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چکیده

فضای ش��هری بس��تر تعامالت فرهنگی و زندگی ش��هری نماد و تجسم کالبدی مفاهیم فرهنگی اس��ت. بافت تاریخی شهرها 
به لحاظ دارا بودن قدمت، میراث کالبدی، زمین های متناس��ب با عملکرد فرهنگی مهمترین بس��تر کالبدی-فضایی ارزش های 
فرهنگی محس��وب می ش��ود. بافت تاریخی شهر مشهد نیز دارای عناصر ارزشمندی می باشد که با توجه به فشار های گسترش 
ش��هر، غفلت از بافت تاریخی و نگاه موزه ای به فضاها و عناصر تاریخی س��بب ایجاد بناهای تاریخی به صورت مس��تقل و قطع 
ارتباط آن ها با زندگی مردم و ش��هر ش��ده اس��ت. از طرفی نمادهای فرهنگی مش��وق تبادل فرهنگی می باش��د و این انفصال 
فضای��ی موجب کاهش تعامالت فرهنگی مردم در بافت تاریخی شده اس��ت. احی��ای فعالیت ها و رویدادهای فرهنگی از نقش و 
جایگاه مناس��بی در بازآفرینی بافت های تاریخی برخوردارند. لذا هدف اصلی این مقاله بازآفرینی بافت تاریخی مش��هد جهت 
ایجاد پیوند بین جاذبه های فرهنگی از طریق ایجاد شبکه شهری و ارتقاء  تعامالت فرهنگی بر مبنای ایده بازآفرینی فرهنگی 
اس��ت. در این رویکرد، فرهنگ به عنوان یکی از س��رمایه های اصلی شهر ش��ناخته می شود. بافت تاریخی شهر مشهد با داشتن 
پتانسیل های تاریخی و جاذبه های گردشگری امکانات توسعه فراوانی دارد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و پس از بیان 
مبانی نظری، با مرور اسناد بافت تاریخی مشهد و مطالعات میدانی به تحلیل مسئله می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد 
تعریف شبکه ی پیوسته ای از فضاها و فعالیت های شهری در بستری تاریخی و در راستای حفظ و تقویت استخوان بندی اصلی 

شهر  زیرساخت جدیدی را در توسعه شهر مشهد فراهم خواهد کرد.

واژههايکلیدي:
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مقدمه

فضای ش��هری بس��تر تعامالت فرهنگی و زندگی شهری نماد و تجسم کالبدی مفاهیم فرهنگی است. بافت تاریخی شهرها به 
لحاظ دارا بودن قدمت، میراث کالبدی، زمین های متناس��ب با عملکرد فرهنگی مهم ترین بس��تر کالبدی-فضایی ارزش های 
فرهنگی محسوب می شود. دراین میان مرکز شهر و خصوصاً مرکز شهرهای تاریخی دارای اهمیتی استراتژیک هستند؛ چرا که 
به علت تنوع گس��ترده فعالیت های ش��هری در یک مکان، بخشی تعیین کننده، به معنایی دیگر قلب وموتور محرکه هرشهری 
محس��وب می شوند. فضاهای درون شهرها که هستة اولیه و اصلی تشکیل شهرها بوده اند، دارای ظرفیت های باال برای بالفعل 

کردن خالقیت از طریق ایجاد تعامالت و برهم کنش های فضایی هستند )فروزانی، 1391: 79(.
هس��ته مرکزی بافت تاریخی ش��هر مشهد نیز با توجه به دارابودن عناصر ارزش��مند و تاریخی از پتانسیل باالیی در این راستا 
برخوردار است. اما متاسفانه فشارهای ناشی از گسترش شهر، غفلت از بافت تاریخی و نگاه موزه ای به فضاها و عناصر تاریخی 
س��بب ش��ده است تا بناهای تاریخی به صورت مستقل دیده ش��ده و ارتباط آن ها با زندگی مردم و شهر قطع گردد. از طرفی 
فعالیت ها و تس��هیالت  فرهنگی می توانند در توس��عة فرصت های جدید برای ش��هروندان دخیل بوده و با بس��ط پیوندها و 
ارتباطات و درنتیجه با گسترش سرمایة اجتماعی در درون جمعیت محلی، سبب ساز بهبود سرمایه انسانی شوند )عباس زاده، 

1388: 41(. در واقع نمادهای فرهنگی مشوق تبادل فرهنگی و ارتقاء تعامالت جتماعی هستند.
مدیریت و برنامه ریزی بازآفرینی مکان های اصلی و هس��ته های اولیه ش��هرها به عنوان فضاهای چند عملکردی، قابلیت جذب 
گروه ه��ای مختلف ش��هروندان را دارند که ب��روز فعالیت های اجتماعی در ای��ن محیط ها به افزایش تعام��الت جمعی، برهم 
کنش های فضایی و بالفعل کردن فعالیت های عمومی منجر می شود )فروزانی، 1391: 82(. اقدامات مرمتی صورت گرفته در 
بافت های کهن شهری تا به امروز، تنها به یکی از جریان های توسعه یا حفاظت توجه داشت. این برخورد یک سویه با هریک 
از جریان ه��ا، خ��ود معضالت جدیدی را به بافت های کهن ش��هری تحمیل نمود. بنابراین مداخله در بافت های کهن ش��هری 
بیش از هرچیز نیازمند تغییر نگرش در برنامه ریزی و طراحی است. زیرا بافت های کهن شهری دارای اندوخته میراثی با ارزشی 
هستند که ضمن حفاظت از آن ها می توان به جریان توسعه نیز تحرک بخشید و میراث به جای مانده را به ثروت تبدیل نمود 
)امیرزاده، 1390(. در این میان رویکرد بازآفرینی فرهنگی معموالً با توس��عه مجدد یا بازآفرینی محدوده ای مش��خص از بافت 
درونی ش��هرها که در آن بایس��تی توسعه ش��هری مبتنی بر کاربری های مختلط را مورد تشویق قرار دهد و عرصه همگانی را 
پیکربن��دی دوباره نماید، در ارتباط نزدیک قرار می گیرد)لطفی، ش��عله، 1391: 85(. احیای فعالیت ها و رویدادهای فرهنگی 
فرصت هایی فراهم می کند که موجب انگیزش برقراری شبکه اجتماعی، شناخت ها و روابط متقابل با افراد و اجتماعات خواهد 
ش��د)عباس زاده، 1388: 43(. ایجاد پیوند بین جاذبه های فرهنگی از طریق ایجاد ش��بکه ش��هری منطبق بر استخوان بندی 
اصلی قدیمی شهرها یک از ایده های برگرفته از بازآفرینی فرهنگ مبنا است. لذا هدف اصلی این مقاله بازآفرینی بافت تاریخی 
ش��هر مش��هد جهت ایجاد پیوند بین جاذبه های فرهنگی از طریق ایجاد شبکه شهری و ارتقاء تعامالت فرهنگی بر مبنای ایده 
بازآفرین��ی فرهنگی اس��ت. برای نیل به این ه��دف ابتدا تاریخچه مختصری از بازآفرینی و رون��د تحول نگرش های مرمتی از 
بازس��ازی تا بازآفرینی بررسی خواهد ش��د. سپس به تبیین جایگاه “ فرهنگ” در “بازآفرینی بافت تاریخی” پرداخته می شود. 
بررس��ی تأثیر ایجاد شبکه فضایی شهری جهت اتصال نقاط ارزش��مند و ارتقاء تعامالت فرهنگی به منظور تدوین راهکارهایی 
برای ایجاد پیوند میان جاذبه های فرهنگی مرکزتاریخی ش��هر مش��هد همسو با استخوان بندی کهن شهر با رویکرد بازآفرینی 

