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تاريخ پذيرش)95/11/25 :

چکیده

جهانبینــی توحیــدی مبتنی بر اصول و ارزشهایی اســت که از طریق کالبد و معنا در ویژگیهای شهراســامی،
خطمشیهایی را برای تمام عرصههای زندگی بشر ترسیم مینماید .نقش مذهب در شهر اسالمی پررنگتر از نقشهای
نظامی و اقتصادی اســت و شهر اسالمی میکوشــد با تکیه بر اصل توحید و با وحدتبخشیدن بر پیکر عناصر گوناگون
هنری ،شــکل و ماه ّیت خود را با حکمت اســامی تطبیق دهد .مح ّله در شهر اســامی به عنوان تبلور فضایی شرایط
اجتماعی -اقتصادی جامعه ،ازانســجام و همگنی خاصی برخوردار اســت و درمرکز ثقل آن عناصر عمومی مح ّله گرد
آمدهاند .در این پژوهش با بررسی خصوصیات کالبدی و مفهومي به تحلیل تج ّلی اصل وحدت در کثرت عناصر پیراموني
میدانگاه عباســعلی که بهعنوان مرکز محله -میدان  ،یکی از مح ّلههای قدیمی شهر گرگان پرداخته شده است .روش
پژوهش توصیفی -تحلیلي -تطبیقی است و معیارهای تج ّلی اصل وحدت و کثرت و همچنین ترکیب وحدت در کثرت
بر مبنای معیارهای مرکز مح ّله شهر اسالمی استخراج و در پایان این معیارها با روش تحلیلی -مقایسهای ،با مرکز محله-
میدان ،یکی از مح ّلههای قدیمی شهر گرگان تطبیق داده شده است .نتایج نشان ميدهد ط ّراحی و ساماندهی فضایي
توجه به اصل وحدت و کثرت از طریق تعادل فضایي و
در این مرکز مح ّله در پي تحقق بخشــیدن به حکمت الهی با ّ
توازن کالبدی صورت پذیرفتهاست.
واژگانکليدي :وحدت،کثرت ،محله ،شهر اسالمی ،میدان گاه عباسعلی گرگان.

* E-Mail: saremi@modares.ac.ir
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مقدّ مه
شــهرها تبلور رخدادها و بروز رفتارهای مختلف ج وامع انسانی
هستند .شهر قبل از اینکه کالبدی فیزیکی و ب یجان باشد ،محیط
زیســت انسان اســت .تجل یگاه اصول ارزشهای فرهنگی و مورد
باور انسان است ،جهانبینی سازنده خ ویش را معرفی م یکند ،و به
اهدافی که اهلش ب رای خود قائل هستند گ واهی م یدهد؛ نمایشی
از نحوه نگرش انســان به طبیعت اســت ،شــهر در عین حال که
جلوة ه ویّت اهل خ ویش اســت ،نشان دهندة تمایل شان به ه ویّتی
اســت که عالقه دارند به آن شناخته ش وند؛ بیانگر رابطه اهل آن با
یکدیگر اســت و اجماال اینکه شهر شیوه زیست ساکنان خ ویش
را بیــان می کند (نقــیزاده .)58:1385 ،جهانبینی اســامی مبتنی
ب راصول و ارزشهایی اســت که ضمن ترسیم خط مش یهایی ب رای
تمام عرصههای زندگی در طول زمان به تاثیر آن بر کالبد و معنا و
مفهوم شهر اسالمی نیز م یپردازد .م راکز مح لّه ها در شهر اسالمی
تجل یگاه مادیات و معن ویات بوده و عرصه بروز رفتارهای اجتماعی
ساکنان و صحنه حضور آنان در فضای شهری م یباشد.
از مه مت رین خصیصههای هنر مســلمانان ایــن بود که در عین
یکپارچگی ،تنوع نیز داشــت .به بیان بهتر م یت وان گفت« :وحدت
محت وا تنوع شکل را که از گ وناگ ونی سنن فرهنگی و هنری مردمان
مختلف ناشــی م یشــد ،تحتالشــعاع خود ق رار م یداد» .هنرمند
مســلمان ب هدلیل نتایج مادی کار یا ارضای حس زیباشناســی اثر
هنــری را خلق نم یکند ،بلکه هم واره م یکوشــد تا با راز و رمز و
کنایه متعال یت رین حقایــق خلقت را در قالبهای مادی به نمایش
بگذارد .گرچه وحدت ،حقیقتی کام ً
ال عینی اســت ،به نظر انسان
مفهومی ذهنی و انتزاعی جلوه م یکند .از ســویی ،دین اســام بر
پایة توحید اســت و وحدت را نم یت وان با هیــچ تص ویری نمودار
و بیان کرد .از ســویدیگر ،هنر اسالمی در همة جنب ههای خود بر
پایة حکمت اســامی است و این یعنی درک این حقیقت که هر
اثر هنری باید طبق ق وانینی آشــکار ساخته و پرداخته شود و اینکه
این حقایق کتمان نشــود و در حجاب مســتور نماند( .ک ریمیان و
سعیدی )207 :1391 ،بنابر این ،اصل توحید که پایة نظرگاه اسالمی
است در همة وجوه هنری و از جمله شهرسازی مشهود است و هنر
معنوی اسالمی که با تکیه بر اصل توحید در پی وحدتبخشیدن
بر پیکر عناصر گ وناگون هنری اســت در م راکز مح لّه های شهری
نیز تج ل ّی پیدا کرده است.
جســتجوی وحدت از طرفی و تمایل به تنوع از ســوی دیگر در
احساســات انسانی نقش عمدهای دارد .وحدت و تنوع با هم رابطه
نزدیکــی دارند و از آن بــه عن وان وحدت در کثــرت یاد م یکنند
اجــزای متنوع و کوچک در یــک کل ق رار م یگی رند و به صورت
یک واحــد در م یآید .نم ونه بارز شــکلگیری وحدت در کثرت
را در م راکز مح لّه های شــهری م یت وان جســتجو کرد که در بروز
تمایالت و احساســات متنوع انسانی نقش بســزایی دارند .در این

مقاله ،م یکوشــیم چگ ونگی و اهمی ّت تأثیر جهانبینی اســامی
بر شکل و ماهی ّت شهرسازی اسالمی و تج ل ّی یکی از اصل یت رین
مبانــی فرهنگ غنی اســامی ،یعنی وحدت در عیــن کثرت در
شکلگیری مرکز مح لّه شهر اسالمی را بررسی نماییم.

