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 چکیده

 در جریان رقابت های جهانی بسیاری از دولت های ملی ، در جهت جذب سرمایه های سیال بین المللی 

و حرکت به سوی جایگاه جهانی درصدد تقویت موقعیت شهرهای خود هستند. شهر مشهدبا توجه به چشم 

در مقیاس بین جهان اسالم  انداز باال دست خود در طرح های توسعه شهری مبنی بر قطب فرهنگی و تبلیغی

است. یکی از سناریو های تحقق  این مهم برجسته و بین المللی به نقش فراملی در تکاپو دستیابی  المللی

کردن نقش این شهر در مقیاس جهان اسالم با تکیه بر سرمایه حضور بارگاه منور رضوی است در این راستا، 

ده کالبدی را ابزاری مناسب برای توسعه طرح های توسعه اطراف حرم مطهر رضوی دخل و تصرف های گستر

اقتصادی و رونق گردشگری دانسته اند. متاسفانه، این امر با بی توجهی به ساختار دیروز شهر و پیوند منطقی با 

آن و کم توجهی به اندوخته و پیشینه فرهنگی آن همراه بوده و نهایتا منجر به از دست رفتن هویت تاریخی و 

خواهد شد. بنابراین، در راستای تقویت نقش زیارتی گردشگری و تسریع در فرایند  خاطره جمعی شهر مشهد

تقویت سیمای شهر مشهد نمی توان سرمایه فرهنگی موجود درآن را نادید گرفت و نیازمند راهکارهای جدید 

هر و بهره گیری از تجربیات سایر شهرها و به ویژه شهرهایی با خصوصیات نسبی و مشترک و نزدیک به ش

مشهد است. شهر استانبول با توجه به وجود هسته های تاریخی و میراث فرهنگی ، با کاربست فرهنگ و 

ترسیم چهره ای فرهنگ گرا موجبات افزایش رقابت پذیری  در عصر جهانی شدن خود را فراهم آورده است. 

خود را در زیر کلنگ  این در حالی است که شهر مشهد،با هدف جهانی شدن، سرمایه فرهنگی بافت تاریخی

دهد. با توجه به ضرورت فوق الذکر، قیاس این دو تجربه میتواند ما را متوجه  نوسازی شهری از دست می

از آن جهت است قرابت این دو تجربه سرمایه پنهانی کند که در مشهد مقدس نسبت به آن بی توجه هستیم. 

حال آنکه شهر مشهد گردشگری مذهبی زیارتی و شهر ی بر گردشگری داشته نهر دو شهر اقتصاد مبتکه اوال 

در این استانبول گردشگری توریستی سیاحتی دارد . دوما هر دو شهر از میراث فرهنگی مصنوع سود می برند. 

مقاله، با استفاده از روش های توصیفی و روش جمع آوری اطالعات به شیوه کتابخانه ای به بررسی نحوه 

شهری استانبول تحت جریان جهانی شدن پرداخته شده است و سپس با مقایسه  تحوالت ساختار و فضاهای

 _برای افزایش رقابت پذیری شهر مشهد با استفاده از گردشگری فرهنگی  پیشنهاداتی تطبیقی این دو شهر

 پیشنهاد می شود. مذهبی_ زیارتی و محدوده های فرهنگی
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 پژوهشگر دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران -1

 دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس -2 

 دانشجو کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد -3 

mailto:sepideafs@yahoo.com


 

 

 مقدمه -1

با  آغاز فرایند جهانی شدن در سال های پایانی قرن بیستم شهرهای جهان در پی شناسایی نقش خود 

در سطح ملی و بین المللی در محیط بسیار رقابتی عصر جهانی شده اند. فرایند جهانی شدن با توجه به 

ارتباط متقابل با هم قرار داده است و این امر نه ماهیت چندوجهی خود شهرهای جهان را بیش از پیش در 

تنها در زمینه اقتصادی بلکه در عرصه های متعدد اجتماعی،فرهنگی و سیاسی شهر های جهان را در جریان 

رقابتی قرار داده است. محققان بسیاری معتقدند گرایش امروزی در امر جهانی شدن نهایتا منجر به همشکلی 

دست رفتن معانی مکان ها و تفاوت های و تمایزات قابل تشخیص خواهد شد. از  و یکنواختی محیط و از

سوی دیگر گروهی بر این باورند که جهانی شدن نه تنها سعی در کنار گذاشتن تفاوت ها ندارد بلکه تفاوت 

د این را در شهر ها نیز تقویت می سازد. با وجود دیدگاه های مثبت و منفی نسبت به فرایند جهانی شدن بای

 .را پذیرفت که جهانی شدن واقعیتی انکارناپذیر است

در گاهی بین آسیا و اروپا و یا به طور کل بین شرق  _مشابه بسیاری از شهر های جهانی، شهر استانبول

نیز تحت تاثیر تغییرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار گرفته و در راستای فرایند جهانی شدن  _و غرب

