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 چکیده

در متامی کشورهای دنیا، مدیریت شهری یکی از نیروهای پویایی شهر 

ترین ابزارهای های توسعه شهری از مهماست. در این میان، انواع طرح

باشد. پژوهش مداخله مدیریت شهری به منایندگی از حاکمیت می

های توسعه شهری بر حارض با هدف تحلیل اثرات اجرای طرح

هویتی شهر مشهد، علل تغییر کاربری و -های باارزش تاریخیمکان

تخریب بافت تاریخی و ابنیه باارزش و ارزیابی مجموعه اقدامات و 

شده در بخش مرکزی شهر مشهد تدوین های شهری انجامپروژه

ماهیت و  نظر و از کاربردي نظر هدف، از پژوهش گردیده است. این

وش تحلیلی است که در بخش تحلیل فضایی از ر -توصیفی روش،

ای با ی هوایی قدیمی و تصاویر ماهوارههاتفسیر برصی عکس

مرت استفاده شده است. چهارچوب تحلیلی پژوهش با  5/0رزولوشن 

گانه لوفور از ابعاد فضا، شامل پرکتیس فضایی، تأکید بر مفاهیم سه

فضای بازمنایی، خصوصاً بازمنایی فضایی شکل گرفته است. نتایج 

های شهری اجراشده در بخش و طرح هادهد، سیاستنشان می

مرکزی شهر مشهد، به هویت تاریخی آن آسیب جدی زده است. 

زدای حاکم بر این فضا، قادر به حفظ بافت شیوه بازمنایی هویت

زدایی و صورت تک بنا نیز نبوده و موجب جمعیتتاریخی، حتی به

محله های تاریخی شهر مشهد و از بین رفنت مفهوم کارکردزدایی بافت

های در این مناطق کهن شده است. تأکید بر حفاظت از لکه

داشت جمعیت بومی، مانده بافت تاریخی، تالش در نگاهباقی

بازآفرینی و احیاء محالت تاریخی، ایجاد تعادل بین حفاظت و توسعه 

بخشی ابنیه از طریق ها و اقدامات مدیریت شهری و کاربریدر طرح

پیشنهاد برای گردشگری، راهربدهای قابل های فرهنگی مانندفعالیت

 باشند.هایی میآیندۀ چنین پهنه

مکان باارزش، گردشگری، رویکرد  تحلیل فضایی،واژگان کلیدی: 

 انتقادی، مشهد

 

Abstract 

In all countries of the world, urban management is one 

of the dynamic forces of the city. Among these, various 

urban development plans are the most important tools 

of urban management intervention on behalf of the 

government. The present article aims to analyze the 

effects of urban development projects on the destruction 

of historical-identity sites in Mashhad, the causes of land 

use change and destruction of valuable historical 

buildings and structures in Mashhad and evaluation of 

urban actions and projects in the central part of 

Mashhad Has been. This research is applied in terms of 

purpose and descriptive-analytical in terms of nature 

and method. In the spatial analysis section, visual 

interpretation of old aerial photographs and satellite 

images with a resolution of 0.5 meters has been used. 

The analytical framework of the research is formed by 

emphasizing Lefebvre's three concepts of space 

dimensions, including spatial practice, representational 

space, especially spatial representation. The results 

show that the policies and urban plans implemented in 

the central part of Mashhad have seriously damaged its 

historical identity. The depopulation representation in 

this space has not been able to preserve the historical 

context, even as a single building, and has led to the 

depopulation and de-functionalization of the historical 

contexts of Mashhad and the disappearance of the 

concept of neighborhood in these ancient areas 

emphasis on the protection of remnants of historical 

fabric, efforts to preserve the indigenous population, 

regenerate and revitalize historic sites, balance 

conservation and development in urban management 

plans and actions, and use of buildings through cultural 

activities such as tourism, are suggested strategies for 

future of this areas. 

Keywords: Spatial analysis, Valuable place, Tourism, 

Critical approach, Mashhad 
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 مقدمه

برگرفته از جنبش  ،های جامعطرح تحمیلقرن از بیش از نیم

مبتنی بر ساماندهی به عملکردهای چهارگانه اسکان، - مدرن

که نتوانسته اهداف و  -کار، ترافیک و گذران اوقات فراغت

بر کالبد شهر ایرانی  پاسخ دهد،اندازهای مورد انتظار را چشم

ف تکیهگذرد. نتیجة این طرحمی کالبدی،  مداخالتبر ها ِصر

گرفنت روابط فضایی حاکم بین انسان و فضا که از  با نادیده

ست، چیزی جز ا های منطق اجتامعی فضامایهدرون

 نبوده استتقابل بین سنت و مدرنیته  وناهمگونی 

آنچه قربانی  در این میان (.645: 1396آبادی و بابایی، علی)

های کهن و دارای ارزش و بافت هااین فرایند شده، مکان

رفت، پذیرش شهری است. از طرفی، برخالف آنچه انتظار می

ساز الگوهای که زمینه« توسعه پایدار»هایی چون پارادایم

توسعه شهری و طرح مفاهیمی چون؛ شهر سبز، شهر سامل، 

باشد، در عمل نتوانسته اثرات خود را شهر پایدار و غیره می

لب، توسعه شهری به سمت و سوی برجای گذارد و اغ

عامری ) طلبانه اقتصادی سوق یافته استاهداف منفعت

در شهرهای دارای رشد شتابان (. 12: 1390و همکاران، 

نشینی را گذرانده مانند مشهد که مراحل شهرنشینی و حومه

و در حال گذراندن مراحل شهرگریزی و بازگشت به مرکز 

شکال ساده حلقوی قابل باشند، مورفولوژی شهری در امی

ها توزیعی آشفته دارد. در چنین تبیین نبوده و کاربری

رشایطی، هسته مرکزی و تاریخی شهر که معموالً موقعیت 

تجاری مناسبی نیز دارد، مستعد تغییرات کالبدی و جمعیتی 

شتابان است. تغییراتی که در صورت عدم کنرتل و هدایت 

 اریخی و باارزش شود.تواند سبب از بین رفنت بافت تمی

نشان ش 1335ررسی روند تاریخی گسرتش شهر مشهد تا ب

گسرتش همراه با دهد که این شهر دارای ساختار سنتی و می

اما امروزه به . بوده است )ع(تدریجی پیرامون حرم حرضت رضا

های ارزشمندی که در محدوده مرکزی بهانه کهنگی، بافت

گرفته است، در معرض های تاریخی شکل این شهر طی دوره

پروژه عظیم در  50تخریب قرار دارند. در حال حارض بیش از 

در حال احداث است  )ع(رضابافت پیرامون حرم مطهر امام 

های که همگی نشان از تغییرات اساسی این پهنه طی سال

                                                           
1.Altrock 

2.Pendlebury 

(. در اثنای 1396شهرداری منطقه ثامن مشهد، ) اخیر دارند

ت واقع در این محدوده، این تغییرات، بخش مهمی از محال 

دستخوش تخریب و تغییر قرارگرفته، زمینه خروج جمعیت 

بومی آن را فراهم منوده است. از طرفی این تحوالت خالق 

فضایی است که کمرت تناسبی با هویت و معنای شهر مشهد 

دارد. هویتی که اگر آسیب ببیند « شهر اسالمی»عنوان یک به

محلی و بازدیدکنندگان از مشکالت متعددی برای اجتامع 

بافت تاریخی شهر مشهد و زائرین حرم مطهر به وجود 

آورد. از طرفی این تغییرات موجب کج کارکردی و یا از می

گیری بافت حیض انتفاع خارج شدن هسته تاریخی و شکل

دار شده است. هدف اصلی پژوهش حارض بررسی مسئله

هسته  های توسعه مدیریت شهری در تحوالتنقش طرح

. 1اند از: تاریخی شهر مشهد بوده، اهداف فرعی آن عبارت

شناسایی سایر عاملین تأثیرگذار بر تخریب بافت تاریخی 

. بررسی میزان تغییر 2واجد ارزش بخش مرکزی شهر مشهد. 