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی -تطبیقی اســت و در
دو حوزه انجام می شــود؛ در حوزه اول با اســتناد به منابع موجود و
استخ راج اصول خاص مکاتب شهرسازی اسالمی که مبتنی بر نظم
مادی و نظم معنایی است؛ معیارهای تج ل ّی اصل وحدت و کثرت
و هم چنیــن ترکیب وحدت در کثرت بر مبنــای معیارهای مرکز
مح لّه شــهر اسالمی اســتخ راج و در حوزة دوم این معیارها با روش
تحلیلــی -مقایســه ای ،بامرکز مح لّه -میدا ِن ،یکــی از مح لّه های
قدیمی شهر گرگان تطبیق داده شده است .استفاده از منابع اسنادی
و کتابخانهای ،مشــاهده و بررسی میدانی مرکز محله -میدان شهر
گرگان از جمله روشهای مورد استفاده در این پژوهش است.
مفاهیم و دیدگاهها

شهراسالمی

شهر اســامی شهری است با انسانهای موحد و با عقایدی نشأت
گ رفته از آموزههای اسالمی که توسط آنان ساخته و محل زندگیشان
م یگردد (بمانیان .)76:1393 ،نقش مذهب در شهر اسالمی پررنگتر
از نقشهای اقتصادی و نظامی است ،در اینجا ق وانین ش ریعت حاکم
بوده و کالبد شهر نیز بر اســاس ویژگ یها و خصوصیات دین اسالم
شــکلگ رفته اســت .از نظر کالبدی ،شهر شــامل مجموعههایی از
خانههاســت که نمای بیرونی آنها شکل و فضای داخلی یا اهمی ّت
آنها را نشــان نم یدهد .خیابانها تنگ و تاریک است .این خیابانها
تا جلوی ورودی خانهها ادامه م ییابد ولی هیچ تص ویری از ماهی ّت یا
ابعاد مح لّه به دست نم یدهد (بنهولو.)10:1369 ،
امس راپاپورت شــهرهای اســامی را مجموعــهای از مح لّه های
همگــن و همن واخــت م یداند که ســاکنان آنها به وســیله زبان،
مذهب ،شــغل ،خان واده یا ســابقه زندگی مشــترک ،مــرز خود را
مشــخص کردهاند .او ساختار مح لهای شــهر اسالمی را اینطور
تصور نموده است:
«هر مح لّه یک شــهر کوچــک با تمام خدمات مثل مســجد،
حمــام ،نان وایی ،بازارچــه و بازار بوده و عناصر و ســازمان یافتگی
مشابه کل شهر ،داشته است» (شیخی.)41:1382،
ب رای ظهور شهر اسالمی ،انطباق و همپوشانی سه فضا یا عنصر
ضــرورت دارد که عبارتند از :فضای فکری ،فضای عملی و فضای
عینی(کالبدی) که رابطه این  3عنصر در نمودار شــمارة  1نشــان
داده شده است.

نمودار شمارة  :1رابطه سه عنصر اصلی تعریف کننده شهر اسالمی؛
مأخذ :نقی زاده49 :1387 ،

مح ّله و ویژگی های آن در حکومت اسالمی

مبانی نظری

مفهوم وحدت (ترجمان مستقیم اصل وحدت فضایی)

بــا الهام از آیات قرآن و زیبایــی حاکم بر جهان آف رینش پی به
نظاممند بودن آن م یب ریم و به نوعی وحدت را کیفیت مســلط بر
خلقت م ییابیم .ب رای تبیین بهتــر ویژگی «نظاممند بودن» خلقت
الهی بر اساس آیه ال َّ ِذي خَ لَقَ َس ب ْ َع َس َم ا َو ٍ
ات ِط بَاقاً َّما ت ََرى ف ِي خَ ل ْ ِق
ُ ُ ٍ1
ال َّر ْح َمــنِ مِن تَ َفا ُو ٍ
ــر َه ْل ت ََرى مِن فط ور پی می ب ریم
ت فَا ْر ِج ِع ال ْبَ َص َ
معنای کلمه «تفاوت» اختالف در اوصاف اســت ب هنحوی که یک
شــیء وصف شیء دیگر را از او فوت کند و یا هر دو از یکدیگر
وصفی را فوت کنند و معنا این اســت که آنچه در عالم مفتخر به

جدول شمارة  :1معیارهای مبین وحدت فضایی

معیار

نمونه

شرح

پیوستگی
فضایی

محله

اقتضای وحدت این است که فضاهای
شهری و باالخص نماهای شهری دارای
پیوستگی (و البته نه یکنواختی) باشند
(نقی زاده و دیگران)1389 ،

تمرکز

شکل گیری مراکز یک تعبیر هندسی
از قانون وحدت قضایی است ،چرا که
فضای عمومی
وحدت به معنای هندسی و کالبدی آن
شهری
در حد یک بافت چیزی جز مفهوم مرکز
نیست (الکساندر)60 :1373 ،

فضا در مقام سادگی صراحت دارد و
آب و گیاه بدین ترتیب به راحتی و به سرعت درک
سادگی
می شود (حبیبی)106 :1384 ،
مأخذ :انصاری و دیگران33 :1390 ،

مفهوم کثرت (ترجمان مستقیم اصل کثرت فضایی)

