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چکیـده | از دیربـاز مکان هـای آیینـی نقـش اصلـی در توسـعه و ریخـت شـهر ایفـا می کرده انـد امـا 
امـروزه رشـد سـریع شـهرها بـه ویـژه شـهرهاي بـزرگ منجـر بـه تغییـر و تحـوالت گسـتردۀ کالبـدي، 
فعالیتـي و عملکـردي شـده اسـت. این تحـوالت باعث شـده عرصه هاي عمومي شـهري کـه روزگاري مقر 
شـیرین ترین خاطـرات مـردم و عظیم تریـن رویدادهـا و مهم ترین مـکان بـراي رویارویي شـهروندان بوده 
اسـت، بـه گذرگاه هایـي ناآشـنا، بـی روح و سـخت بـدل شـوند؛ به گونـه ای کـه قـدرت کشـف و درگیـري 
انسـان بـا فضـا را از میـان برده انـد .محـور آیینـی امام رضـا )ع( به عنـوان آسـتانة ورود به مـکان مقدس، 
یـک محـور فعـال شـهری در بافت سـنتی شـهر اسـت کـه از دورۀ پهلـوی تاکنـون کیفیت دسترسـی به 
ایـن مرکزیـت را تعریـف کـرده و از مهم تریـن ارزش هـای مکان منـدی فضـا برخورداراسـت. امـا امـروزه 
به دلیـل تحـوالت کالبـدی و شـکاف هایی کـه بـا گذشـتة تاریخـی خیابـان به وجود  آمـده، هویـت مکانی 
محـور را خدشـه دار کـرده اسـت. هدف از این مقالـه، ابتدا تبیین عوامـل مؤثر بر عدم تـداوم هویتی مکان 
وسـپس بررسـی مؤلفه هـا و ویژگی هایـی اسـت که بـه منظور ایجـاد مکان منـدی در محور امـام رضا )ع(، 
نیازمنـد بازتعریـف دوبـاره در فضـا هسـتند. روش پژوهـش تحلیلی-توصیفـی و بـر مبنـای اسـناد، منابع 
کتابخانـه ای و مشـاهدات میدانـی اسـت. یافته هـای پژوهش نشـان می دهد تـداوم کالبـدی در محور امام 
رضـا )ع( ضمـن حفـظ جنبه هـای هویتـی و جلوگیری از گسسـت تاریخی محور با گذشـتة خـود، قادر به 
حـل مشـکالت ارتباطـی- عملکـردی بـه بهترین نحـو اسـت. به طوری که اسـتمرار مکان منـدی در محور، 
ملـزوم بـه وجـود ایـن ویژگی هـا بـوده و فقدان هرکـدام موجـب تضعیـف مکان منـدی ودر نتیجـه منظر 

آیینـی محور می شـود.

کلیدواژه ها| مکان مقدس، آیین، نامکان، خیابان امام رضا )ع(.

مقدمـه| معنـای مـکان از جملـه مفاهیمـی اسـت کـه امـروزه 
ازدسـت رفتن مـکان حائـز  بـا  مقابلـه  بـرای  به طـور گسـترده ای 
اهمیـت اسـت. جسـت وجوی معنـی در مکان ها و فضاهای شـهری 
در دهه هـای اخیـر بسـیار موردتوجـه قـرار گرفتـه اسـت. مـکان، 
هویت منـد، رابطه منـد و دارای تاریـخ اسـت. بر این اسـاس نامکان 

درون  آن  تحقـق  و  تاریـخ  و  هویـت  از  تهـی  اسـت  محـدوده ای 
فضاهایی همسـان شـکل می گیـرد )اوژه، 1387(. به دنبـال انقطاع 
تاریخـی و بریـدن از آنچـه میراث گذشـته محسـوب می شـد، و در 
پـی بیانیه هـای تقسـیم شـهر بـه نواحـی عملکـردی بـا فضاهـای 
سـیال و بی انتهـا و شـکل های سـاده و احجـام خالـص و مکعـب 
شـکل، آنچـه حاصـل شـد مکان هایـی بـدون تفـاوت درکیفیـت و 
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رمـز و راز بـود؛ از ایـن رو تنـوع، سـرزندگی و پویایـی از فضاهـای 
شـهری رخـت بربسـت )شـولتز، 1382(. مشـکلی کـه امـروزه در 
اکثـر شـهرها وجـود دارد تهی شـدن فضاهـای شـهری از معنـای 
واقعـی و ایجـاد پدیـدۀ بی مکانـی اسـت. یکـی از نـکات مهـم در 
شـهرهای زیارتـی، تأثیـر عملکـرد آییـن بـر مکان منـدی1 فضـای 
شـهری اسـت کـه بـر توسـعه و تحـول فیزیکـی در ایـن شـهرها 
به شـدت اثرگـذار بـوده اسـت. امـا امـروزه اقداماتـی نظیر توسـعه، 
بازسـازی و نوسـازی در بافـت پیرامونی اماکن مقـدس صرفاً جنبة 
کالبـدی داشـته و تزریـق کاربری هـا با اهـداف اقتصـادی- تجاری 
سـبب تضعیـف مکان منـدی فضاهـای آیینـی در سـایر شـهرهای 
زیارتـی شـده است.شـهر مشـهد کـه مرقد حضـرت امام رضـا )ع( 
را در مرکـز خـود جـای داده و واجـد ارزش هـای تاریخی-فرهنگی 
و معنـوی اسـت، در مواجهـه بـا نیازهـای جدیـد قـادر بـه کنتـرل 
رونـد توسـعه و حفظ بافت تاریخـی خود نبوده و ساخت وسـازهای 
جدیـد بـر ارزش مجموعة حـرم مطهـر به عنـوان اصلی ترین عنصر 
شـهر مشـهد تأثیـر منفـی گذاشـته اسـت. مطالعاتـی نیـز در ایـن 
زمینـه انجـام گرفتـه کـه مشـکالتی از قبیـل عـدم وجـود معانـی 
)بنایـی منـش،  بازگـو می کننـد  را  اسـالمی و شـیعی در محـور 
بیوکـی و حاصـل طلـب،1393(. بی توجهـی به مقولة معنـا و ایجاد 
فضاهـای فاقـد هویـت، سـرد و بـی روح در محـور امـام رضـا )ع( 
گواهـی بـر این مدعاسـت. این مقالـه با هدف بررسـی نقش عناصر 
قابل توجـه در فراینـد مکان سـازی محـور امـام رضـا )ع( کـه یکی 
از مهم تریـن محورهـای آیینی شـهر مشـهد اسـت، پاسـخگویی به 

سـؤاالت زیـر را در نظـر دارد: 
چه عواملی باعث مکان مندی فضا ی آیینی می شود؟

چـه راهکارهایـی را می تـوان در جهـت ارتقـای مفهـوم مـکان در 
خیابـان امـام رضا )ع( کـه امـروزه از آن به عنوان نامکانـی در بافت 

آیینـی یـاد می شـود، بـه کار گرفت؟

پیشینۀ تحقیق
بـه منظـور بررسـی مکان منـدی فضاهـای آیینـی، مطالعـات در 
ایـن پژوهـش در دو سـطح انجـام گرفتـه اسـت. ابتـدا در ارتباط با 
فضاهـای آیینـی، جـوادی )1392(، فرزیـن )1389(، ابرقویی فـرد، 
صابونچـی و فرزیـن )1397( بـا تأکید بر طبیعت گرایـی متداوم در 
همـة دوره هـا به عنوان الگوی شـکلی ثابت و نقـش اجتماعی مناظر 
آیینـی در دورۀ اسـالمی به عنـوان نتیجة ذهنی مشـترک، معتقدند 
کـه بایـد گامـی در جهـت بازخوانـی نقش ایـن مناظر در سـاختار 
هویتـی شـهرهای ایرانی برداشـت. نطاق و مخلـص )1398(، نیز با 
بیـان ارتبـاط بی واسـطة حـرم مطهر امام رضـا )ع( با بافـت مجاور، 
آن را عنصـری در کنـار سـایر عناصـر و کانون هـای شـهر و جزئـی 
از هویـت منظریـن محـل زیـارت و سـکونت می داننـد. همچنیـن 
ارزش هـای  خصـوص  در  مطالعـه ای   (Hussein, 2013) حسـین 
اجتماعـی در حـال تغییـر در شـهرهای زیارتـی و تأثیـر آنهـا بـر 