. ارزیابی 3کاربری و تخریب در بافت تاریخی و باارزش. 

زی شهر شده در بخش مرکها و اقدامات انجاممجموعه طرح

 مشهد.

 پژوهش پیشینه

ها و مطالعات بسیاری در زمینه تأثیر اجرای طرح

های تاریخی و ارزشمند های کالن و محلی در بافتسیاست

املللی و داخلی صورت پذیرفته است. شهری، در سطح بین

در مطالعه طرح توسعه شهر تسالونیکی یونان با  الگاپولوس

 دیجد طرح: یمل تیهو و یشهر  یادماندنیبه یفضاعنوان 

 دهد که با کشفنشان میی، کیتسالون ستمیب قرن لیاوا

 ایدئولوژیک تابع یک توان بهمی طرح معنایی این ساختار

و  تولیدکنندگان چشامن برابر در شهر برنامه از مهم بسیار

گرفته  مطالعات صورت اساس بر .یافتدست مردم عموم

 فرسوده بافت احیاي ،3، انگلیش هریتیج2، پندل بری1آلرتوک

 بافت منظر و سیام در مداخلهعدم از طریق باارزش بافت و

 به هویت دادن و گردشگري باارزش حفظ فضاهاي و

 فضایی-توسعه کالبدي ساززمینه محلی، میراث و هاارزش

 بر تأکید با مطالعات این شده است. درواقع هاسکونتگاه

3.English Heritage 
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 دربردارنده هم که یکپارچه و بازآفرینی حفاظت رویکرد

 آن اقتصادي هايجنبه هم و مکان ارزش نسبی و اصالت

 مؤثر و مطلوب آن ايتوسعه وجه در حفاظت را است،

بر  ترکیه هالیک منطقه با پژوهش خود در 1اوندر دانند.می

از طریق شناسایی و جلوگیری از تخریب  که این باور است

 ارتقای زمینه توانهای باارزش تاریخی در شهرها میمکان

 ابتدا مطالعه این شهر را فراهم آورد. در توریسم صنعت

 با شهری فضای یک فیزیکی و اجتامعی مشکالت

 با سپس و داده قرار شناسایی مورد تاریخی را هایویژگی

 منطقه توسعه برای فضا چیدمان روش از استفاده

 منوده است. عملکردی ارائه و کالبدی پیشنهادهای

 فرسوده هايبافت و نوسازي بهسازي هامیش اولین در

 هايطرح ارزیابی پیرامون آن عمده محورهاي شهري در ایران

 ارائه همچنین و نابسامان و های باارزشبهسازي بافت

 و آریاییبود. مقدم حفاظت جهت در رویکردي مطلوب

 به دستیابی هدف با زديی انتظار و ، همچنین عربیهمکاران

فرسوده  هایبافت در مداخله جهت مناسب روشی الگو و

 الگوي زمینه و ارائه این در موجود منابع بررسی به شهري،

شهري  هايرسمایه حفظ ضمن نوسازي و مناسب بهسازي

در پژوهشی با عنوان  همکارانفرد و اند. سلطانیپرداخته

 سبزوار فضایی ساختار بر کالبدی مداخالت تحلیل و بررسی

 در موجود عناِص کالبدی چیدمان در تغییر بیان کردند که

 فضایی ساختار در را ایعدیده تغییرات گذشته، هایدوره

 وجود به معاِص دورة در سبزوار شهر تاریخی محدودة بافت

آورده است. پورجعفر و همکاران در مطالعه خود با عنوان 

های توسعه شهری در طرح میاسال  جایگاه فضاهای مذهبی

فضاها و معیارهای مذهبی در  دهند کهنشان می معاِص

های شهری معاِص اعم از تفصیلی و جامع موردتوجه طرح

 اند.قرار نگرفته

ارزش و ارتباط رويکرد نژاد ابراهیمی و همکاران در پژوهشی، 

. اندقرار دادهرا مورد مداقه  تاريخي-مداخله در آثار فرهنگي

واکاوی معنای هویت در در پژوهش خود با عنوان  نرص

با  بخشی در بافت شهرجش پارادایم تحلیل جایگاه حیاتسن

های مروری بر مفهوم هویت در شهرسازی، نگاهی به گونه

                                                           
1.Onder 

های شهری و چگونگی مقابله با بحران مختلف احیاء در بافت

ای با عنوان در مطالعه رهنامشهری داشته است. هویت 

 ،مفهوماین بيان  با شناسايي نقاط باارزش شهري در مشهد

سازي شهري ها در هويتمراتب و اهميت ارزشسلسله

با ارائه شواهدي از عناِص کالبدي شهري جهان، همراه 

هاي شهري در مشهد که شدیداً در معرض نابودي ارزش

را شناسایی و  درنتیجه اقدامات گسرتده نوسازي است

ای در مقاله انیعیرفزاده و فرد، ابراهیمکند. عزیزیمی تحليل

های دولت و مجاورت بازار تحلیلی بر نقش سیاستان با عنو 

 مطالعه) یهای شهر بر تغییرات کارکردی و زوال محله

اند که به این نتیجه رسیده تهران( شهر سیروس محله :موردی

، شدههیهای متعددی که برای محله سیروس تهباوجود طرح

محله مذکور از نظر فیزیکی و اجتامعی مورد غفلت 

و بازار با  که برهمکنش دو نیروی دولتطوریبهشده، واقع

زوال تدریجی سکونت،  و اقتصاد، به داشنت ابزار سیاست

 .منجر شده است

های مطالعات نشانگر آن است که مداخالت یافته

های گرفته تحت هدایت مدیریت شهری در بافتصورت

های قدیمی شهری ایران، فروپاشی ساختار محالت و بافت

داشته و فقدان رویکرد و الگوی متناسب شهری را به همراه 

ها شده با رشایط فعلی، سبب بحران هویتی در این پهنه

هایی که در ار، دست پنهان بازار و اندیشهاست. در این آث

های باارزش شهری پس الگوهای بازسازی و مداخله در بافت

قرن اخیر، همراه با در نیم باشد.می مشاهدهقابلاست 

و  طرفکگسرتش شهرنشینی و حاد شدن مسائل آن از ی

ریزی و های مربوط به برنامهتوسعه علوم اجتامعی و دانش

ریزی پردازی در برنامهدیگر، گرایش به نظریهمدیریت از طرف 

ترین مشخصه قرن بیستم، شهری وسعت یافت. شاید مهم

توسعه رسیع شهرنشینی و پیدایش انواع اشکال 

های شهری است که نتیجه آن تغییر در سیامی سکونتگاه

دفرت است )شهری، شیوه زندگی، افکار و عواطف انسانی 

: 1385سکن و شهرسازی، معامری و طراحی شهری وزارت م

(. به تبع این تغییرات، مدیریت شهرها نیز دستخوش 5-4

توجهی از آن توجهی شد که بخشی قابلتحوالت عمیق و قابل
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های توسعه شهری، تدوین و در قالب تولیدات علمی و طرح

