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تحلیل کارکرد اماکن مقدس از منظر ارتباطات آیینی:

)( مطالعه انتقادی سازه حرم امام خمینی 

چکیده
 بنای حرم حضرت امام خمینی )( پس از حدود بیست سال در سال 1395 رونمایی شد. رونمایی از بنای 
جدید به دالیلی از جمله »زینت اندودی فوق العاده« ، »تفاوت با سبک و محل زندگی جمارانی امام« و نیز »تمایز 
با معماری های َحَرمی پیش از خود« و... بحث برانگیز شد. مواجهۀ انتقادی اقشار انقالبی به تولید سؤالی جالب 
و مهم دامن زد:»وقتی زرق و برق های مندرج در َحَرم های معصومین)( و حتی امامزاده ها نه تنها محل 
اشکال نبوده بلکه تحسین هم شده است، چگونه در مورد زینت اندودی َحَرم امام خمینی)( اینهمه واگرایی 
وجود دارد؟« مقاله ذیل قصد دارد پاسخ های این سوال را به بحث و بررسی بنشیند و پاسخ متفاوت تر خود را 
نیز عرضه نماید. دیدگاه مقاله در بخش »َحَرم شناسی« از ناحیۀ »نظرّیۀ آیینی ارتباطات« پشتیبانی می گردد. 
در چهارچوب این نظرّیه، »ارتباطات آیینی«- که ارتباطات َحَرمی یکی از مصادیق اعالی آن است-واجد سه 
مؤلّفه اصلی است: »رواق وارگی و سلسله مراتب درگاهی«، »مهیا بودن برای ارتباطات افقی«، »اهّمّیت عنصر 

مشارکت و اجرا«.
مطالعه پیش رو نشان می دهد که در سازه مقبره امام خمینی)( مؤلّفه های سه گانۀ ارتباطات آیینی به غایت 
رقیق است و بنا بیش از اینکه سازه ای»حرمی« باشد سازه ای »سالنی« است. بنابراین می توان این حدس 
را تقویت کرد که مواجه انتقادی با بنا بیش از اینکه ناظر به »اسراف زیبایی شناسانه« یا »صرف بیت المال 
برای زینت« یا » تطابق نداشتن با ساده زیستی امام خمینی )(« باشد، به رّقت »حرم وارگی« آن مربوط 
است.»حرم« در ذهنّیت معنایی و گفتمانی شیعه نماد تشّیع و کانون ارتباطات معنوی و جماعتی شیعیان است. 
شایسته این جغرافیای فخیم اندراج فاخرترین زینت ها و برخورداری از واالترین هنرمندی هاست. اشکال از جایی 

پدید می آید که زینت، عارض بر چیزی شود که »حَرم« نیست.

 واژگان کلیدي
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1. مقّدمه

»حرم امام خمینی)(« بنایی پسا انقالبی است که فرایند احداث آن پس از گذشت قریب 

به بیست و شش سال از رحلت امام خمینی)( در حومه جنوبی پایتخت، جوار بهشت زهرای 

تهران، باالخره به پایان رسید. در خردادماه 1394 که مصادف با بیست و ششمین سالگرد ارتحال 

رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران رسماً افتتاح شد. آیین افتتاح ساختمان حرم صورت ویژه ای نداشت 

و در چهارچوب مراسم ساالنه گرامیداشت رحلت امام خمینی)( در 14 خرداد اتّفاق افتاد. در 

این روز رونمایی از ساختمان کامل حرم عماًل به مثابه آیین افتتاح آن محسوب شد. 

با این وجود آغاز به کار حرم امام خمینی)( سال ها پیش از افتتاح ساختمان کامل آن و به 

روزهای اّول بعد از دفن پیکر مطّهر باز می گردد. لذا در طول سال های طوالنی احداث ساختمان 

حرم، آیین زیارت مرقد مطّهر برقرار بوده و زوار فرصت داشته اند تا در قسمت های تکمیل شده و 

یا در قسمت هایی که به صورت موّقت برای استفاده آنها آماده شده بود حضور داشته باشند. بنای 

کنونی البّته اّولین بنایی نیست که بر روی مرقد مطّهر امام خمینی)( ساخته می شود. اگر 

گنبد و گلدسته ها را مالک دوره های تطّور ساختمان حرم در نظر بگیریم در طول سالیان گذشته 

ادوار مختلفی بر مرقد امام خمینی)( گذشته و مجموعۀ گنبد و گلدسته ها چند بار تغییر کرده 

است1؛ اما اگر نما و سازه داخلی حرم مدنظر باشد، تا قبل از این نمای نهایی، صورت داخلی آن 

کمتر از نمای خارجی در معرض تغییر بوده است و تصویر داخل حرم به نسبت نمای خارجی از 

ثبات بیشتری برخوردار بوده است. با افتتاح این انگاره ثابت سال 1394 ناگهان با صورتی، پر نقش 

و نگار و زینت متفاوت تعویض شد. به موازات، نمای بیرونی نیز تکمیل و به تدریج طال اندود شد 

تا روند دگردیسانه انگارۀ سّنتی حرم کامل شود. 

این تغییرات دگردیسانه توّجه های بسیاری را به خود جلب کرد و مباحثه های زیادی درباره 

آن شکل گرفت. در این میان بدنه های اجتماعی انقالبی تر و با اصطالح »ارزشی« بیش از دیگران 

به انتقاد از سازه جدید پرداختند. جهت عمده انتقادها به تناسب نداشتن وضعّیت پرزرق و برق 

.http://www.asriran.com/fa/news/398776 1. ن.ک: 
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موجود با سبک زندگی و مشی حکمرانی ساده و بی پیرایه امام خمینی)( باز می گشت1. عالوه بر 

این، موج اصلی رویکردهای انتقادی دیگری نیز وجود داشت که به مواردی مثل »مسرفانه بودن«2، 

»هزینه کردن از بیت المال«، »مشابهت سازی حرم امام خمینی)( با حرم ائّمۀ معصومین و 

امامزادگان بزرگ3«، »مطابقت نداشتن آن با اصول یا برخی اصول مهم معماری اسالمی ایرانی4«، 

»الگوبرداری بخش های مهمی از معماری های کلیسایی و اروپایی5«، »داللت بخش هایی از سازه 

به معماری کاخ های شاهی ایران باستان«، »اشکاالت فّنی و مهندسی در طراحی وجوه خدماتی 

و رفاهی6« و... تأکید داشت. 

)یک نما از زیر گنبد حرم امام خمینی)( و زیر گنبد یک کلیسای باروک(

هریک از رویکردهای انتقادی موجود در جای خود شایسته مطالعه و ارزیابی است اّما آنچه 

که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد »بررسی علل مواجهات انتقادی جریان های ارزشی و 

انقالبی« با بنای حرم است. پرداختن به انتقادهای ارزش مداران بدین دلیل مهم است که در نزد 

ایشان زرق و برق های فراوان بناهای حرمی خصوصاً حرم حضرات معصومین علیهم السالم امری 

جاافتاده و بهنجار محسوب می شود و حّتی در مورد امامزادگان نیز هرگز محّل اشکال نبوده است، 

اّما چرا تزیین های حرم امام خمینی)( محل انتقاد و اعتراض واقع می شود؟

/http://www.fardanews.com/fa/news/418069 :1. ن.ک
/http://www.parsine.com/fa/news/241009 :2 . ن.ک

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/423617 :3. ن.ک
http://www.fardanews.com/fa/news/423438 :4. ن.ک
http://www.fardanews.com/fa/news/423438 :5. ن.ک

http://www.honaronline.ir/Pages/Printable-News-45010.aspx :6. ن.ک
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البّته، تبیینی قاطع از علل انتقاد متدیّنین انقالبی به تزیین های حرم امام خمینی)( محتاج 

مطالعات میدانی و پیمایش های اجتماعی است که در مجال مالی، اجرایی و تقویمی این مطالعه 

ارتباطات« می توان برخی  به  آیینی  از »رویکردهای  با استعانت  اّما در عین حال  نبوده است؛ 

فرضّیه های جّدی را طرح و تقویت کرد.