فرهنگ مبنا، گام بعدی در بخش مبانی نظری این مقاله خواهد بود.
در راستای پاسخگویی به اهداف مطرح شده، پرسش های پژوهش به صورت زیر تدوین می شوند:

 چگون��ه می توان با اس��تفاده از عناصر واجد ارزش تاریخی به عنوان مناب��ع اولیه محرک بازآفرینی در بافت های تاریخی و با 
بهره گیری از دیدگاه های بازآفرینی فرهنگ مبنا، راهبردهایی جهت حفاظت پویا از بافت های تاریخی و عناصر ارزش��مند آن 

ارائه داد؟
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 راهبردهای تعاملی بین بازآفرینی فرهنگ مبنا و کالبد شهر چیست؟
 سیاست های بازآفرینی براساس راهبردهای استخراج شده، در بافت تاریخی مشهد چه می تواند باشد؟

روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است که پس از بیان مبانی نظری، با مرور اسناد بافت تاریخی شهر مشهد و مطالعات 
میدان��ی به تحلیل مس��ئله می پ��ردازد. در این پژوهش از دیدگاه تعاملی "حفاظت از عناصر ب��ا ارزش تاریخی" و "ارتقاء تعامالت 
فرهنگی"، معیارهایی جهت بازآفرینی فرهنگی استخراج شده، طرح های  بهسازی و نوسازی تهیه شده برای نمونة موردی مطالعه 
یعنی بافت تاریخی شهر مشهد، براساس این معیارها ارزیابی شده و درنهایت راهبردهای بازآفرینی متناسب با این معیارها جهت 

ارتقاء کیفیت بافت، حفظ عناصر باارزش، اتصال آن ها به یکدیگر و در نهایت ارتقاء تعامالت اجتماعی ارائه شده است. 

1.مبانینظری
1-1.سیرتحولرویکردهایمرمتشهریازبازسازیتابازآفرینی

رویکردهای مرمت و  بهسازی شهری در سیر تحول و تکامل خود از بازسازی، باززنده سازی، نوسازی و توسعه مجدد به بازآفرینی و 
نوزایی شهری تکامل یافته و در این مسیر، گذاری را از حوزه توجه صرف به کالبد به عرصة تأکید بر مالحظات اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و هنری تجربه کرده اند. بافت قدیمی و کهن شهرها به واسطة قدمت و وجود عناصر با  ارزش تاریخی، موقعیت مناسب 
ارتباطی، قرارگیری بازار اصلی ش��هر و قلب تپندة اقتصادی آن و بس��یاری موارد دیگر، دارای ارزش و جایگاه منحصر به فردی در 
ساختار فضایی و کارکردی شهر هستند. درحالی که این گونه از بافت ، علی رغم دارابودن ویژگی های فوق، با تحوالت متعددی مواجه 
ش��ده و به تدریج دچار نارس��ایی و اختالل در ابعاد مختلف گردیده اند. همزمان با بروز مس��ائل فوق و تأثیرات آن ها،  بر حوزه های 
مختلف، توجه به بافت های قدیمی و فرسوده و رفع ناپایداری آن ها، به موضوعی جدی و محوری در شهرها تبدیل شده، به گونه ای 
که سازمان های ذی ربط را به تکاپوی ساماندهی و احیاء این عناصر و بافت مذکور سوق داده است و لزوم مداخله در این بافت ها را 

در دوره های زمانی مختلف مطرح نموده است. 
توس��عة ش��هرِی هدایت ش��ونده ب��ا فرهنگ، به عن��وان مفهوم��ی در شهرس��ازی از اواخر ده��ه 1980 میالدی مط��رح گردید

 )boogarts,1990;Montgomery,1990;Griffiths(. نمونه های آغازین این مفهوم در انگلس��تان را می توان در محلة صنایع 
فرهنگی شفلید، مربوط به اواخر دهة1980میالدی و محلة شمالی منچستر که در سال 1993 میالدی پایه گذاری گردید، مالحظه 
کرد. معروف ترین مثالی که به شکلی مداوم به آن ارجاع داده می شود، تمپل بار در دوبلین است که ایدة شکل گیری آن، به اواخر 
دهة1980 میالدی باز می گردد و ایجاد آن به عنوان نمونه ای از کاربس��ت بازآفرینی ش��هری فرهنگ مبنا به سال های 1991-90 
مربوط می شود. در واقع بازآفرینی فرهنگی به عنوان الگویی آگاهانه به منظور بازآفرینی محدوده های رو به افول درونی شهرها به 

کاربرده می شود )لطفی، 1391 :86(.

1-2.فرهنگبهعنوانابزاربازآفرینی
در گزارشی که توسط ایوانز و شاو4در سال 2004 برای وزارتخانه فرهنگ، رسانه و ورزش انگلیس، برای آماده سازی یک سند 
خط مشی از مشارکت فعالیت های فرهنگی در بازآفرینی تهیه شده است، انواع مشارکت فرهنگ در زمینه های مختلف بازآفرینی 
بی��ان گردیده اس��ت. این مطالعه س��ه مدل از ترکیب فرهنگ یا فعالیت ه��ای فرهنگی با فرآیند بازآفرین��ی را معرفی می کند؛ 

بازسازی فرهنگ مبنا؛ بازسازی فرهنگی؛ بازسازی و فرهنگ. در ادامه توضیحات مختصری در هر زمینه ارائه شده است.
• بازآفرینـیفرهنـگمبنا: در این م��دل، فعالیت های فرهنگی به عن��وان کاتالیزور و موتور بازآفرینی به حس��اب می آیند. 
فعالیت ها احتماالً نمایش عمومی قابل توجهی دارند و اغلب به عنوان نماد بازآفرینی ذکر می ش��وند. فعالیت می تواند طراحی و 
س��اخت )یا اس��تفاده مجدد( از یک ساختمان یا ساختمان های عمومی یا کاربری تجاری، احیاء فضای باز، یا معرفی یک برنامه 

که فعالیت فرهنگی در آن به عنوان تعریف مجدد برند آن مکان استفاده می شود، باشد.

