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چکیده
میدانهای ش��هری نقشی مهم در شکلگیری تجمعات سیاسی و اجتماعی داشتهاند.
توسعه و مدرنیته موجب شدهاست تا ساختار فضاهای شهری ازجمله میدانها بهشکل
هویتی ویژهای
بنیادین تغییر کند .ش��هرها از زمان ش��کلگیری تاکنون شاخصههای
ِ
داش��تهاند که طی س��الیان متمادی بهوج��ود آمدهاند؛ از اس��امی خیابانها گرفته تا
شکلگیری میدانها و بناها ،همه نشانههایی از هویت شهریاند .میدانشاه مشهد که
پساز پیروزی انقالب اس�لامی به میدانشهدا تغییر نام پیدا کرد ،ازجمله میدانهای
ش��هری است که از زمان ساخت تاکنون ش��اهد تغییرات ساختاری و هویتی فراوانی
بودهاس��ت .برگزاری تجمعات و مراسمهای ملی در این میدان چه قبلاز انقالب و چه
پساز انقالب س��بب اهمیت ویژۀ این میدان شدهاست .ازبینرفتن هویت تاریخی این
میدان براثر تغییرات انجامش��ده در معماری آن موجب شد تا در این مقاله به تحلیل
کارکردهای هویتی این میدان و همچنین مهمترین وقایع تاریخی شکلگرفته در آن
پرداخته شود.
واژگان کلیدی :مشهد؛ هویت؛ میدانشاه؛ میدانشهدا؛ انقالب اسالمی
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مقدمه
در نیمقرن اخیر افزایش انفجاری جمعیت و بهتبع آن توس��عۀ ش��هری موجب شدهاست تا در
بافت قدیمی شهرها ازجمله میدانهای شهری دگرگونیهای زیادی رخ دهد .مشهد بهعنوان
کالنش��هری مذهبی ازجمله مراکزی است که طی سالهای اخیر شاهد تغییراتی شگرف در
بافت تاریخی بودهاس��ت .مهاجرت اقوام و گروههای مختلف به مش��هد ،افزایش حاشیهنشینی
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و پیوس��تن ش��هرکها و روستاهای اقماری به محدودۀ ش��هر سبب شدهاست تا مشهد شامل
مجموعهای از فرهنگها و آداب مختلف باشد.
دگرگونیهای ایجادش��ده در ِ
بافت محالت قدیمی موجب شدهاست تا از مشهد قدیم با نام
«مشهد مدرن» یاد شود؛ نمادهایی که هیچ سنخیتی با هویت مذهبی شهر ندارند .ساختمانهایی
که با فرهنگ اصیل ایرانی همخوانی ندارند و متأثر از معماری غربی ش��کل گرفتهاند .درواقع
طراحان ش��هری بدون توجه به تاریخ و هویت مذهبی این ش��هر با ترسیم نقشههای جدید به
تخریب بافتهای قدیمی و س��اخت بناهای جدید اقدام کردهاند که بخش اعظم این تغییرات
را هم ،سرمایهگذاران و نهادهای دولتی با رویکرد تجاری انجام دادهاند .بهجرئت میتوان گفت:
بافت شهری مشهد چنان تغییر کردهاست که نمیتوان فضاسازی مناسبی برای تداعی خاطرات
بهوجود آورد .این تغییرات گس��ترده از میدانهای قدیمی شروع شده و تقریباً همۀ شهر را فرا
گرفتهاست.
میدان ارگ ،فلکۀ سرآب ،میدان تقیآباد ،میدانشاه ،فلکۀ آب ،میدان دوچرخه ،فلکۀ حضرتی
و  ...نامهاییاند که در حافظۀ نسلهای پیشین باقی ماندهاند و درواقع بخشی از هویت جمعی
مش��هدند .هویت بهمعنای خاطرهانگیزیِ محیط و احس��اس تعلقخاطر به آن است (رضوانی،
 ،1384ص .)18تغییر هویت ش��هری به این معنی اس��ت که در قرن بیستم ،فضاهای شهری
بهعل��ت تحوالت جهانی تغییرات زیادی کردهاند .در این روند رابطۀ گذش��ته و حال فضاهای
ش��هری از هم گسسته شده و در ارتباط معنیدار بین انسان و محیط سکونتش شکاف ایجاد
شدهاست (دانشپور ،1383 ،ص.)60
میدانشاه (مجسمه) یا میدانشهدای فعلی ازجمله میدانهای قدیمی مشهد محسوب میشود
که نقش مؤثری در تجمعات قبل و بعداز انقالب داشتهاست .تاکنون پژوهشهای مختلفی دربارۀ
میدان و اهمیت آن در مطالعات شهری انجام شدهاست .ولی دربارۀ نقش میدانشاه در تجمعات

میدان
میدان ،فضای باز شهری است که با حضور و مکث معنیدار انسان و با منظور معینی درارتباطبا
حرکت جمعیت ،موجودیت یافتهاس��ت (س��لطانزاده ،1385 ،ص )13و محل تجمع و تعامل
س��اکنان شهر محسوب میشود (رضوانی ،1384 ،ص .)347نویسندگانی همچون تیس اونس
( ،1387ص ،)123س��لطانزاده ( ،1385صص  )90-82و توس��لی و بنیادی ( ،1371ص)42
هرکدام با تعاریف گوناگون میدان را تقسیمبندی کردهاند .به عقیدۀ رلف :آنچه که یک فضا را به
یک مکان اعتال میبخشد ،پیوند آن با معانی و مفاهیمی عمیق است که در طول زمان گسترش
و عمق پیدا میکنند (نوربرک شولتز .)1353 ،اگر فضا سه خصوصیت ،محدودۀ کالبدی ،فعالیت

