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چکیده : در ش�کل گیری س�ازمان فضایی شهرهای س�نتی ایران همواره ارتباطی منطقی بین نقش فضاهای شهری و منظر آنها در 
مقیاس خرد و کالن برقرار بوده است. تعاریف مدرنیته و شکل گیری مناسبات نوین اقتصادی و اجتماعی منجر به ظهور کالبدی شد 
که ارتباط بین گذش�ته و حال فضاهای ش�هری را از هم گسست. این ناهمگونی به ویژه در بطن بافت های  تاریخی با مرکزیت مذهبی 
منجر به گسست های اجتماعی و فاصله گرفتن آنها از جریان توسعه شهری شد. از سوی دیگر، روش های مداخله در بافت بالفصل این 
مراکز، در هر دورة زمانی، بسته به میزان درک ارزش و جایگاه کارکردی آنها  از جانب مسئولین و کارشناسان، وزن متفاوتی به خود 

گرفت  و همواره بین دو رویکرد حفاظت و توسعه در نوسان بوده است.
سیر تحوالت تاریخ شهر »ری« نشان می دهد استخوان بندی اصلی شهر که به حرم حضرت عبدالعظیم )ع( منتهی می شود، دارای 
مهم تری�ن ارزش ه�ای تاریخی و فرهنگی- مذهبی اس�ت که در کنار یکدیگر منظر ویژه ای را برای این منطقه به وجود آورده اس�ت. 
خیابان حرم به عنوان آستانۀ ورود به حرم، یک فضای جمعی در بافت سنتی شهر عبدالعظیم است که از دوره قاجار تاکنون کیفیت 
دسترس�ی به این مرکزیت را تعریف کرده اس�ت. اما در اجرای طرح »بهسازی« اخیر خیابان شمالی حرم تنها به آرایه بندی های فضا 
همچون کف سازی و جداره سازی پرداخته شده است و ا تداوم هویتی مکان از بین رفته است. در حالی که مفاهیمی مانند رعایت اصل 
سلسله مراتب، هنجارهای زیارت، قابلیت های محیط، پیشینۀ تاریخی و فرهنگی � اجتماعی و به ویژه تحلیل مکان های خرد رفتاری 

درون فضا به عنوان مبانی اصلی مداخله در منظر زیارتی باید مدنظر قرار گیرد.
واژگان کلیدی : گردشگری معنوی، منظر زیارت، سلسله مراتب، طرح های شهری تهران، حرم حضرت عبدالعظیم.
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مقدمه
 مزار حضرت عبدالعظيم در قرون اوليه اسالمی در خارج از 
دروازه "باطان" در قريه ای در ابتدای جاده ابريشم به سمت غرب 
قرار می گيرد که پس از ش��هادت و به خاطر مذهب ش��يعه اکثر 
س��اکنان آن به قريه عبدالعظيم معروف می ش��ود. اين قريه پس 
از حمله مغول از مکان هايی است که محل اسکان مهاجرين ری 
می ش��ود. در عصر قاجار با انتقال پايتخت به تهران، ری از رونق 
افت��اد و تهران که يک��ی از دهات های تابعه آن ب��ود مورد توجه 
قرار گرفت. اما ش��اهان قاجار بازهم به  سبب وجود مزار حضرت 
عبدالعظيم به آن توجه و عنايت داش��تند )قائدان، 1382(. حرم 
اکنون در منطقه 20 تهران )ش��هر ری فعلی( واقع ش��ده است. 
موضوع حرم و س��اماندهی بافت پيرامونی آن در تمام طرح های 
مصوب تهران از 1349 تا امروز در دستور کار قرار داشته است و 
به تبع وزن کارشناسی و مديريتی متوليان توسعه حرم و نوسازی 
باف��ت پيرام��ون آن، اقدامات��ی صورت گرفته ک��ه در ذيل به آن 

پرداخته می شود :

- طرح جامع تهران )1۳49( : منطقه 20 به عنوان بخشی 
غيرمتصل به وس��يلة س��ه محور به تهران متصل می شده است. 