الگـوی توسـعة شـهرهای زیارتـی عـراق انجـام داده اسـت کـه در 
آن تأکیـد بـر نحـوۀ اثرگذاری ارزش هـای اجتماعی در حـال تغییر 
در نحـوۀ توسـعة شـهرهای زیارتی داشـته و بـه ارزش هـای پایدار 
معنـوی و غالب بـودن آن در الگـوی توسـعه نیـز اشـاره می کنـد. 
در زمینـة مفهـوم مـکان و مکان منـدی فضـا، حبیبـی )1387( بـا 
بیـان عوامـل به وجودآورنـدۀ هویت، مـکان وتأثیر آن روی انسـان، 
معتقـد اسـت دو عنصـر شـاخص انسـان و مـکان و تعامـل آنها در 
شـکل گیري مـکان نقـش مؤثـري دارد. همچنیـن یگانـه، بمانیان، 
عینی فـر و انصـاری )1393( مکان منـدی را به عنـوان شـرط علّـی 
پیوسـتگی شهر و سـاختمان توسـط شـهروندان ضروری می دانند. 
در  مؤثـر  نیزعوامـل   )1392( شـریف  رضایـی  و  وزیـری  عالـم، 
دلبسـتگی بـه مـکان را در فضاهـاي آیینـی مـورد برررسـی قـرار 
داده و راهکارهایـی را در دو بعـد فعالیتـی و کالبـدي بـراي ایجـاد 
حـس دلبسـتگی بـه مـکان ارائـه می دهنـد کـه گامـی بـه سـوي 
ارتقـاء هویت در فضاهاي شـهرهاي ایرانی- اسـالمی در پی خواهد 
داشـت. لیکـن پژوهش پیش رو ضمـن تأکید بر ارزش هـای مؤثردر 
مکان منـدی فضاهـای آیینـی بـه چگونگـی اثرگـذاری ایـن عوامل 

بـر میـزان مکان منـدی محـور امـام رضـا )ع( می پـردازد.

روش تحقیق
از آن جـا کـه در ایـن تحقیـق، بـه منظـور دسـتیابی بـه عناصـر و 
مؤلفه هایـی اسـت کـه امـکان ارتقـای فضـای آیینـی بـه فضایـی 
مکان منـد را دسـت یافتنی می کنـد، در ابتـدا از طریـق مطالعـات 
کتابخانـه ای و شـیوۀ توصیفـی، بـا بیـان مفاهیـم مـکان، نامکان و 
بررسـی سـیر و تحـول مناظـر آیینـی در شـهر بـه ایـن موضـوع 
می پـردازد کـه آییـن یـک پدیـده فضایـی- مکانی اسـت و سـپس 
ذهنـی  شـکلی،  جنبه هـای  از  مـوردی  نمونـه  تحلیـل  به شـیوه 
و ارتباطـی، اول تحـوالت فیزیکـی مرتبـط بـا مـکان را توضیـح 
می دهـد؛ دوم ویژگی هـای عملکـردی مؤثـر در مکان منـدی فضـا 
مطالعـة  و  محتـوا  تحلیـل  روش  بـا  و سـوم  بررسـی می کنـد  را 
ارزش هـای ذهنـی و فرایندهـای مؤثـر بـر کیفیـت مکان، بـه نحوه 
ارتبـاط میـان توسـعه و میـزان هویت بنـدی بافـت پیرامونـی حرم 
امـام رضـا می پـردازد. بر ایـن اسـاس روش پژوهش حاضـر مبتنی 
بـر روش توصیفـی- تحلیلـی اسـت و جمـع آوری داده هـا از طریق 
منابـع نوشـتاری، مقاالت، نقشـه ها، اطالعات موجـود در وبگاه های 

سـازمان ها و مشـاهدات میدانـی صـورت گرفتـه اسـت.

مبانی نظری
نظریۀ مکان و نامکان •

مفهـوم مـکان در علوم مختلفی همچون معماری، طراحی شـهری، 
جغرافیـا، روانشناسـی محیـط و... مـورد مطالعـه قرار گرفته اسـت. 
تعاریـف مختلفـی در ارتبـاط بـا ایـن مفهـوم ارائه شـده اسـت که 
 1986Creswell & Clark,( گاهی بسـیار مبهم و پیچیـده هسـتند
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,Sime ;2011 ؛ مبینـی دهکـردی، 1390(. مـکان جایـی اسـت که 
بتـوان در آن زیسـت و بیشـتر از پنج دقیقـه در آن ماند، در نتیجه 
مـکان بایـد بـا زیسـتن پیونـد بخـورد. بـه عبارتـی مـکان فضایـی 
محدودشـده و دارای بـار معنایـی اسـت اما هر فضایـی را نمی توان 
مـکان خطـاب کـرد. در ادامـه تعاریـف مختلـف مکان )جـدول 1( 

مـورد بررسـی و ارزیابـی قرار گرفته اسـت.
در مقابـل مفهـوم مـکان اصطـالح نامـکان توسـط مـارک اوژه در 
کتابـي باعنـوان »نامکان هـا« مطرح شـد. نامکان فضایی اسـت که 
در آن هویـت، ارتبـاط و تاریـخ شـکل نمی گیـرد. از ویژگي هـای 
فعلـي جهـان معاصـر می تـوان به افزایـش روزبـه روز بر تعـداد آنها 
اشـاره کـرد. دنیـای نامـکان محکـوم بـه انـزوای فـردی، بـه گـذرا 
بـودن و ناپایـداری اسـت و هیـچ جامعة ارگانیکي را در خود شـکل 
نمي دهـد. نامـکان هـم مثـل مکان، به شـکل نـاب و مطلـق وجود 
دارد؛ مکان هـا در آن دوبـاره شـکل مي گیرنـد، روابـط در آن بـاز 
برقـرار مي شـوند. بـه عبارتـی مـکان و نامـکان مثـل قطب هـای 
مخالـف هم هسـتند: اولـي هرگز به کلـي از میان نمـي رود و دومي 
هرگـز به کلـي تحقـق نمي یابـد. نامکان هـا در بهتریـن حالت محل 
تجمـع مـردم هسـتند، فـارغ از این کـه بتوانند معانـی خاصی را از 
حـوزۀ کالبدی-کارکـردی خـود بـه شـهروندان القا کننـد. بنابراین 
می تـوان گفـت تبدیـل نامکان هـا بـه مـکان تنهـا با گذشـت زمان 
و تاریـخ امکان پذیـر نیسـت؛ زیـرا دیگـر نمـود فرهنگـی جامعـة 
خویـش نبـوده و صرفاً به عنوان نشـانه ای فیزیکی در شـهر، قادر به 
حفـظ خاطـرات ذهنی شـهروندان در خود نیسـتند. به عنوان مثال 
می تـوان از نامکان هایـی ماننـد مراکـز تجـاری، اقامتـی، هتل هـا 
و... نـام بـرد کـه به دلیـل نداشـتن ویژگی هـای مکان منـدی، صرفاً 
تکـرار الگوهـای بی هویـت و تقلیـدی از سـایر نمونه هـای غربی در 

فضـای شـهری هسـتند وآنچـه به ثمر می نشـیند هویتـی موهوم و 
غیرخـودی خواهد بـود )اوژه، 1387(.