و معنی را داشته باشد از حالت فضا خارج و به مکانی با تجربهای ذهنی برای فرد تبدیل میشود
(جوان فروزنده ،1390 ،ص .)29میدانهای ش��هری عرصۀ زندگی و بروز تلقیهای هویتی را
برای مردم ایجاد میکنند (نژادستاری ،1390 ،ص .)58در میدانها با حضور افراد ،فضا شکل
میگی��رد و فضای فرهنگی جامعه ج��ان میگیرد (نظری و آس��یابی ،1394 ،ص .)23فضا و
مبین هویت و
فعالیت میدانها میتواند س��بب تمایز این فضا از سایر فضاهای شهری شود و ّ
برانگیزانندۀ احساسات باشد .عناصر نمادین میدانها نهتنها بهعلت تأثیر بصری و ایجاد خاطره
و تصاویر ذهنی بلکه بهعلت تأثیر در روابط اجتماعی و هنجارها و رفتارهای شهروندان معنیدار
میش��وند (نظری و آس��یابی ،1394 ،ص .)25فضای س��بز ،آبنما و مجسمه برای زیباسازی
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انقالب اس�لامی کاری جدی انجام نشدهاست .در اغلب شهرها ،میدانها و معابری وجود دارند
که بهدلیل موقعیت ویژۀ خود همواره شاهد رخدادهای گوناگون بودهاند .در این پژوهش تالش
میشود تا زمینههای ایجاد میدانشاه و نقش آن در گردهماییهای قبلاز انقالب بررسی شود.
پرسشهای پژوهش
مهمترین شاخصۀ هویتی میدانشهدا (میدانشاه) چیست؟
چرا این میدان محل تجمعات بودهاست؟
آیا تغییرات انجامشده در این میدان با هویت و خاطرات جمعی همخوانی دارد؟
روش محقق در این پژوهش کتابخانهای اس��ت و با اس��تفاده از اسناد و مدارک آرشیوی به
بررسی و تبیین موضوع پرداختهاست.
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میدانها استفاده میشوند (پاکزاد ،1385 ،ص .)43بهطور کلی اهمیت میدان به شکل ظاهری
آن نیست بلکه به وقایع تاریخی آن است.
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خاطرات جمعی
ش��هرها ،معابر و میدانها نقشی مهم در شکلگیری خاطرات جمعی شهروندان دارند .درواقع
خاطرات جمعی خاطراتی اس��ت که گروهی از انس��انها در آن س��هیماند و آن را به دیگران
انتق��ال میدهند (نق��یزاده ،1389 ،ص .)100عوامل زیادی در ش��کلگیری و تقویت خاطرۀ
جمع��ی و در ارزش و اهمیتیافتن فضاهای خاص نقش دارند .عواملی مانند انس��ان-جامعه،
زمان-تاری��خ ،مکان-فضا ،آیینها-رویدادها و ویژگیهای وابس��ته به آنها ،از مهمترین عوامل
شکلگیری خاطرات جمعی محسوب میشوند (دانش و طیبی ،1390 ،ص .)72شهر خودش
خاطرۀ جمعی مردمش اس��ت و مانند خاطره با اش��یا و مکانها پیوند دارد .برایناساس وجوه
اهمیت خاطرۀ جمعی را میتوان در ایجاد تصویر ذهنی یا حس روشن از گذشته و ایجاد هویت
شخصی و مکانی بیان کرد (حسینی کومله ،1392 ،ص.)71
هرآنچه در بستر زمان موجب هویتبخشی به یک مکان میشود ،وجود شاخصههایی است
که در حافظۀ جمعی افراد بهصورت مشترک نقش بستهاند .خاطره با بازسازی و یادآوری تصویر
لحظههای تاریخی نقشی مهم در بیان هویت فردی دارد .خاطرۀ جمعی ارتباطی است که در
ذهن گروهی از افراد دربارۀ خودشان و جهان اطرافشان ،در زمان و مکانی خاص تولید میشود؛
بنابراین خاطرۀ جمعی راهی است برای ایجاد هویت اجتماعی که به انسانها کمک میکند تا
هویت خود را حفظ کنند .خاطرۀ جمعی با نمایش گذشته و تاریخ در محیط فیزیکی ،کیفیت
مکانها را بهبود میبخش��د .خاطرۀ جمعی عالوهبر نقش خود در احیایِ هویت فردی نقش��ی
مهم در ایجاد و احیایِ هویت جمعی نیز برعهده دارد .فضای ش��هری بهعنوان یکی از عناصر
تشکیلدهندۀ منظر شهر ،امکان ایجاد خاطرۀ جمعی را برقرار میکند و با تکرار مراسم ،آیینها
و یاد آنها زمان و مکان را بههم پیوند میزند و حافظۀ تاریخی ش��هروندان را تقویت میکند
(قوامپور ،1389 ،ص.)76
میدانشاه مشهد از زمان ایجاد تاکنون با سه عنوان ،میدان مجسمه ،میدانشاه و میدانشهدا
در حافظۀ جمعی ش��هروندان در س��دۀ اخیر باقی ماندهاس��ت .هریک از این اسامی در بازیابی

خاطرات جمعی نس��ل گذشته نقش اساسی دارد .نامی که بر مکانهای یادمانی شهر گذاشته
میشود ممکن است در طول زمان و بهدالیل گوناگون تغییر کند؛ ولی این موضوع بههیچوجه
نباید سبب ازمیانرفتن حافظۀ تاریخی مرتبط با آن مکانها و ازبینرفتن مستندات تاریخی و
بهخطرافتادن هویت آن مکانها شود (شعله ،1385 ،ص.)18