- طرح س�اماندهی تهران )1۳71( : يک مرکز برای حوزه 
جنوب پيش��نهاد ش��د ولی در واقعيت توسعه شهر به اين سمت 

روی نداد.

- طرح توس�عه آس�تان حضرت عبدالعظی�م )1۳7۲( : 
توسعه فيزيکی حرم انجام شد.

- طرح جامع تهران )1۳۸5( : ش��هر ري به عنوان هس��ته 
انس��جام بخش مراکز مهم ش��هري مطرح شده است. ضمن آنکه 
هس��ته تاريخي و مذهبي حرم به عنوان يک حلقه از هفت حلقه 

مراکز مهم شهري و فراشهري تهران تعريف شده است.

- طرح تفصیلی منطقه ۲0 )مش�اور مهرازان - 1۳۸5( : 
طرح ساماندهی و توس��عه بافت پيرامون حرم، يکي از طرح های 
موضعي پيش��نهادي اس��ت که تأمين خدمات عمومی در داخل 
اراض��ی بافت، تغيي��رات در معابر و تعريض آنها براس��اس وضع 
موج��ود و تعيين تراکم پايه120 درصد از مصوبات آن و در قالب 

مداخله حداقلی است.

- ط�رح تفصیلی ویژه نوس�ازی اطراف حرم )س�ازمان 
نوس�ازی - 1۳۸6( :  نوس��ازی محالت پيرامونی حرم بر اساس 
نگرش سيستمی و پيوند زدن اين محدوده به زندگی شهری تهران 

- طرح ساماندهي و توسعه بافت پیرامون حرم )مشاور 
پارس�وماش و ش�رکت عمران و نوس�ازی ری - 1۳۸7( :

چش��م انداز توس��عه حرم با 3 پيش��نهاد در مقياس محورها، 
تخريب بافت فرسوده و پاک سازی کل محالت پيرامونی با ايجاد 

يک پهنه سبز 

سرمشق های فراموش شده در تدوین طرح ها
مهم ترين مسئله در برنامه ريزي براي حرم، چگونگي هم جواری 
اين مرکز مذهبي با بافت پيرامون و کيفيت اين بافت اس��ت. هر 
يک از طرح های مذکور، با هدف هدايت صحيح توس��عه شهری 
تهيه شده است، اما ماهيت انتزاعی طرح ها، بخشی نگری نسبت 
به موضوع، پروژه محوری، اقتصادگرايی و نبود بعد مشارکت مردم 
در ط��ول فرايند تهيه و اجرای ط��رح و فقدان اهرم های اجرايی، 
باعث عدم تحقق بس��ياری از اهداف طرح ها ش��ده است. ساختار 
منس��جمی که به محصول طراحی منتهی شود در سلسله مراتب 
طرح ها به چشم نمی خورد و جای مالحظات زمينه شناختی و توجه 
به ابعاد کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زيس��ت محيطی 
خالی اس��ت. مناقش��ه دو رويکرد حفاظت و توس��عه در سطوح 
کارشناس��ی و عدم وجود سياس��ت های مدون به واس��طه تعدد 
مراکز تصميم گيرنده منجر به تخريب بيشتر اين محدوده ها شده 
است، چون توسعه از جانب دستگاه های متولی به مراتب،کمی و 
بخش��ی بوده است. نوسازی نه اجرای يک پروژه، بلکه يک فرايند 
و منوط  به به کارگيری هوشمندانه تمام ارکان دخيل در اين امر 
است. ايجاد بستر مناسب جهت حضور و مشارکت همة بخش ها 
و تشويق به ايفای نقش موثر آنها در چارچوب مديريتی يکپارچه 
از اصول مهم توسعه حرم و نوسازی بافت پيرامونی آن است. چرا 
که اساس��اً يک مشاور يا ارگان کوچک نه ظرفيت و نه قابليت آن 

را دارد که بتواند مسئوليت اجرای اين امر مهم را برعهده گيرد.

