
از جلوه های تأثیر فرهنگ و معماری خانه، ایجاد حریم های خصوصی و همسان 
در خانه های ایران است؛ در برخی از نمونه های به جا مانده، جدایی حریم زنان 

و بخش عمومی خانه یا کاخ در نظر گرفته شده است.
عدم امنیت در گذشــته های دور و گردن نهادن به مســائل فقهی پس از ورود 
اســالم به ایران به خصوص رعایت مســئله محرمیت، طرح حیاط و فضای باز 
در داخل یک چهاردیواری به قدمت تاریخ مســکن در کشــور ایران مشــاهده 

می شود.
در برخی از خانه های ایران با استفاده از هشتی و راهرو، خانه ها بدون دسترسی 
مســتقیم بــه فضای خصوصی خانــه، تا پنج ورودی داشــتند. پیرنیــا در کتاب 
معماری اسالمی ایران به مواردی از جمله سکوهای کناری، سردر و پاخوره اشاره 
می کند و آن را برای استفاده کسانی می داند که با صاحب خانه کار داشته، ولی 
الزم نبوده وارد خانه شوند و یا فضای هشتی و راهروهای پیچ در پیچ منتهی به 
حیاط های اندرونی و بیرون مانع دید افراد غریبه به داخل حریم مقدس خانواده 
می شــده اســت. او ایــن مــوارد را رویکــرد اصلــی فرهنگ در ســاخت خانه های 

مسکونی می داند که خود را به صورت عالی نمایان کرده است.
سابقه حیاط در ایران به حدود 7هزار سال می رسد. حیاط کارکردهای گوناگونی 
در خانــه ایرانیان داشــته اســت مثل: حریم، تملک، وحدت دهنــده چند اندام 
خانه، اندام گردشی فضای سبز و بانشاط برای گذر جریان هوای مناسب، اندام 
مهمی برای ارتباط دادن فضاهای مختلف، حریمی امن برای آسایش خانواده و 
پیونددهنده آسمان و زمین. حیاط فضایی مطبوع را در فصل گرم ایجاد می کند. 
حوض، درختان و باغچه های درون آن فضایی باطراوت به خصوص در نواحی 

حاشیه کویر نظیر خانه طباطبایی ایجاد می کند.
به طور کلی، عواملی که موجب درون گرایی در معماری ایران شده اند عبارت اند 
از: وضعیت جغرافیایی خاص بسیاری از مناطق ایران؛ خشکی، بادهای مختلف 
و شــن های روان ســبب ایجاد فضاهای بســته شــده اســت. مسائل فرهنگی و 
اعتقادی خاص ایرانیان که یکی از آن ویژگی ها عبارت از این است که ایرانیان 
بــرای زندگــی خصوصــی افراد حرمــت و احترام ویژه قائل هســتند و همچنین 
رعایت اصول مذهبی و اسالمی عزت نفس ایرانی ها که در تاریخ و فرهنگ این 

مسئله ریشه دارد.
در حالی که ترکیب اجتماعی شهر ایرانی هماهنگ با نیازهای اسالمی است، 
مورفولوژی طبیعی آن تا حدود زیادی پاسخ منطقی فرهنگ به محیط طبیعی 
به ویژه توپوگرافی و اقلیم فالت ایران است. به این ترتیب شهر سنتی ایران مثل 
هر شــهر دیگر جهان اســالم به نیازهای مذهبی، اقتصادی و فرهنگی ساکنان 
مسلمانش پاسخ می گوید. به عالوه، به علت شرایط خشکی فالت ایران، تا حد 

زیادی واکنش عقالیی نسبت به خصیصه های اقلیمی نیز دارد.  

