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تاريخ دريافت1392/11/21:
تاريخ پذيرش1393/3/6:
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چکیده
انســجام فضایــی بهعنــوان موضوعــی کــه یکپارچگــی فضــای شــهری را مدنظــر دارد ،از
گذشــتههای دور یکــی از مهمتریــن دغدغههــای برنامهریــزان بــه شــمار میآمــده اســت .در
بیــن حکمــای مســلمان ،مســئله انســجام ،برآینــدی از مجموعــه ارتباطــات ،بیــن موجــودات و
ارتبــاط آن بــا مبــدأ هســتی اســت کــه در شــکل نظاممنــد خــود در اصــل «تجلــی وحــدت در
مبیــن آن اســت کــه
کثــرت» بیانشــده اســت .توجــه بــه ایــن اصــل ،در انســجام فضایــی شــهر ّ
شــهر و کالبــد آن ،بهعنــوان جزئــی از عالــم مــاده و کثــرت ،دریچ ـهای بــه ســمت عالــم معنــا و
کمــال حقیقــی اســت؛ لــذا میبایســت 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
در شــهر مشــهد را در قالــب تحــوالت رخــداده در فضــای آن طــی ســالهای اخیــر موردبحــث
و تحلیــل قــرار میدهــد .بدیــن منظــور ضمــن اتخــاذ رویکــردی کیفــی مبتنــی بــر مشــاهده و
مصاحبــه و ارزیابــی اقدامــات انجامشــده در محورهــای پیرامــون حــرم مطهــر و ارتفاعــات جنوبــی
شــهر مشــهد ،بــه دنبــال پاســخگویی بــه ایــن ســؤال اســت کــه «آیــا شــیوههای شــکلیابی فضــا
در شــهر مشــهد انطباقــی بــا الگــوی اســامی دارد»؟ نتایــج حاکــی اســت کــه مبنــای شــکلیابی
فضــا در وضــع موجــود مبتنــی بــر فراینــدی اســت کــه در آن هــر پدیــده ،بــه دنبــال نمایــش و
عرضــة خــود بهعنــوان موضــوع اثرگــذار بــر فضــای پیرامونــی اســت کــه از آن میتــوان بــا نــام
«شخصیســازی فضــا» یــاد کــرد .چنیــن ســبکی از شــکلیابی فضــا کــه مبتنــی بــر جایگــذاری
عناصــر مــادی ،در کانــون نظــام معنایــی اســت ،در تقابــل بــا رویکــرد انسجامبخشــی بــر اســاس
اصــل وحــدت در کثــرت میباشــد کــه ازهمگســیختگی فضــای شــهری را بــه دنبــال دارد.
کلیدواژهها:
انسجام فضایی ،وحدت در کثرت ،شهر مشهد ،شخصیسازی فضا.

 -1ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــری مصطفــی امیرفخریــان بــا عنــوان «تجلــی وحــدت در کثــرت؛ رهیافتــی در
راســتای انســجام و تنــوع فضایــی شــهر مشــهد و الگــوی شــهر ایرانــی اســامی» اســت.
 -2دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
 -3دانشجوی دکتری برنامهریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد amirfakhriyan@yahoo.com
 -4دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
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-1مقدمه
هـر متـدن و فرهنگـی بـه دنبـال تجلـی سـازیمفاهیم
کلیـدی و بنیـادی مرتبـط بـا مکتـب متعلق به آن اسـت.
از ایـن منظـر ،محیـط زندگـی بـه دلیـل ارتبـاط نزدیـک
و جایـگاه آن بهعنـوان بخشـی از حیـات مـادی انسـان،
جلـوهگاه 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 میباشـد .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 انسـانهایی 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 نهایت ًا رشـد اعتالی فرهنگ
و اعتقـاد جامعـه بـه شـمار میآید.
در شـهر و تمدن اسلامی به دلیل اعتقاد و التزام ساکنین
بـه کاملتریـن و جامعتریـن دسـتور زندگـی ،کـه کلیـه
شـئون حیـات آنهـا را در بـر میگیـرد ،آراسـتگی فضـای
کالبـدی کـه تجلی دهنـده آثار مرتبط با این اعتقاد باشـد،
اهمیـت فزاینـدهای دارد .شـهر بهعنـوان شـاخصترین و
تکاملیافتهتریـن نشـانه ،از زندگـی جمعـی انسـانها از
آغـازی بسـیار دور تـا به امـروز ،بسـتری ارزنـده بهمنظور
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.)27 :1389 ،
به دیگر سـخن شـهر ،شـاخصترین و تکامل یافته ترین
نشـانه از زندگی جمعی انسـانها و بازتابی از رابطه انسان
بـا طبیعت و رابطه با جهان اسـت( 1بیکن.)16 :1386 ،
متأســفانه در شــرایط فعلــی بیشــترین نظریههــای
وارداتــی در زمینــه شهرســازی و برنامهریــزی 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.)2 :1390 ،

-1بــه عنــوان مثــال از دیــدگاه نظریــه مارکسیســتی شــهر عرصــهای
اســت از مبــارزه طبقاتــی و هــدف بالفصــل یــک شهرســاز عبــارت اســت
از حــذف موانعــی کــه موجــب منافــع نابرابــر شــهروندان مــی گــردد

بـــه بیـــان دیگـــر بنیانهـــای نظـــری در زمینـــه
شهرســـازی ایرانـــی اســـامی چنـــدان موردتوجـــه
ج ــدی ق ــرار نگرفت ــه و ل ــذا تجل ــی کالب ــدی نظ ــرات
و اندیش ــه ه ــای بنیادی ــن در .ای ــن ب ــاب ،کمت ــر قاب ــل
مشـــاهده اســـت (میثاقیـــان.)1 :1392 ،
ازجملــه مفاهیــم و معیارهــای کلیــدی کــه تقریبــ ًا در
تمامــی اعصــار شهرســازی ،مــورد تأکیــد و توجــه بــوده
اســت ،مســئله انســجام و یکپارچگــی فضــای شــهری
اســت .از اندیشــه هــای اولیــه در یونــان باســتان تــا
اندیشــههای کثرتگــرای قــرن حاضــر ،موضــوع
انســجام فضایــی شــهر ،همــواره یکــی از دغدغــه هــای
مهــم نظریهپــردازان و برنامهریــزان بــه شــمار آمــده
اســت .ایــن مفهــوم از ســویی بهعنــوان موضوعــی
محــوری کــه مبنــای شــکلیابی فضــا بــر آن اســتوار
اســت و از ســوی دیگــر بــه دلیــل ارتبــاط آن بــا
ایدئولــوژی و مکتــب ،جایــگاه بســیار ارزنــدهای را در
مبانــی برنامهریــزی داشــته اســت .بــه عبارتــی نمونــه
تأثیــر عینــی هــر مکتــب و اندیشــه فکــری در فضــای
شــهر را میتــوان در ویژگیهــای انســجام فضایــی آن
مشــاهده کــرد.
موضــوع انســجام در شــرایط کنونــی بــه دلیــل
گســتردگی تنوعــات و افزایــش ارتباطــات ،و برخــورد و
همجــواری فرهنگهــای گوناگــون و تعاطــی و اختــاط
آنهــا ،بهعنــوان یکــی از چالشهــای اساســی شــهری
و برنامهریــزی بــه شــمار میآیــد .بهعنــوان نمونــه در
عرصــه جهانــی میتــوان بــه چالــش انســجام فضایــی در
ناحیــه فرانکفــورت –رایــن از دهــه  1980بــه بعــد بــه
دلیــل مهاجرتهــای گســترده اشــاره کــرد
).(Salet, 2003, p. 50

یــا در عرصــه داخلــی بررســیهای انجامشــده بیانگــر
توســعه فردگرایــی و ارزشــهای فردگرایانــه در فضــای
شــهری اســت (صديــق سروســتاني و نيمــروزي.)1389 ،
انســجام در فرهنــگ اســامی و ازنظــر حکمــای آن،
بهعنــوان جلــوة کاملــی از هســتی و جهــان خلقــت و
ارتبــاط آن بــا معبــود ،بــه شــکل کامــل موردتوجــه
قرارگرفتــه اســت .کــه نمونــه عالــی آن را میتــوان در
اصــل «تجلــی وحــدت در کثــرت» در حکمــت صــدرا
مشــاهده کــرد .مبنــای ایــن اصــل ریشــه در وحــدت
وجــود و اصالــت آن دارد .بــر مبنــای ایــن نظریــه،
وجــود دارای حقیقــت واحــدی اســت کــه ایــن حقیقــت
واحــد ،دارای مراتــب شــدید و ضعیــف اســت .یعنــی
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حقیقــت واحــد بیشــتر نیســت و
ازیکطــرف ،یــک
ِ
حقایــق متعــد ِد خارجــی
از طــرف دیگــر ،بهصــورت
ِ
تحققیافتــه اســت .در حقیقــت موجــودات متبایــن،
ـف همــان حقیقــت واحــد هســتند و ایــن
ـات مختلـ ِ
تجلیـ ِ
همــان چیــزی اســت کــه «وحــدت در عیــن کثــرت و
یــا کثــرت در عیــن وحــدت» گفتــه میشــود (ابراهیمــی
دینانــی.)1381 ،
بــر مبنــای ایــن اصــل ،آنچــه مق ـ ّوم و جهــت دهنــده
بــه کثــرات اســت و آنهــا را منســجم و یکپارچــه جلــوه
ـمت
ـل وحــدت بخشــی اســت ،کــه بــه سـ ِ
میدهــد ،عامـ ِ
حقیقــت مطلــق ،جهــت دارد و هــر یــک از کثــرات
ِ
بهنوعــی ،تجلــی دهنــده ایــن وحــدت و حقیقــت
هســتند .در شــکل کالبــدی و عرصــه فضایــی ،به شــکل
خــاص میتــوان 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 میشــود (حبیبــی:1377 ،
 .)53-48لــذا ایــن اصــل را میتــوان ازجملــه نظریــات
مهــم در انســجام و خلــق فضــای شــهری بــه شــمار
آورد.
در عرصــه تجربیــات جهانــی ،رویکردهــای انســجام
گــرا شــامل رویکردهــای کل گــرا ،ســازمندگرا ،زیباگــرا،
ســاختارگرا و زمینــه گــرا محســوب میشــوند (توالیــی،
،)125-55 :1387کــه وجــوه متفاوتــی را بــا یکدیگــر
نمایــش میدهنــد .بــه عنــوان نمونــه رویکــرد زمینــه
گرایــی بــه دلیــل تأثیرپذیــری از کثرتگرایــی ،توجــه
بــه مقیاسهــای کوچــک ،در برنامهریــزی و طراحــی را
مطــرح میســازد کــه در ایــن زمینــه شــهر بــه صــورت
مجــزا و بــه صــورت الگــوی «شــهر چندتکــه »1کــه
همچــون کــوالژی ،از تکــه هــای گوناگــون تشــکیل
شــده اســت(Dugopolski 2008) .
-2بیان مسئله:

بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــده در شــرایط حاضــر
مشــاهده میشــود کــه ،شــیوه انســجام و شــکلیابی فضــا،
مبتنــی بــر اندیشــه و تفکــرات بومــی ،در بســیاری از
جوامــع رو بــه خاموشــی و سســتی گراییــده اســت و
لــذا ارتبــاط مناســبی بیــن بســیاری از طرحهــا و شــیوه
هــای برنامهریــزی بــا مبانــی فکــری و اعتقــادی آن
قابــل مشــاهده نیســت .بــه گونــه ای کــه هــر یــک ســاز
1-Collage City

خــود را مینوازنــد و در عمــل بهــرهای از یکدیگــر نمــی
برنــد .نتیجــه ایــن ناهمخوانــی ،بیهویــت ســازی فضــا
و ازهمگســیختگی فضــای شــهری اســت.
توجــه بــه چنیــن مســئله ای در شــهرهای بــا منشــأ
دینــی و مذهبــی اهمیــت بیشــتری دارد .علــت وجــودی
ایــن شــهرها بــه دلیــل گــره خــوردن بــا ویژگــی هــای
دینــی و مذهبــی ،مالزمــت دائمــی آن را بــا ویژگیهــای
شــهر اســامی بیشازپیــش مطــرح میکنــد .شــهر
مشــهد نمونـهای در ایــن خصــوص اســت .طــی ســالیان
متمــادی هویــت مبتنــی بــر زیــارت ،در ایــن شــهر
شــیوهای از شــکلیابی فضــا را بــه نمایــش میگذاشــته،
کــه ازنظــر کالبــدی و ســبک زندگــی ،متأثــر از حــرم
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
در عصــر حاضــرو بــا روگردانــی از مبانــی اســامی و
توجــه بــه مبانــی غربــی بــه ویــژه مبانــی فکری مــدرن،
آنهــم بــه شــکل ناکارآمــد ،شــیوهای از آرایــش فضایــی
در ایــن شــهر شــکل گرفتــه اســت کــه تناســبی بــا
یکپارچگــی شــهر اســامی بــه نمایــش نمیگــذارد.
کــه نمونــه عینــی آن را میتــوان در شــکلیابی فضــا در
بافــت پیرامــون حــرم بــه نظــاره نشســت.
نوســازیهای بزرگمقیــاس و برهــم زدن ســازمان
محــات و خــروج جمعیــت ،از مهمتریــن مصادیــق در
ایــن زمینــه بــه شــمار میآینــد .نکتــه قابــل توجــه
دیگــر در ایــن خصــوص ،ســبک نوســازی و شــکل
یابــی فضاســت کــه نــه تنهــا اثرپذیــری چندانــی از حــرم
مطهــر نشــان نمیدهــد ،بلکــه بــه دنبــال تأثیرگــذاری
بــر فضــا ،مطــرح کــردن و ایجــاد حریمــی بــرای خــود
اســت ،کــه میتــوان از آن بــا نــام «شخصیســازی
فضــا» یــاد کــرد .چنیــن مصادیقــی از شخصیســازی
فضــا را نیــز میتــوان در مناطــق دیگــری از شــهر
مشــهد نیــز مالحظــه کــرد .بنابرایــن بــا توجــه به مــوارد
ذکرشــده ،آنچــه پایــه و اســاس مســالة ورود بــه ایــن
مبحــث را بــرای ایــن مطالعــه بــاز کــرده اســت همانــا
)1ارائــه تصویــری صحیــح از رویکــرد انسجامبخشــی
اســامی بــه فضــا بــر مبنــای اصــل وحــدت در کثــرت
و  )2مقایســه رویکردهــای مــورد تأکیــد در خصــوص
شــکل یابــی فضــا در وضــع موجــود شــهر مشــهد اســت.
ـش بخشــی از تحوالت
هــدف عمــده از ایــن بحــث ،نمایـ ِ
کالبــدی شــهر مشــهد و نقــش آن در انســجام فضایــی
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و میــزان انطبــاق آن بــا الگــوی شــهر اســامی اســت.
در کنــار ایــن هــدف اصلــی؛ اهــداف دیگــری همچــون
بررســی رویکردهــای نظــری در بــاب انســجام و تشــریح
الگــوی انســجام فضایــی ازنظــر حکمــای مســلمان و
تعمیــم آن بــه فضــای شــهری ازجملــه موضوعــات قابــل
بحث در این مطالعه به شمار می آیند.
-3سوال 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؟

-4روش تحقیق

روش تحقیــق ایــن مطالعــه مبتنــی بــر رویکردهــای
کیفــی اســت کــه اســاس آن بــر پایــه مشــاهده مســتقیم
و تهیــه عکــس و فیلــم توســط محقــق طــی بــازه
زمانــی  3ســاله از ســال  1390تــا  1393از تغییــرات
محدودههــای پیرامونــی حــرم مطهــر و ارتفاعــات جنوبی
مشــهد ،اســت .طــی ایــن مــدت ،انجــام مصاحبــه عمیــق
بــا ســاکنین محــل ،ابعــاد دیگــری از تجربیــات شــخصی
محقــق را در مشــاهدات شــخصی ،تکمیــل و منســجم
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
منجــر بهتعمیــم اصــل وحــدت در کثــرت بــه فضــای
شــهر و تطبیــق آن بــا تحــوالت رخــداده در محــدوده
موردمطالعــه شــده اســت.
-5محدوده موردمطالعه
ایــن محــدوده شــامل محورهــای پیرامونــی حــرم در
منطقــه ثامن(شــامل محورهــای شــیرازی و امــام رضــا
علیهالســام) و ارتفاعــات جنوبــی شــهر مشــهد منطبــق
بــا محــدوده فعالیــت شــرکت تفریحــی توریســتی
آبادگــران اســت .نقشــه زیــر بیانگــر موقعیــت ایــن
محــدوده هاســت.
نقشه1موقعیت محدودههای موردمطالعه در شهر مشهد

نقشه)1موقعیت محدودههای موردمطالعه در شهر مشهد

-6سابقه مطالعات انجام شده
شــهر اســامی از ابعــاد متعــدد ،موردتوجــه و مطالعــه
محققــان گوناگــون بــوده اســت .بــه عنــوان نمونــه
برخــی مطالعــات انجــام شــده در ایــن زمینــه بــه شــرح
زیــر اســت:
(حکیــم )1991 .1در مطالعــهای بــا عنــوان «طراحــی
شــهری در فرهنــگ ســنتی اســامی» بــه بررســی
فرایندهــا و تولیــدات فضایــی در محیطهــای ایــن
شــهرها میپــردازد( .ابــن صالــح)1998 ،2در مطالعــه
ای تأثیــر قوانیــن اســامی (شــریعت) و قوانیــن محلــی
(عــرف) را بــر توســعه ســاختاری شــکل شــهری
در جنــوب غربــی عربســتان موردمطالعــه قــرار داد.
(فالحــت)2014 3در پژوهــش خــود بــا عنــوان «مفاهیــم
مبتنــی بــر مبنــا در مورفولــوژی شــهر اســامی» بــه
بررســی وجــوه معنایــی در ســاختار و کالبــد شــهر
اســامی میپــردازد و ارائــه وجهــه کالبــدی از شــهر
اســامی را ناصــواب عنــوان میکنــد( .عامــر)2007.4
در مطالعــهای بــا عنــوان یکپارچگــی دیــدگاه هــای
فراگیــر اســامی در برنامهریــزی محــات ،بــه بررســی
جایــگاه محــات در اندیشــه اســامی و ویژگــی هــای
آن میپــردازد.
(ملکشــاهی )1380 ،در مطالعــه خــود ،تغییــرات
ســاختاری در اماکــن مذهبــی شــهرهای اســامی را
بررســی میکنــد( .دانــش )1389 ،مبانــی شــکل گیــری
و اصــول ســازمانی ابــی کالبــدی شــهر اســامی را
مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد .درنهایــت وی بــه ارائــه
الگویــی از مؤلفــه هــای مؤثــر در شــکل گیــری شــهر
ســنتی اســامی بــا توجــه بــه تأثیــر معنــوی دیــن
اقــدام میکنــد( .اهلــرز )1373 ،در مطالعــه خــود بــا
نــام «شــهر شــرق اســامی مــدل و واقعیــت» ضمــن
آنکــه کوشــش میکنــد عــاوه بــر معیارهــای صــوری،
عناصــر تاریخــی ،اقتصــادی و دینــی را در حرکــت بــه
ســوی تعریفــی نــو از شــهر شــرق اســامی دخالــت
دهــد ،از ایــن تفکــر کــه شــهر شــرق اســامی تنهــا
مدینــه ســنتی یعنــی بخــش قدیمــی شــهر اســت،
دوری میگزینــد( .نقــی زاده ،تامالتــی در مبــادی شــهر
اســامی )1392 ،در تأمالتــی در مبــادی شــهر اســامی،
ضمــن اشــاره بــه حضــور زیارتگاههــا در نقــاط شــهری،
1-Hakim
2-EBEN SALEH
3-Falahat
4-Omer
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اقــدام بــه ارائــه آثــار ناشــی از ایــن حضــور در فضــای
شــهری میپــردازد( .غنــی زاده ،)1385 ,شــهر در تمــدن
اســامی را موردبررســی قــرار میدهــد .وی در ایــن
مطالعــه بــه ارائــه عوامــل تأثیرگــذار در نظــم و طــرح
ظاهــر شــهر اســامی میپــردازد.
-7مبانی نظری