بدین منظور در بخش اّول اهّمّیت مطالعات حرم امام خمینی)( و ضرورت تمرکز به موضوع 

مقاله را توضیح می دهیم. بخش دوم به چهارچوب های اصلی »رویکرد آیینی به ارتباطات« می پردازد 

و تالش دارد تا زمینه های نظری نسبتاً مستوفای آن را برای مطالعه معماری های مذهبی و خصوصاً 

»جغرافیاهای َحَرمی« برجسته کند. در بخش سوم فرضّیه هایی تحلیلی که چهارچوب هایی غیر 

از رویکرد آیینی ارتباطات می توانند در پاسخ به مسئله تحقیق مطرح کنند را به بررسی انتقادی 

می نشینیم و نهایتاً در بخش چهارم از مبدأ رویکرد آیینی در چهارچوب »ارتباط شناسی معماری حرم 

 )(مطّهر« فرضّیه ای را در تبیین اینکه چرا متدیّنین از سبک زیبایی شناختی حرم امام خمینی

انتقاد می کنند، صورت بندی کنیم.

2. »حرم امام خمینی)(« و معماری  تراز انقالب اسالمی

»بنای حرم امام خمینی)(« به عنوان مقبره مهمترین و اصیل ترین شخصّیت انقالب اسالمی 

در ردیف شاخص ترین معماری های پساانقالبی ایران قرار دارد. در میان امکان های مختلفی که 

می توانستند زمینه ای برای تجلّی معماری انقالب اسالمی باشند، شاید هیچکدام از ظرفّیت های 

معنایی و نمادی باالی حرم امام خمینی)( برخوردار نباشد. اگر قرار بود که مؤلّفه های معماری 

منتسب به انقالب اسالمی و نظام برآمده از آن در موقعّیتی بیشتر از سایر موقعّیت ها خود را نشان 

دهد بی تردید »حرم امام خمینی)(« را می توان مناسب ترین آنها برشمرد. این برجستگی نمادی 

وقتی مضاعف می شود که بدانیم با اهّمّیت معماری های پساانقالبی در همه انقالب های دنیا، از سال 

1357 بدین سو، در ایران توّجه به بناهای نمادین داللت کننده به انقالب اسالمی بسیار کمرنگ 

بوده است. بدین معنا که نظام جمهوری اسالمی برای بهره برداری از داللت های نمادی- انقالبی 

معماری، کم انگیزه و غیر ماهر نشان داده است. بیش از سه دهه گذشته در کنار انبوه بناهای دولتی 

و غیر دولتی بزرگ که تقریباً بدون هرگونه داللت و پیوست »انقالبی« برافراشته شده است )نک: 
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ساختمان جدید پارلمان در میدان بهارستان تهران(، معدود سازه های معمارانه ای هم که در فرایند 

طّراحی و ساخت آنها مؤلّفه های هویّتی و نشانه ای انقالبی مّدنظر بوده است به صورتی خسته کننده 

و خالف شأن، که سالهاست ناقص و ناتمام رها شده اند) نک: ساختمان مصاّلی تهران(. 

معماری ساختمان مجلس شورای اسالمی بدون داللت های اسالمی و انقالبی

چشم انداز سازه نهایی مصالی تهران
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وضعّیت همواره ناقص و تصویر نامطلوب مصالی تهران

در این وضعّیت آشفته و نابهنجار، پروژه حرم امام خمینی)( به عنوان یکی از مهمترین 

ظرفّیت های بالقّوه معماری انقالبی باالخره پایان یافته است. بنابراین وقتی که مهمترین ظرفّیت 

نمادین معماری انقالبی، اّولین معماری محّقق شده نیز هست، به صورتی طبیعی انتظارات از آن 

باالتر بوده و احتمال اینکه تأثیراتش بر جریانات معماری بعد از خود درخور توّجه باشد، زیاد خواهد 

بود. این اّولین دلیل اهّمّیت مضاعف بنای حرم امام خمینی)( است. 

دلیل دوم به سابقۀ طوالنی معماری حرم در فرهنگ ایرانی و شیعی باز می گردد. »َحرم« 

غیر از ساختمان پارلمان یا ریاست جمهوری یا وزارتخانه های مختلف و یا مجموعه های فرهنگی 

و ورزشی است که مابازاء چندانی در تاریخ فرهنگ و تمّدن ایرانی اسالمی نداشته باشد. وجود 

این سّنت های دیرین هم در خصوص حرم و هم در خصوص مسجد می تواند روندهای ابداعی را 

محدود تر کند، در عین حال که انتظارات را از کیفّیت معمارانه بناهای حرمی در مقایسه با بناهای 

غیر حرمی باال ببرد. 
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دلیل سوم اهّمّیت نمادین »حسینّیۀ جماران و منزل مسکونی امام خمینی)(« در گفتمان 

و سبک زندگی انقالبی ایرانیان مربوط می شود1. هنوز که هنوز است حسینّیه جماران و منزل 

به غایت ساده و بی پیرایه امام خمینی)ره( در مقایسه با کاخ های شاهنشاهی دوره پهلوی و قاجار 

از نمادهای اصلی تمایز دوران پیشاانقالبی و دوران پساانقالبی است و یکی از مدلول های اصلی 

مشروعّیت جمهوری اسالمی به شمار می رود. بنابراین هر نوع معماری متفاوت و خصوصاً متضاّد 

با مؤلّفه های »زیست جمارانی امام خمینی)(« می تواند حّساسّیت برانگیز باشد. 

دلیل چهارم اهمّیت به زمانبر شدن فرایند احداث و تکمیل بنای حرم که تقریباً بیش از دو 

دهه به طول کشیده است باز می گردد. این زمان طوالنی عالوه بر اینکه از حیث افزایش هزینه های 

اقتصادی و عمرانی می تواند حّساسّیت برانگیز باشد، همچنین به صورت طبیعی انتظارات را از 

کیفّیت آنچه قرار است به عنوان اثر نهایی رونمایی شود باال می برد. 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940309000018 :1. ن.ک
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و اّما دلیل پنجم در سالیان طوالنی که آنچه بنام »حرم« ساخته می شد در پس دیوارهای 

کارگاهی دور از نظر مانده بود، »مرقد امام خمینی)(« در میانه سازه موقت و ساده اش همواره 

محّل زیارت عالقمندان بوده است. این سازه موّقت که بیش از بیست سال مقبره را در بر گرفته 

بود تصویری نسبتاً ثابت، ساده، صمیمی و آشنا را از حرم امام شکل داده بود. حال که بنای جدید 

جایگزین سازه قدیمی شده شاهد نوعی وضعّیت دوگانه هستیم که به دلیل دامن زدن نسبت به 

وضع موجود با وضع سّنتی درجه حّساسّیت به بنای جدید را افزونتر می کند.

))(تصویر آشنا از ضریح قدیمی و ساده مقبره امام خمینی(

3. چهارچوب نظری: رویکرد آیینی به ارتباطات

»مطالعات آییني ارتباطات« از جریان هاي علمي متأخري است که بدنبال بررسي »ارتباط« در 

بستر مفهومي و نظري متمایز از رویکردهاي پیشین دانش ارتباطات است. در نظرگاه جدید با تمرکز 

بر وجوه آییني ارتباطات انساني اعم از میان فردي، بین گروهي و رسانه اي توضیح داده مي شود که 

نه تنها »جنبه هاي ارتباطي آیین ها« مي تواند به بخشي از موضوعات مطالعات ارتباطي تبدیل شود 

بلکه، دامنه بررسي را حتي مي توان تا »جنبه هاي آییني خود ارتباط« نیز توسعه داد. در این میان 

نوآوري اصلي نیز نه در توجه به جنبه هاي »ارتباطي آیین« بلکه تمرکز بر ابعاد »آییني ارتباط« 

است. اتفاقي که در شرایط نظري جدید مي افتد قرار گرفتن مفهوم »ارتباط« ذیل »استعاره آیین« 

است، گویا قلمرو مفهومي »آیین« آنقدر گسترده شده است که مرزهاي مفهومي ارتباط را در 

 نوردد و آن را در بر  گیرد. مطالعات ارتباطي تا پیش از تحوالت جدید عمدتاً مبتني بر همنشیني 
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»ارتباط« با »استعاره انتقال« پي گرفته مي شد و »ارتباط« در معناي انتقالي آن – که مبتني بر 

جابجایي پیام از طرف فرستنده به گیرنده و بالعکس است – مادر و مبدأ اصلي »ارتباط شناسي« 

بود. با عنایت به سابقه مذکور آنچه در چهارچوب رویکرد آییني رخ داد، ارائه و تبیین مبدأ مفهومي 

دیگري براي »ارتباط شناسي« است. رویکرد جدید براین ادعا مبتني است که: »ارتباط بیش از 

اینکه ابعاد انتقالي داشته باشد واجد ابعاد آییني است«. در این شرایط، »ارتباط« نه به گسترش 

پیام ها در بعد مکاني، بلکه به حفظ جامعه در بُعد زمان معطوف است؛ نه عمل ابالغ اطالعات بلکه 

بازنمود باورهاي مشترک ]است[. اگر الگوي اولیه ارتباط با دیدگاه انتقالي، گسترش پیام ها در 

واحد جغرافیایي به منظور مهار کردن است، ]در[ »الگوي جدید« ]ارتباط[ مراسم مقدسي است 

که انسان ها را با رفاقت و اشتراک گردهم مي  آورد )کري، 1376 48:(.

