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چکیده

کســب تجربــه معنــوی، از جملــه  گویــی  کــن روحانــی و مقــدس همــواره مــورد توجــه انســان بــوده و  اما

مهم تریــن نیازهــای ُبعــد غیــر مــادی انســان به شــمار مــی رود. معنویــت و موضوعــات روحانــی، از جملــه 

کــه انســان هــر روز و در هــر لحظــه زندگــی، بــا آن هــا روبــرو بــوده، نمی توانــد از آن هــا فاصلــه  مســائلی هســتند 

کــه مهم  تریــن بعــد وجــودی انســان، روح می باشــد؛ بنابرایــن در ســال های اخیــر، ســفرهای  بگیــرد؛ چرا

در  واقــع  صالــح؟ع؟  امامــزاده  آســتان  اســت.  داشــته  چشــمگیری  رشــد  مقــدس  مکان هــای  بــه  زیارتــی 

میــدان تجریــش در شــمال تهــران، از جملــه مهم  تریــن مکان هــای زیارتــی شــهر تهــران محســوب شــده، 

ــارگاه  ــه ایــن مــکان ســفر می کننــد. مؤلفه هــای معنــوی ب ــراد از نقــاط مختلــف، ب ــادی از اف ســاالنه شــمار زی

گردشــگران، از ایــن  کــه بــر درک معنــوی زائــران و  امامــزاده صالــح؟ع؟ از جملــه مهم  تریــن عناصــری اســت 

مــکان مقــدس تأثیرگــذار اســت. در ایــن تحقیــق، منظــر معنــوی امامــزاده صالــح؟ع؟ بــا شناســایی و تبییــن 

گرفتــه اســت. ایــن تحقیــق در بهــار ســال 1394،  مؤلفه هــای معنــوی آن، مــورد تحلیــل و بررســی قــرار 

کتابخانــه ای، مشــاهده و  کیفــی و بــا اســتفاده از مطالعــات  براســاس اســتراتژی تحقیــق مــوردی، به صــورت 

کتابخانــه ای و مشــاهده، مؤلفه هــای معنــوی  مصاحبــه انجــام شــده اســت. در ابتــدا بــا اســتناد بــه مــدارک 

کســبه، خادمــان و  کنان،  گــروه اصلــی و فرعــی شناســایی شــد و ســپس بــا انجــام مصاحبــه بــا ســا در دو 

ــی  ک ــج حا ــده اند. نتای ــن ش ــا تبیی ــان آن ه ــط می ــیر و رواب ــا تفس ــن مؤلفه ه ــش، ای ــدان تجری ــای می قدیمی ه

ــارگاه امامــزاده صالــح؟ع؟ به عنــوان مهم  تریــن مؤلفــه معنــوی، عامــل مهمــی در  کــه وجــود ب از ایــن اســت 

شــکل گیری ســایر مؤلفه هــای معنــوی بــارگاه امامــزاده صالــح؟ع؟ اســت.
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مقدمه

کــن مذهبــی شــاهد حضــور شــمار  گذشــت زمــان و تســهیل در رفــت و آمــد، اما بــا 
کــن  یارتــی و بازدیــد از اما یــادی از بازدیدکننــدگان بــه ایــن مناطــق بــوده و ســفر های ز ز
نتایــج   1.)Todd, 2010:38( اســت  داشــته  توجهــی  قابــل  رشــد  مذهبــی  و  مقــدس 
کــن  اما بــه  گردشــگران  شــمار  کــه  می دهــد  نشــان  اخیــر  ســال های  در  تحقیقــات 
گاهــی و شــناخت  کســب تجربه هــای معنــوی و آ مذهبــی افزایــش یافتــه و افــراد بــرای 
 .)Ivakhiv, 2003:94( دارنــد  باالیــی  انگیــزه  مذهبــی،  کــن  اما معنویــت  از  بیشــتر 
موضوعــات معنــوی بــا زندگــی انســان عجیــن شــده و در سراســر زندگــی انســان وجــود 
کــه انســان موجــودی صرفــًا مــادی نبــوده و بخــش اصلــی وجــودی اش را روح  دارد؛ چرا
ازایــن رو،  ابعــاد معنــوی تشــکیل می دهــد )Dewsbury and Cloke, 2009: 698(؛  و 
کنــش افــراد و درک آن هــا از محیــط تأثیــر می پذیــرد.  کــه معنویــت از وا گفــت  می تــوان 
یــا  بگذارنــد،  تأثیــر  انســان  معنــوی  حــاالت  بــر  می تواننــد  محیــط  فیزیکــی  عناصــر 
کننــد، یــا خــود ســمبلی  نمادهــا و نشــانه هایی از معنویــت در ذهــن انســان تداعــی 
یــاد  گرایش هــای ز از معنویــت به شــمار رونــد )Todd, 2010: 33(. در ســال های اخیــر 
کله معنــوی انســان وجــود  کــه در شــا بــه مذهــب، انعکاس دهنــده آن چیــزی اســت 
قابــل  شــیء  یــا  مــکان  انســان،  معنــوی  جنبه هــای   .)Holloway, 2006:182( دارد 
مشــاهده، قابــل لمــس یــا شــنیدنی نبــوده، حتــی نمی تــوان آن را به وســیله یــک دانــش 
خــاص تعریــف نمــود )Todd, 2010:33(. انســان و باور هایــش تنهــا بــه محیــط فیزیکــی 
و اجتماعــی پیرامــون محــدود نمی شــوند؛ بلکــه عالــم معنــا و تصــورات انســان اســت 

.)Mills, 1992: 28( ی را تشــکیل می دهــد ک و کــه بــاور و قــوه ادرا

1 برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: 
Nolan, M.L. 1983. Irish Pilgrimage: The Different Tradition. Annals of the Association of
 American Geographers 73)3(: 421438-.
Rinschede, Gisbert. 1990. Catholic Pilgrimage Places in the United States. In Pilgrimage in the United States, 
ed. Gisbert Rinschede and S. M. Bhardwaj. Geographia Religionum 5. Berlin: Dietrich Reimer Verlag.
Parks, Chris C. 1994. Sacred Places and Pilgrimage. Chapter 8 in Sacred Worlds: An Introduction to 
Geography and Religion. New York, New York: Routledge
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کــن مذهبــی واقــع در میــدان تجریــش تهــران  امامــزاده صالــح تهــران، یکــی از اما
کــه ســاالنه زائــران بســیاری از ایــن مــکان مقــدس بازدیــد می کننــد. هنگامی کــه  اســت 
افــراد در ایــن مــکان حاضــر می شــوند، جنبه هــای مختلفــی از یــک آســتان را مشــاهده 
اطــراف  در  مختلــف  بخش هــای  اســتقرار  جغرافیایــی،  ویژگی هــای  می نماینــد؛ 
کــه در ایــن  گونــی  گونا میــدان تجریــش و ویژگی هــای آرامــگاه، مســاجد و فعالیت هــای 
کــه منظــر متفاوتــی  کــرده  مــکان مرســوم اســت، ویژگی هــای منحصــر به فــردی را ایجــاد 
کــرده اســت. در ایــن تحقیــق سعی شــده تــا منظــر معنــوی آســتان  را بــرای منطقــه ایجــاد 
گیــرد. اهمیــت توجــه بــه مضامیــن معنــوی و  امامــزاده صالــح؟ع؟ مــورد بررســی قــرار 
ــا  ــش ب ــاط خوی ــتر، از ارتب ــناخت بیش ــت و ش ــف حقیق کش ــان در  ــتجوی انس ــز جس نی
گرایــش بســیاری بــه مکان هــای مذهبــی  خالــق و عناصــر غیــر مــادی هســتی، موجــب 
کیفــی بــوده،  از جملــه آســتان امامــزاده صالــح؟ع؟ در تهــران شــده اســت. ایــن تحقیــق 
گرفتــه اســت. مؤلفه هــای معنــوی  کتابخانــه ای، مشــاهده و مصاحبــه انجــام  بــه شــیوه 
آســتان امامــزاده صالــح؟ع؟، پــس از تحلیــل مفاهیــم نظــری و مشــاهده، شناســایی 

ــه شــده اند. شــده و ســپس ارائ

منظر معنوی1

منظــر معنــوی کوششــی بــرای دیــدن واضح تر خــود و جهان و نگاه پدیدارشــناس ای  
گــر چنیــن دیدنــی تحقــق یابــد، آنــگاه ایــن امــکان پیــش می شــود تــا زندگــی  کــه ا اســت 
ــه زندگــی بشــر را محــدود می کننــد، میســر  ک ــری از دیدگاه هایــی  ــر و نقادانه ت متفاوت ت
کــه بــا آن روبــه رو می شــود، تعریــف شــده  شــود.2 منظــر بــه مفهــوم درک انســان از آنچــه 
بــر اســاس  انســان  کــه در ذهــن  را  آنچــه  اســت. چگونگــی درک محیــط پیرامــون و 
ی، درک و فهمیــده می شــود،  شــخصیت، فرهنــگ و جوانــب معنــوی و روحانــی و

