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چکیده 

از الیه  های نشانه شناسی، مؤلفة مؤثری در شناخت منظر  به عنوان یکی  مطالعة نظام فضاهای مذهبی در متن شهرها، 
شهری به مثابه یک ساختار اجتماعي ـ فضایي پایدار است. تبیین نحوة حضور فعالیت های مذهبی در محیط شهر که 
مترتب از مفاهیم معنوی و فرهنگی حاصل از جهان بینی حاکم بر جامعه است؛ ابزار مناسبی برای قرائت ساختار اجتماعی 
ـ فضایی شهر و نیز شکل گیری فضای جمعی است. این نوشتار در پی آن است که از طریق بررسی فضاهای مذهبی در 
نظام نشانه شناسی شهر، تأثیر آن بر شکل گیری فضای جمعی در شهر را بررسی نماید. بدین منظور با تکیه  بر مطالعات 
میدانی انجام شده، ضمن انتخاب سه نمونه فضای مذهبی، براساس مؤلفه های هر فضا به تبیین جایگاه فضای مورد نظر، 
به عنوان نقطة عطف یا نشانة شهری در شبکة نشانه شناسی شهر می پردازد؛ و تأثیر آن فضا، در ایجاد فضای جمعِی شهر 
را بررسی می نماید. با توجه به  اینکه جامعة هند بستر تنوع ادیان مختلف و حضور گسترده و عمیق فعالیت های مذهبی 
متنوع در فضای شهری است، سه نمونه از شهرهای هند بستر مکانی این پژوهش انتخاب  شده اند که ضمن بهره گیری 
از برداشت های میدانی، با روش تحلیلی ـ توصیفی مورد مطالعه قرار می گیرند. در  روند بررسی مشخص می شود که بین 
فضای جمعی و نقاط عطف شهری، رابطة معناداری برقرار است. به نحوی که هرگاه فضای مذهبی به یک نقطة عطف شهری 
تبدیل شده، منجر  به  ایجاد یک فضای جمعی در شهر شده است؛ درحالی که فضاهای مذهبی، صرفاً به عنوان نشانه در 
سطح شهر مطرح هستند و بستر بروز چنین فضایی قرار نگرفته اند. می توان چنین نتیجه گرفت که شاخص های مؤثر در 

ایجاد نقاط عطف شهری، پیش زمینة تشکیل فضای جمعی نیز هستند.

واژگان کلیدی

فضای مذهبی، نشانة شهری، نقاط عطف، فضای جمعی، هند.
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نهاد ها  سلطة  غنا،  و  فقر  همچون  مدنی،  حیات  نا ملموس  ابعاد 
عمق  خرده فرهنگ ها،  زیباشناختی  سالیق  معین،  ارزش های  و 
تاریخی شهر، میزان ایمنی و امنیت جامعه، چگونگی احترام جامعه 
به قراردادهای اجتماعی و غیره از طریق نظامی از نشانه ها امکان 
میسر  را  منفی  یا  و  مثبت  ارزیابی  و  یافته  بروز خارجی  و  تجلی 
می سازد. شناسایی نظام نشانه ای حاکم بر شهرها امکان مدیریت 
زمینة  بر  منطبق  را  آن  پایدار  توسعة  برای  برنامه ریزی  و  شهر 
نشانه های  و  عطف  نقاط  می سازد.  مهیا  آن  اجتماعی  ـ  فرهنگی 
در  که  مؤثری  نقش  به واسطة  شهر،  قرائت  ابزار  به مثابه  شهری 

خوانایی فضاهای شهری ایفا می نمایند از جایگاهی ویژه و اهمیتی 
بسزا در مطالعة الیه های منظر شهر برخوردارند. عناصر فوق الذکر 
قالب یک شبکة  در  دامنة گسترده،  و  ماهیتی  تنوع  دلیل  به  که 
تصویر  تداوم  به واسطة  قابل بررسی اند؛  نظام مند  و  به هم پیوسته 
ذهنی مشترک در ادراک محیط و ایجاد هویت مشخص مستلزم 
ـ   اجتماعی  فرانمودهای  تحلیل  زمینة  بوده،  مستمر  مدیریت 
سیاسی ـ  فرهنگی را فراهم می آورند.  این تحقیق بر روش توصیفی 
ـ تحلیلی استوار بوده و شیوة گردآوری اطالعات آن میدانی است.  

