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 چکیده
 انســجام فضایــی به عنــوان موضوعــی کــه یکپارچگــی فضــای شــهری را مدنظــر دارد، از
 گذشــته های دور یکــی از مهمتریــن دغدغه هــای برنامه ریــزان بــه شــمار می آمــده اســت. در
ــودات و ــن موج ــات، بی ــه ارتباط ــدی از مجموع ــجام، برآین ــئله انس ــلمان، مس ــای مس ــن حکم  بی
ــدت در ــی وح ــل »تجل ــود در اص ــد خ ــکل نظام من ــه در ش ــت ک ــتی اس ــدأ هس ــا مب ــاط آن ب  ارتب
ــن آن اســت کــه ــه ایــن اصــل، در انســجام فضایــی شــهر مبّی  کثــرت« بیان شــده اســت. توجــه ب
ــا و ــم معن ــه ســمت عال ــرت، دریچــه ای ب ــاده و کث ــم م ــی از عال ــوان جزئ ــد آن، به عن  شــهر و کالب
 کمــال حقیقــی اســت؛ لــذا می بایســت در ایــن مســیر تکامــل یابــد. ایــن مطالعــه بــه شــکل ویــژه،
 ضمــن توجــه بــه ایــن رویکــرد و تعمیــم آن در شــکلیابی فضــای شــهر، موضــوع انســجام فضایــی
ــث ــر موردبح ــال های اخی ــی س ــای آن ط ــداده در فض ــوالت رخ ــب تح ــهد را در قال ــهر مش  در ش
ــاهده و ــر مش ــی ب ــی مبتن ــردی کیف ــاذ رویک ــن اتخ ــور ضم ــن منظ ــد. بدی ــرار می ده ــل ق  و تحلی
 مصاحبــه و ارزیابــی اقدامــات انجام شــده در محورهــای پیرامــون حــرم مطهــر و ارتفاعــات جنوبــی
 شــهر مشــهد، بــه دنبــال پاســخگویی بــه ایــن ســؤال اســت کــه »آیــا شــیوه های شــکلیابی فضــا
ــای شــکلیابی ــج حاکــی اســت کــه مبن ــا الگــوی اســامی دارد«؟ نتای  در شــهر مشــهد انطباقــی ب
ــش و ــال نمای ــه دنب ــده، ب ــر پدی ــه در آن ه ــدی اســت ک ــر فراین ــی ب  فضــا در وضــع موجــود مبتن
ــام ــا ن ــوان ب ــی اســت کــه از آن می ت ــر فضــای پیرامون ــوان موضــوع اثرگــذار ب  عرضــة خــود به عن
ــر جای گــذاری ــی ب ــن ســبکی از شــکلیابی فضــا کــه مبتن ــاد کــرد. چنی  »شخصی ســازی فضــا« ی
ــر اســاس ــا رویکــرد انسجام بخشــی ب ــل ب ــون نظــام معنایــی اســت، در تقاب  عناصــر مــادی، در کان
اصــل وحــدت در کثــرت می باشــد کــه از هم گســیختگی فضــای شــهری را بــه دنبــال دارد.
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1-مقدمه

 هـر متـدن و فرهنگـی بـه دنبـال  تجلـی سـازی مفاهیم 
 کلیـدی و بنیـادی مرتبـط بـا مکتـب متعلق به آن اسـت.
 از ایـن منظـر، محیـط زندگـی بـه دلیـل ارتبـاط نزدیـک
 و جایـگاه آن به عنـوان بخشـی از حیـات مـادی انسـان،
 جلـوه گاه مناسـبی از ایـن تجلـی بـوده اسـت. لـذا در هر
 عصـر و دورهـای یکـی از دل مشـغولی های هـر نظام و
 تمـدن، نحـوه آشکارسـازی و مفاهیم اعتقـادی در فضای
 مـادی می باشـد. کافـی اسـت بـه ایـن موضـوع توجـه
 کنیـم کـه ایـن تجلـی تنها یـک نمایـش سـاده از باورها
 نیسـت، بلکـه نهادینـه سـازی آن در پیکـره اجتمـاع و
 شـکلیابی محیـط، هدف این اقدام اسـت، تـا دراثنای آن،
 بـه تربیـت انسـان هایی نائـل شـود کـه آیینه تمـام نمای
 بـروز و ظهـور ایـن تجلـی باشـند. لـذا محیـط زندگی در
 یـک چرخـة اثرگـذاری و اثرپذیری بر انسـان و از انسـان
 و آرمـان اوسـت کـه ماحصـل ایـن چرخـه، همانـا تربیت
 انسـان و فضای زندگـی او و نهایتًا رشـد اعتای فرهنگ

و اعتقـاد جامعـه بـه شـمار می آید.
 در شـهر و تمدن اسـامی به دلیل اعتقاد و التزام ساکنین
 بـه کاملتریـن و جامع تریـن دسـتور زندگـی، کـه کلیـه
 شـئون حیـات آنهـا را در بـر می گیـرد، آراسـتگی فضـای
 کالبـدی کـه تجلی دهنـده آثار مرتبط با این اعتقاد باشـد،
 اهمیـت فزاینـده ای دارد. شـهر به عنـوان شـاخص ترین و
 تکامل یافته تریـن نشـانه، از زندگـی جمعـی انسـان ها از
 آغـازی بسـیار دور تـا به امـروز، بسـتری ارزنـده به منظور
 پـرورش و نمایـش اعتقـادات و باورها، همـواره موردتوجه
 و حمایـت حـکام و حکما بوده اسـت. لـذا آن را میتوان در
 مرحلـه اول محصولـی از فرهنـگ مردمـان هر سـرزمین
 و متأثـر از عواملـی همچـون اقلیـم، اقتصـاد و فرهنگ به

 شـمار آورد )فرزین، 1389: 27(.
 به دیگر سـخن شـهر، شـاخص ترین و تکامل یافته ترین
 نشـانه از زندگی جمعی انسـان ها و بازتابی از رابطه انسان

 بـا طبیعت و رابطه با جهان اسـت1 )بیکن، 1386: 16(.
بیشــترین نظریه هــای فعلــی   متأســفانه در شــرایط 
 وارداتــی در زمینــه شهرســازی و برنامه ریــزی شــهری در
 کشــور مــا، ســاخته و پرداختــه جوامــع غربــی اســت کــه
 عــاوه بــر آن، بیشــترین تأثیــر را نیــز بــر رویکردهــای

خلق فضا در شهرسازی دارند )پاکزاد، 1390: 2(.

ــه ــری در زمینـ ــای نظـ ــر بنیان هـ ــان دیگـ ــه بیـ   بـ
ــه ــدان موردتوجـ ــامی چنـ ــی اسـ ــازی ایرانـ  شهرسـ
ـــرات ـــدی نظ ـــی کالب ـــذا تجل ـــه و ل ـــرار نگرفت ـــدی ق  ج
ـــل ـــر قاب ـــاب، کمت ـــن ب ـــن در .ای ـــای بنیادی ـــه ه  و اندیش

 مشـــاهده اســـت )میثاقیـــان، 1392: 1(.
ــًا در ــه تقریب ــدی ک ــای کلی ــم و معیاره ــه مفاهی  ازجمل
 تمامــی اعصــار شهرســازی، مــورد تأکیــد و توجــه بــوده
ــئله انســجام و یکپارچگــی فضــای شــهری  اســت، مس
ــا ــتان ت ــان باس ــه در یون ــای اولی ــه ه ــت. از اندیش  اس
موضــوع حاضــر،  قــرن  کثرت گــرای   اندیشــه های 
 انســجام فضایــی شــهر، همــواره یکــی از دغدغــه هــای
ــده ــمار آم ــه ش ــزان ب ــردازان و برنامه ری ــم نظریه پ  مه
 اســت. ایــن مفهــوم از ســویی به عنــوان موضوعــی
ــتوار ــر آن اس ــا ب ــکلیابی فض ــای ش ــه مبن ــوری ک  مح
 اســت و از ســوی دیگــر بــه دلیــل ارتبــاط آن بــا
ــده ای را در ــیار ارزن ــگاه بس ــب، جای ــوژی و مکت  ایدئول
ــه ــی نمون ــه عبارت ــزی داشــته اســت. ب ــی برنامه ری  مبان
ــر عینــی هــر مکتــب و اندیشــه فکــری در فضــای  تأثی
ــی آن ــجام فضای ــای انس ــوان در ویژگی ه ــهر را می ت  ش

ــرد. ــاهده ک  مش
دلیــل بــه  کنونــی  شــرایط  در  انســجام   موضــوع 
ــش ارتباطــات، و برخــورد و  گســتردگی تنوعــات و افزای
 همجــواری فرهنگ هــای گوناگــون و تعاطــی و اختــاط
ــهری ــی ش ــای اساس ــی از چالش ه ــوان یک ــا، به عن  آنه
ــه در ــوان نمون ــد. به عن ــمار می آی ــه ش ــزی ب  و برنامه ری
 عرصــه جهانــی میتــوان بــه چالــش انســجام فضایــی در
ــه ــه بعــد ب ــن از دهــه 1980 ب ــه فرانکفــورت –رای  ناحی

ــرد ــاره ک ــترده اش ــای گس ــل مهاجرت ه  دلی
.(Salet, 2003, p. 50)

ــی بررســی های انجام شــده بیانگــر ــا در عرصــه داخل   ی
ــای ــه در فض ــهای فردگرایان ــی و ارزش ــعه فردگرای  توس
 شــهری اســت )صدیــق سروســتاني و نیمــروزي، 1389(.
ــای آن، ــر حکم ــامی و ازنظ ــگ اس ــجام در فرهن  انس
ــت و ــان خلق ــتی و جه ــی از هس ــوة کامل ــوان جل  به عن
ــه ــل موردتوج ــکل کام ــه ش ــود، ب ــا معب ــاط آن ب  ارتب
ــوان در ــی آن را میت ــه عال ــه نمون ــت. ک ــه اس  قرارگرفت
ــت صــدرا ــرت« در حکم ــدت در کث ــی وح  اصــل »تجل
ــدت ــه در وح ــل ریش ــن اص ــای ای ــرد. مبن ــاهده ک  مش
 وجــود و اصالــت آن دارد. بــر مبنــای ایــن نظریــه،
 وجــود دارای حقیقــت واحــدی اســت کــه ایــن حقیقــت
ــی ــت. یعن ــف اس ــدید و ضعی ــب ش ــد، دارای مرات  واح
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ــه ای  ــهر عرص ــتی ش ــه مارکسیس ــدگاه نظری ــال از دی ــوان مث ــه عن 1-ب
اســت از مبــارزه طبقاتــی و هــدف بافصــل یــک شهرســاز عبــارت اســت 

از حــذف موانعــی کــه موجــب منافــع نابرابــر شــهروندان مــی گــردد
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 ازیک طــرف، یــک حقیقــِت واحــد بیشــتر نیســت و
ــی ــدِد خارج ــِق متع ــورت حقای ــر، به ص ــرف دیگ  از ط
 تحقق یافتــه اســت. در حقیقــت موجــودات متبایــن،
 تجلیــاِت مختلــِف همــان حقیقــت واحــد هســتند و ایــن
ــرت و ــن کث ــزی اســت کــه »وحــدت در عی  همــان چی
 یــا کثــرت در عیــن وحــدت« گفتــه می شــود )ابراهیمــی