 به شرطی که 
ما رو ببری زیارت

زهراسادات دریاباری: تا میانه های راه تنها بودم. در یکی از ایستگاه های بین راه، از 
پشت پنجره راهروی واگن، دیدم که اول مادرش را به کول گرفت و وارد واگن شد، 
بعد زیر بغل پدر پیرش را که نشسته بود گرفت و وارد سالن شد. سرش را پایین 
انداخــت و ســالم کــرد. از واگن خارج شــد. این  بار پدر پیــرش را قدم به قدم داخل 

کوپه آورد. 
به آن ها سالم کردم. پیرزن نگاهی به من کرد و گفت:

ـ سالم دخترم، ببخشید، شوهرم زبون حرف  زدن نداره.
نــگاه پیرمــرد پــر از حرف بود. او اصالً نیازی به زبان نداشــت. نیم ســاعتی ســرم به 
گوشــی و صفحات مجازی گرم بود که ناگهان چند تکه ســیب و پرتقال به طرفم 
تعــارف شــد. پــس از کلــی نمی خورم و میل ندارم و دســت شــما درد نکنه، باالخره 
میوه را قبول کردم و شروع کردم به خوردن. مرد جوان داشت با موبایلش صحبت 
می کــرد.ـ ســالم حاجــی، مــا داریــم می ریــم مشــهد، پابــوس آقــا. دو ســه روز دیگه 

برمی گردیم و میایم خدمتتون.
مکالمه اش که تمام شــد، گوشــی را قطع کرد و یک قاچ کوچک ســیب در دهانش 
گذاشت و به نگاه پر از تشویش پدر و مادر پیرش لبخند زد. نمی شد فهمید بینشان 
چه می گذرد. دلم نمی خواست حس کنجکاوی ام را تحریک کنم، به  همین  خاطر 
دوباره ســرم را به ســمت گوشــی چرخاندم. ســکوت در اتاق ســوم از واگن اول قطار 
تهران ـ مشــهد حکمفرما شــده بود. تنها ریتم یکنواخت حرکت قطار روی ریل ها 
شــنیده می شــد. حــدود نیم ســاعت یا شــایدم 45 دقیقه، گذشــت تا اینکــه مادر 

سکوتش را شکست.
ـ مگه قرار نبود ماه دیگه بری؟

ـ چرا مادر، اما سفر افتاده جلو. بعد از مشهد ان شاءهللا عازمم.
ـ پس حداقل بگو کی برمی گردی؟

ـ نمی دونم مادر، خدا بخواد برمی گردیم به زودی. شما دعا کن جنگ تموم بشه تا 
همه برگردن کنار خونواده هاشون.

اشک در چشمان پیرزن جمع شده بود، اما اجازه فرو ریختن نمی داد. مرد جوان 
تاب این حال و روز مادر را نداشت. بشقاب میوه را روی صندلی گذاشت و از کوپه 
خارج شد. در نگاه مادر، در حرف هایش یا حتی سکوتش مرز بین حال خوب و حال 
بد گم شده بود. رو به من، با صدای لرزان شروع کرد به بازگو کردن آنچه در دلش 
می گذشت. دلم نمیاد مانع رفتنش بشم. بهش گفتم به شرطی می ذارم بری سوریه 
که من و این پدر پیرت رو به آرزومون برسونی. آخه ما اولین  باره که راهی حرم آقا 
می شیم. اولین  باره کوله بار زیارت علی بن  موسی الرضا رو بستیم. خیلی شیرین بود. 
وقتی داشتم ساک می بستم، فقط به لحظه اول زیارتم فکر می کردم. به اون ساعتی 
که چشمم به ضریح آقا می خوره، یا اون وقتی که با همین دستای بی جونم، ضریح 
طالی آقارو می گیرم... می دونم دلش به رفتنه. می خوام برم اونجا تا بسپرمش به 
آقا. برم اونجا تا روم نشه جلو رفتنش رو بگیرم. تا از روی آقا خجالت بکشم و نتونم 
به رفتنش ناراضی باشم. همپای مادر پیر اشک می ریختم. حسرت خوردم به دل 

بزرگی که داشت، به زیارت پربرکتی که نصیبش شده بود.