کثرت به معنی تع دّد ،بسیاری و تن ّوع است ،اما وحدت به معنی
یکی شــدن و واحد است .مسلم این اســت که مشابهت موجب
وحــدت م یشــود و از آنجا که مشــابهت بیــش از حد موجب
یکن واختی و دلزدگی م یشــود ،نیاز به تنوع نیز هست .جستجوی
وحــدت از طرفی و تمایل به تنوع در احساســات انســانی نقش
عمدهای دارد .به جامعه انسانی نگاه کنیم ظاهر انسانها متفاوت
اســت ،اما از نظر فطری ،در باطن یکی هستند .همین انسانهای
متفاوت در م راســم مذهبی حج مســلمانان به وحدت م یرسند.
نماد وحدت درکثرت و اندیشــه توحیدی زمانی پدیدار م یشــود
که میلیونها انسان در ط واف کعبه به حرکت در م یآیند .از این
عدة کثیر یک کل ســازماندهی شده به وجود م یآید و اینگ ونه
در م راســم حج ،وحدت در کثرت معنا م ییابد .در ضمن از نظر
معنوی نیز هر انســان به عن وان جزئــی از کل غرق در عالم معنا
م یشــود و خود را ف راموش م یکنــد و غیر از ظاهر ،در باطن هم
به وحدت م یرســد .الزمه رسیدن به وحدت در فضا وجود تنوع و
کثرت اســت و معیارهایی را القا م یکند که به وسیلة آنها تنوع
فضایــی و عملکــردی و کالبدی تحقق می یابــد .حاصل اینکه
وحدت به این مفهوم مالزم وهمزاد مفهوم کثرت اســت و به طور
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به طــور کلی ع وامــل جغ رافیایی ،دفاعــی ،فرهنگی ،تاریخی و
اقتصادی م یت وانســت موجب پیدایش تجمع گروههای انســانی
در فضایی متشــکل و دارای حد و مرز معین کالبدی و اجتماعی
شود .در ای ران باستان ع وامل اقتصادی -اجتماعی نقش تعیی نکنندة
مرزبندی مح لّه های مســک ونی شــهرها را داشت و در دورة اسالمی
وجود مذهب تبدیل به عامل مهم همبستگی مح لّه ها شد.
محله به عن وان تبلور فضایی ش رایط اجتماعی -اقتصادی جامعه ،از
انسجام و همگنی خاصی برخوردار است .به عبارت دیگر مح لّه یك
ّ
تشكل اجتماعی است که عناصر اصلی تشکی لدهنده آن عبارتند از:
خانههای مسک ونی ،مسجد ،میدان و میدانچه ،بازار و بازارچه ،گذر و
کوچه .تع ریفی كه لینچ از مح لّه دارد ،عبارت است از« :مرحله قسمت
نسبتاً بزرگی از شهر اســت كه واجد خصوصیات یكدست و مشابه
باشد و ناظر عم ً
ال بت واند به آن وارد شود» (لینچ.)189 :1376 ،
در ارتباط با ممالک اســامی ،گفته م یشــود که «شهر معموالً
شامل چندمحله بوده و هر مح لّه برج و بارو و دروازههای مخصوص
به خود داشت .هر یک از محلهها ،نام بخصوصی داشت که به نام
اف راد سرشــناس که درآن مح لّه سک ونت داشتند ،نامگذاری م یشد؛
مانندکوچه سرجس (پزشکان مسیحی) در بغداد ،کوچه ترسایان و
دروازه رودبار در طوس» (نصر.)132 :1383 ،

وجود اســت هیچ یک ســبب فوت و از بی نرفتن غرض و هدف
دیگری نم یشود( ».راغب اصفهانی)646 :1385 ،
در تج ل ّی کامل تبلور اصل وحدت فضایی ،معیارهای پیوستگی
فضایی ،تمرکز و ســادگی مبین این اصل هســتند .این ســه معیار
دربردارنده ســه مفهوم اساســی تداوم ،مرکزیت و بســاطت اســت
کــه همگــی در ایجاد وحدت فضایــی ایفا م یکننــد (انصاری و
دیگ ران .)33:1390،تفاوت ،مه مت رین جنبه بصری وحدت این است
که باید کل نســبت به اجزا غالب باشد .ب رای رسیدن به این منظور
توج ه کرد تا تمــام جزئیات به یک
بایــد قبل از هر چیز بــه کل ّ
سازمان تبدیل ش وند.
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پایــهای وحدت با وجــود عناصری چند و کثرت اســت که معنا
م ییابــد (پاکزاد .)110:1385 ،در تج ل ّــی کامل تبلور اصل کثرت
معیارهای پ راکندگی ،پیچیدگی و تباین مبین این اصل هســتند.

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هفتم

شماره بیست و ششــم زمستـان 1395
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جدول شمارة  :2معیارهای مبین کثرت فضایی

معیار

نمونه

شرح

پراکندگی

توزیع فعالیت
تجاری

فضاها در راستای وحدت بخشی به
کلیت شهر در عین خصوصیت تمرکز
در کل شهر توزیع می شوند
(پاکزاد.)94 :1385 ،

پیچیدگی

بناهای مجلل

وجود پیچیدگی باعث معنابخشی به
محیط می گردد و بداعت آن را افزایش
می بخشد (گروتر.)14 :1383 ،

تباین

ساباط

طراحی فضاهای متباین باید به
در ّ
خصوصیت تفاوت ،جاذبه بصری و
توجه
هم چنین قلمرو هر یک از فضاها ّ
داشت (توسلی.)62 :1371 ،