ایــن مبانــی اشــاره بــه رویکردهــای موجــود در بــاب
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 برنامهریــزی منطقــه ای ،مطالعــه ایــن
رویکردهــا ،گــذر از انســجام اقتصــادی بــه انســجام
اجتماعــی فرهنگــی را مــورد تأکیــد قــرار میدهــد
(اســفنديارى و رئيســى جلــودار .)12-5 :1391 ،امــا در
ارتبــاط بــا رویکردهــای انســجام فضایــی شــهر بهطــور
ویــژه  5رویکــرد اساســی قابــل توجــه انــد.

عملکــردی کــه متأثــر از مدرنیســم و نوگرایــی اســت
معتقــد بهتبعیــت شــکل از عملکــرد اســت (توالیــی،
 .)69 :1387پاتریــک گــدس و ماممفــورد هــر دو بــر
اســتعاره پرتــوان «ســازمند» تأکیــد داشــتند (پاکــزاد،
.)246 :1386

 -3رویکــرد زیبایــی گــرا :بــر اســاس ایــن
رویکــرد ،وحــدت منشــأ زیبایــی اســت .در ایــن زمینــه
جنبــش نقاشــی گونــه بهعنــوان یکــی از مهمتریــن
رویکردهــای زیبایــی شناســی موردتوجــه اســت .در ایــن
منظــر شــهر اثــری هنــری اســت کــه وحــدت شــکلی
اجــزای آن ،از طریــق رعایــت قواعــدی چــون تأثیــر
هماهنگــی میــان اجــزاء در فضــا بــر خطــوط دیــد،
محصــور بــودن فضــا ،ســادگی در طراحــی و ...عملــی
میشــود .الگــوی ســیمای شــهر ،از دیگــر رویکردهــای
مهــم در ایــن زمینــه اســت کــه در آن ســه عامــل مؤثــر
عبــارت انــد از  -1 :دیدشناســی کــه بــه تجربــه قــدم
زدن در شــهر بــا ســرعت یکســان مربــوط میشــود.
 -2مــکان کــه بــه رابطــه کالبــدی بــدن انســان بــا
محیــط اشــاره دارد و  -3محتــوا کــه بــا تاروپــود شــهر
یعنــی رنــگ ،نســج ،مقیــاس ،ســبک و ویژگــی و
منحصربــه فــرد بــودن ســروکار دارد« .کامیلیــو زیتــه»
از چهــره هــای مشــهور در ایــن زمینــه اســت .وی بــرای
نخســتین بــار شــهر را بــه مثابــه اثــری معمارانــه مطــرح
میکنــد کــه بایــد بهصــورت ســهبعدی طراحــی شــود
و از شهرســازی بهعنــوان هنــر فضایــی نــام میبــرد
(همــان.)150-148 :

 -1رویکــرد کل گــرا :محــور بحــث ایــن رویکــرد
تأکیدبــر شــیوه تفکــر انســان دربــاره کلیــت یعنــی
جهــان بینــی او ،بــه منظــور نظــم کلــی ذهــن اســت.
بــه نظــر کل گرایــان بینــش جزئینگــر (اتمیســم)
نوعــی ســاده انــگاری و تجریــدی اســت کــه فقــط در
برخــی زمینــه هــای محــدود شــناخت معتبــر اســت .کل
گرایــان بــه وجــود روابــط پیچیــده میــان اجــزا توجــه
دارنــد و شــناخت الگــوی همــه جانبــه روابــط میــان  -4رویکــرد ســاختارگرا :ســاختارگرایان معتقدنــد
عناصــر شــکل شــهر را نقطــه آغازیــن طراحــی شــهرها کــه بایــد بــه شــبکه فضایــی بهعنــوان عنصــر
اتصالدهنــده کالبــد شــهر و ســاختار فضایــی شــهر
میداننــد (توالیــی.)55 :1387 ،
اهمیــت داد و از تأکیــد صــرف بــر تــوده ســاختمانی
 -2رویکــرد ســازمندگرا :ســازمندگرایی مبیــن اجتنــاب ورزیــد .ســاختارگرایی ذهنــی شــاخه مهمــی
نیــاز انســان بــه پیونــد بــا نظمــی وســیع تــر اســت .از ســاختارگرایی اســت کــه موضــوع خوانایــی شــهرها
ایــن رویکــرد بیــن فلســفه هنــر و زیبایــی شناســی را مطــرح میکنــد .بــه ایــن معنــا کــه اگــر شــهر خوانــا
ازیــک طــرف و قواعــد عملکــردی از طــرف دیگــر قــرار باشــد بــه شــکل کامــل بهوســیله مــردم درک میشــود
دارد .لــذا طیفــی از نظریــه مذهبــی -فلســفی وحــدت
و فهمیــده میشــود)Cristian, 2009, p. 173)1
هدفمنــد ،تــا نظریــه غیردینــی و علمــی -عملکــردی را ادمونــد بیکــن ،کوئیــن لینــچ ،و الکســاندر ازجملــه
فرامیگیــرد .ســازمندگرایی مذهبــی معتقــد اســت کــه
 -1بــه شــکل خــاص در ایــن زمینــه میتــوان بــه پــروژه شــهر خوانــای
طبیعــت در نیروهــای متنــوع خــود ،وحــدت هدفمنــد
بریســتول اشــاره کــرد کــه بــه دنبــال آن اســت تــا از طریــق اتخــاذ یــک
را حمــل میکنــد کــه نشــانه خلقــت الهــی اســت و شــیوه کلــی نگــر همــه جانبــه بــرای توســعه شــهر تعریــف کاربــردی و
هنرمنــد از آن تقلیــد میکنــد .در مقابــل ســازمندگرایی کارایــی از خوانایــی شــهر ارائــه کنــد ..در ســطح حکومتهــای شــهری
نیــز در اروپــا چنیــن موضوعــی قابــل مشــاهده اســت.
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معتقدیــن بــه ایــن رویکــرد میباشــند .بــه شــکل
خــاص ،لینــچ معتقــد اســت کــه شــکل گیــری تصویــر
شــهر در نتیجــه یــک فراینــد دو جانبــه اســت کــه از
طریــق مشــاهده گــر و محیــط آن هدایــت میشــود

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

ازنظــر او کالبــد شــهر میبایســت ســاکنین را از
گذشــته خــودآگاه گردانــد چراکــه بــه معن ـیدار بــودن
شــهر کمــک میکنــد (لینــچ .)215 :1381 ،وی در اثــر
خــود «تئــوری شــکل خــوب شــهر» ،هفــت معیــار را
بــرای ســنجش شــکل خــوب شــهر مطــرح میکنــد؛
کــه شــامل ســرزندگی ،معنــی ،تناســب ،دسترســی،
نظــارت و اختیــار ،کارایــی و عدالــت اســت (نگارســتان،
 .)68-59 :1389بــه عقیــده او عملکــرد هویــت ،ســاختار
و معنــی اجــزاء تصویــر شــهر را تشــکیل مــی دهنــد
)2009, p35

.(Tveter,

وی انســجام و کلیــت شــهر را از طریــق همخوانــی هــر
عنصــر بــا دیگــر عناصــر مطــرح میســازد

).(Botwina & Botwina, 2012

 -5رویکــرد زمینــه گرایــی :ایــن رویکــرد
دارای ابعــاد کالبــدی و انســان گرایانــه اســت کــه
بــر اندیشــههای پســتمدرن اســتوار اســت (گلــکار،
 .)179 :1390زمینــه گرایــی ،ســازگاری بــا زمینــه
کالبــدی ،تاریخــی و اجتماعــی – فرهنگــی را عامــل
انســجام در شــکل میدانــد .در زمینــه کالبــدی ،شــهر
همچــون کــوالژ اســت.در ایــن رابطــه دیــر و فالســتی
نوعــی شهرنشــینی جدیــد را بــا مفهــوم ســرمایه داری
کنــو 1نشــان میدهنــد .کــه در آن فضاهــای جــدا از
هــم ،شــبیه بــه اتصــال تکــه هــای گوناگــون بــه نــوع
خاصــی آراســته میشــود

).(Rodríguez González, 2004

بــا ورود نظریههــای مربــوط بــه زمینــه گرایــی بــه
عرصههــای تاریخــی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،زمینــه
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 نظریهپــرداز در
رویکــرد زمینــه گرایــی شــولتز میباشــد .وی معتقــد
اســت بشــر وقتــی ســکنی میگزینــد کــه بتوانــد خــود
را بــا یــک محیــط تطبیــق داده و بــا آن هــم ذات