1. Spiritual Landscape.
2 . برای مطالعه بیشتر رجوع شود به:

Seamon, D. )2000(, A way of seeing people and place: phenomenology in environment-behaviour research, 
New York.
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منظــر تعریــف می کننــد.1 در حقیقــت، تجربــه انســان از حضــور در یــک محیــط، تجربــه 
ــخصیت  ــد ش ــه مؤی ــاره دارد، بلک ــی اش ــل جغرافیای ــه مح ــا ب ــه تنه ــه ن ک ــت  ــکان اس م
کــه موجــب تمایــز  آن از ســایر جاهــا می گــردد  نیــز اســت. در مــکان،  اصلــی یــک جــا 
گردهــم می آینــد تــا محیطــی متمایــز  را پدیــد آورده، حــس ویــژه آن  گونــی  گونا ابعــاد 
مــکان را ایجــاد نماینــد )بهزادفــر و شــکیبامنش، 1393: 8(. توئــان2 )1974( بیــان 
ک یــک منطقــه روســتایی بــا یــک شــهر مــدرن یــا یــک منطقــه  کــه چگونگــی ادرا می کنــد 
ــراد متفــاوت اســت.  ــر اســاس نگرش هــا و باورهــای اف ــر باســتانی، ب فرهنگــی و یــک اث
کــه درک یــک مــکان  گرفتــه ایــن نتیجــه به دســت آمــده اســت  در تحقیقــات انجــام 
ــا توجــه بــه دیــن و مذهــب افــراد )مســیحی، یهــودی، مســلمان،  مقــدس و روحانــی، ب
ک آنــان  کــه نــوع نگــرش و بــاور افــراد بــر نحــوه ادرا بــودا، هنــدو و...(، یکســان نیســت؛ چرا

 3.)Todd, 2010:42( تأثیــر می گــذارد
معنویت به عنوان بخشــی از حاالت روحی و شــخصیت انســان، تجربه و نحوه ای 
از هســتی و حیــات انســانی، و شــیوه ای از زندگــی تعریــف شــده اســت. احســاس 
معنــوی در افــراد بــه، صــورت پنهــان، درونــی و غیــر قابــل تعریــف شــکل می گیــرد و 
کــه مفهومــی بســیار پیچیــده از حــاالت روحــی در انســان بــه  گفــت  کل می تــوان  در 
کنــار مذهــب  ــا بــه امــروز، در  شــمار مــی رود )Vattimo, 1999: 22(. مفهــوم معنویــت ت
ــا مذهــب یکســان در  معرفــی شــده اســت و حتــی در بســیاری از مــوارد، معنویــت را ب
بــا مفاهیــم مذهبــی و  بــوده،  از مذهــب  فراتــر  ولــی معنویــت بســیار  گرفته انــد؛  نظــر 
غیرمذهبــی می تــوان آن را درک نمــود )Dewsbury and Cloke, 2009: 696(.4 مجمــوع 

1 .  برای مطالعه بیشتر رجوع شود به:
Mills, J. E. )1992(, Spiritual Landscapes: A Comparative Study of Burial Mount Sites in the Upper 
Mississippi River Basin and the practice of Feng Shui in East Asia, University of Minnesota Dissertation.
2. Tuan.

3 .  برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: 
Vastokas, Joan M., Jordan Paper and Paul S. Tacon (1990), Perspectives of Canadian Landscape: Native 
Traditions, Robarts Centre for Canadian Studies York University.

4 . برای مطالعه بیشتر رجوع شود به 
Kalnin, J. )2008( The Spirituality of Nature. Kelowna,B.C.: Northstone.
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کــه معنویــت در اصــل، ماهیــت و فطــرت انســان  گویــای ایــن مطلــب اســت  یــف  تعار
قــرار داده شــده اســت و در مســیر ارتبــاط و اتصــال بــا خالــق هســتی و نیــز ارتبــاط انســان 

ــی، 1397: 349(. ــهرابی فراهان ــرد )ش ــرار می گی ــتن ق ــتی و خویش ــان هس ــا جه ب
گــون درک می کننــد؛ تمرکــز  و مدیتیشــن، قــدم زدن در  گونا افــراد معنویــت را بــه طــرق 
کــن  کوهنــوردی، حضــور در یــک مــکان مذهبــی و روحانــی، بازدیــد از اما فضــای آزاد، 
یخــی و باســتانی و...، هرکــدام حــاالت معنــوی منحصــر بــه فــردی را در انســان  تار
ایجــاد می کنــد )Dewsbury and Cloke, 2009: 698(. منظــر معنــوی بــا زندگــی مــادی 
ک، باورهــا و تجربیــات افــراد از یــک منظــر  و فیزیکــِی انســان درهــم آمیختــه اســت. ادرا
به خصــوص، منظــر معنــوی را تشــکیل می دهنــد. منظــر معنــوی بــا ویژگی هــای مــکان 
 .)Todd, 2010:34( و حــاالت و روحیــات افــراد در آن مــکان ارتبــاط پیــدا می کنــد
بــه  مــکان،  یدادهــای  رو و  فــرد  تجربیــات  کــه  منظــر معنــوی هنگامــی رخ می دهــد 
و  هســتی  عالــم  ماوراءالطبیعــت،  می گــردد.  منجــر  خــاص  منظــری  شــکل گیری 
زیباشــناختی، از جملــه مؤلفه هــای معنــوی محســوب می شــوند. در تحقیــق دیگــری، 
کــه فــرد بــه آنجــا مــی رود و مــکان روزمــره و معمولــی زندگــی فــرد، در  مــکان انتخابــی ای 
1.)Todd, 2010:34( ارتبــاط بــا عالــم هســتی، از مؤلفه هــای معنــوی به شــمار می رونــد

کــن مذهبــی محــدود نمی شــود؛ تحقیقــات انجــام  ــه اما کســب حــاالت معنــوی ب
کویــر، دشــت و  ــا، جنــگل،  ی کــه ســفر بــه طبیعــت، از جملــه در گرفتــه نشــان می دهــد 
غیــره، حــاالت معنــوی و آرامــش روحــی را در افــراد ایجــاد می نمایــد؛2 بــا ایــن حــال، 

1 . برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: 
Lane, Beldon C. 2002. Landscapes of the Sacred: Geography and Narrative in American Spirituality. The 
Johns Hopkins University Press.
Mills, J.E. 1992. Spiritual Landscapes: A Comparative Study of Burial Mount Sites in the Upper Mississippi 
River Basin and the practice of Feng Shui in East Asia. University of Minnesota Dissertation.

2 . برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: 
Vastokas, Joan M., Jordan Paper and Paul S. Tacon (1990), Perspectives of Canadian Landscape: Native 
Traditions, Robarts Centre for Canadian Studies York University.
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ــد  ــد. بازدی ــه شــمار می رون ــت ب گزینه هــای معنوی کــن مذهبــی و مقــدس، از اولیــن  اما
گاهــی و فهــم بــاال در  کــن مقــدس، ســبب ایجــاد آرامــش روحــی و معنــوی، و آ از اما
کــن غیــر مذهبــی،  گرچــه بازدیــد از اما کــه ا افــراد می گــردد. تحقیقــات نشــان می دهــد 
ــا ایــن حــال، ســطح آرامــش  ــه همــراه خواهــد داشــت، ب حــاالت معنــوی و آرامــش را ب
ــترو  ــیار بیش ــی، بس ــدس و مذهب ــن مق ک ــت از اما ــس از بازگش ــراد پ ــوی اف ــی و معن روح
میــان  در  مذهبــی،  مکان هــای   1.)Todd, 2010:42(اســت کن  ســایراما عمیق تــراز 
ــاص  ــای خ ــا به معن ــه تنه ک ــد  ــی دارن ــای مهم کارکرده ــژه و  ــگاه وی ــان، جای ــی ادی تمام
ایجــاد  به واســطه  کــه  به ویــژه مســجد در دیــن اســالم  عبــادت محــدود نمی شــوند؛ 
یافــت بازخوردهــای  ارتباطــات مســتقیم میــان مخاطبــان، روابــط چهره به چهــره و در
فــوری، تأثیــرات احساســی و عاطفــی خاصــی بــر مخاطبــان دارد؛ از ایــن رو، به عنــوان 
کانــال ارتباطــات اجتماعــی در جوامــع اســالمی به شــمار می رفتــه اســت  مهم  تریــن 
)افــروغ، خان محمــدی و قنبــری نیــک، 1397: 31(. آدمــی به دنبــال یافتــن پاســخ 
کجــا مــی رود و مقصــد  ــه  کجــا آمــده اســت، ب ــه اینکــه از  ــردن ب ــرای چرایی هــا و پی ب ب
کجاســت، به دنبــال تجربیــات جدیــد، تعامــل بــا افــراد جدیــد و برقــراری ارتبــاط  غایــی 
بــا محیــط جهــت معنابخشــی بــه زندگــی خــود اســت؛ بنابرایــن جهــت معنابخشــی بــه 
زندگــی، از یــک ســو، و تأمیــن نیــاز شــناخت و جســت وجوی حقیقــت، ازســوی دیگــر، 
ی مــی آورد )شــهرابی فراهانــی،1397: 357(.  گــون رو گونا بــه حرکــت و مقصد هــای 
ــوی  ــی و معن ــاالت روح ــروز ح ــبب ب ــه س ک ــد  ــود دارن ــی وج گون گونا ــر  ــا و عناص مؤلفه ه
به شــمار می رونــد. شــاید  معنــوی،  منظــر  از  به عنــوان مضامینــی  و  انســان شــده  در 
کــه فعالیت هــای مذهبــی یــا یــک مــکان مقــدس و روحانــی، بخشــی  گفــت  بتــوان 
کــه  کســب آرامــش روحــی و ذهنــی حتــی در مکانــی  از معنویــت محســوب شــده، 
گرفتــه شــود؛ از ایــن رو،  صرفــًا مذهبــی نیســت، می توانــد از مؤلفه هــای معنــوی در نظــر 
مؤلفه هــای معنــوی متفــاوت هســتند؛ مؤلفه هــای معنــوی، تجربــه معنــوی بــرای انســان 