مأخذ :انصاری و دیگران33 :1390،

اصل وحدت درکثرت

توحیــد در لغت ب همعنــای یک یبودن ،یگانهبــودن و یگانگی
اســت .در شهرســازی ،اجزای شهر ،شــامل :خانهها ،مجتمعهای
مســک ونی با خیابانها و کوچ هها م یشــوند و یک کل واحد به
نام شــهر را به وجود م یآورند ،عناصر سازمان یافته شهر از تک رار
حج مها و ســطوح متنوع تشکیل شده اســت که مه مت رین عامل
شــکلدهی و تقسي مبندي فضاهاي شهری است .در هنر اسالمی،
پدیــدة «وحدت در کثرت» و «کثرت در وحدت» وجود دارد و این
پدیده وابســته به فلســفة نظم گیتی است و به طور نمادین آنچه
را که ب رای ســاختن جهان ضروری اســت نمایــش م یدهد و این
استعارهای از نظم جهانی است .هنر اسالمی نتیجة تج ل ّی وحدت
در کثرت و دســتیابی به اندیشــة توحیدی اســت و همیشه به
کمــک وحدت بصری ،توحید و یگانگی را به نمایش گذاشــته
اســت تا با تمام ت وان آدمی را به سوی ذکر توحید سوق دهد .در
هنر اسالمی نمادها با کمک ریتم تک رار م یش وند و این تک رار در
نظمی خارقالعاده منجر به وحدت م یشود که جلوهای از کثرت
در وحدت به شــمار م یروند .معیار «سلسله م راتب فضایی» مبین
ترکیــب اصل وحــدت در کثرت در فضای شــهری بوده زی را که
هرگ ونــه وحدتی که م یخ واهــد به کثرت تبدیل شــود چارهای
ندارد جز اینکه گام به گام در م راتب و ســطوحی شــدت اولیه
را از دســت بدهد و تبدیل به کثــرت گردد« .تعادل» نیز به نوعی
تداع یکننده اصل وحدت در کثرت اســت؛ به طورکلی تعادل به
معنی آن اســت که هر چیز در مکان مناسب ،به اندازه الزم و در
زمان مناسب ق رار گیرد (بح رینی.)406 :1382 ،

جدول شمارة  :3معیارهای مبین ترکیب وحدت درکثرت فضایی

معیار

نمونه

شرح

سلسله
مراتب

راه ها

هر فضای شهری در رابطه با فضاهای
واقع در مراتب باالتر یا پایین تر خود
تعریف می شود (اهری)43 :1385 ،

ریتم

طاق ها

استقرار

مسجد

تکرار منظم یا هماهنگ خطوط ،اشکال،
فرم ها یا رنگ ها گفته می شود.
استقرار بنا در مکان خاص و در فضای
شهری بدان ویژگی ای می بخشد که
گونه ای دیگر از استقرار ،فاقد آن است.

مجموعه ای از اصول ،توازن ،استقرار،
تناسب و مقیاس است .شاید بتوان گفت
میدان
تعادل
تعادل تجلّی اصل عدل در تمامی سطوح
فضایی باشد (نقی زاده.)253 :1390 ،
مأخذ :انصاری و دیگران34 :1390 ،

شناخت و تحلیل محدوده
شهر گرگان در دوره اول پهلوی توسط بارویی به طول 6کیلومتر
محصور بود .بر نقاط مختلف این بارو به فاصلهای معین برجهایی
ق رار داشت که در آنها ق راوالن از شهر حفاظت م یکردند در حال
حاضر مرکز شــهر گرگان را بافت قدیم شهر تشکیل داده و هسته
مرکزی شــهر گرگان از مح لّه میدان و اتصال آن توسط راسته بازار
به م راکز مذهبی (مســجد) مانند دیگر شــهرهایاســام ی شکل
گرفته و بعدها با توسعه مح لّههای دیگر و ش ریانهای اتصالدهندة
اصلی و فرعی توسعه یافته است (معطوفی.)138:1374 ،
محله -میدان یکی از ســه مح لّه اصلی شــهر استرآباد (گرگان
امــروزی) یعنــی نعلبنــدان ،میــدان و ســبزه مشــهد و یکــی از
سرچشــم ههای شــکلگیری شــهر و محل ت ولد آقــا محمدخان
قاجار بوده اســت .زیر مح لّه های مح لّه میدان ،مح لّه های میرک ریم،
شازده قاسم ،دربنو ،دوشــنب های و میدان عباسعلی است .این مح لّه
غ رب یت رین مح لّه شــهر اســترآباد بوده و در مجاورت دروازه غ ربی
شــهر یعنــی دروازه مازندران که در برخی متــون دروازه میدان هم
نامیده م یشد ،بوده است .این مح لّه در بین مح لّه های میرک ریم در
شمال ،شازده قاسم در جنوب و درب نو و دوشنب های در شرق ق رار
گرفته است .مرکز محله -میدان ،تکیة میدان و یا همان میدان گاه
عباســعلی است .محوطة تکیه میدان دارای پالنی به فرم مستطیل
در ابعاد15 × 25متر است.
در جبهه شــمالی آن ،مسجد حاج آقا کوچک و تکیه وصاف
خانــه (وصافی) ،در جبهــه غ ربی ،قدمگاه حضــرت اب والفضل(ع)،
ســقاخانه و مقبره سید طاهر مجتهد استرآبادی و در جبهه جن وبی
بناهــای دو طبقه ،طبقه پایین با کاربــری تجاری و طبقه فوقانی با
کاربــری مذهبی(تکیه) ،ق رار دارد؛ جبهه شــرقی با احداث خیابان
شــهید رجایی (مجاهدین ،فرح ســابق) در سال  1339کام َ
ال از بین
رفت و در همان دوره پهلوی دوم در طرف شــرقی خیابان ،بناهایی
دو طبقــه به جای تکی ههای از بی نرفته ســاخته شــد .بازار محله-

جدول شمارة  :4اجزای تشکیل دهنده مح ّله میدان

اجزای محله

توضیحات

مصداق

مرکز محله

نقطه ثقل محلّه شامل عناصر عمومی(بازارچه ،مسجد،
حمام)كه دركناريكديگر گرد آمده و در ميان محلّه
استقرار دارند.
تاروپود محلّه است و تا آخرين واحد مسكوني محلّه را
در برميگيرد .شامل گذرگاههايفرعي و كوچههاي
اصلي و فرعي و بنبستها ميباشد.

در محل تقاطع راستههای اصلی محلّه که عناصر عمومی شامل :مسجد
حاج آقا کوچک ،تکیه عباسعلی ،مدرسه علمیه ،بازار کهنه در آنجا
استقرار داشت.
شامل راسته زیرمحالت محلّه میدان به عنوان گذرگاههای فرعی
وکوچههای اصلی و فرعی درون زیرمحالت و معابری به عرض 1تا2
متر به عنوان بن بست ،ساختار شبکه راههای محلّه میدان را تشکیل
میدهند.