3-1. ارتباطات به مثابه فرهنگ؛ مروري بر آراء ارتباط شناختي »جیمز کري«

اگر در یک تلقي کاماًل اجمالي و کلي »ارتباط« را »کنش متقابل اجتماعي از راه پیام ها« تصور 

کنیم تا پیش از »جیمز کري« تلقي غالب از کنش متقابل مذکور، بر محوریت استعاره »انتقال« 

شکل مي گرفت. مکتب انتقالي که با عناویني مثل »فرایند نگر«، »دستوري«، و »الگوي خطي« 

نیز شناخته مي شود، حاوي اولین رویکردهاي علمي به ارتباطات است. دانش ارتباطات به طور 

سنتي تعریفي خاص از ارتباطات انساني بیان داشته و آن زماني است که فردي چیزي را براي فرد 

دیگري بیان مي کند. در این تعریف ساده و ابتدایي یک مدل سه عنصري شامل فرستنده – پیام – 

گیرنده – ترسیم مي شود که قرن ها بیانگر مدل ارتباطات میان فردي بوده است)ن.ک:باهنر،1387(. 

از اندیشمنداني که به صورت جدیدي به تأسیس و توسعه ایده شناختي دیگري غیر از »مکتب 

انتقالي« در ارتباطات دست زد »جیمز دبلیو کري« بود. تأثیرات عمیق او در مطالعات ارتباطي 

آنقدر هست که دوران پس و پیش او را از یکدیگر متمایز کند. »کري« معتقد بود که مي توان در 

مقابل دیدگاه انتقالي ارتباط که با عباراتي مثل »ابالغ کردن«، »فرستادن«، »منتقل کردن« یا 

»اطالع رساني« بیان مي شود و از »جغرافیا« یا »حمل و نقل« سرچشمه گرفته است. تعریف ارتباط 

در مفهوم جدید به جاي تأکید بر استعاره انتقال به عباراتي نظیر »قسمت کردن«، »مشارکت«، 

»اتحاد«، »رفاقت« و »داراي اعتقادي مشترکي بودن« بر مي گردد )کري، 1376: 47و 48(. کري 
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در تعریف خود  از همساني دیرین و ریشه هاي همسان عبارات »مشارکت«، »اشتراک«، و »ارتباط« 

بهره گرفته است: »ارتباط، نه به گسترش پیام ها در بُعد مکان،  بلکه به حفظ جامعه در بُعد زمان 

معطوف است؛ نه عمل ابالغ اطالعات بلکه بازنمود باورهاي مشترک ]است[. اگر الگوي اولیه ارتباط 

با دیدگاه انتقالي، گسترش پیام ها در واحد جغرافیایي به منظور مهار کردن است، در الگوي جدید،  

مراسم مقدسي است که انسان ها را با رفاقت و اشتراک گردهم مي آورد«. )همان: 48(.»کري« 

به جد معتقد است که عالیترین تجلي ارتباط را نه در انتقال اطالعات هوشمندانه، بلکه در ایجاد 

و ابقاي دنیایي »منظم«  با »محتوا« و »فرهنگي« مي بیند که بتواند به عنوان ناظر و مهار کننده 

محصول کردارهاي بشر عمل کند )همان:48(. این دیدگاه را مي توان مدل »بیانگر« ارتباط خواند 

زیرا تأکیدش بر ارضاي دروني فرستنده است و نه ابزاري براي هدف )مک کویل، 1385: 76(

برهمین اساس است که »کري« تذکار مي دهد که واقعیت اجتماعي، »نظمي آییني« است. 

یعني؛ »واقعیت« از طریق مشارکت مردم در تجربه زیبایي شناختي، عقاید دیني، ارزش هاي فردي 

و نظریه هاي عقالني و احساس، ساخته مي شود و به وسیله این واقعیت ساخته شده، »فرهنگ« 

عمومي شکل مي گیرد )انگ، به نقل از مهدیزاده، 1384: 7( 

برداشت انتقالی از ارتباطات بر اطالع رسانی و تأثیر ارتباط بر مکان، نگاه آیینی بر معنا و 

نگهداری جامعه در زمان تأکید می کند. اولی بر قدرت و کنترل، دومی بر مشارکت و فرهنگ 

تأکید می نماید. همین اندازه هم خود به تنهایی نکته مهمی به شمار می آید؛ تحولی زاینده در 

دیدگاه هایی است که تاکنون عرضه شده است. 

3-2. ارتباطات به مثابه »آیین« توسعه آراء »کري« در اندیشه  هاي »رودنبولر«

اگرچه مباحثات »َکري« در توضیح »وجوه فرهنگي ارتباط« و »وجوه ارتباطي فرهنگ« و نهایتاً 

برجسته کردن ابعاد همپوشان آنها از دقت نظری قابل مالحظه  حکایت داشت اما سایه روشن هاي 

نظري بیشتري الزم بود تا ایده مذکور پخته و پرداخته شود. به عبارت دیگر اگرچه توسعه مرزهاي 

»مطالعه ارتباط« تا »فرهنگ« و پهناورتر دیدن هر واحد ارتباط از حیث زمان و مکان یک پیش 

فرض بنیادین و اجماعي در رویکرد جدید است؛ اما این سؤال همچنان مطرح بوده است که آیا 

امکان مطالعه واحدهاي توسعه یافته با آن ابعاد فرهنگي پهناور که از عناصر متعدد، مکرر و مستمر 
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تشکیل شده است میسر است یا خیر؟ 

در تجربه »مکتب انتقال« داعیه و پیش فرضي مبني بر پیچیدگي ذاتي ارتباط وجود ندارد؛ لذا 

براي مطالعه واحدهاي محدود و مشخص کنش ارتباطي، مدل  ها و چهارچوب هاي مفهومي نسبتاً 

ساده کفایت مي کند. اما در »مکتب ارتباطات به مثابه فرهنگ« که ارتباطات واقعیتي پیچیده، 

متکثر و پر از عناصر ریز و درشت معنایي و انساني است ناگزیر از حرکت به سوي چهارچوب هاي 

مفهومي پیچیده تري هستیم تا توان تبیین و ترسیم واقعیت موجود را بدست آورده و برآن مستولي 

شویم، در غیر اینصورت، »تلقي فرهنگي از ارتباط« با دقت نظري و شناختي به دلیل فقدان شبه 

مدل ها یا مفاهیم بایسته فقط در حد ایده باقي مي ماند. در این شرایط دشوار به نظر مي رسد که 

تمرکز »اریک دبلیو رود نبولر« بر مفهوم محوري »آیین« تالشي راهگشا محسوب مي گردد. از 

نظر او مفهوم آیین مي تواند به عنوان نوعي ابزار در خدمت رشته اي مطالعاتي ]در اینجا ارتباطات[ 

قرار گیرد:
»این مفهوم هم به تفکر ارتباطي ما شکل مي دهد و هم در مجادله با سایر رشته هاي علوم انساني به کمک 

ما خواهد آمد. نخست همچون شکل دهنده به تفکر ما: اگر آیین را به عنوان شکلي از ارتباطات بپذیریم و آن 

را به برنامه آموزشي خود اضافه کنیم محدوده هاي فعلي حوزه خود را توسعه داده ایم. در این صورت توجه ما 

به صور ارتباطات که به طور بنیادي در نظم اجتماعي، حفاظت از آن و سازگاري با آن تنیده است، جلب خواهد 

شد. این بدان مي ماند که به نظاره بیشترین بخش از کل گستره ارتباطات، حضور فراگیر آن به مثابه جنبه اي 

از کنش اجتماعي و بنیاني براي تمامي فرآیندهاي اجتماعي بپردازیم. دوم، آیین مي تواند همچون ابزاري براي 

پیشبرد مقاصد ما در مجادله با دیگر رشته هاي علوم انساني به کار آید. چنانچه آیین جنبه یا بخشي اساسي از 