گونه مطالعات معموالً به نقش طراحی شهری اجرا شد. این

پایه اقتصادی شهرها و در ارتقای توان رقابتی و تحول 

مثابه ابزار توسعه پایدار از طریق تولید همچنین بر نقش آن به

ترین علل رواج عنوان عمدههای محیطی و اجتامعی بهارزش

اند. طراحی شهری در این رشته و فعالیت تأکید کرده

های متفاوت از شهر، نقش و کارکردهای متنوع و گونه

ی، در یکی از مطالعات متفاوتی داشته است. گاسپودین

ای که بندی شهرها و نقش بالقوهموجود، نظامی از گونه

های شهری مزبور تواند در هر یک از گونهطراحی شهری می

 (.Gospodini  ،2010 :62) ایفا کند ارائه کرده است

و ترتیب  «دینامیک شهری»مونتگومری نیز الگویی از 

توان از آن که میکند های بلند توسعه شهری ارائه میموج

های گوناگون طراحی شهری متناسب از برای ترشیح نقش

 کردهای مختلف توسعه شهری استفاده دوره

(Montgomery, 2007: 4 ،در الگوی مونتگومری .)

دهد و های زمانی گوناگونی رخ میتوسعه شهرها در دوره

ها، شهر باید بتواند میان سه برای موفقیت در هر یک از دوره

یعنی اقتصاد پویا و خالق، حیات فرهنگی و متفاوت )کتور فا

نوآورانه و فرم کالبدی سازگار با فعالیت( توازن برقرار کند. 

موازات ظهور صنایع های امواج بلند اقتصادی بهاگرچه دوره

اند، باوجود این، رشد اقتصادی نه به ِصف تحول جدید بوده

وه کاربرد آن توسط فناوری، بلکه بیش از هر چیز به خاطر شی

گروه معینی از کارآفرینان و نوآوران در عرص مزبور صورت 

پذیرفته است. بر مبنای نظریه موردبحث، کشورهای 

اقتصادی و  توسعهیافته در حال تجربه موج پنجم توسعه

ای که متکی بر توسعه شهری متناظر با آن هستند. توسعه

های انش، ثروتاقتصادهای خالق است و پایه آن را تولید د

دهد. از سوی دیگر، هرنی و ارائه خدمات پیرشفته شکل می

اند و با ، شهرها اهمیت خاصی یافتهشدنیجهاندر عرصه 

توانند کالبدی معینی می-های ساختاریپذیرفنت دگرگون

طورکلی پذیر سازند. بهجایگاه رقابتی برتری را برای خود امکان

وضعیتی که منابع به در اقتصادهای جهانی، یعنی در 

اند، از شهرها ها در حال مبادلهسهولت و رسعت میان مکان

                                                           
1 . Smyth 

هایی عمل کنند که در رود که مانند رشکتانتظار می

: 1393گلکار، هستند )های تجاری جدید جستجوی فرصت

(. درواقع، شهرها بر رس جذب رسمایه بیشرت، از طریق 7

گذاران با یههای اقتصادی، گردشگران و رسماجذب بنگاه

مثابه مدیرعامل پردازند و شهرداران بهیکدیگر به رقابت می

نفعان های رقیب به منایندگی از طرف ذیرشکت

کنند. در چنین موقعیتی، طراحی شهری وظیفه میانجام

توانسته است از طریق بهسازی وجهه و منظر ذهنی شهرها، 

های جهانی نقشه ها را درها یاری رساند و آنبه بازاریابی مکان

کند عنوان نقاط مطلوبی برای سفر، کار و گردشگری معرفی به

 (.1994:1، به نقل از اسمیت، 7: 1393گلکار، )

در مقابل رویکردهای اقتصادمحور عمدتاً لیربال و نئولیربال 

که ارائه گردید، رویکرد انتقادی و نظریات اندیشمندانی 

. در این قرار داردور همچون مارکوزه، کاستلز، هاروی و لوف

ای در نقد برخوردهای میان نظریات لوفور موقعیت برجسته

های تاریخی باارزش شهرها دارد. صورت گرفته با بافت

 انتقادی هایسويه لوفور نظريۀ در که مفهومی ترينمحوری

 که حقی باشد.می «شهر به حق»سازد، می برجسته را آن

که  داندمی هايیآن فرياد را آن فرهنگی منظر از مارکوزه

 بیگانه که هايیآن خواستر  اند،شده رسکوب و طرد مستقیامً 

 جوانان، از طبقه، بسیاری هر از شدگانی بیگانه اند؛شده

 مسلط نظم برابر در که روشنفکران عمده بخش و هرنمندان

 مامنعت شانانسانی نیازهای بسنده شدن برآورده از که

 (. اين82: 1396 مارکوزه،کنند )می ايستادگی کند،می

شده  بندیصورت فلسفی هايیسنت با ضديت در نظريه

 و غیرتاريخی غیراجتامعی، غیرسیاسی، را فضا است که

 طوربه مقولۀ ديالکتیک بر اتکا با نظريه پندارند. اينمی مطلق

کند می شورش هاستیدئالیا و گراياناثبات علیه زمانهم

 که شهری هایتئوری متام نوعیبه ( و35: 1394 )افروغ،

 در و دانندمی طبقاتی و روابط اجتامعی از مستقل را فضا

يک  همچون و کشدمی نقدبه را است غايب هایشانتحلیل

 چگونگی تحلیل در را مارکسی بینش عیار،متام ديالکتیسین

اجتامعی را  امر با هاارتباط آن و شهری فضاهای گیریشکل

 حاوی روابط و حامل هم فضا .دهدمی قرار کندوکاو مورد
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 است. نقد آن از بخشی خود، هم و است جامعه در قدرت