شبکه راههای محله

فضاهای خصوصی
محله
راسته محله
زیرمحله
مأخذ :نگارندگان

هشتيها و بن بستها ،محلّه را از فضاي عمومي و
پرتحرك شهر دور ميكند و محل تردد افراد بيگانه
نيست؛ فضاهاي كوچك و مسقفي هستند كه به خانه
متصل ميشوند.
محورهاي ارتباطي در محلّه كه در تقاطعآنها فضاي باز
بزرگتر نسبت به گذرها وجود دارد و مركز محلّه شكل
داده است.
برخي محالت داراي چند محلّه كوچكتر بودند كه
اصطالحاَ زيرمحله ناميده میشوند.

عناصر کالبدی پیرامون میدان گاه عباسعلی

در جداره میدان عباسعلی عناصرکالبدی وجود دارد که کاربری
خــاص آنها باعــث تمایز این میدان از ســایر میدانهــا و م راکز
مح لّه های شهر گرگان شده است که در ادامه به آن م یپردازیم:

مسجدحاج آقا کوچک

مسجد حاجآقا کوچک در ضلع شمالی میدانگاه به شکل م ربع
و هرضلع  7متر واقع شــده که ب رای ب رپایی نماز جماعت و م راســم
خاص مذهبی اســتفاده میشود .چهار ســتون وسط مسجد کن ونی

تنظیم سندی دال بر اینکه فالن معبر(بن بست) در اختیار فالن
خانوارها بوده وهیچ کس حق عبور و مرور در آن را ندارد.
(معطوفی)809:1394،

محله -میدان گذرهای بزرگ متعدّدی داشت که عبارت بودند از:
بادگیر ،دباغان ،دربنو ،میرکریم ،سرخواجه ،دوچناران ،دوشنبه ،کاسه
گران ،باغ پلنگ وگاوبندان.
زیرمحالت محلّه میدان شامل :محالت میرکریم ،شازده قاسم ،دربنو،
دوشنبهای و میدان عباسعلی است.

چهار ضلع دی وار مســجد قدیم بود .دو مناره در قســمت شمالی و
گنبدی ســبزرنگ که بر بلندای این مســجد واقع شــده و مزین به
کاشــیکاری و آج رنما و پنجرههای مشــبک اســت ،احساس زیر
آســمان بودن را در انســان القاء نموده و با مشاهده مح راب مسجد،
یک جهت را مي بیند؛ جهت مرکز عالم را ،جهت قبله را و از طرف
دیگر انسان به عن وان خلیفه خدا و به مثابه مرکز عالم ظاهر شده که
(زیر گنبد مسجد) فقط با کعبه و با آسمان رابطه دارد.

تجلی اصل وحدت در کثرت در مرکز محله شهراسالمی (مطالعه موردی :میدانگاه عباسعلی شهرگرگان)

از روســتاهای غ ربی گرگان به اینبــازار م یآیند .با
توج ــه به مجاورت دروازه مازنــدران با بازار این مح لّه
ّ
و نیــز مجاورت بازار کهنه و قیص ریه اســترآباد ،بازار
مح لّه میدان نقــش ارتباطی مهمی را بین بازار کهنه
و قیص ریه و بازرگانانی که از سمت غرب به استرآباد
م یآمدند داشــت و این خود بــر ارزش مح لّه میدان
م یافزود .عالوهبر آن ،این مح لّه به لحاظ مذهبی ،به
واســطه کثرت سادات ســاکن در مح لّه و نیز وجود
فضایی بــا عن وان قــدم گاه حضــرت اب والفضل (ع)
اهمی ّت داشــت و کماکان نیز دارد .هم چنین وجود
ســقاخانه در میدان گاه از ع وامــل دیگر پر رنگتر
شــدن این مح لّه در میان ســایر مح لّه های اســترآباد
تصویر شمارة  :1نقشه دوره پهلوی اول محدوده میدان گاه عباسعلی گرگان؛
بوده اســت .در محله میدان بناهای شــاخصی چون
ماخذ :معطوفی538 :1394 ،
حمام کاســهگ ران ،کاروان ســرای میدان که در واقع
میــدان که در طرف غ ربی مح لّه اســت ،راســتای شــرقی -غ ربی
تنها کاروان ســرای باقی مانده از بازار قدیم استرآباد است ،آرامگاه
دارد و بــه دروازه مازندران ختم م یشــد و همــواره پذی رای تجاری
چهل تن ،مسجد اســتادک ریم و زورخانه مشعل اسالم موجود است
بود که از مازندران و روســتاهای غ ربی استرآباد به شهر م یآمدند،
(معطوفی.)761 :1394 ،
کما اینکه ه ماکنون نیز بخشــی از بازاریان و دستفروشــان بازار
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تصویر شمارة  :2مسجد حاج آقا کوچک؛ ماخذ :نگارندگان

سقاخانه حضرت ابوالفضل(ع)

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هفتم

شماره بیست و ششــم زمستـان 1395

سقاخانه حضرت اب والفضل همچون ســایر سقاخانههای ای ران در
مح لهــای پ رتردد ب ویژه در نزدیکی بازار کهنه واقع شــده اســت .این
ســقاخانه در ضلع غ ربی میدانگاه ،مأمن و ماوای درماندگان و محلی
ب رای طلب حاجات انســانها واقع شده است .در ای ران باستان الهه زن
(آناهیتــا) الهه آب بود ،در دین اســام نیز حضرت فاطمه مظهر آب
و پاکی به حســاب م یآمد و گاهی آب را کابین حضرت زه را (س)
م یدانستند (معطوفی .)364 :1394 ،مردم وقتی از حل مشکالت دنیوی
خود نا امید م یگردند ،روح و جسم را به ساحت باری تعالی صیقلی
داده و با نوشــیدن جرعهای از این آب با واســطه قــرار دادن حضرت
اب والفضل(ع) حاجت خود را از معبود خ ویش طلب م ینمایند.

(نظیف .)2:1390،هر مح لّه یک تکیه داشــت کــه ایام عزاداری و
اعیاد محلبرگزاری م راســم عمومی بود .تعــدادی از این تکی هها
اکنون به علت فرسودگی کاربرد خود را از دست داده است.
تکیــه وصافخانه در ضلع شــمالی و تکی ههای دیگر در طبقه
دوم ضلعهــای جن وبــی و غ ربی میــدان گاه عباســعلی و برگزاری
م راســم مذهبی در این مکانها جلــوة خاصی خصوصاَ در ایام ماه
محرم به فضای میدان م یدهد.