تغیر سیمای شهر از شهری با . (Dogan,2010: 12,13)رسازی را نیز متحمل شده استتغییرات سریع شه

سیمای شرقی به شهر اروپایی و چند فرهنگی با مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا و انتخاب شدن به عنوان 

شروع شد. صنعت توریسم به عنوان وسیله ای برای نشان دادن قدرت  (ECOC 4) پایتخت اروپایی فرهنگ

اسالمی در متن و زمینه ترکیه انتخاب شد)  -اقتصادی، تکنولوژیکی، فیزیکی و همچنین قدرت فرهنگی

سرمایه فرایند جهانی شدن استانبول در عین نگرش به مفاهیم جهانی و بین المللی نظیر (. 13، 12همان، 

شکل دهی استخوانبندی  ملیتی و  به کارگیری واژگان بزرگ مقیاس معماری، شاملگذاری های چند 

فرهنگی و ارج نهادن به عرصه های فرهنگی و توجه به زمینه تاریخی و محلی و هویتی بوده است.  به 

همین دلیل از همشکل شدن و تقلید از سایر شهرهای جهانی فاصله گرفته و تفاوت های خود را با شهرهای 

اسالم و دومین  جهان مذهبی شهر کالن دومین عنوان به نیز مشهد شهرگر نیز تقویت ساخته است. دی

 و رشد ویژه به شهر کالن این جوانب تمامی شدن جهانی و موج نبوده تاثیر بی تحوالت این از کالنشهر ایران

است؛ طرح  داده قرار تاثیر تحت را آن حاکم بر شهری ریزی برنامه تفکرات همچنین و شهری توسعه

نوسازی و بهسازی اطراف حرم با توجه به فرسودگی های کالبدی موجود بدون توجه به زمینه محتوایی 

مذهبی و قدمت محدوده شیوه مداخله دوباره سازی و باز سازی را اتخاذ نموده است و با  تحمیل  _فرهنگی

جتمع های تجاری، ساختمان های و جایگزین کردن مظاهر نو و عامه پسند نظیر برج های اداری و م
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مسکونی بلند مرتبه بر بافت دیروز در فرایند همشکلی با شهرهای جهانی گام برداشته است. در این مقاله با 

مقایسه تطبیقی دو شهر استانبول و مشهد تفوق رویکرد سناریو های فرهنگی برای جهانی شدن  نظیر آنچه 

ورد مطالعه قرار داده ایم که کاربست آن در شهر مشهد موجبات در شهر استانبول اتفاق افتاده است را م

 حفاظت از ساختار و میراث شهری هویت آفرین شهر را فراهم می آورد.

 

 جهانی شدن و کاربست رویکرد فرهنگ در آن -2

به طورکلی جهانی شدن به معنای توسعه جهانی مقوله های مادی و معنوی است که منجر به بازسازی 

(. شورت 5: 1311د در قلمرو های سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است ) عاملی،تولیدات جدی

فشردگی بسیاری از معانی و مفاهیم » و « فوق العاده خالصه شده» با  اشاره به تعاریف جهانی شدن به مثابه 

الیه تمایز قائل می آن را به سه الیه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تقسیم کرده است و میان این سه « مختلف

شود. اما تاکید می کند که این تمایز به صورت تحلیلی است، چرا که در عمل این سه شکل با هم رابطه 

 (.57، 55: 1311دارند نه اینکه از هم مجزا باشند) شورت، 

ها به بسیاری مخالف تحقیقاتی هستند که سرنخ های خود را تنها از اقتصاد سیاسی گرفته اند و مصرف را تن 

عنوان جنبه ای از جریان سرمایه می دانند. این تحلیل ها به جای توجه صرف به تولید کننده مفاهیمی را 

مورد توجه قرار دهند که در آن فرهنگ، زیبایی شناسی و فرایند های فرهنگی درون اقتصاد نفوذ کرده اند) 

هنگی ، فرهنگ را به عنوان یکی از (. شورت با اشاره در تصویر سازی مجدد شهر از منظر فر121همان، 

عنصری مهم به حساب می آید. شهرهای سرتاسر   سرمایه های شهری شناخته که در سالمت اقتصاد شهری

شهری تقویت نمایند.  "صنایع تفریحی و گردشگری"توانند اقتصادهای خود را از طریق  دنیا آگاهند که می

از فرهنگ برای منافع اقتصادی هستند  تا سیاست های  لذا امروزه اکثر شهرها در تالش برای استفاده

(. جریان 115: 1314اقتصادی و فرهنگی را در کنار یکدیگر به سطحی راهبردی تر درآوردند)شورت، 

حفاظت و ابعاد فرهنگی توسعه عاملی برای بازدهی اقتصادی فضاهای شهری و رونق اقتصادی مکان ها 

ر تداوم تاریخی و استفاده هرچه بهتر از میراث فرهنگی و معماری به میباشد .رویکرد فرهنگی با تاکید ب

حفاظت، احیا و مرمت و معاصرسازی بافت های درونی و هسته های مرکزی و خلق عرصه های فرهنگی 