قطار تهران _ مشهد

سوغاتیادداشت

نمای نزدیک
باور داشت درست ترین کار ممکن را انجام داده است 

معین اصغری: یک روز صبــح که خدمت آیت هللا گلپایگانی رســیدم روز 
تعطیلی بود. فرمودند: خســته ام و حوصله  کاری ندارم. خوب اســت برویم 
منــزل آیت هللا اراکی. پس از احوال پرســی و قبــول اعمال عرض کردند: آقا 
اجــازه بفرماییــد جریــان مشــهد را برای شــما نقل کنم بخندیــد. فرمودند: 

می شنویم.
ایشان گفتند: امسال به قصد گرفتن حاجتی از قم حرکت کردم و بنا داشتم 
10 روزی در مشــهد بمانــم. مرتبــه  اول غســل کردم و وضو گرفتم و مشــرف 
شدم. اذن دخول خواندم و وارد بقعه  منوره شدم، پیش رو ایستادم و زیارت 
خواندم. آن حال مخصوص را برای عرض حاجت در خود ندیدم. رفتم باالی 
سر و بعد از زیارت باز حال نبود. رفتم نماز زیارت خواندم با دعای بعد از نماز 
زیارت، حال نداشتم. آمدم باالی سر، نشد. پیش رو آمدم برای خداحافظی، 
دیدم حال نیست. گفتم: آقا! یک حاجت دارم بعداً خدمتتان عرض می کنم 
و از حــرم بیــرون آمــدم. مرتبــه  دوم رفتم، حال نیامد و نتوانســتم حاجت را 
بگویم. مرتبه  سوم و چهارم تا مرتبه  آخر. باز آغاز ورود نشد، باالی سر نشد، 
تا موقع وداع. زیارت وداع را در مقابل حضرت خواندم، حال درستی در خود 
ندیــدم. متحیــر بــودم چه کنم؟ به حضــرت عرض کرده بــودم، آقا، من یک 
حاجت دارم که بعداً خواهم گفت. حضرت منتظر است بشنود و حاجت 
مرا مرحمت نماید. دیدم مردم اطراف ضریح مطهر جمع شده اند و از دوش 
یکدیگر باال می روند که دست خود را به ضریح برسانند. با خود گفتم: ما هم 
برویم مثل آن ها شاید موفق شدیم. آرام آرام جلو رفتم پشت سر جمعیت 
قــرار گرفتــم بــا قدی خمیده و جســمی ضعیف، هر چه دســت خود را بلند 
می کردم به جایی نمی رسید. یک مرتبه مرد غول پیکری رسید که قد بلندی 
داشت و قوی و تنومند بود مرا که دید، دلش به حال پیرمردی من سوخت. 
ناگهان مرا بغل کرد و سردست بلند نمود. حاال آقای اراکی سردست این مرد 
است و می خواهد محبت هم بکند. سر مرا به طرف ضریح خم می کند که 

من بتوانم ضریح را ببوسم مثل بچه  شیرخوار روی دست مرا می چرخاند. 
هر چه دست و پا می زدم و فشار می آوردم که از دست او خالص بشوم، مرا 
محکم تر می گرفت. من هم از مردم خجالت می کشیدم. برای من مناسب 
نبود در حرم آقا این طور اسباب بازی باشم. رو کردم به ضریح مطهر و عرض 
کــردم: آقــا مــرا از دســت ایــن آدم خالص کن. مثل اینکــه آقا منتظر عرض 
حاجــت مــن بودنــد. فوری آن مــرد مرا بر زمین گذاشــت و رفت. خالصه ما 
حاجت خود را با حضرت مصالحه کردیم و از سفر برگشتیم.آن روز آقا خیلی 
خندیدند و فرمودند: حضرت از ما فی الضمیر جناب عالی اطالع دارند و 

حتماً آن حاجت اصلی حضرت عالی روا شده است، مطمئن باشید.