نقش آیین در مکان مندی فضا •
نقش آیین در فضاهای شهری -

از دیربـاز فضاهـای آیینـی نقـش مهمـی در شـکل دهی بـه منظـر 
ایفـا  بشـری  جوامـع  فرهنگـی  و  اعتقـادی  پایه هـای  و  شـهرها 
می کرده انـد. به طوری کـه برخـی ازتاریخ دانـان یکـی از علـل اصلی 
تشـکیل شـهر را معطوف بـه عملکرد آیینی و معنـوی آن می دانند. 
زیـرا از جهـات مختلفی در تحلیـل تاریخی فضاهای شـهری ایفای 
نقـش می کننـد. نقـش اول آنهـا قدمـت و تاریخی بودن خـود آیین 
اسـت که نشـانگر عمر طوالنی آن ملت و جامعه اسـت. نقش دوم، 
ویژگی هایـی اسـت کـه هر آیین خـاص برای مـکان برپایی خویش 
بـر انسـان ها القـا می کنـد تـا فضـا را به گونـه ای سـامان دهـد کـه 
خاطره سـازی  آیین هـا،  دیگـر  .نقـش  باشـد  برپایـی اش  مناسـب 
و تثبیـت خاطره هـای جمعـی جامعـه بـه مـرور زمـان اسـت کـه 
عالوه بـر زمـان برپایـی آیین هـا، در سـایر زمان هـا نیـز مـردم را 
آیین هـای   .)1389 )نقـی زاده،  می کنـد  جلـب  خـود  به سـوی 
جمعـی به عنـوان کنشـي اجتماعـی همـواره در طـول تاریـخ در 
پیونـد بـا شـهر و فضاهای آن بوده اسـت. بدین صـورت که از حیث 
کالبـدی سـبب ایجـاد عناصـر و فضاهایـی خـاص گردیـده و یا به 
آنهـا شـکل داده و اجرای آن در سـازمان فضایی شـهر در گذشـته 
انسـجام کالبدی-فضایـی شـهر را به دنبال داشـته اسـت و از حیث 
معنایـی نیـز سـبب ایجـاد فضاهایـی خاطره انگیز، بامعنـا و نمادین 
گردیـده و در هویت بخشـی بـه فضاهـا و ایجاد حس تعلـق اثرگذار 
بـوده اسـت )علی الحسـابی و پـای کـن، 1392(. صرف نظرازکالبـد 
اماکـن آیینـی آنچه اهمیـت دارد رفتار و تعامل انسـان ها به صورت 

مفهوم مکاننظریه پرداز
 Harrison & Dourish

(1996)
مکان، فضایی است که برای فرد یا گروهی از مردم واجد معنی باشد. مکان= فضا+معنی

مکان، ثبات و پایداری فضایی و زمانی زیست جهان است.نوربرگ شولتز )1381(
 Logan & Molotch

(1987)
قسمتی از فضا که به وسیلة روابط اجتماعی مشخص می شود.

هویت مکان را به سادگی منحصربه فردبودن آن از سایر مکان ها می داند.لینچ )1372(

جایگاهی است فیزیکی با تمامی کیفیت های اجتماعی و مکانی اش که علی رغم پذیرابودن تحول پیوسته، از کلیت مادی اش مدنی پور )1379(
بازدفاع می کند و ارتباطات متقابلش را در لحظه ای از زمان بازگو می کند.

مکان با ساختار فیزیکی و فعالیتی که در آن رخ می دهد تعریف مادی پیدا می کند و با شکل گرفتن تصویر و خاطرۀ آن در حبیبی )1387(
ذهن انسان و در طول زمان معنا و روح پیدا می کند.

Relph (1976) مکان ترکیبی است از جا، منظر، آیین ، مسیر، افراد دیگر، تجربة شخصی، اهمیت دادن و پاسداری از کاشانه و زمینه ای برای
سایر مکان ها.

مکان دارای سه ویژگی هویت، ارتباط و تاریخ است و دارای حدود و ثغور مشخصی است که ساکنین از آن دفاع می کنند.اوژه )1387(

جدول 1. جمع بندی نظریات تعدادی از اندیشمندان در رابطه با مفهوم مکان. مأخذ: نگارندگان.
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ذاتـی و خودجـوش حول محـور یک کانون مقدس و جذاب اسـت. 
زیـرا رفتـار انسـان ها فضـا را تعریـف و آن را بـه یـک مـکان و 
جلوه گاهـی از خاطره هـا تبدیـل می کنـد و منجربـه ایجـاد منظـر 

آیینـی می شـود )خرم رویـی، ماهـان و فرزیـن، 1398(.
عوامل شکل دهندۀ مکان در فضاهای آیینی -

عوامـل مختلفـی از جملـه عوامـل فرهنگـی، کارکـردی، اجتماعی 
و کالبـدي در مکان منـدی یـک فضـا نقـش دارنـد. چنانچـه بتوان 
مـکان را به مثابـة »جایگاهـي« هویت بخـش، رابطه سـاز و تاریخـي 
تعریـف کـرد، می تـوان گفت مـکان آیینـی به دلیل برخـورداری از 
پیشـینة ارزشـمند تاریخـی و معنـوی، بالقـوه دارای حـس مـکان 
بـوده و بـا برهم نهـی عوامـل شـکلی، محتوایی و افزایش مشـارکت 
مردمـی در گـذر زمان صاحب هویت خاصی شـده اسـت )خاک زند 
و تیموری گـرده،1394(. عوامـل مؤثـر در ایجـاد یـا ارتقـاء فضـا به 

مـکان آیینـی در قالـب مـوارد زیر دسـته بندي می شـوند:
عناصر کالبـدی: عناصر کالبـدي از طریق ایجـاد تمایز محیطی، 
ارتبـاط درون و بیـرون در فضاها بـه ایجاد حس تعلـق می پردازند. 
شـکل، انـدازه، رنـگ، بافـت و مقیـاس به عنـوان ویژگی هـاي فـرم 
هریـک نقـش مؤثـري در شـکل گیري حـس تعلـق داشـته و نـوع 
دیگـر  مؤثـر  عامـل  نیـز  کالبـدي  اجـزاء  و چیدمـان  سـاماندهی 
اسـت )جـوان فروزنـده و مطلبـی، 1390(. مکان هـاي آیینـی نیـز 
به دلیـل قرارگیـري در مرکزمحله ها و موقعیت مناسـب دسترسـی، 
شـاخص بودن و داشـتن عناصـر نشـانه اي و سـایر مـوارد کالبـدي 
دیگـر در ارتقـاء فضا بـه مکان نقش مهمـی را ایفـا می کنند. مکان 
مقـدس در شـهر اسـالمی به صـورت جزئـی از یک کل در سـاختار 
شـهر ظاهر می شـود. گرچه این جـزء خود نطفة پیدایش و هسـتة 
اولیـة آن کل بـوده و همـواره در تغییـرات آن نقـش تعیین کننـده 
داشـته اسـت )اعتضـادی، 1377(. بنابرایـن ویژگی هـای خوانایی، 
مرکزیـت و ایجـاد یـک کلیـت فیزیکـی از مهم تریـن شـاخص های 

کالبـدی در مکان منـدی فضـا ی آیینی هسـتند.
عناصـر ارتباطی-کارکـردی: مشـارکتی بودن، تأمیـن آسـایش 
روانـی و فیزیکـی، لذت بـردن افـراد از حضـور در فضـا و تأمیـن 
مابه ازاهـاي کالبـدي و فرصت هـاي الزم جهـت بـروز فعالیت هـاي 
)دانشـپور،  اسـت  مؤثـر  ایجـاد یـک مـکان موفـق  اجتماعـی در 
سـپهری مقـدم و چرخچیـان، 1388(. بـراي افزایـش مشـارکت و 
تعامـالت اجتماعـی در فضاهـاي آیینـی اجتماع پذیربـودن فضا نقش 
مؤثري دارد )سرمسـت و متوسـلی، 1389(. فضاهای آیینی به واسطة 
تجربـة مشـارکت و هم حسـی فضایـی یکـی از قوی تریـن تجربه های 
فضای جمعی هسـتند که در فرهنگ ما ایرانیان با داشـتن مناسـبات 
نزدیـک با عوامل طبیعی همچـون آب، درخت و بهره مندی از ماهیت 
جمعـی و آیینـی، کیفیت مثبت محیطـی را برای تقویـت تعامالت و 
روابـط اجتماعـی فراهم کـرده و به تبع آن امکان شـکل گیری ذهنیت 
واحـد سـاکنان از شهرشـان را ایجادکرده انـد )ابرقویی فـرد، صابونچی 
از ویژگی هـاي مختلـف  ایـن رو برخـورداری  از  و فرزیـن، 1397(. 