(. بسیاری از برنامه ریزان و مدیران شهری به ای نتیجه رسیده اند که ساختن 57: 1311می پردازد ) لطفی، 

ری و مجتمع های تجاری به تنهایی برای برجسته ساختن و رونق بخشیدن به مراکز شهری برج های ادا

اتخاذ راهکارهای عین به عین برای شهرهای دیگر برای ورود به . (Hannigan,1998: 47)کفایت نمی کند

ن عرصه جهانی به شکست می انجامد چراکه جهانی شدن به معنای همگون سازی و الگوی بین المللی یکسا



 

 

ساز نیست بلکه به تفاوت ها و خصوصیات محلی مجال بروز می دهد.  در چارچوب بازآفرینی شهری 

داشته باشد. زمانی که از فرهنگ به عنوان عامل  "برون زا "و  "درون زا "فرهنگ مبنا، فرهنگ میتواند نقشی 

اه را بر به کارگیری ابزار درون زا یاد می شود، نوعی بالقوگی در اثر سابقه ای از حضور جریان فرهنگ ر

فرهنگی در بازآفرینی هموار می کند و به تعبیری حاصل توانایی های محیط برای پذیرش و اشاعه 

  یا محرکه یرویناست. در سوی دیگر، فرهنگ به طور معمول  5کارکردهای فرهنگی و صنایع خالق

 عی،صنایفرهنگ عیصنا فرهنگ، ،از عنام نیا به. است بوده ناکارآمد یها هسته نجات و ایاح یبرا یرونیب

 یشهر اتیح ستادهیا حرکت از چرخ آوردن در گردش به یبرا یعامل عنوان به دادهایرو انواع و خالق

 (.54: 1311) لطفی،  است شده استفاده

برخی ویژگی های فرهنگی شامل مکان های تاریخی، مناظر زیبا و خیابان های هنری، مقاصد اصلی 

گردشگران بوده و در بسیاری از شهرها به عنوان مولد های مهم توسعه عمل کرده اند. اقدامات فرهنگی 

ها، گالری صورت گرفته میتواند شامل سرمایه گذاری در زیرساخت های فرهنگی سخت مانند ساخت موزه 

های هنری باشد و یا در جنبه های کمتر کالبدی همچون برگزاری رویداد های فرهنگی صورت پذیرد. 

، برگزاری رویدادهای 5، ساخت پروژه های شاخص7برندسازی شهریمیتوان به صورت کلی عوامل 

 ,Uysal)موثر دانستدر معاصرسازی های فرهنگی را   1و ساخت محیطی خالقانه 1شاخص

ÖZDEN,2012). 

 مرور تجارب شهر استانبول در عصر جهانی شدن -3

 ساختار فرهنگی _تحول  ساختار شهر  استانبول -3-1

در سیر تکوین ایده طراحی منطقه ای در تالش برای حفظ چهره تاریخی مرکز قدیمی شهر 

محور مرکز قدیمی شهر استانبول)شبه جزیره تاریخی( به عنوان استخوانبندی  استانبول)شبه جزیره تاریخی

شهر انتخاب شده و به منظور پاسخگویی به تقاضاهای ساخت و ساز های جدید و مدرن، مراکز جدید و 
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با  (CBD)مراکز تجارت جدید ارتباط مدرن متناسب با عصر جهانی شدن بر محور تاریخی سوار می شود.

 ی شهر کهن این مراکز را به جزئی الینفک از مجموعه منطقه شهری استانبول تبدیل میکند.استخوانبند

هر دوره توسعه شهری در استانبول، مرکز تجارت منحصر به فردی داشته و گسترش شهری در هر 

گونه ای خاص از تولید  11دوره براساس زنجیره مراکز تجارت نواحی بوده است)گسترش شهری

نجیره مراکز تجارت براساس موقعیت سایر مراکز تجارت و نقاط کانونی قدیم شهر ست (.این ز11فضا

هسته تاریخی و  -توسعه می یابند.ساختار زنجیره مراکز تجارت دو نقطه انتهایی غالب و برجسته دارد

 آسمان خراش های پست مدرن شهر.

نمود. در دوران اول، هسته میتوان شکل گیری مراکز شهر استانبول را به چهار دوران تقسیم بندی 

تک مرکز شهر استانبول به  1151تاریخی و سنتی شهر که به دوران بیزانس و عثمانی ها بر میگردد تا دهه 

، ساخت بزرگراه های پیرامونی،حومه نشینی، شکل 1151. بعد از دهه (Seger,2012: 202)حساب می آمد

از رونق افتادن و فرسودگی محدوده قدیمی مرکزی جدیدی از توسعه تجاری و توسعه چند هسته ای، باعث 

شد. این جریان مانند سایر کشورها تحت تاثیر تغییر سبک در برنامه ریزی شهری، سبک  (CBD)تجاری 

، نقش 1115در سال . (Dokmeci et al,2007: 154)معماری، مسکن و سبک زندگی مدرن اتفاق افتاد