دینانــی، 1381(.
ــر مبنــای ایــن اصــل، آنچــه مقــّوم و جهــت دهنــده   ب

 بــه کثــرات اســت و آنهــا را منســجم و یکپارچــه جلــوه
 میدهــد، عامــِل وحــدت بخشــی اســت، کــه بــه ســمِت
ــرات ــک از کث ــر ی ــت دارد و ه ــق، جه ــِت مطل  حقیق
 به نوعــی، تجلــی دهنــده ایــن وحــدت و حقیقــت
 هســتند. در شــکل کالبــدی و عرصــه فضایــی، به شــکل
 خــاص می تــوان از اقدامــات حکیــم نامــدار شــیعه، شــیخ
 بهایــی در عصــر صفویــه نــام بــرد کــه ضمــن توجــه بــه
 ایــن اصــل، خالــق مکتبــی در شهرســازی شــد کــه از آن
 بــا نــام مکتــب اصفهــان یــاد می شــود )حبیبــی، 1377:
ــات ــه نظری ــوان ازجمل ــذا ایــن اصــل را می ت  48-53(. ل
ــمار ــه ش ــهری ب ــای ش ــق فض ــجام و خل ــم در انس  مه

آورد.
در عرصــه تجربیــات جهانــی، رویکردهــای انســجام 
گــرا شــامل رویکردهــای کل گــرا، ســازمندگرا، زیباگــرا، 
ســاختارگرا و زمینــه گــرا محســوب می شــوند )توالیــی، 
ــر  ــا یکدیگ ــی را ب ــوه متفاوت ــه وج 1387: 55-125(،ک
ــه  ــرد زمین ــه رویک ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــش می دهن نمای
ــه  ــی، توج ــری از کثرت گرای ــل تأثیرپذی ــه دلی ــی ب گرای
ــه مقیاس هــای کوچــک، در برنامه ریــزی و طراحــی را  ب
مطــرح می ســازد کــه در ایــن زمینــه شــهر بــه صــورت 
ــه  ــه1« ک ــهر چندتک ــوی »ش ــورت الگ ــه ص ــزا و ب مج
ــکیل  ــون تش ــای گوناگ ــه ه ــوالژی، از تک ــون ک همچ

(Dugopolski 2008) .ــت ــده اس ش

 2-بیان مسئله:
ــر ــرایط حاض ــده در ش ــه ش ــه گفت ــه آنچ ــه ب ــا توج   ب

 مشــاهده میشــود کــه، شــیوه انســجام و شــکلیابی فضــا،
ــیاری از ــی، در بس ــرات بوم ــه و تفک ــر اندیش ــی ب  مبتن
ــت و ــده اس ــتی گرایی ــی و سس ــه خاموش ــع رو ب  جوام
 لــذا ارتبــاط مناســبی بیــن بســیاری از طرح هــا و شــیوه
ــادی آن ــری و اعتق ــی فک ــا مبان ــزی ب ــای برنامه ری  ه
 قابــل مشــاهده نیســت. بــه گونــه ای کــه هــر یــک ســاز

 خــود را می نوازنــد و در عمــل بهــره ای از یکدیگــر نمــی
 برنــد. نتیجــه ایــن ناهمخوانــی، بی هویــت ســازی فضــا

ــت. ــهری اس ــای ش ــیختگی فض و ازهم گس
ــأ ــا منش ــهرهای ب ــئله ای در ش ــن مس ــه چنی ــه ب  توج
 دینــی و مذهبــی اهمیــت بیشــتری دارد. علــت وجــودی
 ایــن شــهرها بــه دلیــل گــره خــوردن بــا ویژگــی هــای
 دینــی و مذهبــی، مازمــت دائمــی آن را بــا ویژگی هــای
ــهر ــد. ش ــرح می کن ــش مط ــامی بیش ازپی ــهر اس  ش
 مشــهد نمونــه ای در ایــن خصــوص اســت. طــی ســالیان
ــهر ــن ش ــارت، در ای ــر زی ــی ب ــت مبتن ــادی هوی  متم
 شــیوهای از شــکلیابی فضــا را بــه نمایــش می گذاشــته،
ــرم ــر از ح ــی، متأث ــبک زندگ ــدی و س ــر کالب ــه ازنظ  ک
 مطهــر و متانــت و تواضــع ناشــی از حضــور مرقــد مطهــر
 امــام رضــا علیــه الســام بــوده اســت. لــذا حضــور حــرم
 و زیــارت در جایجــای شــهر قابــل درک بــود. باایــن حال
ــامی و ــی اس ــی از مبان ــا روگردان ــرو ب ــر حاض  در عص
 توجــه بــه مبانــی غربــی بــه ویــژه مبانــی فکری مــدرن،
 آنهــم بــه شــکل ناکارآمــد، شــیوهای از آرایــش فضایــی
ــا ــبی ب ــه تناس ــت ک ــه اس ــکل گرفت ــهر ش ــن ش  در ای
ــذارد. ــش نمی گ ــه نمای ــامی ب ــهر اس ــی ش  یکپارچگ
 کــه نمونــه عینــی آن را می تــوان در شــکلیابی فضــا در

ــه نظــاره نشســت. بافــت پیرامــون حــرم ب
  نوســازی های بزرگ مقیــاس و برهــم زدن ســازمان

ــق در ــن مصادی ــت، از مهمتری ــروج جمعی ــات و خ  مح
ــه ــل توج ــه قاب ــد. نکت ــمار می آین ــه ش ــه ب ــن زمین  ای
ــکل ــازی و ش ــبک نوس ــوص، س ــن خص ــر در ای  دیگ
 یابــی فضاســت کــه نــه تنهــا اثرپذیــری چندانــی از حــرم
ــال تأثیرگــذاری ــه دنب  مطهــر نشــان نمی دهــد، بلکــه ب
 بــر فضــا، مطــرح کــردن و ایجــاد حریمــی بــرای خــود
ــازی ــام »شخصی س ــا ن ــوان از آن ب ــه می ت ــت، ک  اس
ــازی ــی از شخصی س ــن مصادیق ــرد. چنی ــاد ک ــا« ی  فض
 فضــا را نیــز می تــوان در مناطــق دیگــری از شــهر
 مشــهد نیــز ماحظــه کــرد. بنابرایــن بــا توجــه به مــوارد
ــن ــه ای ــالة ورود ب ــاس مس ــه و اس ــده، آنچــه پای  ذکرش
ــا ــاز کــرده اســت همان ــرای ایــن مطالعــه ب  مبحــث را ب
ــی ــرد انسجام   بخش ــح از رویک ــری صحی ــه تصوی  1(ارائ
 اســامی بــه فضــا بــر مبنــای اصــل وحــدت در کثــرت
ــوص ــد در خص ــورد تأکی ــای م ــه رویکرده  و 2( مقایس
 شــکل یابــی فضــا در وضــع موجــود شــهر مشــهد اســت.
 هــدف عمــده از ایــن بحــث، نمایــِش بخشــی از تحوالت
 کالبــدی شــهر مشــهد و نقــش آن در انســجام فضایــی
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ــا الگــوی شــهر اســامی اســت.  و میــزان انطبــاق آن ب
 در کنــار ایــن هــدف اصلــی؛ اهــداف دیگــری همچــون
 بررســی رویکردهــای نظــری در بــاب انســجام و تشــریح
ــلمان و ــای مس ــر حکم ــی ازنظ ــجام فضای ــوی انس  الگ
 تعمیــم آن بــه فضــای شــهری ازجملــه موضوعــات قابــل

 بحث در این مطالعه به شمار می آیند.
3-سوال تحقیق

 شــیوه شــکل یابــی فضــا و انســجام آن در شــهر مشــهد
 مبتنــی بــر چــه الگویــی اســت و ایــن الگــو در مقایســه با
»اصــل وحــدت در کثــرت« دارای چــه جایگاهــی اســت؟

4-روش تحقیق
ــای ــر رویکرده ــی ب ــه مبتن ــن مطالع ــق ای  روش تحقی
 کیفــی اســت کــه اســاس آن بــر پایــه مشــاهده مســتقیم
ــازه ــی ب ــق ط ــط محق ــم توس ــس و فیل ــه عک  و تهی
ــرات ــا 1393 از تغیی ــال 1390 ت ــاله از س ــی 3 س  زمان
 محدودههــای پیرامونــی حــرم مطهــر و ارتفاعــات جنوبی
 مشــهد، اســت. طــی ایــن مــدت، انجــام مصاحبــه عمیــق
 بــا ســاکنین محــل، ابعــاد دیگــری از تجربیــات شــخصی
ــل و منســجم ــق را در مشــاهدات شــخصی، تکمی  محق
 ســاخت. عــاوه بــر ایــن، بخــش مهــم دیگــری از ایــن
 مطالعــه، اختصــاص بــه کنــکاش و جســتجو در اســناد و
 کتــب معتبــر مرتبــط بــا موضــوع داشــته کــه درمجمــوع
ــای ــه فض ــرت ب ــدت در کث ــل وح ــم اص ــر به تعمی  منج
ــدوده ــداده در مح ــوالت رخ ــا تح ــق آن ب ــهر و تطبی  ش

 موردمطالعــه شــده اســت.

5-محدوده موردمطالعه
ــرم در ــی ح ــای پیرامون ــامل محوره ــدوده ش ــن مح   ای

 منطقــه ثامن)شــامل محورهــای شــیرازی و امــام رضــا
 علیه الســام( و ارتفاعــات جنوبــی شــهر مشــهد منطبــق
 بــا محــدوده فعالیــت شــرکت تفریحــی توریســتی
ــن ــت ای ــر موقعی ــر بیانگ ــه زی ــت. نقش ــران اس  آبادگ

ــت. ــدوده هاس مح

6-سابقه مطالعات انجام شده
ــه ــه و مطالع ــدد، موردتوج ــاد متع   شــهر اســامی از ابع

ــه ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــوده اس ــون ب ــان گوناگ  محقق
 برخــی مطالعــات انجــام شــده در ایــن زمینــه بــه شــرح

ــر اســت: زی
ــی ــوان »طراح ــا عن ــه ای ب ــم1. 1991( در مطالع  )حکی
ــی ــه بررس ــامی« ب ــنتی اس ــگ س ــهری در فرهن  ش
 فرایندهــا و تولیــدات فضایــی در محیط هــای ایــن
ــه ــح2، 1998(در مطالع ــن صال ــردازد. )اب ــهرها می پ  ش
 ای تأثیــر قوانیــن اســامی )شــریعت( و قوانیــن محلــی
 )عــرف( را بــر توســعه ســاختاری شــکل شــهری
 در جنــوب غربــی عربســتان موردمطالعــه قــرار داد.
 )فاحــت3 2014(در پژوهــش خــود بــا عنــوان »مفاهیــم
ــه ــامی« ب ــهر اس ــوژی ش ــا در مورفول ــر مبن ــی ب  مبتن
 بررســی وجــوه معنایــی در ســاختار و کالبــد شــهر
ــهر ــدی از ش ــه کالب ــه وجه ــردازد و ارائ ــامی می پ  اس
ــر2007.4( ــد. )عام ــوان می کن ــواب عن ــامی را ناص اس
ــای ــدگاه ه ــی دی ــوان یکپارچگ ــا عن ــه ای ب  در مطالع
 فراگیــر اســامی در برنامه ریــزی محــات، بــه بررســی
 جایــگاه محــات در اندیشــه اســامی و ویژگــی هــای