1 . برای مطالعه بیشتر رجوع شود به:
Pennick, Nigel. 1996. Celtic Sacred Landscapes. New York: Thames and Hudson Publishers.
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 Dewsbury and Cloke,( ــد ــاد می نمای ــان ایج ــوی در انس ــاس معن ــرده، احس ک ــم  فراه
.)2009:698

منطقه تجریش

در قدیــم، در هــر طــرف از جهــات چهارگانــه شــهر تهــران، ســه دروازه اصلــی وجــود 
داشــته اســت؛ در شــمال، دروازه شــمیران )ســِر پیــچ شــمیران(، دروازه دولــت )محــل 
آبــاد  یوســف  دروازه  و  روزولــت(  و  شــاهرضا  شــمالی،  ســعدی  خیابان هــای  تالقــی 
کالــج(. در غــرب، دروازه بــاغ شــاه )انتهــای خیابــان ســپه(، دروازه قزویــن  )چهــارراه 
گمــرک(. در  ــه میــدان  ــه، رو ب ــان امیری گمــرک )انتهــای خیاب )میــدان قزویــن( و دروازه 
ــاد و  ــاد(، دروازه غــار )فاصــل بیــن خانــی آب ــاد )میــدان خانی آب جنــوب، دروازه خانی آب
شــوش( و دروازه شــاه عبدالعظیــم )میــدان شــوش، ابتــدای جــاده شــهر ری(. در شــرق، 
دروازه خراســان )میــدان خراســان(، دروازه دوالب )ســه راه شــکوفه( و دروازه دوشــان 
تپــه )انتهــای خیابــان ژالــه، مشــرف بــه میــدان ژالــه(.1 تجریــش در قدیــم دل پذیر تریــن 
کــه تهرانی هــا آن را »شــم ایــران« یــا »شــمع ایــران« تلفــظ می کردنــد؛  نقطــه شــمیران بــود 
گــوارا و پیشــه های سرســبز ایــن منطقه، بعد از گذشــتن از دشــت های  کــه آب هــای  چرا
کــرده بــوده و بســیار مطبــوع و فــرح انگیــز بــوده اســت؛  یــادی، اطــراف تهــران را احاطــه  ز
چنان کــه اعتمادالســلطنه از دربــار ناصرالدیــن شــاه قاجــار، تجریــش را بهتریــن ییــالق 
کــه شــمیران،  یخ نویســان دوره قاجــار برآننــد  در دنیــا نامیــده بــود.2 جغرافی دانــان و تار
یــخ اجتماعــی تهــران«،  کتــاب »تار ییــالق طهــران بــوده اســت.3 جعفــر شــهری، در 

)مؤسســه  اســماعیلیان  انتشــارات  تهــران:  ســیزدهم،  قــرن  در  تهــران  اجتماعــی  یــخ  تار  ،)1367( جعفــر  شــهری،   .  1
رســا(. فرهنگــی  خدمــات 

بــه بقــاع متبرکــه  2 . مختــاری، رضــا )1393(، آســتان آســمان: امامــزاده صالــح؟ع؟ )نگاهــی پژوهشــی و تصویــری 
تهــران )مؤسســه نشــر شــهر(. تهــران: ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری  تهــران(،  امامزاده هــای 

ــوده و در  ــی« ب ــردی« و »خنک ــر »س ــته، دال ب گذش ــم« در  ــم« و »چ ــم«، »س ــه »ش کلم ــه  ک ــد  ــان می گوین ــرا زبان شناس 3. زی
ــا ایــن مقدمــه، پیدایــی دو  ــوده و ب ــه معنــی »حــرارت« و »گرمــا« ب ــه« ب کلمه هــای »تــب«، »تــاب« و »ت کلمــات،  ــر ایــن  براب
کلمــه، یعنــی »شــم« بــه معنــی  نــام شــمیران و طهــران مشــخص می گــردد؛ چــه، بــا اضافــه پســوند مکانــی »ران« بــه ایــن دو 
کــه بــه معنــی »ییــالق« و »قشــالق« اســت  کلمــه »شــمران« و »تهــران« حاصــل می شــود  »ســرما« و »تــه« بــه معنــی »گرمــا«، دو 
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نقــاط  و  شــمال  »ییالقــات  می نمایــد:  توصیــف  صــورت  بدیــن  را  شــمیران  منطقــه 
کوههــای البــرز را دربرگرفتــه و در  کــه سراســر دامنه هــای  شــمالی تهــران، شــمیرانات بــود 
ــان  ــفارتخانه های خارجی ــن و س ــان و منتفذی ی ــار و دربار ــالطین قاج ــور س ــار قص اختی
کــه امــکان داشــت، در تابســتان  بــود؛ امــا مــردم عــادی هــم از آن بهره منــد بــوده و تــا آنجــا 

از آن بهــره می بردنــد«.1

سر پل تجریش در حدود سال 1300 شمسی

کلمــه طجرشــت، معــرب »تیگَرشــت« اســت و »تیگــر« بــه  یشــه نــام َتْجریــش،  ر
کلمــه »تجریــش« بــرای اولیــن  معنــی زمیــن تنــد و شــیب دار اســت )کریمــان، 1371(. 
کــه بــه  بــار در کتــاب »ســلجوق نامــه«، نوشــته ظهیرالدیــن نیشــابوری دیــده شــده اســت 
کمــی بعدتــر، ســلیمان راونــدی از  کلمــه »طجرشــت« ثبــت و ضبــط شــده بــود.  صــورت 
ســفر طغــرل ســلجوقی بــه طجرشــت می گویــد: »آنــگاه ســلطان طغــرل بــک از تبریــز  بــه 
ســوی ری شــتافت...به قصــران بیرونــی، بــه دیــه طجرشــت از جهــت خنکــی هــوا  نــزول 
ی در آنجــا فــوت می کنــد، امــا جســدش  فرمــود؛ چــه، حــرارت هــوا بــه غایــت بــود...«. و

ک ســپرده شــود.2 بــه ری بــرده می شــود تــا در بــرج طغــرل بــه خــا

ــد، می تواننــد  ــه در مجــاورت یکدیگرن ک کــه »شــمران« و »تهــران«  کلمــه می رســاند  و ایــن تخالــف معنــوی بیــن ایــن دو 
یکــی ییــالق بــرای دیگــری شــود.

 .)www.melal.farhangsara.ir( »مجموعه سخنرانیهای نشست تهران شناسی »بلد منطقه ،)انوار، عبدالل )1392
یــخ اجتماعــی تهــران در قــرن ســیزدهم، تهــران: انتشــارات اســماعیلیان )مؤسســه خدمــات  1. شــهری، جعفــر )1367(، تار

فرهنگی رســا(.
متبرکــه  بقــاع  بــه  تصویــری  و  پژوهشــی  )نگاهــی  صالــح؟ع؟  امامــزاده  آســمان:  آســتان   ،)1393( رضــا  مختــاری،   2
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میدان تجریش در  دوره پهلوی

تهــران  کــه  تــا دوره قاجــار  باقــی مانــد  کوچــک،  انــدازه روســتایی  بــه  طجرشــت 
گرفــت.  کم کــم مــورد توجــه قــرار  به عنــوان پایتخــت برگزیــده شــد. از آن پــس، طجرشــت 
گــذر زمــان، بــه تجریــش تغییــر یافــت.1  نــام طجرشــت بــه ســبب بســیاری اســتعمال و 
کــه به دلیــل پســتی و بلندی هــای بســیاری  ــاره محلــه قدیمــی تجریــش می گوینــد  درب
گــرگ فــراوان در  کــه در ایــن منطقــه وجــود داشــته اســت و ازطرفــی، به دلیــل وجــود 
ی  کــرده، بــه حوالــی امامــزاده رو اراضــی اطــراف باغ هــا، اهالــی، اراضــی و باغ هــا را رهــا 
آوردنــد و پــس از گذشــت ســال ها، تجریــش فعلــی شــکل گرفــت. تجریــش بــه دو محلــه 
بــاال و پاییــن تقســیم می شــود؛ محلــه بــاال، بــاغ فــردوس، چهــارراه حســابی، زعفرانیــه، 
الهیــه، ناودانــک، قلعــه نــو و محمدیــه، و محلــه پاییــن، ظهیرالدولــه، ســه راه دزاشــیب، 

ســه راه قیطریــه، اســدی و فردوســی را تشــکیل مــی دهــد.2

اندکــی  مغازه هــای  اســت؛  نداشــته  وجــود  امــروزی  شــکل  بــه  تجریــش  بــازار 
بــارگاه  بــه دلیــل وجــود  کم کــم  گنــدم می پرداختنــد.  فــروش  بــه  آنجــا  قدیــم، در  در 
حضــرت صالــح؟ع؟ و مســافرت افــراد بــه ایــن منطقــه، بازارهــا و اجتماعــات مردمــی 
ــوای  ــل آب وه ــه دلی ــادی ب ی ــای ز ــا و قصره ــار، عمارت ه ــت. در دوران قاج گرف ــکل  ش

امامزاده های تهران(، تهران: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران )مؤسسه نشر شهر(.
1اقبــال، عبــاس )1382(، مجموعــه مقــاالت عبــاس اقبــال آشــتیانی، تدویــن: محمــد پیرصادقــی، تهــران: دانشــگاه 

