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 .1مقدمه

 .2مفهوم بازار ،ویژگی ها و جایگاه آن در شهر

     در این نوشتار بازار به عنوان یکی از عناصر اصلی در ساختار قدیمی شهرها در ایران مورد مطالعه و بازشناسی قرار
می گیرد .بازار نه تنها در حفظ کلیت ساختاری شهر بلکه در برقراری ارتباط میان مؤلفه های کالبدی ،بصری ،اجتماعی و
اقتصادی نقش مهمی به عهده داشته است که در ذیل مورد بررسی تفصیلی قرار خواهد گرفت .واژه بازار در فارسی میانه
وازار با ترکیب هایی چون وازارگ(بازاری) ،وازارگان(بازاریان) ،وازارگانیه(بازرگانی) ،وازاربد(رئیس بازار) و نیز در کتیبه
سه زبانه شاپور اول در کتیبه زرتشت به صورت رستگ-ی-بازار( rastag-i-wasarراسته بازار) در دینکرد مدن (،757
ایرانی باستان ( vaha-caranaدهخدا،ص )348گرفته شده است که به معنای جایگاه دادوستد است( .دانشنامه جهان
اسالم )1375،آنچه مسلم است.بازار از بدو حیات اجتماعی شهر و با تقسیم کار و لزوم مبادالت همراه و همپای
شهرنشینی و نیز از مظاهر تمدن شهری بوده است(.حبیب)1385،

شماره 43-44

     ساختار شهر شامل عناصری است که خوانایی و تصویر ذهنی از شهر را تقویت می کند( .عباس زادگان ،آذری)1388 ،
بازار به عنوان عنصر اصلی ساخت فضایی شهر در برگیرنده روابط اجتماعی و فرهنگی شهرهاست که امکان ایجاد روابط
فرهنگی و تجاری و غیره را بر مبنای ارزش ها و هنجارهای مشترک فراهم می سازد .بازار که از دیرباز جزء عناصر جدایی
ناپذیر شهرهای ایران به شمار می رود تا به امروز نقشی فعال و پویا داشته است .بازار می تواند فراتر از نقش کالبدی خود
زمینه ای مناسب برای ارتقاء مراودات اجتماعی و فرهنگی و وقوع زندگی جمعی در شهرها را فراهم آورد .در تحوالت
شتابزده معاصر و خیابان کشی های جدید ،چهره شهرهای ایران دچار دگرگونی شد و به تبع آن بافت بازار که عجین
شده با بافت شهرها بود نیز از این تغییرات مصون نماند.
بازار سنتی و قدیمی شهر مشهد به دلیل اقدامات صورت گرفته پیرامون حرم مطهر و گسترش فضایی بارگاه رضوی و
خیابان کشی های دوره پهلوی اول و دوم از این تغییرات و تحوالت بی نصیب نمانده و به چند تکه تقسیم شده است .بازار
سرشور و فرش تنها تکه های بازمانده این بازار به عنوان فضاهای شهری واجد ارزش و نمادی از فرهنگ و هویت ایرانی
گذشته در دوران معاصر می باشند .این پژوهش بر آن است تا با شناسایی جایگاه بازار سرشور در ساختار معاصر شهر
مشهد ،اتصال دوباره آن حیات شهری را ممکن سازد .برای انجام این مطالعه ابتدا مروری اجمالی بر مفهوم بازار و جایگاه
آن در ساختار قدیمی شهرها صورت گرفته است .در ادامه وضعیت بازارها در مسیر توسعه شهرها و ورود مدرنیته و در
نهایت مشکالت و چالش های آن ها در ساختار کنونی شهرها شناسایی گردیده است .در مرحله بعد این مرور تاریخی
پیشینه بازار سرشور در مشهد را مورد توجه قرار داده و در نهایت از تحلیل یافته ها و انطباق آن با راهبردهای به دست
آمده در بخش نخست پیشنهاداتی برای اتصال بازار با ساختار کنونی شهر ارائه می گردد.
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 .3جایگاه بازار در ساختار معاصر شهرها