تصویر شمارة  :4تکیه عباسعلی؛ ماخذ :نگارندگان

بازار کهنه

تصویر شمارة  :3سقاخانه حضرت ابوالفضل(ع)؛ ماخذ :نگارندگان

تکیه عباسعلی
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اولیــن مــدرک ثبت شــده از وجــود تکیــه در ای ران به ســال
 1786میالدی در اســترآباد (گــرگان امروزی) بــر م یگردد (امین
زاده .)55:1378،در گــرگان کــه مانند بســیاری از شــهرهای ای ران
مبتنــی بــر نظام محلــهای شــکل گرفتهاســت ،تکایا بــه عن وان
یکــی از عناصر اصلی م راکــز مح لّه ها و عاملــی ه ویّت بخش و
وحدتدهندة کاربریهــای اط راف و البته عامل مهمی در پایداری
بافت تاریخی این شــهر در طی سالهای گذشته و حال بوده است

شهرســازی اسالمی ،بازار ،مســجد و مدرسه را در بر م یگرفت و
شهر نیز به دور آن تنیده م یشد .توزیع کاال ب راساس ماهی ّت اجناس،
در فاصلهای دور یا نزدیک با مســجد صورت م یگرفت .دسترسی
ســاکنان به بازار ب رای تأمین مایحتاج روزانه خود به گ ونهای بود که
مسافت زیادی را طی نکنند و ق رارگیری آن کنار مسجد ،داد و ستد
کاال را به جهت رفت و آمد زیاد مردم به مسجد تسهیل م ینمود .در
شهر گرگان نیز چیدمان بازار ،مسجد و مدرسه مطابق با شهرسازی
اسالمی صورت گرفته اســت .وجود اماکن مذهبی ،مدرسه ،حمام،
کاروانســراهای تاریخی که امروزه بســیاری از آنها تخ ریب شــده
اســت ،ســاکنان را از رفتن به مناطق دیگر ب رای خ رید کاال یا انجام
ف رایض دینی بینیاز م یکرد (حبیبی و رض وانی.)1393 ،

در وسط ضلع شمالي میدان و در کنار مسجد حاج آقا کوچک،
فرورفتگي کوچکی وجود دارد که در میان آن سردر بازار ق رار دارد
کــه دروازه درون این ســردر ،مردم را به بازار شــهر معروف به بازار
کهنــه در طرف غ ربی مح لّه که مجموعــهای از همه فعالی ّتهای
ت ولید و تجارتی و راههای دسترســي به مح لّه های مســک وني شهر
بوده ،هدایت می کند.
مدرسه

در ضلع شــرقی میدان عباسعلی مدرســه علمیه ق رار داشت که
با نظام شــکلگیری شــبکه معابر در دورة پهلــوی اول و در میان
تغیی رات و ســاخت و ســازهای جدیــد ،خیابانکشــیها و ایجاد
میادیــن ،نظــام گذربندیهای درو نزای شــهر دســتخوش از هم
گســیختگی گردیدند و مدرســه مذکور نیز دستخوش تخ ریب و
جابه جایی شد.

تصویر شمارة  :5ورودی بازار؛ ماخذ :نگارندگان

در گذشــته بافت شــهر گرگان بصورت پیوســته و درون گ را و
بناهــا نیز معمو َ
ال به طرف قبله ســاخته م یشــدند .میادین نیز که
کاربریهــای مختلــف چندمنظــوره از جمله تجــاری ،فرهنگی،
نظامی ،نمایشــی ،حکومتی ،محل تجمعات گ وناگون و ...داشتند،
به صورت فضاهای باز نمود م ییافتند که میدان گاه عباسعلی شهر
گرگان نیز از این قاعده مستثنی نبود.
مــراد از اصول در اینجا موضوعاتي اســت که به عن وان تفکر یا
مبانــي و بنیادهای رفتار و خلق آثار انســاني ،رابطه صاحبان یک
تمدن را با هســتي ،در جهت شکلدادن به محیط مناسب زندگي
خــود تع ریف م ينمایند .در جدول شــمارة  5اصــول و معیارهای

تصویر شمارة  :6وضعیت کنونی کاربریهای جداره میدان گاه عباسعلی؛
مأخذ :نگارندگان

وحــدت و کثــرت و مصداقهــا و عملکردهــای ایــن اصول در
میدان گاه عباسعلی مورد بررسی ق رار گرفتهاست.

جدول شمارة  :5نمایش اصول خاص تشکیلدهنده میدان گاه عباسعلی گرگان بر اساس اصل وحدت و کثرت

اصل

معیار
تمرکز وعدم
تمرکز وقلمرو

مصداق

عملکرد فلسفی وحکمتی

جدایي مسجد و بازار

جدایي آخرت و دنیا و لزوم عدم تمرکز بر دنیا و غفلت از
آخرت

احاطه میدان توسط بازار
خودنمایي متناوب ورودی مسجد و مدرسه در بازار

سادگی

 حضور آب در قالب سقاخانه و وجود یک درختچنار به عنوان عنصر طبیعی
 حضور مسلط نور و آسمان بر فضای میدان و نوع،جنس و رنگ مصالح

اتصال

 دسترسي به گذرهای اطراف میدان از دوطرف ورودی به گذرها از طریق فضاهای سرپوشیده قرارگیری بازارچه بر مسیر اصلي بین بازار ودروازهسبب پیوستگي دروني این مجموعهها با بازاراصلي
ميشود .
 وجود مسجد در ضلع شمالی به عنوان مکان و مظهریبرای اتصال انسان به خداوند

تجمع

مسجد حاجآقا کوچک که محلبرگزاری تجمع عبادی
مردم محلّه میباشد.