می پــردازد.  آن 
تغییــرات خــود،  مطالعــه  در   )1380  )ملکشــاهی، 
ــامی را ــهرهای اس ــی ش ــن مذهب ــاختاری در اماک  س
 بررســی می کنــد. )دانــش، 1389( مبانــی شــکل گیــری
ــامی را ــهر اس ــدی ش ــی کالب ــازمانی اب ــول س  و اص
ــه ــه ارائ ــت وی ب ــرار می دهــد. درنهای ــی ق ــورد ارزیاب  م
ــری شــهر ــر در شــکل گی ــی از مؤلفــه هــای مؤث  الگوی
ــن ــوی دی ــر معن ــه تأثی ــه ب ــا توج ــامی ب ــنتی اس  س
ــا ــود ب ــه خ ــرز، 1373( در مطالع ــد. )اهل ــدام می کن  اق
ــام »شــهر شــرق اســامی مــدل و واقعیــت« ضمــن  ن
ــر معیارهــای صــوری،  آنکــه کوشــش میکنــد عــاوه ب
ــه ــی را در حرکــت ب  عناصــر تاریخــی، اقتصــادی و دین
ــت ــامی دخال ــرق اس ــهر ش ــو از ش ــی ن ــوی تعریف  س
ــا ــامی تنه ــرق اس ــهر ش ــه ش ــر ک ــن تفک ــد، از ای  ده
ــت، ــهر اس ــی ش ــش قدیم ــی بخ ــنتی یعن ــه س  مدین
ــادی شــهر ــی در مب ــد. )نقــی زاده، تامات  دوری میگزین
 اســامی، 1392( در تأماتــی در مبــادی شــهر اســامی،
 ضمــن اشــاره بــه حضــور زیارت گاه هــا در نقــاط شــهری،
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نقشه1(موقعیت محدوده های موردمطالعه در شهر مشهد



شخصی سازی فضا در شهر مشهد نهایی

ــار ناشــی از ایــن حضــور در فضــای ــه آث ــه ارائ  اقــدام ب
 شــهری می پــردازد. )غنــی زاده. 1385(، شــهر در تمــدن
ــن ــد. وی در ای ــرار می ده ــی ق ــامی را موردبررس  اس
ــرح ــم و ط ــذار در نظ ــل تأثیرگ ــه عوام ــه ارائ ــه ب  مطالع

ــردازد. ــامی می پ ــهر اس ــر ش ظاه

7-مبانی نظری
ــاب ــود در ب ــای موج ــه رویکرده ــاره ب ــی اش ــن مبان   ای

 انســجام فضایــی و همچنیــن بیــان رویکــرد اســامی در
 ایــن زمینــه اســت.

ا لف( انسجام فضایی و رویکردهای مرتبط با 
آن: 

 رویکردهــای نظــری در بــاب انســجام فضایــی و انســجام
 شــهر: در حیطــه برنامه ریــزی منطقــه ای، مطالعــه ایــن
ــجام ــه انس ــادی ب ــجام اقتص ــذر از انس ــا، گ  رویکرده
 اجتماعــی فرهنگــی را مــورد تأکیــد قــرار می دهــد
ــا در ــودار، 1391: 5-12(. ام ــی جل ــفندیاری و رئیس  )اس
 ارتبــاط بــا رویکردهــای انســجام فضایــی شــهر به طــور

ــد. ــل توجــه ان ــژه 5 رویکــرد اساســی قاب  وی
 1- رویکــرد کل گــرا: محــور بحــث ایــن رویکــرد 
ــی  ــت یعن ــاره کلی ــان درب ــر انس ــیوه تفک ــر ش تأکیدب
ــی ذهــن اســت.  ــه منظــور نظــم کل ــی او، ب ــان بین جه
بــه نظــر کل گرایــان بینــش جزئی نگــر )اتمیســم( 
ــط در  ــه فق ــدی اســت ک ــگاری و تجری نوعــی ســاده ان
برخــی زمینــه هــای محــدود شــناخت معتبــر اســت. کل 
ــه  ــزا توج ــان اج ــده می ــط پیچی ــود رواب ــه وج ــان ب گرای
ــان  ــط می ــه رواب ــه جانب ــوی هم ــناخت الگ ــد و ش دارن
عناصــر شــکل شــهر را نقطــه آغازیــن طراحــی شــهرها 

ــی، 1387: 55(. ــد )توالی میدانن
ــن  ــازمندگرایی مبی ــازمندگرا: س ــرد س  2- رویک
ــت.  ــر اس ــیع ت ــی وس ــا نظم ــد ب ــه پیون ــان ب ــاز انس نی
ــی  ــی شناس ــر و زیبای ــفه هن ــن فلس ــرد بی ــن رویک ای
ازیــک طــرف و قواعــد عملکــردی از طــرف دیگــر قــرار 
ــدت  ــفی وح ــی- فلس ــه مذهب ــی از نظری ــذا طیف دارد. ل
هدفمنــد، تــا نظریــه غیردینــی و علمــی- عملکــردی را 
ــه  ــت ک ــد اس ــی معتق ــازمندگرایی مذهب ــرد. س فرامی گی
ــد  ــدت هدفمن ــود، وح ــوع خ ــای متن ــت در نیروه طبیع
ــت و  ــی اس ــت اله ــانه خلق ــه نش ــد ک ــل می کن را حم
ــازمندگرایی  ــل س ــد. در مقاب ــد میکن ــد از آن تقلی هنرمن

ــت  ــی اس ــم و نوگرای ــر از مدرنیس ــه متأث ــردی ک عملک
ــی،  ــت )توالی ــرد اس ــکل از عملک ــت ش ــد به تبعی معتق
ــر  ــر دو ب ــورد ه ــدس و ماممف ــک گ 1387: 69(. پاتری
ــزاد،  ــتند )پاک ــد داش ــازمند« تأکی ــوان »س ــتعاره پرت اس

 .)246  :1386
 3- رویکــرد زیبایــی گــرا: بــر اســاس ایــن 
ــه  ــن زمین ــی اســت. در ای رویکــرد، وحــدت منشــأ زیبای
ــن  ــی از مهمتری ــوان یک ــه به عن ــی گون ــش نقاش جنب
رویکردهــای زیبایــی شناســی موردتوجــه اســت. در ایــن 
ــری اســت کــه وحــدت شــکلی  ــری هن منظــر شــهر اث
ــر  ــون تأثی ــدی چ ــت قواع ــق رعای ــزای آن، از طری اج
ــد،  ــوط دی ــر خط ــا ب ــزاء در فض ــان اج ــی می هماهنگ
ــی  ــی و... عمل ــادگی در طراح ــا، س ــودن فض ــور ب محص
می شــود. الگــوی ســیمای شــهر، از دیگــر رویکردهــای 
مهــم در ایــن زمینــه اســت کــه در آن ســه عامــل مؤثــر 
ــدم  ــه ق ــه تجرب ــه ب ــد از : 1- دیدشناســی ک ــارت ان عب
ــود.  ــوط می ش ــان مرب ــرعت یکس ــا س ــهر ب زدن در ش
ــا  ــان ب ــدن انس ــدی ب ــه کالب ــه رابط ــه ب ــکان ک 2- م
ــا تاروپــود شــهر  محیــط اشــاره دارد و 3- محتــوا کــه ب
یعنــی رنــگ، نســج، مقیــاس، ســبک و ویژگــی و 
ــه«  ــو زیت ــودن ســروکار دارد. »کامیلی ــرد ب ــه ف منحصرب
از چهــره هــای مشــهور در ایــن زمینــه اســت. وی بــرای 
نخســتین بــار شــهر را بــه مثابــه اثــری معمارانــه مطــرح 
ــود  ــی ش ــه بعدی طراح ــورت س ــد به ص ــه بای ــد ک میکن
ــرد  ــام می ب ــی ن ــر فضای ــوان هن ــازی به عن و از شهرس

)همــان: 150-148(.
ــد   4- رویکــرد ســاختارگرا: ســاختارگرایان معتقدن
عنصــر  به عنــوان  فضایــی  شــبکه  بــه  بایــد  کــه 
اتصالدهنــده کالبــد شــهر و ســاختار فضایــی شــهر 
ــاختمانی  ــوده س ــر ت ــرف ب ــد ص ــت داد و از تأکی اهمی
ــی  ــاخه مهم ــی ش ــاختارگرایی ذهن ــد. س ــاب ورزی اجتن
ــهرها  ــی ش ــه موضــوع خوانای ــاختارگرایی اســت ک از س
ــا  را مطــرح میکنــد. بــه ایــن معنــا کــه اگــر شــهر خوان
باشــد بــه شــکل کامــل به وســیله مــردم درک می شــود 

)Cristian, 2009, p. 173(1می شــود فهمیــده  و 
ادمونــد بیکــن، کوئیــن لینــچ، و الکســاندر ازجملــه 
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1- بــه شــکل خــاص در ایــن زمینــه می تــوان بــه پــروژه شــهر خوانــای 
بریســتول اشــاره کــرد کــه بــه دنبــال آن اســت تــا از طریــق اتخــاذ یــک 
شــیوه کلــی نگــر همــه جانبــه بــرای توســعه شــهر تعریــف کاربــردی و 
ــد.. در ســطح حکومت هــای شــهری  ــه کن کارایــی از خوانایــی شــهر ارائ

نیــز در اروپــا چنیــن موضوعــی قابــل مشــاهده اســت.
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معتقدیــن بــه ایــن رویکــرد می باشــند. بــه شــکل 
خــاص، لینــچ معتقــد اســت کــه شــکل گیــری تصویــر 
ــه از  ــت ک ــه اس ــد دو جانب ــک فراین ــه ی ــهر در نتیج ش
ــود  ــت می ش ــط آن هدای ــر و محی ــاهده گ ــق مش طری

ــت، 1385: 66-57(.  ــد )فاح ــداری کن پن
رویکردهــای  از  کوتــاه  بنــدی  جمــع  یــک  در 
انسجام بخشــی اســتنباط می شــود کــه؛ توجــه بــه 
معنــا ازجملــه ویژگی هــای مشــترک تمامــی ایــن 
ــف  ــطوح مختل ــگاه و س ــوع ن ــه ن ــت. البت رویکردهاس
ــا  ــن رویکرده ــه ای ــت ک ــی اس ــه آن موضوع ــه ب توج
را از یکدیگــر متمایــز می ســازد. بنابرایــن می تــوان 
ــه  ــی در نتیج ــجام فضای ــی از انس ــش مهم ــت بخ گف
ــا آن اســت.  ــط ب ــا در رویکردهــای مرتب ــه معن توجــه ب
از ســوی دیگــر ایــن معنــا ارتبــاط نزدیکــی بــا زیبایــی 
دارد. چراکــه درک زیبایــی در مرحلــه اول از طریــق 
ــاهزاده، 1391: 64)  ــرد )میرش ــورت می پذی ــا ص معن

 .(Ziaei, 2012) و 
چنیــن موضوعــی ســبب شــده اســت تــا معنــا و 
ــی  ــه مهم ــواره وج ــدی هم ــا فضــای کالب ــاط آن ب ارتب
از فعالیت هــای علمــی و تحقیقاتــی محققــان را بــه 
خــود اختصــاص دهــد. رویکــرد معناگــرا حاصــل چنیــن 
تاشــی اســت )بمانیــان، 1389(. بــر ایــن اســاس معانــی 
ــاکنین را در  ــارکت س ــد مش ــکان می توان ــوای م و محت

ــد  ــا ده ــی ارتق ــزی مکان ــای برنامه ری فراینده
.(Kuoppa, 2013, p. 89)

ــرای شــهر  ــورت ســه ســطح از ب ــن رابطــه راپوپ  در ای
ــد ــان میکن ــن را بی ــاال، متوســط و پائی شــامل ســطح ب