بررسی اقدامات صورت گرفته
آنچه ظاه��ر فعاليت های عمرانی در مح��دوده پيرامونی حرم 
در دهه اخير گواهی می دهد، در نگاه اول اتخاذ سياس��تی اس��ت 
که در چارچوب آن به تدوين ضابطه تعريض با ش��عاع مش��خص 
بسنده شده و اجراي توسعه معماری حرم به عامل زمان و فراهم 
ب��ودن امکانات محول ش��ده اس��ت )تصوير1(. در اي��ن جريان و 
در مقياس محلی پيوس��تگی مجموعه ب��ا بافت پيرامونی صورت 
نگرفته اس��ت )تصوير2(. مناسبات بين عملکرد طرح و مقياس ها 
منوط به برآورد جمعيت يعنی بر مبنای توسعه کمی پايه گذاری 
ش��ده و خدمات رسانی به زايرين و س��رانه جمعيت مرتبط، تنها 
هدفی اس��ت که در حال حاضر دنبال می ش��ود. در دومين نگاه، 
سياست مداخله، تحريک توسعه بوده است و طراح ضمن بهسازی 
مسيرهای ورود، بخش خصوصي را نيز به فعاليت در ديگر مناطق 
محدوده تش��ويق کرده ول��ی ماحصل آن پياده راه ش��دن محور 
شمالی حرم در حد اجرای کفسازی، تأسيسات مشترک و مبلمان 

کلی بوده است )تصوير3(. 
پاس��خ گويی به مس��ايل زيبايی شناس��ی صرف، جای اهداف 
پاي��داری، خواناي��ی و هويتی را گرفته و طراح��ی  حداقلی تنها 
به جنبه های کمی و حل مس��ئله پرداخته و کمتر ابعاد کيفی و 

معنوی آن را مورد توجه قرار داده است.

جایگاه موضوع در حیات شهری
توج��ه به محيط معنوی در ش��هر يک ضرورت اس��ت. اماکن 
مق��دس در دنيای امروز، تنها پاس��خ گوی نيازه��ای زائران خود 
نيس��تند بلکه با انبوهی از مطالب��ات و کارکردهای جديد مواجه 
شده اند که نمی توان با شيوه های سنتی به آنها پاسخ گفت. گريز 
از زندگ��ی روزانه به عن��وان يکی از انگيزه ه��ای زيارت، موضوع 
گردش��گری معنوی را مطرح کرده اس��ت. تدارک ب��رای زيارت، 
فعل س��فر و رس��يدن به مکانی معنوی، گردش��گر را از هياهوی 
ش��هری به خلوتی جمع��ی منتقل می کند )ب��ری، 1384(. اين 
منظرها در تفس��ير مردم مقدس هس��تند و  انگيزه بازديد از آنها 
به خاطر پيوندی که با گذش��ته فردی ي��ا جمعی دارند به وجود 
می آيد )اس��پيرن، 1384(. اين مکان ها به عنوان ذخيره خاطرات 
جمعی، نماد هويت و ارز ش هايی هستند که هر ملت يا گروه های 

کوچک تر مردم برای خ��ود قايلند و اهميت ويژه ای دارند )لنگ، 
1386(. در سال 1944 »گيدئون« در مقاله ای تحت عنوان »نياز 
به يادواره س��ازی نوين« اظهار داش��ت : "پرداختن به يادواره ها از 
نياز جاودانه مردم به آفرينش نمادهايی در جهت فعاليت ها، تقدير 
يا سرنوش��ت، باورهای مذهبی و در جهت ايمان اجتماعيش��ان 
سرچش��مه می گيرد" )گيدئون، 19۵8؛ به نقل از شولتز، 1384 
: 138(. ت��ام ترنر پس از نقد عصر نوگ��را1 و ايده »يک راه، يک 
حقيقت، يک شهر« و نيز نقد عصر فرانوگر2 و ايده » هر چيز قابل 
قبول اس��ت« واژه »عصر ترکيب3« را بر می گزيند و در آن هويت 
مناطق را حاصل از منطقه بندی فرهنگی می بيند نه کارکردی و 
عنوان می کند که منطقه های جديد ممکن است بصری، تاريخی، 
زيس��ت  محيطی يا فرهنگی باش��ند يا حتی بعد فضايی ايمان و 