نقش نشانه های شهری و نقاط عطف در خوانایی شهر

که  است  شهر  از  مفهومی  واحد،  عنصری  به مثابه  شهری  منظر 
می آید،  پدید  مکان  از  آن ها  تجربة  براساس  و  شهروندان  توسط 
می گیرد؛  شکل  شهر  فضاهای  از  ساکنان  تجربة  و  شناخت  با  و 
به مثابه  امکان قرائت کلیت شهر  مهم ترین نقش آن فراهم آوردن 
یک »متن« است. فهم منظر شهری به مثابه »نظامی از نشانه ها« 
امکان  است،  گوناگون  زمینه های  در  »پیام«رسانی  به  قادر  که 
را  آن  معانی  تأویل  یا  کشف  و  شهر  متن  »خوانش«  و  »قرائت« 
فراهم می سازد. خوانایی فضاهای شهری مسئله ای است که تاکنون 
موضوع بسیاری از مطالعات واقع شده و برای تحققش راهبردهای 
»سیمای  کتاب  در  »لینچ«  است.  شده  پیشنهاد  نیز  مختلفی 
شهر«، خوانایی را »سهولت در شناسایی قسمت های مختلف شهر 
و سازمان دهی آن ها در یک الگوی منسجم« تعریف می کند. وی با 
استناد به نقشة ادراکی موجود در ذهن مردم، ساختاری را معرفی 
می کند که در واقع یک ارائة درونی از محیطی است که مردم از آن 
یافتن مقاصد خود و هدایت شدن استفاده  برای  به عنوان مرجعی 
می نمایند؛ که اگر محیط زندگی آدمیان را به مقیاس اندازه، زمان و 
پیچیدگی شهر مورد  مالحظه قرار دهیم، این عامل اهمیت خاصی 
می یابد )لینچ، 1385 : 19(. »بنتلی« و همکارانش نیز خوانایی را 
در دو سطح واجد اهمیت می دانند : فرم کالبدی و الگوهای فعالیت. 
مکان ها ممکن است در یکی از این دو سطح خوانا و قابل  فهم باشند 
لیکن حداکثر استفاده از امکانات بالقوة یک مکان در گروی ادراک 
بر   .)113 : )بنتلی و همکاران، 1386  این دو سطح است  توأمان 
مبنای چنین تعاریفی، مفهوم خوانایی آن است که بتوان به آسانی 
اجزای شهری را شناخت و آن ها را در ذهن، در قالبی به هم پیوسته 
به یکدیگر ارتباط داد. لیکن مطالعة مستقل اجزای شهر و حتی 

یافتن سازوکارهای جداگانة ناشی از مطالعات تاریخی و اجتماعی، 
ابعاد آن  پدیدة منظر شهری که  ـ ذهنی  به دلیل ماهیت عینی 
اجزای یک حقیقت واحد هستند، منجر به قرائت صحیح و متین از 
شهر نخواهد شد. مطالعة جداگانة دو وجه عینی و ذهنی )نمادی و 
معنایی( منظر شهری خطایی متدولوژیک در تأویل معانی شهری 

است )منصوری، 1389 : 7(. 
منظر به واسطة عینیت خود، شأن نمادین پیدا کرده و مجموعه ای از 
نمادها را در خود جای می دهد. نمادها گونه ای از نشانه ها هستند که 
ساختة وجدان عمومی جوامع و محصول تاریخ است. تکرار مفاهیم 
افزوده شدن تدریجی معناهای جدید به  نماد و  برای یک  مترادف 
مرز  که  می سازد  را  گسترده ای  مفهومی  حوزة  عنصرـ  یک  آن ـ  
دقیقی ندارد و نماد بر همة آن ها داللت می کند. لکن انتخاب معنای 
مورد نظر و درک و تدقیق آن بر عهدة مخاطب است )همان : 6(. بر 
 این  اساس متغیرهای مرتبط با نماد و نشانه شامل تاریخ، فرهنگ، 
اجتماع و زمان هستند. این عناصر بخش ثابت و قابل تکیه ای از 
تصویر ذهنی شهروندان از شهر را تشکیل می دهند و بدیهی است 
ساکن  مختلف  نسل های  ذهنی  تصاویر  میان  پیوستگی  عدم  که 
شهر، تداوم هویت شهر را در معرض خطر قرار می دهد. نشانه ها 
از  حاکي  که  عمیق  تصویر  یک  ایجاد  در  شهری  عطف  نقاط  و 
نقش اجتماعي مردم باشد مؤثرند. خوانایی مبتنی بر نشانه باید به 
مخاطبین کمک کند تا خود را در فضا بازیافته و در آن احساس 

ایمنی کرده و افزون بر کالبد، معنای محیط را دریافت کنند. 

مفهوم و ویژگی های نشانة شهری
عنصر  هر  شهری«  »نشانة  معنایی،  طبقه بندی  و  وجه  از  فارغ 
ـ  تاریخي  طبیعی یا مصنوعی است که به لحاظ کالبدي یا ذهني 
ارتقای  موجب  بستر ،  از  تمایز  به واسطة  و  باشد  منحصر به فرد 

مقدمه
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تصویر ذهنی جامعه از محیط شود ، و محملي براي معنا و خاطرة 
اعتالی خوانایی شهر شود.  باعث  به نحوی که  آورد؛  فراهم  جمعي 
این عناصر که در سه مقیاس خرد، میاني و کالن مطرح هستند، 
عامل مهمي در تشخص و تمییز بخش هاي مختلف شهر هستند و 
مهم ترین خصوصیت آن ها بی نظیربودن، منحصر به فرد بودن، فرمی 
عملکرد  تمییزبودن   ،  قابل  اطراف  تودة  از  داشتن،  روشن  و  واضح 
نمادین داشتن، و یاری دادن به حافظه است )توالیی، 1386 : 112(. 
ازآنجاکه نشانه، مبین وجوه اجتماعی و فرهنگی شهر است می توان 
و  تجربه شده  عنصر  یک  به عنوان  نشانه  که  گرفت  نتیجه  چنین 
رابطة  واجد  از هویت،  مترتب  مفاهیم  و  ارزش ها  به واسطه  انسان 

متقابل هستند )جدول 1(. 