 هادولت متوجه طرفازیک ساالر رسمايه و ساالرفن فضای

 ديگر طرف از و است معامران ريزان وبرنامه و هارشکت و

برابر  در بايد او گامن به که است اجتامعی هايگروه متوجه

)کلمن، کنند  مقاومت اجتامعی تولید و فضا بر سلطه اين

 فضامند شکلی به جامعه فقط(. بنابراین نه18: 1396

نظام  کل لوفور ديد از بلکه شود،می بازتولید و برساخت

 تضادهای اعظم بخش گذشته صدسال در هم داریرسمايه

 . آنچهساخته استمرتفع  فضا میانجی به را اشدرونی

 تضادهای توانسته داریرسمايه که است اين دادهرخ

يک صد  در درنتیجه و کند اثر کم سده يک برای را اشدرونی

 به رشد دستیابی در گذردمی رسمايه نگارش زمان از که سالی

 کلی رو، فضایاین از (.31: 1395لوفور، است ) بوده موفق

 را ایمبادله ارزش همگن و داری، فضای اقتصادیرسمایه

و  زمین کره فضای کلبه مولد ظرفیتر  کند. اينمی بازمنايی

 نظر از (.114: 1395لوفور، شود )می گسرتانده آن از فراتر

 دهیتندرهم فرايندر  يا بُعد سه به توانمی را تولید فضا لوفور

يا  مشتقات را فرايند يا بعد سه اين لوفور کرد. تقسیم

 سویک از لحظه سه نامد. اينمی نیز فضا تولید هایلحظه

 فضاهای های فضا وگانۀ پرکتیس فضایی، بازمناییسه به

به فضاهای درک شده، تصور شده  ديگر، سوی از و بازمنايی

 هامن درواقع فضايی . پرکتیسکنند می و زیست شده اشاره

 ملس روی به گشوده دريافت و تجربه فضای يا فضای مادی

 متامی شامل فضا هایبازمنايی .است فیزيکی احساس و

 شناخت امکان که است هايیشناخت و معانی و هانشانه

 کنند. بازمنايیمی فراهم را فضايی هایپرکتیس روزمره از

 ريزان،معامران، برنامه همچون تولیدکنندگانی قلمرو فضا

 ذهن در را فضا که است اجتامعی مهندسان و شهرسازان

 دهند و فضایمی پرورش ايدئولوژی معینی اساس بر و

 کاربران شده زيست اجتامعی هامن رابطه درواقع بازمنايی،

 (.155: 1393اشمید، است ) محیط با

 رابطۀ از که داندمی اجتامعی ایرابطه را فضا لوفور،

 بر افزون است. ناپذيرجدايی زمین مالکیت ویژهبه مالکیت،

 نیز سازندرا می زمین اين که مولدی نیروهای به فضا اين،

شده در فضای خلق .(26: 1393 لوفور،)است  مرتبط

 حاکم نهادهای و هاگروه مسلط ايدئولوژی شهرها، بازتاب

 نیروهای دينامیسم اساس بر ديگر سويی از است و جامعه

 هیچ که نتايجی باشد مولد تواندمی و گیردمی شکل بازار

: 1395هاروی، ) ستین آن طالب بخصوصی شخص

ها نیز بر این اساس ارزش و هویت بخشی به مکان (.287

ها است که در ویژه دولتتابعی از تسلط نهادهای حاکم و به

ها و فرایندهای های توسعه به تغییر فرمها و طرحقالب برنامه

و توسعه شهری و یا بالعکس به زوال شهری برخی مناطق 

 انجامد.در درون بافت می هامحدوده

 اندکی شهر، در فضا تولید فرايند به فوکو میشل نگاه

 دانش ارتباط مقولۀ فضا به تحلیل برای است. او ترمتفاوت

متوسل  علمی گفتامن و سیاسی هایفناوری يا قدرت، و

 هایاسرتاتژی و سیاسی هایفناوری پیوند شود. اومی

 گذار در قدرت زمانیر -فضايی هایماتريس سانبه را دانش

تحلیل  انضباطی جامعۀ به قدرت گرايانۀمطلق شکل از

 مثابهبه را علمی هایديسپلین دلیل همین و به کندمی

 اين بر . فوکو ردیگمی نظر در شناسانهشناخت واحدهای

واسطه به چگونه خاص فضاهای که دارد تأکید

 طراحی، قدرت، هایتکنولوژی و انضباطی هایديسکورس

 در فضا و دانش اين اساس، شوند. برمی کنرتل و ساخته

 آمیزندمی هم در فیزيکی اندازهايیچشم گیریشکل راستای

 روابط به ساختاردهی برای مهمی وسیلۀ آن در نیز و معامری

 دارای که گذاردمی اختیار ما در هايیبینش است. فوکو

 برای کنونی رشايط با انطباق حالدرعین و تاريخی مناسبت

 فضا پاسبانی و کنرتل گیری،شکل تولید، تحلیل چگونگی

 هايیاست؛ ديسکورس انضباطی هایديسکورس واسطۀبه

و  فضا در   قدرت عملکرد فضا، هایبازمنايی هاآن در که

ژلنیتس، تابانند )بازمی دهندمی رخ آن در که هايی رافعالیت

 هر برساختۀ فضاهای ناهمگون، فوکو نظر از (.63: 1396

 متنوعی و گوناگون هایشکل درنتیجه و هستند ایجامعه

 يابند. لذامی تحول و تغییر تاريخ طول در و گیرندخود می به

 و مدرنیته در انعکاس فضاها و هامکان میان هایتفاوت

 مدرن تجربه در مختلف جوامع شکلیهم و يکسانی عدم

 و برساختگی «تاريخ کردن فضامند»محصول  بودگی،

پروژۀ  بر فوکو است. جامعه هر در ناهمگون فضاهای

 اِصار زمان و تاريخ با مکانی و فضايی تحلیل کردنهمراه
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 زندگی از هر شکلی در فضا که بود معتقد و داشت

 (.59: 1397توانگر، است ) اساسی امری اجتامعی

 روش پژوهش

-توصیفی ماهیت، نظر و از کاربردي نظر هدف از پژوهش این

اطالعات اداره کل تحلیلی است. در بخش توصیف، از آمار و 

دستی برای توصیف وضع میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع

شده و در موجود ابنیه تاریخی ثبتی شهر مشهد استفاده

بخش تحلیل فضایی و استخراج تغییرات کاربری اراضی نیز، 

گیری شده است. استخراج های سنجش از دور بهرهاز داده

های وایی سالهای هتغییرات بافت به کمک مقایسه عکس

برداری کشور با تصاویر سازمان نقشه ش1342ش و 1335

)تاریخ  ارث گوگل رسور در موجود Quick Bird ماهواره

مرت از محدوده مرکزی شهر  5/0با رزولوشن  (20/5/98

سازی، مشهد انجام شد. روش کار مبتنی بر شفاف

( و تفسیر برصی تصاویر سنجش overlay) گذاریهمروی

باشد. متغیرهای در نظر گرفته در این رابطه از دور می

اند از: موقعیت، شکل، اندازه، تن، رنگ و سایه که عبارت

های هوایی و سازد. عکسشناخت عوارض را ممکن می

ژئورفرنس  Arc Mapافزار ای ابتدا در نرمتصاویر ماهواره

های مورفولوژیک و ویژگیشده، سپس با توجه به تفاوت 

های تاریخی دارای سایر متغیرهای ذکرشده، معابر، پهنه

سازی شده و اراضی بدون کاربری تغییرات اندک، بلندمرتبه

 نقشه ارزيايب منظوراز یکدیگر تفکیک شده است. به

 نقاط کنرتل عنوانبه نقطه 51 تغییرات کالبدی توليدشده،

 که داد نشان گرديد. نتايج انتخاببندی طبقه ارزيايب جهت

 آن رضيب کاپاي و درصد 90 تولیدشده نقشه کيل صحت

 را تولیدشده نقشه باالی صحت نسبتاً  که باشدمی 0.85

. 1اند از: مراحل کلی پژوهش عبارت دهد.می نشان

شناسایی ابنیه تاریخی ثبتی بر اساس لیست میراث فرهنگی. 

عنوان ش به1335. تعیین محدوده تاریخی توسعه تا 2

. شناسایی تغییرات بافت در 3محدوده موردمطالعه. 