. (Smith, 2007, p. 30)
 جنیفــر کــراس ســطوح مختلــف حــس مــکان را شــامل 
7 مرحلــه می دانــد کــه از بی اعتنایــی نســبت بــه 
مــکان آغازشــده و بــه فــداکاری بــرای آن ختــم میشــود 
ــرش  ــن نگ ــارمی، 1388: 23-40(. در ای ــی ش )صمیم
ــا و مفهــوم مختــص  حتــی اشــکال هندســی دارای معن

بــه خــود هســتند.
ــروزه  ــا ام ــت ت ــده اس ــبب ش ــده س ــن ای ــر ای ــد ب تأکی
شــهر پایــدار خــاق را نــه یــک شــهر فــن گــرا بلکــه 

ــم2  ــرض کنی ــک ف ــهر ایدئولوژی ــک ش ی
.(Eugen Ratiu, 2013, p. 6)

ب( رویکرد حکمای مسلمان در باب انسجام: 
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1-Keno” capitalism

2- رویکردهـای معنـا گـرا در شـرایط کنونـی بخش مهمـی از فعالیت های 
مدیـران شـهری در سراسـر دنیـا بـه خـود جلـب کـرده اسـت. بـه عنـوان 
مثـال در شـهر هلسـینکی زیرسـاخت های مرتبط بـا سـاختارهای فیزیکی، 
عملکـردی و مشـارکتی بـه گونـه ای توسـعه یافتـه اسـت کـه شـهروندان 
محلـی می تواننـد آماده شـوند بـه منظوردسـتیابی به یک فرهنـگ حمایتی 

بـرای فراهـم کـردن یـک هویـت مبتنـی بر مـکان و حـس اجتماعی

از را  ســاکنین  می بایســت  شــهر  کالبــد  او   ازنظــر 
ــودن ــی دار ب ــه معن ــد چراکــه ب  گذشــته خــودآگاه گردان
 شــهر کمــک می کنــد )لینــچ، 1381: 215(. وی در اثــر
ــار را ــت معی ــوری شــکل خــوب شــهر«، هف  خــود »تئ
ــد؛ ــرای ســنجش شــکل خــوب شــهر مطــرح می کن  ب
ــی، ــب، دسترس ــی، تناس ــرزندگی، معن ــامل س ــه ش  ک
 نظــارت و اختیــار، کارایــی و عدالــت اســت )نگارســتان،
 1389: 59-68(. بــه عقیــده او عملکــرد هویــت، ســاختار
ــد ــر شــهر را تشــکیل مــی دهن ــی اجــزاء تصوی و معن

.)Tveter, 2009, p35)
 وی انســجام و کلیــت شــهر را از طریــق همخوانــی هــر

عنصــر بــا دیگــر عناصــر مطــرح می ســازد
.(Botwina & Botwina, 2012)

ایــن رویکــرد  5- رویکــرد زمینــه گرایــی: 
دارای ابعــاد کالبــدی و انســان گرایانــه اســت کــه 
ــکار،  ــت )گل ــتوار اس ــت مدرن اس ــه های پس ــر اندیش ب
1390: 179(. زمینــه گرایــی، ســازگاری بــا زمینــه 
ــل  ــی را عام ــی – فرهنگ ــی و اجتماع ــدی، تاریخ کالب
ــه کالبــدی، شــهر  ــد. در زمین انســجام در شــکل می دان
همچــون کــوالژ اســت.در ایــن رابطــه دیــر و فاســتی 
ــا مفهــوم ســرمایه داری  نوعــی شهرنشــینی جدیــد را ب
ــدا از  ــای ج ــه در آن فضاه ــد. ک ــان می دهن ــو1 نش کن
هــم، شــبیه بــه اتصــال تکــه هــای گوناگــون بــه نــوع 

ــود  ــته می ش ــی آراس خاص
 .(Rodríguez González, 2004)

ــه  ــی ب ــه گرای ــه زمین ــوط ب ــای مرب ــا ورود نظریه ه ب
ــه  ــی، زمین ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــای تاریخ عرصه ه
انســان گرایانــه آن شــکل گرفــت. کــه در ایــن خصوص 
میتــوان بــه نظریــه مــکان اشــاره کــرد. اســاس نظریــه 
مــکان، درک خصوصیــات انســانی و فرهنگــی فضــای 
کالبــدی اســت. چهــره شــاخص و نظریه پــرداز در 
ــد  ــد. وی معتق ــولتز می باش ــی ش ــه گرای ــرد زمین رویک
اســت بشــر وقتــی ســکنی می گزینــد کــه بتوانــد خــود 
ــم ذات  ــا آن ه ــق داده و ب ــط تطبی ــک محی ــا ی را ب

 (Luque-Martınez,Del Barrio-Garcı,
Angel Iban ez,& Rodrıguez Molina,2007).



شخصی سازی فضا در شهر مشهد نهایی

انســجام، در خصــوص  اســامی   رویکــرد حکمــای 
ــتی ــان هس ــه جه ــا ب ــاد آنه ــش و اعتق ــه از بین  برگرفت
ــن ــر ای ــور درک بهت ــذا به منظ ــناختی دارد. ل  و معرفت ش
ــت ــادی و معرف ــش اعتق ــت، بین ــروری اس ــرد ض  رویک
ــن ــا از ای ــود ت ــع ش ــه واق ــام موردتوج ــناختی اس  ش
ــجام و ــوع انس ــری از موض ــق ت ــناخت عمی ــذر ش  رهگ

ــردد. ــل گ ــرت حاص ــدت در کث ــل وح اص
مــاک، اســامی،  جهان بینــی  در  اعتقــادی   ازنظــر 
 توحیــد و وحدانیــت خداونــد اســت در ایــن بینــش هــدف
 صرفــًا نــه رفــاه انســانی، بلکــه تبلــور خصوصیاتــی اســت
ــد ــوق می ده ــال س ــرب و کم ــوی تق ــه وی را به س  ک

ــری، 1384: 97(. ــی اکب  )عل
 ایــن مکتــب، دارای دو حــوزه حکمــت نظــری و عملــی
ــی، ــری، کل ــت نظ ــر حکم ــم ب ــای حاک ــت. گزاره ه  اس
ــاری، ــی، اعتب ــر نســبی و در حکمــت عمل ــی و غی  حقیق
ــی و ــه مجمــوع شــرایط زمان ــر و وابســته ب  نســبیت پذی

ــره کار ع. ، 1386: 44(. ــت )نق ــی اس مکان
ــمانی، ــد جس ــر بع ــاوه ب ــه ع ــن اندیش ــان در ای   انس

ــه ــرگ ب ــس از م ــه پ ــت ک ــی اس ــدی روحان  دارای بع
او )بداشــتي، 1389: 18-1(.  ادامــه می دهــد   حیــات 
ــس ــل نف ــه تکام ــم اخــاق، ب ــری از عل ــن بهره گی  ضم
ــد ــال می رس ــه کم ــه مرحل ــت یافته و ب ــت دس  و معرف
 )امــام جمعــه زاده، 1388: 75-100(. لــذا در اندیشــه
 اســامی، مــاک نــه انســان، بلکــه انســان آفریــن اســت

ــی، 1393(. ــوادی آمل )ج
 مهمتریــن ویژگــی معرفــت شناســی اســامی، دســتیابی
 بــه حقیقــت اســت )فعالــی، 1370: 92(. ایــن معرفــت از
 ســویی تجربــه و حــس و از ســوی دیگــر عقــل و قلــب
ــد ــرار میده ــد ق ــورد تأکی ــت م ــه حقیق ــتیابی ب  را در دس
ــه ــوان آن را نقط ــه می ت ــران، 1390(. ک ــی و دیگ  )ایمان
ــد ــمار آورد )زاه ــه ش ــرب ب ــی غ ــل معرفت شناس  تقاب
ــه شــیوه های کســب ــن ازجمل ــی. 1391(. همچنی  زاهدان
ــه دو ــم ب ــای اســام تقســیم عل ــت در نظــر حکم  معرف
ــیروانی، 1389: ــت )ش ــی اس ــوری و حصول ــته حض  دس

.)110-65 
ــن ــای را در تبیی ــبک ویژه ــائل س ــن مس ــه ای ــاد ب  اعتق
ــب ــه در قال ــودات شــکل داده ک ــا موج ــق ب ــاط خال  ارتب
ــای اســامی ــرت« توســط حکم ــدت در کث  اصــل »وح
ــجام ــی انس ــای اصل ــل مبن ــن اص ــت. ای ــده اس  بیان ش
ــه  در تفکــر اســامی اســت. در ایــن زمینــه چهــار نظری

قابل ارائــه اســت:
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1- اعتقــاد بــه واحــد منکــر کثــرت نیســت. بنابرایــن می تــوان گفــت در 
ایــن اندیشــه خداشناســی مســتلزم انــکار کثــرت نیســت

ــری  ــود ام ــدت وج ــه وح ــت ک ــده اس ــن عقی ــو برای 2- هیکوایزوتس
ــت. ــامی نیس ــا اس ــی ی ــراً ایران منحص

ــود  ــدت وج ــر از وح ــن تعبی ــم ای ــراي تفهی ــه ب ــي ک ــواًل مثال  3- معم
ــورت  ــن ص ــه ای ــت. ب ــف آن اس ــات مختل ــور و درج ــال ن ــد، مث می زنن
ــور ضعیــف، ضعــف و شــدت آن هاســت. ــا ن ــور شــدید ب کــه اختــاف ن

ــن ــر ای ــائیون ب ــودات: مش ــرت موج ــن و کث  1- تبای
ــکیل ــی تش ــق از موجودات ــم حقای ــه عال ــد ک  عقیدهان
 می شــود کــه هرکــدام بــا دیگــری تبایــن بالــذات دارنــد
ــوم ــق ذهــن انســانی، مفه ــرات از طری ــن کث ــزاع ای  انت
 واحــدی را بــه دســت می دهــد )طباطبایــی. 1354. ص.

.)55
 2- از نظــرگاه حکمــت اشــراق، هســتی، حقیقتــی یگانــه
ــب مختلفــی از شــدت و ضعــف،  اســت کــه دارای مرات
ــور خورشــید، ــا و فقــر اســت؛ ماننــد ن  تقــدم، تأخــر، غن
ــترک و از ــت مش ــه در نورانی ــه هم ــتارگان ک ــاه و س  م
ــاوت آنهــا فقــط به شــدت و ضعــف ــد و تف  ســنخ واحدن
ــی، 1381: ــا اســت )ابراهیمــی دینان ــور و روشــنی آنه  ن

.)103-90
 3- عرفــا )همچــون ابــن عربی(خلقــت را به نوعــی
ــی ــه عل ــر نظری ــد و ب ــر میکنن ــودی تعبی ــی وج  تجل
 معلولــی فلســفی، خــط بطــان می کشــند. توجیــه ابــن
ــخصی ــردی و ش ــدت ف ــود، وح ــدت وج ــی از وح  عرب
 اســت و منظــور از موجــود، واجــد حقیقــت هســتی

ــع(. ــت)همان منب اس
و اولیـن  ماصـدرا  و  متعالیـه  حکمـت  دیـدگاه  از   -4 
 مهمتریـن موضـوع در خصـوص وحدت و کثـرت، اصالت
 وجود اسـت. موضـوع دیگری کـه ماصدرا به آن اشـاره
 دارد تشـکیک وجـود اسـت. بـه ایـن معنی کـه تنها یک
 واقعیـت بیش نیسـت و تمـام کثرات جلوه هـای گوناگون
 آن است1)شـانظری، 1388: 112( و سـبب می شـود کـه
 یـک حقیقـت بتوانـد در عیـن حفـظ وحـدت خـود، در
 قالـب امـور کثیـره نمایـان شـود2 )رضایـی، 1385: 84(.
 پـس می تـوان گفـت حقایـق عینـی وجـود، بـا یکدیگـر
 هـم وحدت دارنـد و هم تمایز،ولـی تمایز آنهـا به گونه ای
 نیسـت کـه آن وحدت را خدشـه دار کند، بلکـه تمایز آنها
 به شـدت و ضعـف برمی گردد3)شـیخ االسـامی. 1380.
اهمیـت خصـوص  در  مطهـری  شـهید   .)35-11  ص. 
 وحـدت وجـود بیـان مـی دارد کـه: »... وحـدت وجـود از
 آن اندیشـه هایـی اسـت کـه کمتـر کسـی به عمـق این
 اندیشـه پـی بـرده اسـت« )رودگـر، 1389: 132-111(.
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 هرچنــد ایــن اصــل بــه شــکل کلــی، ارتبــاط مجموعــه
ــا ــد، ام ــن می کن ــر را تبیی ــا یکدیگ ــم ب ــودات عال  موج
ــط ــماری توس ــار بش ــق آث ــأ خل ــر، منش ــه هن  در عرص
ــه ایــن مــوارد، ــوده اســت. ازجمل  هنرمنــدان مســلمان ب
 در شــهر و شــکل یابــی فضــای آن اســت. کــه در ایــن
ــرد ــاره ک ــان اش ــب اصفه ــه مکت ــوان ب ــوص می ت  خص

)حبیبــی، 1377: 53-48(.

