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ــاس  ــه در مقی ــتین مداخل ــا( نخس ــان پایین پ ــان )خیاب ــر( و پایین خیاب ــان باالس ــد ه| باالخیابان)خیاب چکی
شــهری، توســط حکومــت صفویــه به عنــوان اولیــن خیابــان شــهر مشــهد احــداث شــد و محــوری شــرقی-غربی 
بــه مرکزیــت حــرم مطهــر ایجــاد کــرد. ایــن خیابــان همــواره در طــول تاریــخ نقشــی مهــم در ســازمان فضایــی 
شــهر و در ذهــن شــهروندان ایفــا نمــوده و از همیــن روی، همــواره مــورد توجــه تمــام حکومت هــا بــوده اســت. 
امــا مداخــات صورت گرفتــه طــی چنــد دهــۀ اخیــر )به خصــوص پهلــوی دوم تــا امــروز(، موجــب برهم خــوردن 
ــرداران اصیــل  ــر آن شــده، ســاکنان را به عنــوان بهره ب شــاکلۀ بافــت، ســاختارها، محــات و نظامــات حاکــم ب
بافــت، بیــرون رانــده و موجــب بــروز معضــات عدیــدۀ اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و ... شــده اســت. پژوهش 
حاضــر یــک مطالعــۀ اســتنباطی اســت کــه بــا تحلیــل منابــع مختلــف در ســه دورۀ تاریخــی بــه خوانــش منظــر 
ــتفاده از  ــا اس ــوی(: ب ــل از پهل ــنت )قب ــه دورۀ س ــردازد. س ــهد می پ ــهر مش ــان در ش ــان و پایین خیاب باالخیاب
اســناد تاریخــی و آثــار روشــنفکری، پهلــوی: بــا اســتفاده از اســناد تاریخــی و اســناد شــهری و بعــد از انقــاب 
اســامی:  بــا اســتفاده از اســناد شــهری و مصاحبــۀ عمیــق بررســی شــدند. بــر مبنــای رویکــرد منظــر هــدف 
ــا جمع بنــدی  ــاال و پایین خیابــان« در ســازمان فضایــی شــهر مشــهد اســت. ب ایــن پژوهــش کشــف نقــش »ب
مطالعــات پژوهــش، این گونــه اســتنباط می شــود کــه تــا قبــل از شــروع مداخــات شــهری اولیــن طــرح جامــع 
در دورۀ پهلــوی، عناصــر تشــکیل دهندۀ منظــر محــور مــورد مطالعــه به گونــه ای هماهنــگ، بــرای هدفــی واحــد 
ــر  ــرات مخــرب آن ب ــده و تأثی ــود آم ــران به وج ــم بح ــد. علی رغ ــش کرده ان ــای نق ــر ایف ــا یکدیگ ــاط ب در ارتب
صــورت و کالبــد خیابــان در دورۀ معاصــر، قــدرت ادراکات ذهــن و اندیشــۀ انســان به عنــوان مخاطــب همــواره بــر 
مــاده غلبــه داشــته اســت، به طــوری کــه معنــای ذهنــی آن، یــا بــه عبــارت بهتــر منظــر ایــن خیابــان هنــوز تــا 
حــدی پابرجــا و بــا مداخاتــی در جهــت نقــش اصلــی آن قابــل احیاســت. نتیجه گیــری گویــای آن اســت کــه 
خیابــان مــورد مطالعــه همــواره به عنــوان محــوری متعالــی در ذهــن مخاطبانــش ایفــای نقــش کــرده کــه بــه 

مفهــوم مقــدس زیــارت پیونــد خــورده اســت.

واژگان کلید ی| منظر خیابان، مشهد، باالخیابان، پایین خیابان.
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مقد مـه| شـهر مشـهد کـه بیـش از هـزار سـال از شـکل گیری 
آن می گـذرد به واسـطۀ قرارگیـری آرامـگاه مقـدس امـام هشـتم 

شـیعیان، توسـعه پیـدا کـرد و توانسـت بـا  برتـری از دهکده های 
اولیـۀ سـناباد، تابـران و طـوس بـه مرکزیـت خراسـان بدل شـود. 
هسـتۀ اولیـه و کانونـی شـهر بـه مرکزیـت بـارگاه امـام رضـا )ع( 



66 65 شمارۀ 57زمستان 1400

مهدی حسین زاده و همکاران

شـکل گرفـت و با جذب ارادتمندان و شـیفتگان بـه گرداگرد خود 
از اقصـی نقـاط کشـور و جهـان، بـر جمعیـت آن افـزوده شـد. به 
عـاوه ایـن ویژگـی به عنـوان اصلی ترین تشـخص شـهر، بـا توجه 
بـه توسـعۀ ناگزیـر ناشـی از افزایـش جمعیـت شـهر، دسـتخوش 
مداخـات گوناگونـی شـده اسـت. نخسـتین و مهمتریـن مداخلـۀ 
شـهری به صـورت جدی در شـهر مشـهد، احداث خیابـان چهارباغ 
موسـوم بـه باالخیابـان و پایین خیابـان در دورۀ صفویه بوده اسـت 
کـه از دروازۀ باالخیابـان )دروازۀ قوچان( شـروع و پس از گذشـتن 
از صحـن عتیـق در کنـار بـارگاه مطهـر تـا دروازۀ پایین خیابـان 
امتـداد داشـته اسـت )منجـم یـزدی، 1366، 328(. احـداث ایـن 
خیابـان و صحـن عتیـق به عنـوان مداخلـه ای در مقیـاس کان 
در شـهر، به واسـطۀ ایجـاد یـک محـور پویا و سـرزنده متشـکل از 
عناصـر طبیعـی آب و درخـت، در تقویـت حریـم بـارگاه به عنـوان 
مرکـز در سـازمان فضایی شـهر و به تبع آن ارتقـاء منظر و کیفیت 
شـهر نقـش بسـیار مؤثـری داشـته و بـا ایجـاد یکـی از مهمترین 
سـاختاری  نقشـی  مطهـر  حـرم  سـمت  بـه  تشـرفی  محورهـای 
در سـازمان بافـت شـهری ایفـا کـرده اسـت. در گـذر زمـان ایـن 
محـور نقـش اصلـی را در توسـعۀ شـهری بر عهـده گرفتـه و خود 
به عنـوان محـور اصلـی شـهر، پایـدار مانـده اسـت. همچنیـن این 
محـور حامـل بـار معنایی و خاطرۀ جمعی شـهر به عنـوان محوری 
اصیـل و هویت منـد بـرای شـهروندان شـده اسـت. بـا ایـن وجـود 
مدیریـت شـهری در طی سـالیان اخیـر بـدون درنظرگرفتن نقش 
سـاختاری و هویتـی ایـن محـور، بـا مداخـات گسـترده در بافت 
مرکـزی و تاریخـی شـهر تحـت عنـوان طرح نوسـازی و بازسـازی 
بافـت پیرامـون حـرم، موجـب برهم خـوردن نظـام حاکـم بـر آن 

شـده و جنبه هـای کیفـی آن را بـه شـدت تنـزل داده اسـت.
پژوهـش حاضر به دنبـال خوانش منظر باالخیابـان و پایین خیابان 
به عنـوان محـور اصیـل و هویت منـد شـهر مشـهد و کشـف نقـش 
آن در ذهـن مخاطبـان اسـت تـا بتـوان از ایـن طریـق بـه بهترین 
پاسـخ ها در جهـت ارتقـاء منظـر خیابـان در دورۀ کنونـی دسـت 

فت.  یا
بنابرایـن ایـن پژوهـش بـه دنبـال پاسـخ به این سـؤال اسـت که: 
نقـش باالخیابـان و پایین خیابان از گذشـته تا به حال در سـازمان 

فضایـی شـهر مشـهد چه بـوده و چه تحوالتی داشـته اسـت؟
در جهـت پاسـخگوی بـه این سـؤال، ایـن فرضیه مطرح می شـود: 
بـه نظـر می رسـد ایـن محـور در طـول زمان تـا قبـل از مداخات 
دورۀ پهلـوی دوم دارای نظمـی یکپارچـه در راسـتای تحقـق امـر 
زیـارت بـوده اسـت اما مداخـات صورت گرفتـه از پهلـوی تا دورۀ 

معاصـر نقـش و هـدف آن را دچـار اختال کرده اسـت.