ویژگی نشانه های شهری

)prominence( برجستگی

ابعاد شاخص بنا

اثرگذاری بر کاربری های اطراف

جهت دهي به افراد

انتقال معنا

)singularity( منحصربه فرد بودن

قابل تمییزبودن از توده مجاور

نقش نمادین داشتن

جدول1. ویژگی های نقاط نشانه شهری.
مأخذ : نگارندگان.

 مفهوم و ویژگی های نقطة عطف
هر تغییر تعریف شدة ماهیت و شکل فضا، »نقطة عطف شهری« 
نشانة  بروز  بستر  عطف،  نقطة  به عبارت  دیگر  مي آید.  شمار  به 
براي  ذکرشده  خصوصیات  کلیة  دارابودن  عین  در  است.  شهري 
نشانه، شامل مرتبه اي فراتر از آن است. خصوصیت مشترک تمامي 
بر رفتار استفاده کننده )در  حال  تأثیرگذاری  قابلیت  نقاط عطف ، 
و  بعد کالبدی  از  فارغ  نشانه های شهری  آینده( است. چنانچه  یا 
به عنوان عنصر مؤثر در معنای محیط لحاظ شوند، وجه تمایز نقطة 
نشانه و نقطة »عطف« کمرنگ می شود، به طوری که در یک سطح 
قرار می گیرند و نشانة شهری به نقطة عطف بدل مي شود. در واقع 
بستر بروز تعامل سیستم های فکری و فیزیکی ، نقاط عطف شهری 
شهری  به نظام  می کشند،  تصویر  به  را  محیط  معنای  که  هستند 

ثبات می بخشند، به فواصل موجود در اطراف خود نوعی پیوستگی 
می بخشند  هویت  آن  به  داده  افزایش  را  شهر  خوانایی  می دهند، 

)جدول 2(.

نشانه ها و نقاط عطف مذهبی در شهرهای هند 
بعد  این شهرها  مقدس هستند.  نمادهای  مبین  هندی  شهرهای 
تمرکز  و  اجتماعی  طبقات  رابطة  طریق  از  را  تقدیس  اجتماعی 
و  شهرها  تمامی  طرح  بر  مذهبی  نمادگرایی  می کنند.  مطرح 
روستاهای هندی و تمامی محالت، خیابان ها، مکان ساختمان ها و 
همچنین فضاهای باز و دروازه ها و آب انبارها حاکمیت داشته است. 

ویژگی نقاط عطف

تنوع فضایی

حضور شهروندان و تنوع مخاطبان

تثبیت در خاطره جمعی و سیمای ذهنی

شکل گیری روابط اجتماعی

انتقال معنا

ایجاد پیوستگی با بافت پیرامون

ثبات بخشیدن به نظام شهری

توسعه برابری اجتماعی و عدالت اجتماعی

ایجاد مقیاس انسانی

شهرهای هندو مبین این نکته هستند که مقدسات در فضا، زمان 
و ماده تجلی یافته و بنابر این فضا و مادة آشکار، فضای غیر آشکار را 
قابل  رؤیت می کند. برای مثال براهمائیان در مرکز، طبقات پایین تر 
اجتماعی در فاصلة بیشتر از مرکز، و باالخره نجس ها در اطراف شهر 
سکنی داشتند. در بسیاری طرح ها خیابان های شمالی ـ جنوبی و 
شرقی ـ غربی در مرکز شهر و در محلی که معبد قرارگرفته باهم 
تالقی می کنند. مکانی که شهر در آن قرارگرفته به اندازة یک معبد 
مقدس است. فضای اجتماعی یعنی مکان استقرار کالبدی طبقات 
تبارها و قبایل و حرف گوناگون مشخص شده و در رابطه با نظم 
مقدس قرارگرفته است. در کانون و مرکز شهر، معبد واقع است. 
خواه نوع معبد، کوه معمول در شمال هند باشد و یا از نوع فضای 
خالی در جنوب هند که با حصار و دروازه دربرگرفته  شده است. 

جدول2. ویژگی های نقاط عطف شهری.
 مأخذ : نگارندگان.