فرهنگی بودهاست.
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ساختمان شهرداری مشهد
س��اختمان شهرداری مشهد یکی از بناهای قدیمی اس��ت که قبلاز میدان مجسمه پیریزی
شدهاست .ساختمان کنونی شهرداری را در اواخر دورۀ رضاشاه ،مهندسان آلمانی در چهار طبقه
طراحی کردند (ش��افعی و دیگران ،1384 ،ص )6ولی بهدلیل حادثۀ ش��هریور 1320و حضور
روسها در مش��هد نیمهتمام و تا سال  1332بیاس��تفاده ماند .در این سال ادارۀ شهرداری به
این ساختمان منتقل شد و عبدالوهاب اقبال -شهردار وقت -بخش غربی ساختمان شهرداری
را  5س��ال در اختیار ادارۀ کش��اورزی گذاشت تا ادارۀ کش��اورزی درقبال آن طبقۀ دوم و سوم
را در س��مت غربی بسازد .مساحت ساختمان شهرداری تا سال 1348ش 4646 ،مترمربع بود
و پسازآن با خرید منازل اطراف افزایش یافت .در س��ال  1352هم ش��رکت ساختمانی مالون
با نظارت مهندس الس��تی طبقات دوم و س��وم را در سمت شرقی ساختمان احداث کرد .طی
سالهای اخیر هم بهدلیل نیاز به مکان اداری وسیعتر ،ساختمانی جدید در جنوب ساختمان
قدیمی احداث و در س��ال  1385از آن بهرهبرداری ش��د (برادران قاسمی ،1390 ،صص 50-
 .)51در گذشته بالکن ساختمان شهرداری محل سخنرانی تعدادی از شخصیتهای سیاسی و
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ساختمان شهرداری مشهد درحال ساخت در اواخر دورۀ رضاشاه

مجسمۀ رضاشاه
از اواخر دورۀ رضاشاه نام «میدان مجسمه» بر میدان مقابل ساختمان درحال تأسیس شهرداری
ساَز ساخت مجسمه ،از اوایل اردیبهشتماه  1327زمینههای
اطالق میشد .حدود یک دهه پ 
پیشروی
آمادهسازی میدان مجسمۀ مشهد شروع شد .قبلاز افتتاح مجسمۀ رضاشاه مشکالتی ِ
این میدان قرار داشت که استاندار خراسان در نامهای به وزارت کشور درصدد رفع آن برآمد:
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« ...در اوایل خردادماه  1327مراسم افتتاح مجسمۀ شاهنشاه فقید [باید] انجام یابد و برای
این منظور باید میدان مجسمه که محل تقاطع شش خیابان آباد مشهد و فع ً
ال فاقد تسطیح و
آسفالت [است] و وضعی نامطلوب دارد اصالح و جدولبندی [شود] و درنتیجه بهصورت مطلوب
و پسندیده درآید .هزینۀ این اصالحات که محیط عمل آن قریب دوازده هزار مترمربع وسعت
دارد طبق برآورد کارشناس در حدود یکصدوپنجاه هزار ریال تخمین گردیده که باید از محل
درآمد اختصاصی آسفالت تأمین شود» (ساکماق .)69915/9 ،همچنین در تاریخ 1327/2/16
بدر -نیابت تولیت -در نامهای به وزارت دربار شاهنشاهی درارتباطبا آمادهکردن میدان مجسمۀ
مشهد نوشتهاست:
«چون برای آس��فالت میدان اطراف مجس��مه اعتبار کافی موجود نبود و ازطرفی وقت هم
برای انجام این منظور باقی نبود در نظر گرفته ش��ده فع ً
ال نس��بت به جدولبندی و تس��طیح
آنجا از محل درآمد اختصاصی آس��فالت اقدام گردد و به مالکین آنجا تذکر داده ش��ود ظواهر
مس��تغالت و خانههای اطراف را اصالح و تعمیر نمایند که از وضع فعلی خارج ش��ده و به وجه
بهتری تبدیل گردد .برای هزینۀ جدولبندی و تسطیح میدان طبق برآورد و نظر کارشناسان
در حدود یکصدوپنجاه هزار ریال اعتبار مورداحتیاج است که فع ً
ال ازجهت فوریت امر با جلب
موافقت هیئت نظارت شهرداری از محل موجودی و عواید بهطور امانی شروع بهکار شدهاست»
(ساکماق.)69915/9 ،
مجس��مۀ رضاش��اه روز یکش��نبه دوم خرداد  1327مصادف با میالد امام علی(ع) همراه با
برگزاری مراس��می افتتاح شد (آفتاب شرق .خرداد  ،1327ص .)4این مجسمه در باالخیابان و
محل تقاطع ش��ش خیابان نصب شد .برای افتتاح مجسمه ،اطراف میدانشاه و وسط میدان و
س��اختمان شهرداری با  3450المپ تزیین شده بود (ساکماق .)150295/2 ،به این مناسبت
ابوالفضل وارسته شعری سرودهاست:

[که] در محلهای مخصوص حضور داشتند و عدهای اشخاص متفرق در تمام میدان و بامهای
اطراف تا مسافت زیادی هم در چند خیابان که به میدان مجسمه وارد میشود اجتماع نموده
بودند .عدۀ آنها بهطوریکه تخمین زده شد از پنجاههزار نفر متجاوز بود ...در شب قبل هم به
هزار نفر از طالب و اشخاص مستمند بهمناسبت شب میالد حضرت علی (ع) و مراسم افتتاح
مجسمۀ رضاشاه ازطرف نایبالتولیه شام داده شد( »...ساکماق.)76792 ،
َ -1ق ّرابهکش :قرابهکشنده؛ شرابکشنده؛ ساقیَ .ق ّراب ِه :شیشۀ شراب؛ صراحی.
 -2این بیت با اندکی تغییر تضمینی است از مطلع غزل  285از غزلیات حافظ:
در عهد پادشاه خطابخش جرمپوش  ///حافظ قرابهکش شد و مفتی پیالهنوش