منظر خیابان
منظـر شـهری بـه فراینـدی اطـاق می شـود کـه ماحصل سـطح 
نه تنهـا در  انسـان ها  رو  از همیـن  اسـت  انسـان و شـهر  تمـاس 

سـاختار چشـم انداز بصری شـهر از طریـق اقدامـات و فعالیت های 
خـود بـر منظـر شـهری تأثیـر می گذارنـد، بلکـه رفتـار و درک 
ذهنـی شـهروندان نیـز از طریـق تمـاس بـا منظـر شـهری تأثیـر 

.(Lazarevic, Kekovic & Antonic, 2017, 4) می پذیـرد 
اگرچـه در تعاریـف اولیـه، منظـر شـهری معطـوف به وجـه عینی 
شـهر بـود امـا به تدریـج و با پیشـرفت این علـم تعاریـف مربوط به 
آن نیزکامـل شـد. بنابرایـن می تـوان گفـت منظـر شـهری دانـش 
شـناخت مفهـوم شـهر نزد شـهروندانی اسـت کـه در طـول تاریخ 
در آن محیـط زیسـته اند و بـا کالبدهـای طبیعـی و مصنوع محیط 
ارتباطـی معنایـی تولیـد کرده انـد کـه در تـداوم حیـات معقـول 
پیچیدگـی   .)33  ،1389 ، )منصـوری  دارد  اساسـی  نقـش  آنهـا 
ابعـاد شـهر باعـث شـده نگرش سیسـتمی به عنـوان ابـزاری علمی 
بـرای تحلیـل و شـناخت عناصـر شناسـانندۀ شـهر مـورد توجـه 
قـرار گیـرد. مطالعـات صورت گرفتـه در حـوزۀ سـازمان فضایـی 
شـهر از جملـه ایـن تاش هاسـت کـه خیابـان را به عنوان شناسـۀ 
و  منصـوری  )آتشـین بار،  می کنـد  معرفـی  اصلـی سـاخت شـهر 
شـیبانی،1391، 94(. سـازمان فضایـی بـه نوعـی نظـم شـهر از 
دیـدگاه شـهروندان در فضـا و محیـط زیسـت جمعـی آنهاسـت، 
نقـش و جایـگاه عناصـری خواهـد  انضبـاط میـان  ایـن مفهـوم 
بـود کـه شـهر را به عنـوان یـک مجموعـه معرفـی می کنـد و ایـن 
واحـد  هـر  عمومـی  عملکردهـای  راسـتای  در  نظام منـد  توزیـع 
در کنـار هـم خواهـد بـود (koohsari et al, 2017, 5). بـه بیـان 
بـا  دیگـر سـازمان فضایـی در شـهر رخـدادی اسـت زنـده کـه 
پویایـی مـداوم از تغییـرات و تحـوالت پیرامونـی نشـئت گرفتـه و 
غالبـاً به واسـطۀ هویـت فضایـی شـهر و تأثیرپذیـری از تغییـرات، 
ظهـور و بـروز عناصـر متناسـب جدیـد دچـار دگرگونـی می شـود 
رو  همیـن  از   .(Lenzholzer, Klemm & Carolina, 2018, 4)
توجـه بیـش از پیش به مداخـات در مقیاس نظم فضایی شـهرها 
ضـروری اسـت.  خیابـان عنصـر اصلـی شـهر و یـک زیرسیسـتم 
در سـازمان فضایـی شـهر محسـوب می شـود. بـا توجـه بـه تنـوع 
اجـزای آن،  خـود یـک سیسـتم بـاز پیچیـده اسـت کـه  از قواعد 

ذیـل پیـروی می کنـد:
- خیابان  یک  کل  است.

مسـتقل  از  هـم   و   عناصر خیابـان  وابسـتگی  متقابـل  داشـته     -
. نیسـتند

- نظم  خیابان  بیانگر  رابطۀ  میان  عناصر  آن  اسـت. 
- خیابان  دارای زیر سیسـتم هایی  اسـت که  به  صـورت  سلسـله مراتبی  
و  منصـوری  )آتشـین بار،  عمـل  می کننـد  هـم   نسـبت  بـه  
شـیبانی،1391، 95(. منظـر  خیابـان  به مثابۀ  ادراک  شـهروندان  از 
 شـهر،  دارای  ابعـاد  متنوعـی  اسـت  کـه  در  کلیت  خیابـان  به  ظهور 
 می رسـد؛  خوانـش  نظـم  خیابـان  بـا  در بر گرفتـن  تمامـی  اجـزای 
 خیابـان  در  یـک  سیسـتم،  در  حقیقـت  تفسـیر  منظـر  خیابـان  و  
گویـای  قدرت هـای  شـکل  دهنـده  به خیابان اسـت )همـان، 99(.
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روش تحقیق
ایـن پژوهـش بـا رویکرد کل   نگـر و به صورت کیفـی در پی خوانش 
سـازمان  در  پایین خیابـان  و  باالخیابـان  نقـش  کشـف  و  منظـر 
فضایـی مشـهد اسـت. در دیـدگاه منظـر دو روش اصلـی بـرای 
از طریـق  ادراکات مخاطبـان فضـا مطـرح می شـود: اول  کشـف 
تهیـه و تحلیـل پرسشـنامه و مصاحبـه بـا مخاطبـان اصلـی فضـا 
و دوم بررسـی و تحلیـل آثـار روشـنفکری )فیلـم، عکـس، شـعر، 
سـفرنامه و...( تولیـد شـده پیرامون بسـتر مـورد مطالعـه در طول 
زمـان. در ادامـه از هـر دو روش بـرای قرائـت ادراک مخاطبـان 