فصلنامه هـنر و تـمدن شـرق
50 شماره هشتم| تابستان 1394

تمامی جهان  در  که  است  الهی  مادة  تجلی  هند  در  نظم محیط 
نفوذ کرده است. بر این اساس اصول طراحی شهرها در هند کاماًل 

متفاوت از اصول غربی است )راپاپورت، 1366 : 26(. 
لیکن در منظر امروز هند، هم نشینی معنادار تضادها و شدت تنوع 
در ساختارهای اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی و آیینی، فضاهای 
نمادین  تجسم  و  فیزیکی  نمود  به مثابه  را  هند  کالبدی شهرهای 
تنوع اندیشه در ساحت شهر تبدیل نموده اند. هند، سرزمینی است 
اقوام و فرهنگ ها، که آزادی مذهب در  ادیان و مذاهب،  با تعدد 
قانون اساسی آن مقید بوده و حفظ آزادی عقیده، ایمان و عبادت 

جزء حقوق تمامی اتباع هندی است1. 
زندگی  مختلف  مقیاس های  در  و  شهر  ساحت  در  ادیان  تعدد 
اجتماعی، با بروز و اجرای آیین های مذاهب مختلف نمایان است. 
دین یکی از مهم ترین وجوه تاریخ و زندگی معاصر هند است که 
از  جنبه  هر  در  و  گذاشته  افراد  روزمرة  زندگی  بر  عمیقی  تأثیر 
زندگی، از پیِش پاافتاده ترین امر تا سیاست و تحصیالت نفوذ دارد. 
مردم، ادیان هند را با ریشه های تاریخی عمیق آن به خاطر سپرده، 
و اکثریت آن ها روزانه به آیین و مناسک ادیان مشغول اند. این امر 
در بسیاری از جشنواره ها، موسیقی، و تشریفات رسوخ پیدا کرده، 
و با تنوع بی نظیری، در راستای پاسخگویی به الزامات و نیازهای 
ابنیه مذهبی نیز تأثیرگذار بوده  الگوی استقرار  بر  جامعة شهری 
است. این سطح از درهم پیچیدگی دین با وجوه زندگی فردی و 
نشانه های  مختلف  جلوه های  بروز  به  منجر  هند  مردم  اجتماعی 

مذهبی در ساحت شهرها شده است. 
اگرچه مطالعات انجام شده دربارة نشانه های شهری مؤید آن است 
که ایجاد بیش ازاندازة نشانه های شهری موجب اغتشاشات ادراکی 
به نظر می رسد تکثر نشانه در شهرهای  و بصری می شود؛ لیکن 
در  است.  شهری  جامعة  نیازهای  به  پاسخگویی  الزامات  از  هند، 
شکل گیری  در  مؤثر  مؤلفه ای  مذهبی،  فضای  جامعه ای  چنین 

فضاهای جمعی است. 
تعدد ادیان و جمعیت جامعة سنتی شهرنشین مبین جایگاه ویژة  
نشانه های مذهبی در نظام نشانه شناسی شهر به عنوان مؤلفة هویتی 
در  نشانه  نوع  این  بروز  کاهش  با  به نحوی که  است.  هندی  شهر 
فضاهای شهری، چنین به نظر می رسد که شهر، خارج از محدودة 
جغرافیایی ـ فرهنگی هند بوده و متعلق به فرهنگ هندی نیست. 
چنانکه بمبئی علی رغم قرارگیری در محدودة سیاسیـ  جغرافیایی 
هند، به لحاظ حضور حداقلی نشانه های مذهبی ـ که با مصادیق 
مدرنیته جایگزین شده اند ـ بیشتر به شهرهای اروپایی شبیه است 

تا جزئی از سرزمین هند. 

خوانایی شهرهای هند و شکل گیری فضای جمعی 
در میان فرهنگ های مختلف، برای آن که به یک مجتمع زیستی 
این  است.  مختلفی ضروری  عناصر  وجود  شود،  اطالق  واژة شهر 

 .)12 : )همان  است  بازار  و  معبد، قصر  از  عبارت  عناصر در هند 
شهرهای  در  نشانه شناسی  نظام  با  عناصر  این  مفهومی  ارتباط 
خواهد  مطرح  ادامه  در  که  است  مصادیقی  بررسی  زمینة   هند، 
محقق  گروه  یک  اعضای  از  انجام شده  نظر سنجی  براساس  شد. 
که در اسفندماه سال 1390ه.ش، طی یک سفر مطالعاتی از 11 
پرداخته اند،  شهری  مسایل  کنکاش  به  و  کرده  بازدید  هند  شهر 
و  میدانی  مطالعات  فرایند  در  که  مذهبی  فضاهای  از  نمونه  سه 
بازدیدهای پژوهشی، در ذهن مخاطب قوی ترین تصاویر را ایجاد 
نمونه  سه  از  قرارگرفته اند؛  مورد  بررسی  و  شده  تعیین  کرده اند، 
نامبرده )صرف  نظر از طیف گستردة انواع، فرم ها، معانی، مقیاس 
ایجاد  )فرمایشی(  برنامه ریزی شده  به صورت  فضا  یک  عملکردی( 
شده و دو فضای دیگر به صورت خودرو و محصول شکل گیری در 

 طی زمان )برنامه ریزی نشده( هستند. 