1-Keno” capitalism

پنــداری کنــد (فالحــت.)66-57 :1385 ،
در یــک جمــع بنــدی کوتــاه از رویکردهــای
انسجامبخشــی اســتنباط میشــود کــه؛ توجــه بــه
معنــا ازجملــه ویژگیهــای مشــترک تمامــی ایــن
رویکردهاســت .البتــه نــوع نــگاه و ســطوح مختلــف
توجــه بــه آن موضوعــی اســت کــه ایــن رویکردهــا
را از یکدیگــر متمایــز میســازد .بنابرایــن میتــوان
گفــت بخــش مهمــی از انســجام فضایــی در نتیجــه
توجــه بــه معنــا در رویکردهــای مرتبــط بــا آن اســت.
از ســوی دیگــر ایــن معنــا ارتبــاط نزدیکــی بــا زیبایــی
دارد .چراکــه درک زیبایــی در مرحلــه اول از طریــق
معنــا صــورت میپذیــرد (ميرشــاهزاده)64 :1391 ،
و ).(Ziaei, 2012
چنیــن موضوعــی ســبب شــده اســت تــا معنــا و
ارتبــاط آن بــا فضــای کالبــدی همــواره وجــه مهمــی
از فعالیتهــای علمــی و تحقیقاتــی محققــان را بــه
خــود اختصــاص دهــد .رویکــرد معناگــرا حاصــل چنیــن
تالشــی اســت (بمانيــان .)1389 ،بــر ایــن اســاس معانــی
و محتــوای مــکان میتوانــد مشــارکت ســاکنین را در
فرایندهــای برنامهریــزی مکانــی ارتقــا دهــد
).(Kuoppa, 2013, p. 89

در ایــن رابطــه راپوپــورت ســه ســطح از بــرای شــهر
شــامل ســطح بــاال ،متوســط و پائیــن را بیــان میکنــد

). (Smith, 2007, p. 30

جنیفــر کــراس ســطوح مختلــف حــس مــکان را شــامل
 7مرحلــه میدانــد کــه از بیاعتنایــی نســبت بــه
مــکان آغازشــده و بــه فــداکاری بــرای آن ختــم میشــود
(صمیمــی شــارمی .)40-23 :1388 ،در ایــن نگــرش
حتــی اشــکال هندســی دارای معنــا و مفهــوم مختــص
بــه خــود هســتند.
تأکیــد بــر ایــن ایــده ســبب شــده اســت تــا امــروزه
شــهر پایــدار خــاق را نــه یــک شــهر فــن گــرا بلکــه
2
یــک شــهر ایدئولوژیــک فــرض کنیــم

).(Eugen Ratiu, 2013, p. 6

ب) رویکرد حکمای مسلمان در باب انسجام:
 -2رویکردهـای معنـا گـرا در شـرایط کنونـی بخش مهمـی از فعالیتهای
مدیـران شـهری در سراسـر دنیـا بـه خـود جلـب کـرده اسـت .بـه عنـوان
مثـال در شـهر هلسـینکی زیرسـاختهای مرتبط بـا سـاختارهای فیزیکی،
عملکـردی و مشـارکتی بـه گونـهای توسـعه یافتـه اسـت کـه شـهروندان
محلـی میتواننـد آماده شـوند بـه منظوردسـتیابی به یک فرهنـگ حمایتی
بـرای فراهـم کـردن یـک هویـت مبتنـی بر مـکان و حـس اجتماعی
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رویکــرد حکمــای اســامی در خصــوص انســجام،
برگرفتــه از بینــش و اعتقــاد آنهــا بــه جهــان هســتی
و معرفتشــناختی دارد .لــذا بهمنظــور درک بهتــر ایــن
رویکــرد ضــروری اســت ،بینــش اعتقــادی و معرفــت
شــناختی اســام موردتوجــه واقــع شــود تــا از ایــن
رهگــذر شــناخت عمیــق تــری از موضــوع انســجام و
اصــل وحــدت در کثــرت حاصــل گــردد.
ازنظــر اعتقــادی در جهانبینــی اســامی ،مــاک،
توحیــد و وحدانیــت خداونــد اســت در ایــن بینــش هــدف
صرفـ ًا نــه رفــاه انســانی ،بلکــه تبلــور خصوصیاتــی اســت
کــه وی را بهســوی تقــرب و کمــال ســوق میدهــد
(علــی اکبــری.)97 :1384 ،
ایــن مکتــب ،دارای دو حــوزه حکمــت نظــری و عملــی
اســت .گزارههــای حاکــم بــر حکمــت نظــری ،کلــی،
حقیقــی و غیــر نســبی و در حکمــت عملــی ،اعتبــاری،
نســبیت پذیــر و وابســته بــه مجمــوع شــرایط زمانــی و
مکانــی اســت (نقــره کار ع.)44 :1386 ، .
انســان در ایــن اندیشــه عــاوه بــر بعــد جســمانی،
دارای بعــدی روحانــی اســت کــه پــس از مــرگ بــه
حیــات ادامــه میدهــد (بداشــتي .)18-1 :1389 ،او
ضمــن بهرهگیــری از علــم اخــاق ،بــه تکامــل نفــس
و معرفــت دســتیافته و بــه مرحلــه کمــال میرســد
(امــام جمعــه زاده .)100-75 :1388 ،لــذا در اندیشــه
اســامی ،مــاک نــه انســان ،بلکــه انســان آفریــن اســت
(جــوادی آملــی.)1393 ،
مهمتریــن ویژگــی معرفــت شناســی اســامی ،دســتیابی
بــه حقیقــت اســت (فعالــی .)92 :1370 ،ایــن معرفــت از
ســویی تجربــه و حــس و از ســوی دیگــر عقــل و قلــب
را در دســتیابی بــه حقیقــت مــورد تأکیــد قــرار میدهــد
(ایمانــی و دیگــران .)1390 ،کــه میتــوان آن را نقطــه
تقابــل معرفتشناســی غــرب بــه شــمار آورد (زاهــد
زاهدانــی .)1391 ,همچنیــن ازجملــه شــیوههای کســب
معرفــت در نظــر حکمــای اســام تقســیم علــم بــه دو
دســته حضــوری و حصولــی اســت (شــیروانی:1389 ،
.)110-65
اعتقــاد بــه ایــن مســائل ســبک ویژهــای را در تبییــن
ارتبــاط خالــق بــا موجــودات شــکل داده کــه در قالــب
اصــل «وحــدت در کثــرت» توســط حکمــای اســامی
بیانشــده اســت .ایــن اصــل مبنــای اصلــی انســجام
در تفکــر اســامی اســت .در ایــن زمینــه چهــار نظریــه
قابلارائــه اســت:

 -1تبایــن و کثــرت موجــودات :مشــائیون بــر ایــن
عقیدهانــد کــه عالــم حقایــق از موجوداتــی تشــکیل
میشــود کــه هرکــدام بــا دیگــری تبایــن بالــذات دارنــد
انتــزاع ایــن کثــرات از طریــق ذهــن انســانی ،مفهــوم
واحــدی را بــه دســت میدهــد (طباطبایــی ,1354 ,ص.
.)55
 -2از نظــرگاه حکمــت اشــراق ،هســتی ،حقیقتــی یگانــه
اســت کــه دارای مراتــب مختلفــی از شــدت و ضعــف،
تقــدم ،تأخــر ،غنــا و فقــر اســت؛ ماننــد نــور خورشــید،
مــاه و ســتارگان کــه همــه در نورانیــت مشــترک و از
ســنخ واحدنــد و تفــاوت آنهــا فقــط بهشــدت و ضعــف
نــور و روشــنی آنهــا اســت (ابراهیمــی دینانــی:1381 ،
.)103-90
 -3عرفــا (همچــون ابــن عربی)خلقــت را بهنوعــی
تجلــی وجــودی تعبیــر میکننــد و بــر نظریــه علــی
معلولــی فلســفی ،خــط بطــان میکشــند .توجیــه ابــن
عربــی از وحــدت وجــود ،وحــدت فــردی و شــخصی
اســت و منظــور از موجــود ،واجــد حقیقــت هســتی
اســت(همان منبــع).
 -4از دیـدگاه حکمـت متعالیـه و مالصـدرا اولیـن و
مهمتریـن موضـوع در خصـوص وحدت و کثـرت ،اصالت
وجود اسـت .موضـوع دیگری کـه مالصدرا به آن اشـاره
دارد تشـکیک وجـود اسـت .بـه ایـن معنی کـه تنها یک
واقعیـت بیش نیسـت و تمـام کثرات جلوه هـای گوناگون
آن است(1شـانظری )112 :1388 ،و سـبب میشـود کـه
یـک حقیقـت بتوانـد در عیـن حفـظ وحـدت خـود ،در
قالـب امـور کثیـره نمایـان شـود( 2رضایـی.)84 :1385 ،
پـس میتـوان گفـت حقایـق عینـی وجـود ،بـا یکدیگـر
هـم وحدت دارنـد و هم تمایز،ولـی تمایز آنهـا بهگونهای
نیسـت کـه آن وحدت را خدشـه دار کند ،بلکـه تمایز آنها
بهشـدت و ضعـف برمیگردد(3شـیخ االسلامی,1380 ,
ص .)35-11 .شـهید مطهـری در خصـوص اهمیـت
وحـدت وجـود بیـان مـیدارد کـه ...« :وحـدت وجـود از
آن اندیشـه هایـی اسـت کـه کمتـر کسـی به عمـق این
اندیشـه پـی بـرده اسـت» (رودگـر.)132-111 :1389 ،
 -1اعتقــاد بــه واحــد منکــر کثــرت نیســت .بنابرایــن میتــوان گفــت در
ایــن اندیشــه خداشناســی مســتلزم انــکار کثــرت نیســت
 -2هیکوایزوتســو برایــن عقیــده اســت کــه وحــدت وجــود امــری
منحصــراً ایرانــی یــا اســامی نیســت.
 -3معمــو ًال مثالــي کــه بــراي تفهيــم ايــن تعبيــر از وحــدت وجــود
میزننــد ،مثــال نــور و درجــات مختلــف آن اســت .بــه ايــن صــورت
کــه اختــاف نــور شــديد بــا نــور ضعيــف ،ضعــف و شــدت آنهاســت.
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هرچنــد ایــن اصــل بــه شــکل کلــی ،ارتبــاط مجموعــه
موجــودات عالــم بــا یکدیگــر را تبییــن میکنــد ،امــا
در عرصــه هنــر ،منشــأ خلــق آثــار بشــماری توســط
هنرمنــدان مســلمان بــوده اســت .ازجملــه ایــن مــوارد،
در شــهر و شــکل یابــی فضــای آن اســت .کــه در ایــن
خصــوص میتــوان بــه مکتــب اصفهــان اشــاره کــرد
(حبیبــی.)53-48 :1377 ،
ج) انســجام فضایــی ناشــی از اصــل وحــدت
در کثــرت
تعمیــم اصــل وحــدت در کثــرت در انســجام فضایــی
و تجلــی آن در شــهر اســامی از ابعــاد گوناگــون
قابلبررســی اســت .کــه بــه اختصــار عبــارت انــد از:
 -1مقصــود 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 ،
 .)13لــذا ایــن را میتــوان مهمتریــن جنبــه انســجام در
شــهر اســامی بــه شــمار آورد .از ســوی دیگــر هــدف
نهایــی از ایــن انســجام ،حرکــت در مســیر حــق بــه
عنــوان ســرانجام و حقیقــت مطلــق اســت.
لــذا بــا توجــه بــه اینکــه ایــن جهــان مخلــوق خداونــد
و خداونــد نیــز خالــق یکتــا و یگانــه هســتی اســت،
لــذا ایــن جهــان نیــز مشــمول وحــدت خواهــد بــود و
میبایســت در راهــی کــه داللــت بــه خــدا کنــد ،شــکل
بنــدی شــود