      با روی کار آمدن رضاخان فعالیت های شدیدی در رابطه با تغییرات فیزیکی شهرها صورت گرفت که عمدتا از
سال  1310شروع شده و پس از آن تا سال  1320ادامه یافته و با شروع جنگ جهانی دوم دچار رکود شد .تغییراتی
از جمله عریض کردن راه های باریک و قدیمی ،تحمیل یک الگو شبکه مشبک (شطرنجی) که ستون فقرات شبکه
خیابان ها را تشکیل می داد .عالوه بر این ازهم پاشیدن بافت فیزیکی محالت مسکونی و بازار ،که قلب اقتصادی
شهرهای ایران بود ،باعث تضعیف و نابودی تدریجی ویژگی های اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی و سنتی آنها نیز شد.
احداث خیابان های جدید بدون توجه به خصوصیات شهرسازی و معماری بافت قدیم ،مناطق مسکونی و بازارها را به
دوقسمت تقسیم کرده و عالوه بر مختل کردن تحرک خطی پیاده و همچنین از بین بردن خاصیت اتصالی فعالیت
بازارها ،بر روی روابط و امور اقتصادی و تجاری نیز تاثیر داشته است( .عباس زادگان ،آذری)1388 ،
     دهقانی ( )1385با مطالعه ای که بر روی تاثیر اقدامات مدرنیته شهری بر بازارهای سنتی ایران انجام داده است،
دالیل متعددی را سبب انزوای تدریجی بازارها و کم شدن نقش آن ها در ساختار جدید شهرها برشمرده است .با قطع
بافت کالبدی بازار توسط خیابان ،بسیاری از فعالیت های بازار به طرف خیابان کشیده شدند که غالبا با ارائه محصوالت
منطبق با نیازها و سلیقه های جدید مصرف کنندگان به رقابت با حیات اقتصادی -تجاری بازار پرداختند .تغییر الگوی
مصرف و حاکم شدن روابط جدید تولید انزوا و رکود بخش هایی از بازار و نیز آشفتگی و نقش های مختلط در برخی
بخش های دیگر را سبب شدند .این روند منجر به از دست رفتن نقش اصلی بازارها شد .از طرفی رواج بورس بازی
زمین و کاهش مغازه های بازار در مقایسه با بازارهای خیابان ،فرسودگی کالبدی و در نهایت محدودیت های تجهیزات
تاسیسات شهری ،سایر عوامل در تخریب و رکود بازارها به شمار می روند .این رکود و تخریب تدریجی بازارها که
غالبا بخش قابل توجهی از سطوح بافت های مرکزی هستند .فرسودگی و انزوای بخشی از ساختار شهر را به همراه    
داشته اند و این روند همچنان ادامه دارد.
     با مرورپیشینه بازارهای سنتی ،درمی یابیم که برخالف بسیاری از بناها و مجموعه های تاریخی که مرمت و
احیای آن ها به دلیل کمبود پشتوانه های مالی به تعویق افتاده است .بازارها در خود توان اقتصادی انباشته ای دارند
که با سازماندهی مدیریتی و مشارکتی می توان از آن توان بهره گرفت و آن ها را به مجموعه های تجاری ،خدماتی
و گردشگری ارتقا داد و تجهیز کرد .بازار در شهرهای ما موقعیت کانونی و مرکزی دارد و بنابراین احیا و بهسازی آن
بخشی از تجدید ساختار مراکز شهرهای تاریخی به شمار می آید و آن قدر فضای مناسب و کیفیت فضایی و کالبدی

درآن ها به جا مانده که بتوان کارکردهای اقتصادی و اجتماعی و ارزش های تاریخی آن ها را زنده کرد                 .
(اسماعيل زاده)1385 ،
در رویکردهای نو ،کاربری های مختلط ،احیای دوباره مراکز شهری ،ایجاد محورهای خرید با مقیاس خرد و انسانی
در امتداد خیابان ها ،حذف پارکینگ های بزرگ ،بازپس گرفتن عرصه فضاهای عمومی از سلطه خودروها ،تشویق
حرکت پیاده و دوچرخه و سرانجام نزدیک کردن محل کار و زندگی و خرید و تفریح به یکدیگر ،بار دیگر مدنظر قرار
گرفته است .همه این خصوصیات را می توان در مجموعه بازارها پیدا کرد .بنابراین به نظر می رسد برای ایجاد و حفظ
تسلسل زمانی در ساختار کنونی شهرها ،بازارهای سنتی که یکی از عناصر مهم شهری در ساختار شهر ایرانی است،
ابزاری مناسب برای رسیدن به این هدف می باشند .با تجدید ساختار بازارها ،می توانیم خصوصیات چند کارکردی را
به آن ها بازگردانیم و هویت تاریخی شهر را نیز حفظ نماییم .هر شهری به ویژه در مرکز خود ،به کانونی برای فعالیت
های تجاری ،مالی نیاز دارد ،بازارها بالقوه امکان تبدیل شدن به این مراکز را دارند .مشروط بر آنکه ارزش های آن ها
شناخته شده و در ارتباط با محیط و نیازهای فرد تجهیز گردند.
در این راستا شاخص های متعددی در ارتباط با بازار از دیدگاه مشاوران و صاحب نظران در عرصه احیا بافت فرسوده
معرفی شده اندکه به صورت خالصه عبارتند از:

 -4جایگاه بازار سرشور در ساختار شهر مشهد

بازار سرشور که به همراه بازار فرش تنها بازمانده بازار سنتی و قدیمی شهر مشهد به شمار می رود به عنوان
موردی در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است .این بازار بخشی از بازار بزرگ قدیمی است که سمت چپ خیابان
خسروی نو قرار دارد و به بازار سرشور معروف است .در وجه تسمیه این بازار گفته می شود که در گذشته کاروانسراها
و حمام هایی بوده که زوار بعد از آنکه وارد مشهد می شدند در این محدوده اطراق کرده و حمام می کردند .همچنین
هیئت های مذهبی که برای عزاداری به مشهد می آمدند و در مسیر قمه می زدند قبل از تشرف به حرم در حمام
ابتدای بازار خود را می شستند و سپس به حرم مشرف می شدند .درحال حاضر بازار سرشور روباز است و در آن
اجناسی از قبیل کیف ،کفش و پوشاک ،پارچه ،مواد غذایی و سایر اجناس مصرفی و اقالم سوغاتی عرضه  می شود.
(سایت شهرداری مشهد)
برای شناسایی جایگاه بازار سرشور در ساختار شهر مشهد ،نخست پیشینه این بازار مرور خواهد شد و سپس در
همین راستا میزان تاثیرگذاری طرح های شهری بر محدوده مرکزی شهر مشهد مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند
گرفت.
تصویر  -6وضیعت کنونی بازار سر شور
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 توان اقتصادی بازار ،برای ارتقا آن به مجموعه های تجاری ،خدماتی و گردشگری موقعیت کانونی و مرکزی بازار در ساختار شهر و تاثیرگذاری آن در بازسازی بافت فرسوده شهر کیفیت های فضایی -کالبدی ارزشمند ،برای ایجاد کارکردهای اقتصادی ،اجتماعی و احیای ارزش های تاریخی مقیاس های خرد و انسانی ،هماهنگ با رویکردهای نو شهرسازی تداخل در تنوع کارکردها ،هماهنگ با رویکردهای نو شهرسازی قابلیت مناسب حرکت سواره و پیاده ،هماهنگ با رویکردهای نو شهرسازی -هم پیوندی با بافت مسکونی در راستای توجه به نزدیکی عرصه کار و زندگی
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میدان
امام رضا (ع)
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-1-4پیشینه بازار سرشور
هدف اصلی پژوهش ،چگونگی اتصال بازار سرشور به ساختار کنونی شهر است ،نخست می بایست مروری بر سیر
تحول این بازار در ساختار کالبدی شهر مشهد داشت .این مرور تاریخی ضمن مشخص نمودن نقش و جایگاه بازار
سرشور به عنوان بخشی از بازار در ساختار قدیمی شهر مشهد ،پتانسیل ها و نقاط ضعف آن در ساختار جدید را نیز
نمایان می سازد.
همزمان با توسعه شهر و رونق گرفتن شهر مشهد ،مسیر تجاری بین سناباد و نوغان به تدریج شکل گرفت و
بدین ترتیب اولین هسته های بازار سراسری مشهد شکل می گیرد .در دوره تیموریان بازار نوپای شهر به علت احداث
بناهای مختلفی که اغلب در اطراف آن شکل گرفته بودند ،رونق بیشتری گرفت و بر طول آن افزوده شد .این بازار در
دوره تیموریان مهمترین گذرگاه شهر بوده و بیشترین نقش را در کالبد شهر ایفا می کرد .در دوره صفوی با توجه به
اهمیت نقش خیابان و احداث بسیاری از مجموعه های تجاری ،فرهنگی و مذهبی مانند کاروانسراها ،مدارس ،مساجد،
سراها و تیمچه ها در راستای خیابان ها ،این محورها را رقیب جدی بازار قدیم مشهد کرد .اگرچه در این دوران بازار
قدیم مشهد از گوشه صحن تا محل چهارسوق به میدان سرسنگ ختم می شد و از مکان های پراهمیت تجاری شهر
محسوب می شد .از دیگر اقدامات تاثیرگذار دولتمردان صفوی بر بازار قدیم شهر ،گسترش صحن عتیق و احداث
بناهایی مانند " گنبد اهلل وردی خان"" ،گنبد حاتم خانی"" ،دارالفیض" و "توحیدخانه" در ضلع جنوب شرقی صحن
بود .با این اقدامات برای نخستین بار بازار به دو قسمت تقسیم شد و در دو طرف صحن قرار گرفت .در دوره معاصر
نیز  با تصویب قانون تعریض و توسعه معابر ،اجرای خیابان ها در دستور کار قرار گرفت و خیابان بافت کهن شهری
را دچار گسست می کرد  .در نتیجه این اقدامات بازار به عنوان ستون فقرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شهر
در مقابل حضور قوی خیابان رنگ می بازد .در این دوره از یک سو ،محور باالی خیابان و پایین خیابان نقش ستون
فقرات شهر را داشت و محور ارگ در این دوره به دلیل احداث بناهای متعدد و مهمی مانند بانک ملی ،اداره دارایی       ،