اعتقاد را متجلی سازند )ترنر، 1376(.
 اين مکان ها، نقاط ش��اخصی در شهر است که به دليل پيوند 
تاريخی با شهر و بسته به انگيزه های سفر، مراجعان بسياری اعم 
از زاير يا گردشگر دارند، لذا موجد نوعی تحرک و پويايی شهری 
می ش��ود. اين محدوده ها ظرفيت اجتماعی و فرهنگی بااليی در 
جامع��ه ايرانی داش��ته و می تواند به عنوان ي��ک فضای جمعی، 
بستری مناس��ب جهت تعامالت اجتماعی فراهم کند )تصوير4(. 
الزام تحقق اين امر، ايجاد بستری پياده محور با نقش های متنوع 
فرهنگی، تفريحی و اقتصادی است که طيف وسيعی از فرصت ها 
را در اختيار شهروندان قرار دهد. عدم موفقيت طرح های جامع و 
تفصيلی در ايجاد چنين فضايی، نياز به طرح های مکمل و ويژه ای 

را از حيث موضوع و موضع نشان می دهد. 

مبناهای مداخله در منظر زیارت
ويژگی عمده طراح��ی در چنين محدوده هايی، تأثيرپذيری و 
تأثيرگذاری آنها از حيث محدوده عملکرد هسته مذهبی شان در 
مقياس محلی، منطقه ای، ملی يا فراملی است. ميزان و نوع تأثير 
اي��ن مراکز در زمينه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهت و 
نحوة توس��عه را تعيين می کند. لذا چنانچه ابعاد و الزامات تحقق 
آن درس��ت تبيين نش��ود، می تواند مقياس سطح خدمات رسانی 
و عملک��رد آن م��کان را ناکارآمد کند. بافت ه��ای اين چنينی از 
يک س��و به جهت موقعيت و ظرفيت های فضايی اجتماعی خود 
می توانند بستر رشد و توسعه درونی شهر شوند و از سوی ديگر با 
احيای ارزش های منظرين آنها می توان خاطره شهر قديم را برای 
آيندگان زنده کرد. الزامات تحقق اين امر تعريف نقش هويتی اين 
عرصه در مقياس سازمان فضايی شهر و نقش غالب سکونتگاهی 
آن در مقياس محلی است. علی االصول تعريف صحيح ارزش اين 
بافت ه��ا در ذات خود و نيز نقش آنها در سلس��له مراتب فضايی 
ش��هر، ميزان خطا در انتخاب الگ��وی مداخله را کم خواهد کرد. 
حکمت تمامی داستان زيارت که در باورهای ما ريشه دوانده است 
در وجود رعايت اصل سلسله مراتب با مرکزيت زيارت است. اين 

مراتب از نگاه منظر شامل موارد ذيل است :

• مراتب حرکتی و فضایی
حرکت، ايثار، تفکر و تحول بخش��ی از ش��عاير مذهبی اس��ت 
يعنی يک دس��ته اعمال تکراری ق��رار دادی که بر خلقت جهان 
هستی داللت داشته و نش��ان دهنده حس انتقال از جهان مادی 
به جهان روح و يا تغيير حالت آگاهی اس��ت )اس��پيرن، 1384(. 
آرامش، روحانيت، تعمق و پويايی، واکنش ها و احساس��اتی است 
که از ويژگی  کمی فضا حين حرکت حاصل می شود. لزوم رعايت 
مقياس انسانی و ايجاد فضای انسانی با توجه به حواس پنج گانه و 
نحوه تأثيرپذيری انسان از اين حواس در ادراک فضايی و احساس 
خوشايندی تأثيرگذار است )ماتالک، 1379(. در مورد مسيرهای 
اجتماعی-تاريخی موضوع طراحی اينجاس��ت که ساختمان ها و 
فضای بين آنها تا چه اندازه نقش دارند و تا چه حد تنها ايجاد راه 
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)مسير( برای رسيدن به مقصد مهم است. »فضا از يک سو تجربه 
حافظه تاريخی ماس��ت و از س��وی ديگر تجربه زندگی روزمره « 