ج( انســجام فضایــی ناشــی از اصــل وحــدت 
در کثــرت

ــی ــجام فضای ــرت در انس ــدت در کث ــل وح ــم اص  تعمی
ابعــاد گوناگــون  و تجلــی آن در شــهر اســامی از 
ــد از: ــارت ان ــار عب ــه اختص ــه ب ــت. ک ــی اس قابل بررس
 1- مقصــود از انســجام فضایــی: در شــهر اســامی
 انســجام فضایــی در درجــه اول ماحصــل بینش اســامی
 و توجــه آن بــه امــور مــادی و معنــوی و عــدم تفکیــک
 ایــن دو از یکدیگــر اســت )رحیــم پــور ازغــدی، 1392:
ــذا ایــن را می تــوان مهمتریــن جنبــه انســجام در  13(. ل
ــه شــمار آورد. از ســوی دیگــر هــدف  شــهر اســامی ب
ــه ــق ب ــیر ح ــت در مس ــجام، حرک ــن انس ــی از ای  نهای

ــق اســت. ــوان ســرانجام و حقیقــت مطل  عن
ــا توجــه بــه اینکــه ایــن جهــان مخلــوق خداونــد  ــذا ب ل
ــت،  ــتی اس ــه هس ــا و یگان ــق یکت ــز خال ــد نی و خداون
ــود و  ــد ب ــز مشــمول وحــدت خواه ــان نی ــن جه ــذا ای ل
می بایســت در راهــی کــه داللــت بــه خــدا کنــد، شــکل 

بنــدی شــود
 :1386 )خلعتبــری،  و    (Sidawi, 2013, p. 31)
ــاده،  ــم م ــی عال ــی اصل ــه اینکــه ویژگ ــه ب ــا توج 14(.ب
کثــرت آن و عالــم معنــا، وحــدت بخشــی اســت، 
می تــوان گفــت، شــهر اســامی، دســتیابی بــه انســجام 
فضایــی را از مســیر تنــوع و کثــرت مدنظــر دارد. چنیــن 
نگاهــی چارچوبــی را بــه هــم می زنــد کــه در آن عناصــر 
ــوده و  ــد ب ــر متح ــا یکدیگ ــهر ب ــوی ش ــدی و معن کالب

ــذارد.  ــش می گ ــه نمای ــدی را ب ــود واح وج
ــرت در  ــدت در کث ــل وح ــتغرق در اص ــم مس  2- مفاهی
ــی در  ــی: واکاوی و ژرف اندیش ــجام فضای ــوص انس خص
خصــوص اصــل وحــدت در کثــرت، بیانگــر موضوعاتــی 

ــاب انســجام اســت: ــر در ب ــه شــرح زی ب
 2-1(وحــدت و عامــل انســجام: نمایــش و 
تجلــی انســجام در ایــن اصــل بــر پایــه تنــوع و کثــرت 
اســت. لــذا عامــل و مقــوم وحــدت، می بایســت آنچنــان 

ــه تکثرهــا و قالب هــای  ــد ب ــا بتوان ــر باشــد ت انعطاف پذی
گوناگــون آن پاســخگو باشــد. یــا بــه عبارتــی کثرت هــا 
ــی  ــن ویژگ ــند. چنی ــدت برس ــه وح ــول آن ب ــد ح بتوانن
ــم  ــذا ایــن عامــل، در عال ــم مــاده اســت. ل خــارج از عال
ــت،  ــوان گف ــن اســاس می ت ــر ای ــور اســت. ب ــا متبل معن

وحــدت و عامــل انســجام، عاملــی معنــوی اســت. 
 ویژگــی مهــم ایــن معنــا، کمــال طلبــی و حقیقت گرایــی
ــی ــت گرای ــی و حقیق ــال طلب ــن کم ــه ای ــت. ک  آن اس
ــبب ــازد و س ــم می س ــا فراه ــی را در کثرته ــیر معنای  س
 تکامــل و ارزشــیابی آنهــا می شــود. ایــن ویژگــی معنــا،
ــای پست مدرنیســم ــا در اندیشــه ه ــز از معن  آن را متمای
 میکنــد. ایــن معنــا )در فضــا( دارای مراتــب اســت )اصــل
ــه ــی ب ــب دارای ویژگی های ــن مرات ــه ای ــکیک( ک  تش

شــرح زیــر اســت:
ــه ــود را ب ــه خ ــت. بلک ــی نیس ــوه آن آن ــور و جل  *حض
 تدریــج آشــکار میســازد. علــت ایــن امــر آن اســت کــه
 هــر فــردی بهتناســب قــدر و معرفــت خــود، آن را درک
ــن ــرای ای ــردد. ب ــی نگ ــم و گمراه ــار وه ــا دچ ــد ت  کن
ــتفاده از ــی و اس ــات ادب ــری از صناع ــره گی ــور به  منظ
ــامی و ــر اس ــای در هن ــگاه ویژه ــل، جای ــز و تأوی  رم

 به ویــژه ایرانــی دارد.
*تشــکیک معنــا، ســبب تجلــی آن در الیــه هــای 
گوناگونــی می شــود. بــه عبارتــی حقیقــت در پــس الیــه 
هــای گوناگــون معنایــی مخفــی اســت. چنیــن ویژگی در 
شــهر، فضایــی را متبلــور می ســازد کــه میــزان آشــنایی 
ــن  ــزان ســیر و حرکــت، در ای ــه می ــا فضــا ب ســاکنین ب

مراتــب معنایــی اســت. 
ــی و  ــله مراتب طول ــک سلس ــورت ی ــیر به ص ــن س *ای
بــه شــکل هدفمنــد و دارای مســیر مشــخص اســت. کــه 
ــدی شــروع  نقطــه شــروع آن از شــکل ظاهــری و کالب
می شــود و تــا اتصــال بــه معرفــت حقیقــی تــداوم 
ــن  ــی از مهمتری ــل یک ــن اص ــع ای ــد. در واق ــدا میکن پی
قوانیــن الزم بــرای دســتیابی بــه انســجام شــهری 
ــی  ــه صورت ــب ب ــله مرات ــه سلس ــب ک اســت. به این ترتی
پیوســته در کلیــه مقیــاس هــا از اســتخوان بنــدی شــهر، 

تــا ترکیبــات معمــاری موردتوجــه اســت1. 
ــن  ــم دیگــر چنی ــی مه ــدم ســکون ویژگ ــی و ع *پویای
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1- لیکـن مـرور تجربیـات شـهری معاصـر نشـان می دهد که لفظ سلسـله 
مراتـب بـه صورت صـوری و غالبًا بصورت مـوردی و موضعـی مطرح بوده 
اسـت نـه اینکـه مفهوم جامع آن )شـامل مـوارد و مراتب الزمـه و توجه به 

کلیـت کالبـد فضاهای شـهری و معانی آن ها( )طبیبیـان. 1390(.



شخصی سازی فضا در شهر مشهد نهایی

1- بـا در نقطـه بـودن ویژگـی سـکون اسـت در مقابـل »خط« کـه بیانگر 
حرکت اسـت، قـرار دارد.

 شکل1(ســیر عمــودی، سلســله معنایــی و اثرگــذاری فضــا در
شــیوه انســجام شــهر اســامی.منبع: یافتــه هــای تحقیــق

ــودی  ــت عم ــر حرک ــی ب ــه مبتن انســجامی اســت. چراک
ــه  ــک الی ــت از ی ــودی، حرک ــیر عم ــت. س ــی اس و افق
ــز  ــی نی ــیر افق ــر و س ــی دیگ ــه معنای ــه الی ــی ب معنای
ــر  ــی در ه ــه معنای ــر الی ــی در ه ــر جابجای ــی ب مبتن
مرتبــه اســت. از ســوی دیگــر ایــن ویژگــی و اتصــاف و 
اتصــال انســان بــه آن، ســبب ســیر و حرکــت انســان نیــز 
ــا  ــا درک الیه ه ــواره ب ــان هم ــی انس ــه عبارت ــود. ب میش
ــت،  ــی و معرف ــب آگاه ــن کس ــی، ضم ــب معنای و مرات
حرکــت بــه ســمت کمــال خــود را نیــز تجربــه میکنــد. 
ــت  ــا حرک ــراه ب ــًا هم ــی الزام ــی و حرکت ــن جابجای چنی
فیزیکــی و انتقــال مــادی در فضــا نیســت و بــا »در نقطــه 

ــدارد. ــض ن ــی« تناق ــکون فیزیک ــودن1« و »س ب
* چنیــن حرکتــی ســبب اتصــال و پیونــد عمیــق انســان 
ــه دلیــل جهتــدار  ــا مــکان میشــود و از ســوی دیگــر ب ب
بــودن، انســجام و یکپارچگــی شــهروندان را نیــز در پــی 
 بــودن، انســجام و یکپارچگــی شــهروندان را نیــز در پــی
 دارد. افــزوده می شــود و آن »انســجام ســاکنین« اســت.
 شــکل زیــر ســیر عمــودی، سلســله معنایــی و اثرگــذاری
ــش ــه نمای ــیوه انســجام شــهر اســامی ب  فضــا را در ش

می گــذارد.
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 نداشــتن جغرافیــای خاصــی دانســت کــه مفهــوم »امــت
ــات، 1369: 11(. ــد )بم ــف میکن ــامی« آن را تعری  اس
ــه ای ــه گون ــجام ب ــدت و انس ــدی، وح ــه کالب  در عرص
ــای ــبکه فضاه ــجم از ش ــه ای منس ــه مجموع ــت ک  اس
 شــهری را در بافــت ایجــاد کــرده اســت )اســماعیلیان،
 1392: 65-82(. بــه عبارتــی عناصــر و بناهــای مختلــِف
 موجــود در شــهرهای ســنتی اســامی، در کافــی
 از معابــر و شــریان های ارتباطــی، مجموعــة واحــِد

می ســازند. را  ســازمان یافته ای 

  2-2(کثــرت و عامــل تنــوع: همانطــور کــه عنوان
ــل ــه دلی ــا ب ــرت، کثرت ه  شــد در اصــل وحــدت در کث
ــت ــت هســتند دارای اهمی ــه حقیق ــاب و آیین  آنکــه بازت
 می باشــند. در چارچــوب اصــل وحــدت در کثــرت،
ــند: ــر می باش ــرح زی ــه ش ــی ب ــا دارای ویژگی های کثرته
عبارتــی بــه  اســت  منــد  وظیفــه  1-کثــرت    
و ظهــور نمایــش  وظیفــة  مــاده(،  )عالــم   کثرتهــا 
ــه و ــر، وظیف ــه ب ــه، اضاف ــن وظیف ــدت را دارد. ای  وح
 عملکــردی اســت کــه بــدان عمــل می کنــد. لــذا
ــف ــود، موظ ــرد خ ــه و عملک ــار وظیف ــاده در کن ــر م  ه
گــذارد. نمایــش  بــه  را  وحــدت  از  وجهــی  اســت 
 2-کثرتهــا و تنــوع، بی هــدف نبــوده و جهــت دار هســتند.
 و ایــن بــه دلیــل جهت گیــری آنهــا در خصــوص تجلــی
ــا ــرت ت ــم کث ــدوده و حری ــی مح ــه عبارت ــت. ب  معناس
 آنجاســت کــه از حریــم و محــدوده این معنا خارج نشــود.