هالل احمر ،باغ ملی و  ...به یکی از محورهای حیاتی و کارای شهر تبدیل و دارای دو عملکرد اداری و تفریحی شد.
مهمترین واقعه کالبدی شهر تا وقوع انقالب اسالمی ،طرح توسعه حرم مطهر بود .تخریب و تسطیح خانه ها و بناها
تا شعاع  320متر از گنبد مطهر در سال  1354-1353شمسی در زمان عبدالعظیم ولیان نایب تولیت باعث تخریب
بخش باستانی بازار قدیم شهر و تعداد زیادی از مساجد و مدارس شد .اگرچه بر اساس تغییری که صورت گرفته بود،
بناهای باقیمانده در داخل حلقه سبز به صورت نگینی شاخص شده بودند ،اما ضربه ای که دوباره به بازار قدیمی شهر
مشهد خورد و تخریب بناهایی مانند سردرمدرسه باقریه ،مزار شیخ طبرسی ،مسیر بازارهای منتهی به حرم ،سرای
وزیرنظام ،سرای ناصریه ،حمام سرسوق ،حمام حضرت و حمام پاچنار ،جبران ناپذیر بود .بعد از انقالب اسالمی در
طرح جامع مشهد ،بازار سرشور که در محله سرشور واقع است ،در محدوده بافت تاریخی شهر و نیازمند حفاظت،
احیا ،بهسازی و بازسازی پیشنهاد شده است.
با توجه به بررسی دوره های کالبدی زندگی بازار ،بازار سراسری و بزرگ مشهد در دوره های مختلف به دالیل
گوناگون مورد تهاجم قرار گرفته و با احداث خیابان یا میدانی به چند تکه تقسیم می شود.با احداث این خیابان ها
هم توسعه و گسترش شهر به سمت و سویی جهت دار کشیده شده و از بافت کهن و مرکزی شهر دور می شود و هم
با تکه تکه شدن بازار ،رونق و نقش بازار در ساختار شهر کمرنگ می شود .تا جایی که امروزه شاهد آن هستیم بازار
فرش و بازار سرشور که از تنها بازمانده های این بازار بزرگ هستند نیز جدا از یکدیگر افتاده اند .نقش بازار در ساختار
شهر کمرنگ تر از گذشته شده و بیشتر در ساختار محدوده ی  اطراف حرم نقش جدی دارد( .ابراهیمی)1385،
ابراهیمی ()1385دوره های زندگی کالبدی بازار مشهد را بر مبنای تحوالت اساسی کالبدی به سه دوره تقسیم
می نمایدکه عبارت اند از(جدول : )1
شماره 43-44

1-1دوره اول :تولد و گسترش و رونق راسته اصلی بازار سراسری قدیم مشهد
2-2دوره دوم :تقسیم راسته اصلی و ایجاد راسته های متعدد فرعی
3-3دوره سوم :دوره تخریب و مرگ بازار
جدول شماره -1دوره های زندگی کالبدی بازار سرشور
دوره اول کالبدی
قرون اولیه اسالم

• شکل گیری بازار به عنوان  راه ارتباطی
بین نوغان و سناباد
• قرارگیری بازار در کنار بقعه مطهر امام
رضا(ع) (قرون اولیه اسالم)