)لومنبور،  به نقل از فکوهی، 1386: 239(. 
مس��يرهای بالفصل مکان های مذهبی ش��اخص در ايران که 
به صورت ارگانيک بوده اس��ت، تحت تأثير توس��عه های خطی و 
ش��عاعی که با تملک بخش بزرگ��ی از بافت پيرامونی آنها مقدور 
ش��ده، امکان حرکت مرتبه ای توأم با ح��س تأمل را از بين برده 
اس��ت و ادراک و حظ بصری تسلس��ل در يک نقطه ايستگاهی، 

خاتمه می يابد.  

• مراتب کارکردی و فعالیتی
س��ه الگوی عم��ده رفت��اری در خيابان های منته��ی به حرم 
وجود دارد؛ الگوی اول مربوط به زوار می باش��د که عمدتاٌ به قصد 
زي��ارت و گذران فراغت در صحن های حرم حضور دارند و اکثراٌ از 
امتداد وس��ط خيابان عبور می کنند. الگوی دوم ساکنين محل و 
گردشگرانی هستند که به قصد خريد و تفريح در جلو ويترين ها و 
مغازه ها ترافيک ايجاد می کنند. الگوی سوم هم مربوط به کاسبان 
محل اس��ت که بعضاٌ به دليل کوچک ب��ودن فضای مغازه و عدم 
هماهنگی کاربری و فضا مزاحمت هايی برای عابران ايجاد می کنند.
تعدد کاربری  هايی که در طول مس��ير واقع می ش��وند، نحوه 
ارتباط آن ها با مسير از لحاظ موقعيت مکانی، سطح اشغال آن ها 
و مقياس مربوطه از موارد تأثيرگذار بر حس مسير است. ارزيابی 
کاربری های موجود و تعيين سازگاری، مطلوبيت، مناسب بودن و 
وابستگی آن ها، شناخت کمبودهای بافت،  در نظر داشتن عوامل 
تعيين کننده ای چون ش��يوه بهره برداری از فضا، نحوه حرکت در 
مس��ير، الگوهای رفتار و نوع روابط اجتماع��ی، نوع فعاليت های 
تفريحی و فراغت��ی، موقعيت محدوده مورد نظ��ر از نظر عناصر 
طبيعی، موقعيت مکانی خيابان نس��بت به کل ش��هر و ... نکاتی 
است که توجه به آن ها برای تعريف مطلوب مسيرهای منتهی به 
حرم در اولويت قرار می گيرد )عاش��وری، 1388(. برای هر مکان 
در محي��ط و منظر روح خاص��ی را قايل می ش��وند و اولين گام 
برخورد با محيط جلب و حمايت روح مکانی اس��ت. روح انسانی 
در اين نگرش در ترکيب با روح مکان قرار داش��ته و س��المتی و 
س��عادت انسان به طور الينفک به س��المتی و سعادت محيط و 
منظر وابسته است )لين وايت، 1976؛ به نقل از: ماتالک، 1379(. 