مرا از دست این مرد رها کن!

آقــای دکتــر، چگونه ســبک زندگــی در جامعــه ای با   
معماری آن جامعه گره می خورد؟ 

ســبک زندگــی جنبه ای از فرهنگ اســت کــه مربوط به 
رفتارهای روزمره مردم است و فضایی که این رفتارهای 
روزمــره را احاطــه کــرده، معماری اســت. معمــاری از آن 
جهت که هر روز و هر لحظه، رفتارهای روزمره در قالب 
آن انجام می شــود با ســبک زندگی پیوند محکمی 
دارد.معمــاری یــک مفهوم دوگانه اســت؛ 
یــک مفهــوم آن، بنــای معماری 
اســت کــه روی زمیــن 
واقع شده و 

الزاماً با سبک زندگی پیوند می خورد. ولی آن چیزی که 
معمارها می خواهند طراحی کنند و از سبک زندگی الگو 
بگیرند را لزوماً معمارها توجه نمی کنند. این اتفاق هم در 
دوران معاصر افتاده است یعنی سازه ای ساخته اند بدون 

توجه به سبک زندگی.

در مقاله ای از شــما خواندم که عناصر محیطی   
انسان ساخت )مسجد، بیت و...( را مؤثر در تعالیم 
اسالمی و سبک زندگی می دانید. در این خصوص 

توضیح می دهید؟
هــر اتفــاق و موضوعــی در معمــاری از دو طریــق مطــرح 
یکــی  و  خانــه  در  ســکونت  مفهــوم  یکــی  می شــود؛ 
مفهوم ســکونت در جمع انســانی اســت. ایــن را برخی 

نظریه پردازان دیگر معماری هم می گویند.
در اسالم این دو مقوله را با چهار اصطالح بیان کرده اند؛ 
فضــای خصوصی با بیت بیان شــده، فضای عمومی با 
مسجد و مابین این دو فضا را با دو عبارت سوق)بازار( و 
سبیل)راه( تبیین کرده اند. با این چهار اصطالح می توان 

همه فضاهای سبک زندگی را درست تعریف کرد.

مثالً اگر بخواهیم یک مدرسه را با این چهار فضای   
معماری طراحی کنیم، چگونه می شود؟ 

مدرســه به شــکل مدرنش در صدر اســالم نبوده است. 
در تعریــف مدرســه کســانی کــه در روان شناســی 
محیط کار می کنند، می گویند یک مقداری 
مقــداری  یــک  و  اســت  خانــه 

فضــای جمعــی. بخواهد تطبیق با فضای اســالمی پیدا 
کنــد، یــک مقداری کیفیــت بیــت را دارد و یک مقداری 
کیفیت های مسجد و چون مسئله حرکت بین این ها هم 
هست باید کیفیت های سوق را هم داشته باشد. با این 
ســه مفهوم باید طراحی شــود و الزام های این ســه فضا 
کــه در ادبیــات دینــی آمده به کار گرفته شــود. اما اینکه 
مقدار هر کدام چقدر باشد را باید تحقیق میدانی کرد.

اینکــه مدرســه ها را بــه تازگــی شــبیه فضــای خانــه   
می سازند از منظر اسالمی چه جایگاهی دارد؟ 