به بعد به عنوان میراث  1115توریستی این تک مرکز با اضافه کردن مراکز خرید پررنگ شد و از سال 

این  Özdenو  Turgut .(Seger,2012: 205)( 1فرهنگی جهان جزیی از هویت ترکیه شناخته شد )شکل 

معاصرسازی توریسم محور در  برای شهر تلقی میکنند و 12شبه جزیره تاریخی را ویترین و نمایشگاهی

 . (Uysal, ÖZDEN,2012)محدوده بهترین راه حل محافظت از آن می باشد
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 شکل شبه جزیره تاریخی؛میراث جهانی _1 شکل

 (Seger, 2012: 204) 
در دوران دوم، همزمان با شهرهای بزرگ اروپایی، ساخت و ساز های مدرن در استانبول شکل گرفت. 

 Galataشکل گرفت و مرکز تجارت جدیدی دیگری در حد واسط  Peraبخش اروپایی استانبول در منطقه 

Bridge   وSirceci تا  1151(. دوران سوم، رشد استانبول در سال های 215()همان، 3ساخته شد)شکل

در نتیجه فرایند صنعتی سازی در صنایع نساجی، چرم، پوشاک، مواد شیمیایی، محصوالت و ماشین  1151

، تعداد محدوده 1115واقع شده بود.تا سال   Golden Hornآالت بود. این صنایع در غرب شبه جزیره در 

شد و این شروعی برای  های صنعتی بیشتر شد و در نتیجه ازدحام بسیار ،خروج صنایع از شهر ضروری 

(. این دوره همزمان بود با دورانی که فرهنگ 211حفاظت از طبیعت در استانبول به حساب می آید)همان،

به عنوان موضوع اصلی حیطه معاصرسازی شهری در پاسخ به الزامات شهری مطرح شد. گسترش تاثیرات 

را به عنوان ابزاری  "13بازآفرینی فرهنگی " بازاریابی شهری و تصویر سازی جهانی استفاده از  رویکرد های

برای افزایش حس رقابت پذیری شهری استانبول تشویق نمود. در تالش برای تغییر استانبول از اقتصادی 

تولیدی به خدماتی الزامات فرهنگی به عنوان عنصر اصلی تصمیم گیری سیاست گذاران شهری درآمد                              

( Gunay & Dokmei, 2012: 216).  چهارمین دوره شکل گیری مراکز استانبول، مراکز تجارت منحصر به

شرکت برتر صنعتی در  511از سران بزرگ ترکیه و  نیمی از  %17فرد مخصوص  یک متروپل جهانی بود.

استانبول استقرار یافتند. طبه متوسط جدیدی شکل گرفت و سبک جدیدی از زندگی بر پایه امالک و 

تا  2111مرکز خرید بزرگ در استانبول بین سال های  71مستغالت و اخالق مصرف گرایانه به وجود آمد: 

) ها CBDساخته شد. مرکز تجارت جدید بزرگ و عمده در میانه متروپلیس ساخته شد و زنجیره  2115

 :Seger,2012) (امتداد می دهدL:Levent,M:Maslak: 2را در محور شمالی )شکل  مراکز مهم تجاری(

211). 
                                                           
13 Culture Led Urban Regeneration 



 

 

 
  CBDمراکز جدید واقع درانتهای شمالی  زنجیره  _2 شکل

 Maslakتصویر چپ: مرکز  Leventتصویر راست:مرکز  

 (Seger,2012: 213,214) :ماخذ

می توان گفت، بین دو نقطه یعنی هسته تاریخی شهر و آسمان خراش های مدرن،  3با توجه به شکل 

و   Leventمراکز  .(Seger,2012: 202)خط ممتدی از مراکز تجارت و مکان های مرکزی قرار گرفته است

Maslak  با هدف شکل دهی مجموعه های بلند مرتبه چند منظوره تجارت جهانی در چارچوب الزامات

و مرکز تجارت در حد  Peraاقتصادی در انتها محور بنیان گذاری شدند. محدوده های . رقابت پذیری

 توام با پاسخگویی ) مراکز مهم تجاری(ها CBDدر اواسط محور   Sirceci و  Galata Bridgeواسط 

و در ابتدا محور هم شبه جزیره الزامات مصرف گرایی  سبک جدید از زندگی در استانبول را رقم می زند .

  بافت های تاریخی قرار گرفته اند.