ــدت  ــه وح ــته ب ــود وابس ــان و ذات خ ــرت در نه  3-کث
ــت  ــذا جه ــرد. ل ــکل می گی ــاس آن ش ــر اس ــوده و ب ب
ــدارد.  ــه عامــل خــارج از خــود ن ــاز ب انسجام بخشــی، نی
بــه عبارتــی ارتبــاط آن، بــا عامــل وحدت بخــش درونــی 
و وابســته بــا ویژگی هــای کثــرت اســت و عوامــل دیگــر 
ــوص  ــن خص ــه در ای ــی ثانوی ــر نقش ــبکه معاب ــر ش نظی
ــا کثــرت در تجلــی آن اســت. ــد. ارتبــاط وحــدت ب دارن

ــی  ــرت متجل ــی در کث ــدت به نوع ــی وح ــه عبارت  4-ب
میشــود. لــذا ایــن تجلــی زمینــه ارتبــاط ســطوح مختلــف 

ــازد.  ــرار می س ــر برق ــا یکدیگ را ب
ــل ــی کام ــد، تجل ــوان ش ــه عن ــور ک ــوع همانط  درمجم
 چنیــن اصلــی را در مکتــب اصفهــان می تــوان مشــاهده
بــه حاکــم،  جهان بینــی  به تبــع  آن  در  کــه   کــرد. 
ــی ــله مراتب فضای ــد. سلس ــت می یاب ــان دس ــدت بی  وح
 از بزرگتریــن مقیــاس تــا کوچکتریــن مقیــاس کالبــدی

بایــد گفــت اصــول شهرســازی ایــن اســاس   بــر 
ــد ــوه توحی ــه جل ــاز می شــود، ک  اســامی، از وحــدت آغ
ــه هویــت مســلمانی می رســد  اســت و در مســیر خــود ب
ــه ــلمانان، و به نوب ــادات مس ــا و اعتق ــش باوره ــه نمای  ک
 خــود جلــوه دیگــری از توحیــد اســت )ســادات حســینی،
ــهر ــی ش ــجام فضای ــر از انس ــطحی دیگ  1392: 26(. س
ــان و ــه زم ــودن آن ب ــدود نب ــوان مح ــامی را می ت  اس
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حقیقت مطلق

8- یافته های تحقیق
ــا ــنایی ب ــه منظــور آش ــی، ب ــب قبل ــه مطال ــه ب ــا توج  ب
ــی ــهد، نگاه ــهر مش ــا در ش ــازی فض ــد شخصی س  رون
 اجمالــی بــه معرفــی شــهر مشــهد به عنــوان بســتر ایــن
 فراینــد، خواهــد توانســت حلقــه ارتبــاط مناســبی بــرای
ــد. ــت ده ــه دس ــهر ب ــن ش ــوع در ای ــن موض  درک ای

الف(معرفی اجمالی شهر مشهد: 
مشــهد بزرگتریــن کان شــهر مذهبــی کشــور، در ســال 
ــران،  ــت )مرکزآمارای ــر جمعی ــون نف ــا 2.7 میلی 1390 ب
1390( بــه دلیــل موقعیــت ممتــاز مذهبی- گردشــگری، 
ســاالنه پذیــرای حــدود 19.8 میلیــون نفــر مســافر اســت 
ــال 302 هجــری  ــازمان میراث فرهنگی، 1388( در س )س
ــه  ــه ب ــن منطق ــام در ای ــا علیه الس ــام رض ــری ام قم
شــهادت رســیدند و لــذا بنــام مشــهدالرضا موســوم شــد 

.)01  :6431 )طرح جامع شهرمشــهد، 
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ــه ــت ک ــر آن اس ــاس ب ــر مقی ــت و در ه ــده اس  ایجادش
ــم ــد. عال ــان باش ــش جه ــل وحدت بخ ــی از اص  بازتاب
ــی را ــی باطن ــری، نظم ــی ظاه ــن بی نظم ــر در عی  صغی
 داراســت)نظم در بی نظمــی( )اهــری، 1380: 11(. نقــش
 چنیــن الگویــی را نیــز می تــوان در ســایر کشــورها
 ازجملــه هندوســتان نیــز مشــاهده کــرد کــه اقتباســی از

ــامبی، 1383: 20(. ــت )میراکوس ــان اس ــرح اصفه ط
 باایــن حــال شــهر اســامی در نتیجــه تحــوالت عصــر
ــای ــی دولت ه ــدن تدریج ــتعمار و دور ش ــدرن و اس  م
 حاکم ســرزمین های اســامی از اجــرای قوانین اســامی،
 نتوانســت شــکوه گذشــته خویــش را بــه نمایــش گــذارد
 )پاپلــی و وثوقــی، 1375: 7(. در حــال حاضــر مهمتریــن

ــه خلــق فضــا در شــهر اســامی  انتقــادات وارده ب
(Sidawi, 2013, p. 26) عبارتند از:

 اول: پذیــرش و اســتفاده از مثــال هــای خارجــی و ســبک
 معمــاری غربــی. دوم: معمــاری حــال حاضــر هیــچ
 پیونــد بــا ارزشــهای اســامی نــدارد و پاســخگوی مؤثــر
ــوم: ــت و س ــش نیس ــام بخ ــردم و اله ــای م ــه نیازه  ب
 سوءاســتفاده از جنبــه هــا و اجــزاء ماننــد قوس هــا، مــدل
ــاری ــره از معم ــا و غی ــره ه ــی و پنج ــای قدیم  درب ه

ســنتی.

د( شخصی سازی فضا
 شخصی ســازی فضــا بــر اســاس اصــل وحــدت در
 کثــرت فراینــدی اســت کــه در آن یــک پدیــده از عالــم
 کثــرت، بــه دنبــال خــارج شــدن از دایــره کثــرات و ورود
 بــه حریــم وحــدت اســت)درحالیکه شــرایط ورود بــه ایــن

ــدارد(.  حریــم را ن
 الزمــه ورود بــه ایــن مقــام، برهــم زدن الیه هــای
ــه آن ــرات ب ــده اســت کــه کث  معنایــی توســط ایــن پدی
 وابســته انــد. چنیــن امــری ســبب خواهــد شــد تــا الیــه
ــده ــن پدی ــای ای ــا ویژگی ه ــط ب ــی مرتب ــای( معنای  )ه
 ارائــه شــود و از ایــن طریــق ذهــن و اندیشــه مخاطــب را

ــه خــود جلــب نمایــد.  ب
 ایــن مســئله عمدتــًا بــا نمایــش و خودنمایــی پدیــده بــه

انحــاء گوناگــون صــورت مــی پذیــرد.
  نظیــر مــکان گزینــی در موقعیــت خــاص، ارتفــاع

ــی ــردازی، و ویژگی های ــوع نورپ ــگ، ن ــوع رن ــن، ن  گرفت
ــت. ــن دس ازای

  بــه عبارتــی در ایــن فراینــد، شخصی ســازی فضــا
ــود را ــده، خ ــک پدی ــا ی ــد ت ــه هــم می زن  شــرایطی را ب

 معــرض نمایــش کثرت هــا قــرار دهــد و از ایــن راه خــود
ــدل ــهری مب ــای ش ــب در فض ــادی غال ــون نم  را همچ
ــد ــه بخواه ــای ک ــر پدیده ــاس ه ــن اس ــر ای ــازد. ب  س
ــد ــداز کن ــا خــود را در فضــا طنین ان ــای متناســب ب  معن
ــش در ــه کرن ــون را ب ــط پیرام ــق محی ــن طری  و از ای
ــازی ــخصی س ــتای ش ــازد، در راس ــود وادار س ــر خ  براب
 فضــا، حرکــت کــرده اســت. شــکل زیــر فراینــد شــخص

ــد ــازی فضــا را نشــان می ده س

شکل2(فرایند شخصی سازی فضا
ــام  ــر نظ ــذاری ب ــا، 2- اثرگ ــده از کثرته ــدن پدی ــدا ش 1-ج
معنایــی، 3- مطــرح شــدن بــه عنــوان عنصــری مجــزا، 4- 

ــق( ــای تحقی ــه ه ــع: یافت ــا )منب ــر کثرت ه ــذاری ب اثرگ
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ــگاه ــن زیارت ــه مشــهد به صــورت دومی ــان صفوی   در زم
)ســازمان میراث فرهنگی،1388(. بــا 

  در ســال 203 هجــری قمــری امــام رضــا علیه الســام
 در ایــن منطقــه بــه شــهادت رســیدند و لــذا بنــام
)طرح جامع شهرمشــهد، شــد  موســوم   مشــهدالرضا 
 1346: اهمیــت شــیعیان جهــان درآمــد )رهنـــما، 1376:

.)148 
 از دهــه40 بــه بعــد بــا اجــرای اصاحــات ارضــی، تزریق
ــتغال و ــه اش ــاد زمین ــه ایج ــر ب ــت و... منج ــد نف  درآم
ــد. ــهر گردی ــن ش ــه ای ــتایی ب ــران روس ــوم مهاج  هج
ــه ــد ک ــث ش ــت، باع ــد جمعی ــی از رش ــکات ناش  مش
 تهیــه طــرح جامــع شــهر بــرای یــک دوره 25 ســاله در
 ایــن دهــه انجــام شــود. پــس از وقــوع انقاب اســامی،
 وقــوع مهاجرت هــای روســتا شــهری همــراه بــا کمبــود
 مســکن و زیرســاخت ها، ضــرورت تهیــه طــرح تفصیلــی
ــع در ســال 1365 را ــب طــرح جام  شــهر مشــهد در قال
ــال ــا س ــال 1370 ت ــاله از س ــک دوره 25 س ــرای ی  ب

ــا، 1375: 293(. ــرد )رهنم ــرح ک 1395 مط
  در طــرح جامــع فعلــی شــهر مشــهد کــه در ســال 1372
 بــه تصویــب رســیده اســت پیش بینی شــده کــه وســعت
ــع و ــدود 245 کیلومترمرب ــه ح ــال 1395 ب ــا س ــهر ت  ش
 جمعیــت آن بــه 5.400.000 نفــر برســد )غمامــي، 1372:

.)71
ب(شخصی سازی فضا در شهر مشهد:

ــهد ــهر مش ــریع ش ــترده و س ــوالت گس ــی از تح  بخش
مناطــق در  اقامتــی  پروژه هــای  اجــرای  از   ناشــی 
 گوناگــون شــهر اســت. کــه در مــوارد متعــدد یکپارچگــی
 فضایــی آن را دســت خوش تغییــر و تحــول ســاخته
ــکل ــه ش ــرات، ب ــن تغیی ــش ای ــور نمای ــت. به منظ  اس
ــه ــر دو نمون ــود را ب ــز خ ــه تمرک ــن مطالع ــاص، ای  خ
فضــا، شخصی ســازی  موضــوع  قالــب  در   آشــکار، 
 منتقــل کــرده اســت. کــه شــامل محورهــای پیرامونــی

ــت. ــهد اس ــی مش ــات جنوب ــر و ارتفاع ــرم مطه ح
  1(ارتفاعات جنوبی شهر مشهد:

ــه عنــوان ســرمایه های طبیعــی و  ایــن ارتفاعــات کــه ب
 عمومــی و محیــط زیســت شــهری از گذشــته هــای دور،
 فضــای تفریــح، ورزش و گــذران اوقــات فراغت ســاکنین
 شــهر مشــهد بــه شــمار مــی آمــده، طــی ســالیان اخیــر
 بســتر فعالیت هــای اقتصــادی و ســرمایه گذاری شــرکت
ــت ــور درک وضعی ــه منظ ــت. ب ــده اس ــران گردی  آبادگ

تصویر1(موقعیت پروژه  آبادگران در ارتفاعات جنوبی مشهد
 منبع: نقشه توپوگرافی دشت مشهد

ــی ــی اســت نگاه ــهر مشــهد کاف ــی ش ــات جنوب  ارتفاع
 بــه موقعیــت طبیعــی ایــن شــهر شــود. شــهر مشــهد در
ــزار ــته کوه ه ــن دو رش ــه کشــف رود و بی  بســتر رودخان
 مســجد در شــمال و بینالــود در جنــوب واقع شــده اســت.
ــه ــه پهن ــوده اســت ک ــه ای ب ــهر به گون ــن ش ــعه ای  توس
ــات ــا ارتفاع ــی ب ــیار نزدیک ــه بس ــهر، فاصل ــدی ش  کالب
 جنوبــی در مقایســه بــا ارتفاعــات شــمالی دارد. در بخــش
 شــمالی، اراضــی کشــاورزی وســیع عامــل جدایــی
ــه در ــی ک ــات می شــود. درحال  محــدوده شــهر از ارتفاع
 جنــوب، فاصلــه ای بیــن ارتفاعــات و عرصــه شــهر وجــود
ــا ارتفاعــات ــدارد. ایــن وضعیــت ســبب شــده اســت ت  ن
 جنوبــی دیــد مناســبی بــه کل پهنــه شــهر داشــته باشــد.
 همچنیــن از ســوی دیگــر اســتقرار کاربری هــای مهمــی
ــارک ــی، پ ــگاه فردوس ــون دانش ــه همچ ــن نقط  در ای
ــارک خورشــید، ــی طــرق و پ ــارک جنگل  کوهســنگی، پ

ــت. ــزوده اس ــای آن اف ــر جذابیت ه  ب
زمینــی در  تفریحــی  توریســتی-  پــروژه   اجــرای 
 بــه وســعت حــدود 47 هکتــار در ارتفاعــات غربــی
 کوهســنگی و مشــرف بــه شــهر مقــدس مشــهد و حــرم
ــرکت ــن ش ــات ای ــه اقدام ــا)ع( ازجمل ــام رض ــر ام  مطه
 در ایــن محــدوده بــه شــمار می آیــد. کاربری هــای
ــه ــت ک ــی اس ــی و عموم ــش اقامت ــروژه دو بخ ــن پ  ای
 واحدهــای اقامتــی آن به صــورت ویایــی و آپارتمانــی و
 شــامل 700 واحــد اقامتــی اســت )شــرکت مجتمع هــای

ــران، 1394(. ــی آبادگ ــتی و رفاه  توریس
 کاربــری هــای عمومــی آن نیــز شــامل رســتوران،
ــیده ــه سرپوش ــت، مجموع ــوپر مارک ــویخانه، س  رختش
 ورزشــی، ســالن جشــن ها، مجموعــه فرهنگــی مذهبــی و
 پانتاریــوم، ســاختمان اداری و ســاختمان پذیــرش اســت
 )شــرکت توســعه عمــران و مســکن اوران پویــا، 1394(.

ــر 1( )تصوی
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ــه  ــه ب ــازد)عدم توج ــن می س ــر را غیرممک ــن منظ از ای
.)2 کثرت ها()تصویــر 

 2- اســتفاده از انفــال و ســرمایه های طبیعــی 
ــع طبیعــی همچــون  ــهد: اســتفاده از مناب ــهر مش ش
ــال  ــی و انف ــرمایه مل ــوان س ــا به عن ــات و کوه ه ارتفاع
ــه  ــراد جامع ــی اف ــه تمام ــق ب ــه اســامی، متعل در جامع
ــی در  ــش مهم ــع نق ــن مناب ــر ای ــوی دیگ ــت. از س اس

ــد. ــا می نماین ــت ایف ــت محیط زیس ــای کیفی ارتق
 دســت اندازی بــه ایــن منابــع از ســوی قشــری خــاص 
ــوم  ــاختن عم ــره س ــی و بی به ــع طبیع ــب مناب و تخری
شــهروندان از آن، نوعــی از شخصی ســازی فضــا در 

ــر 3(. ــی شــهر اســت )تصوی عرصــه عموم

ــا ــاط ب  آنچــه موضــوع شــخصی ســازی فضــا را در ارتب
ــه ــد جنب ــد از چن ــرح می کن ــرکت مط ــن ش ــت ای  فعالی

ــت: ــی اس ــرح و بررس قابل ط
ــر فضــای شــهری مشــهد :   1- اشــرافیت ب
نکتــه اول تســلط دیــد پــروژه بــر کلیــه فضــای شــهری 
مشــهد و حــرم مطهــر اســت. چنین اشــرافیت و تســلطی 
بــه دنبــال تحمیــل »خــود« بــه عنــوان نشــانه ای مهــم 
ــی  ــای معنای ــه ه ــم زدن الی ــهری و بره ــای ش در فض
ــر  ــلط ب ــرافیت و تس ــاق واژه اش ــت. اط ــهر اس در ش
ــه ایــن دلیــل اســت کــه شــرایط اســتقرار  ایــن فضــا ب
ــت.  ــر نیس ــدوده امکان پذی ــن مح ــر در ای ــای دیگ فض
ــا اشــغال فضــا  ــراه ب ــن اشــرافیت هم به عبارت دیگــر ای
ــوم  ــری عم ــکان بهره گی ــًا ام ــودن ، عم و محصــور نم

تصویر2(تسلط دید و اشرافیت فضای ساخته شده در محدوده شرکت آبادگران بر شهر مشهد
منبع: )شرکت توسعه عمران و مسکن اوران پویا، 1394(

تصویر3(بهره گیری از سرمایه های طبیعی شهر مشهد در محدوده شرکت آبادگران
منبع: )شرکت توسعه عمران و مسکن اوران پویا، 1394(
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ــر ــی: از دیگ ــدید اجتماع ــی ش ــدا گزین  3- ج
ــی ــدا گزین ــران، ج ــه آبادگ ــم مجموع ــای مه  ویژگی ه
ــی ــن در حال ــت. ای ــادی اس ــی- اقتص ــدید اجتماع  ش
ــالیان ــی س ــات، ط ــامی مح ــهر اس ــه در ش ــت ک  اس
ــی از ــای آیین ــاس ویژگی ه ــر اس ــًا ب ــادی، عمدت  متم
ــه ــی ب ــدا گزین ــن ج ــه ای ــدند ک ــدا می ش ــر ج  یکدیگ
 معنــای جــدا شــدن آنهــا از متــن جامــه شــهری نبــوده
 بلکــه امــکان حضــور و فعالیــت افــراد در فضــای عمومی
 شــهر فراهــم بــوده اســت. حتــی جــدا گزینــی اجتماعــی
 و اقتصــادی در »مکتــب شــیکاگو« مبتنــی بــر مقــررات
ــت. در ــزام آور نیس ــده و ال ــش تعریف ش ــد از پی  و قواع
 مجموعــه آبادگــران وجــود دروازه ورودی، و صــدور
ــامل ــت )ش ــی از جمعی ــر خاص ــرای قش ــوز ورود ب مج
ــی شــدیدی ــرارداد شــرکت(، جــدا گزین ــراد طــرف ق  اف
ــراه داشــته اســت. در حــال حاضــر برخــی از ــه هم را ب

ــهری ــت ش ــروج از باف ــهدضمن خ ــهر مش ــاکنین ش  س
مجموعــه ایــن  وارد  شــرکت،  قواعــد  پذیــرش   و 
ــدی از ــیوه جدی ــهری ش ــت ش ــدا از باف ــدهاند و ج  ش
 فرهنــگ شهرنشــینی را نضــج و پــرورش می دهنــد
کــه بیشــک متأثــر از شــرایط کالبــدی آن خواهــد بــود.
 شــیوه ای کــه بــه دلیــل محصــور بــودن و ممنوعیــت در
 ورود و خــروج شــهروندان، ســبک خاصــی از زندگــی را
ــاوه ــدید، ع ــی ش ــدا گزین ــن ج ــد. چنی ــاعه می ده  اش
 بــر بهــره منــدی از منابــع طبیعــی نظیــر قرارگیــری در
 معــرض کریدورهــای عبــور جریــان آزاد هــوا، ارتفاعــات،
 و چشــم انداز مناســب، زمینــه تقویــت فردگرایــی، و
ــه شــکل وســیع اســت و برآینــد  روحیــه خودمحــوری ب
ــا ــازی فض ــدید شخصی س ــیوه، تش ــن ش ــی ای  و خروج
 در باالتریــن شــکل خــود و ظهــور آن بــه عنــوان یــک
ــت.)تصویر 4( ــهری اس ــای ش ــزا در فض ــدوده مج مح

تصویر4(جدایی گزینی شدید اجتماعی در محیط ایجادشده در محدوده شرکت آبادگران.منبع: عملیات میدانی محقق از 
محدوده، تابستان 1393
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شکل3(عوامل شکل دهنده به فرایند شخصی سازی فضا در مجتمع تفریحی آبادگران

شکل4(فرایند شخصی سازی فضا در محورهای پیرامون حرم مطهر

 پیرامــون حــرم مطهــر در قالــب پروژه هــای درمحورهای
ــوع ــاس و ن ــدا از مقی ــرد ج ــاهده ک ــرمایه گذاری مش  س
ــازی ــه بــه شخصی س ــم ک ــه مه ــا، دو نکت  کاربری ه
 فضــا در ایــن محــدوده منجــر می شــود شــامل: 1(
 اســامی انتخاب شــده بــرای پروژه هــا و 2( تــاش آن هــا
ــط ــمان و محی ــط آس ــر خ ــتر ب ــلط بیش ــور تس  به منظ
 پیرامونــی به ویــژه حــرم مطهــر اســت. ایــن موضــوع در
 ســه مرحلــه پیوســتة »دیــده شــدن«، »شــناخته شــدن«
انجــام می رسد)شــکل4(. بــه  و »پذیرفتــه شــدن« 

محور قرار گرفنت و جدا شدن از کرثات از طریق

ارشافیت و تسلط دید
 بهره گیری شخصی از

مواهب طبیعی

 پذیرش قرش خاصی از

جمعیت

شخصی سازی فضا

در واقــع می تــوان گفــت محــور واقع شــدن )محــور 
ســازی( ایــن مجموعــه در نتیجــه ســه عامــل 1(

پذیــرش قشــر خاصــی از جمعیــت؛ 2( بهره گیــری 
شــخصی از مواهــب طبیعــی؛ 3( اشــرافیت و تســلط 
دیــد بــر فضــای شــهر صــورت گرفتــه کــه درمجمــوع 
ــده  ــدوده ش ــن مح ــا در ای ــازی فض ــبب شخصی س س

است)شــکل3(.

