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تابستان 91
هر پدیده در جهان هستی ،جزئی از یک ابر سیستم جهانی است .وقتی سخن از اجزاء به میان می آوریم نظر به
پیوند آن با یک کل داریم .در چنین تعریفی شهر نیز مانند هر سیستم طبیعی دیگر نظیر بدن انسان ،شامل اجزاء
و عناصری است که دارای وحدت بوده و با همپیوندی آنها ،هدف خاصی را دنبال می نماید .به این معنا که هر بنا به
منزله جزئی از یک کل به تدریج و با پیروی از قواعد خاص و در ارتباط با دیگر بناها شکل می گیرد .یکی از اصول
اساسی و مهم در شهرهای ایرن اصل همپیوندی میان عناصرشهری است .شهرهای باارزش از انسجام و پیوستگی
باالی میان اجزاء شهر برخوردارند.
در این شهرها به بناها و فضاها به عنوان عناصری مجزا از یکدیگر نگاه نمیشود بلکه همگی در یک مجموعه به
هم پیوسته و یک کل ادراک میشوند .شهر مشهد نیز به عنوان مهمترین شهر مذهبی ایران در طول ادوار مختلف از
این قاعده مستثنی نبوده است بافت قدیمی شهر مشهد به دور هسته ای باارزش و بسیار قوی شکل گرفته است.این
هسته نقطه آغاز شهر بوده و رشد شهر متاثر از حضور آن است.
در گذشته تمام بخشهای بافت ،مقیاس ها،کارکرد و اندازه های آن متناسب و در شأن نقطه عطف مرکزی که
عامل سازمان دهنده عناصر می باشد ،بوده است .اما تحوالت و تغییرات پرشتاب شهر و جمعیت آن در دهه های اخیر
تاثیرات فراوان و گاه مخربی را بر بافت پیرامونی مجموعه حرم مطهر داشته است .برای این حوزه از شهر در طول
سالیان متمادی برنامه های متعدد مداخله ،توسعه ،نوسازی و بهسازی تهیه و مورد اجرا قرار گرفته که هریک از آنها
در ابعاد مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی تاثیرات متفاوت و فراوانی بر پیکره آن به عنوان اصلی ترین
فضای شهر داشته اند.
از سه عرصه قابل شناسایی در محدوده مرکزی شهر مشهد( عرصه قدسی-عرصه شهری-عرصه مفصلی) هر یک
دارای ویژگیها و ارزشهای خاص خود هستند .محدوده قدسی دارای ارزش بسیار باالی مذهبی-معنوی و تاریخی
است و عرصه شهری به عنوان بافت قدیمی شهر قابل شناخت و بررسی است .اما عرصه مابین به عنوان یک فضای
عمومی یک عرصه استرتژیک است که دارای ارتباط بی-واسطه با دو فضای یاد شده بوده و باید به گونهای عمل کند
که پیوند دهنده دو فضایی باشد که ماهیتاً با یکدیگر بسیار متفاوت هستند
به عنوان یکی از اصول شهرسازی در فضاهای شهری ایران و در ارتباط میان آنها می توان پیوستگی و سلسله
مراتب روشن از فضاهای خصوصی تا عمومی را یافت .به عنوان نمونه فضای جلوخان مساجد به عنوان یک فضای
عمومی شهری عاملی در جهت ارتباط مناسب و پیوسته این فضای مذهبی با ساختار شهر و بازار بوده است .این
پیوستگی در فضای شهری اطراف بافت حرم مطهر نیز شکل گرفته است.
  به عنوان مثال بعد از خیابان کشی های شاه عباس صفوی(باال خیابان و پایین خیابان)فضای شهری جدید با
نام "بست" شکل گرفت .فضای پیاده ا ی که دارای الگو و شکل خاص خود بوده و به عنوان یک مفصل ،فضای شهر