دوره تیموریان

تولید ،گسترش و رونق

   رویداد های مهم

• تبدیل بازار به اصلی ترین معبر شهر
• وجود میدان سرسنگ در انتهای بازار
بزرگ به عنوان محل تجمع مردم و میدان
اصلی شهر (دوره تیموریان)

راسته اصلی بازار
دوره صفوی

سرسرای قدیم مشهد

• کم اهمیت شدن نقش اجتماعی میدان
سرسنگ به دلیل احداث صحن عتیق
• احداث محور باال و پایین خیابان
• دو قسمت شدن بازار مشهد با احداث
صحن عتیق(بخش شمالی بازار و بخش
جنوبی بازار)( ،دوره صفویان)

دوره قاجار

• احداث ابنیه مهم شهر(مسجد،حمام ،
مدرسه،سرا ،حسینیه ،آب انبار و  )...در کنار
بازار
• احداث بست باالخیابان و بست پایین
خیابان
• تکمیل صحن عتیق صفوی
• از بین رفتن میدان سرسنگ به دلیل
احداث صحن جدید قاجار( ،دوره قاجار)
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دوره دوم کالبدی

رویدادها مهم
• تبدیل محور باال خیابان و پایین خیابان به اصلی
ترین معبر شهر و احداث واحدهای تجاری ،مدرسه ها،
کاروانسراها در اطراف آن

تقسیم راسته اصلی و
ایجاد راسته های
متعدد فرعی

•   کاهش رونق بازار به دلیل وجود محورهای باالی
خیابان و پایین خیابان
•  ایجاد راسته های تجاری فرعی در اضالع صحن عتیق
صفوی و صحن جدید قاجاریه
•  تقسیم راسته اصلی بازار به راسته های فرعی(اطراف
بست ها و دو صحن ذکرشده)
•   تقسیم بازار برای دومین بار با احداث فلکه
حضرت(سال  1308هـ .ش ).و سه قسمت شدن بازار

(منبع :تهیه شده توسط نگارندگان با استناد به ابراهيمی کارگر شيرازی ،عابدزاده ،1385 ،رضوانی)1384 ،

شماره 43-44

دوره سوم کالبدی

رویدادها مهم
• تخریب بخشی از بازار(بخش شمالی) برای سومین بار
با احداث خیابان طبرسی(سال 1310هـ  .ش)
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•	  از رونق افتادن بخش شمالی بازار با روی کار آمدن
خیابان طبرسی

•	  تقسیم شدن بخش جنوبی بازار به دلیل احداث
خیابان خسروی نو (سال 1333هـ .ش) و تخریب بناهای
مهم اطراف بازار

تخریب و مرگ بازار

•	  استقرار واحدهای فرش فروشی در بخشی از بازار
سرشور و نامیده شدن بازار فرش بر آن(سال 1340هـ
.ش)
•	  از بین رفتن رونق سراهای قدیمی بازار با احداث
خیابان های تهران ،طبرسی و ارگ

•	  تخریب بخش وسیعی از بازار به خصوص بخش
مرکزی (داخل فلکه حضرت) و بخش جنوبی (بازار
سرشور) با اجرای طرح توسعه حرم مطهر (سال
1353هـش) و نابود شدن بخش شمالی بازار به طور کلی
•	  تخریب مجدد بازار در طرح بازسازی محدوده حرم
(سال 1367هـ.ش) به منظور توسعه عمران حرم مطهر

(منبع :تهیه شده توسط نگارندگان با استناد به ابراهيمی کارگر شيرازی ،عابدزاده ،1385 ،رضوانی)1384 ،

شماره 43-44
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تصویر-13احداث فلکه

شماره 43-44
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با توجه به بررسی دوره های کالبدی زندگی بازار ،بازار سراسری و بزرگ مشهد در دوره های مختلف به دالیل
گوناگون مورد تهاجم قرار گرفته و با احداث خیابان یا میدانی به چند تکه تقسیم می شود .با احداث این خیابان ها
هم توسعه و گسترش شهر به سمت و سویی جهت دار کشیده شده و از بافت کهن و مرکزی شهر دور می شود و هم
با تکه تکه شدن بازار ،رونق و نقش بازار در ساختار شهر کمرنگ می شود تا جایی که امروزه شاهد آن هستیم بازار
فرش و بازار سرشور که از تنها بازمانده های این بازار بزرگ هستند نیز جدا از یکدیگر افتاده اند .نقش بازار در ساختار
شهر کمرنگ تر از گذشته شده و بیشتر در ساختار محدوده اطراف حرم نقش جدی دارد(.ابراهیمی)1385،