 4. Evans, g & show, P .
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• بازآفرینیفرهنگی: در این مدل، فعالیت فرهنگی به طور کامل با استراتژی های مکان در کنار سایر فعالیت های حوزه های 
محیطی، اجتماعی و اقتصادی پیوند دارد. مانند "رنسانس بیرمنگام" که هنرها با سیاست، برنامه ریزی و منابع از طریق شورای 
هنرهای مشترک، کمیسیون های توسعه استخدامی و اقتصادی پیوند خورده بودند و به عنوان مثال شهر فرهنگی از" بارسلون" 
می توان نام برد. این مدل بس��یار نزدیک به نظریه "برنامه ریزی فرهنگی" به منظور سیاس��ت های فرهنگی و بازآفرینی ش��هری 

است.
• فرهنگوبازآفرینیفرهنگی: در این مدل فعالیت های فرهنگی به طور کامل با برنامه ریزی های جامع و اس��تراتژی های 
توسعه پیوند ندارد )اغلب به این دلیل که مسئولیت تأمین فرهنگی و بازآفرینی از طریق دپارتمان های مختلفی انجام می شود 
یا به دلیل اینکه پش��تیبانی الزم وجود ندارد(. مداخالت اغلب کوچک مقیاس هس��تند به عنوان نمونه، در یک برنامه عمومی 
هنر، برای پارک، ممکن است یک ساختمان طراحی شده و به صورت یک نمایشگاه میراث یا موزه تاریخی محلی که در گوشه 
مکان صنعتی احیا ش��ده ش��کل گرفته، عمل نماید. در بعضی موارد، هیچ تدارکات برنامه ریزی ش��ده ای وجود ندارد؛ ممکن 
اس��ت ساکنان )افراد یا سرمایه گذاران( و سازمان های فرهنگی، به این خأل پاسخ دهند و خود دخالت کنند )سخنرانی در یک 
کتابخانه، تش��کیل کمیس��یون هنرمندان برای ایجاد عالئم و مبلمان خیابانی خاص برای ثب��ت تاریخچه محله، برگزاری یک 
برنامه موس��یقی و مانند این موارد(. اگرچه به عنوان یک مرحله متأخر معرفی می ش��ود، لیکن مداخالت فرهنگی می تواند بر 

فرآیندهای بازآفرینی، مدیریت امکانات و خدمات تأثیرگذار باشد.
البت��ه باید این نکته را یادآور ش��د ک��ه نبود یا کمبود فعالیت های فرهنگی تعریف ش��ده در الگ��و بازآفرینی، به معنی غیبت 

فعالیت های فرهنگی نیست؛ بلکه تنها به خاطر این است که آن ها به عنوان بخشی از فرآیند، ارتقاء نیافته  اند.
در واق��ع از ده��ه 1980 به بعد، بازآفرینی مبتنی ب��ر فرهنگ، به صورت موج عظیمی، پروژه های بازآفرینی را در سراس��ر اروپا 
تحت تأثی��ر قرار داده و بازآفرینی فرهنگ محور و اس��تفاده از س��رمایه های فرهنگی خود را به عن��وان گزینه ای موفق در عرصه 
»مرمت و  بهسازی و نوسازی شهری« مطرح کرده است )Kearns and philo ،1993:14(. توجه به نقش فرهنگ، استفاده 
از ارزش های تاریخی و فرهنگی به عنوان منابعی برای توس��عه و همچنین توجه به گذران اوقات فراغت مردم، مهمترین وجوه 
این گرایش هس��تند )پوراحمد، 1389: 12(. از زمانی که سیاس��ت گزاران و مقامات مس��ئول شهری به سمت فرهنگ به مثابه 
ابزار بازآفرینی شهری روی آورده اند، کیفیت محیط های تاریخی به عنوان بخشی از نوآوری ها و ابتکار عمل های بازآفرینی شهر 
به طور روزافزونی آشکار گردیده است )پندل بری به نقل از ایزدی، 2006: 20(. همچنین نهضت موزه سازی در اروپا -که به ویژه 
بعد از فروپاشی دیوار برلین، به حرکتی چشم گیر برای زنده کردن خاطره های جمعی و ایجاد هویتی تازه و منحصربه فرد برای 
شهرها و شهرنشینان تبدیل شده است- نیز یکی از نشانه های استفاده از ابزار فرهنگ در مرمت و بازآفرینی شهری بوده است 
که به واقع به آن دلیل است که به تدریج فرهنگ و پروژه های فرهنگی در بازآفرینی شهری اهمیت ویژه ای یافته اند )پوراحمد، 

.)12 :1389
با توجه به مطالب بیان شده و جهت تعیین چارچوبی جهت ارزیابی میزان حضور فعالیت های فرهنگی در برنامه های توسعه و 
محیط های شهری می توان از آنچه دیوید کانتر استعاره ای برای مکان می نامد)canter.1997( مبنی بر این که تمام مکان های 

شهری موفق واجد سه دسته از عناصر و ویژگی ها می باشند، استفاده کرد. این ویژگی ها عبارتند از:
فعالیت:اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

فرم: ارتباط بین بناها و فضاها
معنا: حس مکان، تاریخ و فرهنگی

در این چارچوب می توان به مجموعه ای از ش��اخص ها دس��ت یافت و از آن به منظور ارزیابی موفقیت نسبی مکان های فرهنگی 
بهره جست. زیرمعیارهای هریک از شاخص ها براساس ویژگی های بازآفرینی فرهنگی تعیین شده است.
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جدول شماره 1: شاخص ها و معیارهای بازآفرینی فرهنگی

زیر معیارهاشاخص اصلی

فعالیت

 توسعه کاربری های مختلط )تنوع مشاغل و نیروی کار(
 مشارکت روزافزون بخش خصوصی و عمومی و گروه ها و انجمن های داوطلبانه

 بهبود و افزایش سرمایه اجتماعی )معیارها و شبکه هایی که عملکرد جمعی را امکان پذیر می سازند(
 افزایش فرصت های عرضه شده به جمعیت محلی برای افزایش مشارکت در فعالیت های اجتماعی

 دخالت مستقیم شهروندان در ایجاد رویدادها و فعالیت های فرهنگی

فرم

 استفاده مجدد از ابنیه خالی
 سرمایه گذاری درونی )نیروهای بخش عمومی-خصوصی(

 افزایش تعداد و کیفیت فضاهای شهری و مکان های فرهنگی
 الگوهای حمل و نقل مناسب

 حفظ پیوند کالبدی میان عناصر قدیمی و جدید

معنا

 ادغام ایده های فرهنگی در برنامه های آینده
 تغییر نگرش و ادراک ساکنین از محل سکونت خویش

 تقویت اعتماد به نفس و اشتیاق در افراد
 تحول و دگرگونی اعتبار یک مکان و ساکنین آن

 برخورداری از حس تاریخ و پیشرفت )گذشته، حال و آینده(

)منبع: نگارنده، 1393(

همانطور که نوس��باومر و موالئرت5 )2004( تاکید کرده اند، فرهنگ قادر اس��ت به طور مؤثر هم به عنوان یک پیوند دهنده و هم 
به عنوان عامل ش��بکه بندی اجتماعی عمل کرده، نیازهای انسانی و اجتماعی مختلف را برآورده کند و کیفیت زندگی و رفاه را 
ارتقاء دهد. به واقع نقش س��رمایه گذاری فرهنگی در تعریف ش��بکه اجتماعی جدید در درون اجتماع را نمی توان نادیده گرفت. 
برای افزایش ذخیره سرمایه اجتماعی، الزم است که افرد فرصت های مشارکت اجتماعی و ارتباطی و نیز فعالیت های مبتنی بر 
کنش متقابل اجتماعی با میانجی گری فرهنگ را دریابند تا سبب س��از تقویت پیوندهای اجتماعی شود. بنابراین می توان گفت 
که بعد همگرایی فعالیت های فرهنگی در ذخیره سرمایة اجتماعی مؤثر است. اگر سیاست ها و اقدامات فرهنگی طراحی شده اند 
تا به طرقی خاص، بعد ارتباطی را ارتقاء دهند، بنابراین از طریق دس��تکاری ماهرانه نظام های کنش متقابل، فرهنگ می تواند 
یک س��هم مهم در انباش��ت نوع خاصی از سرمایه اجتماعی، مثل انواع همپیوندی و اتصال اجتماعی، داشته باشد. آنچه در این 
زمینه الزم اس��ت، پروژه ها و اقدامات فرهنگی از نوع مش��ارکتی است که در سطح اجتماع محلی اجرا شده و نیازهای ارتباطی 
را پاس��خ گوید )sacco & tavano;2011, see paris&beart blessi,2009(. بنابراین فرهنگ می تواند عاملی تعیین کننده 

در ایجاد سرمایه اجتماعی باشد )عباس زاده،1391: 50(.