می شـود. اسـتفاده 
و  باالخیابـان  منظـر  خوانـش  بـه  دوره  سـه  در  پژوهـش  ایـن 
دورۀ سـنت  نخسـت  می پـردازد:  مشـهد  در شـهر  پایین خیابـان 
)قبـل از پهلـوی( بـا مطالعـۀ اسـناد تاریخـی و آثـار روشـنفکری 
تولیـد شـده در سـفرنامه ها و... ، سـپس دورۀ پهلـوی بـا مطالعـۀ 
از  بعـد  دورۀ  و سـپس  موجـود  شـهری  اسـناد  و  تاریخـی  آثـار 
انقـاب اسـامی بـا اسـتفاده از منابـع و اسـناد شـهری و مصاحبۀ 
عمیـق بـا کاربـران خیابـان )تصویـر 1(. در واقـع پژوهـش حاضـر 
یـک مطالعـۀ اسـتنباطی اسـت کـه بـا تحلیـل منابـع مختلـف در 
سـه دورۀ تاریخـی ذکـر شـده بـه دنبـال کشـف نقش خیابـان در 
سـازمان فضایـی یـا همـان منظـر خیابـان اسـت. تحقیـق کیفـی 
بـا متـن سـروکار دارد. روش   هـای گـردآوری اطاعـات، مصاحبـه 
یـا مشـاهدۀ داده هـا را تولیـد می کننـد و ایـن داده هـا از طریـق 
ضبـط و پیاده کـردن بی کـم و کاسـت محتـوای آنهـا بـه شـکل 
نوبـت روش   هـای  ایـن متـون  بـا شـکل   گیری  متـن درمی   آینـد. 
تفسـیر فرامی   رسـد. راه   هـای گوناگونـی برای رسـیدن بـه متن در 
کانـون تحقیـق و فاصله گرفتـن از آن وجـود دارد. به طـور خاصه، 
می تـوان فراینـد تحقیـق را به شـکل مسـیری از نظریه بـه متن و 
نیـز بازگشـت از متـن بـه نظریه ترسـیم کـرد. فصل مشـترک این 
دو مسـیر عبـارت اسـت از گـردآوری داده هـای بصـری و کامی و 
تفسـیر آنهـا در قالـب یک طرح تحقیق مشـخص )فلیـک، 1397، 

.)4

خط زمان مداخالت در منظر شهری مشهد با تمرکز 
بر محور باال و پایین خیابان

دورۀ اول: دورۀ سنت •
بـا توجـه بـه دیـدگاه منظر در تفسـیر و شـناخت شـهر به صورت 

یـک کل و بـا دقـت در اینکـه بررسـی باالخیابـان و پایین خیابان، 
بـدون بررسـی هسـتۀ مرکـزی و اصلـی شـهر ناقص خواهـد بود، 
لـذا خـط زمان مداخات شـهری هسـتۀ مرکزی مشـهد به صورت 
یـک کل واحـد مـورد مطالعـه قـرار می گیـرد. پیدایـش و رشــد 
شــهر مـشهد  مـرهون  وجـود مــرقد  مطهر حضرت رضا )ع( امام 
هشـتم شـیعیان اسـت کـه در سـال 202-203 ه.ق. بـه دسـت 
مأمـون  خلیفـه عباسـی بـه شـهادت رسـید )امامـی، 20،1337(.

رشـد شـهر تـا قـرن هفتـم کـه  بر  اثــر  هجـوم مغـول شـهرهای 
بزرگـی چـون طـوس و نیشـابور ویران شـدند، چندان محسـوس 
نبـود ولـی پـس از آن زمینۀ   رشـد  و توسـعۀ شـهر فراهم شـد. از 
جملـه می تـوان بـه احـداث مسـجد گوهرشـاد در دورۀ تیموریان 
اشـاره کـرد کـه هـم در مقیـاس حریـم آسـتان قـدس و هـم در 
مقیـاس شـهری اقدامی ارتقا دهنده بوده  اسـت. بـا روی کارآمدن 
شـاه  توسـط   ایـران   در   شـیعه  مذهـب  رسمی شـدن  و  صفویـه 
اسـماعیل صــفوی، رشــد شـهر سـرعت بیشـتری گرفت. حصار 
اصلـی شـهر و خیابان هـای عمـده معروف بـه  بـاال و پایین خیابان 
منتهـی بـه دو دروازۀ ورودی بـا همیـن نـام در این دوره سـاخته 
شـد. ایـن دو خیابـان در راسـتای یکدیگـر یکـی بـه پاییـن پـای 
مرقـد حضـرت می رسـد و دیگـری بـه بـاالی سـر مرقـد مطهـر. 
بدیـن سـبب شـاید بـه پایین خیابـان و باالخیابـان مشـهور شـده 
اسـت )کـرزن، 1362، 35(. رضوانـی در کتـاب در جسـت وجوی 
هویـت شـهری مشـهد می نوسـد: »از مهمتریـن اقدامات او ]شـاه 
عبـاس صفـوی[ گسـترش صحـن عتیق، بازسـازی مقبـرۀ خواجه 
ربیـع و احـداث »خیابـان« )پایین خیابـان و باالخیابـان( مشـهد 
بـوده اسـت. احـداث خیابـان مشـهد، پـس از خیابان هـای هرات 
و قزویـن، سـومین تجربـۀ خیابان سـازی در ایـران بـود. در سـال 
تـا سـال 1023  و  ه.ق. دسـتور سـاخت آن صـادر شـد   1016
ه.ق. احـداث آن بـه طـول انجامیـد. در ایـن سـال ها بـه دلیـل 
افزایـش جمعیـت مشـهد و بـروز کـم آبـی، بـا حفـر قنات هایـی 
و افـزودن آب چشـمه ُگلَسـب بـه آنهـا و جـاری سـاختن آب در 
ایـن خیابـان سـه کیلومتـری و درخـت کاری در دو طـرف ایـن 
نهـر، ایـن خیابـان جدیـد بـه یکـی از عناصـر شـهری بـا اهمیت 
وجـذاب شـهر تبدیـل شـد« )رضوانـی، 1394، 227-228(. در 
سـال 1020 ه.ق. ایـن خیابـان آن گونه که در طـرح اولیه مدنظر 
بـوده، تجسـم یافتـه اسـت. ایـن خیابـان »دارای 22 ذرع عـرض 
و2800 ذرع طـول بـوده اسـت« )سـیدی، 389،1378(. هرچنـد 

تصویر 1. روش کیفی استخراج منابع باالخیابان و پایین خیابان از طریق مصاحبه   ها. مأخذ: لک و جالیان، 1397.
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ایجـاد باالخیابـان و پایین خیابـان تغییـری محسـوس در گرایـش 
بافـت شـهر بـه وجـود مـی آورد و مجموعـۀ درهم تنیـدۀ  رشـد 
خانه هـا، کوی هـا و بازارهـا را بـا خطـی مسـتقیم از هم گسسـت، 
امـا در نهایـت بـاز هم سـاختار کلی شـهر انسـجام خـود را حفظ 
نمـود )بهـروان،1380، 114(. بـا روی کار آمـدن نادرشـاه افشـار  
و انتخـاب مشـهد به عنـوان  پایتخـت  بر اعــتبار و عــظمت شـهر 
بیـش از پیش افزوده شـد )الکهارت، 180،1347(. سـاختار کلی 
شـهر در دورۀ قاجـار را می تـوان مجموعـه ای از بازارهـا و راه های 
منتهـی بـه حـرم مطهر دانسـت کـه بـه دروازه ها متصل هسـتند. 
سـاختاری کـه به واسـطۀ ارتبـاط محور طـوس و مـرو، محله های 
شـهر را بـا مجموعـۀ حـرم مطهـر بـه وسـیلۀ کوچه هـا و بازارهـا 

تقویـت کـرد )نظامـی، 1354، 26( )تصویـر 2(.
خوانش منظر باالخیابان و پایین خیابان با استفاده از اسناد  -

تاریخی و آثار روشنفکری
عزالدیـن علـی ابـن اثیـر جـرزی در کتـاب خـود می نویسـد کـه 
یکـی از همراهـان شـاه عبـاس دوم در سفرشـان بـه مشـهد در 

وصـف خیایـان چهاربـاغ مشـهد چنیـن می سـراید:
»ز آن ثانـی چـرخ چون کهکشـان/ کشـیده خیابانــی انـــــــدر 

ن میا

دو ســـوی خیابانش از کــاخ نغز/ لبــالب چــــو بادام تـــوأم ز 
مغــز

بـه توصیـف او هرچـه گویـی بجاسـت/ کزیـن ره بـه جنـت تـوان 
راسـت رفت 

مگـــر آسمــــان، سالـک نکتـــه دان/ که بست از خیابان کمر بر 
.)326،1351 )جرزی،  میان« 