تهــران.
یخی شمیران، تهران : پژوهشگاه  مؤسسه  مطالعات  و تحقیقات  فرهنگی . 2ستوده، منوچهر )1371(، جغرافیای تار
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محمدیــه  قصــر  مثــل  عمارت هایــی  کــه  گردیــد  بنــا  منطقــه  ایــن  در  کوهپایــه ای، 
)اقامتــگاه تابســتانی شــاه قاجــار( و باغــات معروفــی ماننــد »ســاعدالدوله«، »حاجــی 
کاخ »صاحبقرانیــه« را می تــوان نــام بــرد.  رضــا صــراف«، »معتضدیــه«، »بــاغ فــردوس« و 
کــه می تــوان بــه یــازده مســجد  در اطــراف محلــه تجریــش، مســاجد بســیاری وجــود دارد 

در حوالــی دو محلــه بــاال و پاییــن تجریــش، اشــاره نمــود.1

آستان امامزاده صالح؟ع؟ در میدان تجریش

یــخ«، »حیــات اإلمــام  یــاض األنســاب«، »کنزاألنســاب«، »ناســخ التوار کتــب »ر در 
یخــی، حســن صالــح؟ع؟،  کتــب تار موســی بــن جعفــر؟ع؟« و در بســیاري دیگــر از 
فرزنــد بالفصــل امــام هفتــم شــیعیان حضــرت امــام موســی الکاظــم؟ع؟، و بــرادر امــام 
کــه حســن صالــح؟ع؟  گفتــه می شــود  علــی بــن موســی الرضــا؟ع؟ بــه شــمار مــي رود. 
کــرده بــود و خــود را بــه ایــران رســانده  در پــی دیــدار بــرادرش امــام رضــا؟ع؟ تــرک وطــن 
کــه بــا شــنیدن  ی در میانــه راه بــود  بــود تــا بــه تــوس رفتــه، بــرادرش را مالقــات نمایــد. و
خبــر شــهادت بــرادرش مقیــم ری شــد؛ امــا بــا صــدور فرمــان قتــل عــام اهــل بیــت امــام 
گرفتــن دوســتان و آشــنایان آن امــام،  رضــا؟ع؟ توســط خلیفــه و تحــت تعقیــب قــرار 
کــرخ )کــرج( آغــاز و بــه بــاغ تجریــش خاتمــه  ی از پــل  کــرج رفــت. تعقیــب و بــه ســوی 
کــه حســن بهبهانــی، حضــرت صالــح؟ع؟ را در زیــر درخــت چنــار تنومندی  یافــت؛ چرا
ی را نزدیــک  کــه نزدیــک چشــمه ســاری در تجریــش بــود، بــه شــهادت رســاند. پیکــر و

ک ســپردند.2 همــان درخــت چنــار بــه خــا

ــان قتــل حســن صالــح بیــان شــد، ظاهــرًا مظهــر قناتــی  کــه در جری چشــمه ســاری 
در ســال 1326ش  قنــات  ایــن  آفتابــی می شــد.  معــروف،  زیــر چنــار  در  کــه  اســت 
خشــک شــده اســت.3 ایــن قنــات وقــف بــر خانه هــای مجــاور و بــازار نزدیــک امامــزاده 

متبرکــه  بقــاع  بــه  تصویــری  و  پژوهشــی  )نگاهــی  صالــح؟ع؟  امامــزاده  آســمان:  آســتان   ،)1393( رضــا  1.مختــاری، 
شــهر(. نشــر  )مؤسســه  تهــران  شــهرداری  هنــری  فرهنگــی  ســازمان  تهــران:  تهــران(،  امامزاده هــای 

یخی شمیران، تهران : پژوهشگاه  مؤسسه  مطالعات  و تحقیقات  فرهنگی . 2 . ستوده، منوچهر )1371(، جغرافیای تار
3. در ســال 1325ش، بــه سرپرســتی میــرزا ابوالقاســم امامــی، شــش هــزار تومــان صــرف الیروبــی قنــات شــد؛ ولــی در ایــن 
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بــود. آب ایــن قنــات بــه قســمت جنــوب شــرقی امامــزاده می رفتــه و نهــر معــروف بــه نهــر 
ــی  ــد، اهال ــه بع ــا ب ــت. از آنج ــده اس ــوب می ش ــات محس ــن قن ــای ای ــک«، انته

َ
ل ُپل

َ
»گ

کهنســال ترین  محلــه پاییــن از آب ایــن قنــات اســتفاده می کردنــد. چنــار امامــزاده، 
ک آمــده اســت:  کنــون وجــود داشــته اســت. در ســفرنامه پــوال کــه تا چنــاری اســت 
ــه تجریــش، از مهم تریــن نمونه هــای ایــن درخــت در  کهنــی در قری »چنــار فــوق العــاده 

جهــان شــمرده می شــود« )همــان(.

درخت چنار امامزاده صالح؟ع؟ 

گذشــته، محوطــه صحــن امامــزاده قبرســتان بــوده و دربــار قاجــار، مــردگان خــود  در 
را در آنجــا دفــن می کردنــد؛ از جملــه می تــوان بــه شــاهزاده دختــر ولیعهــد، عبــاس 
میــرزا نائب الســلطنه قاجــار، مشــیر الدولــه، مؤیــد الســلطان میــرزا عبدالحســین خــان، 
ــن  ــان مؤتم ــین خ ــرزا حس ــا و می ــیرالدوله پیرنی ــان مش ــن خ ــرزا حس ــان، می ــی خ میرزاتق
کرد. در ســال 1367 شمســی، با هدف توســعه و گســترش صحن  الملک پیرنیا اشــاره 
کــرده و زمیــن آن را مســطح نمودنــد )همــان(.  امامــزاده، تمامــی مقبره هــا را تخریــب 
کــه تصــور می رود  بقعــه امامــزاده صالــح؟ع؟، بنــای چهارگــوش بــزرگ و محکمــی اســت 

کــه در سرچشــمه آن شــده بــود،  گردیــد. در نتیجــه واریزهایــی  کار بــه حمــام روشــن رســید، پــول تمــام  کــه  الیروبــی، وقتــی 
کــه بــود، باقــی مانــد و قنــات رو بــه خشــکی رفــت.  همان طــور 
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کــو میــرزا، فرزنــد فتحعلــی شــاه قاجار،  مربــوط بــه قــرن هفتــم یــا هشــتم قمــری اســت. هال
ــی تعمیــرات و تزیینــات آن شــده، نقاشــی ها، اصالحــات  در ســال 1210 شمســی، بان
کاری آن را انجــام داده اســت؛ به طوری کــه  کاشــی  گنبــد و  داخــل حــرم و احــداث 
ــاالی دِر حــرم، و در رواق، لوحــه مســتطیل  در ایــوان ورودی رواق در ســمت شــمال، ب
کاشــی، شــامل »بســم الل الرحمــن الرحیــم« و »ســنه 1210« بــر دیــوار نصــب شــده اســت 
گچ بــری نموده انــد: »ادخلوهــا بســالم  کتیبــه را بــه خــط نســتعلیق  کمــی پاییــن، ایــن  و 
کــه نظیرروضــه رضــوان شــد، از فتحعلــی شــاه شــه دوران شــد؛ هــر جــا ز  آمنیــن. ایــران 
کوخــان شــد«.1 در هنــگام ورود بــه  ملــک زاده ای آمــد بــاد، ایــن روضــه چــو جنــت از هال
گنبــد و دو منــاره  کــه جلــب توجــه می کنــد،  آســتان امامــزاده صالــح؟ع؟، اولیــن چیــزی 
گفتــه  گرفتــه اســت.  کــه بــر ســه ایــوان، بــا نمادهــای متقــارن، قــرار  بنــای امامــزاده اســت 
کاشــی کاری بــوده  گنبــد قدیمــی امامــزاده، شــلجمی شــکل و بــا تزیینــات  کــه  می شــود 
کــه در ســال 1323ش بــه شــکل اولیــه خــود بازســازی شــد؛ امــا در ســال 1368شمســی 
گنبــد ســیزده  گردیــد.  کاشــی های جدیــد بازســازی  گنبــد دوبــاره خــراب شــده، بــا  ایــن 
کــه امــروز در بنــای امامــزاده قــرار دارد، بــا قوســی نزدیــک بــه شــاخ بــزی، بــر  متــری 
ی  کاشــی های معــرق رو ی  کــه »گریــو« نــام دارد ســوار شــده اســت. بــر رو اســتوانه ای 
کاشــی معــرق نصــب شــده اســت. دو منــاره چهــل متــری در  ــا  ــرآن ب ــی از ق گنبــد، آیات
کاشــی کاری شــده  یــادی ندارنــد. مناره هــا بــر ســتونی چنــد ضلعــی و  گنبــد، عمــر ز کنــار 
کاشــی های ســتون مــدور  کوفــی بنایــی، بــر  ســوارند. نقــش اســماء مقــدس بــه خــط 
منــاره، تــا زیــر مأذنــه )اتاقــک بــاالی منــاره( ادامــه دارد. ایــوان اصلــی در وســط بنــا قــرار 
کــه پنجره هــای رو  گرفتــه اســت و ســه نیــم طــاق دو طبقــه هــم، در دو ســوی خــود دارد 
ــا حاشــیه  بــه شبســتان هســتند. ِازاره هــای نماهــای بیرونــی بنــا، از ســنگ مرمــر ســبز ب
کاشــی های نمــا بــا نقــوش اســلیمی و خطــوط بنایــی،  ســیاه ســاخته شــده اســت. 
تزییــن شــده اســت. ایــوان غربــی نســبت بــه دو ایــوان دیگــر ارتفــاع بلندتــری دارد و 
کــه ورودی  کاشــی کاری های زیبایــی بــر طاق هــای آن چرخیــده اســت. ایــوان شــمالی 