 



 

 

 
 شکل گیری استخوانبندی فرهنگی شهر استانبول _3 شکل

به سمت   Sisili(s)و خیابان  Taksim(T)زنجیره ای از مراکز تجارت از شبه جزیره تاریخی از طریق خیابان های 

 Maslak(M)و   Levent(L)محدوده های آسمان خراش ها

 (Seger,2012: 203): ماخذ

حفاظت از طریق نوسازی و باززنده سازی مجموعه های تاریخی و  "، قانون 2115در سال 

 Golden، سواحل 2111در سال  .(Dogan,2010: 12,13)توسط هیات وزیران تصویب شد 14"فرهنگی

Horn   و شبه جزیره تاریخی به عنوان محدوده های توریسم فرهنگی در نظر گرفته شدند. تغییرات در

هدف در  .(Uysal &. Özden, 2012)، با تغییر فعالیت غالب صنعتی آغاز شدGolden Hornل سواح

تلفیق شدن با قسمت های دیگر شهر از طریق ایجاد پهنه جذاب فرهنگی توریستی   Golden Hornخلیج 

محدوده های تاریخی، به کارگیری  15( توانبخشی و احیا2114 _2111بوده است.در طرح جامع استانبول )

از میراث صنعتی) تبدیل سایت های صنعتی به موزه های فرهنگی( ، استفاده از صنایع فرهنگی و ساخت راه 

 .(Gunay & Dokmei, 2012: 216 )) صنایع خالق( را پیشنهاد شده است17ها و موزه های موضوعی
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ریحی و فرهنگی جدید نشان دهنده تغییرات احداث گالری های هنری، موزه های موضوعی، مراکز تف 

پروژه کوچک و بزرگ مقیاس  21،  شکل .(Uysal &. Özden, 2012)گسترده فرهنگی در محدوده است

 Santralبرای مثال، . (Gunay & Dokmei, 2012: 216 )را نشان می دهد Golden Hornفرهنگی محدوده 

Istanbul، پارک موضوعیMiniatürk  ،Kadir Has University ،موزه The Rahmi Koç  ،  Feshane  ،

و به عنوان مقاصدی جذاب برای توریسم فرهنگی در  15به شکل پروژه های شاخص Sütlüceگنره کمرکز 

 .(Uysal &. Özden, 2012)این محدوده ساخته شدند

 
 Golden Hornپروژه های محدوده  _4 شکل

 (Gunay & Dokmei, 2012: 216) 

اتفاق   Golden Hornدر بافت های درونی و هسته های مرکزی شهر استانبول، نظیر آنچه در خلیج 

افتاد،کاربست فرهنگ  با هدف دستیابی به توسعه اقتصادی به عنوان رویکرد اصلی ارتقا رقابت پذیری بوده 

نهفته پرداخته شده و با رویکرد باز آفرینی فرهنگ مبنا به شناخت بالقوگی های   Golden Hornاست. در 

همزمان با احیا و حفاظت از میراث شهری  و بافت های تاریخی، فعالیت های فرهنگی در آن ترویج داده 

 .شده است
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 بازآفرینی فرهنگ مبنا در استانبول -5شکل 

 

 شهر مشهد -4

روستای شکل گیری هسته اولیه شهر مشهد مربوط به شهادت و دفن امام رضا )ع( در قرن نهم هجری در 

سناباد ) که بعد ها به مشهد تغییر نام یافت( می باشد .بارگاه مطهر اما رضا )ع(، به عنوان میراث ارزشمند 

مذهبی کشور و منطقه، نقش منحصر به فردی در سطح ملی و فراملی برای کالنشهر مشهد ایجاد  -فرهنگی

 نموده است.

تخوش آن می شوند و با توجه به سند بیست ساله با توجه به تغییراتی که شهرها در عصر جهانی شدن دس

که خود ناگزیر از ورود به عرصه جهانی شکل گرفته است، ضروری  11و چشم انداز شهر مشهد 11کشور

است راهکار های مناسبی را اتخاذ نمود. از این رو حفظ هویت و فرهنگ منحصر به فرد شهر مشهد از 

فرهنگی آن و ارائه منظر شهری  -اث ارزشمند تاریخیطریق روی آوردن به دارایی های شهری و میر

متفاوت و متمایز با دیگر شهر ها و فضاهای شهری، ما را در دست یابی به جایگاه مناسب در عصر جهانی 

 شدن یاری می رساند.  

                                                           
در سند چشم انداز بیست ساله کشور ویژگی هایی از قبیل دست یابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه  -18

 آسیای جنوب غربی و دارای تعامل سازنده و موثر با جهان و ... بیان شده است.

 اسالمیکشورهای  مابین فی همبستگی ایجاد و اسالم جهان تبلیغی - فرهنگی قطب  13-

جهانی شدن فرهنگی 
استانبول

بازآفرینی فرهنگ مبنا

یشکل گیری استخوانبندی فرهنگ

احیا و حفاظت از بافت های تاریخی

شدن ساخت و ساز های جدید بر محور سوار
قدیمی شهر

استفاده مجدد از میراث صنعتی

استفاده از صنایع فرهنگی

استفاده از صنایع خالق

رویداد مداری



 

 

چرخه اقتصاد مشهد یکی از پویاترین چرخه های اقتصادی در ایرن است. همین مساله هم پتانسیل این شهر 

کرده است. شهر مشهد، در بستر جغرافیایی خود و از نظر اهمیت مذهبی که در  دبرای سرمایه گذاری زیا را

میان کشورهای همسایه و منطقه دارد، از لحاظ اقتصادی، میتوتند ازطریق جذب گردشگر و  اتخاذ سیاست 

تخریب( به جذب  ها و راهکارهای محلی و روی آوردن به میراث فرهنگی ) و نه برخورد موزه ای و

مذهبی شهر به عنوان عامل جذب سرمایه  می باشد که بیش ترین  -سرمایه بپردازد . در واقع قطب فرهنگی

با توجه به بستر و پتانسیل های بالقوه شهر مشهد ضروری است از طریق جذب توجه و تمرکز را می طلبد. 