بررسـی نوشـته ها در دورۀ بعـد که هـر کدام به شـرایط زمان خود 
و منظـر خوانـش شـده اشـاره می کنند، جالـب توجه انـد. »آرمین 
وامبـری«، جهانگـرد مجاری، در اولین روز آذر 1242 وارد مشـهد 
شـد، وی در سـفرنامۀ خود می نویسـد: »مشـهد در امتداد خیابان 
مطـول و عریضـی بـه نـام پایین خیابـان بـه سـوی صحن شـریف 
حرکـت کردیـم. آبـراه پهنـی کـه درون شـهر پیچاپیـچ می خـورد 
و در سـاحل آن درختانـی بـا سـایۀ دلپذیـر کاشـته اند، منظـره ای 
مطبـوع پیـش چشـم می نهـاد؛ در واقـع ایـن خصیصـه ای اسـت 
کـه مشـهد را یکـی از جذاب تریـن شـهرهای ایـران کـرده اسـت. 
اجتمـاع مردمـی کـه نماینـدۀ همـه گونـه نـژاد آسـیایی و پیـرو 
مذهـب شـیعه هسـتند، جالب تریـن ویژگـی را بـه خیابان هـا، که 
آکنـده از تپـش و ولولۀ زندگی اسـت، می بخشـد... در جـوار مرقد 
معظـم امـام تـا چنـد صـد قـدم، مرکـِز گیج کننده تریـن مناظـر و 

تصویر 2. تصویر شهر مشهد و محور باال و پایین خیابان در سال 1274 ه.ق. مأخذ: سیدی، 1378.
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صداهاسـت. کثرت عظیمی از مردها در کنار سـایه بان یا دسـتگاه 
اجنـاس خود یـا در جلو مغازه هـا، در دو طرف خیابان می ایسـتند 
و یـا در خیابان هـا در حالـی کـه کاالهایشـان را بـر روی سـر یـا 
شـانه یـا دسـت حمـل می کننـد، حرکـت کـرده و راه خـود را از 
میـان جمعیـت بـاز می کننـد... ایـن جمـع در حـال رفت وآمـد 
هسـتند و از دروازۀ شـهر خـارج یـا وارد می شـوند. در همان حال 
امـر مهـم زیـارت به چابکـی و ادای یکنواخت کلمـات جریان خود 
را طـی می کنـد. بـه زائرانـی کـه کار زیـارت را بـه پایـان برده انـد 
»زیـارت قبـول« می گوینـد و بـه آنانـی کـه در آغـاز راه هسـتند 

»التمـاس دعـا« گفتـه می شـود ...« )وامبـری، 1372، 268(.
»کلنـل مـک گرگـر« اسـکاتلندی خیابان )چهارباغ( شـهر مشـهد 
را این گونـه توصیـف کرده اسـت: »وجه مشـخصۀ مشـهد خیابانی 
اسـت کامـًا مسـتقیم کـه آبـی از میـان آن می گـذرد و دو طرف 
آن درختـکاری وجـود داشـته اسـت. مـردم در این آب هـم آبتنی 
می کننـد هـم لباس هایشـان را می شـویند و هـم از آن می نوشـند 

)مک گرگـر، 1368، 255(. 
»لـرد کـرزن«، دولتمـرد انگلیسـی، از شـباهت خیابـان )چهارباغ( 
مشـهد بـا شـانزه لیـزه البتـه از نظـر شـرقیان سـخن گفته اسـت: 
»آنجـا خیابـان )یـا بولـوار( نـام دارد و در نظـر اهـل شـرق عیـن 
شـانزه لیزه باشـکوه و جـال می نمایـد. درمیان آن کانالی هسـت 
... . می گوینـد کـه لبـۀ کانـال و کـف خیابـان و پل ها در سـابق با 
سـنگ سـاخته شـده بـود. ... در دو سـمت آن )کانـال( به صـورت 
نامرتبـی درخـت چنـار و تـوت و نارون و بیـد کاشـته اند. ... در دو 

طـرف درختـان پیاده رو و سـپس دکان های بازار اسـت که بسـیار 
جالـب توجه اسـت« )کـرزن، 1362، 216-215(.

دورۀ دوم: پهلوی •
شـهر مشـهد در ابتدای دوران پهلوی اول سـاختار دوران قاجاری 
خـود را حفـظ کـرد امـا بـه موجـب اجـرای سیاسـت های نویـن 
شهرسـازی در سـال 1310 تـا 1320، ایجاد خیابان هـای جدید و 
میدان هـای تازه در دسـتور کار قـرار می گیـرد. خیابانی در جنوب 
حـرم مطهـر تحـت عنـوان خیابـان تهـران و در قسـمت شـمالی 
هـم خیابانـی بـا نـام طبرسـی سـاخته می شـود و در نهایـت ایـن 
چهـار خیابـان به وسـیلۀ رینگـی ]در دورۀ پهلـوی دوم[ که از آن 
به عنـوان فلکـۀ حضرتـی )رینگ اسـدی( یاد می شـود بـه یکدیگر 
متصـل می شـوند. نکتـۀ حائـز اهمیـت در ایـن دوره آن اسـت که 
بـرای اولیـن بـار رینـگ ترافیکـی و چهـار خیابـان اصلـی، کالبـد 
انـدام وار بافـت را در مقیـاس کان بـه نفـع اتومبیـل تحـت تأثیر 
قـرار داده بـود. بـا ایـن حـال، سـاختار شـهر در مقیـاس متوسـط 
محـات هنـوز بـه شـالودۀ تاریخـی و ارگانیک خـود وفـادار مانده 

اسـت )نظامـی، 1354، 26(، )تصاویـر 3 و 4(.
 1320 »دهـۀ  سـال های  از  قبـل  تـا  تاریخـی  اسـناد  طبـق 
بـاز بـوده و آب جـاری آن  شمسـی« روی نهـر وسـط خیابـان 
اسـتفاده می شـده اسـت. از آن سـال ها بـه بعـد »ضمـن تجدیـد 
سـنگ فرش حیـاط صحـن عتیـق صفـوی بـا سـنگ های سـفید 
هشـت ضلعی روی ]نهر در[ صحن پوشـانیده شـد. در سـال1345 
شمسـی شـهرداری ]نیـز[ بـا قطـع درختـان دو طرف نهـر، روی 

تصویر 3. محور چهارباغ مشهد و کاربری های اطراف آن در دورۀ پهلوی اول، مأخذ: نماگرفت از مستند نسیان1396 به کارگردانی حسن آخوندپور.
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حالـت  از  »پایین خیابـان«  و  »باالخیابـان«  و  پوشـانید  را  آن 
چهاربـاغ اولیـۀ خـود کـه ریشـه در تاریـخ کهـن مشـهد داشـت 
به صـورت یـک خیابـان معمولـی درآمـد« )ماهـوان، 1383 بـه 
نقـل از حقیقت بیـن، انصـاری و پورجعفـر، 1388، 43(. در سـال 
1350 بـرای اولیـن بـار طـرح جامـع بـرای شـهر مشـهد تدویـن 
می شـود کـه بـه طـرح خازنـی معـروف اسـت. در شـروع دوران 
اتفاقـات سیاسـی-  پهلـوی دوم کـه مصـادف اسـت بـا سلسـله 
اجتماعـی طـرح نوسـازی اطـراف حـرم امـام رضـا )ع( به صـورت 
داوطلبانـه توسـط مشـاور بـور بـور در سـال های 1352 و 1353 
تهیـه می شـود. بررسـی ها از طـرح بـور بور نشـان می دهنـد نظام 
فضایـی و سـاختاری تعییـن شـده در این طـرح باز هـم متکی بر 
وجـود خیابـان اسـت کـه تأکیـد بـر وجـود عناصر شـاخص دارد؛ 
خیابان هایـی کـه عمومـاً در آن اتومبیـل به عنـوان اولویـت اول 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت. از طـرف دیگر فلکـۀ حضرتـی نیز بر 
پایـۀ همـان سـاختار شـعاعی در پهلـوی اول در طـرح وجود دارد 
)پژوهشـکدۀ نوین شـهر معنـوی ثامـن، 1397، 35(، )تصویر 5(.