و زندگی عادی افراد شهر را به فضای معنوی حرم متصل میکرد و فرد را برای حضور در این فضای معنوی آماده         
می ساخت ،بدون اینکه احساس گسست و جدایی ناگهانی وی را فراگیرد .اما با تغییرات صورت گرفته از دوره پهلوی
به طور مشخص مفهوم مفصل و نمود کالبدی آن یعنی بست در شهر مشهد اعتبار خود را از دست داده است .و
مجموعه حرم و شهر به عنوان دو جزء مجزا از هم توسعه یافته اند .و نقش مفصل در حد یک پیش ورودی ساده که
تنها محل عبور مردم است تنزل پیدا کرده است .امروزه با حضور در فضای اطراف حرم آنچه بیشتر به چشم ناظر می
آید ساخت و سازهای کالن اطراف حرم و سپس مجموعه حرم به عنوان دو بخش منفک درشهر است و همپیوندی
میان این دو درک نمی گردد.
با توجه به موارد بیان شده سوال اصلی تحقیق این است که در گذشته فضاهای بخش مرکزی شهر مشهد و نمونه
های مشابه چگونه انسان را آماده و مهیا حضور در یک فضای قدسی در ارتباط با بافت شهری و زندگی روزمره مردم
می کردهاند و فضای مفصلی در طول زمان چگونه شکل گرفته و دارای چه اصولی است .در این راستا این پژوهش در
تالش برای پاسخگویی به موارد زیر انجام پذیرفته است:
 - 1سیر تغییرات ارتباط میان مجموعه حرم و بافت پیرامونی آن  چگونه بوده است؟
 - 2با توجه به شرایط حاضر اصول و مبانی طراحی شهری عرصه مفصلی برای ایجاد همپیوندی و انسجام بین
مجموعه قدسی حرم مطهر و بافت پیرامونی چگونه می تواند باشد؟ و در نهایت هدف از پژوهش پیش رو دستیابی
به موارد زیر به طور کلی است تا بتواند منجر به بهبود فضای مورد مطالعه گشته و در عین حال پاسخگو به نیاز های
استفاده کنندگان از آن نیز باشد.
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 - 1دستیابی به اصول طراحی فضای مفصل(بست) در بافت پیرامونی فضای قدسی در طول تاریخ
 - 2شناخت نقش فضاهای مفصلی در انسجام بخشی به شهر.
 - 3شناخت ارتباط فضای مفصل با فضای شهر و فضای حرم مطهر.
تحقیق حاضر با نگرش بنیادی و کاربردی قصد دارد با بهره گیری از مطالعات نظری ،بررسی ادوار گذشته و
شناخت ویژگی های خاص محدوده مورد مطالعه و اینکه چگونه در عین داشتن پیوند با عرصه های همجوار شخصیت
مستقل خود را نیز حفظ می کرده است و تحلیل طرح ها و برنامه های ارائه شده در این بخش اصول و مبانی طراحی
این مفصل با اهمیت شهری را یافته و نقش پیوند دهنده آن را در مرکز شهر تقویت نماید.
برای دستیابی به اصولی که بتواند دوباره احیا کننده این ارزش در شهر باشد میتوان از رویکردهایی که به دنبال
بازیابی انسجام در شهر هستند استفاده نمود و مولفه های کلیدی هریک را متناسب با موضع مورد نظر استخراج نمود
و آنرا به عنوان چارچوبی در جهت تحلیل ها و بیان اصول موردنظر مورد استفاده قرار داد .لذا در بخش مبانی نظری
نظریات مربوط به انسجام در شهر مورد بررسی قرار گرفت عمده این رویکردها که در این پژوهش به آنها استناد شده
است عبارتند از رویکرد کل گرایی ،رویکرد سازمندگرایی ،رویکرد زیبایی شناسی ،رویکرد ساختارگرایی و رویکرد زمینه
گرایی .که هریک دارای زیرفصل هایی نیز هستند در ادامه فصل به شناخت معنا و مفهوم مفصل در ادبیات شهرسازی
و معماری  ،انواع آن و شناخت توقعات موردی از این فضا پرداخته شد.
در فصل مربوط به شناخت موضع مورد نظر شهر مشهد و بافت قدیمی و هسته مرکزی آن مورد مطالعه قرار
گرفت .در این فصل برای تحلیل های تاریخی از شیوه تحلیل محتوا جهت خوانش نقشه های قدیمی استفاده شده
است و در ادامه دوره های مختلف رشد و توسعه حرم مطهر و همچنین سیر تحوالت ارتباط حرم و شهر در طول تاریخ
مورد بررسی قرار گرفت .همچنین برای شناخت بهتر دوره معاصر طرح های ارائه شده برای این منطقه مورد نقد و
بررسی قرار گرفت تا نقاط قوت و ضعف هر دوره شناسایی گردد بر طبق بررسی های صورت گرفته  6مرحله مختلف
از ارتباط حرم و شهر از ابتدا تا دوره معاصر قابل شناسایی است که به اختصار عبارتند از :
دوره اول :همپیوندی (قرن دوم تا قبل از صفویه)
دوره دوم :خیابان کشی و شکل گیری بست (صفویه و قاجار)
دوره سوم :آغاز انفصال (پهلوی اول)
دوره چهارم :انفصال-حلقه سبز (پهلوی دوم)
دوره پنجم :گذر مفصل (طرح نوسازی و بازسازی)
دوره ششم :گذر مفصل زیر سطحی .همچنین به عنوان بررسی نمونه های مشابه ،دو شهر بزرگ جهان اسالم،
مکه و مدینه مورد مطالعه قرار گرفت.
و در نهایت نتیجه کار اصولی خواهد بود که با اتکا به مبانی نظری و چارچوب نظری مستخرج از آن ،تحلیل