• مراتب نمادین
ش��هر مجموعه ای از فضاهای شهری، با درجه های متفاوتی از 
تق��دس يا عدم تقدس را به وجود م��ی آورد. تقدس، عدم تقدس 
يا ش��يطانی ش��دن فضاهای ش��هری در ابعاد تاريخی و حافظه 
جمعی جای گرفته و بعدی از جنبه های منظر ش��هر را می سازد 
)فکوهی، 138۵(. رفت��ار مردم به تبع ادراک تاريخی آنها از يک 
م��کان مذهبی از جنبه ای نمادين برخوردار ش��ده اس��ت )لينچ، 
13۵۵(. ش��خصيت يک محل ناشی از الگوهايی از رويدادهاست 
که با الگوهای هندسی در فضا در هم بافته شده است. يک مرکز 
ش��اخص از فعاليت هايی تشکيل شده که روابط شکلی و فضايی 
که آن فعاليت ها را ممکن می سازد، موجب برانگيختن احساسات 
می شود؛ اين رابطه بين شکل، عملکرد و احساس است )الکساندر؛ 
ب��ه نقل از اس��پيرن، 1384(. هدف مراجعه ب��ه اين اماکن نحوه 
ارتباط گردش��گر با فضا را تعريف می کند. اگر استفاده کنندگان 
از فضا اهداف مشترکی با س��اير استفاده کنندگان داشته باشند، 
ارتباطش��ان با فضا بهبود می يابد. در اي��ن حالت فضا به نيازها و 
حقوق اس��تفاده کنندگان پاس��خ خواهد داد.  اگر فضا در س��طح 
معناي��ی باالتری عمل کند،  فض��ا مهيج خواهد بود، به نوعی که 
خاط��رات و تجربيات ف��رد، خانواده، گروه و ي��ا فرهنگی را احيا 
می کند؛ در اين شرايط هر فرد با مجموعه ای بزرگ تر، يک خاطره 
جمعی و يا يک تجربه پيوند می خورد. بنابراين فضا در اين حالت 
حس اهميت دادن، پيوند و توجه به زندگی و سرنوش��ت ديگران 

را القا می کند.
می توان گفت در مواجه با اين مکان ها مرز حسی بين بيرون و 
درون بيش از مرز قانونی آنها  اهميت دارد، روبرو ش��دن تدريجی 
با اين مظاهر و درگير ش��دن با آنها، باعث تبديل رفتارها می شود 
و انتظار می رود که رفتارها در دو طرف گذار هرچند اندک، تغيير 
پيدا کند. برای مثال س��رعت حرکت تند يا کند شده و حرکت ها 
به س��مت محل ورودی جهت دار ش��ود. نبودن مرز حسی و تنها 
اکتفا کردن به يک مرز کالبدی باعث به هم خوردن نظام رفتاری 
افراد می شود )عباس زادگان، رضازاده و شمس، 1386(.  نقل يک 
رواي��ت از طريق  طراحی ي��ک راه و عناصر آن روش رايج روايتی 
اس��ت. به خصوص در منظرهای مذهبی و سياس��ی که جاده به 
معنی يک »راه« است. مراحل حرکت، معنای مورد نظر مکان را 
نشان می دهد. زمينه يک مکان شالوده ايست که در آن بيان های 
جديدی از منظر يا با يکديگر ارتباطی سازگار، منطبق، هم رتبه 

و تابع هم دارند )اسپيرن، 1384(. 