دورۀ سوم: بعد از انقالب اسالمی •
بـا وقـوع انقـاب اسـامی در سـال 1357، عمـًا اجـرای طـرح 
بـور بـور متوقـف و عرصۀ سـبزی در محدودۀ بافـت اطراف حرم 

باقـی می مانـد. پـس از گذشـت یک دهه طـرح نوسـازی اطراف 
فلکـۀ حضرتی در سـال 1367 توسـط شـرکت خانه سـازی ایران 
در محـدوده ای بـه وسـعت 50 هکتار تهیـه می شـود. در نتیجه، 
زیریـن  لحـاظ عملکـردی در سـطح  بـه  فلکـۀ حضرتـی  طـرح 
شـمالی- دسترسـی های  اسـاس  به طوری کـه  می گرفـت  انجـام 

جنوبـی و غربی-شـرقی در ایـن محـدوده از ایـن محـور انجـام 
می شـود )پژوهشـکدۀ نویـن شـهر معنـوی ثامـن، 1397، 57(، 
)تصویـر 6(. در جریـان تهیـۀ طـرح جامـع دوم مشـهد توسـط 
مشـاور مهـرازان در سـال 1372 این گونـه عنـوان می شـود کـه 
مرکـز شـهر مشـهد از یـک سـو بـه دلیـل وجـود مرقـد مطهـر 

تصویر 4. باالخیابان سال 1320. مأخذ: حقیقت بین و همکاران، 1388، 46.

تصویر 5. پاکسازی بافت اطراف حرم مطهر در سال 1354براساس طرح بور بور. 
مأخذ: پژوهشکدۀ نوین شهر معنوی ثامن، 1397.
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تصویر 6. روند توسعۀ مجموعۀ حرم مطهر و احداث زیر گذر در پیرامون آن. مأخذ: پژوهشکدۀ نوین شهر معنوی ثامن، 1397.

امـام رضـا )ع( از ارزش و اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت و 
تراکـم  از  ناشـی  از سـوی دیگـر در معـرض فشـارهای شـدید 
بافـت  جمعیـت و ترافیـک و نیـز تغییـر و تحـوالت سـریع در 
وقـت  وزیـر  نامـۀ  و  مهـرازان  طـرح  از  پـس  اسـت.  کالبـدی 
بازسـازی  و  نوسـازی  رهبـری طـرح  بـه  و شهرسـازی  مسـکن 
بافـت پیرامـون حـرم مطهـر حضـرت رضـا )ع( در سـال 1374 
و در محـدوده ای بـه وسـعت 360 هکتـار توسـط مشـاور طـاش 
تهیـه می شـودکه رویکـرد ایـن مجموعـه ویران سـازی و انهـدام 
بافـت موجـود و جایگزینـی کالبـدی نویـن را ضـروری عنـوان 
می کنـد. پـس از مصوبـۀ مربـوط بـه بازنگـری طـرح نوسـازی و 
بازسـازی در کمیسـیون مادۀ 5 درتاریـخ 12/5/ 78 مجموعه ای 
بافـت  در  10سـاله  زمانـی  بـازۀ  یـک  در  اجرایـی  اقدامـات  از 
و  کالبـد  در  گسـترده  تغییراتـی  موجـب  کـه  می شـود  انجـام 
 .)45 )همـان،  می شـود  محـدوده  اجتماعی-اقتصـادی  نظـام 
مسـتند انتقـادی و مردم نگارانـۀ نسـیان بـه کارگردانـی حسـن 
آخونـد پـور و تهیه کنندگـی پژوهشـکدۀ ثامـن در سـال 1394 
حـرم  پیرامونـی  بافـت  نوسـازی  طـرح  پیامدهـای  موضـوع  بـا 
امـام رضـا )ع( تولیـد و منتشـر شـد، انتخـاب تصاویـر و زوایـا 
برگزیـده شـده توسـط کارگـردان از محـور باالخیابـان در ایـن 
مسـتند، بـه خوبی تصویـر درسـتی از منظر امـروزۀ باالخیابان و 
پایین خیابـان بـه مخاطـب ارائـه می دهـد )تصویـر 7(. در تصویر 
8 خـط زمـان مداخـات شـهری هسـتۀ مرکـزی شـهر مشـهد 

نشـان داده شـده اسـت.

از  پس  پایین خیابان  و  باالخیابان  منظر  خوانش 
انقالب اسالمی از طریق مصاحبۀ عمیق

ایـن بخـش از پژوهـش بـه سـازماندهی داده هـا )مفهوم سـازی(، 
طبقه بنـدی مفاهیـم )فروکاهی داده هـا(، تبیین مقـوالت مطروحه 
توسـط مصاحبه شـوندگان )مقوله پـردازی( و ربط دهـی بـه یکدیگر 
اسـت. فراینـد اسـتخراج تم هـا و مقـوالت برآمـده از ایـن بخـش 

مؤیـد ایـن مطلـب اسـت کـه مخاطبـان فضـا به طورکلـی معنـای 
باالخیابـان و پایین خیابـان را در قالـب پنـج مفهـوم کلـی تجربـه 
کرده انـد کـه در تصویـر 9 بـه آن اشـاره شـده اسـت. نکتـۀ قابـل 
ماحظـه و تأمـل برانگیز از دیـدگاه مخاطبان تفـاوت درک فضایی 
اسـتفاده کنندگان اسـت. تمرکـز فعالیت هـای فرهنگـی، اجتماعی 
و اقتصـادی شـهر مشـهد از گذشـته تـا بـه حـال عمومـاً از محـور 
باالخیابـان صـورت می پذیـرد و عمـده تـردد زائـران مشـهدی از 
باالخیابـان بـه سـمت حـرم مطهـر اسـت. اتصـال باالخیابـان بـه 
میـدان شـهدا به عنـوان یـک نطقـۀ عطـف دسترسـی و مبـادالت 
تجـاری همـواره در ذهـن مخاطبـان نقـش بسـته اسـت به گونه ای 
بـرای  مناسـب  مکانـی  را  باالخیابـان  مصاحبه شـوندگان  کـه 
خریـد سـوغات معرفـی می کننـد. نکتـۀ قابـل توجـه ایـن اسـت 
کـه باالخیابـان از میـدان شـهدا بـه سـمت حـرم بیشـتر مـورد 
اسـتفادۀ زائـران و بخـش غربـی به سـمت میـدان توحیـد )دروازۀ 
قوچـان( بیشـتر در ارتبـاط با شـهر و شـهروندان مشـهدی اسـت. 
پایین خیابـان را بیشـتر با حسـینه های تاریخی، حمام های سـنتی، 
بیـوت علمـا و مراجـع، سـراها و بازارچه هـای سـنتی اطـراف ایـن 
محـور می شناسـند. نزدیکـی به حـرم و ارتبـاط بصـری باالخیابان 
و پایین خیابـان بـا آسـتان امـام هشـتم موجب پررنگ شـدن تردد 
زائـران به حرم شـده اسـت که در هـر دو خیابان از نظـر مخاطبان 
از وجـه بصـری یکسـان به نظـر می آیـد. ازبین رفتن بافـت تاریخی 
در  را  محـور  دو  ایـن  باالخیابـان  از  بخشـی  و  پایین خیابـان  در 
ذهـن مخاطبـان بی هویـت و بی اصالـت جلـوه می دهـد، بـه نحوی 
کـه مهمتریـن خاطـرات مجاوریـن مرتبـط بـا بازارهـای قدیمـی، 
سـاکنان کوچانـده شـده از بافت و مـدارس علمیه و حسـینیه های 
تخریب شـده اسـت. همچنیـن رکـود فضایـی خیابان هـای جدیـد 
متصـل بـه باالخیابـان و پایین خیابـان )شارسـتان و مسـتحدثات 
اطـراف آن(، عـدم خوانایی به واسـطۀ بارگذاری های بیـش از اندازه 
و تقطیـع امتدادهـای بصـری در بدنـۀ کالبدی محورها باعث شـده 
اسـت تـا مـردم آن را فضایـی بـی روح و سـرد بخواننـد. بـا تمرکز 
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تصویر 7. محور باالخیابان تا حرم مطهر پس از اجرای طرح نوسازی بافت اطراف حرم. مأخذ: نماگرفت از مستند نسیان 1396 )به کارگردانی حسن آخوندپور(.