خیابان چندی چوک دهلی2
دهلی  شهر  اصلی  )بازار  چندی چوک  بزرگ  بازار  ورودی  فضای 
قدیم( که رو به روی قلعة سرخ واقع شده است به عنوان یک نقطة 
مختلف،  ادیان  مذهبی  اماکن  هم جواری  و  استقرار  محل  رسش، 
و هندو  معابد سیک، جین، شیوا  تا  اسالم گرفته  و  از مسیحیت 
به لحاظ  بناهای مذهبی علی رغم ریزدانگی،  این  از  است. هر یک 
برخورداری از کیفیاتی چون برجستگی، اثرگذاری بر کاربری های 
اطراف، جهت  دهي، قابل تمییز بودن از تودة مجاور و داشتن نقش 
به عنوان یک نشانة شهری در خوانایی  نمادین در مقیاس محلی 
محیط مؤثرند. درعین حال با برهم نهادن اجزایی که مفصل بندی 
ساختار کالبدی مرکز شهر را تحکیم می نماید، حسی قوی از مکان 
در فضای باز همگانی مرکز شهری ایجاد کرده، و نقطة کانونی در 

ساختار شهر خلق  شده است.
استقرار فضاهای مذهبی ادیان مختلف در لبه های فضای همگانی، 
در کنار مغازه های خرده فروشی و سایر فعالیت های تجاری، یک جِو 
سرزنده، زیست پذیر و مردم مدار را میسر کرده و به نحو مطلوبی در 

شکل گیری فضای جمعی مؤثر واقع شده است.
به واسطة  نشانه(  نقاط  )به عنوان  مذهبی  اماکن  این  مجموعة 
هم جواری، ماهیت عملکردی مشابه، الگوی ویژة کاربرد، فعالیت و 
استقرار مبتنی بر هم نهشتی، به  صورت یک مجموعة معنادار ادراک 
شهرسازانه  برنامه ریزی های  از  فارغ  تاریخ،  طول  در  که  می شوند 
شکل گرفته و منجر به ایجاد مکانی برای بروز رفتارهاي جمعي و 

تعامالت اجتماعي شده است )تصویر 1(.
این کل معنادار به واسطة سابقة تاریخی، امنیت، دسترسي، موقعیت 
و  شهر(  هویتی  مؤلفة  سرخ-  قلعة  بر  )مشرف  نظرگاهی  مطلوب 
ایجاد منظری معنادار از تعامل و تعدد ادیان در هند، به عنوان یک 
برخوردار  مردم  براي حضور  از جذابیت الزم  فعال شهری  فضای 
بوده و با تأکید بر جنبه هاي ذهني منظر ضمن تبدیل به مؤلفه ای 
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با وجوه مادی و غیرمادي در حیطة ذهن مخاطب، تصویری قوی 
بر  تأثیرگذاری  دلیل  به  شهری  فضای  این  می کند.  ایجاد  نیز 
شکل گیري تعامالت گروهي افراد و ساماندهي خاطرات اجتماعي 
و مشترک آنان، موجب ارتقای هویت و نمایانی شده لذا در حوزة 

نقاط عطف ذهني قرار دارد.
بزرگ ترین  پایتخت  ـ  ابنیة مذهبی در دهلی  استقرار  الگوی  این 
جمهوری دنیا ـ به شکل معناداری تجلی تأثیر روحیة مردم هند 
نقاط  چنین  شکل گیری  در  جامعه،  اجتماعی  سرمایة  به عنوان 
عطف شهری است. فضاهای شهری اطراف چندی چوک سال های 
داشته اند.  به عهده  قدیم  نقش حساسی در مرکز دهلی  متمادی 
به گونه ای که تعامل عناصر آن منجر  به ایجاد فضای جمعی شده 
است. هر کس بالقوه حق شرکت در این فضا را دارد و هیچ کس را 

امتیازی نسبت به دیگران در این فضا نیست.

معبد آکشاردام دهلی
و  برنامه ریزی شده  مذهبی  فضای  گونه ای  »آکشاردام« 
به  صورت  کالن،  مقیاسی  در  که  است  هند  در  جدید االحداث 
ازآنچه  بزرگ تر  بسیار  اندازه ای  و  در حجم  عظمت گرا،  و  نمادین 
مورد  نیاز جامعة مخاطب است احداث شده و به صورت یک نشانة 
بزرگ ترین معبد  آکشاردام دهلی  است؛ معبد  یافته  نمود  شهری 
آیین هندو در جهان، معبدی عظیم در حاشیة رود »یامونا« است 
که از معروف ترین معابد و اماکن مذهبی در دهلی به شمار می رود. 
بر  و  ساخته شده  دولتی  کمک های  با  جدیداالحداث  بنای  این 
مبنای اظهارات سیاست مداران در مراسم بازگشایی آن، محصول 
برنامه ریزی و سرمایه گذاری آنها و مدیریت کالن کشور در پایتخت 
هند به منظور حصول اهداف بلندمدت مبتنی بر حفظ ارزش های 
حاکم بر افکار عموم جامعه و حافظة تاریخی مشترک در دنیای 

مدرن امروز و نیز معرفی آن ها به جامعه جهانی است.3
مدیران  و  دولت مردان  عزم  نمود  آکشاردام  کالن مقیاس  معبد 

تصویر1. هم جواری فضاهای مذهبی ادیان مختلف در خیابان چندی چوک. عکس : 
لیال سلطانی، آرشیو پژوهشکده نظر ،1391.