) (Sidawi, 2013, p. 31و (خلعتبــری:1386 ،
.)14بــا توجــه بــه اینکــه ویژگــی اصلــی عالــم مــاده،

کثــرت آن و عالــم معنــا ،وحــدت بخشــی اســت،
میتــوان گفــت ،شــهر اســامی ،دســتیابی بــه انســجام
فضایــی را از مســیر تنــوع و کثــرت مدنظــر دارد .چنیــن
نگاهــی چارچوبــی را بــه هــم میزنــد کــه در آن عناصــر
کالبــدی و معنــوی شــهر بــا یکدیگــر متحــد بــوده و
وجــود واحــدی را بــه نمایــش میگــذارد.
 -2مفاهیــم مســتغرق در اصــل وحــدت در کثــرت در
خصــوص انســجام فضایــی :واکاوی و ژرفاندیشــی در
خصــوص اصــل وحــدت در کثــرت ،بیانگــر موضوعاتــی
بــه شــرح زیــر در بــاب انســجام اســت:
)1-2وحــدت و عامــل انســجام :نمایــش و
تجلــی انســجام در ایــن اصــل بــر پایــه تنــوع و کثــرت
اســت .لــذا عامــل و مقــوم وحــدت ،میبایســت آنچنــان

انعطافپذیــر باشــد تــا بتوانــد بــه تکثرهــا و قالبهــای
گوناگــون آن پاســخگو باشــد .یــا بــه عبارتــی کثرتهــا
بتواننــد حــول آن بــه وحــدت برســند .چنیــن ویژگــی
خــارج از عالــم مــاده اســت .لــذا ایــن عامــل ،در عالــم
معنــا متبلــور اســت .بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت،
وحــدت و عامــل انســجام ،عاملــی معنــوی اســت.
ویژگــی مهــم ایــن معنــا ،کمــال طلبــی و حقیقتگرایــی
آن اســت .کــه ایــن کمــال طلبــی و حقیقــت گرایــی
ســیر معنایــی را در کثرتهــا فراهــم میســازد و ســبب
تکامــل و ارزشــیابی آنهــا میشــود .ایــن ویژگــی معنــا،
آن را متمایــز از معنــا در اندیشــه هــای پستمدرنیســم
میکنــد .ایــن معنــا (در فضــا) دارای مراتــب اســت (اصــل
تشــکیک) کــه ایــن مراتــب دارای ویژگیهایــی بــه
شــرح زیــر اســت:
*حضــور و جلــوه آن آنــی نیســت .بلکــه خــود را بــه
تدریــج آشــکار میســازد .علــت ایــن امــر آن اســت کــه
هــر فــردی بهتناســب قــدر و معرفــت خــود ،آن را درک
کنــد تــا دچــار وهــم و گمراهــی نگــردد .بــرای ایــن
منظــور بهــره گیــری از صناعــات ادبــی و اســتفاده از
رمــز و تأویــل ،جایــگاه ویژهــای در هنــر اســامی و
بهویــژه ایرانــی دارد.
*تشــکیک معنــا ،ســبب تجلــی آن در الیــه هــای
گوناگونــی میشــود .بــه عبارتــی حقیقــت در پــس الیــه
هــای گوناگــون معنایــی مخفــی اســت .چنیــن ویژگی در
شــهر ،فضایــی را متبلــور میســازد کــه میــزان آشــنایی
ســاکنین بــا فضــا بــه میــزان ســیر و حرکــت ،در ایــن
مراتــب معنایــی اســت.
*ایــن ســیر بهصــورت یــک سلســلهمراتب طولــی و
بــه شــکل هدفمنــد و دارای مســیر مشــخص اســت .کــه
نقطــه شــروع آن از شــکل ظاهــری و کالبــدی شــروع
میشــود و تــا اتصــال بــه معرفــت حقیقــی تــداوم
پیــدا میکنــد .در واقــع ایــن اصــل یکــی از مهمتریــن
قوانیــن الزم بــرای دســتیابی بــه انســجام شــهری
اســت .بهاینترتیــب کــه سلســله مراتــب بــه صورتــی
پیوســته در کلیــه مقیــاس هــا از اســتخوان بنــدی شــهر،
تــا ترکیبــات معمــاری موردتوجــه اســت.1
*پویایــی و عــدم ســکون ویژگــی مهــم دیگــر چنیــن
 -1لیکـن مـرور تجربیـات شـهری معاصـر نشـان میدهد که لفظ سلسـله
مراتـب بـه صورت صـوری و غالب ًا 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 آنها) (طبیبیـان.)1390 ,
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انســجامی اســت .چراکــه مبتنــی بــر حرکــت عمــودی
و افقــی اســت .ســیر عمــودی ،حرکــت از یــک الیــه
معنایــی بــه الیــه معنایــی دیگــر و ســیر افقــی نیــز
مبتنــی بــر جابجایــی در هــر الیــه معنایــی در هــر
مرتبــه اســت .از ســوی دیگــر ایــن ویژگــی و اتصــاف و
اتصــال انســان بــه آن ،ســبب ســیر و حرکــت انســان نیــز
میشــود .بــه عبارتــی انســان همــواره بــا درک الیههــا
و مراتــب معنایــی ،ضمــن کســب آگاهــی و معرفــت،
حرکــت بــه ســمت کمــال خــود را نیــز تجربــه میکنــد.
چنیــن جابجایــی و حرکتــی الزامــ ًا همــراه بــا حرکــت
فیزیکــی و انتقــال مــادی در فضــا نیســت و بــا «در نقطــه
بــودن »1و «ســکون فیزیکــی» تناقــض نــدارد.
* چنیــن حرکتــی ســبب اتصــال و پیونــد عمیــق انســان
بــا مــکان میشــود و از ســوی دیگــر بــه دلیــل جهتــدار
بــودن ،انســجام و یکپارچگــی شــهروندان را نیــز در پــی
بــودن ،انســجام و یکپارچگــی شــهروندان را نیــز در پــی
دارد .افــزوده میشــود و آن «انســجام ســاکنین» اســت.
شــکل زیــر ســیر عمــودی ،سلســله معنایــی و اثرگــذاری
فضــا را در شــیوه انســجام شــهر اســامی بــه نمایــش
میگــذارد.

نداشــتن جغرافیــای خاصــی دانســت کــه مفهــوم «امــت
اســامی» آن را تعریــف میکنــد (بمــات.)11 :1369 ،
در عرصــه کالبــدی ،وحــدت و انســجام بــه گونــه ای
اســت کــه مجموعــهای منســجم از شــبکه فضاهــای
شــهری را در بافــت ایجــاد کــرده اســت (اســماعیلیان،
ـف
 .)82-65 :1392بــه عبارتــی عناصــر و بناهــای مختلـ ِ
موجــود در شــهرهای ســنتی اســامی ،در کالفــی
از معابــر و شــریانهای ارتباطــی ،مجموعــة واحــ ِد
ســازمانیافتهای را میســازند.
)2-2کثــرت و عامــل تنــوع :همانطــور کــه عنوان
شــد در اصــل وحــدت در کثــرت ،کثرتهــا بــه دلیــل
آنکــه بازتــاب و آیینــه حقیقــت هســتند دارای اهمیــت
میباشــند .در چارچــوب اصــل وحــدت در کثــرت،
کثرتهــا دارای ویژگیهایــی بــه شــرح زیــر میباشــند:

-1کثــرت وظیفــه منــد اســت بــه عبارتــی
کثرتهــا (عالــم مــاده) ،وظیفــة نمایــش و ظهــور
وحــدت را دارد .ایــن وظیفــه ،اضافــه بــر ،وظیفــه و
عملکــردی اســت کــه بــدان عمــل میکنــد .لــذا
هــر مــاده در کنــار وظیفــه و عملکــرد خــود ،موظــف
اســت وجهــی از وحــدت را بــه نمایــش گــذارد.