وحدت

تفکیکناپذیری دنیا و آخرت به معنای خاصي که اسالم
برای آنها تعریف میکند و
توجه متعادل به همة قلمروهای حیات
لزوم ّ

تجلی اصل وحدت در کثرت در مرکز محله شهراسالمی (مطالعه موردی :میدانگاه عباسعلی شهرگرگان)

اصول شکلدهندة میدان گاه عباسعلی گرگان

احساس حضور در طبیعت به ناظر القا ميشود.
قرار دادن انسان در آستانه ساحت دیگر .فضای نیمه تاریک
شبستانها و نمازخانهها ،نوری که از روزني ميتابد و
محراب را روشن ميسازد  ،جسم ماده سنگ صیقلي را
آینهای ميسازد که یکسره نور ميشود .
همزمان هرم نوراني تابیده درفضا که نظر را با خود تا باال
ومنبع نور هدایت ميکند،
ریسماني عرضه مينماید برای معلق شدن خیال و پرواز آن
و گذر از آستان فضای مادی
تجلّی اندیشة توحیدی در جهت نیل به وحدت درمیان امت
اسالمی
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اصل

کثرت

معیار

مصداق

عملکرد فلسفی وحکمتی

پیچیدگی

کاشیکاریهای مسجد حاجآقا کوچک و ابعاد 7متری
مسجد

تمثیلی از هفت اقلیم و طبقات آسمان و زمین ،قرارگرفتن
هفت قسمت بدن در سجده نماز مسلمانان بر زمین

تباین
پراکندگی

جلب نگاهها به مرکز و بازداشتن ناظر از نگریستن به آسمان
 میدان عباسعلی حلقة اتصال بافت چند محلّه قدیمیا خط افق .نمایش نمادین برای پرداختن به معنویت و پشت
ایجاد میدان مرکزی با بناهای مسجد جامع و تکیه درکردن به دنیا و بالعکس تمرکز بر دنیا پشتکردن به آخرت
جوار آن
و معنا را در پي خواهد داشت.
برقراری عدالت اجتماعی بین ساکنین محلّه که از اصول
 توزیع کاربریهای عمومی در مرکز محلّه و زیرمحلههاتشکیلدهنده حکومت اسالمی است.

تناسب و توازن

تناسب ارتفاع به عرض میدان (نسبت 1به )3

احساس عدم محصوریت

استقرار

 انواری که از نورگیرهای دیواره مسجد و تکیه بهدرون ميتابد.

جلوه و یادآوری از ذکر

گنبد زیبای مسجد حاجآقا کوچک

 استقرار مسجد حاجآقا کوچک در سمت شمال -استقرار بازار در شمال در جداربالفصل میدان

وحدت در
کثرت
فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هفتم

شماره بیست و ششــم زمستـان 1395

28

 ایجاد میدان در جوار بناهای عمومي شهری مثلمسجد ،بازار و در ربط با عملکرد آنها
 -امتداد انشعابات بازار تا میدان

سلسله مراتب
ریتم

-

تکرار دهانههای تکیه

مأخذ :نگارندگان

نتیج هگیری
اصل وحــدت و کثرت رویکردی توحیدی داشــته و هم واره در
ادیان ،آموزههای دینی و گفتههای پیامب ران به این موضوع پرداخته
شده اســت .در محیط زیست انسانی شــاهد عینیت بخشیدن به
طراحی فضاهای شهری هستیم .ط راحان شهری
این اصل در قالب ّ
طراحی در
هم واره بــا مد نظر ق راردادن اصل وحــدتو کثرت در ّ
پی ایجاد فضایی توحیدی در جهت نیل به کنه هســتی و نیل به
خداونــد به عن وان هدف اصلی بودهاند .مطابق جدول شــمارة  5و
مقایســه مصادیق و عملکردهای میدان گاه عباسعلی شهر گرگان
طراحی این فضا هستیم که
شاهد تج ل ّی اصل وحدت و کثرت در ّ
توج ه به خداوند را به انســان القا م ینماید .به بیان
نگاه توحیدی و ّ
دیگر ط راحي شهری و ســامان دهي فضایي در این مرکز مح لّه در
توج ه نمودن به اصل تعادل
پي تحقق بخشیدن به حکمت الهی با ّ
فضایي و ت وازن کالبدی اســت؛ به طوریکه انســان با ق رارگیری در
این فضا از عروج به فروج و از الهوت به ناســوت و برعکس آن در
آمدوشد است .بر این اســاس در مرکز مح لّه میدان گاه عباسعلی،
معیارهــای تمرکز و عدم تمرکز و قلمرو ،با احاطه عناصر اط راف و
توج ه متعادل
جدا بودن این عناصر ،مسجد ،بازار ،تکیه و مدرسه بر ّ
به دنیا و آخرت در همه قلمروها تأکید م ینماید .سادگی ،اتصال و
تجمع به عن وان معیارهای اصل وحدت با مصادیق آن در میدان گاه
عباسعلی تج ل ّی حضور با القای اندیشه توحیدی در جهت نیل به
وحدت در میان امت اســامی اســت .معیارهای پیچیدگی ،تباین
و پ راکندگــی به عن وان معیارهــای کثرت فضایی با مصادیق آن در
محدودة مورد مطالعه ،مبین پرداختن به معن ویت و برق راری عدالت

نمادی است از آسمان که زمین را در برگرفته

طراح میدان برای نمایش افول
دلیلي بر تأکید زیرکانة ّ
قدرت مادی و دنیایي

تفکیکناپذیری دنیا و آخرت به معنای خاصي که اسالم
توجه متعادل به همة
برای آنها تعریف ميکند ولزوم ّ
قلمروهایحیات
تکرار واحد بصورت کثرت و القاکننده حرکت و نفی
سکون

اجتماعی بین امت اســامی اســت؛ و در نهایــت اصل وحدت در
کثرت در این فضای شــهری با معیارهای تناسب و ت وازن ،استق رار،
سلســله م راتب و ریتــم بر تفکی کناپذیری دنیــا و آخرت ،تک رار
واحد به صورت کثرت ،نفی ســکون و القاکنندة حرکت به ســوی
حق تعالی است.