شهرهای هند برای معرفی و زنده نگه داشتن آن چیزی است که 
معرفی  هند  ملت  مشترک  هویت  و  داشته ها  افتخارات،  به عنوان 
می کنند. این بنای مذهبی در مجموعه ای درون گرا از طریق ایجاد 
تاریخی،  سابقة  روایت  و  هند  معاصر  تاریخ  بزرگ مردان  تندیس 
هندو  خدایان  از  موزه مانند  معبدی  احداث  و  باغ  در  فضاسازی 
درنهایت افراط در جزییات و نگاره ها در ساختار شهر به عنوان یک 

نشانة شهری ایفای نقش می نماید.
در شرایطی که انتظار از جامعة پیشرو هند در ساخت پروژه های 
درشت مقیاس شهری، لحاظ نگرش چند وجهی و چندجانبه است، 
این فضای مذهبی برخالف سنت جامعة هندی که مبتنی بر تلفیق 
و پیوند استوار و بی واسطة فضاها و مراسم مذهبی با زندگی روزمرة 
اجتماع است، کاماًل درون گرا و منفصل از بافت شهری، به صورت 
تک عملکردی احداث شده است. ورود به آن مستلزم پرداخت وجه 
برای ورود و بازرسی بدنی طی سلسله مراتب تعریف شده در مسیر 
دسترسی است. تفسیر مخاطب از حضور در این فضای مذهبی، 
حضور و مشارکت در یک عرصة پویای اجتماعی نیست و قوانین و 
رفتارهای تعریف شده منجر  به  ایجاد یک فضای فعال و انعکاس پذیر 
و مشارکتی نشده است. این نشانة شهری گرچه به واسطة مقیاس 
کالبدی در شهر به عنوان عنصری هدایت گر ایفای نقش می نماید، 
به واسطة درون گرایی تعاملی با بافت پیرامون ایجاد نکرده، کنشی 
با فضای شهر برقرار نساخته و در زمرة نقاط عطف شهری محسوب 

نمی شود )تصویر 2(.
منظر مصنوع  در  عینی  مؤلفه ای  به عنوان  معبد کالن مقیاس  این 
دهلی که به واسطة ویژگي هاي کالبدي شاخص خود، صرفاً واجد 
مؤلفه های یک نشانة شهری است، در فرایند برنامه ریزی منجر  به 
 ایجاد یک فضای جمعی نشده و فرانمودی مبنی بر دخالت دولت و 
سیاست های حزبی بر الگوی استقرار و رویکرد حاکم بر بهره گیری 
حوزة  تضعیف  ضمن  دخالت هایی  چنین  دارد.  مذهبی  فضای  از 

تصویر2. استقرار معبد آکشاردام منفک از بافت پیرامون. عکس : لیال سلطانی، آرشیو 
پژوهشکده نظر ،1391.
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عمومی، آن را به عنصری ایدئولوژیک تبدیل می کند. بر این اساس 
تعداد معدودی از سازمان ها و تشکیالت عظیم و قدرتمند حوزة 
عمومی را تحت سلطه و سیطره قرار داده و از آن برای دست کاری 
نقطه نظرات  و  منافع  می کنند.  استفاده  عمومی  اذهان  و  منافع 

نخبگان جوامع، جایگزین منافع عمومی می شود.

عرصة مقابل معبد جاگدیش4 در ادیپور5
باز  فضای  یک  مشرف  به  پلکانی  بلندای  بر  »جاگدیش«  معبد 
یکی  است که  واقع شده  تالقی دو مسیر  نقطة  در  است؛  شهری 
به دریاچة پیچوال6 ختم می شود و دیگری راه ـ بازاری که در واقع 
بروز  براي  این عرصه مکاني  دسترسی قصر یک ماهاراجه7 است. 
رفتارهاي جمعي و تعامالت اجتماعي است که صرف نظر از وقوع 
در  آیینی  نمادین  مراسم  وقوع  به واسطة  استراتژیک،  نقطه ای  در 
آن، بستر خاطرات اجتماعي و مشترک مردم واقع شده و به عنوان 
یک نقطه عطف رویدادي واجد ارزش نمادین در مکان شده است.

معبد  دو  و  سیتی پاالس  کنار  در  مذهبی  فضای  این  مکان گزینی 
دیگر، در پیوند با راه ـ بازار و دریاچة پیچوال، تعامل عناصری از 
مؤلفه های سیاسی ـ مذهبی ـ تجاری ـ طبیعی را زمینه ساز شده 
اجتماعی،  تعامالت  برای  محیطی  سامانة  یک  منجر  به  ایجاد  و 

تصویر3. شکل گیری فضای جمعی در بستر نشانه، ادیپور، هند. عکس : لیال سلطانی، آرشیو پژوهشکده نظر ،1391.