2- محورهــای پیرامونــی حــرم مطهــر: ازجملــه 
مصادیــق شخصی ســازی فضا در شــهر مشــهد را می توان
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تصویر5 (تسلط بر حرم مطهر توسط بناهای پیرامونی )نما از خیابان شهید اندرزگو(

تصویر6( تسلط بر حرم مطهر توسط بناهای پیرامونی )نما از داخل حرم مطهر به سمت محور شیرازی(
منبع: عملیات میدانی محقق از محدوده، تابستان 1393

تســلط و یافتــن بهتریــن دیــد نســبت بــه حــرم مطهــر و 
ــر بناهــای پیرامــون اســت.  تســلط ب

ــی ــای پیرامونـ ــا فضـ ــت تـ ــده اسـ ــث شـ ــن باعـ  ایـ
ـــرم ـــود را )ح ـــل خ ـــز ثق ـــر، مرک ـــرم مطه ـــه ح  مجموع
 مطهـــر(، در پشـــت چنیـــن بناهایـــی مخفـــی ســـازد.
 چنیـــن نشـــانه ســـازی هایی هنگامـــی انســـجام
ــه ــد کـ ــر می نمایـ ــتر متأثـ ــهر را بیشـ  فضایـــی در شـ
 عـــاوه بـــر حجـــم کالبـــدی )در کنـــار کالبـــد حـــرم
 مطهـــر(، بـــه دلیـــل انتســـاب در گوناگونـــی اســـامی،
ـــه ـــد. چراک ـــش می کش ـــه چال ـــز ب ـــی را نی ـــام معنای  نظ
ـــون حـــرم ـــا فضـــای پیرام ـــوارد تناســـبی ب  در بســـیاری م
ـــیاری ـــذاری بس ـــن، نام گ ـــر ای ـــاوه ب ـــدارد. ع ـــر ن  مطه
ـــرکت ـــام و آوازه ش ـــداز ن ـــن ان ـــا طنی ـــا، تنه  از پروژه ه
 ســـرمایه گـــذار اســـت. زیـــرا ایـــن نـــام، اشـــاره بـــه
ـــا ـــا ب ـــن نشـــانه ه ـــذا وجـــود ای ـــذار آن دارد. ل  ســـرمایه گ
 یـــادآوری ســـرمایه گذار آن، ضمـــن تکثـــر نشـــانه ها،
ــی را ــانه اصلـ ــا نشـ ــاط آن بـ ــت و ارتبـ ــدم هویـ  عـ
ــرم، ــی حـ ــای پیرامونـ ــذا فضـ ــردد. لـ ــی گـ  متذکرمـ
 فضـــای چندصدایـــی و چنـــد نشـــانه ای اســـت کـــه
ـــت. ـــا اس ـــازی فض ـــخصی س ـــرت ش ـــن کث ـــاس ای اس

 د( جمع بندی و نتیجه گیری
محدوده هــای در  فضــا  ســازی  شــخصی  مطالعــه 

-دیــده شــدن مرحلــه ای اســت کــه در آن پدیــده 
ــرض  ــود را در مع ــوی خ ــه نح ــعی دارد ب ــر س موردنظ

نمایــش قــرار می دهــد. 
-شــناخته شــدن: مرحلــه ای اســت پــس از دیــده شــدن، 
ــده  ــده موردنظــر ســعی دارد از منظــر دی ــه در آن پدی ک

شــدن خــود را بــه محیــط و فضــا پیرامونــی بشناســد. 
-پذیرفتــه شــدن: کــه همانــا مرحلــه نهایــی ایــن فراینــد 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــع مرحل ــود و در واق ــوب می ش محس
ــه الیه هــای  پدیــده موردنظــر ســعی دارد ضمــن ورود ب
ــذار و  ــانه ای اثرگ ــاد و نش ــوان نم ــود را به عن ــی خ معنای

ــد.  ــرح نمای ــرش مط قابل پذی
مطالعــات انجام شــده بیانگــر آن اســت در محــدوده 
ــرمایه گذاری در  ــروژه س ــر، 52 پ ــرم مطه ــی ح پیرامون
ــی و  ــا اقامت ــده آن ه ــری عم ــه کارب ــت ک ــال اجراس ح
تجــاری می باشــد. دراین بیــن نام گــذاری 15 پــروژه، 
ــت  ــروژه اس ــرمایه گذار پ ــا و س ــام کارفرم ــاس ن ــر اس ب
ــازی ها  ــن، 1394(. بلندمرتبه س ــه ثام ــهرداری منطق )ش
ــم در  ــل مه ــود عام ــا خ ــن پروژه ه ــای ای و نام گذاری ه
راســتای شخصی ســازی فضــا در پیرامــون حــرم مطهــر 
ــده  ــازی های انجام ش ــا بلندمرتبه س ــاط ب ــت. در ارتب اس
ــه خــط  ســرعت و ســبقت پروژه هــا، جهــت اشــرافیت ب
ــور  ــن به منظ ــران همچنی ــد ناظ ــر دی ــر ب ــمان و تأثی آس
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 موردمطالعــه در شــهر مشــهد دو گونــه متفــاوت از
یکدیگــر را نشــان داد:

 1( در محدوده هــای پیرامــون حــرم، شخصی ســازی،
 نتیجــه رقابــت بیــن ســرمایه گذاران متعــدد اســت. چنیــن
 رقابتــی عــاوه بــر افزایــش شــدت تغییــرات، باعث شــده
ــر ایــن فضــا باشــد. ــا رقابــت، روحیــه حاکــم ب  اســت ت
ــا روحیــه زیــارت کــه مبتنــی  چنیــن امــری در تقابــل ب
 بــر احتــرام، متانــت و ازخودگذشــتگی اســت، قــرار دارد.
 2( در ارتفاعـــات جنوبـــی، چنیـــن رقابتـــی در درون
 فضـــا و عناصـــر آن مشـــاهده نمی شـــود. بلکـــه ایـــن
ـــر ســـر ـــی )فضـــای شـــهر(، ب ـــا فضـــای پیرامون ـــت، ب  رقاب
ـــه دیگـــر ـــه جایـــگاه نشـــانه شـــهری اســـت. ب  دســـتیابی ب
ـــا، در ـــن فض ـــود در ای ـــر موج ـــه عناص ـــخن، مجموع  س
ـــرار ـــهر ق ـــای ش ـــا فض ـــل ب ـــر در تقاب ـــا یکدیگ ـــاط ب  ارتب
ــا ــازی فضـ ــیوه، شخصی سـ ــن شـ ــذا در ایـ ــد. لـ  دارنـ
ـــت. ـــای آن اس ـــهر و فض ـــر ش ـــذاری ب ـــال اثرگ ـــه دنب  ب
ــورد ــی حرم)مـ ــای پیرامونـ ــه در محدوده هـ  درحالی کـ

ـــت. ـــر اس ـــذاری محدودت ـــاس اثرگ  اول(، مقی
 بــه عنــوان جمــع بنــدی از ایــن بحــث، در ایــن
ــی ــورد ارزیاب ــی فضــا م ــو از شــکل یاب ــه، دو الگ  مطالع
ــر نظــرات حکمــای  قــرار گرفــت: الگــوی اول مبتنــی ب
ــهر و ــای ش ــکل بندی فض ــم آن در ش ــلمان و تعمی  مس
 انســجام آن، و الگــوی دوم، الگــوی رایــج در شــکل یابی
 فضــا در پیرامــون حــرم مطهــر و شــهر مشــهد. انطبــاق
ــا یکدیگــر دربردارنــده نتایجی بــه شــرح  ایــن دو الگــو ب

ــدول 1 اســت. ج

ــود ــاهده می ش ــوق مش ــدول ف ــه در ج ــور ک  همان ط
ــرت، در ــدت در کث ــل وح ــون اص ــاد گوناگ ــی ابع  بررس
 ارتبــاط بــا شخصی ســازی فضــا در شــهر مشــهد، وجــوه
 متمایــزی از یکدیگــر را نشــان می دهــد و ایــن بیانگــر
 آن اســت کــه شــیوه شــکل یابــی فضــا در محدوده هــای
ــق آن، در ــیوه خل ــا ش ــی ب ــر انطباق ــه، کمت  موردمطالع
 اندیشــه و شــهر اســامی دارد. به گونــه ای کــه در شــیوه
ــی و ــط پیرامون ــرات )محی ــه کث ــه ب ــدم توج ــج، ع  رای
 عناصــر آن(، و مطــرح ســاختن یــک پدیــده مجــزا، بدون

.توجــه بــه آثــار و نتایــج مترتــب بــر آن اســت
 ایــن آثــار عــاوه بــر ابعــاد کالبــدی، بــه دلیــل 
اثرگــذاری بــر محیــط اجتماعــی، دارای ابعــاد غیــر 
ــا  ــی آن همان ــه نهای ــه نتیج ــت ک ــز هس ــدی نی کالب
ــتغال او در  ــل اش ــه دلی ــان ب ــی انس ــت و فراموش غفل
ابعــاد مــادی )غیــر معنــوی( اســت. بــرای ایــن منظــور 
ــزی  ــری برنامه ری ــی فک ــه مبان ــه ب ــدم نخســت، توج ق
در شــکل یابــی فضــا اســت. به گونــه ای کــه تــا اهتمــام 
ــران  ــرد و بســتر اقت ــه صــورت نگی ــن زمین جــدی در ای
ــی برنامه ریــزی، فراهــم نشــود،  ــا مبان مفاهیــم اولیــه، ب
ــود.  ــد ب ــن خواه ــدف، غیرممک ــن ه ــه ای ــتیابی ب دس
ــه  ــون، جنب ــط پیرام ــه محی ــگاه آن ب ــه ن ــی ک مفاهیم
ــه  ــروج ب ــان و ع ــت و آن را نردب ــادآوری اس ــر و ی تذک
ــهد،  ــهر مش ــری در ش ــن ام ــد. چنی ــا می دان ــم معن عال
ــوان نمــاد یــک شــهر زیارتــی، ضــرورت توجــه و  به عن
بازنگــری در شــیوه های آرایــش فضــا و شــکل یابــی آن 

را بیش ازپیــش مطــرح می کنــد.

شخصی سازی فضااصل وحدت در کثرتمحور
غفلت از کثرات بر پایه کثرت و اهمیت به آنشکل کلی انسجام

فراموشی و غفلت انسانتربیت و تذکر انسانهدف انسجام

معنا )وحدت(

توجه به مراتب دانی معناتوجه به مراتب عالی معنا و کمال طلبی

غیرقابل انعطاف و تحمیل بر کثراتدارای انعطاف و قابل حمل بر کثرات
آشکارسازی آنیآشکارسازی تدریجی

عدم توجه به الیه های معناییشکل گیری الیه های معنایی
سکون و حرکت فیزیکیپویایی و عدم سکون

تحمیل خود بر انسان و تسخیر اوبرقراری ارتباط عمیق با انسان

وحدت گریزی و ترس از آنتجلی دهنده هدفکثرت ها

جدول1(مقایسه ابعاد اصل وحدت در کثرت با شخصی سازی فضا بر اساس مطالعه صورت گرفته در شهر مشهد
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