تمامي کنش هاي اجتماعي باشد و اگر آیین به وسیله تمهیدات ارتباطي عمل مي کند، پس ارتباطات بخشي از 

تمام فرآیند هاي کنش اجتماعي است. در این صورت، این امکان وجود دارد که پژوهشگران ارتباطات بتوانند 

در تمامي حوزه هاي علوم انساني همکاري کنند )نبولر و دبلیو، 1387: 143و144(.«

3-3. خدمات متقابل مطالعات »ارتباطات آیینی« و مطالعات »آیین های ارتباطی«

آنچه به معنای واقعی کلمه نوآوری رویکرد آیینی به ارتباطات )ارتباطات آیینی( محسوب 

می شود، توسعه مفهوم آیین و جوهره »آیینی بودگی« به میزانی است که می تواند مفهوم »ارتباط« 

و اغلب فرایندهای »ارتباط گرانه« را دربربگیرد. به عبارت دیگر عکس تلّقی عمومی - که »آیین ها« 
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انواعی از »ارتباطات« محسوب می شوند- این بار قرار است که »ارتباط« فرایندی »آیینی« تلّقی 

شود. سرتاسر کتاب »ارتباطات آیینی؛ از گفتگوهای روزمّره تا جشن های رسانه ای شده« متکّفل 

توضیح این مطلب است که تقریباً همه گونه های ارتباطات از ارتباطات سّنتی گرفته تا ارتباطات 

مدرن و از ارتباطات چهره به چهره گرفته تا ارتباطات گروهی، سازمانی و رسانه ای در زمینه ای 

آیینی محّقق می شوند و اکثر فرایندهای انگیزشی و اجرایی در گونه های مختلف ارتباط، تحت 

مکانیزم های آیینی واقع می شوند. پس آیین ها به معنای خاّص »مناسکی« آن در نگاه اّول، اگرچه 

گونه خاصی از پروسه های ارتباطی محسوب می شوند اّما با اندکی دّقت عالمانه می توان »جوهره 

آیینی« آنها را تقریباً در همه پروسه های ارتباطی به ظاهر »غیر مناسکی« هم یافت. 

مقالۀ پیش رو می توان گفت که  به موضوع  ناظر  نتیجه گیری کلّی  و در یک  اساس  براین 

»مطالعه های بناهای بزرگ و فاخر«، به مثابه جغرافیاهای اجریی چشمگیرترین مناسک آیینی، به 

سهم خود در اتقان معنایی مفهوم آیین و به تبع آن توسعه به حوزه ارتباطات مؤثّر می باشد. متقاباًل؛ 

حوزه متأّخر »ارتباطات آیینی« هم درک متتّبعانه تری از ماهّیت ارتباط شناختی و مکانیزم های 

هویّتی و اجرایی معماری و »جغرافیاهای مناسکی« پدید می آورد. در این مقاله قرار است تا از 

مزیّت های نظری ارتباطات آیینی در درک ماهّیت ارتباطی معماری های حرمی بهره برداری شود. 

امکانات نظری حوزه مطالعاتی »ارتباطات آیینی« بیش از »مطالعات آیین« می تواند در بررسی 

آسیب شناسانه یا بهسازانه سازه ای مثل آنچه بر فراز حرم حضرت امام خمینی)( برافراشته 

شده است توفیق داشته باشد. 

3-4. رواق وارگی ارتباطاتی و وجه درگاهی

»رواق وارگی« یکی از مفاهیم مهم در رویکرد آیینی به ارتباطات است. »رواق وارگی« بدین 

واقعّیت داللت می کند که ارتباطات در انواع مختلف آن پدیده ای سلسله مراتبی است. در هر 

واحد از ارتباط هرقدر ساده هم که باشد می توان ویژگی های رواقی را جستجو کرد. »رواق وارگی« 

البّته در انواع پیچیده تر و مهمتر ارتباط مثل ارتباطات مذهبی و معنوی آشکارتر و با شکوه تر 

است؛ همچنین در ارتباطات مبتنی بر جغرافیاهای فاخر مثل ارتباطات مندرج در بناهای عظیم و 

درخشان جلوه بیشتری دارد. در رویکرد آیینی بر عکس »رویکرد انتقالی«، ارتباطات لزوماً بر یک 
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خط یکنواخت و مستقیم و به سرعت اتّفاق نمی افتد. در این چهارچوب، ارتباط به صورتی فی نفسه 

و فارغ از محتوا و پیام موضوعّیت دارد و اجرای خود آن واجد ارزش است، لذا بیش از تأثیر گذاری 

بر مخاطب، »دّقت در اجرا« اهّمّیت پیدا می کند. بدین منظور ارتباطات تا حّد امکان مبتنی بر 

دیسیپلینهای مرحله ای و سلسله مراتبی است. گونه ای تیپیکال از این پدیده ارتباط شناختی را 

می توان در فرایند زیارت مذهبی مالحظه کرد. زیارت به مثابه نوعی ارتباط مذهبی هم به جهت 

خود و هم به جهت جغرافیاها و معماری هایی که در تناسب با خود و به تدریج به وجود آورده 

نمایشگاه تمام عیاری از »رواق وارگی« مندرج در ارتباطات آیینی است. »حرم« در این تلّقی از 

ارتباط، نوعی از معماری است که دارای حّداکثری ترین رواق وارگی است. اساساً در مفهوم شناسی 

واژه »حرم« نوعی تلّقی حریم وار و سلسله مراتبی وجود دارد. »حرم« جایی است که حریم دارد 

و این حریم با مرزواره های نشانه ای و معنایی مختلف تحّقق پیدا کرده، متمایز شده است. یک 

پدیده فرهنگی-ارتباطی-جغرافیایی وقتی حرم وارتر است که واجد سلسله مراتب حریمی بیشتری 

باشد. موقعّیت های »حرمی« به همین دلیل، جغرافیاهای خود را از حالت های بسیط و یکدست 

به سوی وضعّیت های پیچیده تر و مرّکب تر سوق می دهند. 

3-5. اجرای مشارکتی 

»اجرا« و »مشارکت« از دیگر مفاهیم ارتباط شناختی مهم ارتباطات آیینی هستند)رودنبولر، 

1389 :42تا40 ، مک کویل، 1388: 63تا62(. ارتباط در این چهارچوب اّوالً؛ بیش از اینکه جنبۀ 

نظری و بیانی داشته باشد واجد جنبه های اجرایی و عملی است و ثانیاً؛ امر اجرا بیش از اینکه قائم 

به فرستنده یا فرستندگان باشد فرایندی همگانی و مبتنی بر مشارکت همۀ حاضریِن در موقعّیت 

ارتباط است. در این نگاه، ارتباطات در حقیقت اجرای داوطلبانه و مشارکت جویانه سناریوها و 

چهارچوب هایی است که تا حّد زیادی از پیش تعیین شده هستند. بنابراین واحدهای ارتباطی 

یا واجد رأس نیست و یا از رأس های مختلفی برخوردار است. می توان گفت که رأس ارتباط نه 

فرستنده پیام بلکه سناریویی است که به مجموعه حاضرین و مشارکت کننده ها نقش و معنا 

می دهد. پس آنچه در ارتباط مهمتر است اجرای درست تر و دقیق تر کلیشه هاست. نوآوری های 

ارتباطی، در خاّلقّیت های اجرایی معنادار است تا در بدعت گذاری های ساختاری. در موضوع این 
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مقاله، »حرم« واجد معنا و ارتباطات متناسب از پیش تعیین شده ای است که برافراشتن سازه های 

معمارانه باید در ارتباط با آن معانی و تناسبات باشد، لذا »معماری سازه«، تابعی از معنای حرم 

است. معماری قرار است در فرایندی مشارکتی و عمومی به بخش یا بخش هایی از فرایند اجرا 

و تحقق آیینی ارتباطات َحرمی تبدیل گردد. »ارتباطات حرمی« واقعّیتی اعّم از معماری حرم 

است که از موقعّیت پیشامعمارانه شروع شده و تا موقعّیت های پسامعمارانه جریان دارد. به عبارت 

دیگر، ارتباطات حرمی از سازه معمارانه ای که بر فراز قبر افتتاح می شود شروع نمی شود بلکه، از 

نقطه زمانی و مکانی آغاز به معماری شروع می شود. بدین جهت شروع به معماری و اجرای آن، 

بخش مهمی از ارتباطات حرمی است و باید مطابق ماهّیت آیینی این ارتباط از همان ابتدا از 

مسیر مشارکت جویی تمام عیار اتّفاق بیفتد. هر نوع تلّقی غیرآیینی و صرفاً مهندسی و عمرانی از 

فرایند ساخت سازه های حرمی می تواند وجه مشارکتی و اجرای همگانی ارتباطات حرمی را رقیق 

کرده و به افول کیفّیت و ماهّیت آیینی حرم بیانجامد. 