کن متبرکه(، تهران: انجمن آثار ملی. یخی طهران )مجلد اول: اما 1 . مصطفوی، محمدتقی )1361(، آثار تار
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کــه  کوچک تــر از ایــوان،  کوتاه تــر و  بانــوان اســت، دو ورودی در دو ســو دارد؛ بــا طاقــی 
گرفتــه اســت. درهــای ورودی امامــزاده چوبــی بــوده، بــا نــام  کفــش داری هــم در آن قــرار 
گل و بوتــه و نوشــته های مقــدس از اســماء پنــج تــن و آیــات قــرآن  گیاهــی،  خــدا، طــرح 
کنــده کاری و منبــت شــده اســت. اســتفاده از چــوب در ایــران قدمتــی دیرینــه دارد و به 
کتیبــه ای مــورخ بــه ســال 700 قمری  گذشــته های دور برمی گــردد. امامــزاده صالــح؟ع؟، 
ــول  ــه مغ ــت. در حمل ــان رف ــاختمان از می ــل س ــر داخ ــرات و تغیی ــه در تعمی ک ــت  داش
گردیــد.1 بنــای امامــزاده یکســره خــراب شــد و دوبــاره به دســت بانیــان خّیــر تعمیــرو بنــا 

روش شناسی

کــه مســئله اصلــی آنهــا چندُبعــدی اســت و موضــوع مطالعــه،  در پژوهش هایــی 
ابوالحســنی،  تــر اســت )طیبــی  کیفــی بســیار مناســب  ماهیتــی پویــا دارد، نگــرش 
کیفی، در نقطه تمرکز خود، چند روشی و متضمن رهیافت تفسیری  1398(. تحقیق 
کــه پژوهشــگران  طبیعت گرایانــه نســبت بــه موضــوع مــورد مطالعــه اســت؛ بدیــن معنــی 
کیفــی، اشــیا را در محیط هــای طبیعــی خــود مطالعــه می کننــد و می کوشــند پدیده هــا 
کننــد )محمدپــور،  کــه افــراد بــه آن هــا می بخشــند، معنــا و تفســیر  را برحســب معنایــی 
گرفتــه  1388(. اســتراتژی تحقیــق مــوردی، به عنــوان اســتراتژی ایــن پژوهــش بــه کار 
شــده اســت. اســتراتژی تحقیــق مــوردی، مطالعــه ویژگی هــا و پیچیدگی هــای یــک 
مــورد اســت و هــدف آن، درک بهتــر فعالیت هــای آن پدیــده در شــرایط و موقعیت هــای 
مهــم اســت. اســتراتژی تحقیــق مــوردی، مســتلزم بررســی مفصــل در یــک موقعیــت و 
کمــی از مــوارد مرتبــط اســت. ایــن اســتراتژی، امــکان مطالعــه  مــورد خــاص، یــا تعــداد 
ــا موضــوع را درون زمینــه و شــرایط مــورد خــاص، فراهــم می کنــد  عمیــق یــک مســئله ی
کــه بــا هــدف شناســایی و بررســی منظــر   )اعرابــی و فیاضــی، 1389(. در ایــن تحقیــق 
گرفتــه اســت، داده هــای تحقیــق بــا  معنــوی آســتان امامــزاده صالــح تهــران انجــام 

بقــاع متبرکــه  بــه  امامــزاده صالــح؟ع؟ )نگاهــی پژوهشــی و تصویــری  1 . مختــاری، رضــا )1393(، آســتان آســمان: 
نشــر شــهر(. )مؤسســه  تهــران  هنــری شــهرداری  فرهنگــی  تهــران: ســازمان  تهــران(،  امامزاده هــای 

یخی شمیران، تهران : پژوهشگاه  مؤسسه  مطالعات  و تحقیقات  فرهنگی . ستوده، منوچهر )1371(، جغرافیای تار
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و مشــاهده، در  کتابخانــه ای، تکنیــک مصاحبــه  أســناد و مطالعــات  از  بهره گیــری 
کیفــی  بهــار ســال 1394ش جمــع آوری شــده اند. در ابتــدا بــه شــیوه تحلیــل محتــوای 
مؤلفه هــای منظــر معنــوی شناســایی شــدند؛  مــکان،  در  و مشــاهده  نظــری  مبانــی 
یافته جمــع آوری  ســپس مؤلفه هــای منظــر معنــوی بــه صــورت مصاحبــه نیمه ســاختار
گشــتند و چــون مصاحبــه شــوندگان، مخــزن پیچیــده ای از دانــش دربــاره موضــوع 
اســتفاده  گردیــد  یافته  نیمه ســاختار از مصاحبــه  بــه شــمار می رونــد،  مــورد مطالعــه 
کنان، کســبه و خادمــان آســتان امامزاده  )فلیــک، 1394(. جامعــه آمــاری تحقیــق، ســا
کنان، 10  کــه بــه شــیوه تصادفــی، بــا مجمــوع 30 نفــر )10 نفــر از ســا صالــح؟ع؟ هســتند، 

گرفــت. کســبه و 10 نفــر از خادمــان(، مصاحبــه نیمــه ســاختار یافتــه انجــام  نفــر از 

یافته های تحقیق

بــا  اول،  بخــش  در  نمــود؛  تقســیم  بخــش  دو  بــه  می تــوان  را  تحقیــق  یافته هــای 
بررســی و تحلیــل محتــوای مبانــی نظــری تحقیــق، و مشــاهده در مــکان در بهــار ســال 
ــدند و  ــتخراج ش ــح؟ع؟ اس ــزاده صال ــتان امام ــوی آس ــر معن ــای منظ 1394ش، مؤلفه ه
ــه  ــاختار یافت ــورت مصاحبه نیمه س ــه ص ــده، ب ــت آم ــای به دس ــش دوم، مؤلفه ه در بخ
ــه شــیوه تحلیــل محتــوای  کــه پاســخ ها ب گرفتنــد  ــرار  از مجمــوع 30 نفــر، مــورد ســؤال ق

کیفــی، ارائــه شــده اند.

بخش اول: استخراج مؤلفه های منظر معنوی آستان امامزاده صالح؟ع؟

یخچــه منطقــه تجریــش و آســتان  کتابخانــه ای، تار بــا مراجعــه بــه اســناد و مــدارک 
بــه منظــور شــناخت منظــر معنــوی  گردیــد.  امامــزاده صالــح؟ع؟ تحلیــل و بررســی 
کتابخانــه ای و مشــاهده  امامــزاده صالــح؟ع؟، در ابتــدا پــس از تحلیــل و بررســی اســناد 
در مــکان، عناصــر و مؤلفه هــای معنــوی شناســایی شــده، 5 مؤلفــه به عنــوان عناصــر 
معنــوی امامــزاده صالــح؟ع؟ تعیین گردیدند؛ ســپس ارتباط ایــن عناصر با یکدیگر، در 
شــناخت منظــر معنــوی امامــزاده صالــح؟ع؟ تفســیر شــدند. جــدول شــماره 1، مفاهیم، 
گرفتنــد. کــه بــرای انجــام ایــن پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار  ابعــاد و مؤلفه هایــی هســتند 
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جدول: مؤلفه های معنوی آستان امامزاده صالح؟ع؟

ابعادموضوع
طبقه بندی مؤلفه های 

معنوی
مؤلفه های معنوی

منظر معنوی آستان 
امامزاده صالح؟ع؟

جزئیات )عینی(

بارگاه امامزاده صالح؟ع؟اصلی

فرعی
سایر عناصر )انجام آیین های خاص، 

مساجد اطراف و...(

ارتباط میان اجزا تفسیر )ذهنی(
ارتباط درک شده میان مؤلفه های 

معنوی 

کــه در جــدول نشــان داده شــده، منظــر معنــوی امامــزاده صالــح؟ع؟  همان گونــه 
ــه دو ُبعــد عینــی و ذهنــی تقســیم شــده اســت؛ در بعــد عینــی، جزئیــات و مؤلفه هــا  ب
بیــان شــده، و در بعــد ذهنــی، روابــط میــان ایــن اجــزا تفســیر می گــردد. طبــق نتایــج 
حاصــل از مشــاهدات و مصاحبــه، مؤلفه هــای معنــوی امامــزاده صالــح؟ع؟ بــه دو 
گــروه اصلــی و فرعــی قابــل تقســیم اســت؛ بعــد اصلــی آن، حضــور بــارگاه حضــرت 
کــه به عنــوان مهم تریــن مؤلفــه معنــوی بــه شــمار مــی رود. ســایر  صالــح؟ع؟ اســت، 
یــارت روز  کــه در مشــاهدات و مصاحبه هــا، مؤلفه هــای ز مؤلفــه هــا، فرعــی هســتند 
چهارشــنبه، مــزار شــهدا، نــذر نمــک و مســاجد میــدان تجریــش به عنــوان ســایر عناصــر 
یخــی  گام بعــدی، پیشــینه تار معنــوی انتخــاب شــدند. پــس از تعییــن مؤلفه هــا، در 
هرکــدام از عناصــر  بیــان و تعریــف شــده اند؛ ســپس تفســیر  روابــط میــان مؤلفه هــا، از 
کســبه، افــراد قدیمــی، خادمــان و زائــران  کنان میــدان تجریــش،  طریــق مصاحبــه بــا ســا
گرفتــه اســت. پــس از تعییــن مؤلفه هــای معنــوی آســتان امامــزاده صالــح؟ع؟،  انجــام 
کتابخانــه ای و داده هــای حاصــل از  گام اول هریــک از مؤلفه هــا بــر اســاس اســناد  در 
یخــی و تعریــف هریــک از  مشــاهده، شــرح داده شــده اند. در جــدول زیــر، پیشــینه تار