1-3.شبکهشهریواستخوانبندی
امروزه مداخله و طراحی فضاهای مس��تقل و ارتباط آن ها با یکدیگر در بافت های تاریخی ش��هرها با اهداف گوناگونی همچون 

 5. Nusbaumer, J & Moulaert, F .
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حفاظت، احیای فرهنگی، توس��عه اجتماعی-اقتصادی، توسعه زیس��ت محیطی و توسعه شهری صورت می گیرد. هریک از این  
اه��داف ب��ا بیان کارکردهایی مختص به آن فضا و ی��ا ارتباط آن با فضاهای دیگر قابل تعریف اس��ت. این کارکردها به همراه 
مجموعه فضاهای مستقل تاریخی و امروزی شبکه ای شهری را شکل می دهند. ارتباط بین فضاهای باز طراحی شده با یکدیگر 
که هرکدام به صورت مس��تقل دارای معنا و ش��خصیت ویژه خود هس��تند، موجب شکل گیری شبکه ای از فضاهای باز شهری 
 .)shaheer,2011( می ش��ود که به عنوان شاخصه ای در پایداری و توسعه ش��هر در جنبه های مختلف قابل توجه و اتکا است
به این ترتیب ش��بکه ایجادش��ده از فضاهای باز طراحی شده شهری، زیرساختی برای حضور پیاده در سطح شهر ایجاد می کند 
که خود نیز مزایایی از لحاظ توس��عه ذهنی-هویتی در کنار توس��عة حیات اجتماعی-اقتصادی دارد. رویکرد تلفیقی ش��بکه 
فضاهای ش��هری برای  نوس��ازی شهری منجر به ایجاد مجموعه ای از عناصر تاریخی و فرهنگی در ارتباط با شهر و شناساندن 
آن ها به مردم از طریق فعالیت های انس��انی به درون آن ها می ش��ود. بدین ترتیب نوعی شبکه به هم پیوسته از فضاهای شهری 
در بافت تاریخی شکل خواهدگرفت. این گونه شکل گیری به هم پیوسته و حمایت کننده از فضاهای شهری به لحاظ کالبدی و 
هم عملکردی در برنامه ریزی و شهرسازی گذشته نیز مورد توجه بوده است. اصول اتصال و تداوم در شهرهای سنتی ایران، که 
با توجه به این اصل، عناصر طبیعی )آب و فضاهای طبیعی( و مصنوع )بازارها و فعالیت های انس��انی صورت گرفته در آن ها( 
عاملی برای اتصال فضاهای ش��هری به یکدیگر و ایجاد ش��بکه ای از این فضاها شدند، باعث زنده نگاهداشتن فضاهای شهری 

کهن و جدید در ارتباط با یکدیگر شده است )مینیاتور، 1391: 45(.
همچنین اس��تخوان بندی ش��هر در جریان سیر تحول آن ش��کل گرفته و کامل می ش��ود، لذا عنصری پویا و تاریخی شمرده 
می ش��ود. اس��تخوان بندی شهر نمایانگر توسعه و تحول شهر در یک مفهوم ادواری اس��ت و عاملی است که برای یک شهر و 
ساکنان آن هویت مشخصی ایجاد می نماید، بدین منظور انسجام و پیوستگی بین مجموعه هایی از عناصر شهری بسیار مؤثرتر 
از تک عناصری هس��تند که در گستره شهر پراکنده شده اند. سازماندهی و باززنده سازی اسکلت اصلی شهر به احیای شهر از 
درون منجر می شود که تعبیر ویژه ای در رشد شهر بوده و حفاظت فعال شهر، هم به لحاظ فرهنگی و هم عملکردی را درپی 
خواهد  داش��ت. با ایجاد اس��تخوان بندی ثابت، پایدار و متداوم در شهر، پیوند گذشته، حال و آینده فرهنگ یک جامعه برقرار 
گش��ته، معیارها و ارزش های نس��ل های متوالی، به هم متصل و منتقل شود. تنها حفظ سنت ها و فرهنگ گذشته هدف نبوده، 
بلکه تبلور فرهنگ غالب موجود و درنظرگرفتن مجالی برای پاسخ به دگرگونی های فرهنگی آینده جامعه نیز مدنظر است. به 
زبانی دیگر ارتقای ارزش های فرهنگی جامعه با به هم پیوستن پاسخ های کالبدی و فضایی به یکدیگر نیز، دنبال شود )حبیبی 

و حمیدی، 1376: 5(.

2.نمونهموردی
ش��ناخت فضاهای معماری و ش��هری تاریخی می تواند زمینه مناس��بی برای درک الگوهای سنتی پدید آورد تا با توجه به آن 
آثاری خلق کرد که ضمن دارا بودن خصوصیات کالبدی و کارکردی مناس��ب، از هویت  فرهنگی شایس��ته ای نیز برخوردار 
باش��د. البته باید توجه داش��ت که اشاره به وجود الگوهای طراحی مناسب در گذش��ته و بررسی و معرفی آن ها به این معنی 
نیست که انتظار داشته باشیم که طراحی و احداث فضاهای شهری برای شهرهای امروز کاماًل مطابق با الگوهای سنتی باشد، 
زیرا آن الگوها برای شهرهای آن روزگار و مطابق با الگوهای رفتاری، معیارهای ارزشی، نظام اجتماعی و در مجموع براساس 
فرهنگ، امکانات، نیازها و خواس��ته های آن زمان ش��کل گرفته و ساخته ش��ده بودند و مطمئناً فضاهای شهری امروز باید با 

توجه به شرایط و مقتضیات امروز طراحی و ساخته شوند )سلطان زاده، 1385: 1(.
با توجه به پویایی فضاهای باز ش��هری در بافت های قدیمی و ارتباط آن با س��ایر جریان های زنده شهر، ساختار بافت تاریخی 
ش��هر مش��هد به عنوان الگویی از ساخت وسازهای س��نتی منسجم و پیوسته درگذشته بررسی ش��ده، تا بتوان برمبنای ایده 
بازآفرین��ی فرهنگی راهبردهایی جهت برقراری مجدد اتصال بین عناصر واجدارزِش تاریخی باقی مانده از آن دوران در ش��هر 
و ایجاد ش��بکه به هم پیوس��ته از فضاها و فعالیت های شهری در بستری تاریخی، زیرساخت جدیدی را در توسعه شهر مشهد 
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جه��ت حضور پایدار انس��ان در بافت تاریخی به عنوان رمز پایداری فضاها و بس��تر ارتقاء تعام��الت اجتماعی افراد فراهم آورد. 
بنابراین در ادامه ابتدا توضیح مختصری در رابطه با سابقه سکونت در شهر مشهد ارائه می شود، سپس روند توسعه تاریخی شهر 
بررسی خواهد شد و در انتها طرح های  بهسازی و نوسازی تهیه شده برای شهر مشهد در قیاس با رویکرد بازآفرینی فرهنگی و 