فرمـی- فعالیتـی، زندگـی جمعـی و سـرزندگی از شـاخص های مؤثر 
کارکـردی- اجتماعـی در ایجاد مکان هسـتند.

هویتی-تاریخـی: عناصـر هویتی-تاریخـی بـا افزایش حـس تعلق، 
خاطره انگیـزي، ارتقـاء هویت و ایجاد نشـانه هاي معناداري که ریشـه 
در فرهنـگ و اجتماع دارند در طول مدت سـکونت و آشـنایی با فضا، 
باعـث خلـق تصورات ذهنـی در فرد شـده و فضا را بامعنـی می کنند. 
در ایـن راسـتا آییـن در فضاهـاي آیینـی سـنتی نیز با گذشـت زمان 
و ایجـاد معانـی خاص براي افراد از اهمیت بیشـتری برخوردار گشـته 
و سـهم بسـزایی در ارتقـای فضـا به مکان ایفـا می کند. با آغـاز دوران 
اسـالمی مناظـر آیینی به شـیوه ای خـاص در منظر شـهرهای ایرانی 
تـداوم یافتـه و زمینه سـاز شـکل گیری تحوالتـی در کالبـد، حیـات 
اجتماعی، ادراکات شـهروندان و به طورکلی هویت شـهر ایرانی شـدند 
)همـان(. بنابرایـن پیوند بین امر زیارت و سـکونت و اسـتمرار تصاویر 
ذهنـی شـهروندان از طریـق حفاظـت از عناصـر دارای ارزش و معنـا، 
مهم تریـن شـاخص های هویتی-تاریخی در مکان مندی فضا هسـتند.

نگاه به آیین به مثابۀ پدیده ای فضایی- مکانی -
همان طـور کـه کاترینبـل )1992( اشـاره می کنـد، مطالعـات آیینی 
بـه چنـد حوزه توجه خاص داشـته اسـت. دورۀ کالسـیک آن بیشـتر 
دارای رویکـردی مذهبـی بـوده اسـت. رویکردهـای کارکردگرایانه در 
جامعه شناسـی بـرای تحلیـل پدیده هـای اجتماعـی و مردم شناسـان 
نمادگـرا به عنـوان پایـه  و اسـاس پویایـی فرهنگـی، به آیین هـا توجه 
دارنـد. در میـان ایـن پیشـینة طوالنی جـای مباحث تحلیـل فضایی 
آیین هـا خالـی اسـت.در آیین تحـرک و فعالیت فیزیکـی و در نتیجه 
وجـوه فضایی ارجح اسـت. زیرا بدون فضا فهم آییـن به عنوان فعالیت 
فیزیکی غیرممکن اسـت. تعریف ریچاردس2 بیانگر رابطة مسـتقیمی 
میـان آییـن و فضاسـت، امـا به طـور دقیق رابطـة میان آییـن و وجوه 
فضایـی آن را تشـریح نمی کنـد )مسـعودی نژاد، 1388( و پارکیـن به 
فضامنـدی مراسـم در آیین به عنوان اصل بنیادی توجـه دارد. بنابراین 
رابطـة میـان آییـن و فضـا می توانـد از دو منظـر دیده شـود: از منظر 
اول، آیین هـا بـه فضـا و مکان مربوط می شـوند و از منظـر دوم، آیین 
را به طـور بنیـادی پدیـدۀ فضایی وابسـته به تحرک فیزیکـی در میان 
فضـا تشـریح می کند. ازایـن رو آیین ها هسـتة هویت اجتماعـی و ذاتاً 
موضوعـی فضایی هسـتند (Parkin, 1992).  با تعاریف موجود از فضا، 
فضای شـهری به عنـوان یکی از زیرمجموعه های مفهـوم فضا از مقولة 
فضا مسـتثنا نیسـت و صحنه ای اسـت که بر روی آن نمایش زندگی 
جمعـی، در معـرض دیـد قـرار می گیـرد. ابعـاد اجتماعـی و فیزیکـی 
شـهر رابطـه ای پویـا بـا یکدیگر دارند و فضای شـهری مشـتمل بر دو 
فضای اجتماعی و فیزیکی اسـت )صالحـی،1387؛ مدنی پور، 1379(. 
بنابرایـن می تـوان چنیـن برداشـت نمود کـه اوالً عرصه هـای جمعی 
آیین هـای  برگـزاری  توانایـی  از فضـای شـهری،  به عنـوان بخشـی 
جمعـی را متناسـب بـا ویژگی های خـاص خـود دارند. آییـن به  مثابة 
فعالیتـي اجتماعی نه فقط نیازمند فضاسـت، بلکـه به خلق فضا منجر 
می شـود. آییـن نیـز دارای ارتباطـی متقابل بـا فضاسـت، به طوری که 
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تصویر 1. اثرگذاری آیین بر مکان مندی فضا. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 2. موقعیت خیابان امام  رضا )ع( در شهر مشهد. مأخذ: نگارندگان.

بـر آن تأثیـر می گـذارد و از آن تأثیر می پذیرد )تصویـر 1(. دوم، آیین 
به مثابـة پدیـده اي فرهنگی-اجتماعی، قابلیت حمـل روابط اجتماعی 
و فرهنگـی را دارد و از آن جایـی کـه فضاهـای جمعـی نـوع خاصی از 
سـازمان یافتگی زندگـی اجتماعـی تلقی می شـوند و به عنـوان فضایي 
کالبـدی در ارتبـاط مسـتقیم با فضای اجتماعی اسـت، درنتیجه آیین 
را می تـوان پدیـده ای فضایی و در تعامل با شـهر دانسـت. سـوم با ذکر 
ایـن مهـم که ایجـاد هویت و مکان مندی فضاهاي شـهري وابسـته به 
ثبـات سـه مؤلفـة رابطه انسـان با فضـا، ایجاد معنـي در فضـا و تداوم 
کالبـدی اسـت، آییـن بـا برخـورداری از شـروط الزم در گـذر زمان با 
سـازمان دهی معنـادار فضـا سـبب هویت مندشـدن و مکانیـت آن 
می شـود )تصویـر 1(. بدین ترتیـب آیین را می توان پدیـده ای فضایی-

مکانی دانست.

نمونه مـوردی: تحلیل خیابان امام رضـا )ع( )تهران( 
بر مبنـای شـاخص های مکان مندی فضا

محدودۀ مورد مطالعه •
خیابان امام رضا )ع( یکی از مهم ترین شـریان های حوزۀ مرکزی شـهر 
مشـهد و یکـی از چهـار مسـیر اصلی دسترسـی به حرم مطهر اسـت. 