مقایسه ) وسیله تولید نقشه تغییراتمحدوده موردمطالعه به

تصاویر بافت قبل و بعد از انجام طرح تفصیلی مصوب 

. پیامیش میدانی محدوده موردمطالعه 4مدیریت شهری(. 

قشه و اصالح ن برای کنرتل تغییرات در بافت و ابنیه ثبتی

 . تهیه جدول تغییرات به تفکیک مناطق.5تغییرات. 

 های پژوهشیافته

شهر بخش تاریخی مرکز محدوده موردمطالعه این پژوهش 

درجه  36عرض مشهد است. این شهر در شامل رشقي ايران، 

و در دقيقه رشقي  38درجه و  59دقيقه شاميل و طول  16و 

كيلومرتي تهران )پايتخت كشور( در حدفاصل  1000فاصله 

دارد.  داغ در شامل و بينالود در جنوب قرارهای كپهکوهرشته

ترین مركز شهري در منطقه رشق ايران و ازلحاظ مشهد بزرگ

مشهد با . جمعيت دومني شهر پس از شهر تهران است

 (، دارای1395مرکز آمار ایران، ) نفری 3005725جمعيت 

بررسی  .باشدمیموقعیت دشتی و امکان گسرتش در اطراف 

دهد که توزیع فضایی ابنیه تاریخی شهر مشهد نشان می

شده تاریخی شهر مشهد در تقریباً متامی بناهای ثبت

است. به همین  ش قرارگرفته1335محدوده توسعه شهر تا 

منظور مسئله تغییر در بافت شهری در این محدوده بررسی 

(. این پهنه شامل متامی 2ن.ک. شکل شامره ) شده است

هایی از مناطق یک، منطقه ثامن شهرداری مشهد و بخش

باشد. هر یک از این مناطق خود دو، سه، هفت و هشت می

شامل چند محله تاریخی بزرگ و کوچک است که محدوده 

ها تغییر منوده است.ها طی سالعرفی آن

 های پژوهش(ش )مأخذ: یافته1335ده توسعه شهر مشهد تا : تقسیامت اداری و محالت محدو 1 جدول

 محالت تاریخی منطقه

 نوغان، چارباغ، تپل محله، پایین خیابان، باال خیابان، بخشی از محله عیدگاه منطقه ثامن

 رسشور، رساب، ارگ 8منطقه 

 عیدگاه، چاه نو 7منطقه 

 توسعه اطراف خیابان خواجه ربیع 3منطقه 

 های اطراف محله دروازه قوچانتوسعه 2منطقه 

 سناباد، روستای احمدآباد، روستای آبکوه 1منطقه 
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ش نشان 1354های هوایی شهر مشهد در مالحظه عکس

در  شهری دهد اقدامات مبتنی بر مصوبات طرح جامعمی

این زمان منایان شده است. هرچند در این تصویر بافت 

سنتی شهر مشهد هنوز پایدار است، اما مداخالت صورت 

، مبتنی بر اجرای اولین ع()گرفته در اطراف حرم مطهر امام رضا

ش( موجب پاکسازی 1354) طرح توسعه حریم حرم رضوی

ای در اطراف صورت حلقهبخشی از بافت تاریخی شهر، به

عنوان آغازگر فرایند م مطهر گردیده است. این مداخالت بهحر 

دگرگونی اساسی در بافت تاریخی و سایر اقدامات صورت 

های بعد بوده است.پذیرفته در سال

 
 (1398برداری کشور، سازمان نقشهش )1354و  ش1335های : عکس هوایی از حرم مطهر و بافت مرکزی شهر مشهد، سال1 تصویر

های صورت گرفته در هسته تاریخی ها و فعالیتاهم طرح

 اند از:شهر مشهد در قبل و بعد از انقالب اسالمی عبارت

های ش: احداث خیابان1320ش تا 1310های . سال1

 عمود بر هم طربسی، تهران و خرسوی.

 «فلکه حرضت»ش: تصویب طرح موسوم به 1354. سال 2

ه با تخریب مراکز تجاری و مسکونی اطراف حرم مطهر در ک

یک شعاع هامهنگ، بخشی از ابنیه باارزش تاریخی را از بین 

 برد.

ش: تصویب طرح توسعه حریم حرم مطهر 1360. سال 3

هزار  120با هدف توسعه حرم مطهر از  ع()حرضت رضا

که متولی این  ش1380هزار مرتمربع تا  690مرتمربع به حدود 

 ح آستان قدس رضوی بوده است.طر 

ش: تصویب و اجرای طرح نوسازی و بازسازی 1387. سال 4

بافت پیرامون حرم مطهر که به طرح طاش معروف است. 

حدود اجرایی این طرح منطقه ثامن شهرداری مشهد 

 باشد.می

طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون ش: لغو 1396. سال 5

 آن. ش( و توقف اجرای13۸۷)مصوب  حرم

برنامه راهربدی بهسازی »ش: تصویب و ابالغ 1396. سال 6

و هدایت موزون توسعه در بافت پیرامون حرم مطهر امام 

 های شهری جهت اجراء.به دستگاه «)ع(رضا

 های باارزش معنایی و هویتی شهر مشهدمکان

اند ش عبارتهای باارزش معنایی و هویتی در این پژوهمکان

شده و مورد تأیید میراث فرهنگی کشور. از کلیه ابنیه ثبت

های باارزش معنایی و هویتی منظور بررسی وضعیت مکانبه

شده توسط اداره کل میراث در شهر مشهد از آمار ارائه

فرهنگی خراسان رضوی و شهرداری مشهد استفاده شده 

-تاریخیاثر  120بر مستندات موجود، تاکنون  است. بنا

است. میراثی دارای ارزش در شهر مشهد به ثبت رسیده

 : تعداد آثار باارزش معنایی هویتی ثبتی در شهرستان و شهر مشهد2 جدول

 تعداد آثار باارزش معنایی هویتی ثبتی

 232 آثار ثبتی در شهرستان مشهد

 120 شهر مشهد درآثار ثبتی 

 88 شهر مشهد درآثار ثبتی موجود 

 20 شهر مشهد درآثار ثبتی پاکسازی شده 

 16 شهر مشهد درآثار ثبتی مرتوکه و مخروبه 

 (1398)معاونت گردشگری و زیارت شهرداری مشهد و اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی، 

های صورت گرفته، بخش اصلی اطالعات بنا بر بررسی

موجود در زمینه آثار تاریخی ثبتی، مربوط به پیامیش و ثبت 

های تاریخی در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و خانه

باشد و از آن ش می1384دستی خراسان رضوی در صنایع
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منظور شناسایی و بررسی پس پیامیش میدانی فراگیری به