گردهمایی های مدنی، تفریحات غیر رسمی و برگزاری مراسم خاص 
شده که سرزندگی و حیات شهری را چشمگیر جلوه می دهد )تصویر 
3(. این نقطه عطف شهری، محصول تعامل فعال فضای مذهبی با 
چند نشانة شهری دیگر در  مقیاس شهر است که به لحاظ ماهیت 
عملکردی از تنوع برخوردارند؛ مکانی قابل دسترس و نفوذپذیر که پر 
از تحرک است؛ قابلیت عرضة تجربیات متنوعی را دارد و لذا معانی و 
استفاده های گوناگونی ایجاد نموده، در اوقات گوناگون افراد مختلف 
را به خود جذب می کند. این گوناگونی موجب فهم و تصویر ذهنی 
مرکب و غنی در یک فضای جمعی می شود که معانی متنوعی را 
عرضه می کند )بنتلی و همکاران،1386: 59(. استقرار و هم جواری 
مذهبی  نشانة  یک  محوریت  با  بناها  مجموعه  این  خودجوش 
فهم  زمینة  ایجاد  با  که  است  ارتباطی  معلول کنش  هم،  در  کنار  
گذشتة تاریخی و با تأمین ارتباط میان فرهنگ ها و گروه های عصر 
حاضر، در برقراری وفاق و اجماع نقشی اساسی دارد. این نقطه عطف 
شهری محصول درآمیختن کالبد با آرمان های فرهنگی ـ سیاسی ـ 
اجتماعی  و در واقع نظامی با قوانین مختص به خود است که از طریق 
به حد اعالرساندن گسترة گزینه های قابل عرضه به مردم، یک محیط 
دمکراتیک برای استفاده کنندگان فراهم کرده )همان : 4( و منجر  به  

ایجاد یک حوزة عمومی بسیار قوی شده است.
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 جمع بندی

مقایسة نمونه های فوق مبتنی بر بررسی و طبقه بندی ویژگی های 
در  آن ها  توفیق  و  شهری  عطف  نقاط  و  نشانه ها  کیفی  و  کمی 
قابل   3 جدول  در  جمعی  فضای  شکل گیری  زمینه  فراهم آوردن 
تبیین است.      این جدول نشان می دهد نشانة  مذهبی که زمینه ساز 

 جدول3. طبقه بندی ویژگی نشانه ها و نقاط عطف شهری. مأخذ : نگارندگان.

ایجاد فضای جمعی نشده ، صرفاً به عنوان یک عنصر بصری تفوق 
یافته و واجد وجوه اجتماعي که زمینه ساز شناخت، ادراک، ایجاد 
تمایز، کسب هویت یک مکان یا حوزه شهري یا حتي کل شهر و 

تعلق به محیط هستند، نبوده است.

يهاي فضايها و كيفيتيژگيو  شناسيناصر نظام نشانهع  معبد آكشاردام معبد جاگديش ان چندي چوكمذهبي خياب فضاهاي 
 
 
 

هاي شهرينشانه  

مود بصرين    
   ابعاد شاخص بنا

هاي اطرافاثرگذاري بر كاربري    
دهي به افرادجهت    

   انتقال معنا
   منحصربه فرد بودن

بودن از توده مجاورزيقابل تمي    
   نقش نمادين داشتن

 
 
 

 نقاط عطف

   تنوع فضايي
   حضور شهروندان و تنوع مخاطبان
هنيتثبيت در خاطره جمعي و سيماي ذ    

گيري روابط اجتماعيشكل    
   انتقال معنا

يرامونپيوستگي عملكردي با بافت پ    
   ايجاد مقياس انساني

 

 

 

 

 عدم ايجاد فضاي جمعي ايجاد فضاي جمعي

نتیجه گیری

از روند بررسی می توان نتیجه گرفت بین شکل گیری فضای جمعی 
و ایجاد نقطة عطف شهری، رابطة معناداری برقرار است. به نحوی که 
هرگاه فضای مذهبی به یک نقطه عطف شهری تبدیل شده، منجر 
  به   ایجاد یک فضای جمعی در شهر شده است؛ درحالی که فضاهای 
مذهبی که صرفاً به عنوان نشانه در سطح شهر مطرح هستند، بستر 

بروز چنین حوزه ای قرار نگرفته اند.
منجر   شهری،  عطف  نقاط  شکل گیری  بر  مؤثر  مؤلفه های  برآیند 
به  افزایش میزان قدرت انتخاب مخاطب در محیط می شوند و در 
عرضه  مکان  یک  توسط  که  انتخابی  میزان حق  از  بخشی  عمل، 
می شود به میزان خوانایی آن ارتباط پیدا می کند. بر این اساس در  
یک نقطه عطف شهری، خوانایی بیش از آنکه از ویژگی های واحد 

هر یک از عناصر مذهبی موجود در محیط ریشه بگیرد به روابط 
جاری در این فضا بستگی دارد؛ که به طور مستقیم بر  شکل گیری 
که  کرد  تفسیر  چنین  می توان  است.  تأثیرگذار  جمعی  فضای 
شاخص های مؤثر در ایجاد نقاط عطف شهری، پیش زمینة تشکیل 