بر مبنای معیارهای استخراج شده، ارزیابی می شوند.
2-1.سابقهسکونتدرشهرمشهد

ش��هادت امام رضا )ع( و دفن آن حضرت در کاخ حمید بن قحطبه عامل اصلی ش��کل گیری شهر مشهد )قصابیان، 20:1377( 
در دوران طاهریان و صفاریان بوده است. بدین ترتیب نطفة شهر مشهد در 791 هجری قمری منعقد گردید. مشهد در آن زمان  
محدودة س��ناباد و نوقان بود و س��اکنان آن بیشتر شیعیانی بودند که از قرن سوم هجری قمری به بعد، به تدریج در جوار مزار 
امام اقامت گزیدند و همچنین طوسیانی که به این منطقه مهاجرت کردند. روند شکل گیری زمانی و مکانی بافت کالبدی شهر 
از سال 202 ه.ق تا 1375 ه.ش بیانگر تکامل تاریخی  و تمدن شهری در یک دوره زمانی 1200 ساله است و نماد عینی "منابع 
مادی" و "غنای فرهنگی" دوران گذشته از بافت آشفته با معابر پر پیچ و خم تا بافت منظم و شطرنجی معاصر است. محدوده 
بافت تاریخی شهر مشهد که بیانگر تحوالت کالبدی سیمای شهر از ابتدای پیدایش تا حدود سال های 1300 ه.ش است، بالغ بر 

11689 هکتار است که گنجینه ای غنی از یادمان های بی نظیر و زیبای تاریخی است )رهنما، 1377: 250(.

شکل شماره 1: روند تاریخی توسعه  شهر مشهد

)تنظیمشدهتوسطنگارندگان،1393(
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2-2.روندتاریخیتوسعهشهر
با توجه به اس��ناد و مدارک موجود در رابطه با توس��عه و گس��ترش شهر مشهد، روند این تحول را می توان از قرن اول  و دوم 

هجری تا دوران معاصر بررسی کرد. تصاویر زیر گویای توسعه تاریخی شهر است.

• بررسیاسنادوطرحهایفرادستدررابطهبابافتفرسودهشهرمشهد
شکل گیری ساختار شهر مشهد تا زمان صفویان به صورت طبیعی و بدون برنامه و با بافت کلی مرکزی – شعاعی در گرداگرد 
حرم مطهر صورت گرفته است . با احداث خیابان شرقی – غربی در زمان شاه عباس صفوی در نزدیکی حرم الگوی توسعه آن 
نواحی به فرم شعاعی – خطی تغییر یافت. در سال 1310 هجری شمسی با تخریب حصار و ارگ شهر و احداث خیابان ها و 
محله های جدید در شهر ساختار شهر به طورکلی تغییر یافت. در مشهد به علت عدم نظارت وکنترل سازمان های خاص درطی 
سال های اخیر به بهانه نوسازی و  بهسازی، بناهای تاریخی شهر تخریب، رابطه شهر با گذشته خود قطع شده و تنها بناهایی 
اندک در لبه خیابان مورد توجه و بازس��ازی و نگهداری قرار گرفته اس��ت. از پرتنش ترین مداخله ها در زمینه تغییر چهره مرکز 
ش��هر، تخریب ابنیه اطراف حرم مطهر در س��ال 1345 و ایجاد فضای سبز در این محدوده بوده است )رضوانی، 1384(. جهت 
بررسی دقیق تر مداخالت صورت گرفته در اطراف حرم مطهر رضوی، به بررسی طرح های تهیه شده برای این محدوده پرداخته 
شده است. این طرح ها به ترتیب زمانی از طرح نوسازی اطراف حرم )مهندسین مشاور بوربور( تا طرح تجدیدنظر سازمان عمران 
و  بهس��ازی که اکنون مالک عمل در این محدوده اس��ت، را شامل می شوند. اطالعات ارائه شده هر طرحی، مستقیماً از طرح 
و یا گزارش های ارائه شده توسط مشاورین طرح استخراج شده است. در ادامه توضیحاتی درخصوص هریک از این طرح ها به 

همراه نقد و بررسی آن ها برمبنای معیارهای استخراج شده از بازآفرینی فرهنگ مبنا، بیان شده است.

 جدول شماره2. بررسی طرح های تهیه شده برای بافت تاریخی شهر مشهد براساس معیارهای بازآفرینی فرهنگی

هدف و روش عنوان طرح
مداخله

اقدامات صورت گرفته در راستای بازآفرینی فرهنگی

معنافرمفعالیت

طرح نوسازي اطراف 
حرم )مهندسین 

مشاور بوربور (

سال تصویب 1345 
هجری شمسی

پاکسازی کل منطقه 
و ارتقاء  سطح کیفی 
سکونت و اقامت در 

محدوده همجوار 

روش مداخله: 
نوسازی

اقدامات مثبتاقدامات مثبتاقدامات مثبت

 خلق فضاه��ای جدید و ارتقاء  
کیفی آن ها

 درنظرگرفتن الگوهای حمل و 
نقل مناسب

 تغییر نگرش و ادراک ساکنین از 
محل سکونت

 تح��ول و دگرگون��ی اعتبار یک 
محل

اقدامات منفیاقدامات منفیاقدامات منفی

 ع��دم همکاری مردم در تهیه 
و اجرای طرح

 تخری��ب بافت قدیمی ش��هر 
به صورت کامل

 قطع ارتباط مجموعة مرکزی 
با سایر قسمت های شهر

 ب��ی ارزش تلق��ی ک��ردن باف��ت 
تاریخی شهر

 عدم برخورداری از حس تاریخی

طرح ساماندهی بدنه های منتهی به حرم )شیرازی(، جلد اول
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طرح تفصیلي 
شهر مشهد )دفتر 
مهندسین مشاور 