ها صورت نپذیرفته است. این ات احتاملی در این خانهتغییر 

های تاریخی در معرض فرسایش و در حالی است که خانه

های توسعه تخریب ناشی از عوامل جوی، اجرای طرح

شهری، سود بادآورده ناشی از تغییر کاربری اراضی و غیره قرار 

اند. در این میان، داشته و پیوسته در حال افول و تخریب

شده شهر مشهد در آدرس موردنظر پیدا ی از ابنیه ثبتبخش

اند. با توجه به روند ساخت و ساز در بخش مرکزی شهر نشده

رسد که این بناها نیز گرفته، به نظر میهای صورتو مصاحبه

شود، زیرا باید در گروه آثار تاریخی پاکسازی شده قرار داده 

های پیدا نشده هاست. تعداد خانها دیده نشده اثری از آن

درصد از کل ابنیه تاریخی را تشکیل  5.7عدد بوده و  7

درصد( از آثار تاریخی در  72.1) عدد 88دهند. در مقابل می

باشند. رسانجام بر اساس پیامیش حال حارض موجود می

اثر باارزش واقع در شهر مشهد  120ش، از کل 1398میدانی 

ایران به ثبت  که طی سه دهه اخیر در فهرست آثار ملی

های درصد در اثنای اجرای طرح 22.2اند، حدود رسیده

اند. همچنین به دلیل توسعه شهری تخریب و پاکسازی شده

تغییر کارکرد بافت شهری در محدوده موردمطالعه و تخلیه 

جمعیت ساکن شهری به دلیل تحوالت کالبدی و تغییر 

ای ههای مسکونی به تجاری و اقامتی طی سالکاربری

ها کارکرد پیشین خود را از مذکور، تعداد زیادی از این مکان

باشند. دست داده و دارای وضعیت مرتوکه یا مخروبه می

دهد، شده نشان میتوزیع زمانی عملیات تخریب ابنیه ثبت

شده، در ش تخریب13۸0تقریباً متامی آثاری که پس از 

اند.های قبل از آن موجود بودهسال

 های پژوهش(یت موجود بناهای ثبتی شهر مشهد )مأخذ: یافته: وضع3جدول 

 بناهای ثبتی موجود تاریخ ثبت اثر
بناهای ثبتی 

 شدهتخریب
 وضعیت نامعلوم بنا

 2 1 15 قبل از انقالب اسالمی

 - - 3 13۷9تا  135۸سال 

 5 26 6۷ 139۸تا  13۸0سال 

 - - 3 139۸تا  1390سال 

 

 
 های پژوهش()مأخذ: یافتهش 1335یافته تا های توسعه مجدد در بافت تاریخی توسعهنقشه ابنیه تاریخی ثبتی و پهنه :2 تصویر

 ش1335تغییر کاربری در محدوده توسعه شهر مشهد تا 

های تطبیق پراکنش ابنیه تاریخی ثبتی شهر مشهد با دوره

دهد، تقریباً متامی ابنیه میتاریخی توسعه شهر نشان 

دارند.  ش قرار1335تاریخی ثبتی در محدوده توسعه شهر تا 

این موضوع حکایت از فعال بودن نیروها و عاملین چندی در 

پهنه تاریخی شهر مشهد و همبستگی بین تخریب ابنیه 

های نگارندگان، علل بر بررسی تاریخی با این نیروها دارد. بنا

. 1اند از: شده در این محدوده عبارتاصلی تغییرات یاد
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های پیرامون و توسعه ع()مرکزیت و جاذبه حرم مطهر امام رضا

. اقتصاد زمین و 3های توسعه شهری. . اجرای طرح2آن. 

 امالک.

داده در پهنه با توجه به فرایند بازسازی و توسعه مجدد روی

تاریخی شهر مشهد، امروزه سه گونه بافت در این محدوده 

 گردد:شاهده میم

های منفصل بافت تاریخی که تنها . ابنیه تاریخی: دانه1

اند و شامل ابنیه قسمتی از یک بلوک شهری را اشغال منوده

شوند. متأسفانه در بافت باارزش و یا فرسوده قدیمی می

کنونی بخش مرکزی شهر مشهد، بافت سنتی و باارزش به 

توان اصطالح می سختیشکل پیوسته باقی منانده است و به

 های بجای مانده بکار برد.بافت را برای بخش

شده گرفته و یا بهسازی. پهنه با تغییر تدریجی: بافت شکل2

های صورت بلوکهای جامع که اکرثاً بهتحت تأثیر طرح

طبقه  3-4های معموالً شبه شطرنجی با ساختامن-شطرنجی

بنیه یا ها، اشوند. ممکن است در این بلوکمشاهده می

ای از محالت تاریخی شهر مشهد های گسسته شدهبخش

 نیز وجود داشته باشد.

های توسعه مجدد: بافت حاصل از بازسازی و توسعه . پهنه3

هکتاری منطقه ثامن طی  360مجدد بر اساس طرح تفصیلی 

دهه گذشته در هسته تاریخی شهر مشهد که تحت نظر 

بسته به سازمان های واسازان رشق از رشکترشکت مسکن

عمران و بازآفرینی شهری متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی 

باشد. این بافت شامل گونه میشکل گرفته است از این

سازی شده تجاری و اداری و نیز های بلندمرتبهمجتمع

هایی که به های پهنهشود. ویژگیهای مسکونی میآپارمتان

 :اند عبارت است ازمجدد رفته زیر توسعه

گونه از تحوالت کالبدی شامل ساخت و سازهایی . این1

اند. کیلومرتی حرم مطهر مرتاکم 1.5است که بیشرت در شعاع 

مجدد در مناطق ثامن، هشت و  های توسعهبیشرت پهنه

هفت بوده است. این موضوع در مورد اراضی بایر نیز که برای 

که طوریکند. بهاند صدق میسازی شدهساخت و ساز پاک

مناطق ثامن و هشت بیشرتین اراضی بایر را در محدوده 

 اند.موردمطالعه داشته

های توسعه مجدد . نزدیکی به معابر اصلی ویژگی دیگر پهنه2

باشد. ساخت و سازهای یادشده در امتداد موردبررسی می

ان و نیز و مجاورت محورهای تاریخی باالخیابان و پایین خیاب

اتفاق افتاده است. ع( )معابر جدیدتری چون خیابان امام رضا

در مرحله بعد توسعه مجدد در حاشیه بلوار امت و خیابان 

کیلومرتی از حرم مطهر  1.5که در انتهای شعاع ره( )امام خمینی

باشند اتفاق افتاده است.می

 (های پژوهشمأخذ: یافتهش )هکتار( )1335: میزان بازسازی و تغییر در محدوده تحت توسعه تا 4 جدول

 3منطقه  2منطقه  1منطقه  محدوده موردمطالعه
منطقه 

۷ 
 ۸منطقه 

منطقه 

 ثامن

محدوده 

توسعه تا 

 1335سال 

 352.1 120.9 145.1 34.2 23.9 6.5 21.۸ های توسعه مجددپهنه

 25.5 ۸.۸ 10.5 2.5 1.۷ 0.5 1.6 درصد از مساحت محدوده

 25.5 34.2 34.9 35.0 20.۷ 5.3 ۸.0 منطقه درصد از مساحت

 613.9 94.۸ 162.۷ 39.4 64.4 ۷۷.4 1۷5.1 پهنه با تغییر تدریجی

 44.5 6.9 11.۸ 2.9 4.۷ 5.6 12.۷ درصد از مساحت محدوده

 44.5 26.۸ 39.1 40.4 55.9 62.5 64.4 درصد از مساحت منطقه

 ۸5.۸ 59.۷ 12.6 2 2.3 5 4.1 های فاقد کاربریپهنه

 6.2 4.3 0.9 0.1 0.2 0.4 0.3 درصد از مساحت محدوده

 6.2 16.9 3.0 2.0 2.0 4.0 1.5 درصد از مساحت منطقه

 326.5 ۷۸.4 95.۸ 22 24.6 34.9 ۷0.۷ معابر

 23.۷ 5.۷ 6.9 1.6 1.۸ 2.5 5.1 درصد از مساحت محدوده
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 23.۷ 22.2 23.0 22.5 21.4 2۸.2 26.0 درصد از مساحت منطقه