-2کثرتهــا و تنــوع ،بیهــدف نبــوده و جهـتدار هســتند.
و ایــن بــه دلیــل جهتگیــری آنهــا در خصــوص تجلــی
معناســت .بــه عبارتــی محــدوده و حریــم کثــرت تــا
آنجاســت کــه از حریــم و محــدوده این معنا خارج نشــود.
-3کثــرت در نهــان و ذات خــود وابســته بــه وحــدت
بــوده و بــر اســاس آن شــکل میگیــرد .لــذا جهــت
انسجامبخشــی ،نیــاز بــه عامــل خــارج از خــود نــدارد.
بــه عبارتــی ارتبــاط آن ،بــا عامــل وحدتبخــش درونــی
و وابســته بــا ویژگیهــای کثــرت اســت و عوامــل دیگــر
شکل)1ســیر عمــودی ،سلســله معنایــی و اثرگــذاری فضــا در
نظیــر شــبکه معابــر نقشــی ثانویــه در ایــن خصــوص
شــیوه انســجام شــهر اســامی.منبع :یافتــه هــای تحقیــق
دارنــد .ارتبــاط وحــدت بــا کثــرت در تجلــی آن اســت.
بــر ایــن اســاس بایــد گفــت اصــول شهرســازی
اســامی ،از وحــدت آغــاز میشــود ،کــه جلــوه توحیــد -4بــه عبارتــی وحــدت بهنوعــی در کثــرت متجلــی
اســت و در مســیر خــود بــه هویــت مســلمانی میرســد میشــود .لــذا ایــن تجلــی زمینــه ارتبــاط ســطوح مختلــف
کــه نمایــش باورهــا و اعتقــادات مســلمانان ،و بهنوبــه را بــا یکدیگــر برقــرار میســازد.
خــود جلــوه دیگــری از توحیــد اســت (ســادات حســينی ،درمجمــوع همانطــور کــه عنــوان شــد ،تجلــی کامــل
 .)26 :1392ســطحی دیگــر از انســجام فضایــی شــهر چنیــن اصلــی را در مکتــب اصفهــان میتــوان مشــاهده
اســامی را میتــوان محــدود نبــودن آن بــه زمــان و کــرد .کــه در آن بهتبــع جهانبینــی حاکــم ،بــه
وحــدت بیــان دســت مییابــد .سلســلهمراتب فضایــی
 -1بـا در نقطـه بـودن ویژگـی سـکون اسـت در مقابـل «خط» کـه بیانگر از بزرگتریــن مقیــاس تــا کوچکتریــن مقیــاس کالبــدی

حرکت اسـت ،قـرار دارد.
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ایجادشــده اســت و در هــر مقیــاس بــر آن اســت کــه
بازتابــی از اصــل وحدتبخــش جهــان باشــد .عالــم
صغیــر در عیــن بینظمــی ظاهــری ،نظمــی باطنــی را
داراســت(نظم در بینظمــی) (اهــری .)11 :1380 ،نقــش
چنیــن الگویــی را نیــز میتــوان در ســایر کشــورها
ازجملــه هندوســتان نیــز مشــاهده کــرد کــه اقتباســی از
طــرح اصفهــان اســت (میراکوســامبی.)20 :1383 ،
باایــن حــال شــهر اســامی در نتیجــه تحــوالت عصــر
مــدرن و اســتعمار و دور شــدن تدریجــی دولتهــای
حقیقت مطلق
حاکم ســرزمینهای اســامی از اجــرای قوانین اســامی،
نتوانســت شــکوه گذشــته خویــش را بــه نمایــش گــذارد
(پاپلــی و وثوقــی .)7 :1375 ،در حــال حاضــر مهمتریــن
انتقــادات وارده بــه خلــق فضــا در شــهر اســامی
) (Sidawi, 2013, p. 26عبارتند 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
بــه نیازهــای مــردم و الهــام بخــش نیســت و ســوم:
سوءاســتفاده از جنبــه هــا و اجــزاء ماننــد قوسهــا ،مــدل
دربهــای قدیمــی و پنجــره هــا و غیــره از معمــاری
ســنتی.
شکل)2فرایند شخصی سازی فضا

معــرض نمایــش کثرتهــا قــرار دهــد و از ایــن راه خــود
را همچــون نمــادی غالــب در فضــای شــهری مبــدل
ســازد .بــر ایــن اســاس هــر پدیدهــای کــه بخواهــد
معنــای متناســب بــا خــود را در فضــا طنینانــداز کنــد
و از ایــن طریــق محیــط پیرامــون را بــه کرنــش در
برابــر خــود وادار ســازد ،در راســتای شــخصی ســازی
فضــا ،حرکــت کــرده اســت .شــکل زیــر فراینــد شــخص
ســازی فضــا را نشــان میدهــد

د) شخصی سازی فضا

شخصیســازی 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
حریــم را نــدارد).
الزمــه ورود بــه ایــن مقــام ،برهــم زدن الیههــای
معنایــی توســط ایــن پدیــده اســت کــه کثــرات بــه آن
وابســته انــد .چنیــن امــری ســبب خواهــد شــد تــا الیــه
(هــای) معنایــی مرتبــط بــا ویژگیهــای ایــن پدیــده
ارائــه شــود و از ایــن طریــق ذهــن و اندیشــه مخاطــب را
بــه خــود جلــب نمایــد.
ایــن مســئله عمدتـ ًا بــا نمایــش و خودنمایــی پدیــده بــه
انحــاء گوناگــون صــورت مــی پذیــرد.
نظیــر مــکان گزینــی در موقعیــت خــاص ،ارتفــاع
گرفتــن ،نــوع رنــگ ،نــوع نورپــردازی ،و ویژگیهایــی
ازایــن دســت.
بــه عبارتــی در ایــن فراینــد ،شخصیســازی فضــا
شــرایطی را بــه هــم میزنــد تــا یــک پدیــده ،خــود را

-1جــدا شــدن پدیــده از کثرتهــا -2 ،اثرگــذاری بــر نظــام
معنایــی -3 ،مطــرح شــدن بــه عنــوان عنصــری مجــزا-4 ،
اثرگــذاری بــر کثرتهــا (منبــع :یافتــه هــای تحقیــق)

 -8یافته های تحقیق
بــا توجــه بــه مطالــب قبلــی ،بــه منظــور آشــنایی بــا
رونــد شخصیســازی فضــا در شــهر مشــهد ،نگاهــی
اجمالــی بــه معرفــی شــهر مشــهد بهعنــوان بســتر ایــن
فراینــد ،خواهــد توانســت حلقــه ارتبــاط مناســبی بــرای
درک ایــن موضــوع در ایــن شــهر بــه دســت دهــد.
الف)معرفی اجمالی شهر مشهد:
مشــهد بزرگتریــن کالنشــهر مذهبــی کشــور ،در ســال
 1390بــا  2.7میلیــون نفــر جمعیــت (مرکزآمارایــران،
 )1390بــه دلیــل موقعیــت ممتــاز مذهبی -گردشــگری،
ســاالنه پذیــرای حــدود  19.8میلیــون نفــر مســافر اســت
(ســازمانمیراثفرهنگی )1388 ،در ســال  302هجــری
قمــری امــام رضــا علیهالســام در ایــن منطقــه بــه
شــهادت رســیدند و لــذا بنــام مشــهدالرضا موســوم شــد
(طرحجامعشهرمشــهد.)01 :6431 ،
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در زمــان صفویــه مشــهد بهصــورت دومیــن زیارتــگاه
بــا (ســازمانمیراثفرهنگی.)1388،
در ســال  203هجــری قمــری امــام رضــا علیهالســام
در ایــن منطقــه بــه شــهادت رســیدند و لــذا بنــام
مشــهدالرضا موســوم شــد (طرحجامعشهرمشــهد،
 :1346اهمیــت شــیعیان جهــان درآمــد (رهنـــما:1376 ،
.)148
از دهــه 40بــه بعــد بــا اجــرای اصالحــات ارضــی ،تزریق
درآمــد نفــت و ...منجــر بــه ایجــاد زمینــه اشــتغال و
هجــوم مهاجــران روســتایی بــه ایــن شــهر گردیــد.
مشــکالت ناشــی از رشــد جمعیــت ،باعــث شــد کــه
تهیــه طــرح جامــع شــهر بــرای یــک دوره  25ســاله در
ایــن دهــه انجــام شــود .پــس از وقــوع انقالب اســامی،
وقــوع مهاجرتهــای روســتا شــهری همــراه بــا کمبــود
مســکن و زیرســاختها ،ضــرورت تهیــه طــرح تفصیلــی
شــهر مشــهد در قالــب طــرح جامــع در ســال  1365را
بــرای یــک دوره  25ســاله از ســال  1370تــا ســال
 1395مطــرح کــرد (رهنمــا.)293 :1375 ،
در طــرح جامــع فعلــی شــهر مشــهد کــه در ســال 1372
بــه تصویــب رســیده اســت پیشبینیشــده کــه وســعت
شــهر تــا ســال  1395بــه حــدود  245کیلومترمربــع و
جمعیــت آن بــه  5.400.000نفــر برســد (غمامــي:1372 ،
.)71
ب)شخصی سازی فضا در شهر مشهد:
بخشــی از تحــوالت گســترده و ســریع شــهر مشــهد
ناشــی از اجــرای پروژههــای اقامتــی در مناطــق
گوناگــون شــهر اســت .کــه در مــوارد متعــدد یکپارچگــی
فضایــی آن را دســتخوش تغییــر و تحــول ســاخته
اســت .بهمنظــور نمایــش ایــن تغییــرات ،بــه شــکل
خــاص ،ایــن مطالعــه تمرکــز خــود را بــر دو نمونــه
آشــکار ،در قالــب موضــوع شخصیســازی فضــا،
منتقــل کــرده اســت .کــه شــامل محورهــای پیرامونــی
حــرم مطهــر و ارتفاعــات جنوبــی مشــهد اســت.
)1ارتفاعات جنوبی شهر مشهد:
ایــن ارتفاعــات کــه بــه عنــوان ســرمایههای طبیعــی و
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 فعالیتهــای اقتصــادی و ســرمایهگذاری شــرکت
آبادگــران گردیــده اســت .بــه منظــور درک وضعیــت