تصویر 8. خط زمان مداخات شهری هستۀ مرکزی شهر مشهد. مأخذ: نگارندگان.
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بیشـتر بـر بُعـد معنایـی مـکان، یافته   هـای ایـن پژوهـش مبتنـی 
بـر رویکـرد کیفـی و روش تحلیـل محتـوا، پنـج مفهـوم خیابـان 
جمعـی شـهری، آسـتانۀ حـرم، قدیمی تریـن محـور تـردد، فضای 
پـر جنب وجـوش، هویـت )تصویـر 9( را در تجربـه و ادراک معنای 

مـکان مؤثر دانسـته اسـت. 

بحث
پس از مطالعۀ منابع تاریخی، بررسـی سـفرنامه ها و آثار روشنفکری 
و همچنیـن تحلیـل محتـوای مصاحبه هـای صورت گرفتـه با مردم 
پیرامـون محـور بـاال و پایین خیابـان در جـدول 1 بـه دسـته بندی 
داده ها و اطاعات براسـاس سـه دورۀ تاریخی اقدام شـده اسـت. با 
بررسـی مبانـی نظـری و مطالعـات تاریخی و میدانـی صورت گرفته 
این گونـه اسـتنباط می شـود کـه منظـر باالخیابـان و پایین خیابان 
در سـه دورۀ سـنت، پهلوی و دوره بعد از انقاب اسـامی متفاوت 
بـوده اسـت و در هـر دوره بنابـر مداخـات صورت گرفتـه در بافت 
و ایـن محـور، ادراک مخاطبـان نیـز دچـار تغییـر و تحـول شـده 
اسـت. در ادامـه به صـورت مجـزا در هـر دوره منظـر خیابـان را 
مـورد بررسـی قـرار می دهیـم. در دورۀ سـنت از ابتـدا حـرم مطهر 
به عنـوان مرکـز و هسـتۀ اولیـۀ شـکل گیری شـهر و بافت منسـجم 
نظامـی  و...،  راسـته ها  و  محـات  بازارهـا،  شـامل  آن  پیرامونـی 
واحـد، ارگانیـک و پهنـۀ هویتـی مسـتقلی از بافـت بـه مرکزیـت 

حـرم مطهـر را شـکل داده بـود. از دورۀ صفویه همزمـان با احداث 
میـدان شـهری در مجـاورت آرامـگاه امام کـه بعدها صحـن عتیق 
نـام گرفـت باالخیابـان و پایین خیابـان احـداث شـد کـه دو دروازۀ 
شـهر را بـه میـدان متصـل می کردنـد. همـۀ ایـن اجزا بـاز هم یک 
پهنـۀ هویتـی و یـک کل مسـتقل را شـکل دادنـد کـه کامـًا در 
ارتبـاط بـا یکدیگـر ایفـا نقـش کـرده و به هیـچ عنوان جـدا کردن 
آنهـا امکان پذیـر نبـود. به تدریـج از دورۀ پهلـوی اول همزمـان بـا 
اجـرای سیاسـت های نویـن شهرسـازی و اقداماتـی نظیـر احـداث 
خیابـان ارگ و میـدان مجسـمه ایـن پهنـه دچـار تغییراتـی شـد. 
در واقـع بخشـی از باالخیابان به واسـطۀ قطع شـدن توسـط خیابان 
جدیـد شـهر از پهنـۀ قبلی کـه در ارتباط با حرم و مرکز شـهر بود، 
جـدا شـده و پهنه ای جدید را شـکل داد. به واسـطۀ ایـن مداخات 
به تدریـج هسـتۀ شـهر و مرکزیـت شـهر از حـرم مطهـر به سـمت 
میـدان مجسـمه )شـهدای کنونـی( متمایـل شـد. امـا همچنـان 
باالخیابـان، پایین خیابـان و حـرم مطهـر یـک کل واحـد و یـک 
پهنـه را شـکل می دادنـد. پـس از آن همزمـان با ترسـیم طرح های 
شـهری بـا احـداث میدان حضرتـی )فلکـه ای برای حرکـت خودرو 
بـه دور حـرم( و خیابان هـای جدیـد و با احداث رینگ سـبز به دور 
حـرم بـرای نخسـتین بـار حـرم مطهـر از بافـت و نظام واحـد جدا 
شـد. باالخیابـان و پایین خیابـان بـرای حرکت خودرو آماده سـازی 

شدند.
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تصویر 9. مدل معنای باالخیابان و پایین خیابان مأخذ: نگارندگان.
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تحلیل محتوا مصاحبه ها/ اسناد منابع روشنفکری/ اسناد شهریمنابع تاریخیدورۀ تاریخی
شهری

سنت )قبل 
پهلوی(

- ایجاد زمینۀ رشد و توسعۀ شهر 
یا احداث مسجد گوهرشاد در دورۀ 

تیموریان،
- ساخت حصار اصلی شهر و دو دروازۀ 

ورودی در دورۀ صفوی،
- اولین مداخات جدی در شهر مشهد 
با احداث خیابان چهارباغ )باالخیابان و 

پایین خیابان( در دورۀ صفوی،
- شکل گیری بافت محله های اطراف حرم 

به صورت ارگانیک و همگن،
- وجود نظام سلسله مراتبی محله، بازار و 

مکان قدسی،
- نظام ارگانیک در بافت.

- ایجاد یک محور پویا و سرزنده متشکل از عناصر 
طبیعی آب و درخت،

- دو ردیف درخت چنار در مسیر اصلی خیابان با 
مغازه ها، باغ ها و خانه ها در طول آن،

- وجه مشخصۀ مشهد خیابانی کامًا مستقیم است که 
آبی از میان آن می گذرد، مردم در آن آبتنی می کنند، 

لباس هایشان را می شویند و از آن استفاده می کنند.