شهدای مشهد) |
| تحلیلی بر ساختارهای هویتی میدان در تجمعات انقالب اسالمی (مطالعۀ موردی :میدان
ِ

در عهد پادشاه جوانبخت عیبپوش
2
قاضی َقرابهکش 1شد [و] وارسته بادهنوش
ملت بهپاس خدمتت ای شاه مهربان
از زر کنون مجسمه سازد چرا خموش ( ...ساکماق.)69915/7 ،
ازطرف ش��هرداری مشهد عدۀ زیادی از بزرگان ش��هر و رؤسای ادارات برای افتتاح مجسمه
دعوت شدند و در ساعت چهارونیم عصر مراسم افتتاح شروع شد .پساز صرف چای و شیرینی،
مجری برنامهها را اعالم کرد و با سخنرانی آقای عطاردی
مدیر تربیتبدنی خراس��ان بهعنوان
ْ
کفیل شهرداری دربارۀ نحوۀ ساخت و نصب مجسمه مراسم رسماً شروع شد .گلشائیان استاندار
خراس��ان پرچم ایران را از باالی مجس��مه کنار گذاشت و از مجسمۀ رضاشاه پردهگشایی کرد.
استاندار ،فرماندار ،نیابت تولیت ،فرماند ِه لشکر ،رئیس اتاق بازرگانی ،رئیس شورای کشاورزان،
مدیر روزنامۀ آزادی ،مدیر روزنامۀ طوس ،مدیر روزنامۀ آفتاب شرق و مدیر روزنامۀ ندای خراسان
سخنرانی کردند .درپایان ،مراسم رژۀ ارتش دربرابر مجسمه برگزار شد و ساعت ششونیم مراسم
پایان یافت (آزادی3 ،خرداد ،1327ص.)1
محمود بدر  -نایبالتولیۀ آس��تان قدس -در گزارش��ی به جم  -وزیر دربار -مراس��م افتتاح
مجسمۀ شاه در مشهد را چنین توصیف کردهاست:
« ...در این س��نوات بنده در اکثر مراس��م افتتاح مجس��مهها و تش��ریفات و نظیر آن حضور
داش��تهام ،بهطور قطعی ازحیث کثرت عدۀ حضّ ار و نظم و بروز احساس��ات ازطرف مردم نظیر
آنچه در این موقع مشهود گردید تاکنون مشاهده نکردهام .عدۀ مدعوین بالغبر یکهزار نفر بود
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مجس��مۀ برنزی تمامقد رضاش��اه را غالمرضا رحیمزادۀ ارژن��گ 1از هنرمندان معروف ایران
س��اخت .پایۀ مجسمه از سنگهای مرمر رنگین تربتحیدریه بود که در کارخانۀ سنگتراشی
حجارباش��ی تهیه و نصب ش��ده بود .خود مجس��مه هم در طول سه س��ال از  1316تا 1319
ساَز هشت سال پردهگشایی شد؛ مجسمه به این زیبایی در دنیا تک بود (آزادی،
ساخته شد و پ 
3خرداد ،1327ص.)1
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میدانشاه مشهد در دهۀ سی

میدانشاه
با افتتاح میدانش��اه مش��هد ،این میدان یکی از اماکن تجمع سیاسیون و تشکلهای فعال در
ش��هر مشهد شد .وقایع این میدان نش��اندهندۀ اهمیت آن در تحوالت معاصر است .موقعیت
جغرافیای��ی این میدان ازلحاظ نزدیکی به حرم مطهر و قرارگرفتن برخی از ادارات مش��هد در
خیابان مجاور آن موجب شده است تا یکی از مراکز پرتردد شهری باشد؛ بنابراین همواره مبدأ
تجمع و راهپیمایی بودهاست.
برخی از تجمعات و وقایع میدانشاه از زمان تأسیس تا انقالب اسالمی عبارتاند از:
ساَز انجام مراسم تدفین رضاش��اه در شهرری ،در میدانشاه
روز یکش��نبه  1329/2/17پ 
مشهد هم مراسم دعا و سوگواری برگزار شد .یک گروهان سرباز در اطراف میدان به فاصلۀ معین
 .1غالمرضا رحیمزادۀ ارژنگ (درگذش��ته در دهۀ  )۱۳۴۰مجسمهس��از و پیکرتراش ایرانی بود .تندیس و پیکرۀ انوشیروان
دادگر در کاخ دادگستری ( )۱۳۲۱و تندیس «نبرد گرشاسب با اژدها» در میدان باغ شاه (حر کنونی) ( )۱۳۳۹از آثار برجستۀ
او بهشمار میروند .او تحصیلکردۀ رشتۀ نقاشی و مجسمهسازی در دانشگاه کیف بود.