ارتفاعــات جنوبــی شــهر مشــهد کافــی اســت نگاهــی
بــه موقعیــت طبیعــی ایــن شــهر شــود .شــهر مشــهد در
بســتر رودخانــه کشــف رود و بیــن دو رشــتهکوه هــزار
مســجد در شــمال و بینالــود در جنــوب واقعشــده اســت.
توســعه ایــن شــهر بهگونــهای بــوده اســت کــه پهنــه
کالبــدی شــهر ،فاصلــه بســیار نزدیکــی بــا ارتفاعــات
جنوبــی در مقایســه بــا ارتفاعــات شــمالی دارد .در بخــش
شــمالی ،اراضــی کشــاورزی وســیع عامــل جدایــی
محــدوده شــهر از ارتفاعــات میشــود .درحالــی کــه در
جنــوب ،فاصلـهای بیــن ارتفاعــات و عرصــه شــهر وجــود
نــدارد .ایــن وضعیــت ســبب شــده اســت تــا ارتفاعــات
جنوبــی دیــد مناســبی بــه کل پهنــه شــهر داشــته باشــد.
همچنیــن از ســوی دیگــر اســتقرار کاربریهــای مهمــی
در ایــن نقطــه همچــون دانشــگاه فردوســی ،پــارک
کوهســنگی ،پــارک جنگلــی طــرق و پــارک خورشــید،
بــر جذابیتهــای آن افــزوده اســت.
اجــرای پــروژه توریســتی -تفریحــی در زمینــی
بــه وســعت حــدود  ۴۷هکتــار در ارتفاعــات غربــی
کوهســنگی و مشــرف بــه شــهر مقــدس مشــهد و حــرم
مطهــر امــام رضــا(ع) ازجملــه اقدامــات ایــن شــرکت
در ایــن محــدوده بــه شــمار میآیــد .کاربریهــای
ایــن پــروژه دو بخــش اقامتــی و عمومــی اســت کــه
واحدهــای اقامتــی آن بهصــورت ویالیــی و آپارتمانــی و
شــامل  700واحــد اقامتــی اســت (شــرکت مجتمعهــای
توریســتی و رفاهــی آبادگــران.)1394 ،
کاربــری هــای عمومــی آن نیــز شــامل رســتوران،
رختشــویخانه ،ســوپر مارکــت ،مجموعــه سرپوشــیده
ورزشــی ،ســالن جشـنها ،مجموعــه فرهنگــی مذهبــی و
پالنتاریــوم ،ســاختمان اداری و ســاختمان پذیــرش اســت
(شــرکت توســعه عمــران و مســکن اوران پویــا.)1394 ،
(تصویــر )1

تصویر)1موقعیت پروژ ه آبادگران در ارتفاعات جنوبی مشهد
منبع :نقشه توپوگرافی دشت مشهد
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آنچــه موضــوع شــخصی ســازی فضــا را در ارتبــاط بــا از ایــن منظــر را غیرممکــن میســازد(عدم توجــه بــه
فعالیــت ایــن شــرکت مطــرح میکنــد از چنــد جنبــه کثرتها)(تصویــر .)2
قابلطــرح و بررســی اســت:
 -2اســتفاده از انفــال و ســرمایههای طبیعــی
 -1اشــرافیت بــر فضــای شــهری مشــهد  :شــهر مشــهد :اســتفاده از منابــع طبیعــی همچــون
نکتــه اول تســلط دیــد پــروژه بــر کلیــه فضــای شــهری ارتفاعــات و کوههــا بهعنــوان ســرمایه ملــی و انفــال
مشــهد و حــرم مطهــر اســت .چنین اشــرافیت و تســلطی در جامعــه اســامی ،متعلــق بــه تمامــی افــراد جامعــه
بــه دنبــال تحمیــل «خــود» بــه عنــوان نشــانهای مهــم اســت .از ســوی دیگــر ایــن منابــع نقــش مهمــی در
در فضــای شــهری و برهــم زدن الیــه هــای معنایــی ارتقــای کیفیــت محیطزیســت ایفــا مینماینــد.
در شــهر اســت .اطــاق واژه اشــرافیت و تســلط بــر دس ـتاندازی بــه ایــن منابــع از ســوی قشــری خــاص
ایــن فضــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه شــرایط اســتقرار و تخریــب منابــع طبیعــی و بیبهــره ســاختن عمــوم
فضــای دیگــر در ایــن محــدوده امکانپذیــر نیســت .شــهروندان از آن ،نوعــی از شخصیســازی فضــا در
بهعبارتدیگــر ایــن اشــرافیت همــراه بــا اشــغال فضــا عرصــه عمومــی شــهر اســت (تصویــر .)3
و محصــور نمــودن  ،عم ـ ً
ا امــکان بهرهگیــری عمــوم

تصویر)2تسلط دید و اشرافیت فضای ساختهشده در محدوده شرکت آبادگران بر شهر مشهد
منبع( :شرکت توسعه عمران و مسکن اوران پویا)1394 ،

تصویر)3بهره گیری از سرمایههای طبیعی شهر مشهد در محدوده شرکت آبادگران
منبع( :شرکت توسعه عمران و مسکن اوران پویا)1394 ،
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 -3جــدا گزینــی شــدید اجتماعــی :از دیگــر
ویژگیهــای مهــم مجموعــه آبادگــران ،جــدا گزینــی
شــدید اجتماعــی -اقتصــادی اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه در شــهر اســامی محــات ،طــی ســالیان
متمــادی ،عمدتــ ًا بــر اســاس ویژگیهــای آیینــی از
یکدیگــر جــدا میشــدند کــه ایــن جــدا گزینــی بــه
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
و قواعــد از پیــش تعریفشــده و الــزامآور نیســت .در
مجموعــه آبادگــران وجــود دروازه ورودی ،و صــدور
مجــوز ورود بــرای قشــر خاصــی از جمعیــت (شــامل
افــراد طــرف قــرارداد شــرکت) ،جــدا گزینــی شــدیدی
را بــه همــراه داشــته اســت .در حــال حاضــر برخــی از

ســاکنین شــهر مشــهدضمن خــروج از بافــت شــهری
و پذیــرش قواعــد شــرکت ،وارد ایــن مجموعــه
شــدهاند و جــدا از بافــت شــهری شــیوه جدیــدی از
فرهنــگ شهرنشــینی را نضــج و پــرورش میدهنــد
کــه بیشــک متأثــر از شــرایط کالبــدی آن خواهــد بــود.
شــیوهای کــه بــه دلیــل محصــور بــودن و ممنوعیــت در
ورود و خــروج شــهروندان ،ســبک خاصــی از زندگــی را
اشــاعه میدهــد .چنیــن جــدا گزینــی شــدید ،عــاوه
بــر بهــره منــدی از منابــع طبیعــی نظیــر قرارگیــری در
معــرض کریدورهــای عبــور جریــان آزاد هــوا ،ارتفاعــات،
و چشــمانداز مناســب ،زمینــه تقویــت فردگرایــی ،و
روحیــه خودمحــوری بــه شــکل وســیع اســت و برآینــد
و خروجــی ایــن شــیوه ،تشــدید شخصیســازی فضــا
در باالتریــن شــکل خــود و ظهــور آن بــه عنــوان یــک
محــدوده مجــزا در فضــای شــهری اســت(.تصویر )4

تصویر)4جدایی گزینی شدید اجتماعی در محیط ایجادشده در محدوده شرکت آبادگران.منبع :عملیات میدانی محقق از
محدوده ،تابستان 1393
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در واقــع میتــوان گفــت محــور واقعشــدن (محــور
ســازی) ایــن مجموعــه در نتیجــه ســه عامــل )1
پذیــرش قشــر خاصــی از جمعیــت؛  )2بهرهگیــری
شــخصی از مواهــب طبیعــی؛  )3اشــرافیت و تســلط
دیــد بــر فضــای شــهر صــورت گرفتــه کــه درمجمــوع
ســبب شخصیســازی فضــا در ایــن محــدوده شــده
است(شــکل.)3
 -2محورهــای پیرامونــی حــرم مطهــر :ازجملــه
مصادیــق شخصیســازی فضا در شــهر مشــهد را میتوان

پیرامــون حــرم مطهــر در قالــب پروژههــای درمحورهای
ســرمایهگذاری مشــاهده کــرد جــدا از مقیــاس و نــوع
کاربریهــا ،دو نکتــه مهــم کــه بــه شخصیســازی
فضــا در ایــن محــدوده منجــر میشــود شــامل)1 :
اســامی انتخابشــده بــرای پروژههــا و  )2تــاش آنهــا
بهمنظــور تســلط بیشــتر بــر خــط آســمان و محیــط
پیرامونــی بهویــژه حــرم مطهــر اســت .ایــن موضــوع در
ســه مرحلــه پیوســتة «دیــده شــدن»« ،شــناخته شــدن»
و «پذیرفتــه شــدن» بــه انجــام میرسد(شــکل.)4

محور قرار گرفنت و جدا شدن از کرثات از طریق
پذیرش قرش خاصی از
جمعیت

بهره گیری شخصی از
مواهب طبیعی

ارشافیت و تسلط دید

شخصی سازی فضا
شکل)3عوامل شکلدهنده به فرایند شخصیسازی فضا در مجتمع تفریحی آبادگران

شکل)4فرایند شخصیسازی فضا در محورهای پیرامون حرم مطهر
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دیــده شــدن مرحلــهای اســت کــه در آن پدیــدهموردنظــر ســعی دارد بــه نحــوی خــود را در معــرض
نمایــش قــرار میدهــد.
شــناخته شــدن :مرحلـهای اســت پــس از دیــده شــدن،کــه در آن پدیــده موردنظــر ســعی دارد از منظــر دیــده
شــدن خــود را بــه محیــط و فضــا پیرامونــی بشناســد.
پذیرفتــه شــدن :کــه همانــا مرحلــه نهایــی ایــن فراینــدمحســوب میشــود و در واقــع مرحلــهای اســت کــه
پدیــده موردنظــر ســعی دارد ضمــن ورود بــه الیههــای
معنایــی خــود را بهعنــوان نمــاد و نشــانهای اثرگــذار و
قابلپذیــرش مطــرح نمایــد.