محلی، به خلق مجدد هویت مکانی  عرضه کردن میراث فرهنگی شهر مشهد و استفاده از انگاره های

بپردازیم ، چرا که خصیصه های فرهنگی و سرمایه فی نفسه به یکدیگر وابسته اند. این در حالی است که 

با  دست یابی به تصویر جهانی و توسعه ساختارهای اقتصادی خودبه منظور شهر مشهد در دهه های اخیر 

 ریب دارایی های خود و ساخت مجدد بر آن داشته استتخ و نوسازی سعی در بازسازیاتخاذ رویکردهای 

 می باشد.

از این رو به دنبال مطالعه کلی شهر مشهد و محدوده بافت مرکزی و تاریخچه شکل گیری آنها و همچنین 

ویژگی های کالبدی شهر مشهد، بطور کلی چنین بر می آید که جدی ترین مداخله ها در بافت مرکزی شهر 

صر مربوط بوده که به نوعی برایندی از تعامالت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زمان خود مشهد به دوران معا

 به شمار می آید.

 طرح های توسعه شهر مشهد  در دوران معاصر  -4-1

 (1355طرح نوسازی اطراف حرم )مهندسین مشاور بوربور و همکاران،  -4-1-1

بافت شهری  "همکاران، چنین آمده است که : در مطالعات مربوط به شهر مشهد از سوی مشاور بوربور و 

اطراف حرم مطهر حضرت رضا )ع( از لحاظ تاریخی جالب توجه نیست و بازمانده قسمت های طرح ریزی 

نشده است که در اطراف اماکن مذهبی به واسطه امنیت بیش تر به صورت خودرو در قدیم بوجود آمده 

رتبا مورد نوسازی قرار گرفته اند. لذا با وجود قدمت است و به واسطه وضع نامطلوب سختمانی آنها م

 مجموعه مرکزی، ساختمان ها و بافت اطراف آن هیچگونه ارزش تاریخی ندارد.



 

 

مشاهده می شود، به یکباره در این طرح محدوده مجاور  1355بدین ترتیب همانگونه که در عکس هوایی 

ن که بتواند اثری از خود بگذارد ، از صحنه حیات حرم مطهر پاک می شود و تمام بافت حاشیه ای بدون ای

شهری حذف می شوند و فضای سبز جایگزین آن می شود. این اقدام اولین مرحله از مداخالت نوسازی و 

 یا حتی به بیانی پاکسازی بافت قدیم بود که در سطح وسیع در مشهد به اجرا درآمد.

 

 1355وضعیت بافت مرکزی شهر مشهد قبل و بعد از مداخالت طرح مشاور بوربور،  _6 شکل

 (1314:11رهنما،)

 (1332طرح نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر)مشاور طاش، -4-1-2

، مبنی بر پایین بودن سرانه معابر اصلی در 1351به دنبال پیشنهاد های طرح جامع مصوب مشهد در سال 

ی شهر مشهد، با توجه به افزایش تراکم جمعیت در آینده و مشکالت حاصله برای محدوده ی محدوده مرکز

طرح نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر با هدف تجهیز »، 1352بافت مرکزی شهر مشهد در سال 

عادل میان هسته اصلی مرکز شهر و به منظور پاسخ گویی به نیاز های میلیون ها زایر و مسافر و برقراری ت

در دستور کار وزارت مسکن و « ارزش های بی بدیل مجموعه حرم مطهر با نظام های شهری پیرامون آن

 (12:1314شهرسازی قرار گرفت)رهنما،

این طرح بسیار آرمانگرایانه و با فرض نوسازی بافت بود که با توجه به نیروهای مداخله کننده و انواع 

قق آن بسیار دشوار می نمود. بنابراین تجدید نظری از سوی دفتر محدودیت های موجود در منطقه، تح

 (.32:1315عمران و بهسازی شهری وزارت مسکن و شهرسازی ارائه شد)مهندسین مشاور فجر توسعه،

 

 



 

 

 (1331طرح تجدید نظر بهسازی و نوسازی )سازمان عمران و بهسازی،  -4-1-3

تا روح بهسازی در  1351شهر مشهد سعی شده در سال در آخرین بازنگری طرح نوسازی و بازسازی مرکز 

 .شیوه اجرا مطرح شود و الگوی بهسازی و نوسازی جایگزین الگوی بازسازی و نوسازی شد )همان(