خازني(

مصوب 1350

حفاظت بافت 
تاریخی و تعیین 
حریم برای حرم 

روش مداخله: 
بهسازی

اقدامات مثبتاقدامات مثبتاقدامات مثبت

 توسعه کاربری های متنوع

 ایجاد مراکز فرهنگی و 
اجتماعی

 تکیه طرح بر توسعه 
ساخت و ساز تدریجی و مردمی

 دوری گزیدن از مداخالت 
گسترده دولتی

 بهبود و ارتقاء کالبد

 احداث فضاهای شهری جدید 
)خیابان 35 متری و اصالح لبه 

گذرها(

 توجه به الگوی نخستین 
بافت شهری و کنترل تراکم 

به منظور شاخص کردن محموعه 
حرم مطهر

 رعایت تناسب معماری ابنیه 
تاریخی و جدید

 توجه به هویت تاریخی 
گذشته و همچنین بهره گیری از 
تکنولوژی های جدید و پیشرفته 

در ساخت وسازها )برای تعیین دو 
حریم برای حرم(

اقدامات منفیاقدامات منفیاقدامات منفی

 فعالیت ه��ای انجام گرفته در 
طرح به صورت اقتدارگرایانه

 بی عالقگی م��ردم و ناتوانی 
مالی س��اکنان ب��رای همکاری 

با برنامه ها

طرح توسعه حرم 

1354-1353

اقدامات منفیاقدامات منفیاقدامات منفی

 تخریب بخش باس��تانی بازار 
قدیم و تعداد زیادی از مس��اجد 

و مدارس

 قطع پیوند گذشته و حال

 عدم برخورداری از حس تاریخی 
و پیشرفت

ش��رکت  مطالع��ات 
خانه سازي 

 1362

ایجاد سیمای کالبدی 
مناسب 

روش مداخله: 
بهسازی

اقدامات مثبتاقدامات منفی

  دخالت اقتدارگرایانه

  نبود مشارکت مردم در تهیه 
و اجرای طرح

  الگوهای حمل و نقل مناسب

  بهبود سیمای کالبدی محیط

ط��رح جامع مش��هد 
)مشاوران مهرازان( 

در  و  تهی��ه   1367
سال 1371 تصویب

روش مداخله:

بهسازی

اقدامات منفیاقدامات منفیاقدامات منفی

  عدم توجه به تجدید حیات و 
نوزایی کارکردی و عملکردی

  نب��ود پیوند کالبدی مناس��ب 
میان بافت تاریخی و توسعه های 

جدید

  توس��عه ش��هری به ص��ورت 
خطی

  ع��دم  تغیی��ر نگ��رش و اعتب��ار 
مکان بعد از انج��ام پروژه در ذهن 

شهروندان
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طرح تفصیلی مرکز 
شهر 

نیاز به نوسازی و 
بازسازی بافت متراکم 

و فرسوده پیرامون 
حرم 

روش مداخله: تخریب  
و نوسازی

اقدامات مثبتاقدامات مثبتاقدامات مثبت

  تن��وع کاربری ها و مش��اغل 
متنوع

و  ارتباط��ی  پیون��د  حف��ظ    
عملکردی بین نقاط باارزش

  تح��ول و دگرگونی اعتبار مکان 
و ساکنین

و  نوس��ازی  ط��رح 
باف��ت  بازس��ازی 
پیرامون حرم مطهر 

رضوی

تهی��ه و تصویب در 
سال 1372

روش مداخله: 
بهسازی

اقدامات مثبتاقدامات مثبتاقدامات مثبت

  بهب��ود عملکرد و ش��کل و 
ساختار بافت

v اختصاص بخش عمده ای از 
اراضی به کاربری مختلط

  حفظ ارتباط میان مراکز شهر 
با سایر نقاط

 پیوند عناصر کالبدی  محدوده 
ب��ا ارزش های فرهنگی و ش��أن 

حرم مطهر

  نوسازی بافت با حفظ ارزش های 
تاریخی

  افزای��ش حس تعل��ق زائ��ران به 
بافت

  تغیی��ر نگرش س��اکنین از محل 
سکونت

اقدامات منفیاقدامات منفیاقدامات منفی

  اقدام��ات اقتدارگرایان��ه و با 
دخالت مستقیم قدرت

  ارائه راهکارهای نوگرایانه در 
تضاد با نیازهای اولیه

  اقدام��ات اجرایی ش��تابزده 
بدون پشتوانه مالی

معض��الت  آم��دن  پدی��د    
اجتماعی

  تخری��ب و نوس��ازی باف��ت 
مرکزی

  تعیین بافت تاریخی شهر به عنوان 
بافت فرسوده و غیرقابل اعتنا

  بی اعتم��ادی و بدبین��ی م��ردم 
نسبت به طرح ها و مداخالت دولتی 

به دلیل بروز معضالت اجتماعی

ط��رح تجدی��د نظر 
و  عمران  س��ازمان 

بهسازي

1387

روش مداخله: 
بهسازی

اقدامات مثبتاقدامات مثبتاقدامات مثبت

  درنظرگرفت��ن برنامه های��ی 
در  معض��الت  ح��ل  جه��ت 
دوس��طح جمعیت��ی )جمعی��ت 

ساکن و متحرک )زائر((

  ایجاد کاربری های متنوع در 
حوزه های مختلف اطراف حرم

  تالش بر استفاده از مشارکت 
مردم و تغییر سازوکار مدیریتی

  افزای��ش ایمنی و زیباس��ازی 
بافت پیرامون حرم

  تناس��ب کیفیت و تخصیص 
فضا به نسبت نزدیکی مکان به 

حرم مطهر

 ایج��اد ام��کان همس��ویی با 
طبیعی  تح��رکات  و  جریان ه��ا 

بافت شهری

  دمیده ش��دن روح بهس��ازی در 
فرآیند تهیه طرح

  تش��کیل کمیت��ه تخصص��ی در 
جری��ان اجرای طرح ک��ه عالوه بر 
نظارت بر چگونگ��ی تحقق طرح، 
مس��ائل و مش��کالت احتمال��ی و 
معماری  تعیین چارچوب طرح های 
و شهرس��ازی بافت موردنظر را نیز 

برعهده داشت.

)ماخذ:  نگارندگان(
الزم به ذکر است طرح های انجام شده در محدوده دارای اثرات مثبت و همینطور اثرات منفی مختلفی است. تاکنون انتقادات 

متفاوتی نیز در رابطه با هر طرح مطرح شده است. 
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نمودار شماره 1: توزیع فراوانی اقدامات فرهنگی انجام شده در طرح ها

تاکنون عمدة توجهات و اقدامات صورت گرفته در زمینة بهبود محیط کالبدی، تعداد و کیفیت فضاهای ش��هری بوده اس��ت. 
به واقع بیشتر آن ها از جنس اقدامات کالبدی بوده که منجر به بهبود وضعیت فرهنگی می شوند و به نوعی بسترسازی اولیة ارتقاء 
تعامالت هستند. اما باتوجه به رویکردهای موجود در تهیه طرح ها که اغلب به صورت اقتدارگرایانه و با مداخله مستقیم قدرت، 
همراه بوده اس��ت، مش��ارکت مردم در روند تهیه و اجرای طرح ها کم است و متأسفانه اغلب طرح ها نتوانسته اند فرصت مناسبی 

جهت افزایش مشارکت های اجتماعی افراد را فراهم آورند.
در زمینة معنایی، بیشتر طرح های تهیه شده تا حدودی به ارزش های موجود در بافت احترام گذاشته و موجب ارتقاء حس تعلق 

افراد، تغییر و تحول نگرش و ادراک افراد نسبت به بافت تاریخی و حفظ ارتباط بین گذشته و وضع موجود شده اند.
با توجه به بررسی طرح های تهیه شده در شهر مشهد و به ویژه بافت تاریخی آن، شاهد برخوردهای متنوع و رویکردهای مختلف 
در مداخله بافت های تاریخی هس��تیم. امروزه این رویکردها از حوزة مداخله تک بنایی به کل ش��هر س��وق پیدا کرده است و نه 
تنه��ا حفاظ��ت مجموعه های میراثی در بافت های تاریخی را مدنظر قرار داده، بلکه ه��دف اصلی در مداخله، ترکیبی از اهداف 
حفاظتی، احیای فرهنگی، توسعة اجتماعی-اقتصادی، توسعة زیست محیطی و توسعة شهری است. بنابراین جهت دستیابی به 
سایر اهداف حفاظتی ذکر شده و توجه هرچه بیشتر به موضوعات فرهنگی و اجتماعی در بافت تاریخی شهر مشهد راهبردهایی 
پیش��نهاد می شوند. امید اس��ت موارد ذکر شده سبب ساز بهبود وضعیت فرهنگی ش��ده و ارتقاء تعامالت اجتماعی را به دنبال 

داشته باشد.