تســلط و یافتــن بهتریــن دیــد نســبت بــه حــرم مطهــر و
تســلط بــر بناهــای پیرامــون اســت.
ایـــن باعـــث شـــده اســـت تـــا فضـــای پیرامونـــی
مجموعـــه حـــرم مطهـــر ،مرکـــز ثقـــل خـــود را (حـــرم
مطهـــر) ،در پشـــت چنیـــن بناهایـــی مخفـــی ســـازد.
چنیـــن نشـــانه ســـازیهایی هنگامـــی انســـجام
فضایـــی در شـــهر را بیشـــتر متأثـــر مینمایـــد کـــه
عـــاوه بـــر حجـــم کالبـــدی (در کنـــار کالبـــد حـــرم
مطهـــر) ،بـــه دلیـــل انتســـاب در گوناگونـــی اســـامی،
نظـــام معنایـــی را نیـــز بـــه چالـــش میکشـــد .چراکـــه
در بس ــیاری م ــوارد تناس ــبی ب ــا فض ــای پیرام ــون ح ــرم
مطه ــر ن ــدارد .ع ــاوه ب ــر ای ــن ،نامگ ــذاری بس ــیاری
از پروژههـــا ،تنهـــا طنیـــن انـــداز نـــام و آوازه شـــرکت
ســـرمایه گـــذار اســـت .زیـــرا ایـــن نـــام ،اشـــاره بـــه
س ــرمایه گ ــذار آن دارد .ل ــذا وج ــود ای ــن نش ــانه ه ــا ب ــا
یـــادآوری ســـرمایهگذار آن ،ضمـــن تکثـــر نشـــانهها،
عـــدم هویـــت و ارتبـــاط آن بـــا نشـــانه اصلـــی را
متذکرمـــی گـــردد .لـــذا فضـــای پیرامونـــی حـــرم،
فضـــای چندصدایـــی و چنـــد نشـــانهای اســـت کـــه
اســـاس ایـــن کثـــرت شـــخصی ســـازی فضـــا اســـت.

مطالعــات انجامشــده بیانگــر آن اســت در محــدوده
پیرامونــی حــرم مطهــر 52 ،پــروژه ســرمایهگذاری در
حــال اجراســت کــه کاربــری عمــده آنهــا اقامتــی و
تجــاری میباشــد .دراینبیــن نامگــذاری  15پــروژه،
بــر اســاس نــام کارفرمــا و ســرمایهگذار پــروژه اســت
(شــهرداری منطقــه ثامــن .)1394 ،بلندمرتبهســازیها
و نامگذاریهــای ایــن پروژههــا خــود عامــل مهــم در
راســتای شخصیســازی فضــا در پیرامــون حــرم مطهــر
اســت .در ارتبــاط بــا بلندمرتبهســازیهای انجامشــده
ســرعت و ســبقت پروژههــا ،جهــت اشــرافیت بــه خــط د) جمع بندی و نتیجه گیری
آســمان و تأثیــر بــر دیــد ناظــران همچنیــن بهمنظــور مطالعــه شــخصی ســازی فضــا در محدودههــای

تصویر) 5تسلط بر حرم مطهر توسط بناهای پیرامونی (نما از خیابان شهید اندرزگو)

تصویر )6تسلط بر حرم مطهر توسط بناهای پیرامونی (نما از داخل حرم مطهر به سمت محور شیرازی)
منبع :عملیات میدانی محقق از محدوده ،تابستان 1393
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موردمطالعــه در شــهر مشــهد دو گونــه متفــاوت از
یکدیگــر را نشــان داد:
 )1در محدودههــای پیرامــون حــرم ،شخصیســازی،
نتیجــه رقابــت بیــن ســرمایهگذاران متعــدد اســت .چنیــن
رقابتــی عــاوه بــر افزایــش شــدت تغییــرات ،باعث شــده
اســت تــا رقابــت ،روحیــه حاکــم بــر ایــن فضــا باشــد.
چنیــن امــری در تقابــل بــا روحیــه زیــارت کــه مبتنــی
بــر احتــرام ،متانــت و ازخودگذشــتگی اســت ،قــرار دارد.
 )2در ارتفاعـــات جنوبـــی ،چنیـــن رقابتـــی در درون
فضـــا و عناصـــر آن مشـــاهده نمیشـــود .بلکـــه ایـــن
رقاب ــت ،ب ــا فض ــای پیرامون ــی (فض ــای ش ــهر) ،ب ــر س ــر
دســتیابی بــه جایــگاه نشــانه شــهری اســت .بــه دیگــر
ســـخن ،مجموعـــه عناصـــر موجـــود در ایـــن فضـــا ،در
ارتب ــاط ب ــا یکدیگ ــر در تقاب ــل ب ــا فض ــای ش ــهر ق ــرار
دارنـــد .لـــذا در ایـــن شـــیوه ،شخصیســـازی فضـــا
ب ــه دنب ــال اثرگ ــذاری ب ــر ش ــهر و فض ــای آن اس ــت.
درحالیکـــه در محدودههـــای پیرامونـــی حرم(مـــورد
اول) ،مقیـــاس اثرگـــذاری محدودتـــر اســـت.
بــه عنــوان جمــع بنــدی از ایــن بحــث ،در ایــن
مطالعــه ،دو الگــو از شــکل یابــی فضــا مــورد ارزیابــی
قــرار گرفــت :الگــوی اول مبتنــی بــر نظــرات حکمــای
مســلمان و تعمیــم آن در شــکلبندی فضــای شــهر و
انســجام آن ،و الگــوی دوم ،الگــوی رایــج در شــکل یابی
فضــا در پیرامــون حــرم مطهــر و شــهر مشــهد .انطبــاق
ایــن دو الگــو بــا یکدیگــر دربردارنــده نتایجیبــه شــرح
جــدول  1اســت.

همانطــور کــه در جــدول فــوق مشــاهده میشــود
بررســی ابعــاد گوناگــون اصــل وحــدت در کثــرت ،در
ارتبــاط بــا شخصیســازی فضــا در شــهر مشــهد ،وجــوه
متمایــزی از یکدیگــر را نشــان میدهــد و ایــن بیانگــر
آن اســت کــه شــیوه شــکل یابــی فضــا در محدودههــای
موردمطالعــه ،کمتــر انطباقــی بــا شــیوه خلــق آن ،در
اندیشــه و شــهر اســامی دارد .بهگونـهای کــه در شــیوه
رایــج ،عــدم توجــه بــه کثــرات (محیــط پیرامونــی و
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
کالبــدی نیــز هســت کــه نتیجــه نهایــی آن همانــا
غفلــت و فراموشــی انســان بــه دلیــل اشــتغال او در
ابعــاد مــادی (غیــر معنــوی) اســت .بــرای ایــن منظــور
قــدم نخســت ،توجــه بــه مبانــی فکــری برنامهریــزی
در شــکل یابــی فضــا اســت .بهگونـهای کــه تــا اهتمــام
جــدی در ایــن زمینــه صــورت نگیــرد و بســتر اقتــران
مفاهیــم اولیــه ،بــا مبانــی برنامهریــزی ،فراهــم نشــود،
دســتیابی بــه ایــن هــدف ،غیرممکــن خواهــد بــود.
مفاهیمــی کــه نــگاه آن بــه محیــط پیرامــون ،جنبــه
تذکــر و یــادآوری اســت و آن را نردبــان و عــروج بــه
عالــم معنــا میدانــد .چنیــن امــری در شــهر مشــهد،
بهعنــوان نمــاد یــک شــهر زیارتــی ،ضــرورت توجــه و
بازنگــری در شــیوههای آرایــش فضــا و شــکل یابــی آن
را بیشازپیــش مطــرح میکنــد.

جدول)1مقایسه ابعاد اصل وحدت در کثرت با شخصیسازی فضا بر اساس مطالعه صورت گرفته در شهر مشهد
محور

اصل وحدت در کثرت

شخصیسازی فضا

شکل کلی انسجام

بر پایه کثرت و اهمیت به آن

غفلت از کثرات

هدف انسجام

تربیت و تذکر انسان

فراموشی و غفلت انسان

معنا (وحدت)

توجه بهمراتب عالی معنا و کمال طلبی

توجه بهمراتب دانی معنا

دارای انعطاف و قابلحمل بر کثرات

غیرقابل انعطاف و تحمیل بر کثرات

آشکارسازی تدریجی

شکلگیری الیههای معنایی

عدم توجه به الیههای معنایی

برقراری ارتباط عمیق با انسان

تحمیل خود بر انسان و تسخیر او

تجلی دهنده هدف

وحدت گریزی و ترس از آن

پویایی و عدم سکون

کثرتها

آشکارسازی آنی

سکون و حرکت فیزیکی
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