شهدای مشهد) |
| تحلیلی بر ساختارهای هویتی میدان در تجمعات انقالب اسالمی (مطالعۀ موردی :میدان
ِ

برای انتظامات مستقر شدند؛ دو دستگاه پوش مخصوص برای پذیرایی در میدان برپا و اطراف
میدان با نوار سیاه محصور شد؛ همچنین پایههای مجسمه نیز در دو قسمت با پارچههای سیاه
پوشانده شد و اطراف آن با گل پوشانده شد؛ چند بلندگو هم در نقاط مختلف برای پخش صدا
نصب شد .مدعوین ساعت پانزده در میدان حاضر شدند؛ رؤسا و معاونان ادارات و بنگاهها ،قضات
عالیرتبه ،افس��ران ارشد لشکر ،ش��هربانی و ژاندارمری و اعضایِ اتاق بازرگانی ،مدیران جراید،
مراسم شامل تالوت قرآن و
دانشآموزان و  ...در اطراف میدان صفوف مرتبی را تشکیل دادند.
ْ
سپس خواندن خطبه ،یک دقیقه سکوت و درپایان ،گذاشتن بیست تاج گل بهپای مجسمه بود
(ساکماق.)118641/5 ،
طی س��الهای  1330تا  1332شمسی میدانش��اه صحنۀ رقابت و میتینگهای سیاسی
طرفداران مصدق بود (جدول شمارۀ 23 .)1تیر1330ش میتینگی در حمایت از دکتر مصدق
ساَز سخنرانی کوتاه محمدتقی شریعتی و عابدزاده
در این میدان تشکیل شد .در این تجمع پ 
وقتی نوبت به شیخ محمود حلبی رسید ،بهعلت تشویق زیاد مردم او تنها موفق به خواندن دو
بیت از اشعار روی پالکاردهای در دست مردم شد« :همین پرچم سبز و سرخ و سفید  /نشانی
ز پیروزی اس��ت و امید» و «همین پرچمی که بهدس��ت من است  /نشانی ز خلع ید از دشمن
است» (جعفریان ،1382 ،صص .)58-57

123

میدانشاه مشهد در اوایل دهۀ پنجاه

جدول شمارۀ  :1برخی از تجمعات و وقایع میدانشاه مشهد از سال  1327تا ( 1357جاللی.)1377 ،
موضوع
تاریخ
ردیف
1

1327/3/1

2

1330/3/2

3

1330/4/14

میتینگ جمعیت ایرانی هواداران صلح

5

1330/9/29

6

1330/12/16

میتینگ و اعالم انزجار از نمایندگان اقلیت و اعالم حمایت از کاشانی و دکتر
مصدق ازطرف حزب ایران

4
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1330/9/25

گشایش میدان توسط گلشائیان استاندار خراسان

برگزاری میتینگ در روز جمعه ازسوی جمعیتهای مؤتلفه و سخنرانیهایی در
حمایت از مصدق
میتینگ حزب ایران و اتحادیۀ سادات حسینی و انجمن فارغالتحصیالن

میتینگ کلوپ مصدق

7

1330/12/29

اعالن جشن ملی و تشکیل میتینگ به دعوت آیتاهلل کلباسی

9

1331/2/5

میتینگ کلوپ مصدق

8

1331/1/29

میتینگ کلوپ مصدق

10

1331/4/27

میتینگ گروههای سیاسی به طرفداری از مصدق

12

1331/5/31

میتینگ کلوپ مصدق و سخنرانی صادق بهداد

1331/7/24

میتینگ حزب پانایرانیسم و حزب ایران و کلوپ مصدق

1341/10/30

اجتماع کارگران نخریسی و برق و ...با هدف تأیید لوایح ششگانه

11
13
14
15
16

1331/5/2

1331/6/28

1332/5/16

میتینگ کلوپ مصدق و سخنرانی صادق بهداد
میتینگ کلوپ مصدق

میتینگ جمعیت طرفداران ادامۀ نهضت مشروطیت

برگزاری اولین میتینگ حزب ایران نوین و سخنرانی حسنعلی منصور
نخستوزیر

17

1343/3/22

18

1346/5/5

20

1356/10/17

تجمع زنان بهمناسبت سالگرد کشف حجاب

1357/9/19

پایینآوردهشدن مجسمۀ رضاشاه در شب عاشورا بهدست انقالبیون شهر مشهد

19
21
22

1350/9/13
1357/7/30

23

3و1357/10/4

24

1357/10/10

میتینگ بزرگ حزب مردم

تجمع بزرگ کارگران خراسان برای تجلیل از پیروزی ارتش در خلیج فارس
راهپیمایی دانشآموزان دبیرستان خسروی به سمت این میدان

قطع درختان میدان و آتشزدن پایههای مجسمۀ رضاشاه بهدست انقالبیون
مشهد
آویزانکردن جنازۀ دو دژبان کشتهشده در این میدان

شهدای مشهد) |
| تحلیلی بر ساختارهای هویتی میدان در تجمعات انقالب اسالمی (مطالعۀ موردی :میدان
ِ

جامعۀ مطبوعات خراس��ان ازجمله «آفتاب شرق ،خراسان ،آزادی ،هیرمند ،رستاخیز ،نوای
خراس��ان ،نور ایران ،آهنگ خاور ،ناطق خراس��ان ،نبرد ما ،نور خراس��ان و »...برای حمایت از
رفران��دوم در اعالمی��های از عموم مردم دعوت کردند تا روز دوش��نبه اول بهمن 1341ش در
رپی این
میدانشاه تجمع و از برنامۀ شاه حمایت کنند (ناطق خراسان ،سال  ،12شمارۀ َ .)7د ِ
دعوت ،عصر روز دوشنبه اول بهمن تجمعی در میدانشاه مشهد برای حمایت از لوایح ششگانه
برگزار ش��د .در این اجتماع آقای گلشن آزادی ،مدیر روزنامۀ آزادی به نمایندگی از مطبوعات
خراسان دربارۀ مواد ششگانه سخنرانی کرد و درپایان عبدالحسین آموزگار مدیر روزنامۀ آفتاب
ش��رق ،متن تلگراف آمادهشده ازطرف جامعۀ مطبوعات خراسان برای مخابره به حضور شاه را
قرائت کرد و مراسم بهپایان رسید (آفتاب شرق ،سال  ،38شمارۀ .)242
ش��رکت خدام آستان قدس در تظاهرات حمایت از لوایح ششگانه در 29دی( 1341آفتاب
شرق ،سال  ،38شمارۀ  ،)242برگزاری مراسم روز سوم اسفند در سال  1341و نثار تاج گل به
مجسمه (ساکماق ،)93160/7 ،مراسم سالروز  28مرداد (خراسان ،شمارۀ  ،4954سال  )18و
برگزاری جشن روز ارتش در 21آذرماه 1346و رژۀ پادگان مشهد (ساکماق )49256 ،برخی از
برنامههایی است که در دهۀ چهل در میدانشاه مشهد برگزار شد.