 13۷۸.5 353.۸ 416.2 9۷.6 115.2 123.۸ 2۷1.۷ مساحت محدوده

 100.0 25.۷ 30.2 ۷.1 ۸.4 9.0 19.۷ درصد از مساحت محدوده

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 درصد از مساحت منطقه

 43۷.9 1۸0.6 15۷.۷ 36.2 26.2 11.5 25.9 های فاقد کاربری و توسعه مجددپهنه

 31.۸ 13.1 11.4 2.6 1.9 0.۸ 1.9 مساحت محدودهدرصد از 

 31.۸ 51.0 3۷.9 3۷.1 22.۷ 9.3 9.5 درصد از مساحت منطقه

آمده در بافت تاریخی شهر یکی از تغییرات اساسی پیش

مشهد، احداث معابر جدید و افزایش رسانه معابر از طریق 

 بررسی تغییرات نشان تخریب بافت تاریخی بوده است.

دهد، هرچند برخی معابر محدوده موردمطالعه مانند می

ها نیز اند، اما آنهای دور وجود داشتهکوچه نوغان از گذشته

های توسعه در امان شده به پیشنهاد طرحاز تغییرات اعامل

توان گفت متامی معابر بافت یا اند. به همین دلیل مینبوده

های پیشنهادی و مبتنی بر در توسعه اند و یاتعریض شده

اند. ازجمله معابر جدید که به پیشنهاد گرفتهطرح جامع شکل

طرح طاش ایجاد شده است، بلوار شارستان در منطقه ثامن 

مرتمربع  67795شده این معرب باشد. قسمت تکمیلمی

درصد از وسعت تحت اشغال  2مساحت دارد و بیش از 

 را اشغال منوده است.معابر محدوده موردبررسی 

شده ای و محاسبات انجامبررسی تصاویر ماهواره

دهنده سهم باالتر منطقه ثامن در تحوالت کالبدی نشان

درصد از  34.3باشد. این منطقه بخش تاریخی شهر می

 25.7که فقط گیرد، درحالیهای توسعه مجدد را دربرمیپهنه

را  1335احت کل محدوده توسعه تا سال درصد از مس

درصد از اراضی که  13شود. همچنین درمجموع شامل می

هکتار( در  180.6) تحت توسعه مجدد قرارگرفته یا بایر

 11.4 منطقه ثامن قرار دارد. این مقدار برای منطقه هشت

ها منطقه هفت با هکتار( است. پس از آن 157.7درصد )

راضی فاقد کاربری یا توسعه مجدد درصد ا 2.6هکتار،  36.2

شود.را شامل می 1335محدوده سال 

 
ش )هکتار(1335: تغییرات در محدوده توسعه تا 3 تصویر

هرچند میزان کل اراضی به زیر توسعه رفته و یا آماده توسعه 

در دو منطقه ثامن و هشت شهرداری مشهد دارای تفاوت 

باشد، اما ساز و کار تغییرات این دو پهنه متفاوت اندکی می

صورت متمرکز و بر اساس طرح نوسازی است. منطقه ثامن به

ش معروف و بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر که به طرح طا

عنوان بخشی از سازان ثامن بهاست، توسط رشکت مسکن

یافته، اما در منطقه هشت یک نهاد عمومی عمران

های پراکنده بخش خصوصی بر زمینه تاریخی گذاریرسمایه
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بارگذاری شده است. از طرفی در پهنه منطقه ثامن تحوالت 

 مقیاس بوده، توسعه همراه با پاکسازی بافت تاریخی وبزرگ

باشد. این موضوع با ها و شبکه معابر جدید میایجاد بلوک

تر بررسی میزان اراضی فاقد کاربری این دو پهنه روشن

 درصد کل اراضی بایر در منطقه ثامن 70که طوریشود. بهمی

درصد دیگر در  14.7درصد اراضی منطقه ثامن( و  17)

ش گران بخکه میزان فعالیت توسعه منطقه هشت قرار دارد

 دهد.عمومی و خصوصی را در این پهنه نشان می

شده، از بین رفنت ساختار محالت یکی از ابعاد تغییرات گفته

مسکونی بخش تاریخی شهر مشهد و تبدیل آن به فضاهای 

تجاری و اقامتی باارزش مبادالتی باال بوده است که کوچ 

ست. این موضوع سبب شده ساکنین را به همراه داشته ا

است تا منطقه ثامن شهرداری مشهد که فضای پیرامونی حرم 

و عمده بخش تاریخی شهر مشهد را در  ع()مطهر امام رضا

سو پیوسته با جمعیت زدایی ش به این1365گیرد از برمی

روبرو باشد.