3-6. ارتباطات افقی-جماعتی

»اجرا« و »مشارکت« در سلسله مراتبی از طّی کردن های »رواقی«، »ارتباطات افقی« را به وجه 

ارتباطی غالب آیین تبدیل می کند. در این چهارچوب روابط عمودی »فرستنده-گیرنده« جای خود 

را به روابطی از نوع »فرستنده/گیرنده«-»فرستنده/گیرنده« می دهد)مهدیزاده، 1384 :10(. در این 

چهارچوب فاصله میان گردانندگان و به اصطالح »مجریان درجه اّول آیین« با »مشارکت کنندگان 

درجه دوم« و »نهایتاً تماشاگران درجه سوم آن« اندک است. این فاصله اندک نیز -که الزمه اداره 

ارتباط و تیمار َحرم است- با کمک »دستگیره ای پَراندود« و به لطیف ترین وجه ممکن پر می شود 

تا اگر قرار است تعامل عمودی و افقی رقیقی هم صورت پذیرد، اصطکاک های نشانه ای آن به 

مدد وجه خاکسارانه »پَر« به حّداقّل خود برسد. به همین دلیل بااینکه در حرم، توّجه نهایی همه 

مشارکت کننده ها به نقطه ثقل آخری بنام »ضریح« است، اّما در عین حال پررنگ بودن ارتباطات 

میان فردی و گروهی برآمده از زمینه افقی و رواقی ارتباط، تمرکزمشارکت کننده ها به »ضریح« 

را از تمرکزهای دسته جمعی به »تریبون« متفاوت می کند. تمرکز به ضریح، از نوع تمرکزهای 

توده ای یکدست نیست بلکه برآیند توّجهات متفاوتی از جماعت های گونا گونی است، که هرکدام 
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بخشی از جغرافیای حرم را به خود اختصاص داده اند. این پدیده -که نوعی وحدت در عین کثرت 

را تداعی می کند- بر خالف مناسک کلیسایی یکنواخت و یکدست نیست، بلکه مجموعه ای رنگین 

کمانی از گونه های متفاوت توّجه مشارکت کنندگان به نقطۀ ثقل آیین-بخوانید ضریح- است. 

»جماعت وارگی«، در عین حال به دلیل شکستن ساختارهای توده ای امکان بروز و ظهور فردیّت های 

ارتباط شناختی، خصوصاً عبادت های انفرادی و خلوت هایی در تنهایی را فراهم می آورد. 

3-7. معماری حرم در تاریخ و تمّدن اسالمی

در ادبیات نظری دانش معماری »حرم« گونه ای آرامگاه است. آرامگاه به بنایی گفته می شود 

که یک یا چند شخصّیت سیاسی یا مذهبی در آن دفن شده باشد. آرامگاه ها را می توان به دو 

گروه مقبره های مذهبی)زیارتی( و مقبره های غیرمذهبی تقسیم کرد)کیانی،1384: 10(. جایگاه 

و اعتبار آرامگاه ها خصوصاً اگر متعلّق به مقبره شخصّیت عظیمی باشند حتی با مساجد که واجد 

باالترین اعتبار اسالمی بنا هستند قابل مقایسه است. این واقعّیت عالوه بر اینکه در تقّدس صاحب 

مقبره ریشه دارد همچنین به کارکرد ویژه زیارتگاه های مذهبی در فراهم آوردن امکان های فاخری 

از عبادت و نیایش معنوی هم مربوط است. چنانچه بسیاری از مقبره های مقدس بعد از مدتی 

خود به مسجد تبدیل شده اند و یا در جوار ایشان مساجدی بزرگ و کوچکی به پا شده است که 

نوعی در هم تنیدگی آرامگاه و عبادتگاه را نشان می دهد. بنابراین وقتی که »درون گرایی« یکی از 

مهمترین مؤلّفه های عمومی معماری مسلمانان است، بدیهی است که مسجد و آرامگاه نمی تواند 

درون گرایی را به صورتی تمام عیار دربر نداشته باشد)در خصوص درون گرایی در معماری اسالمی 

ن ک: پیرنیا 1372، بلر و بلوم، 1386، اتینگهاوزن و گرابر،1387(. در هم تنیدگی مقبره و مسجد، 

که وجه تمایز اغلب آرامگاه های ایرانی-اسالمی با دیگر آرامگاه ها محسوب می شود موجب اهّمّیت 

و رونق آرامگاه مذهبی در ایران شده و برعکس دیگر نقاط جهان به واقعّیتی فراگیر تبدیل شده 

است. فقط در ایران دوره اسالمی است که ایجاد مقبره ها و زیارتگاه ها از چنین سابقه طوالنی و 

ویژگی های معماری منحصربه فرد و تزیینات باشکوه برخوردار است)ن.ک: همان(.
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همگرایی گفتمان مسجد و آرامگاه در وجوه معمارانه ایشان هم شباهت های جالبی را دامن 

زده است. با اینکه دال مرکزی بنا در مسجد محراب و در زیارتگاه مقبره است اما غلبه ماهّیت 

عبادی در آنها موجب شده شباهت های مسجد و آرامگاه بیش از تفاوت های آن دو باشد. بدین 

جهت آرامگاه های زیارتی در فرهنگ ایرانی-اسالمی جغرافیاهایی صرفاً برای تجلیل و یا حّتی 

تقدیس شخصّیت و یا حقیقت صاحب مقبره نیستند بلکه بیش از آن کانونی برای تقویت ارتباطات 

معنوی با پروردگار و بهسازی روحّیات الهی و والیی مسلمانان محسوب می گردند. این یک تفاوت 

راهبردی در تلّقی از آرامگاه به مثابه حرمی معنوی و مسجدوار تا آرامگاه به مثابه کالبدی متبختر 

و کاخ وار است. این دوگانه کانونی اگرچه بیش از همه در مقایسه »مقبره-کاخ« های معاصر شرقی 

و غربی با »حرم-مسجد«های تاریخ معماری اسالمی-ایرانی متجلّی است اما می توان رّد آن را تا 

عمق برخی آرامگاه های عظیم و برجسته برآمده از خود تاریخ ایران اسالمی هم پی گرفت. به عنوان 

نمونه آرامگاه عنصر المعالی کیکاووس ابن قاووس وشمگیر موسوم به گنبد کاووس بنایی است که 

در ادامه سّنت مقبره-کاخ قرار دارد. حّتی در دوران معاصر تغییر معماری و متعاقباً تغییر در کاربری 

مقبره حافظ شیرازی از »حرمی معنوی و قرآنی« به »سازه ای کاخی زیبایی شناختی« در دهه 

سی شمسی نمونه جالبی از دگردیسی بنایی عبادی به سازه ای گرامیداشتی و شاعرانه است. توّجه 

نداشتن به ماهّیت عبادی حرم در سّنت معمارانه ایرانی اسالمی می تواند زمینه بسیاری از تقلیل های 

معمارانه را فراهم آورد که نهایتاً حرم را به بنای دیگری با ماهّیتی متفاوت تبدیل می کند. بحث 

فرکاهندگی در معماری محدود به تقلیل بنایی به بنایی از جنس دیگر نیست بلکه تا فروکاستن 

تلّقی از خود معماری هم پیش می رود. »تعریف های فروکاهنده از معماری« از حوزه های مهم در 

مطالعات معماری محسوب می شود. فروکاهی معماری به سامانه ای کالبدی، فروکاهی معماری به 

سامانه کارکردی، فروکاهی معماری به سامانه ساختاری و انواعی از فروکاهی های دیگر از عناوین 

جالب این حوزه از مطالعات است)نقره کار، 1378: 383(.   