125

حضور کارگران در مراسم سالگرد  28مرداد در میدانشاه ،دهۀ چهل
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در دهۀ پنجاه هم میدانشاه مشهد شاهد تجمعات و برگزاری برنامههای مختلفی بود؛ مانند:
اجرایی حزب ایران نوین در این میدان درارتباطبا مسائل
سخنرانی هویدا نخستوزیر و هیئت
ِ
ِ
سیاس��ی و اجتماعی و انتخاباتی در روز پنجشنبه سوم تیرماه ( 1350ساکماق.)116560/2 ،
با نزدیکش��دن به روزهای انقالب ،این میدان صحنۀ تظاه��رات و اتفاقات زیادی بود .تخریب
مجسمۀ رضاشاه مهمترین واقعۀ آذر  1357در این میدان است .یکی از روزنامهنگاران ماجرای
تخریب مجسمۀ شاه را چنین تشریح کردهاست:
«18آذر 1357به میدان جل ِو شهرداری رسیدیم که مالحظه شد مجسمۀ رضاشاه که مدت
چهل سال در میدان سوار بر اسب همچنان استوار بود با همۀ استحکامش همچون موم بهدست
م��ردم خورد و خمیر ش��ده و پایین آوردهاند و نمیدانم جنازۀ این مجس��مۀ عظیم [را] که از
برنز قیمتی بود و گویا در ایتالیا س��اخته ش��ده بود به کجا بردند که اثری از آن دیده نمیشد»
(سیدقطبی ،1392 ،ص .)45درگیری انقالبیون با نظامیان و شهادت حدود  10نفر در ماههای
منتهی به انقالب -بهویژه دیماه -از حوادث تلخ میدانشاه است (جدول شمارۀ .)2
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آتشزدن پایههای مجسمۀ رضاشاه در میدانشاه مشهد در دیماه 1357

جدول شمارۀ  :2شهدای انقالب در میدانشاه (جاللی ،زمستان 1391؛ شاکری.)1359 ،

3

فریدون بهارلو

5

حاج محمد بیگلری

7

محمود شنایی نوزاد

1

2

میدانشاه

 2دی

خلیل اسماعیلزادۀ عنبرانی

میدانشاه

هادی مقدم آهنگران

میدانشاه

مهدی حسینزادۀ یزدی

میدانشاه

8

ناصر گیوهچی

میدانشاه

9

حسن نیکاختر

میدانشاه

10

سیدمحمد روحبخش

میدانشاه

4
6

میدانشاه
میدانشاه

 2دی
 2دی

 3دیماه
 3دیماه
 4دیماه

 10دیماه
 10دی زخمی و  19دی
شهید شد
اواخر دیماه

ساَز پایینانداختن مجس��مۀ رضاشاه در شب 4دی 1357تمام درختان میدانشاه را قطع
پ 
کردند و پایۀ پیکره رضاش��اه را هم آتش زدند .صبح روز جاری نیز حدود 5هزار نفر در میدان
مذکور اجتماع کردند و پایۀ مجس��مه را با وسایلی مثل پتک تخریب و با خاک یکسان کردند
(انقالب اسالمی بهروایت اسناد ساواک ،1376 ،ص.)160
میدانش��اه مش��هد از زمان افتتاح تا انقالب اسالمی یکی از نقاط مهم برای برگزاری مراسم
عمومی ب��ود .درواقع این میدان در دو مقطع مهم نقشآفرین��ی کرده و محلی برای خاطرات

جمعی بودهاست :نخست ،طی سالهای  1330تا  1332بهدلیل برگزاری میتینگهای سیاسی
موردتوجه بودهاس��ت؛ دوم ،در جریان انقالب از آبان ت��ا بهمنماه  1357این میدان نقطۀ اوج
توجهات بودهاست .نمایش اجساد نظامیان (جدول شمارۀ  ،)3کشتهشدن تعدادی از انقالبیون و
نهایتاً تخریب مجسمه موجب شد تا در حافظۀ جمعی عموم شاهدان وقایع ،تجسمی از مبارزه
از این میدان وجود داشته باشد .بررسی اخبار روزنامۀ خراسان طی  30سال قبلاز انقالب نشان
میدهد میدانشاه محل برگزاری جشنها و مراسم ملی بودهاست.

شهدای مشهد) |
| تحلیلی بر ساختارهای هویتی میدان در تجمعات انقالب اسالمی (مطالعۀ موردی :میدان
ِ

ردیف

نام
حسن گلزاری

محل شهادت
میدانشاه

تاریخ
 2دیماه
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جدول شمارۀ  :3اسامی نظامیان کشتهشده و نظامیانی که اجساد آنها در
میدانشاه از مجسمه آویزان شد

نام
ردیف
سرپاسبان عباس کاتب
1
ستوان سلطانی
2
3
4

سرپاسبان خسروی
سرپاسبان مقدم

منبع :جاللی ،زمستان 1391

محل
در میدانشاه کشته شد

تاریخ
 3دی

جنازهاش را به مجسمۀ شاه بسته بودند

 9دی

جنازهاش را به مجسمۀ شاه بسته بودند

 9دی

جنازهاش را به مجسمۀ شاه بسته بودند
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نمایش جنازۀ یکی از نظامیان در پایۀ مجسمۀ شاه دیماه 1357

 9دی

نشدهاس��ت و حتی ساختوس��ازهای آن بدون توجه به نام میدان و فضای معنوی آن ش��کل
گرفتهاست .درواقع امتداد تاریخی این میدان در طراحیها لحاظ نشدهاست و ساختوسازهای
فعلی آن عاملی مهم در خاطرهزدایی محسوب میشوند.