- 

- گسترش فیزیکی شهر و تخریب حصار قدیمی آن در -پهلوی
دورۀ رضاخان،

- احداث خیابان ارگ به عنوان خیابان جدید شهر در 
تاقی با باالخیابان و ایجاد میدان مجسمه،

- تغییر در ساختار محور باالخیابان و پایین خیابان با 
اصاح کانال کشی محور آب،

- احداث خیابان های جدید تهران و طبرسی،
- احداث فلکۀ حضرتی،

- تجدید سنگ فرش حیاط صحن عتیق صفوی با 
سنگ های سفید هشت ضلعی و پوشاندن روی نهر در 

صحن،
- ظهور ماشین و تبدیل شدن خیابان به بلوارهای قابل 

تردد ماشین،
- قطع درختان دو طرف نهر خیابان و پوشاندن روی 

نهر در سال 1345،
- ایجاد رینگ سبز دور حرم مطهر و جداسازی آن از 

شهر برای اولین بار.

-

بعد از انقاب 
اسامی

- احداث زیر گذر،--
- آغاز طرح نوسازی و بازسازی بافت 
پیرامون حرم و از پاشیده شدن نظام 

ارگانیک بافت،
- تخریب وسیع منازل و مهاجرت 

ساکنین بومی،
- احداث بناهای بدون توجه به معماری 

بومی،
- تبدیل ریزدانه های مسکونی به 
درشت دانه های تجاری و اقامتی،
- ازبین رفتن حس تعلق ساکنان،
- افزایش ترافیک عبوری خودرو.

جدول 1. دسته بندی چکیدۀ مطالعات براساس دورۀ تاریخی. مأخذ: نگارندگان.

بدیـن شـکل آن پهنۀ واحد به سـه بخش باالخیابـان، پایین خیابان 
و حـرم مطهـر به صـورت جداگانـه تقسـیم شـد. در دورۀ پـس از 
انقـاب اسـامی مداخـات شـهری در ادامـۀ مداخات پهلـوی اما 
بـا گسـتردگی بیشـتر و به صـورت افسـار گسـیخته ادامـه یافـت و 

به طورکلـی بافـت پیرامونی را تحت الشـعاع قـرار داد، احداث رینگ 
جدیـد بـه دور حـرم مطهـر، تبدیـل ریزدانه هـا به درشـت دانه های 
تجـاری و اقامتـی و دیگر اقدامـات پهنه هایی متعـدد و مجزا از هم 

ایجـاد کـرد )تصویر 10(. 
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تصویر 10. پهنۀ هویتی و نظم حاکم بر خیابان در دوره های مختلف. مأخذ: نگارندگان.
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کـه کمتـر نظمـی بیـن آنهـا قابـل قرائـت اسـت. در واقـع در 
و  حاکمیتـی  نیروهـای  برآینـد  پهلـوی  ماننـد  نیـز  دوره  ایـن 
نظـم دسـتوری، منظـر خیابـان و پهنـه را شـکل می دهـد، امـا 
تفـاوت آن بـا دورۀ قبـل در ایـن اسـت کـه در شـرایط کنونـی 
بیـن نیروهـای حاکمیتـی و اجتماعـی تقابلـی شـکل گرفتـه که 
ایـن امـر تضـاد منافـع زیـادی را ایجاد کرده اسـت )جـدول 2(. 
معاصـر  اقدامـات  از  قبـل  تـا  فعالیت هـا  و  کالبـد  شـکل گیری 
به گونـه ای منطقـی ذیـل توجـه بـه نقـش اصلـی محـور، حـول 
آن، بـر هـر چـه پویـا و زنده تـر بـودن آن کمـک و مجـاوران 
ایفـا  را  نقـش خـود  کـدام  هـر  متـوازن  و  زائـران هماهنـگ  و 
می کردنـد، تـا آنکـه غلبۀ دیـدگاه مـادی و سـودآوری اقتصادی 
در دورۀ معاصـر )باالخـص بیسـت سـال اخیـر( باعـث می شـود 
به تدریـج شـاکلۀ شـهر، بافـت و محـور ازهـم پاشـیده  شـده و 
بـه  نقش پـردازان،  اصلی تریـن  و  مهمتریـن  به عنـوان  سـاکنان 
حاشـیه رانـده شـوند. علی رغـم بحران به وجـود آمـده و تأثیرات 
مخـرب آن بـر صـورت و کالبـد خیابـان، قـدرت ادراکات ذهـن 
واندیشـۀ انسـان به عنـوان مخاطـب همـواره بر ماده غلبه داشـته 
اسـت، به طـوری کـه معنای ذهنـی آْن یا بـه عبارت بهتـر منظر 
ایـن خیابـان هنـوز پابرجاسـت. بنابرایـن می تـوان گفـت محـور 
باالخیابـان و پایین خیابـان به مثابـۀ محـوری متعالـی در جهـت 
رسـیدن بـه مرکـزی ارزشـمند در ذهـن مخاطبـان نقـش ایفـا 
می کنـد. نظـر بـه جایـگاه خیابـان و اهمیـت آن در منظر شـهر، 
ایـن محـور به عنـوان یکـی از مهمتریـن و اصیل تریـن خیابان ها 
در سـازمان فضایی شـهر، از الیـق ترین مکان هـا برای مداخات 
بـه منظـور ارتقـاء منظـر شـهر محسـوب می شـود کـه اگـر این 
امتـداد هویـت آن به وسـیلۀ  اقدامـات به درسـتی، هم سـو و در 
متخصصیـن صـورت گیـرد، موجـب دمیـدن روحـی مجـدد بـر 
پیکـرۀ بافـت مرکـزی شـهر مشـهد خواهـد شـد زیـرا مهمترین 
عنصـر منظریـن هـر شـهر، جزئـی اسـت کـه هویـت شـهر بدان 
شـهر  هـر  منظـر  ویژگـی  قابل تریـن  واقـع  در  اسـت.  وابسـته 
صفتـی اسـت کـه بـدان در ذهـن و ادراک مخاطبـان شـناخته 
می شـود. بـه ایـن معنـا که هـر اقدامـی که موجـب تقویـت این 
عنصـر شـود در واقـع کل شـهر را تحـت تأثیـر قـرار خواهد داد. 
بـرای ورود بـه بخـش طراحـی اولیـن اقـدام ارزیابی و شـناخت 
منظـر باالخیابـان و پایین خیابـان اسـت. منظـر شـهری بنـا بـر 
تعریـف ادراک مخاطبـان از فضاسـت کـه بـا واسـطۀ نماد   هـا و 
نشـانه   ها حاصـل می شـود. بـا فهم معنـای یک فضای شـهری در 
ذهـن شـهروندان )خوانـش منظـر( و در سـاختار شـهر، می   توان 
مداخاتـی متناسـب بـا شـخصیت فضـا انجـام داد. بـه  عبـارت 
دیگـر از تجربـه و ادراک مخاطبـان می   تـوان در خلـق، احیـا و 
ارتقـای کیفیـت معنایـی فضاهـای شـهری امـروزی کـه عمدتـاً 
فاقـد معنـا هسـتند اسـتفاده کـرده و در نتیجـه حـس مـکان را 