پی نوشت ها

 .1ســوره ملک،آیه :3همان کســی که هفت آسمان را طبقه طبقه آف رید.
تو ای کسی که چشم بینا داری ،در آف ریدههای خدای رحمان هیچ اختالف
و تفاوتی نم یبینی ،چ را که همه روی به سوی هدفی دارند که ب رایشان مقرر
شده است و ب رای رسیدن به مقصد خود از ش رایط الزم برخوردارند .باز چشم
به ســوی آف ریدهها برگردان و با دقت در آنهــا بنگر ،آیا خلل و نقصانی در
آنها م یبینی؟

فهرست منابع و مراجع
.1
.2

.3
.4

.5

ِ
الفاظ ال ُق رآن الكريم ،چاپ
فــردات
1اصفهانــی ،راغب (ُ ،)1385م
َ
دوم ،انتشارات طليعه النور ،قم.
2الکســاندر ،ک ریســتوفر ( ،)1373تئوري جديد طراحي شهري،
(مترجم:محمد تقي زاده مطلق) ،چاپ اول ،نشر توسعه ،شركت مسكن
سازان خ راسان ،مشهد.
3امین زاده ،بهناز (« ،)1378حســینیه ها و تکایا بیانی از ه ویّت شهرهای
ای رانی» ،نشریه هنرهای زیبا ،شماره .6
4انصاری ،مجتبــی و دیگ ران (« ،)1390وحــدت گ رایی رویکردی الهی
طراحی شــهری» ،فصلنامه هو ّیت شهر ،شــماره ،16سال هفتم،
به ّ
زمستان.1392
5اهری ،زهــرا ( ،)1385مكتب اصفهان در شهرسازی :دستور زبان
طراحی شالوده شهري ،چاپ اول ،انتشارات فرهنگستان هنر ،ته ران.
ّ

تجلی اصل وحدت در کثرت در مرکز محله شهراسالمی (مطالعه موردی :میدانگاه عباسعلی شهرگرگان)

طراحی شهری ،چاپ دوم،
6 .6بح رینی ،سیدحســین ( ،)1382فرآیند ّ
موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه ته ران ،ته ران.
7 .7بمانیــان ،محمدرضــا (« ،)1393معنا و مفهوم شناســی شــهر ای رانی-
اســامی؛ مبانی نظري و مصداق ها» ،شــهر پایدار ،دورة ،1شمارة،1
زمستان.1393
8 .8بنه ولو ،لئ وناردو ( ،)1369تاریخ شهر -شهرهای اسالمی واروپایی
در قرون وســطی( ،مترجم :پروانه موحد) ،مرکز نشــر دانشگاهی،
ته ران.
طراحی شهری،

د
فرآین
و

ی
نظر
ی
مبان
(،)1385
جهانشاه
اد،
9 .9پاکز
ّ
مرکزمطالعاتو تحقیقات شهرسازیو معماریای ران ،ته ران.
طراحی شهری و
1010توســلی ،محمود ( ،)1371اصول و روش های ّ
فضاهای مسکونی در ایران ،چاپ سوم ،جلد ،1مرکز مطالعات و
تحقیقات شهرسازی و معماری ای ران ،ته ران.
1111حبیبــی ،سیدمحســن ( ،)1384از شار تا شه ر :تحلیلی تاریخی از
مفهوم شــهر و ســیمای کالبدی آن ،تفکر و تاثر ،چاپ ششم،
موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه ته ران ،ته ران.
1212حبیبی ،کیومرث و رض وانی ،نوشــین (« ،)1393بررســی می زان انطباق
پذیری شهرسازی اسالمی با شهرهای معاص رای ران (نم ونه موردی :بافت
تاریخی گرگان)» ،کنفرانس ملی شهرســازی ،مدی ریت شهری و
توسعه پایدار ،ته ران.
1313شــیخی ،محمد (« ،)1382ســاختار مح لهای شــهر در سرزمین های
اســامی» ،فصلنامه علوم اجتماعی ،دانشــگاه عالمــه طباطبایی،
ته ران.
1414ک ریمیان ،حســین و سعیدی ،ســپیده (« )1391تج ل ّی اصل وحدت در
عین کثرت و کثرت در عین وحدت در معماری مساجد»؛ مجموعه
سخنرانی ها و مقاالت برگزیده دومین همایش هفته جهانی
مساجد.
1515گروتــر ،یورگکــورت ( ،)1383زیبایی شناســی در معمــاری،
(مترجم:عبدالرضا همایون) چاپ دوم ،مرکز چاپ وانتشــارات دانشگاه
شهید بهشتی ،ته ران.
1616لینچ،ک وین ( ،)1376تئوری شکل خوب شهر ،مترجم :سیدحسین
بح رینی ،انتشارات دانشگاه ته ران ،ته ران.
1717معطوفی ،اســداهلل (« ،)1374استرآباد در بســتر تاریخ ،نگاهی به 1111
سال تاریخ منطقه» ،انتشارات درخشش.
1818معطوفی ،اســداهلل ( ،)1394ســیر تاریخی معماری  6000ســاله
گرگان و استرآباد ،انتشارات سفیر اردهال ،چاپ اول.
1919نقــی زاده ،محمد ( ،)1387شــهر و معماری اسامی (تجلیات و
عینیات) ،سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ،اصفهان.
2020نق یزاده ،محمد ( ،)1385معماری وشهرســازی اسالمی (مبانی
نظری) ،انتشارات راهيان ،اصفهان.
2121نصــر ،سیدحســین( ،)1383هنر و معنویت اســامی( ،مترجم:
ر.قاسمیان) ،دفترمطالعات دینی هنر ،ته ران.
2222نقــیزاده ،محمد؛ زمانی ،بهادر و کرمی ،اســام ( ،)1389مالحظات
فرهنگی در شــکل دهی به نماهای شــهری بــا تکیه بر
ساختار نماهای شهری ایرانی در دوران اسالمی ،ه ویّت شه ر.
یزاده ،محمد( ،)1390شهرآرمان یاســام یــا فضای حیات
2323نقــ 
طیبه ،نشرشهر ،ته ران.
2424نظیف ،حســن(« ،)1390نقش تکایا درپایــداری کالبدی بافت تاریخی
گرگان» ،اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسالمی.
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