173

های تاریخی ،نقد و بررسی طرح های ارائه شده در دوره معاصر برای این بخش از شهر و مطالعات مربوط به پیوند
عناصر مذهبی در بافت شهر ایرانی استخراج شده و امید است تا بتواند گسست و انفصال موجود بین حرم مطهر و
بافت شهر مشهد را از بین برده و فضایی باشد تا زائرین با حضور در آن جهت تشرف به فضای معنوی حرم قدسی
آمادگی روحی و ذهنی الزم را کسب نمایند.

چارچوب مفهومی نهایی
با تکیه بر مباحث بررسی شده و تحلیل های صورت گرفته مدل مفهومی زیر به عنوان چارچوبی که در
نظر گرفتن مولفه های آن در جهت رسیدن به انسجام و همپیوندی در مفصل بین حرم مطهر رضوی و شهر
مشهد می تواند راه گشا بوده و ما را به سمت دستیابی به شهری منسجم رهنمون سازد ارائه می گردد.
                                             
تصویر :3 6چارچوب مفهومی نهایی
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در مقام مکان حرم طراحي پیاده راه با تأکید بر مفهوم زیارت نمونه موردي :يكي
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زمستان91

را کم کرده است.

پژوهش حاضر ،مطالعه ای پیرامون فراهم کردن فضای شهری زیارتی پیاده محور با برخورداری از مطلوبیت های
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معابر پياده يا پياده راه ها ،معابري با باالترين حد نقش اجتماعي هستند و محل حضور همه شهروندان و مشارکت
آنان در زندگي جمعي شان مي باشد .اين فضاها در مقياس همه شهر عمل کرده و پذيراي گروه هاي مختلفي از
شهروندان مي باشد .پياده-راه ها عالوه بر نقش ارتباطي و دسترسي ،مکاني امن و راحت براي تماس اجتماعي ،گردش
و تماشا و  ...فراهم مي آورد .در پياده راه-ها ،آزادي عمل انسان پياده براي توقف ،مکث ،تغيير جهت و تماس مستقيم
با ديگران بسيار زياد است .از اين رو شهروندان به تدريج به حضور در شهر و انجام فعاليت هاي مدني عادت کرده و
زمان بيشتري را در فضاهاي شهري مي گذرانند و اين به نوبه خود به بهبود و ارتقاء فرهنگ و عادات شهرنشيني؛ از
جمله رعايت حقوق ديگران و احساس مسئوليت در برابر جامعه کمک مي کند که به خصوص براي جوانان و کودکان
مي تواند نمونه زنده آموزشي محسوب شود و اهمیتی نمادین و ویژه در منظر ذهنی و عینی مردم داشته باشد و به
عنوان مکانی که تعامالت اجتماعی و جنب و جوش شهری در آن ها از نظر کمی و کیفی به حداکثر خود می رسد و
ذهن شهروندان را انباشته از خاطرات جمعی و ذهنیت های مشترک راجع به نوع و چگونگی حیات مدنی می گرداند
و بیشترین حساسیت و ظرافت را به خود می طلبد .مروری برادبیات دو قرن اخیر در باب طراحی فضای شهری بیانگر
این است که بی توجهی به نقش پیاده ها در فضای شهری و توجه صرف به حرکت سواره و حل مسایل مختلف آن
و غفلت از ساماندهی و برنامه ریزی برای حرکت پیاده یکی از نقایص شهرسازی معاصر محسوب می شود و موجب
از دست دادن کیفیت های فضای شهری امروزه شده است .از همین رو امروزه نسبت به گذشته به جنبه های انسانی
و نیاز به ارتقای کیفی فضاهای شهری پیاده محور توجه بیشتری می شود؛ چرا که ارتقای کیفی آن تأثیری مستقیم
بر روی زندگی شهروندان دارد .لذا پرداختن نظری و عملی به کیفیت های فضای شهری ،در حیطه دانش و حرفه
طراحی شهری از اهمیت فراوانی برخوردار است.
یکی از کیفیت های مطلوب در ارتقای فضای شهری ،فراهم کردن فضایی برای دوری از روزمرگی های زندگی و
رسیدن به آرامش روحی و روانی است.فضایی که به ویژه در اطراف مکان های زیارتی و عبادتگاه ها می توان فراهم
کرد .حضور عارفانه در دیار معشوق و ارتباط با او یکی از راه های تکریم مفاخر علم و عمل به شمار می آید .حرم های