از اول قرن بیستم که به سمت بهسازی مدارس رفتند، 
شبیه خانه شدن یک امتیاز شد. این را با ادبیات دینی 
هم می شــود تعریف کرد مثــالً مدارس حوزه علمیه هم 
یــک مقداری خانه اســت و یک مقداری بــازار. منظور از 
مدارس اسالمی این نیست که مفاهیم فرمی مثل گنبد 
و قوس مسجد را در معماری مدرسه نشان بدهیم بلکه 
آنجایی که ســبک زندگــی در رفتار افــراد تأثیر می گذارد 
را تعریف کنیم: مثالً در مســجد، همه انســان ها فضای 
خلوت دارند، فضای شخصی و اجتماعی دارند و... . این 
را باید در فضای مدرسه ایجاد کنیم تا اینکه دانش آموز 
هویت خود را در فضای اجتماعی پیدا کند. مدرسه نباید 
مثل یک پادگان باشــد که مدیران و ناظمان مدام باالی 
سر دانش آموز باشند. پیش نماز در مسجد جایگاهش از 
لحاظ فضایی متفاوت تعریف نشده همین را می شود در 
مدرسه از این جنبه اش به کار برد و چه در فضای عمومی 
و چــه در فضــای کالس در نظر گرفت. حتــی روی اندازه 

فضا هم می توان تأثیر گذاشت، مثالً طول دیواره هایی که 
باید شکستگی پیدا کند، چقدر باشد تا به آن مسجد 

اول شباهت پیدا کند.

تأمیــن حیــا در دو معمــاری درون گــرای اســالمی و   
معماری برون گرای مدرن چگونه اتفاق می افتد؟ 

در معمــاری برون گرا ارتباط زیادی با فضای بیرون وجود 
دارد، فضای زیادی برای شیشه و بالکن است. معماری 
غربی با شهرنشینی و باز شدن فضای بناها اتفاق افتاد. 
موضــوع بعدی یعنی رفتن حیا، پیامد این نوع معماری 
بــود. چــون انســان ها عادت بــه دیده شــدن در همه جا 
پیــدا کردند، دیگر این برایشــان عادی شــده بــود. وقتی 
همــه جا دیده می شــوید، دیگر پــس از مدتی آن کنترل 
اولیه را نمی کنید. اثر وضعی معماری این گونه تأثیرش 
را روی سبک زندگی می گذارد، پس اولین  بار وقتی دوره 
شهرنشینی جدید اتفاق افتاد حیا محو شد و بعد هم که 
ایده های مربوط به بی حیایی در هنر شکل گرفت. از آنجا 
که معمارها هم خود را جزو هنرمندان در نظر می گرفتند، 
روی ایــن ایده هــا کار کردنــد. اما این دفعه به عنوان یک 
اتفاق ضمنی نبود بلکه به عنوان هدف بود، یعنی دیگر 
اینجا تصمیم گرفتند به ایده های بدویت انسان برگردند 
و در ایــن میــان یکی از ابزارهای بازگشــت به بدویت، باز 

گذاشتن فضا بود.

 معماری چگونه منتهی به حیا می شود؟  
بایــد بیــن فضــای خصوصــی و عمومــی تفــاوت قابــل 

تشــخیص باشــد. آلتمــن در کتــاب )محیــط و رفتــار 
اجتماعی: خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام( در 
مقایســه بین یک جزیره مسلمان نشین و هندونشین 
اندونزی می گوید: آنجا که مسلمان نشین نیستند در و 
پنجره هــا بــه خاطر هوای مرطــوب کامالً باز اســت. در و 
دیواری ندارد، قلمرو خانه ها مشــخص نیســت و... ولی 
مسلمان ها یک دیوار کشیده اند و درون خانه راحت  ترند؛ 
هر دو این ها متناســب با شــرایط بومی است، در هر دو 
حداقلی از حیا حفظ می شــود ولی در اســالم نسبت به 
بومی های غیرمســلمان هم حیا بیشــتر حفظ می شود 
و هــم افــراد درون خانــه آزادی بیشــتری دارنــد. پــس 
معماری درون گرا حیا را با کمک آزادی بیشتر در فضای 
خصوصی تأمین می کند.در معماری درون گرا عرصه زنان 
گسترش بیشتری دارد، در مجموع حیاط داخلی، عرصه 
زنــان اســت ولــی در محیــط اروپایی به صــورت نقطه ای 
و محــدود مثــالً آشــپزخانه ایــن امــکان را دارد. بنابرایــن 
معمــاری درون گرا با آزادی بیشــتری کــه می دهد، حیا را 

امری مطلوب نشان می دهد.