نتیجه گیری
و  بـاال  در  بررسی شـده  ویژگی هـای  همـۀ  مشـترک  فصـل 
مداخـات گسـتردۀ  از  قبـل  تـا  زمـان  در طـول  پایین خیابـان 
بافـت پیرامونـی حـرم، توجـه بـه یـک مرکـز و هویت اسـت که 
آن را بـه آسـتانۀ ورود بـه حریـم آسـتان مقـدس امـام رضا )ع( 
تبدیـل می کـرد. همـۀ عناصـر و اجـزای منظـر همچـون محـور 
آب، باغ هـا و درختـان، شـیب محـور، تناسـبات، مقیـاس فضـا 
و... همـواره در راسـتای توجـه به امـر مقدس زیارت بوده اسـت. 
در واقـع ایـن محـور همیشـه نقـش دیـدرو را ایفـا می کنـد کـه 
در نقطـۀ توجـه بـه بـارگاه امـام رضـا )ع( می رسـد. بـه عبـارت 
دیگـر مفهـوم مقـدس زیـارت و در محوریـت و اصـل قرارگرفتن 
فعالیت هـا،  تمامـی  در  اصـل  مهمتریـن  تاریـخ  طـول  در  آن  
کالبـد  به صـورت  مفهـوم  و همیـن  بـوده  مداخـات  و  رفتارهـا 
اسـت.  داده  را شـکل  متعالـی«  »محـوری  متـوازن  بـه شـکلی 
مداخـات  کـه  می دهـد  نشـان  موردمطالعـه  محـور  بررسـی 
اخیـر  در سـال های  باالخـص  و  معاصـر  دورۀ  در  صورت گرفتـه 
عمدتـاً معطـوف بـه ابعـاد عینـی فضـا بـوده اسـت و نسـبت بـه 
اسـت.  گرفتـه  صـورت   بی توجهـی  آن  معنـای  و  ذهنـی  ابعـاد 
کالبـدی  تشـکیل دهندۀ  عناصـر  پاشیده شـدن  ازهـم  واقـع  در 
و فعالیتـی شـکل دهندۀ خیابـان در دورۀ معاصـر، اجـزای ایـن 
سیسـتم کـه همـواره هم سـو و در جهـت هـدف واحـدی ایفـای 
نقـش می کردنـد را، دچـار اختال کـرده اسـت. از طرفی اجزای 
شـکل دهندۀ خیابـان به عنـوان یـک کل، هم سـو بـا اهـداف این 
کلیـت واحـد عمـل نکـرده و هر جزء بـدون درنظرگرفتـن کلیت 
در برگیرنـده و مسـتقل از آن عمـل می کنـد کـه ایـن امـر نظـم 
دگرگـون  به طورکلـی  را  عناصـر  بیـن  رابطـۀ  و  سیسـتم  کلـی 
تشـکیل دهندۀ  زیرسیسـتم های  کـه  درصورتـی  اسـت.  سـاخته 
کلـی  هـدف  بـا  هم سـو  سلسـه مراتبی  به صـورت  بایـد  خیابـان 
سیسـتم عمـل کننـد. بـه ایـن دلیـل منظـر بـاال و پایین خیابان 
در سـال های اخیـر به صـورت کلـی مخـدوش شـده و کارکـرد و 
نقـش خـود را بـه میزان زیادی از دسـت داده اسـت. در واقع در 
دورۀ سـنت پهنـۀ هویتـی واحـد محـور باالخیابان-پایین خیابان 
و حـرم مطهـر به صـورت یـک کل ایفـای نقـش کرده کـه نظمی 
ارگانیـک روابـط بیـن آنهـا را شـکل داده بـود و آنچـه باعـث 
ایـن دوره اسـت،  بیـن اجـزای شـهری در  شـکل گیری روابـط 
نیروهـای اجتماعـی اسـت. بـا همیـن اسـتدالل در دورۀ پهلـوی 
به تدریـج به واسـطۀ نیروهـای دسـتوری، نظام ارگانیـک و واحد، 
نیروهـای  برآینـد  واقـع  در  می شـود.  تقسـیم  پهنـه  چنـد  بـه 
تأثیرگـذار بر اجزای شـهری در ایـن دوره از نیروهـای اجتماعی 
از  بعـد  می کنـد.  پیـدا  سـوق  حاکمیتـی  نیروهـای  سـمت  بـه 
واحـدی  نظـام  اخیـر  در سـال های  به ویـژه  و  اسـامی  انقـاب 
یافـت نمی شـود و پهنه هـای مجـزا و متکثـر شـکل می گیرنـد 
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تصویر 11. پان-مقطع و پرسپکتیو طرح مفهومی و پیشنهادی باالخیابان.
مأخذ: حسین زاده، 1398.

به عنـوان محصـول نهایـی طراحـی مکان   هـای سـرزنده و موفـق 
کننـد.  خلـق  ایرانـی  شـهرهای  عمومـی  فضاهـای  طراحـی  در 
اقداماتـی نظیـر احیـای محور آب اصیـل )نادری(، احیـای بافت 
و پوشـش گیاهـی، متناسـب کـردن حرکـت سـواره و پیـاده بـا 
اختصـاص بخـش قابـل توجهـی از خیابـان بـه فضـای پیـاده و 
و  پـاک  عمومـی  حمل ونقـل  از  اسـتفاده  عمومـی،  حمل ونقـل 
بـه روز می توانـد از جملـه ایـن اقدامـات باشـند؛ همان گونـه کـه 
در تصویـر 11 طـرح مفهومـی و پیشـنهادی مقطـع خیابان ارائه 
بـا مطالعـه و بررسـی نقـش و منظـر  شـده اسـت. به طورکلـی 
خیابان هـا در دورۀ معاصـر می تـوان ادعـا کرد که سیاسـت کلی 
دورۀ پهلـوی دوم و دورۀ بعـد از انقـاب اسـامی در مدیریـت 
خیابان هـا تقریبـا مشـابه بـوده اسـت؛ به طـوری کـه خیابان ها را 
از کل هـای واحـد بـه کل هـای کوچکتـری تقسـیم کرده انـد که 
ایـن امـر خـود منظر خیابـان را مخـدوش می کنـد. از نمونه های 
این گونـه مداخـات، عـاوه بـر محـور مذکـور در شـهر مشـهد 
می تـوان بـه خیابـان ولیعصـر تهـران اشـاره کـرد. علـت رویکرد 
و سیاسـت مشـابه دورۀ پهلـوی دوم و بعـد از انقـاب اسـامی 
را می تـوان در پیـروی از طـرح جامـع جسـت وجو کـرد. اساسـاً 
رویکـرد مدرنیسـتی طـرح جامـع بـه خیابـان بدین گونـه اسـت 
کـه صرفـاً آن را اتصال دهنـدۀ زون هـای کارکـردی شـهِر مدرن 
می دانـد. ایـن سیاسـت در دورۀ بعـد از انقـاب اسـامی بـه اوج 
خـود رسـیده به طـوری کـه بـرای خیابـان نقشـی بـه جـز نقش 
را  اوج گیـری  ایـن  علـت  نمی شـود.  تصـور  ترافیکـی  و  عبـوری 
می تـوان فقـدان رویکردی مشـخص دانسـت کـه نتیجـۀ تناقض 
ایدوئولوژیـک  دیـدگاه  بـا  جامـع  طـرح  مدرنیسـتی  دیـدگاه 
مدیریـت شـهری بعـد از انقـاب اسـامی )مفاهیمی مانند شـهر 

عدالت محـور، شـهر اسـامی یـا...( دانسـت.

                             دوره )زمان(
مؤلفه ها

بعد از انقالب اسالمیپهلویسنت )قبل از پهلوی(

پهنه های متکثرچند پهنهواحدپهنۀ هویتی

دستوریارگانیک-دستوریارگانیکنوع ارتباط با هم

حاکمیتاجتماع-حاکمیتاجتماعبرآیند نیروها

جدول 2. جمع بندی نظام حاکم بر خیابان. مأخذ: نگارندگان.
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