ــت. ــده اس گردی ــان  ــا( بی ــتی مؤلفه ه ــر  )چیس عناص

جدول: تفسیر مؤلفه های معنوی آستان امامزاده صالح؟ع؟
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جزئیات 
)عینی(

مؤلفه های 
ح عناصرمعنوی شر

اصلی
بارگاه 

امامزاده 
صالح؟ع؟

گرفته است. در  بارگاه امامزاده صالح؟ع؟ در منطقه خوش آب وهوای تهران قرار 
زمان قاجار و شاهان پهلوی، این مکان به مقبره درباریان و قاجاریان اختصاص 

گذشت  ک می سپردند. پس از  که مردگان خود را در حیاط آن به خا یافته بود 
که در سال 1366 شمسی آمد، حیاط آستان امامزاده مسطح  سال ها و سیلی 
گردید و در سال 1378شمسی تمامی مقبره ها خراب شدند. در قدیم، درب 
ورودی بازار قدیم و پله های آن، اولین درب امامزاده صالح؟ع؟ بوده است.

فرعی

زیارت روز 
چهارشنبه

حضرت صالح؟ع؟، فرزند حضرت امام موسی بن جعفر؟ع؟ می باشند. در ادعیه ها 
کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی آورده شده است، روزهای  که در  و زیاراتی 

گرفته  چهارشنبه به عنوان روز زیارتی حضرت امام موسی بن جعفر؟ع؟ لقب 
است.

مزار شهدا

گمنام در محوطه آستان حضرت  در سال 1380شمسی تعداد پنج شهید 
ک سپرده شده اند. در سال های بعد، سال 1389 و 1390شمسی  صالح؟ع؟ به خا
دو تن از شهدای هسته ای، شهید دکتر مجید شهریاری و شهید داریوش رضایی 
ک  گمنام، در داخل محوطه امامزاده صالح؟ع؟ به خا کنار مزار شهدای  نژاد، در 

سپرده شدند.

گونی پیرامون نذر نمک وجود دارد؛ اما صحبت بیشتر مردم نذر نمک گونا نقل قول های 
که طی ده  کنان منطقه، به ویژه قدیمی های تجریش، بر این است  محلی و سا

سال اخیر، نذر نمک رونق یافته و هیچ پیشینه تاریخی و مذهبی ندارد.

مساجد 
میدان 
تجریش

در اطراف آستان حضرت صالح بن موسی؟ع؟ پنج مسجد وجود دارد: مسجد 
گیاهی و مسجد حضرت رقیه؟اهع؟. جامع، مسجد همت، مسجد فاطمی، مسجد 

پــس از شــناخت و تعریــف مؤلفه هــای معنــوی آســتان امامــزاده صالــح؟ع؟، در 
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گیــرد. در  ــط میــان مؤلفه هــای معنــوی صــورت  ــا تفســیر و رواب گام بعــدی الزم اســت ت
حقیقــت، در ایــن قســمت، عناصــر و مؤلفه هــای منظــر معنــوی قرائــت می گردنــد. 
پــس از تعریــف هریــک از مؤلفه هــا، تفســیر و روابــط میــان آن هــا بــا انجــام مصاحبــه 
کــه در بخــش  گرفتــه اســت  کســبه، خادمــان انجــام  کنان میــدان تجریــش،  میــان ســا

ارائــه می گردنــد. دوم 

بخش دوم: تحلیل و بررسی )یافته های حاصل از مصاحبه(

بــارگاه امامــزاده صالــح؟ع؟: منطقه تجریش، یک منطقه کوهســتانی با شــیب های 
کوه هــای شــمیرانات در شــمال تهــران بــوده اســت.  کنــار دامنه هــای  بســیار تنــد در 
شــرایط مســاعدی بــرای ســکونت در ایــن منطقــه فراهــم نبــوده و اغلــب، زمین هــای 
ــم  ــر مه ــه آب از عناص ک ــی  ــت. از آنجای ــته اس ــود داش ــیار وج ــای بس ــی و قنات ه زراع
آب وهــوای  و  زیرزمینــی  آب هــای  وجــود  مــی رود،  به شــمار  جوامــع  شــکل گیری  در 
بســیار خنــک به ویــژه در تابســتان ســبب شــکل گیری جوامــع محلــی و ورود افــراد بــرای 
ســکونت در اینجــا بــوده اســت. به دلیــل هموارنبــودن زمیــن و وجــود شــیب های تنــد، 
کــه بــرای پنهان شــدن، مــکان مناســبی تلقــی می شــده اســت؛ بنابرایــن  گفــت  می تــوان 
حســن صالــح؟ع؟ ایــن مــکان را بــرای پنهان شــدن انتخــاب کرده و به زیــر چنار قدیمی 
ی در  ک ســپردن و کشته شــدن حســن صالــح و بــه خــا کهــن پنــاه بــرده اســت. پــس از  و 
کنــار درخــت چنــار، کم کــم توجــه همــگان بــه این مــکان جلب شــده اســت. همان گونه 
یــخ و پیشــینه منطقــه تجریــش ذکــر شــد، در ایــن منطقــه به دلیــل اقلیــم  کــه در تار
کنــار امامــزاده  گرگ هــای بســیاری بــوده و مــردم بــرای امــان، بــه  کوهســتانی، در دامنــه، 
کــم خانه هــای مســکونی و بافــت قدیمــی در اطــراف بــارگاه  پنــاه می بردنــد؛ بنابرایــن ترا
یــخ هــم آمــده اســت، این مــکان مورد  کــه در تار امامــزاده مشــاهده می گــردد و همان طــور 
گرفتــه بــوده اســت. دربــار قاجــار ایــن مــکان را به عنــوان مقبــره  توجــه دربــار قاجــار قــرار 
کردنــد. یــان و مکانــی به عنــوان اقامتــگاه ییالقــی در تابســتان انتخــاب  بــرای دفــن دربار

ــرو برنامه هــای توســعه  ــژه پی ــر، به وی ــارگاه امامــزاده صالــح؟ع؟، در ســال های اخی ب
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یارتــی اصلــی در شــمال تهــران تبدیــل  کــن ز پــس از ســال 1367 شمســی بــه یکــی از اما
کــز تجــاری بســیاری در اطــراف آن ســاخته شــده اند. شــکل گیری  شــده و بازارهــا و مرا
بــازار قدیــم تجریــش نیــز بــه ســال های پــس از ورود حســن صالــح؟ع؟ بــه ایــن منطقــه و 
کنان منطقــه تجریــش،  یارتــی برمی گــردد. از نظــر ســا تبدیــل ایــن مــکان بــه یــک مــکان ز
وجــود بــارگاه امامــزاده صالــح؟ع؟ مهم تریــن عامــل توســعه و رشــد ایــن منطقــه بــه 

شــمار مــی رود.

یــارت روزهــای چهارشــنبه آســتان  یــارت روز چهارشــنبه: در ســال های اخیــر، ز ز
امامــزاده صالــح؟ع؟ رونــق بیشــتری یافتــه و ایــن امــر بــر اثــر نقــل قــول میــان مــردم، 
کاظــم؟ع؟ و  رواج یافتــه اســت؛ آن هــم به دلیــل احتــرام شــیعیان بــرای امــام موســی 
کــه بــه فرزندشــان حضــرت امــام رضــا؟ع؟ دارنــد؛ بنابرایــن در روزهــای  ارادت خاصــی 
چهارشــنبه، توجــه بیشــتری بــه ایــن آســتان دارنــد و در اذهــان مــردم روز چهارشــنبه 

یارتــی ایشــان منســوب شــده اســت. به عنــوان روز ز

کــه بــارگاه امامــزاده  مــزار شــهدا: به دلیــل مذهبی بــودن ایــن مــکان و از آنجایــی 
ــام و دو  گمن ــهدای  ــره ش ــن رو مقب ــران دارد، ازای ــر ای ــادی از سراس ی ــران ز ــح؟ع؟ زائ صال
یــارت بســیاری  کــه محــل ز تــن از شــهیدان هســته ای در ایــن مــکان قــرار داده شــده اند، 
یارتــی،  کــن ز از مــردم اســت. در ســال هــای اخیــر، ســازمان حــج و اوقــاف، در تمامــی اما
کــه در ســال های اخیــر  ــرای شــهدا اختصــاص داده و اجســاد شــهدایی را  ــی را ب مکان
یارتــی دفــن نمــوده اســت و ایــن امــر خــود، ســبب  کــن ز پیــدا شــده اند، در ایــن اما
گونــی از جملــه  گونا توســعه تصویــر معنــوی ایــن مــکان شــده اســت؛ به طوری کــه مراســم 
بزرگداشــت، مراســم دعــا و نیایــش، ازســوی معاونــت فرهنگــی آســتان در ایــن مــکان 

برگــزار می گــردد.