فضاهای جمعی نیز هستند )نمودار 1(.
حال آنکه احداث فضاهای مذهبی برنامه محور با به حداقل رساندن 
از  فارغ  و مشارکت شهروندان در محیط،  انتخاب مخاطب  سطح 
در  کیفی،  و  فضایی  ابعاد  دیگر  و  شهر  سه بعدی  پیچیدة  تجسم 
ایجاد یک نشانة شهری منجر شده و زمینه  به  گزینة حداکثری 
افول فضای جمعی و ناخوانایی فضاهای شهری و حضور حداقلی 

شاخص های کیفی را فراهم می سازد. 
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پی نوشت

*. این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی »منظر شهری هند« و برداشت های میدانی سفر مطالعانی آن در سال 1390 است که در پژوهشکده نظر انجام شد.
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_religion_in_India  .1

   chandni chowk .2
3. معبد آکشاردام در سال 2005 توسط رئیس جمهور هندوستان، نخست وزیر و رهبر گروه مخالف مجلس هند، به ملت هندوستان تقدیم شد.گزیده سخنرانی 

رئیس جمهور، نخست وزیر و ماهاراج سووآمی در مورد جایگاه آکشاردام چنین است :
رئیس جمهور :».... این معبد مکانی برای یادگیری، کسب تجربه و تذهیب است که هنر سنتی را با معماری جدید، فرهنگ هند را با تمدن، ارزش های قدیمی را 
با دانش و مدرن ترین تکنولوژی روز درهم آمیخته است. الیه های پیچیده و درهم تنیدة این بنا نشان دهندة قدرت عقل، قدرت اراده، روح واال، محبت صرف، اتحاد 
مهارت های علمی، رنگ های متنوع فرهنگ های مختلف و قدرت مطلقة دانش است ... ما می توانیم با کمک میلیون ها مغز متفکری مانند شما به کشوری پیشرفته تر 

تا قبل از سال 2020 دست یابیم«.
نخست وزیر: وی با آرزوی پیشرفت عمیق تر مذهب، از معماری باشکوه معبد تجلیل نمود. 

ماهاراج سووآمی )سرمایه گذار اصلی احداث معبد( : »امیدوارم در این آکشاردام همه بتوانند راه زندگی خود را بیابند و زندگانی آن ها روحانی و الهی شود، درخواست 
من از خدا این است« )علمدار،1390(.

Jagdish temple .4
Udaipur .5

Pichola lack .6
7. سیتی پاالس، محل سکونت ماهاراجه از تأثیرگذاران مدیریت محلی در تاریخ هند

فهرست منابع

ترجمه:  پاسخ ده،  محیط های   .)1386( همکاران.  و  ین  ای  بنتلی،   •
مصطفی بهزادفر، چاپ سوم، تهران : دانشگاه علم و صنعت ایران.

: محمد  ترجمه  فرانسیس. )1381(. شهرسازی شهروند گرا،  تیبالدز،   •
احمدی نژاد، چاپ دوم، اصفهان : نشر خاک.

• توالیي، نوین. )1386(. شکل شهر منسجم، تهران : امیرکبیر. 
• راپاپورت، آمس. )1366(. منشأ فرهنگی مجتمع های زیستی، ترجمه: 

راضیه رضازاده، تهران : جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران.
سفر  درباره  WHها  همة   .)1391( محمدصالح.  بیدهندی،  شکوهی   •

هند، مجله علمی ـ ترویجی منظر، 4)18( : 28-33.
: منوچهر مزینی، چاپ  ترجمه  لینچ، کوین. )1385(. سیمای شهر،   •

هفتم، تهران : دانشگاه تهران.

• مدنی پور، علی. )1387(. فضاهای عمومی و خصوصی شهر، ترجمه : 
فرشاد نوریان، چاپ اول، تهران : شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.

فرهاد   : ترجمه  شهری،  فضای  طراحی   .)1379( علی.  مدنی پور،   •
مرتضایی، چاپ اول، تهران : شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری. 

با  کیفی  امر  کنترل  شهری  منظر   .)1389( سیدامیر.  منصوری،   •
مؤلفه های کمی، مجله منظر، 2)11( : 7 ـ 6.

قابل  بی نظیر،  و  دیدنی  آکشاردام،  معبد   .)1390( ایمان.  علمدار،   •
دسترس در :  http://e-tourism.blogfa.com/post-53.aspx )تاریخ 

دسترسی 94/10/2(.
• هابرماس، یورگن. )1384(. دگرگونی ساختاری حوزه عمومی، ترجمه: 

جمال محمدی، تهران : نشر افکار.

نمودار1. شاخص های مؤثر در ایجاد نقاط عطف شهری و شکل گیری 
فضای جمعی. مأخذ : نگارندگان.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 تنوع فضايي

 حضور شهروندان و تنوع مخاطبان

هنيتثبيت در خاطره جمعي و سيماي ذ  

گيري روابط اجتماعيشكل  

 انتقال معنا

رامونپيوستگي عملكردي با بافت پي  

 ايجاد مقياس انساني
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نقطه عطف  ايجاد

گيري فضاي شكل
 جمعي

 ترين عناصر مذهبي درخوانا
 نظام نشانه شناسي