شهدای مشهد) |
| تحلیلی بر ساختارهای هویتی میدان در تجمعات انقالب اسالمی (مطالعۀ موردی :میدان
ِ

ساَز کشتار دوم دیما ِه مشهد تصمیم گرفته شد تا چند نفر از کـشتهشدگان در میدانشاه
پ 
دفن ش��وند و میدان مذکور میدانشهدا نامگذاری ش��ود (مراسان ،شمارۀ بازیابی  ،572صص
111-110؛ ش��مسآبادی ،1389 ،ص)279؛ ول��ی آن زمان این موضوع عملی نش��د و بعدها
میدانش��اه به میدانشهدا تغییر نام یافت .روزنامۀ خراسان در 23اردیبهشت 1358در مطلبی
با عنوان «میدانش��هدا» به جزئیات حوادث انقالب در این میدان پرداخت و درخواست کرد تا
حوادث این میدان فراموش نشود.
«ش��ما ای همش��هریها که در ط��ول روز بارها و باره��ا این می��دان را دور میزنید و از آن
میگذرید به یادتان باشد که نام این میدان چیست؛ این همان میدانیست که در آن حماسهای
افتخارآمیز بهوجود آمد .حماس��ۀ آنهایی که یکش��نبۀ خونین شهرمان را ساختند .این همان
ساَز انقالب نیز نقطۀ شروع تجمعات و
میدان شهداست» (پورفر ،1358 ،ص .)6میدانشهدا پ 
راهپیماییها بودهاست.
غرض از بیان رویدادهای مرتبط با میدانشهدا توجه به ساختارهای کنونی این میدان است.
در طراح��ی جدید این میدان ب��دون توجه به عناصر هویتی آن تغییراتی انجام شدهاس��ت و
خاطرات جمعی شهروندان و وقایع انقالب در این میدان نادیده گرفته شدهاست .با گذر سالها
و طرح تخریب و توس��عۀ میدانشهدا ،شاهد تغییرات کالبدی در فضای میدان مزبور هستیم.
هرچند مهمترین میدان ش��هر کارکردهای گذش��ته را ندارد ولی موقعیت اداری و تجاری آن
باعث افزایش ترافیک منطقه شدهاست و شهروندان و زائران با سبک جدیدی از معماری روبهرو
شدهاند که هیچ سنخیتی با هویت شهری ندارد .به حافظۀ جمعی در طراحی این میدان توجهی
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نمایی از میدانشهدا در سال 1395

نتیجه
هویت و حافظۀ جمعی دو مشخصۀ اصلی شهر و میدانهای اصلی آن بهشمار میآیند .بیتوجهی
به هویت میدانهای اصلی سبب میشود تا نسل آینده نتوانند گذشته و هویت شهری را درک
میدان شهدای مشهد موجب شد تا خاطرۀ جمعی
کند .طی سالهای اخیر تغییرات پیاپی در
ِ
شهروندان نادیده گرفته شود .حتی از زمان نامگذاری این میدان به میدانشهدا نیز بیتوجهی
به وقایع انقالب در این میدان مشهود بودهاست و شاهد تغییرات گسترده در این میدان بودهایم.
درواقع طراحان شهری طی سالهای اخیر بدون توجه به هویت و خاطرات جمعی ،تغییراتی در
سبک معماری میدانشهدا انجام دادهاند؛ بهطوریکه بهسختی میتوان نشانههای هویتی این
میدان را پیدا کرد .بهنظر میرسد رویکردهای تجاری و بیتوجهی به پیشینۀ این میدان ازجمله
مسائلی است که در معماری فعلی میدانشهدا نمود پیدا کردهاست .نادیدهگرفتن هویت تاریخی
میدانش��هدا موجب شدهاست تا خاطرهانگیزی این مکان بهمرورزمان تنزل پیدا کند و شاهد
گسست تاریخی و نابودی جذابیتهای بصری آن باشیم .رویکرد به تاریخ و هویت اماکن موجب
میشود تا رابطۀ شهروندان با گذشته پیوند بخورد و خاطرهانگیزی میدانها و خیابانهای شهر
برای ش��هروندان حفظ شود .پیشنهاد میشود اسناد تصویری و مکتوبِ مرتبط با میدانشهدا
گردآوری ش��ود تا با ایجاد موزهای در این میدان ،بخشی از تاریخ معاصر مشهد درمعرض دید
عموم قرار گیرد.