شریف ،محل تردد مالئک و ارواح انبیاء و اولیای الهی هستند ،زیرا انسان با حضور خود در این مکان مقدس سعی در
کسب کماالت معنوی و رد رذایل اخالقی نموده و دل-هایی که به زنگار دنیا آلوده و از مکارم اخالقی و معنوی فاصله
گرفته اند با حضور در این مکان متنبه و موعظه خواهند شد .بنابراين فرهنگ زيارت امري پذيرفتني و قابل قبول
است و از نظر علم روانشناسي و متافيزيك و روح شناسي اين مسأله مورد تأييد است .چون خود به خود آرامشي به
انسان مي دهد كه او را در برابر سختي ها صبور نگه مي دارد.
لذا توجه به مسیرهای زیارتی به این دلیل است که در گذشته های دور این مسیرها پیاده طی می شده است
و چنین ویژگی تا حد زیادی ضامن هویت ،کارایی و احساس حضور قلب بوده است و امروزه غفلت از این حرکت و
کمرنگ شدن آن کیفیت های محیطی و مطلوب برای رسیدن به آرامش و حضور قلب زائر برای کسب فیض بیشتر
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محیطی و در شأن حرم مطهر امام علی ابن موسی الرضا(ع)  ،است .در این مطالعه از یک طرف به عملیاتی کردن
مفهوم زیارت و به دست آوردن نکات،ویژگی ها و معیارهایی برای طراحی فضای شهری زیارتی و طی طریق و رسیدن
به حضور قلب برای رسیدن به جوار امام علی ابن موسی الرضا(ع) پرداخته شده است و از طرفی دیگر  با بررسی مفهوم
فضای شهری و پیاده راه و نکات و ویژگی ها و توقعات مربوط به آن ،سعی شده است کیفیت های مطلوب در رابطه با
پیاده راه بیان شود .در این راستا برای تدقیق و استخراج نتایج
مطلوب  ،نمونه های موردی در داخل و خارج از کشور مطرح شده و سپس به شناخت محدوده مورد مطالعه در
شهر مشهد پرداخته شده است.
بنا به این اهمیت و ضرورت ،مسیری که این پژوهش آن را دنبال کرده است به شرح ذیل بوده است:
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در مسیر پژوهش حاضر محدوده ره باغ جنان منتهی به حرم مطهر امام علی ابن موسی الرضا در طرح فرادست
مورد مطالعه قرار گرفت و با بررسی پیشینه تحقیق در امر پیاده راه و زیارت و محدوده مورد مطالعه مسأله اصلی
تحقیق( فقدان فضایی شهری زیارتی در شأن حرم مطهر) در فصل اول با عنوان طرح تحقیق ،مورد بازشناسی قرار
گرفت.
با طرح مسأله اصلی و طرح سؤاالتی که در حوزه نظری قابل پیگیری بودند ،مفهوم زیارت در کنار فضای شهری
پیاده به عنوان کلیدی ترین مفهوم تحقیق مورد پیمایش قرار گرفت
با شناسایی متغیرهای مرتبط با آداب و مفهوم زیارت و فضای شهری پیاده ،تجارب پیاده در ادیان غیراسالم و
کشورهای اسالمی دیگر و روابط کلی ما بین این الیه ها به عملیاتی کردن مفهوم زیارت در بعد مکان بر اساس مؤلفه
های کالبد ،کارکرد و معنا پرداخته شد؛ این امر در فصل دوم و مبانی نظری پژوهش محقق شد.
در فصل سوم به دنبال طرح مسأله عملی تحقیق و فقدان بستر مناسب در محدوده به شناخت و تحلیل آن
در حوزه فراگیر(بررسی شهر و طرح های فرادست) ،بالفصل(اطراف محدوده مورد نظر) و مداخله (محور مورد مطالعه)
پرداخته شد و یافته های حاصل از این بخش ،در کنار بررسی نظرات مردم و متخصصین مورد ارزیابی و تحلیل
یکپارچه قرار گرفت.
در فصل چهارم قبل از ورود به حوزه طراحی الزم بود برای ورود به این حوزه ،یافته های تحقیق حاصل از
سه فصل گذشته مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا معیارها و زیرمعیارهای طراحی و عوامل اصلی برای طراحی
فضای شهری هدایت گر برای زیارت استخراج گردد و در تدوین راهبردها ،سیاستها ،راهکارها ،چارچوب و اقدامات و
دستورکار طراحی مورد استفاده قرار بگیرد