براین اساس شاید یکی از دالیلی که حوزه مطالعات معماری حرم در سّنت مطالعات معماری 

ایرانی-اسالمی تمایز ویژه ای با مطالعات معماری مساجد ندارد اشتراکات ماهّیتی و کارکری این 

دو نوع بنا باشد. بنابراین اگرچه وسعت و عمق مطالعات مربوط به حرم نسبت به مسجد کمتر 
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و نحیف تر است اّما ادبیات برآمده از حوزه مطالعات معماری مسجد می تواند تا حدود زیادی به 

فهم معمارانه حرم کمک کند. در این چهارچوب مؤلفه های معنایی اصلی در معماری مسجد و 

نیز حرم را می توان اینگونه برشمرد که همگرایی های جالبی با مؤلّفه های آیینی ارتباطات که در 

چهارچوب نظری این مطالعه بدانها داللت داده شد دارد:

1-تمایز ویژه بین درون و برون: در معماری مسجدی اگرچه توجه ویژه ای بر سادگی و بی 

پیرایگی بدنه خارجی بنا هست اما در عین حال وجوه مربوط به برانگیزانندگی و دعوت کنندگی 

بیرون به درون مسجد بسیار مورد اهتمام است. بدین جهت چشمگیر بودن درگاه ورودی و قدرت 

زیبایی شناختی رواق هایی که بیرون را به درون متصل می کنند یک اصل مهم است. فضای 

ورودی چون چتری دلپذیر و چون شاخساری سربرهم آورده، برای دعوت وتعظیم حضور انسان 

آغوش برگشوده است.خط صاف زمین میلی به شیب دارد و قطره انسانی را به دریا می خواند)نقره 

کار،1378: 522(. این ویژگی مهم با قدری رّقت در سایر بناهای برآمده از سّنت معماری ایرانی 

اسالمی هم دیده می شود. ورودی به مساجد و به کاروان ها و به گرمابه های همگانی، همانند فضای 

معماری معموالً متقارن و پناه دهنده ای که در حدفاصل میان در ورودی خانه و گذر با تناسباتی 

پذیرنده) که ساختنش تا چند دهه پیش در ایران متداول بود( به عنوان مفصلی که فضای درونی 

واحدهای معماری-شهری را به فضای برونی آنها و یا بالعکس مرتبط می کند، یکی از ویژگی های 

اصیل معماری سرزمین ما است)فالمکی، 1385: 363(

2-سلسله مراتب در فرایند رسیدن از برون به درون: اینکه قرار گرفتن در معرض بنا به یکباره 

اتّفاق نیفتد و او که به درون آمده با طی مراحل و عبور از مراتبی که در کالبد بنا هم بازتولید شده 

است به هسته اصلی آن رسیده و آرام بگیرد فحوای این اصل معمارانه است. پس باید به سمت 

ایجاد فضایی واسط، فضایی رابط، فضایی پاالیشگر و تصفیه کننده ذهن بین برون و درون مسجد 

گام برداشت و توسط آن آمادگی حضور در محضر حق را به نمازگزار القا کرد؛ ویژگی های این 

فضای تصفیه را در نکات زیر می توان خالصه کرد: آرامش، سکون، نور متناسب، محصور بودن، 

مواجهه با نشانه ها، سادگی و با حداقل محرک های حّسی و حداکثر تذّکرات معنوی)نقی زاده، 

1387: 272(. مفروض روان شناختی اصل مذکور مرحله به مرحله بودن آمادگی های روحانی 
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آماده  برای  که  است  تدریجی  و  ترتیب  پیرو  معماری  فضای  از  معنوی  بهره وری  است.  انسان 

ساختن ذهنی برقرار می شوند. از لحظه ای که شخص دیدار کننده از ساختمان پای به آستانه آن 

می نهد تا آخرین نقطه ای که به آخرین جایی می رسد، آخرین منظر یا چشم انداز فضای درونی 

را پیش روی خود می بیند، جای جای فضای معماری با شکل هایی پیوسته و دگرگون شونده به 

او نمایانده می شوند؛ شکل هایی که روحیه ای یگانه و هماهنگ را در مقطع های متفاوت مسیری 

پیموده می شود، معرفی می کنند. تقدس و احترام، بدون توافق الزامی بیننده با آنها، دلیل اصلی 

و اساسی تالشی است که معمار را وا می دارد تا به مسیری که باید پیموده شود، نه به سان یک 

خط ارتباطی برخوردار از جنبه های صرف کاربردی، بلکه به عنوان وسیله ای برای تضمین بهره وری 

معنوی بیاندیشد)فالمکی،1385: 362(.

بنایی واجد قبله- هدفمند و متمرکز- است و همین  3-تمرکز و استقالل توأمان: مسجد 

جهت داری بافتار اصلی آن را تعیین می کند تا همه اجزاء بر محوریّت آن سامان یابد، اما این 

واقعّیت موجب بازتولید نوعی بساطت و یکدستی ضدتکّثر نیز نمی شود. به نحوی که هسته ها در 

عین همگرایی اما مستقل هم هستند. اینگونه است که در مسجد هم درون گرایی و فردیّت مطرح 

است و هم برون گرایی و جماعت. هم امکان های نجوا و راز و نیاز فراهم است و هم روابط میان 

فردی و گروهی. در مسجد جهت تغییر می کند و این خود بر غنای هندسی بافت می افزاید، جهت 

واحد می شود و تمام هسته های فضایی را به نظمی بر گرد خود فرا می خواند؛ پالن نظم می یابد و 

گرد محور قبله تعادل می گیرد و ورودی ها و ایوان ها و فضاهای اصلی و فرعی بر حول این محور 

ارزش گذاری می شوند.این سرآغاز جداسازی نظم فضایی داخل از خارج بوده و مقدمه ای برای 

ایجاد توجه، تمرکز و باروری اندیشه و ورود به هسته های فضاهای داخلی است که دارای تمرکزو 

استقالل و در عین حال هم جهت قبله می باشند)نقره کار، 1387 :523(
4. بنای حرم امام خمینی)(؛ رویکردی انتقادی-آیینی

پس از تشریح چهارچوب های نظری، مطالعه تطبیقی ساختمان حرم امام خمینی)( در 

ارتباط با مؤلفه های آیینی ارتباطات و نیز ویژگی های بنای حرم در سّنت معماری ایرانی اسالمی 

فرارسیده است. پیش از آغاز مطالعه، الزم به ذکر است که در مطالعات مربوط به معماری حرم 
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امام خمینی)( بررسی هایی که وجه انتقادی داشته اند بسیار اندک هستند و بررسی هایی که 

از وجهی ایجابی به مبنای نظری احداث بنا تبدیل شده اند هم در دسترس نیستند. از مجموعه 

آثار مطالعاتی مربوط به معماری ایرانی اسالمی تنها در کتاب »تاریخ هنر معماری ایران در دوره 

اسالمی« اشاره ای در حّد یک صفحه به این بنا شده است. با مقدمات مذکور اینک می توان این 

مسئله را که »بنای کنونی حرم حضرت امام خمینی )( تا چه میزان منطبق بر مؤلفه های 

ارتباطات آیینی و خصوصاً ارتباطات َحَرمی بوده است؟« بهتر به بررسی نشست.

نوریان، از صاحبنظران معماری ایرانی –اسالمی معتقد است:
»ساختار کلی بنای مرقد امام خمینی )( ساختار جدیدی نیست. وقتی یک قوس معماری روی دو دیوار 

موازی حرکت کند سطحی به وجود می آید که به آن طاق گه وار یا طاق آهنگ گفته می شود. بسته به این که 

قوسی که مبنای ساخت طاق آهنگ قرار می گیرد مانند نمونه های سنت اسالمی تیزه دار و چندکمانی باشد و 

یا مانند نمونه های معماری رومی و سنت اروپایی تک کمانی و یا نیم دایره باشد )و در حالتی خاص چون معماری 

سنتی کهن ایران سهمی باشد( می شود یک هویت فرضی برای فرم آن قائل شد. با ترکیب چهار طاق آهنگ 

و یک چشمه نوری در وسط که معموالً بر روی آن گنبد قرار می گیرد یا به نحوی پوشش داده می شود، یکی 

از مشهورترین ساختارهای معماری بشری به دست می آید«)نوریان، 1394( 

او ادامه می دهد:
»طبعاً این ساختار در بسیاری بناهای جهان قدیم و جدید و با همان وجه ممیز تمدنی به کار رفته است. 

اگرچه مساجد و مقابر متعددی چنین ساختار چهاربخشی را در خود دارند اما از آن طرف کلیساهای متعددی 

هم بر همین پایه استوارند. این سنت ارگان بندی چنان در کلیساهای روم شرقی گسترش داشت که بعدها 

نمادپردازان اصاًل وجود این هندسه صلیبی  را منشأ گرفته از نماد صلیب کامل کلیسای شرقی دانستند. پالن 
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کلیساهای شرقی از باال یک صلیب کامل مربع بود و طاق های شان نیز فراخور سنت معماری رومی طاق رومی 

بود که بعدها در گذاری از تاریخ، تحت دادوستد فرهنگی با جهان اسالم و شرق، طاق های جناغی شد«) 

نوریان،1394(. 