3.راهبردهایبازآفرینیفرهنگیدربافتتاریخیشهرمشهد
ضعف نهادها، برنامه ها و نبود توانایی در تقلید تمام عیار از برنامه ریزی مدرنیس��تی نتیجه میمون و مبارکی به همراه داش��ته 
اس��ت که آن، حفظ بسیاری از عملکردهای شهری در هسته مرکزی شهر بوده  است؛ هرچند شاهد عدم توازن ساختار فضایی 
در کل شهر نیز هستیم. علی رغم تخریب بسیاری از آثار تاریخی در محدودة مرکزی شهر مشهد، در نتیجه دخالت های مقطعی 
و موردی نه چندان اندیش��یده -ک��ه باعث ویرانی صدها بنا از جمله دروازه ها، برج ها، حصارها، مقر حکومتی )ارگ(، مس��اجد، 
حس��ینیه ها، مدارس، آب انبارها، یخدان ها، کاروانس��راها، بازارچه ها، سراها و مانند آن ها شده است- هنوز سیر تکامل مدنیت و 
تمدن بشری را در خلوت کوچه های پرپیچ وخم محالت قدیمی شهر می توان جستجو نمود. لذا جهت حفظ میراث باقی مانده 

و جلوگیری از تخریب آن ها و زمینه سازی ارتقاء تعامالت اجتماعی- فرهنگی راهبردهای زیر پیشنهاد می شوند.
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جدول شماره3:  پیشنهادهای ارتقاء وضعیت فرهنگی در بافت تاریخی شهر مشهد

پیشنهادها شاخص 
معاصرسازی استخوان بندی اصلی و کهن شهر

رم
ف

تغییر کاربری بناهای نیمه تخریب شده یا فرسوده به کاربری های موردنیاز محدوده

در دسترس بودن فضاهایی مانند بوستان ها، میدان ها و کنج های خوب که امکان "مردم نگری" ]دیدن دیگران[ را فراهم سازد و نیز 
وجود فعالیت هایی همچون برنامه های سرگرم کننده فرهنگی را به همراه داشته باشد.

الگوهایی از مالکیت مختلط زمین که امکان ارتقاء و سرمایه گذاری های کوچک مقیاس را برای مالکان فراهم سازد.
)توسعه اقتصادی مبتنی بر بنگاه های کوچک در محدوده های فرهنگی(

بهره گیری از گونه های متنوع ساختمانی، سبک ها و طراحی های سازگار با روح محدوده

پیش بینی مکان هایی جهت برگزاری رویدادهای فرهنگی که تنوع بس��یاری را عرضه دارند و ترجیح بر این اس��ت که از مقیاس های 
کوچک و متوسط که می تواند به عنوان هدف اصلی موجب پرشورتر شدن زندگی خیابان ها شوند، استفاده کرد.

در نظر گرفتن شبکه برنامه ریزی شده و آگاهانه از مکان هایی فرهنگی جهت حفظ و تداوم فعالیت های فرهنگی

در نظر گرفتن الگوهای متفاوت جابه جایی با تاکید ویژه بر پیاده مدرای

اقتصاد ریزدانه و نسبت قابل قبولی از هنرها و کسب و کارهای خالق

وج��ود عوام��ل جذب کننده مردم مانند نگارخانه ها، تاالرهای هنری، رس��توران ها و مغازه هایی که در آن ها کاالهای مخصوص ارائه 
می شود.

حفاظت و نگهداری از ساختمان های قدیمی و سبک هایی که تأثیر زیادی بر تغییرات فضایی و معیارهای زیبایی شناسی دارند.

ایجاد ارتباط بین نقاط ارزش��مند و فضاهای گسس��ته موجود در بافت به منظور ایجاد وحدت و یکپارچگی و نیز ش��بکه تعریف شده از 
فضاها و فعالیت های فرهنگی

ارتقاء کیفیت تجربه فضایی شهر و محدوده تاریخی 

ایجاد وحدت و هماهنگی بین مجموعه های قدیم و جدید از طریق احیاء محالت و فضاهای شهری قدیمی

درنظرگرفتن سیس��تم حکم روایی محلی )هم راس��تا با نظام حکمروایی مرکزی( که هدفش ترویج و پیشبرد عرضه فرهنگی در محیط 
شهری است

ت
الی

فع

همکاری بین سازمان های فرهنگی و اجتماع محلی و تمرکز بر ایجاد محیط شهری غنی به لحاظ فرهنگی

اختصاص سطح قابل قبولی از کاربری های تجاری به افراد محلی، شامل کسب و کارهای مستقل و عام

تعریف الگوهای متنوعی از ساعات  فعالیتی شامل فعالیت های عصرگاهی و شبانگاهی

ایجاد بازارچه های خیابانی با گونه گونی محصوالت که موجب ارتقاء تعامالت افراد با یکدیگر در ضمن تامین مایحتاج می شود

در دس��ترس قرار دادن س��ینماها، تئاترها، کافه ها و سایر مکان های فرهنگی که خدمات گوناگونی را عرضه کنند و از قیمت و کیفیت 
متنوعی برخوردار باشند.

ایجاد یک زندگی خیابانی فعال از طریق به وجود آوردن جداره های فعال در خیابان ها 
برپایی تئاترها و نگارخانه های عمومی، گالری ها و تاالرهای فرهنگی

فراگیر نمودن آموزش های هنری و رسانه ای
حضور هنر در محیط )به صورت عناصر هنری، بناهای هنری و مانند آن ها(

تعریف پروژه های انعطاف پذیر به جای یک طرح نهایی و ثابت، شامل مجموعه ای از ضوابط و سازوکار هایی که نشان دهندة چگونگی 
هماهنگی اجزا برای رسیدن به نتیجه مطلوب هستند.
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تشویق به ایجاد محله های فرهنگی در محدوده تاریخی شهر 

عنا
م

امکان بخشی به اتصال زندگی روزانه و شبانه و تعریف فعالیت های فرهنگی غیررسمی تر

ثبت ش��هر مشهد در فهرست ش��هرهای فرهنگی-تاریخی )این موضوع باعث تغییر نظام برنامه ریزی شهری از شکل رایج و معمول 
)طرح های جامع کاربری اراضی( با جهت گرایی "اقتصاد بازار" به س��مت گزینه جهت گیری با"حفظ ارزش های کاربری" خواهد ش��د 

که برآیند آن برنامه ریزی میراث شهری است(.