فصــل  در  یــاد  ز بــرف  به دلیــل  تجریــش،  منطقــه  مــردم  گذشــته  در  نمــک:  نــذر 
ی زمیــن نمــک می پاشــیدند. در  کوچه هــای آنجــا، رو زمســتان، بــرای راحتــی تــردد در 
گنــدم فروختــه می شــد، بنابرایــن افــراد دیگری بــرای رفــع احتیاجات  بــازار قدیــم اغلــب 
کنان و قدیمی هــای ایــن  مــردم، نمــک می فروختنــد. طبــق نتایــج به دســت آمده از ســا
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یخــی نــدارد و نــذری بــه ایــن عنــوان وجود نداشــته  منطقــه، نــذر نمــک هیــچ پشــتوانه تار
کــه فروشــندگان هــم  اســت؛ بلکــه بــه مــرور زمــان، افــراد بــرای نــذورات خــود، نمــک را 
کردنــد و پــس از مدتــی ایــن امــر در بیــن مــردم رواج پیــدا  در بــازار می فروختنــد انتخــاب 

کــرد.

گذشــته، مــردم تجریــش بســیار مذهبــی بــوده و بــرای  مســاجد میــدان تجریــش: در 
جمع شــدن در مراســم و هیئــات، مســاجد اطــراف امامزاده را شــکل داده انــد. البته این 
کوچــک بوده انــد. مــردم در آنجــا هماننــد قبیلــه، قومیــت  مســاجد در آن زمــان بســیار 
و محلیت هــای مختلفــی داشــته اند؛ به طوری کــه تکیــه بــزرگ تجریــش، بــه نــام تکیــه 
کــه پایین تــر از میــدان قــدس قــرار دارد تکیــه پاییــن  بــاال، و تکیــه جنــب مســجد اعظــم 
کنــار بــارگاه حضــرت صالــح  کــه در  گفتــه می شــود مســجد جامــع  نامیــده می شــد. 
بزرگانــی  اســت.  تجریــش  منطقــه  مســجد  قدیمی تریــن  دارد،  قــرار  موســی؟ع؟  بــن 
کافــی و...، در آن بــه ســخنرانی پرداخته انــد. مســاجد  چــون شــهید مطهــری، مرحــوم 
ــه  ــع ب ــجد جام ــد: مس گرفته ان ــب  ــز لق ــری نی ــای دیگ ــه نام ه ــی، ب ــردم محل ــدگاه م از دی
نــام مســجد بــازار، مســجد همــت بــه نــام مســجد جنــب امامــزاده یــا مســجد حصیــری 
کوچــک حصیــری بــوده اســت( و مســجد فاطمیــه بــه نــام مســجد  )در ابتــدا یــک اتــاق 
کنــار رودخانــه، پشــت بــارگاه حضــرت  کــه یــک مســجد دیگــر  گــوگل. الزم بــه ذکــر اســت 
کــه بــر  صالــح؟ع؟ بــه نــام مســجد عزیــز و هیئــت حضــرت ســکینه؟اهع؟ وجــود داشــته 

اثــر ســیل ســال 1366شمســی خــراب شــده  اســت.

تــو )هــم  تــو در  کوچه هــای  کــه در قدیــم، محلــه تجریــش به صــورت  آنجایــی  از 
کــه همچنــان بافــت قدیمــی دارنــد، بــه همیــن  کوچه هــای آن  کنــون نیــز برخــی از  ا
شــکل می باشــند( و به عبارتــی، تنهــا مــال رو )محــل عبــور حیوانــات اهلــی( بوده انــد، 
کوچه هــا دشــوار بــوده و بــرای رفتــن بــه یــک مســجد فاصلــه  بنابرایــن رفت وآمــد در 
یــادی وجــود داشــته اســت؛ بــر ایــن اســاس، مــردم محلــی، بــه تعــداد هــر پنجــاه خانــه،  ز
کوچــک بوده انــد؛ به طوری کــه  یــک مســجد ســاخته اند. البتــه مســاجد آن زمــان بســیار 
مســجد حضــرت رقیــه؟اهع؟ حــدود ده متــر بــوده و همچنــان همــان  انــدازه اســت؛ ولــی 
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گســترش یافته انــد. در تمامــی محــالت، مســجد،  ســایر مســاجد، طــی ســال های اخیــر 
کــه فــرد  گفــت اولیــن محلــی  محــور اجتماعــات مــردم به شــمار مــی رود. شــاید بتــوان 
غریــب بــه آن پنــاه بــرده و بــه آن وارد می شــود، مســجد اســت. از دیــد مــردم محلــی، 
گــون در آن  گونا ــودن مــردم آن منطقــه، مهم تریــن دلیــل شــکل گیری مســاجد  مذهبی ب

زمــان بــوده اســت.

بحث و نتیجه گیری

یارتــی تهــران به شــمار مــی رود و ســاالنه  کــن ز آســتان امامــزاده صالــح؟ع؟ یکــی از اما
یــارت ایــن مــکان مقــدس می رونــد. ایــن آســتان، نــه صرفــًا به عنــوان  یــادی بــه ز افــراد ز
یــک مــکان مذهبــی، بلکــه اهمیــت و جایــگاه ویــژه ای در میــان مکان هــای مذهبــی 
کــه فقــط بــه محــل عبــادت محــدود نشــده و ویژگی هــای  در شــهر تهــران دارد؛ چرا
کــه در اطــراف این آســتان وجود دارد،  جغرافیایــی، مذهبــی، فرهنگــی و اجتماعــی ای 
کــرده اســت؛ از ایــن رو می تــوان منظــر معنــوی آســتان امامــزاده  آن را منحصــر بــه فــرد 
ــخ، فرهنــگ، پیشــینه، ویژگی هــای  ی ــی، تار ــه موقعیــت مکان ــا توجــه ب صالــح؟ع؟ را ب
کــه دارد، بررســی و تحلیــل نمــود. منظــر معنــوی،  اجتماعــی، سیاســی و محیطــی ای 
کــه در هنــگام  عواملــی همچــون ماوراءالطبیعــت، عالــم هســتی و زیبایــی اســت 
ــرد را از مــکان، در ارتبــاط  ــگاه و درک ف ــرد در مــکان ظاهــر می شــود و نحــوه ن حضــور ف
یارویــی  ــد. درک افــراد از رو ــف می نمای بــا خالــق هســتی و عناصــر غیــر مــادی، توصی
کــه  بــا عناصــر معنــوی یــک مــکان، بــه مفهــوم منظــر معنــوی اســت؛ بدیــن مفهــوم 
ــوی  ــر معن ــه در درک منظ ک ــح؟ع؟  ــزاده صال ــتان امام ــوی آس ــای معن ــر و مؤلفه ه عناص
کدامنــد و از چــه اجــزا و روابطــی تشــکیل می گردنــد.  ایــن مــکان معنــوی مؤثــر هســتند، 
کــه از دیــدن مــکان بــه ذهــن  ایــن عناصــر و مؤلفه هــا، عواملــی چــون ابعــاد غیــر مــادی را 
کــه در مؤلفه هــای اصلــی و فرعــی قابــل  انســان متبــادر می شــود توضیــح می دهنــد 

تبییــن اســت.

کتابخانــه ای، مشــاهده و مصاحبــه،  در ایــن تحقیــق، بــا اســتفاده از تحقیقــات 
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گــروه اصلــی و فرعــی تقســیم شــدند. مؤلفــه  مؤلفه هــای معنــوی شناســایی شــده، بــه دو 
یارت روز چهارشــنبه،  اصلــی خــوِد بــارگاه حضــرت صالــح؟ع؟، و مؤلفه های فرعــی را ز

مــزار شــهدا، نــذر نمــک و مســاجد اطــراف میــدان تجریــش تشــکیل می دهنــد.