نمودار .2عملیاتی کردن مفهوم زیارت
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  نمودار .3الیه های موثر در استخراج مولفه های موثردر فصل چهارم قبل از ورود به حوزه طراحی
الزم بود برای ورود به این حوزه ،یافته های تحقیق حاصل از سه فصل گذشته مورد تحلیل و بررسی قرار
گیرد تا معیارها و زیرمعیارهای طراحی و عوامل اصلی برای طراحی فضای شهری هدایت گر برای زیارت
استخراج گردد و در تدوین راهبردها ،سیاستها ،راهکارها ،چارچوب و اقدامات و دستورکار طراحی مورد
استفاده قرار بگیرد.
نمودار .3الیه های مؤثر در استخراج مؤلفه های مناسب

یافته های برگرفته از
مفهوم و آداب زیارت
یافته های برگرفته از
نظرات مردم و
متخصصین

یافته های برگرفته از
از مطالعات بسرت

یافته های برگرفته از
فضاهای شهری پیاده

یافته های برگرفته
از تجارت
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نمودار .4روند استخراج معیارهای طراحی

(منبع :نگارنده)

جدول  :1عوامل اصلی فضای هدایتگر برای زیارت

در بخش طراحی نیز با تقسیم کردن این بخش در سه قسمت ،به تدوین چشم انداز ،تدوین راهبردها ،سیاست ها،
راهکارها در مقیاس کالن ،تدوین چارچوب طراحی و حوزه بندی مسیر و ارائه اقدامات و دستورکار طراحی در مقیاس
میانی و طرح جامع سه بعدی در مقیاس خرد پرداخته شده است.

                                                                                                     
تصویر -1طراحی مجموعه فرهنگی مذهبی

                                                                                                     
تصویر -2طراحی فضایی مکان سالم اول
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  تصویر -3تعریف  12دروازه ورودی به عنوان نشانه در طول مسیر