منابع
اسناد

93160/7؛ 49256؛ .116560/2

•انقالب اسلامی بهروایت اسناد ساواک .)1376( .تدوین :مرکز بررسی اسناد تاریخی
وزارت اطالعات .تهران :سروش.
•برادران قاس��می ،مهدیه .)1390( .تاریخچۀ شهرداری مش�هد :پیشینۀ شهرداران،
معاونتها ،مدیریتها و سازمانها .مشهد :سخنگستر.
•پاکزاد ،جهانش��اه .)1385( .راهنمای طراحی فضای شهری در ایران .تهران :انتشارات
شهیدی.
•توسلی ،محمود؛ بنیادی ،ناصر .)1371( .طراحی فضاهای شهری .تهران :دفتر فرهنگ
اسالمی.1371 .
•تیس اونس ،توماس .)1387( .گونهشناسی فضا در شهرسازی :روشی بهمنظور طراحی
زیباشناسانۀ شهرها( .مهشید شکوهی ،مترجم) .تهران :دانشگاه هنر.
•جعفری��ان ،رس��ول .)1382( .جریانها و س�ازمانهای مذهبی سیاس�ی ای�ران (از
رویکارآمدن محمدرضاش�اه تا پیروزی انقالب اسلامی) س�الهای .1357-1320
تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.
•جاللی ،غالمرضا با همکاری حسین طاهری وحدتی ،عباسعلی قلیزاده .)1377( .تقویم
تاریخ خراسان از مشروطه تا انقالب اسالمی .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
•رضوانی ،علیرضا .)1384( .در جستجوی هویت شهری مشهد .تهران :وزارت مسکن
و شهرسازی.
•سلطانزاده ،حسین .)1385( .فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران .تهران :دفتر
پژوهشهای فرهنگی با همکاری شهرداری.
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| تحلیلی بر ساختارهای هویتی میدان در تجمعات انقالب اسالمی (مطالعۀ موردی :میدان
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کتاب

•مرکز اسناد انقالب اسـالمی (مراسان) ،شمارۀ بـازیابی .572
•س��ازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آس��تان قدس رضوی (ساکماق) ،اسناد به
ش��مارۀ اموالی69915/7 :؛ 69915/8؛ 69915/9؛ 150295/2؛ 76792؛ 118641/5؛
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•ش��افعی ،بیژن و دیگران .)1384( .معماری کریم طاه�رزادۀ بهزاد .مجموعهمعماری
دوران تحول در ایران .تهران :دید.
•شاکری ،رمضانعلی .)1359( .انقالب اسالمی مردم مشهد از آغاز تا استقرار جمهوری
اسالمی بهانضمام مقدمه و متن کامل قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .مشهد :امام.
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تهران :طحان.
•نقیزاده ،محمد .)1389( .تحلیل و طراحی فضای شهری (مبانی ،تعاریف ،معیارها و
شیوهها) .تهران :پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر و جهاد دانشگاهی.
•نوربرک ش��ولتز ،کریستیان .)1353( .مفاهیم جدید معماری :هستی ،فضا و معماری.
(محمدحسن حافظی ،مترجم) .تهران :کتابفروشی تهران.
•پورفر ،حسین« .)1358( .میدانشهدا» .روزنامۀ خراسان.1358/2/23 ،
•جاللی ،غالمرضا( .زمس��تان « .)1391روزشمار دیماه خونین مشهد» .ویژهنامۀ نقش
مشهد در انقالب اسالمی ،سال سوم .شمارۀ .3
•جوان فروزنده ،علی؛ مطلبی ،قاسم( .بهاروتابستان « .)1390مفهوم حس تعلق به مکان
و عوامل تشکیلدهندۀ آن» .هویت شهر ،دورۀ  5شمارۀ  ،8صص .37-27
•حسینی کومله ،مصطفی؛ ستودۀ علمباز ،فاطمه( .زمستان « .)1392نقش خاطرۀ جمعی
در باززندهس��ازی بافتهای تاریخی :ارائۀ راهکار درخصوص ناحیۀ تاریخی الهیجان».
هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی ،دورۀ  ،18شمارۀ .4
•دانش ،جابر؛ طیبی ،امیر( .تابستان « .)1390کیفیت حضور در میادین شهری با تأکید
بر نمونههای س��نتی ایران» .مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،سال اول ،شمارۀ  ،4صص
.80-71
•دانشپور ،س��ید عبدالهادی( .بهار « .)1383درآمدی بر مفهوم و کارکرد هویت محیط
انسانساخت» .باغ نظر ،سال اول ،شمارۀ اول ،صص .70-59
•سیدقطبی ،سیدمهدی( .بهمن « .)1392انقالب مشهد بهروایت یک روزنامهنگار بومی».
ویژهنامۀ نقش مشهد در انقالب اسالمی ،سال چهارم ،شمارۀ .4
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•روزنامۀ آفتاب شرق ،شمارۀ ( ،1787خرداد )1327؛ شمارۀ  ،242سال .38
•روزنامۀ خراسان ،شمارۀ  ،4954سال .18
•روزنامۀ ناطق خراسان ،سال  ،12شمارۀ .7
تصاویر

شهدای مشهد) |
| تحلیلی بر ساختارهای هویتی میدان در تجمعات انقالب اسالمی (مطالعۀ موردی :میدان
ِ

•شعله ،مهسا( .پاییز « .)1385دروازههای قدیم در خاطرۀ جمعی شهر معاصر ،ریشهیابی
رشتههای خاطرهای» .نشریۀ هنرهای زیبا ،شمارۀ  ،27صص .26-17
•ش��مسآبادی ،حس��ن( .زمس��تان « .)1389آیتاهلل خامنهای و تحص��ن روحانیت در
بیمارستان شاهرضا» .مجلۀ پانزده خرداد ،دورۀ سوم ،شمارۀ  ،26صص .284-257
•قوامپور ،انیس��ه( .آبان و آذر « .)1389بررسی نسبت خاطرۀ تاریخی از فضا با موفقیت
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تنزل جایگاه آن در شهرهای امروز با تأکید بر شهرهای ایرانی» .فصلنامۀ شهر ایرانی
اسالمی ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،3صص .70-57
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پایههای مجسمۀ شاه پ 
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نمایی از میدانشاه دهۀ پنجاه
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ِ
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برآورد هزینههای میدان شاه مشهد و ایجاد آن از محل بودجۀ شهرداری.
منبع( :ساکماق )69915/9