  
( ، تصویر چپ: محدوده مطالعاتی 1334تصویر راست: طرح پیشنهادی نوسازی و بهسازی مرکز شهر مشهد) _3شکل 

 شهر مشهد طرح نوسازی و بهسازی مرکز

 ((13: 1314ماخذ: )رهنما،

(، شاهد تغییر و تحوالت گسترده ای  در 5و  7از مقایسه ساختار فضایی قبل و بعد از مداخالت )شکل 

شکل و محتوای بافت مرکزی شهر هستیم. به این صورت که توسعه های جدید نه تنها در ارتباط با مرکز 

مرکزی شهر صورت گرفته است. در نتیجه بخش وسیعی از تاریخی شهر شکل نگرفته، بلکه بر روی بافت 

(  بر روی بافت 5بافت پیرامونی حرم مطهر تخریب گردید و خیابان های شعاعی و شارستان رضوی)شکل

موجود اعمال گردید. همچنین به طور گسترده ای شاهد تغییر کاربری زمین از مسکونی به تجاری و اقامتی 

 .  (1)شکل هستیم

داخالت صورت گرفته در قالب طرح های توسعه شهری فاقد نگاه کالن، جامع و دورنگر بوده و متاسفانه م

گسست ، تنها متوجه بافت مرکزی شهر بوده که منجر به  تالش های صورت گرفته در دهه های اخیر

، از بین رفتن انسجام و یکپارچگی بافت کهن، احساس تعلق، حس مالکیت، آرامش و فضایی -کالبدی

است. همچنین توسعه های جدید، نسبت به ساختار فضایی موجود بی تفاوت بوده و پیوند امنیت گردیده 

 مناسبی بین اجزای جدید و قدیم شکل نگرفته است.



 

 

 
 ان(وضع موجود مرکز شهر مشهد) ماخذ: نگارندگ  _1 شکل

 

 
 1331طرح پیشنهادی بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم،  _9 شکل



 

 

 1331: شرکت مسکن سازان خراسان، گزارش طرح بهسازی و نوسازی مرکز شهر مشهد،  ماخذ

 مقایسه تحوالت استخوان بندی شهر مشهد و استانبول -5

به طرح های بازسازی و  و اولویت بخشیدن  شهر مشهد از طریق دخل و تصرف های گسترده کالبدی

منجر به گسست رویکردهای اتخاذ شده  دارد. اقتصادی توسعه سعی در ارتقای جایگاه شهری ونوسازی 

ست، به گونه ای گردیده ا و چه در مقیاس خرد شهری فضایی شهری چه در مقیاس کالن -ساختار کالبدی

لی ساخت شهر و ساختار دیروز شهر الگوهای توسعه شهری فاقد هرگونه ارتباط منطقی با اجزای اص که

بوده و در بی پیوندی با آن، بر روی بافت تاریخی و ارزشمند شهر تحمیل می گردند. لذا نه تنها طرح ها و 

تقویت  منجرنمی انجامد بلکه  پایداری شهریتقویت کاهش فرسودگی و درنتیجه الگوهای  پیشنهادی به 

قطع ارتباط بین اندام های حیاتی سازمان فضایی شهری، تهدید های شهری ) تضعیف استخوان بندی و 

ه که به تدریج به فروپاشی و ...( گردید مشهد مرکز شهر، از دست رفتن هویت تاریخی و خاطره جمعی شهر

عالوه بر این، آیین ها و مراسم مذهبی و مناسک آیینی که جزیی از میراث کل پیکره شهری خواهد انجامید.

کهن شهر مشهد  حساب می آید با ساختار کالبدی، عناصر مهم شهری و استخوانبندیبه معنوی شهر مشهد 

کالبدی و ساخت مجدد بر آن به معنی عدم توجه به _ دارای تعامل دوسویه است و تخریب ساختار فضایی

 (1311فرهنگی مردم جامعه خواهد بود)غالمی،  _سرمایه های هویتی و نیازمندی های اجتماعی

 

 شهر و توسعه فیزیکی آن در دوره های مختلف) ماخذ: نگارنده( ساختار کالبدی سیر تحول -11 شکل



 

 

 

 دگرگونی استخوانبندی شهر مشهد -11 شکل

این در حالی است که دگردیسی شهر کهن استانبول ) در ابتدا رمی، سپس مسیحی، بعد از آن بیزانتین،   

دست آخر اسالمی و امروزه جهانی( سبب گشته است تا مرمت و نوسازی شهری به عنوان امر قطعی برای 

: 1311صودی، معاصر سازی این شهر و تعریف مجدد آن در شبکه شهرهای جهانی تلقی شود.)حبیبی و مق

عناصر جدید شهری در پیوند منطقی با عناصر اصلی موجود، بر محور اصلی استخوان بدین گونه که ( . 15

شهری می افزاید. چنین رویکرد مرمتی سازمان فضایی بندی شهر سوار گردیده و از این رو به غنا و ارزش 

 -منجر به حفظ هویت تاریخی( یاولویت بخشیدن به طرح های بهسازی و نوسازی شهر)به بافت شهری 



 

 

از استانبول فرهنگی شهر ضمن پاسخ گویی به نیاز های جدید شهری و در نتیجه ارتقای تصویر جهانی 

 طریق عرضه دارایی های شهری خود می گردد.