برخی قائل به این هستند در گذشته در شهری مانند   
مشــهد به خاطر معماری خاص آن مفهوم حرمشــهری 
داشــتیم کــه همه مقــوالت از جمله ســبک زندگی ذیل 

آن بوده اســت اما معماری امروزه و مال سازی  ها گویی 
مشهد را دو قبله کرده است و سبک زندگی 

جدیدی با خود آورده این را چگونه 
توضیح می دهید؟

ایــن موضــوع اقدامــی قــرن بیســتمی بــود کــه بــه نــام 
موضوع گردشگر انجام شد و به همه جا سرایت پیدا 
کرد. در جهان اســالم هم با عربســتان شــروع شــد، در 
ایران هم همین اتفاق افتاد و از ایران هم به عراق دارد 
می رود. در گذشته برخورد با شهر زیارتی این گونه بود 
کــه خدمــات زیارتــی، خدمات مردمی بود کــه از طریق 
بافت اطراف حرم اتفاق می افتاد.درست است در شهر 
مشــهد شــاه عباس صفوی، باالخیابــان و پایین خیابان 
کشید ولی مابقی بافت پیرامون حرم شامل خانه ها و 
بازارهــا باقــی ماند که خدمات زیارتی بیشــتر به عنوان 
یک امر فرهنگی انجام می گرفت. با این نگاه که ثوابی 
دارد و نــه بــه عنــوان یــک امــر صرفــاً اقتصــادی. کربال 
همچنــان همین اســت؛ یعنــی وقتی به شــما خدمات 
می دهنــد بــا این عنــوان که ما زائــر امام حســین)ع( را 
پذیرایــی کردیــم، کاری می کنند که همیشــه پیوســت 
فرهنگــی اش در ذهــن مــردم می مانــد. همــان طــور که 
معصومیــن)ع( می فرماینــد خــدا کعبه را در جــای دور 
گذاشت که به میزان سختی شما برای زیارت، پاداش 
دهد. ولی امروز گردشگر می آید، انواع تفریحات لوکس 
مثــل شــهرهای غربی انجام می دهــد و زیارت هم جزو 
تنوعــات تفریحــش می شــود. مثالً در یک شــهری باغ 
وحش به عنوان ویژگی خاص آن شهر است، در اینجا 
نیز برخی برنامه ریزان متاسفانه همین نگاه را دارند که 

باید یک مکان زیارتی را با مدل گردشگری جهانی 
تطبیــق داد. یعنی هر طور دبی هســت 

قــم و مشــهد هم همیــن طور 
باید باشد!

گفت وگو با دکتر ناری قمی درباره ارتباط معماری و سبک زندگی 

زندگی در چاردیواری حیا و آرامش

پیداشدگان

عارفانه

سجاد خدایی: سبک زندگی مقوله ای است که 
شبکه ای از الگوهای متعدد بر آن تأثیر می گذارد. 
یکی از این الگوهای مؤثر، الگوی معماری است؛ 
چراکه سبک زندگی در فضایی اتفاق می افتد که 
آن را معماری احاطه کرده است. یکی از عواملی 
کــه ســبک زندگــی اســالمی را بــا چالــش روبه رو 
کرده، الگوی معماری مدرن است که حتی حفظ 
برخــی از ویژگی هــای ســبک زندگــی دینــی مثل 
حیــا را نیــز با مشــکل روبه رو کرده اســت. به این 
بهانــه بــا دکتر مســعود ناری قمــی، عضو هیئت 
علمی دانشگاه فنی قم و 
پژوهشگر حوزه معماری 
گفت وگو کرده ایم تا تأثیر 
ســبک  تأثرهــای  و 
زندگی و معماری را 

واکاوی کنیم. 