ایـن خیابان سـه گـره اصلی شـهر )میدان های بیت المقدس، بسـیج و 
15خـرداد( را بـه یکدیگـر متصـل می کنـد و به دو کاربری مهم شـهر 
منتهـی می گـردد. از سـمت میدان بیت المقـدس به حرم مطهـر امام 
رضا )ع( و از سـمت میدان 15خرداد به ترمینال مسـافربری مشهد راه 
می یابـد )تصویـر 2(. محور امـام رضا )ع( به عنوان زنجیـر اتصال اصلي 
مـکان مقدس و شـهر به عنـوان یکـي از ارکان اصلي در سـتون فقرات 
شـهر ازگذشـته موردتوجه ویژه بوده اسـت. اما شـاکلة اصلی خیابان از 
اواخر دورۀ پهلوي اول و پهلوي دوم به دلیل گسـترش شـهر و توسـعة 

بافـت با مشـکالتي مواجه شـده کـه تا به امـروز ادامه یافته اسـت. 
تحوالت کالبدی •
پیش از پهلوی -

بـا سـاخت حـرم مطهـر امـام رضـا )ع( و به دنبـال آن شـکل گیری 
بازار،گسـترش شهر سـناباد و محالت در دورۀ تیموریان، ایجاد مساجد 
و ارگ حکومتـی در عصـر صفـوی و قاجـار، مشـهد رفته رفتـه کالبـد 
شـهری بـه خـود گرفـت و خیابانی مسـتقیم در بافت مرکزی شـهر با 
عنوان بسـت باالخیابـان و پایین خیابان برای ارتقـای مفهوم یا جایگاه 
یک فضا یا مکان شـهری احداث شـد )تصویر 3( )سـرخیلی، پورجعفر 

و رحیمیـان، 1393(.
پهلوی -

در دورۀ پهلـوی اول بـا ورود به دوران نوگرایی و تجددخواهی و احداث 
فلکـة حضـرت؛ کلنـگ احـداث دو خیابان طبرسـی و تهران نیـز زده 
شـد .بـا سـاخت خیابـان تهـران در سـال 1309 ، قبرسـتان عیـدگاه 
خـراب و بعدهـا فلکـة بـرق در امتداد آن شـکل گرفت )تصویـر 3(. در 
دوران پهلـوی دوم خیابـان تهـران به عنوان محور مهم ورود به مشـهد 
مقـدس موردتوجه قـرار گرفت و نقش فراشـهری آن با کمک تعریض 
خیابـان و تعیین ضوابط خاص برای معمـاری بناهای نوبنیاد دو طرف 
آن تقویـت گردیـد. در ادامـه، با گسـترش نگـرش تخریب و نوسـازی 
بـه بهانـة سـاخت معابـر مناسـب و کافی بـرای سـواره و حل مسـائل 
ترافیکـی مرکـز شـهر مشـهد، فلکـة حـرم و محـور امـام رضـا )ع( به 
ترتیـب بـه حلقـه و خیابانی با ماهیـت ترافیکی مبدل شـدند )همان(.

پس از انقالب -
پـس از انقـالب اسـالمی کانـون توجـه و توسـعه بـار دیگـر بـه جهت 
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انتقـادات جـدی نسـبت بـه حاشـیه رانده شـدن حـرم در ارتبـاط 
بـا شـهر بـا تأکیـد بیـش از پیـش بـر مرکزیـت مجموعـة حـرم در 
کل شـهر قـرار گرفـت )تصویـر 4(. در ایـن دوره مشـکل اصلـی 
پیشـنهاداتی در خصـوص  بـا وجـود  )ع(  امـام رضـا  در خیابـان 
بهسـازی و سـامان دهی، نبـود و یا کمرنگ شـدن پیوندهـا و عناصر 
پیونددهنـدۀ بافـت پیرامونـی حرم با شـهر بـود )عرفانیان سـلیم و 

.)1392 اصغـرزاده، 
بـا توجـه بـه مرور سرگذشـت بافت پیرامـون حرم مطهـر و خیابان 
امـام رضـا )ع( می توان مطابـق جدول 2 چهـار دوره تغییر و تحول 

را برای آن برشـمرد.
عوامـل  هجـوم  کالبـدی،  تحـوالت  ذکرشـده  توضیحـات  بنابـر 
مدرن شـدن و شـکاف هایی کـه بـا گذشـتة تاریخـی شـهر به وجود 
آمـده ، افـول ارزش هـای اجتماعـی، عملکـردی، هویتـی و فرهنگی 
را به دنبـال داشـته اسـت بـه نحوی کـه شـهر در حـال رشـدکردن 

اسـت امـا مـدام از روح خـودش فاصلـه می گیـرد. 
تحوالت ارتباطی-کارکردی •

خیابـان امـام رضـا )ع( در حدفاصـل دو گـره میـدان بیت المقدس 
تـا میـدان بسـیج دارای نقشـی متمایـز اسـت. کوتاه بـودن مسـیر، 
دسترسـی مسـتقیم بـه حـرم و از طرفـی محدودکردن دسترسـی 
سـواره )طرح زوج و فرد( جهت آرام سـازی ترافیـک محدوده باعث 
شـده اسـت که اکثـر زائرین، مسـافرین و مجاورین به صـورت پیاده 
ایـن مسـیر را طـی کننـد. از سـوی دیگـر به دلیل تمرکز توریسـت 
و زائـر در پیرامـون حـرم، ایـن خیابـان دارای ارزش اقتصـادی و 
می شـود.  شـناخته  تجاری-اقامتـی  محـور  مهم تریـن  به عنـوان 
عالوه بـر آن، وجـود فعالیت های بیسـت و چهار سـاعته، باعث شـده 

تـا افـراد زمـان بیشـتری را در فضـای خیابان سـپری نماینـد. این 
خیابـان به عنـوان یکـی از شـریان های اصلـی منتهـی بـه حـرم، با 
برگـزاری مراسـم ویـژه در مناسـبات خـاص چهـره ای متفـاوت به 
خـود می گیـرد کـه بیانگـر نقـش آیینـی و مذهبـی ایـن خیابـان 
در کنـار سـایر نقش هـای آن اسـت. در مجمـوع امـروز به دنبـال 
افزایـش قیمـت زمیـن و تبدیـل محدوده بـه محل سـرمایه گذاری 
وسـیع، تغییـر نـوع فعالیت ها و کاربری هـا )تجاری، اقامتـی، مراکز 
تفریحـی و خدماتـی مربـوط بـه زائـران( و مهاجـرت سـاکنان از 
مرکـز بـه حواشـی، شـکل گیری فضـای رقابتـی بیـن دو عامـل 