ایجاد رقابت بین مرکز شهر به عنوان مکانی برای جذب سرمایه های جدید با دیگر نواحی

خلق تصویری قوی و تازه از محدوده مرکز شهر به عنوان نماد قدرت اقتصادی و سیاسی 

حفظ تصویر و چشم انداز محدوده شهر به عنوان نماد ارزش روحی و فرهنگی در مقیاس شهری

حساس کردن اهالی نسبت به میراث فرهنگی )در جهت ارتقاء وضعیت فرهنگی محیط(

)ماخذ:  نگارندگان(

5.نتیجهگیری
ش��هرهای با س��ابقه تاریخی به مثابه نماد زندگی و تمدن گذش��ته، با س��یمای متنوع کالبدی بیانگر تکامل تدریجی بشری اند. 
استعداد و ذوق هنری ساکنان آن شهرها در سیمای کالبدی در دوران های تاریخی تجلی یافته است. در طی قرن ها مرمت این 
بافت ها به صورت امری آیینی توس��ط مردم صورت می پذیرفت. این روند با اندکی فراز و فرود تا اواخر دورة قاجار ادامه داش��ت 
و حضور مدرنیس��م در دهه های اول قرن حاضر، آثار و پیامدهای جبران ناپذیری را برای بافت های ش��هری کش��ور ما به دنبال 
داشت. این مداخالت منجربه تخریب بخشی از کالبد سنتی و تاریخی شهرها شد. تقابل و تعارض ایجاد شده بین شکل جدید 
و س��یمای کهن به واس��طه قطع  پیوند تاریخی باعث ایجاد نابس��امانی ها و ناهنجاری های شد که پیامد عدم توجه به ساختار و 

سازمان فضایی شهرهای کهن و استخوان بندی اصلی آن ها را نیز به همراه داشت. 
بافت تاریخی ش��هر مش��هد نیز از این قاعده مس��تثنی نبوده است. به نحوی که ش��اهد عدم توازن ساختار فضایی در کل شهر 
نیز هس��تیم. البته علی رغم تخریب بس��یاری از آثار تاریخی در محدوده مرکزی در طول تاریخ، در نتیجه دخالت های مقطعی 
و موردی نه چندان اندیش��یده، هنوز س��یر تکامل مدنیت و تمدن بش��ری را در خلوت کوچه های پرپیچ وخم محالت قدیمی 
شهر می توان جستجو نمود. بنابراین برای حفظ هویت تاریخی و میراث فرهنگی، نیازمند نگهداری از بخش های قدیم شهرها 
هستیم. از سوی دیگر در شهرهای تاریخی که محدوده های ثبت شده تاریخی تنها بخشی از ساختار فضایی را شامل می شود، 
زمین های مناس��ب برای ترکیب بخش های جدید و قدیمی وجود دارد؛ مش��روط بر آنکه ش��هر و بخش مرکزی آن را به صورت 
نظامی فضایی ببینیم که باید از اصالت و یکپارچگی درونی و س��ازگاری با دیگر نواحی ش��هر برخوردار شود. این موضوع لزوم 
بازنگری و کنکاش در روش های مطلوبتر طراحی و ساماندهی شهری را الزام آور می سازد. یکی از این رویکردها که هدف مطالعه 

حاضر است، بازآفرینی شهری برمبنای ایده های فرهنگی است. 
بازآفرینی شهری در نفس خود نوشدن و روزآمدن شدن را به همراه دارد. این اقدام تبیین گذشته در حال و توجه به نیازهای 
حال و آینده است و تعریف کالبد و فضا را این چارچوب در برمی گیرد و درحقیقت فرآیندی برای تبدیل میراث به ثروت است. 
بازآفرینی شهری از سویی نقطه اتکا خود را بر گذشته بنا می نهد، تا رنگ و رویی ارزشی به آن ببخشد و از سوی دیگر تمایل 
به رهایی از نگاه صرف به گذشته  دارد تا بتوان با جدا شدن از گذشته، معنا و هویتی جدیدی را به بافت بخشید. بدین ترتیب 
هرچن��د توج��ه به میراث و حفاظت از ابنیه از نکات زیربنایی این نگرش اس��ت، لیکن نگاه صرِف موزه ای منجر به عدم تبدیل 

میراث به ثروت می شود.
درشرایطی  که رویکرد حاضر، دوره های مختلف تاریخی )گذشته، حال، آینده( را تحت پوشش خود درمی آورد. بدین معنا که به حفظ 
ارزش های تاریخی به جای مانده از گذشته، تأمین خواست های اجتماعی زمان حال و پیشگویی و تخمین اتفاقات آینده یاری می رساند 
و این درحالی اس��ت که درس گرفتن از گذش��ته، نقطه اتکای این فرآیند است. هدف بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا توجه به حفظ 

37

47
-4

ره8
شما

گی
رهن

ت ف
مال

 تعا
قاء

 ارت
ساز

ینه 
 زم

مبنا
گ 

رهن
ی ف

رین
زآف

با



ارزش های فرهنگی اس��ت و حفاظت از ثروت های بومی در جهت اعتالی نقش فرهنگی بازآفرینی شهری در محیط اجتماعی 
از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این رویکرد ایجاد مراکز فرهنگی و وقوع فعالیت ها در مکان های عمومی به عنوان موتور 
محرک بازآفرینی ش��هری در بافت های کهن محس��وب می گردد، چرا که این عرصه همگانی و فضاهای نیمه عمومِی وابس��ته 
به آن اس��ت که زمینه را برای تعامالت اجتماعی مهیا می کند و بخش عمده ای از بنیان تراکنش های یک محدوده را ش��امل 
می ش��ود. چین فعالیت هایی هس��تند که در کنار فعالیت های مه��م دیگری همچون قدم زدن و مردم نگ��ری، کیفیت پویایی 
مکان های شهری موفق را رقم می زنند. در واقع عرصه همگانی در یک شهر، کارکردهای بسیاری را بر عهده دارد، آنچنان که 

یان گل می گوید: عرصه همگانی در شهرها، مکانی برای ظهور انواع همگانی زندگی اجتماعی است.
با توجه به بررسی طرح های تهیه شده در مورد شهر مشهد و به ویژه بافت تاریخی آن، شاهد برخوردهای متنوع و رویکردهای 
مختلفی در مداخله بافت های تاریخی هستیم. با مدنظر قراردادن هدف اصلی این مقاله، حفاظت از بافت تاریخی با بهره گیری 
از ایده های بازآفرینی فرهنگ مبنا جهت ارتقاء تعامالت اجتماعی، راهبردهایی برای بافت تاریخی ش��هر مش��هد ارائه گردید. 
ایجاد پیوندی ظریف بین محورها و عناصر تاریخی و کارکردهای مهم کنونی، در گسترة شهر و به مدد پیش بینی مشخص در 
استخوان بندی شهر، استقرار اتفاقی عناصر را در سازمان فضایی و کالبدی شهر منتفی خواهد ساخت. تعریف شبکة پیوسته ای 
از فضاها و فعالیت های شهری در بستری تاریخی و در راستای حفظ و تقویت استخوان بندی اصلی شهر، زیرساخت جدیدی 
را در توسعة شهر مشهد فراهم خواهد کرد. امید است موارد ذکرشده سبب ساز بهبود وضعیت فرهنگی شده و ارتقاء تعامالت 

اجتماعی را به دنبال داشته  باشد.
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