جمع بندی 
محيط ساخته شده در هر مقياسی که باشد رمزی فرهنگی است 
که معرف نهادهای اجتماعی به وجود آورنده و تغذيه کننده  آن است. 
اين محيط در هر زمان بازيافت مفاهيم گذش��ته و موجود الگوهای 
هنجاری رفتار است. فضای ش��هری محصول فرايندهای فيزيکی، 
اجتماعی و روان ش��ناختی است و بايد آن را از اين جنبه بازخوانی 
کنيم. در طراحی و نوس��ازی مکان های مذهبی شاخص الزم است 
به مفاهيمی همچون الگوهای هنجاری زيارت، قابليت های محيط، 
پيش��ينه فرهنگی � اجتماعی و در نهاي��ت تحليل مکان های خرد 
رفت��اری درون فضا توجه کرد تا از اين راه بت��وان انطباق نيازهای 
معنوی و اجتماعی بر مکان های پاسخ گوی آنها را، به تحقق رساند. 
برای ايجاد يک دس��تور زبان پايدار نه تنها زمينه  فيزيکی بلکه بايد 
ابع��اد معنوی و س��اير عوامل فرهنگی را مد نظر قرار داد. دس��تور 
زبان هر مکان مجموعه ای از آگاهی هايی اس��ت که طی ساليان در 
آن محل به دس��ت آمده است. توس��عه مکان های مذهبی شاخص 
در اي��ران تقليل گرايان��ه و به منظور س��اده ک��ردن پيچيدگی های 
برنامه ريزی توس��عه اس��ت. مرکزيت فضايی در بافت های س��نتی 
ايران تنها ش��امل اهداف شاخص بودن و گنجايش پذيری باال نبوده  
بلکه کيفيت دسترس��ی به اين مرکزيت مطرح بوده است که موجد 
هويت بصری، عملکردی و اس��تعاره ای آن ش��ده است. يعنی اصلی 
که هميشه ارجح بوده، حفظ ساختار سلسله مراتبی کل و جز بوده 
است. الگوی طرح های جامع، بايد به الگوی »طرح جامع فرهنگی« 
يا »طرح جامع احس��اس شهر« تغيير کند و ذيل اين نگاه است که 
منظر ش��هری معنا پيدا می کند. شهر تهران از حيث منظر شهری 
دارای ظرفيت هايی است که اگر آگاهانه و جامع به کار گرفته نشود، 

تنها اليه های باقی مانده احساس شهر از بين خواهد رفت

پی نوشت
 Age of  modenism .1

 Age of  post�modenism .2
Age of synthesis .3
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یک�ی از مناظ�ر مخت�ص ش�هرهای ایران، 
مراک�ز زیارت�ی و بافت پیرامونی آن اس�ت 
که در جریان توس�عه ش�هر به سبب درک 
و برنامه ری�زی کم�ی همواره می�ان دو وزنه 
حفاظت و توس�عه، معلق مانده اس�ت. این 
مناظر به جهت موقعیت فضایی و اجتماعی 
خود می تواند از یک سو بستر توسعه درونی 
شهر ش�ود و از س�وی دیگر خاطره شهر و 
منظر آیینی آن را ب�رای آیندگان زنده نگه 
دارد. توسعه خطی، ضخامت دادن به شعاع 
عملکردی و گنجایش پذیری باالی این مراکز  
کیفیت دسترسی به آن را از سلسله مراتب 

حسی، کارکردی و نمادین خالی می کند.
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Spiritual City Landscape
Development of Religious Places in Cities of Iran

Ali Ashouri, M.A. in Landscape Architecture, University of Tehran, Iran. aliashouri.ut@gmail.com

Abstract:There has always been a logical 
connection between the formation of traditional 
Iranian cities and urban areas in terms of micro 
and macro scale. Definitions of modernity and 
the formation of new economic and social rela�
tions led to the physical appearance of a gap 
between past and present urban spaces; this 
heterogeneity, particularly within the context of 
historical religious center resulted in a break in 
the social and urban development. On the other 
hand, interventions in the immediate context of 
these centers at any time depending on the 
value of the function assessed by officials and 
experts; vary between the two approaches to 
conservation and development.

Historical change in "Ray" city shows that the 
main structure of the city ends in the Hazrat Ab�
dul�Azim shrine, which is considered the most 
important historical and cultural � religious val�
ues that are revealed together in this area. The 
Shrine Street is located near the entrance to the 
shrine which acted as a public space in the con�
text of traditional Abdul�Azim town since Qajar 
period and has defined access quality to the 
centre. The North Avenue improvement project 
has only considered the walls and pavements 
which could not maintain the identity of the 
place. Concepts such as respect for the princi�
ple of hierarchy of norms regarding pilgrimage, 
environmental potentials, cultural and social 
history, and especially the micro�behavior small 
objects in the space, needed to be considered 
as the basis for intervention.

Keywords: Spiritual Tourism, Pilgrimage 
Landscape, Hierarchy, Tehran Urban Designs, 
Hazrat Abdul�Azim Shrine. 
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