اقتصـاد و مذهب را شـاهد هسـتیم.
تحوالت هویتی- تاریخی •

عـدم هماهنگـی عناصـر کالبدی بـا ارزش های فرهنگـی- مذهبی 
و نابـودی پیوندهـای ذهنـی بـا بافـت تاریخـی ضربـة مهلکـی بر 
میـراث  فرهنگـی، عقبـة مدنـی و معنـوی محـور وارد آوردنـد. بـا 
نهایـت تأسـف بایـد اذعـان کـرد کـه نوسـازی های غیراصولـی و 
شـتاب زده و توسـعة سـوداگرانه طـی دهه هـای اخیـر در محـور، 
حریـم، مـکان، بافـت و فضـای آیینـی را کـه می توانسـت کانـون 
تشعشـع حیـات دینـی و معنـوی زائـران باشـد، به  فضایـی خالی 
از هویـت معنـوی درآورده کـه منجـر به قطـع ارتباطـش با مردم 
شـده  اسـت. همخوانـی نـام و فضـا و علـت انتخـاب نـام جدیـد، 
نکتـه ای اسـت کـه می  توانـد بـه مقبولیـت یـا عـدم پذیـرش آن 
توسـط سـاکنان شـهر در کارکردهای روزمـره بینجامـد. به عنوان 
مثـال تغییـر نـام محـور از تهـران بـه امـام رضـا )ع( و پذیـرش 
آن از سـمت مـردم نشـان از قـدرت و پتانسـیل آیینـی محـور 
)ع(،  رضـا  حضـرت  حریـم  و  حـرم  مکانـی  تقـدس  زیـرا  دارد. 
همچنـان بـر هویـت محـور امـام رضـا )ع( اثرگـذار بـوده و هنوز 
مجموعـة حـرم و محـور امـام رضـا )ع(، در مرکزیـت عملکردهـا، 
ارتباطـات و کانـون توجـه کل شـهر قـرار گرفتـه و نقطـة عطـف 
ترددهـای شـهری، تمرکـز جمعیـت و مراسـم فرهنگـی- آیینـی 
اسـت. همچنیـن میـدان 87 سـالة بیت المقـدس به عنـوان یکـی 
از شـریان های حیاتـی شـهر و یکـی از بازوهـای اصلـی منتهی به 
حـرم، بـا وجـود داشـتن شناسـنامه ای با شـش اسـم )فردوسـی، 
بیت المقـدس(  و  سـاختن  و  فروریختـن  دقیقـی،  آب،  روس هـا، 
بـاز هـم ایـن روزهـا بـه سـبب قوی بـودن بعـد معنـا و خاطـره 
در حافظـة شـهر، بیشـتر بـه نـام فلکـة آبمیـان مـردم شـناخته 

می شـود.

تحلیل یافته ها 
در راسـتای تحلیـل محـور، عدم توجه بـه معنـا از مهم ترین دالیل 
عـدم موفقیـت طرح موجود اسـت. بدین سـبب با تمرکز بیشـتر بر 
بعـد معنایی مکان، در گام سـوم با اسـتفاده از رویکـرد کیفی اقدام 
بـه کشـف معنـای خیابـان امـام رضـا )ع( شـد، تـا بتوان بـه نقش 
محـور در شـهر و معنـای آن در ذهـن مخاطبـان فضـا پی بـرد. در 
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طرحوارهآثار و نتایجشرح اقدامات کالبدیدورۀ تاریخیدورۀ توسعه

پیش از پهلویاول
آبادانی و توسعة ارگانیک پیرامون 

مکان مقدس
تأکید بر موقعیت مکان مقدس و 

مرکزیت آن
رونق بازار به سبب مجاورت با منشأ 

زیارتی شهر

مرکزیت حرم در ساخت اصلی شهر
اصالت بخشی به هویت بازار و مسیر ارتباطی 

اصلی شهر
تقویت نقش قدسی به واسطة قرارگرفتن در 

تقاطع عملکردی شهر

پهلوی اولدوم
توسعه و بازسازی صحن ها 

توسعة محورهای دید و ورودی ها به 
مکان قدسی )نظم هندسی(

رونق بازار و کاروانسراها

تأکید بیشتر بر مرکزیت مجموعة قدسی
تکیه بر شریان های دسترسی جدید 

پویایی و نوزایی کارکردهای اقتصادی و 
اجتماعی پیرامون حرم و میدان آب

پهلوی دومسوم
- تغییر در بافت پیرامونی برای تأمین 
خدمات و تسهیالت مربوط به ساکنان 

و زائران
- انتقال کاربری های تجاری پیرامون 
حرم به بازار جدید و نوساز )بازار رضا(

-  احداث خیابان های چلیپایی و 
شعاعی در بافت پیرامون

- تأکید بر محورهای دید و توسعه 
فیزیکی شهر

- تأکید بر جنبة جالل و شکوه ظاهری 
مجموعة حرم

- انقطاع مجموعة حرم از بافت پیرامونی
- گردش سرمایه ها به سمت مراکز جدید 

تجاری، اداری و آموزشی شهر و توسعة شهر 
به سمت غرب

پس از انقالبچهارم
- فرسودگی بافت های پیرامونی و 

شروع فرایند تخریب و نوسازی وسیع
- تمایل زیاد به سرمایه گذاری در 
ساخت بناهای اقامتی و تجاری به 
دلیل ارزش باالی زمین و افزایش 

تعداد زائر
- تخریب بناهای تاریخی و ساخت 

مجتمع های عظیم اقامتی و تجاری به 
بهانة تأمین خدمات زائر 

- توسعة فیزیکی مکان قدسی در 
شهر

- بازار پررونق کاالی بیگانه
- سوداگری در زمین و ساختمان 

- به وجودآمدن صحنة رقابت بین مجموعة 
حرم با ساختمان های بلندمرتبه و بعضاً پر 

زرق و برق تجاری و اقامتی
- حضور گروه های سرمایه دار غیربومی به 
جای فعاالن اقتصادی قدیم در بافت منطقه
- مشارکت محدود و به عقب راندن ساکنان
- ایجاد فضاهای متناقض با بافت زیارتی- 

تاریخی 

جدول 2. بررسی اقدامات کالبدی و آثار و نتایج آن بر بافت پیرامونی مکان مقدس. مأخذ: نگارندگان.
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ایـن راسـتا با اتکا بــه روش تحلیـل محتوا و بررسـی مصاحبه های 
مخاطبـان، تجربـة آنهـا درمواجهه بامحـور امام رضا )ع( اسـتخراج 
شـد. در گام بعد به منظــور دسـتیابی بــه نتیجه ای جامع و مانع 
درخصـوص درک مخاطـب از محـور، تـالش شـد گروهـی منتخب 
سـنی،  محدودیـت  بـدون  مصاحبـه،  جهـت  تصادفـی  به صـورت 
جنسـی انتخـاب شـوند کـه به صـورت مـداوم در مـکان حضـور 
پیـدا کرده انـد. انجـام مصاحبه هـا و انتخـاب مصاحبه شـوندگان تـا 
اشـباع نظـری ادامـه داده شـده اسـت تـا در نهایت، تعـداد 10 نفر 
داده هـای تحقیـق را بـه حد اشـباع رسـاندند. مصاحبـة کیفی این 
پژوهـش به صـورت نیمه سـاختاریافته، بـا اسـتفاده از سـؤاالت بـاز 
و به   صـورت رودررو بـا پاسـخ دهندگان، به منظـور کشـف ماهیـت 
معنـای متبـادر در ذهـن آنهــا در رابطـه بـا مـکان، انجـام گرفتـه 
اسـت. مصاحبـه شـامل پنـج پرسـش بـوده کـه حـس کلـی افراد 

نسـبت بـه ایـن محـور را جسـت   وجو می کند:
 1. مکان های مورد عالقه شـما در محور چیست؟ چرا؟

2. چه عواملی در این محور مورد تأیید شـما نیسـت؟ چرا؟
3. هویـت محـور امـام رضـا )ع( را چگونه توصیـف می کنید و چه 

حسـی در شـما بر می انگیزد؟
4. اغلب به چه منظور از این محور اسـتفاده می کنید؟

5. چـه اصالحاتی در محور می تواند صورت بگیرد؟
در ایــن پژوهـش، فـن تحلیـل محتوا بـرای تجزیه وتحلیـل داده ها 
اسـتفاده شـده اسـت. پـس از آن کـه تمامـی متـن مصاحبه هــا 
به منظـور شناسـایی معنـا و تصاویـر ذهنـی شـهروندان، به طـور 
قـرار  آنهـا مـورد تجزیه وتحلیـل  بازخوانـی شـد، متـن  جداگانـه 
گرفت و برداشـت محقق از عبارات پاسـخ دهندگان مشـخص شـد. 
به طـور مثـال بـا بررسـی تصاویـر ذهنـی موجود از سـاکنین شـهر 
مشـهد می تـوان گفـت ماهیـت و مرکزیـت شـهر عمدتـاً بـه حرم، 
فضای اطراف حرم و مسـیرهای منتهی به آن محدود شـده اسـت. 
امـا بـا آغـاز فراینـد نوسـازی محـور امـام رضـا )ع( از دهـة 1310 
تاکنـون، تغییراتـی را شـاهد هسـتیم کـه می توانـد تعیین کننـدۀ 
اسـتمرار یـا انقطـاع و بازتعریـف تصاویر ذهنـی شـهروندان از فضا 
باشـد. در ادامـه بـه بررسـی نقـاط ضعـف و قـوت محـور از منظـر 
ادراک ذهنـی مخاطبـان )جـدول 3( به عنـوان ابـزاری در دسـت 
طراحـان جهـت ایجـاد حـس مـکان در فضاهـای شـهری امروزی 