با این مقّدمه اینک می توان میزان تحقق هرکدام از مؤلّفه های آیینی چهارگانه را در معماری 

حرم امام خمینی)( به بررسی نشست:

وجه سلسله مراتبی )رواق وارگی آیینی(: این بنا تقریباً فاقد هرگونه سلسله مراتب و رواق است و . 1

چنانچه کاماًل مشهود است مواجهه اّول به مثابه مواجهه آخر با آن است. بدین معنا که به محض 

قرار گرفتن در ساحت بنا و زیر سقف، ناگهان همه آنچه که می تواند مابازای اندرونی بنا باشد به 

یکباره در جلو چشم قرار می گیرد و دیگر چیز بیشتری برای مشاهده و تجربه باقی نمی ماند. این 

وضعّیت خصوصاً با در معرض بودن تمام عیار ضریح، بدون حداقّل هاله آشکارتر است. پس از 

وارد شدن از درب ها، ضریح، به صورتی بدون واسطه و عریان در اختیار قرار می گیرد. این وضعّیت 

یکدست و فاقد حّداقل های حرم وارگی، داخله بنا را به مثابه یک »سالن« بزرگی تداعی می کند. 

سالنی که تنها وجه تمایز آن با دیگر سالن های بزرگ ایران، حضور ضریحی در میانه آن است 

و گرنه به غیر از ضریح میانی، مؤلّفه حرمی دیگری در ساختار کلّی بنا دیده نمی شود.
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وجه درگاهی و آیین های ورود: بنای حرم امام خمینی)( عماًل فاقد وجود درگاهی است لذا . 2

آیین های ورود به حرم نیز بسیار رقیق هستند. تنها داللت درشتی که به وجه درگاهی در کلّیت 

بنا دیده می شود، سایبانی در بخش پشتی آن است که به مثابه رواق باستانی عظیمی خودنمایی 

می کند. بدیهی است که ایران گرایی برآمده از این رواق که تداعی کننده ستون های تخت جمشیدی 

و معماری ایران باستان است، اگرچه نوعی شکوه ایرانستانی را القاء می کند اما کارکردی در القاء 

مراقبه های حین تشّرف به ساحت معنا و تحّفظ هایی که الزمه موقعّیت های آستانگی است ندارد.

وجه اجرایی و مشارکتی: فرایند ساخت بنای حرم چه به لحاظ مالی و اقتصادی و چه به جهت . 3

اجرایی و عملی مبتنی بر نظام های سّنتی و مردمی مشارکت نبوده است. این بنا به صورتی تقریباً 

همه جانبه با ابتناء به بودجه های دولتی ساخته شده و نیز فرایند طّراحی و اجرای آن همواره 

در محاق انواعی از اّطالع نارسانی ها و شاید پنهان کاری ها پیش رفته است. مثاًل برعکس مکانیزم 

عمومی تر و در دسترس تر طراحی های سازه ای و خصوصاً هنری برای حرم و ضریح امامان معصوم 

 یا امامزادگان معتبر و نیز آیین های بازدید از این فّعالّیت ها )مثل آنچه در امکان بازدیدهای 

مردمی از ساخت ضریح های جدید می گذرد(، فرایند طّی شده در مورد ساخت حرم حضرت 



142

دو فصل نامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی/ شماره هشتم/ بهار و تابستان 1396

امام خمینی )( تاحدود بسیار زیادی در پشت درب های بسته و باکمترین اطالع رسانی یا 

ارتباط گیری مردمی و حّتی مشارکت صاحبنظران و متخّصصین امر بوده است1. این درحالیست 

که در سّنت معماری ایرانی اسالمی نه تنها مشارکت عمومی کنشگران بلکه حتی مشارکت 

محیط و بوم زیست در ساخت بنا مفروض بوده است. در معماری ایرانی- اسالمی، لزوم و اولویّت 

بهره برداری از مصالح و امکانات محیط اطراف برای ساخت و ساز ذیل اصل »خودبسندگی« بیان 

می شود)ن ک: پیرنیا:1389(. مطابق آنچه از توضیحات مدیر آستانه و مکتوبات مندرج در سایت 

آستانه بر می آید، معلوم نمی شود که طّراح نهایی سازه در شکل کنونی آن چه کسی بوده است و 

یّا ضریح را چه کسی طراّحی کرده و چگونه ساخته شده است؟ بنا اصوالً فاقد شناسنامه روشن 

معماری و هنری است. از طرف دیگر در سطح مجریان الیه اّول آیین نیز، حرم حضرت امام 

خمینی )( از نظام های »خادمی« مطابق عموم حرم ها و امامزاده های دیگر نیست و جایگاهی 

بنام »خادم افتخاری« برای این مجموعه تعریف نشده است. اداره حرم عمدتاً بر اساس نظامات 

کارمندی یا کارگری و پرداخت حقوق و مزد به ایشان اتّفاق می افتد. این واقعّیت نشان می دهد 

که نظام های احداث و اداره بنا در واگرایی تمام عیاری از »مشارکت جویی عمومی و آیینی« اتّفاق 

افتاده و ادامه یافته است.

از وجه »رواقی« و . 4 به دلیل صرف نظر کردن  این سازه  وجه جماعتی و ارتباطات افقی: در 

سلسله مراتبی و نیز »سالنی و یکدست دیدن فضا« عماًل امکان فیزیکی و جغرافیایی ویژه ای در 

همگرایی با جماعت وارگی و پشتیبانی از ارتباطات افقی گروه ها و آحاد زائر لحاظ نشده است. سقف 

فوق العاده بلند موجب می شود بنا فاقد قوس های رواقی کوچک و کوتاه و پی در پی و نهایتاً فاقد 

ستون های تفکیک کننده باشد تا همه چیز رو به یکدستی و توده واری میل کند. در این شرایط 

همۀ زّوار بی واسطه در معرض همۀ زّوار هستند و تقریباً هیچ تفکیک و تمایز مکانی فراهم کننده 

ارتباطات جماعتی و گروهی یا میان فردی دیده نمی شود؛ حّتی در داخل حرم تفکیک جایگاهای 

زنانه و مردانه مطابق سّنت حرم داری اغلب امامزاده ها وجود ندارد. سازه حرم همچنین کمترین 

تناسب را نیز با شرایط و اقتضائات ارتباطات مبتنی بر خلوت و تنهایی و نجوا نشان می دهد. 

. http://harammotahar.ir :1. ن ک
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هیکل مندی و عظمت بنا با دامن زدن دائمی به حیرانی و در خود فرورفتگی های ناشی از بهت و 

شگفتی، هم زمینه های جماعت وارگی و هم زمینه های ارتباطات عبادی را تضعیف می کند. این 

 )(وضعّیت را مقایسه کنید با گوناگونی فضاها و تکّثر جغرافیایی موجود در حرم امام رضا

و حضرت معصومه)( و حتی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( )برای مطالعه بیشتر در 

خصوص معماری این حرم ها ن ک: گنجنامه، 1389(

جمع بندی و نتیجه گیری

مسئله اصلی تحقیق پیش رو صورت بندی فرضّیه قابل تأّمل در فهم علل مواجهه انتقادی 

بدنه های متدیّن و انقالبی با »وجوه زیبایی شناسانه حرم امام خمینی)(« بود. اینکه ایشان چرا 

با پذیرش تزیین ها و جلوه های بصری در حرم ائّمه و امامزادگان، تزیین های سازه متأّخر حرم 

حضرت امام خمینی)( را بر نتابیدند مسئله این تحقیق است. در این خصوص چند فرضّیه 

قابل طرح وجود دارد:

فرضّیۀ اّول: تناسب نداشتن این حرم با شخصّیت و مشی ساده زیستانه و بدون تجّمل امام - 

خمینی)( است. این پاسخ اگرچه در ابتدا موّجه به نظر می رسد اّما نمی تواند فرضّیه چندان 
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محکمی برای بررسی باشد. زیرا ساده زیستی حضرت امام خمینی)( قطعاً از ساده زیستی حضرات 

معصومین علیهم السالم بیشتر نبوده است و متقاباًل آرایه های به کار رفته در حرم اغلب حضرات 

معصومین علیهم السالم به مراتب از آنچه در حرم امام خمینی)( به کار رفته بیشتر است. 