کــه در آن وجــود دارد از یــک  بــارگاه امامــزاده صالــح؟ع؟ به دلیــل آرامــگاه فــردی 
ســو، و معمــاری و بنــای آن ازســوی دیگر، خــود، مهم تریــن مؤلفــه منظــر معنــوی آســتان 
امامــزاده صالــح به شــمار مــی رود. در حقیقــت، بــارگاه، بــه معنــای واحــد، ماهیــت 
کــه بــه ایــن فضــا و آســتان معنــا می بخشــد و بخشــی از  و موجودیــت مکانــی را دارد 
باورهــا و اعتقــادات انســان را در ارتبــاط بــا خالــق هســتی در بــر می گیــرد. منظــر معنــوی 
کــه  یــت مکانــی قابــل تحلیــل اســت،  آســتان امامــزاده صالــح؟ع؟ از یــک ســو بــا محور
متکــی بــر اجــزای مقصــد بــوده و صرفــًا بــا توجــه بــه ویژگی هــای مــکان قابــل توصیــف 
ــارگاه، آرامــگاه داخــل امامــزاده و مقبــره شــهدا.  اســت؛ از جملــه مســاجد، معمــاری ب
ایــن عوامــل، خــود، مؤلفــه معنــوی مکانــی به شــمار می رونــد. ازســوی دیگــر، منظــر 
کــه عمــق بیشــتری بــه مفهــوم می دهــد؛  معنــوی از دیــدگاه افــراد نیــز قابــل تحلیــل اســت 
کــه ماهیــت منظــر معنــوی بــا ماهیــت انســانی قابــل تلفیــق بــوده و هــر دو، از عناصــر  چرا
کــه در ســال های  اقداماتــی  بــا  معنــوِی وجــودِی جهــان هســتی ســخن می گوینــد. 
اخیــر، به ویــژه ازســوی ســازمان حــج و اوقــاف در توســعه صحــن امامــزاده صالــح؟ع؟ 
کــرده و  کــه منظــر قــوی تــری از ُبعــد معنــوی پیــدا  گفــت  گرفتــه اســت، می تــوان  صــورت 
کار بازارهــای تجــاری اطــراف میــدان  کســب و  ایــن عامــل معنــوی، خــود، ســبب رونــق 
کــه  کــی از ایــن مطلــب اســت  تجریــش شــده اســت. نتایــج مشــاهدات و مصاحبــه، حا
گونــی در شــکل گیری منظــر معنــوی امامــزاده صالــح تهــران نقــش  کنــون عناصــر گونا هم ا
یــارت روز چهارشــنبه، نــذر نمــک، مــزار شــهدا و مســاجد اطــراف  دارنــد؛ از جملــه ز
میــدان تجریــش. ظرفیت هــای اجتماعــی، فرهنگــی و معنــوی باالیــی در مکان هــای 
گــون مــورد تحلیــل و بررســی  گونا یچه هــای  کــه می تــوان آن را از در مذهبــی وجــود دارد 
ــا ایــن حــال، تمامــی ایــن مؤلفه هــا پــس از وجــود مقبــره حســن صالــح؟ع؟  ــرار داد؛ ب ق
یــخ هــم مشــخص  کــه هنــوز در تار در ایــن مــکان، به وجــود آمده انــد؛ به جــز مســاجد 
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کــه قدیمی تریــن مســجد میــدان تجریــش محســوب  امامــزاده  کــه مســجد  نیســت 
ی نــام قدیمــی و  می شــود قبــل از امامــزاده در اینجــا بنــا شــده یــا پــس از آن )البتــه از رو
کــه بعــد از دفــن حســن صالــح؟ع؟ در ایــن  کــرد  مصطلــح آن می تــوان چنیــن برداشــت 
گرچــه میــدان تجریــش در ســال هــای اخیــر  ازلحــاظ تجــاری  مــکان بنــا شــده اســت(. ا
ــارگاه امامــزاده صالــح؟ع؟ را  ــران ب ــوان شــمار زائ ــق داشــته اســت، امــا نمی ت بســیار رون
کــه ایــن منطقــه شــرایط  گرفــت؛ چــه بســا وجــود ایــن بــارگاه مقــدس، در زمانــی  نادیــده 
مســاعدی بــرای ســکونت نداشــته اســت، خــود عامــل شــکل گیری جامعــه محلــی 
ــر  نشــان  ــا ایــن حــال، شــواهد ام ــوده اســت؛ ب ــارگاه ب ــه اطــراف ایــن ب گرایــش مــردم ب و 
مؤلفه هــا  ســایر  شــکل گیری  در  مهمــی  نقــش  امامــزاده،  بــارگاه  وجــود  کــه  می دهــد 
گــرد آن جمــع شــده اند. امــروزه باوجــود بــودن ســایر عناصــر  گویــی همــه  داشــته اســت؛ 
ــارگاه امامــزاده مهم تریــن مؤلفــه معنــوی  معنــوی پیرامــون امامــزاده صالــح؟ع؟، خــوِد ب
یارتــی و تجــاری بســیار پررونــق  کــه امــروزه بــه یــک مــکان ز آســتان امامــزاده صالــح تهــران 
کــه منظــر معنــوی  تبدیــل شــده اســت بــه شــمار مــی رود. نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت 
کــه همگــی  کلیتــی از مجموعــه عوامــل را شــامل می شــود  آســتان امامــزاده صالــح؟ع؟، 
ــده   ــن بازدیدکنن ــت در ذه ــی را از معنوی ــر، درک باالی ــا یکدیگ ــاط ب ــم و ارتب ــار ه کن در 

کنــار یکدیگــر معنــا می یابنــد. کــه ایــن عوامــل در  ایجــاد می کننــد؛ بدیــن مفهــوم 
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تحلیل گونه های معنویت گرایی 
)بر اساس بیانات آیت اهلل سیدعلی خامنه ای(

کرنژاد*.  احمد شا

چکیده

کــه معنویت گرایــی از  قبــل از آنکــه بدانیــم معنویــت مطلــوب از دیــدگاه یــک شــخص چیســت، بایــد بدانیــم 

کــه معنــا می یابــد؛ از ایــن رو، در مقالــه  گونه هایــی دارد. معنویــت مطلــوب بــا مقایســه اســت  دیــدگاه وی چــه 

گونه هــای معنویت گرایــی بــر  ک،  کــه بــا اتخــاذ چارچــوب مفهومــی فیلیــپ شــلدرا حاضــر تــاش شــده اســت 

اســاس بیانــات آیــت اهلل ســیدعلی خامنــه ای )رهبــری( و همچنیــن گونــه مطلوب از دیدگاه ایشــان مشــخص 

گونــه مطلــوب  کیفــی، به عنــوان منطــق تحلیــل، نســبت  شــود و ســپس بــا الهــام از روش تحلیــل محتــوای 

گــردد. انــواع معنویت گرایــی از دیــدگاه رهبــری را می تــوان چهــار  گونه هــا تعییــن  در نظــر ایشــان بــا دیگــر 

ــه حاضــر  ــی. مقال ــردی و معنویــت انقاب کارب ــه، معنویــت  ــه، معنویــت عارفان ع دانســت: معنویــت تارکان ــو ن

پــس از شناســایی ایــن انــواع، نسبت ســنجی بیــن آن هــا را بــا ایــن مــدل مفهومــی انجــام داده اســت: 1. 

کــه  گونــه رقیــب. یافتــه تحقیــق حاضــر ایــن اســت  گونــه خنثــی؛ 4.  گونــه هم خانــواده؛ 3.  گونــه مرکــزی؛ 2. 

گونــه مرکــزی در بیانــات رهبــری، همــان معنویــت انقابــی اســت. نسبت ســنجی دیگرگونه هــای  مصــداق 

گونــه مطلــوب از دیــدگاه رهبــری نیــز در چارچــوب همیــن مــدل مفهومــی انجــام شــده اســت. معنویــت بــا 

کلیدی: معنویت گرایی، جمهوری  اسامی  ایران، آیت اهلل  خامنه ای، معنویت انقابی. واژگان
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مقدمه

کــه طیفــی از طریقت هــای مشــرکانه  معنویت گرایــی چنــان متکثــر و متنــوع اســت 
تــا موحدانــه را شــامل می شــود. از آنجا کــه ایــن تعبیــر در بیانــات رهبــری به کــرات بــه کار 
گرایش به معنویت را براساس  گونه های مختلف  می رود، این مقاله در صدد است تا 
ــه مطلــوب معنویت گرایــی از  گون ــا  کــرده، نســبت آن هــا را ب ــدگاه ایشــان شناســایی  دی
کنــد. بــه ایــن شــکل می تــوان راهــی بــرای دســتیابی بــه مــدل  نظــر ایشــان مشــخص 
گونه هــا  بــرای ارزش داوری بیــن معنویت هــا و اولویت ســنجی بیــن  ذهنــی رهبــری 
گامــی  یافــت و در جهــت یافتــن درکــی جامع تــر از بیانــات رهبــری دربــاره معنویــت 
ــدگاه  ــت از دی ــواع معنوی ــت: ان ــرار اس ــن ق ــر از ای ــق حاض ــای تحقی ــؤال ه ــت. س برداش
کــدام اســت؟ چــه نســبتی  گونــه مطلــوب معنویــت از دیــدگاه ایشــان  کدامنــد؟  رهبــری 

گونــه مطلــوب معنویــت و انــواع دیگــر آن وجــود دارد؟ بیــن 
گفتمــان  در  معنویــت  یــا  رهبــری  دیــدگاه  از  معنویــت  زمینــه  در  ایــن  از  پیــش 
کــه بــرای نمونــه می تــوان بــه ایــن  گرفتــه اســت  انقــالب اســالمی تحقیقاتــی صــورت 
کنــش سیاســی در معنویــت انقالبــی:  کــرد: مقالــه »بازنمایــی دال هــای  مــوارد اشــاره 
کرنژاد،  گفتمــان انقــالب اســالمی« از احمــد شــا بررســی مــوردی مطالعــات معنویــت در 
کتــاب »معنویــت  کتــاب »معنویــت  رهایی بخــش« اثــر حمیدرضــا مظاهــری ســیف و 
ــار  ــر ایــن آث ــا مــروری ب ــا ب ــر؛ ام گفتمــان انقــالب اســالمی« تألیــف محمدجــواد رودگ در 
کــه اواًل مــرز معنویت گرایــی مطلــوب رهبــری )معنویــت انقالبــی( از دیگــر  خواهیــم دیــد 
مدل هــای معنویت گرایــی، به طــور مصداقــی مشــخص نشــده اســت و ثانیــًا، نســبت 

معنویت گرایــی مطلــوب از نظــر ایشــان بــا دیگــر مدل هــا نیــز مشــخص نیســت.
فیلیــپ  مــدل  از  برخاســته  حاضــر  مقالــه  در  اتخاذشــده  مفهومــی  چارچــوب 
معرفتــی/   .2 صوفیانــه؛  زاهدانــه/   .1( معنویــت  انــواع  تقســیم بندی  در  ک1  شــلدرا
گــرودآوری  بــرای  اســت.  پیامبرانــه(  انقالبــی/   .4 کاربســتی؛  عملــی/   .3 عرفانــی؛ 
گزینشــی( اســتفاده  کدگــذاری )بــاز، محــوری و  داده هــا و تحلیــل آن هــا از تکنیــک 

1. Philip Sheldrake.