کـه عمدتـاً فاقـد معنـا هسـتند، می پردازیـم. 
آن گونـه که بحث شـد، آیین در شـمار عناصر مؤثر بـر مکان مندی 
محـور نقـش اساسـی ایفا می کنـد. به لحـاظ مفهومـی مکان مندی 
یـک فضا از طریق وجـود کیفیت های کالبـدی، ارتباطی-کارکردی 
و هویتی-تاریخـی حاصـل می شـود )یگانه و همـکاران، 1393(. بر 
ایـن اسـاس فراموشـی نقـش آیینـی محـور بـا توجـه بـه اهمیتی 
کـه در ادراک سـاکنان از شـهر دارد؛ افزایـش نامکان هـا و تضعیف 
کارکرد فضاهای جمعی را زمینه سـاز شـده اسـت. کیفیات نامبرده 
هـر کـدام در طـی فراینـد توسـعه، نوسـازی و بهسـازی به نحـوی 

می تواننـد نقـش مؤثـری در ایجـاد پدیـدۀ نامکانی داشـته باشـند. 
اکنـون مدیریـت و برنامه ریزی هـای صورت گرفتـه در محـور بیـش 
از اینکـه مبتنی بـر تاریـخ، هویـت و ذهنیـت سـاکنان بافت باشـد، 
بـا نگرشـی گردشـگرمحور همـراه اسـت. زیرا محـور امـام رضا )ع( 
تحـت تأثیـر تقابـل دو نیـروی مذهـب و افتصـاد، بـا رشـد و رونق 
به دلیـل مراجعـة زائـران و توجـه حاکمـان همـراه بـوده؛ در نتیجه 
پیشـی گرفتن اقتصـاد از آییـن و اجتمـاع سـبب اولویـت زائـر بـر 
شـهروندان، مخدوش شـدن منظر شـهر و محور آیینی شـده  است. 
به طوری کـه امـکان ایجـاد ارتباطات کالبـدی، اجتماعـی و معنایی 
در محـور به نسـبت گذشـته کمتر شـده و صرفاً با محـوری تجاری 
در خدمـت زائریـن روبه رو هسـتیم که بـا اخراج سـکونت از محور، 
اجـازۀ شـکل گیری تاریـخ و هویـت مشـترک را نمي دهـد )تصویـر 

.)5
بـا  زائرانـی  سـوی  از  نامکان هـا  پذیـرش  زمینـة  ترتیـب  بدیـن 
حافظـه  ای تهـی از خاطـرۀ شـهری فراهـم شـد و ایـن در حالـی 
بـود کـه حس تعلـق به مکان و خاطرات شـهری سـاکنان پیشـین 
و کنونـی شـهر در فراینـد تغییـر و تحول هـای پیاپـی مخـدوش 
تعریـف چگونگـی شـکل گیری  در  واقـع شـهروندان  در  می شـد. 
توسـعة شـهر و تغییـر و تحـول مهم تریـن و قدیمی تریـن عرصـة 
شـهری نقشـی نداشـتند. افزایـش تعـداد زائـران، توسـعة فیزیکی 
شـهر، گسـترش ساخت وسـاز و سیاسـت های نوسـازی ارزش هـای 
اماکـن مقـدس  اطـراف  زمین هـای  و سـرمایه گذاری روی  مالـی 
را به شـدت بـاال بـرد و بـا سـیل منابـع مالـی سـرمایه گذاران و 
سـوداگران بـه ایـن محدوده هـا روبـرو شـدند. بدیـن ترتیـب بـا 
ادامـة رونـد تخریـب هویـت معنـوی بافـت از طریق اغتشاشـات و 
ناهماهنگی هـای عینی-ذهنـی، شـاهد تبدیل نامحسـوس مکان به 
نامـکان و ایجاد گسسـت بین شـهر و حـرم، زائر و مجـاور و فقدان 
تاریـخ و هویـت در محـور بـوده، زیـرا مـکان و نامکان قابـل تبدیل 
بـه یکدیگرنـد. در تصویـر 6 به طـور مختصـر بـه عوامـل اثرگـذار 
بـر ایـن رونـد از سـه منظـر کالبـدی، فعالیتـی و معنایـی پرداخته 
شـده اسـت. در نتیجـة مطالعـات و ارزیابـی صورت گرفتـه، چنین 
فضایـی کـه اتصال دهنـدۀ فضـای مـادی بـه فضـای معنـوی در 
شـهر و بالعکـس اسـت، جهـت زیسـت پذیری بایـد دارای الزامـات 
خاصـی باشـد. به نحـوی کـه بتوانـد از طریـق تغییر فضـای اقتصاد 
و سـرمایه داری بـه فضـای آیینـی، حـس معنویـت به عنـوان حس 
غالـب موجـود در ایـن محـور را تقویـت سـازد. پـس ایـن خیابـان 
به عنـوان یـک محور فعـال شـهری و ایفاکنندۀ همزمـان نقش های 
اقتصـادی و عبـوری، نیـاز به تنظیـم فضاهای معینـی جهت پیوند 
حـرم و شـهر دارد کـه آداب مربوط بـه زیارت، مراسـم و آیین های 
مذهبـی خـاص، حضور عناصـر طبیعی و ایجاد بسـتری مقدس در 
آن تـدارک دیـده شـده باشـد. در جدول 4 بـه منظـور ارتقاء نقش 
خیابـان در ارتبـاط بـا حـرم مطهـر بـه راهبردهایـی در زمینه های 

کالبـد، فعالیـت و معنـا پرداخته شـده اسـت.
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نقاط ضعفنقاط قوت

محور فعال شهریمحور اصلی دسترسی به حرم
محور توریستی و 

بی هویت
فضای فاقد روح و فقدان سرزندگی

معنا مرکز 
فعالیت های 
اجتماعی- 

آیینی

مرکز فعالیت های 
اقتصادی در زمینۀ 

گردشگری

- نزدیکی به حرم
- چشم انداز حرم

- برخورداری از منظر زیارتی
)سالم دادن به سمت حرم مطهر(

- محل تظاهرات و 
راهپیمایی

- برگزاری مراسم 
مذهبی

- موقعیت مناسب نسبت 
به حرم

- وجود هتلها و مراکز 
تجاری

- دسترسی آسان )وجود 
خطوط مترو، اتوبوس و 

تاکسی( 

غلبة فضاهای عینی
- فضاهایی بدون 

خاطره
- تضعیف سرمایة 

اجتماعی
- تمامیت خواهی 
تجارت و قدرت

- تقابل اقتصاد و 
زیارت

- نابودی بافت 
تاریخی و فرهنگی

- عدم توجه به حق 
فرهنگ و هویت 

مردم

- اخراج سکونت
- تفکیک امر قدسی 
زیارت و امر عرفی 

سکونت
- استفادۀ گذری از 

محور
- کمبود آب و پوشش 

گیاهی

- معضل جدایی 
فضاهای عینی- ذهنی
- جدایی بین عنصر 

آیینی و بافت 
پیرامون نوگرایی

- تقابل مکان و نامکان

جدول 3. تجزیه وتحلیل حاصل از شناخت وضع موجود خیابان امام رضا)ع( در گذر زمان. مآخذ: نگارندگان، 1400

تصویر 5. روند تحوالت کارکردی- هویتی خیابان امام رضا)ع( در گذر زمان. مأخذ: نگارندگان.
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تصویر 6. ارزیابی عوامل تأثیرگذار کالبدی، فعالیتی و معنایی بر سیر تبدیل مکان به نامکان در محور امام رضا )ع(. مأخذ: نگارندگان.