درحالیکه اغلب ایرانیان و خصوصاً بدنه های ارزشی و مذهبی جامعه ایران، خود از پشتیبانان مالی 

زینت اندود کردن حرم ها بوده اند، به تزیین حرم امام خمینی)( که می رسد موضع انتقادی 

می گیرند؟ ) مثاًل نگاه کنید به استقبال های عمومی از هدیه کردن طالجات برای ساخت گنبد 

یا ضریح و آیین های گرامیداشت ضریح های ساخته شده(. 

فرضّیۀ دوم: که نسبتاً درخور توّجه است به هزینه کردهایی از بودجه عمومی و بیت المال برای - 

ساختمان حرم داللت دارد و اینکه چون هزینه های تجّمالتی حرم های دیگر از محّل موقوفات یا 

از محّل نذورات و کمک های مردمی است چندان محّل اشکال نبوده است اما همین هزینه ها در 

حرم امام خمینی)( چون از بیت المال تأمین شده محّل اشکال است. به عبارت دیگر، تفاوت 

است میان اینکه مردمی از روی اختیار و خودآگاهی اموال خود را برای ساخت و ساز یا تجّمالت 

حرم نذر یا هبه کنند و اینکه دست اندرکاران حکومت اموال عمومی را برای اموری از این دست 

هزینه نمایند. این فرضّیه نسبت به فرضّیه اول جّدی تر است اّما پذیرش آن باز به دلیل اینکه هزینه 

از بیت المال نه بابت امورات شخصی یا اختصاصی، بلکه برای پدیدآمدن موقعّیتی برای دسترسی 

عمومی و استفاده آحاد اجتماعی و بدون تبعیضات ویژه است قدری دشوار به نظر می رسد. همچنین 

مشابه این نوع از هزینه کردها از اموال عمومی برای مسجدسازی، مدرسه سازی، دانشگاه سازی و 

حتی سینما سازی هم هست و در عین حال آنجا هم اعتراضی نمی شود. این مالحظات تا حدودی 

قدرت فرضّیه دوم را تضعیف می کند اّما در هر حال اعتبار آن را به طور کلّی زایل نمی نماید؛ زیرا 

هزینه های صرف شده برای این مکان عمومی بسیار زیادتر و بیشتر از مثاًل یک فضای دانشگاهی 

است و نیز تجّمالت به کار رفته در آن مشابه هیچ بنا و سازه عمومی هم نیست. 

با این حال مقاله پیش رو تالش دارد از منظر رویکرد آیینی به ارتباطات َحرمی و نیز آنچه 

که از کلّّیات دانش معماری اسالمی-ایرانی بر می آید چشم انداز تحلیلی متفاوت تری را ترسیم 

کند. مبتنی بر توضیحات پیش گفته، سازه حرم امام خمینی)(، با عنوان آن، واجد مؤلّفه ها 



145

                                    تحلیل کارکرد اماکن مقدس از منظر ارتباطات آیینی

و زمینه های »َحَرمی« نیست. این واقعّیت را می توان به صورت آشکاری در فقدان وجوهی مثل 

»رواق وارگی و سلسله مراتب«، »اجرا و مشارکت«، »جماعت وارگی« و »زمینه های ارتباطات معنوی« 

مشاهده کرد. این بنا بیش از اینکه حرم باشد در خوش بینانه ترین تلّقی »سالنی مزیّن و فاخر برای 

اجتماعات بزرگ« است که حّداکثر مقبره امام خمینی)( و ضریح ایشان در میانه آن قرار دارد 

و در بدبینانه ترین تلّقی »کاخ واره ای« است که دربازگشت به خوی اشرافّیت و خاندان ساالری 

سّنتی ایرانی و پیشاانقالبی احداث شده است. در این نوع از خوانش ها تزییناتی اینچنین گران و 

فاخر برای سازه ای که کارکرد عمده اش »سالن اجتماعات« است اسراف و ولنگاری مالی را متبادر 

کند. اگر سویه بدبینانه را برجسته کنیم و این بنا را بازتولید کاخ و کاخ نشینی و سبک های زندگی 

اشرافی بدانیم که دیگر علل نگاه انتقادی مشّخص است. به نظر می رسد که در ذهنّیت ایرانی، 

تجّمالت فاخر و پرخرج تنها درصورتی مقبول است که قرار باشد بر »حرم« به معنای واقعی آن 

عارض شود. در نگرش ایرانی اگر هنر و زیبایی متجّمالنه ای هم روا باشد بیش از همه برای حرم 

رواست؛ زیرا هم نشانه فخر و سرزندگی و عظمت تشّیع است و هم عامل لّذت بصری و بهره برداری 

زیبایی شناسانه مشارکین آیین ها و مناسک حرمی است. زیبایی های منحصر به فرد حرم ها در 

جلب و جذب آحاد اجتماعی به دیانت و مکتب مؤثّر است لذا هزینه هایی معقول و مشروع ارزیابی 

می شوند. آنچه که می تواند به عنوان یک فرضّیه جّدی در تحلیل زمینه های این جریان انتقادی 

مورد توّجه باشد فقدان مؤلّفه های اصلی »حرم وارگی« در این سازه است. 

از طرف دیگر نشانه های درشتی در سازه حرم وجود دارد که می تواند بر ذهنّیت »انتقالی« و 

»دستوری« سازندگان و دست اندرکاران اداره حرم داللت کند. در چهارچوب تلّقی های انتقالی، 

»ارتباطات حرمی« بیش از اینکه زمینه ای برای ارتباطات زیارتی و معنوی درنظر گرفته شود به 

زمینه ای برای القا و انتقال پیام های ویژه انقالبی و ملّی و... تبدیل می شود. به سخن دیگر ، الگوی 

ارتباط شناختی مراسم روز 14خرداد یا برخی »مراسم تریبون محور« مثل سخنرانی های شب 

قدر و دهه فجر رؤسای جمهور که بیش از ضریح بر »تریبون« تأکید دارد، به مثابۀ »تیپ ایدئال 

ارتباطات حرمی« به مبنایی برای طّراحی و معماری سازه کّل حرم تبدیل می شود. در این تلّقی، 

وجه رواقی و جماعتی حرم به غایت تحت الّشعاع وجه تجّمعی و تریبونی آن قرار می گیرد و بدین 
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منظور کّل سازه به صورت سالن بزرگی که حّداکثر مستمعین را در برابر تریبون سازماندهی کند 

طراحی می شود. لذا، داّل مرکزی بنا نه »ضریح« که جایگاه حضور و نشیمن سخنران و مستمعین 

برجستۀ اوست. عجیب نیست که شاید بزرگترین و البته فاخرترین ِسن سالنی کشور در این »سالن/

حرم« تدارک دیده می شود. ِسنی که در ادامه جایگاه »تشریفات حرم« است تا میهمانان ویژه از 

)VIP( مستقیماً بدان راهنمایی شوند. استقبال نکردن رهبری معّظم انقالب از سخنرانی برفراز 

آن »اَبَرِسن سالنی« و ترجیح »سنواره کوچک زیرین« را می توان نوعی »مقاومت فرهنگی« در 

قبال تبدیل شدن آن اَبَرِسن به دال مرکزی حرم درک کرد. 

این احتمال با اقدام به مفروش کردن زمین سنواره زیرین با زیلوهای معروف حسینّیه امام 

خمینی)( تقویت می شود.
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                                    تحلیل کارکرد اماکن مقدس از منظر ارتباطات آیینی

 )(در مجموع به نظر می رسد عامل اصلی اعتراض به تجماّلت مندرج در بنای حرم امام خمینی

بیش از هر چیز »ماهّیت غیرَحَرمی« بنا باشد که در ادامه وجوه ایراد دیگر نیز آن زمینه اعتراضی 

را تقویت کرده است. به عبارت دیگر اعتراضات برآمده از بدنه های ارزشی بیش از هر چیز می تواند 

به نادیده انگاری وجه حرمی و دگردیسی تمام عیار ماهّیت حرم وار به جغرافیایی سالنی بازگرد و 

نهایتاً در این سؤال خود را نشان دهد که: »چرا باید برای یک سالن که در طول سال شاید کمتر 

از یک ماه قابلّیت بهره برداری برای برگزاری مراسم های رسمی را دارد باید این همه هزینه کرد؟«
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