 مرکز آمار ایران(مأخذ: : تغییرات جمعیت منطقه ثامن شهرداری مشهد )5 جدول

 نرخ رشد جمعیت بعد خانوار تعداد خانوار تفاوت با رسشامری قبل کل سال

1365 62450 0 15091 4.1 - 

13۷5 43۷32 1۸۷1۸- 11046 4 3.5- 

13۸0 32299 11433- ۸9۸1 3.6 3- 

1390 21456 10۸43- 649۸ 3.3 ۷.۸- 

1395 13۸61 ۷595- 4525 3.1 ۸.4- 

 گیرینتیجه

عنوان یک مکان جغرافیایی از دیدگاه ساختارگرایی، شهر به

نقش خود را وامدار ساختارهای اقتصادی، اجتامعی و 

بعد  فرهنگی حاکم است. این وابستگی به ساختارها در دو

گیرد. درون فضای شهری، فضای داخلی و خارجی شکل می

ادی، ها و مناسبات اقتصجغرافیایی شهر متأثر از شبکه

اجتامعی بین عناِص سازنده ساختار مدیریت شهری است 

ای، ملی و جهانی. و در فضای بیرونی متأثر از فضای منطقه

اقتصادی و -توسعه مبادالت و شبکه ارتباطات مالی

شک در تغییر و تحوالت فرهنگی یک شهر، بی-اجتامعی

ساخت و بافت شهری در طی زمان ارتباط مستقیم و 

های قدرت بر اساس میزان تأثیرگذاری شبکه همبسته دارد و

 دارای زند. شهرهاحاکم بر شهر، هویت آن مکان را رقم می

 و فرهنگی عناِص هویتی متفاوتی همچون عناِص و منادهای

 اجتامعی فراگیر قدرت منابع کیفیت، فرد،منحرصبه معامری

 توسعه برای بسیاری هایفرصت همچنین و استثنایی و

گیری توسعه شهرهای جریان و جهت .هستند اقتصادی

ریزی شهری تابعی از گذاری و برنامهامروز و سیاست

های ایدئولوژیک حاکم بر فضاهای شهری است که بر جریان

های خرد و کالن تهیه های توسعه در مقیاساساس آن طرح

انجامد. ایفای نقش و شود و به تغییر شکل شهر میمی

یز به پارادایم مسلط در هر برهه زمانی کارکرد ویژه به شهر ن

گردد. در شهرهایی مانند مشهد که از سبقه تاریخی و بازمی

مذهبی برخوردار است و دارای جایگاه ویژۀ سیاسی و 

اقتصادی در نظام شهری ایران است. بررسی اسناد 

عنوان به «زیارت و گردشگری»دهد، میای شهر نشان توسعه

های شده و برنامهگذاری ها هدفیزیرنقش مسلط در برنامه

شده مدت شهری بر آن اساس تدوینبلندمدت و میان

است. پیامیش میدانی و تغییرات کاربری اراضی 

ش و تصاویر 1342های هوایی شده در عکسمشاهده

دهد، این فرایند به نحوی بر ش نشان می139۸ای ماهواره

محالت پویا و بافت کالبدی شهر مشهد تأثیرگذار بوده که 

های فعال اجتامعی مرکز شهر را تبدیل به محدوده

منوده، کارکرد مسکونی و اجتامعی شهری آن را  گردشگرپذیر

ویژه طی سه دهه اخیر در این است. آنچه به تغییر داده

کارانه به فضای شهری داده، سایه نگاه کاسبها رخمحدوده

مانده، باقی است و هویت تاریخی شهر از دید اندک ساکنان

رسان شهری چندان های خدماتبرداران زمین و دستگاهبهره

های بهسازی و است. فرایند اجرای طرح حائز اهمیت نبوده

نوعی مقوم این طرز تفکر نوسازی بافت مرکزی شهر مشهد به

به شهر بوده است که نتیجه آن تخریب و نابودی محالت و 

شهر مشهد  های دارای ارزش معنایی و هویتیمکان
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منظور کنرتل و مدیریت این موضوع باشد. اگرچه اخیراً بهمی

طرح نوسازی و بهسازی بافت اقداماتی صورت گرفته است، 

و  متوقفلغو و اجرای آن  ش(13۸۷مصوب )پیرامون حرم 

ش ضوابط حریم منظری حرم امام 1396پس از آن در مرداد 

اما است، های اجرایی ابالغ گردیده به دستگاه ع()رضا

رفته شهری مشهد، به آن بازنخواهد فضاهای ازدست

 گشت.

 فضا هایطور که گفته شد، از نظر لوفور بازمنايیهامن

 که است هايیشناخت و معانی و هانشانه متامی شامل

 فراهم را فضايی هایپرکتیس روزمره از شناخت امکان

 همچون تولیدکنندگانی قلمرو فضا کنند. بازمنايیمی

 اجتامعی مهندسان و شهرسازان ريزان،معامران، برنامه

 ايدئولوژی معینی اساس بر و ذهن در را فضا که است

رسد چگونگی دهند. همراه با نظر لوفور، به نظر میمی پرورش

انکاری بازمنایی فضا در پهنه تاریخی شهر مشهد تأثیر غیرقابل

ته در تخریب فضای تاریخی و جایگزینی فضای جدید داش

است؛ برساخت فضای تاریخی شهر مشهد و پیرامون حرم 

و تالش در  عنوان پهنه گردشگریبه ع()مطهر امام رضا

ای که به حداکرث ارزش مبادله دست بازساخت آن به شیوه

یابد. ابزار این بازمنایی نیز تصویر ایجاد شده از این پهنه در 

البته  های مصوب مدیریت شهری بوده است.ها و طرحبیانیه

توان نظر فوکو مبنی بر همراهی دانش و قدرت را منکر منی

شد؛ در متامی تحوالت صورت پذیرفته در بخش تاریخی شهر 

مشهد، بخش خصوصی و عمومی از قدرت خود برای 

بازمنایی شهری( و در ) های شهریتأثیرگذاری در طرح

 اند.افزوده استفاده منودهراستای حداکرث استخراج ارزش

های هوایی شده از عکسبر نقشه تغییرات اراضی تهیه بنا

های ش، مجموع پهنه1398ای ش و تصاویر ماهواره1342

هکتار بوده است.  352توسعه مجدد محدوده موردمطالعه 

های فاقد کاربری تغییرات محدوده به با اضافه کردن پهنه

دهنده سهم باالتر رسد. محاسبات نشانهکتار می 438

ن در تحوالت کالبدی بخش تاریخی است. این منطقه ثام

گیرد. برمی های توسعه مجدد را دردرصد از پهنه 34.3منطقه 

درصد از اراضی که تحت توسعه  13همچنین درمجموع 

هکتار( در منطقه ثامن قرار  180.6) مجدد قرارگرفته یا بایر

 157.7درصد ) 11.4 دارد. این مقدار برای منطقه هشت

 هکتار( است.

بررسی دو دسته از اراضی و امالک در فهم عاملین و فرایند 

باشد. توسعه بخش مرکزی و تاریخی شهر مشهد مهم می

اند و مقیاس رفتههای یکپارچه بزرگاراضی که به زیر توسعه

تحت عنوان رویکرد توسعه مجدد در بازسازی و نوسازی 

که  رو دیگر اراضی فاقد کاربری یا بای شوندشهری شناخته می

اراضی  -ایبه استناد تصاویر ماهواره-در محدوده موردبررسی 

اند. هستند که از طریق تخریب بافت تاریخی بازیابی شده

ظاهر متضاد بازار و بخش عمومی عاملین هرچند دو نیروی به

اند، اما هر دو اصلی اثرگذار در پهنه موردمطالعه بوده

ریخی صورت همگرا موجب متالشی شدن بافت تابه

اند. در این میان، برخالف انتظار، نتیجه اقدامات بخش شده

عمومی بیشرت از بخش خصوصی ضد حفاظت و صیانت از 

دهد مجموع بافت تاریخی بوده است. بررسی نشان می

توسعه مجدد و بایر( ) شده بافت تاریخیاراضی تخریب

جهت نوسازی و بازسازی در منطقه ثامن که بخش عمومی 

و در منطقه  هکتار 180.6گرفته است، را برعهدهکنرتل آن 

 22.9 هشت که بخش خصوصی عامل توسعه بوده است،

 هکتار بوده است. 157.7هکتار کمرت و به میزان 

توان چنین اظهارنظر کرد که سیاست بازسازی درمجموع می 

زدای حاکم بر شهر مشهد، قادر به و توسعه مجدد هویت

صورت تک بنا نیز نبوده و حفظ بافت تاریخی، حتی به

موجب تخلیه بافت تاریخی از جمعیت بومی و از بین رفنت 

است  مفهوم محله در این مناطق شده است. این در حالی

که به جهت برخورداری از کارکرد گردشگری این بافت شهری، 

توانست ظرفیت جدیدی برای حفاظت از بافت تاریخی می

باشد. بنابراین، با توجه به رسانی به زائرین پذیرایی و خدمت

بخش شهرها، تأکید بر های باارزش و هویتاهمیت مکان

مانده بافت تاریخی، تالش در های باقیحفاظت از لکه

داشت جمعیت بومی، بازآفرینی و احیاء محالت نگاه

ها و تاریخی، ایجاد تعادل بین حفاظت و توسعه در طرح

بنیه از طریق بخشی ااقدامات مدیریت شهری و کاربری

های فرهنگی ازجمله گردشگری، راهربدها و الگوی فعالیت

 باشند.هایی میتری برای آینده چنین پهنهمناسب
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