اقداماتهدف

معنافعالیتکالبدسرزندگی و جذابیت

خاطره انگیزی

- ایجاد فضاهایی که قابلیت توقف و نظارۀ 
اطراف را به افراد بدهند.

- ایجاد تسهیالتی برای فراهم شدن 
آسایش اقلیمی )رواق و کلوناد در حاشیة 

خیابان(
- استفاده از عناصر طبیعی )آبنما و 

کاشت درختان در حاشیة مسیر(
- رعایت مقیاس و تناسبات انسانی، 
تعادل و سلسله مراتب، نظم هندسی، 
مرکزیت، محوریت، حفظ راستای دید

- استفاده از عناصر سنتی و بوم آورد بافت 
تاریخی منطقه

- استفاده از ابعاد زیبایی شناسانه و عناصر 
منظر آیینی مرتبط با منظر مقدس

- جلوگیری از تک عملکردی شدن عرصة خیابان
- استقرار کاربری های متنوع در طول مسیر به 

نحوی که جاذب گروه های مختلف جمعیتی باشند.
- استقرار کاربری های اوقات فراغت و فضاهای باز 

در طول خیابان و تقویت نقش اجتماعی آنها
- رشد فعالیت ها، خدمات و تعلیمات مذهبی

- کاربرد شاخص های هویت ساز 
معماری و شهرسازی ایرانی- 

اسالمی
- حفظ و تقویت نشانه های ذهنی 
جمعی و اسامی و نام های قدیم 

خیابان
- حفظ و تقویت بناهای قدیمی و 

شاخص و خاطره انگیز
- بازتولید الیه های معنایی خیابان 

در راستای تداوم هویت

- ایجاد پیوند و ارتباط بین مکان آیینی و شهرنتیجه
- جلوگیری از همه شمولی فضاها و اماکن

- مکانسازی و احیای حیات شهری

جدول 4. بررسی اقدامات جهت مکان مندی فضا در بافت پیرامونی مکان مقدس. مأخذ: نگارندگان.

نتیجه گیری
تـداوم کالبـدی، ارتباطی-کارکـردی و هویتی-تاریخـی از عوامـل 
نادیده گرفتـن  زیـرا  اسـت،  آیینـی  مؤثـر در مکان منـدی فضـای 
از ایـن شـاخص ها در راسـتای توسـعة شـهر منجـر بـه  هریـک 
کاهـش گرایـش بـه این گونـه فضاهـا شـده و باعـث می شـود تـا 

تنهـا به عنـوان فضاهایـی تک عملکـردی و تک بعـدی بـه حیـات 
خـود ادامـه  دهنـد. نسـبت ایـن عوامـل در محـور امـام رضـا )ع( 
در  محورهـا  مهم تریـن  از  یکـی  و  آیینـی  مسـیر  یـک  به عنـوان 
سیسـتم شـبکه های ارتباطـی بـرای عبور زائـران و جمعیـت بومی 
به گونـه ای اسـت کـه ماهیـت آن را بـه سمت وسـوی نامکانـی و 
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ایجـاد خیابانـی ترافیکـی هدایـت کـرده اسـت. غلبـة اقتصـاد بـر 
و  انسـان  نقـش  نادیده گرفتـن  قـدرت،  تمامیت خواهـی  مذهـب، 
ارتبـاط او بـا فضـا، غفلـت از بعـد معنایـی در بیشـتر مطالعـات و 
مداخـالت و عـدم کنتـرل روند توسـعه باعث غلبة فضاهـای عینی 
و عـدم دوام فیزیـک و اجتمـاع در این محـور تاریخی به طور دائمی 
مکانیـت  و  هویـت  در  را  جبران ناپذیـری  آسـیب های  کـه  شـده 
محـور امـام رضـا )ع( بـه بـار آورده اسـت. بدیـن منظـور جهـت 
مکان منـدی، تقویـت ارتباطـات و پیوندهـای تاریخـی بـا گذشـتة 

پی نوشت ها
عنوان  با  صبوری  سمیه  ارشد  کارشناسی  پایان نامة  از  برگرفته  مقاله  *این 
»بازطراحی منظر زیارتی خیابان امام رضا مشهد« است که به راهنمایی دکتر 
زیبا  سیدامیر منصوری در سال 1400 در دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای 

دانشگاه تهران به انجام رسیده است.

فهرست منابع
•  .)1397( احمدعلی.  فرزین،  و  پریچهر  صابونچی،  حمیده؛  ابرقویی فرد، 

نظر،  باغ  ایرانی.  شهرهای  به  هویت بخشی  در  آیینی  مناظر  نقش  بازخوانی 
 .12-5 ،)65(15

اعتضادی، الدن. )1377(. نقش مسجد در ساختار شهرهای مسلمان نشین.  •
صفه، 8)26(، 21-8.

علی الحسابی، مهران و پای کن، عصمت. )1392(. تدوین چارچوب مفهومی  •
تعامل شهر و آیین های جمعی و بررسی مصداق  آن در آیین های عاشورایی. 

مطالعات شهر اسالمی، )12(، 36-27.
اوژه، مارک. )1387(. نامکان ها: درآمدی بر انسان شناسی مدرنیته )ترجمة  •

فرهنگی. پژوهش های  دفتر  تهران:  فرهمند(.  منوچهر 
•  .)1393( محسن.  طلب،  حاصل  و  جالل  بیوکی،  حسین؛  منش،  بنایی 

)ع(  رضا  امام  خیابان  بر  تأکید  شهربا  در  اسالمی  نمادهای  هویت  ارزیابی 
پایدار،  توسعة  و  شهری  مدیریت  شهرسازی،  ملی  کنفرانس  اولین  مشهد. 

تهران.
جوادی، شهره. )1392(. بازخوانی روایت باستانی »آب و درخت« در دوران  •

اسالمی. هنر و تمدن شرق، 1)1(، 50-43.
جوان فروزنده، علی و مطلبی، قاسم. )1390(. مفهوم حس تعلق به مکان  •

و عوامل تشکیل دهندۀ آن. هویت شهر، 5)8(, 37-27.
هنرهای  • مکان.  مفهوم  و  ذهنی  تصویرهای   .)1387( رعنا سادات.  حبیبی, 

زیبا، )35(، 50-39.
خاک زند، مهدی و تیموری گرده، سعیده. )1394(. بررسی تأثیر آیین های  •

از دیدگاه شهروندان. مطالعات  و خاطرات جمعی  بر منظر شهری  عاشورایی 
شهر ایرانی اسالمی، )19(، 63-55.

تبیین  •  .)1398( احمدعلی.  فرزین،  و  امین  ماهان،  ریحانه؛  خرم رویی، 
مفهوم منظر آیینی و جلوه های تبلور آن. هویت شهر،13)38(، 62-51.

مریم.  • چرخچیان،  و  منصور  مقدم،  سپهری  عبدالهادی؛  سید  دانشپور، 
)1388(. تبیین مدل دلبستگی به مکان و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن. 

هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، )38(، 48-37.
الناز؛ پورجعفر، محمدرضا و رفیعیان, مجتبی. )1393(. سنجش  • سرخیلی، 

ثامن شهر  اقتصاد در شکل و فرم منطقة  و  نیروهای مذهب  اثرات همگرایی 
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