 مقایسه تطبیقی تحوالت استخوانبندی مشهد و استانبول -1 جدول

 تحوالت استخوان بندی شهر مشهد شهر استانبولتحوالت استخوان بندی 

طرح  مشخصات طرح
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 ی
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زائرین، دسترسی به  بندی اصلی شهر

ارزش افزوده ناشی از 

توسعه رونق اقتصاد 

ی و اجتماعی و شهر

کاربردهای انتفاعی 

در ترازهای 

زیرسطحی، هماهنگ 

سازی بافت شهری 

با ترازهای زیر 

 سطحی حرم 

 زیر سطحی

 

 نتیجه گیری -6

شهر استانبول با حفاظت از میراث فرهنگی و هسته ی تاریخی خود در  بازیابی و حفظ حس مکان در 

دوری  ،طرح های بهسازی و نوسازی شهری موفق بوده و این امر با اولویت بخشیدن بهدوران معاصر 

جستن از راهکار موزه ای سازی در کنار طراحی های نوآورانه همگام با تحوالت جهانی شدن توانسته 

شهر استانبول در تالش برای حفظ چهره تاریخی مرکز تصاویر محیطی متمایز و تاثیرگذار را خلق کند.

یمی خود،  توام با پاسخگویی به تقاضاهای ساخت و ساز های جدید و مدرن، مراکز جدید شهری در قد

 ارتباط با استخوان بندی شهر کهن ایجاد کرده است. 

این در حالی است که شهر مشهد در تالش برای ارتقا ی تصویر شهری خود به ضرورت و اهمیت استفاده 

رد توسعه مجدد شهر بی توجه بوده است . همچنین تخریب های از میراث فرهنگی خود به عنوان راهب

 -گسترده در قالب طرح های مرمت شهری )غالبا با رویکرد تخریب و نوسازی( موجب گسست کالبدی

فضایی حرم مطهر از ساخت کالبدی شهر شده است. تداوم چنین رویکردی به بافت ارزشمند و میراثی مرکز 

خاطره  ،از دست رفتن هویت تاریخی خوان بندی و سازمان فضایی شهری، تضعیف استشهر مشهد منجر به 

و قطع ارتباط بین اندام های حیاتی مرکز شهر شده که به تدریج به فروپاشی کل پیکره  مشهد جمعی شهر

 شهری خواهد انجامید.



 

 

های برنامه در نتیجه مقایسه تطبیقی دو شهر استانبول و مشهد کوششی است تا از طریق بازنگری سیاست 

ریزی و توسعه شهری معاصر، به اتخاذ رویکرد های مناسب و درخور زمینه شهری بپردازیم.از این رو راه 

حل های پیشنهادی این مطالعه در زمینه مواجهه با بافت مرکزی شهر به منظور ارتقا ی تصویر جهانی شهر 

 مشهد، مواردی را در بر می گیرد که از آن جمله اند: 

فرهنگی شهر و تقویت ارتباط عناصر اصلی استخوان بندی شهر به  -میراث تاریخی حفاظت از .1

 منظور پیوند مناسب اجزای جدید و قدیم شهر

در نظر گرفتن مرکز قدیمی شهر )بافت اطراف حرم( به عنوان استخوان بندی شهر و احداث مراکز  .2

 تجارت جدید در ارتباط با این مرکز تجارت   

 ازی و دوباره سازی به معاصر سازی در قالب بهسازی و نوسازیتغییر رویکرد بازس .3

 زیارتی در نظر گرفتن محدوده مرکزی شهر به عنوان عرصه فرهنگی .4

، برگذاری رویداد های محلی و نگی، ایجاد مکان های چند فرهنگیبه کار گیری استراتژی های فره .5

 رواج الگوهای بومی در کنار طراحی خالقانه فضا به منظور ارتقا ی تصویر جهانی شهر مشهد 

استفاده از صنایع فرهنگی خالق مذهبی نظیر ساخت موزه های قرانی، نمایشگاه هایی مخصوص  .7

 روایت های تاریخی

اس کالن شهر مشهد و نه فقط در محدوده تبلیغی جهان اسالم در مقی-گسترش مفهوم شهر فرهنگی .5

 مرکزی آن

تسهیل حضور گردشگران خارجی از طریق ایجاد محیط های چند فرهنگی به منظور تسهیل در امر  .1

 گردشگری

تدوین ضوابط و مقررات ویژه طراحی و برنامه ریزی در مرکز تاریخی مشهد به منظور حفظ چهره  .1

 تاریخی مرکز شهر مشهد

های بلند مرتبه ، توجه به مقیاس انسانی و گسترش پیاده مداری در هسته کاهش ساخت و ساز  .11

 مرکزی شهر  
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