 -2-4ویژگی های محدوده بازار سرشور
ویژگی های اصلی محدوده دربردارنده بازار سرشور در ذیل اشاره شده است که نشان دهنده همخوانی و نزدیکی
آن با شاخص های قید شده در باال می باشند .به طور خالصه عبارتند از:
1.1محدوده مطالعاتی دارای سابقه تاریخی بوده  ،و یکی از بافت های قدیمی و باارزش شهر مشهد به حساب
می آید.
2.2ذهنیت قدیم این محدوده در خاطرات جمعی مردم شهر از میان نرفته  ،و به عنوان عاملی در جهت استمرار
زمانی در شهر و برقراری اتصال میان دو نسل امروز و دیروز می تواند مورد توجه قرار گیرد.

3.3عناصر و نشانه های شهری شاخصی مانند :مسجد و حمام شاه ،بازار فرش ،مسجد مالحیدر ،گنبد سبز و   ...
در محدوده وجود دارند که نشانگر اصالت و قدمت محدوده می باشند.
است.

4.4محدوده مطالعاتی دربردارنده تنوعی از مقیاس حوزه کارکردی از جمله شهری ،منطقه ای ،محله ای

شماره 43-44
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-3-4تأثیر طرح های شهری معاصر در وضعیت بازار سرشور در ساختار جدید شهر مشهد

شماره 43-44
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    به منظور بررسی موشکافانه و ضعیت بازار سرشور در روند تحوالت معاصر ،تاثیرگذاری طرحهای توسعه شهری
در دوران معاصر مورد مطالعه قرار گرفته اند .نتایج این بخش ازمطالعات در جدول شماره  2دسته بندی و خالصه
شده اند .مثبت و منفی بودن تاثیرات در ارتباط با حفظ جایگاه بازار در ساختار شهری سنجیده شده است .همچنین،
راهبردهای طرح های تهیه شده برای بافت مرکزی مشهد که تاثیرگذار بر بافت بازار بوده اند شامل موارد زیر می شود.
مرور طرح های شهری در رابطه با سرشور عمدتاً روندی رو به تخریب و تدریجی را برای این بازارو بافت اطراف
آن نمایان می سازد  .پروژه های تهیه شده برای شهر و تاثیر گذار در بافت پیرامونی حرم مطهر مداخالت گسترده
کالبدی را در بافت بازار سبب گردیده که همین باعث چند تکه شدن بافت پیرامونی حرم مطهر و همچنین گسیخته
شدن آن بافت هایی جدید در جهت توسعه شهر گردیده است .تخریب ها و از بین بردن بافت اطراف حرم در مقیاس
گسترده در دهه های  40و  50حاکی از معماری و شهرسازی تسلط گرایانه آن زمان می باشد .دراين رابطه در بخشی
ازكتاب "فارابي و سير شهروندي درايران"  ( )1385آمده است" :پس ازسال ها كشمكش در اواسط دهه پنجاه دولت
وقت تصميم خود را گرفت و يك روز بولدوزرهاي خود را وا داشت تا خانه ها ،حمام ها ،مساجد ،دكه ها ،دكان ها     ،
كاروان سراها ،سراها ،مسافرخانه ها و كارخانه هاي كوچكي را كه دور تا دور حرم مطهر مشهد بودند از ميان بردارد.
بولدوزرها يا تخريب كالبدي مي كردند و يا به توجيه اين تخريب مي پرداختند و نتيجه اين تصميم گيري ناراحتي
كساني بود كه به خوبي حس مي كردند با از ميان برداشتن آن امكانات تنظيم شده پيشين كسب و كار و تقالي
اجتماعي و  حرف هاي زندگي شان مختل خواهد شد".
از دهه  50به بعد شاهد تفکرات نو گرایانه مطابق با تفکرات مدرنیسم هستیم ،مداخالت در بافت شکل جدیدی پیدا
کرد .در طول این دوران شاهد از هم گسیختگی هرچه بیشتر بافت و تغییر شکل سکونت در آن هستیم .در میان
بازار که با خیابان کشی های جدید و تحوالت کالبدی دچار گسیختگی از بافت پیرامون خود گشته است ،دچار     
فرسودگی های کالبدی و عملکردی می گردد .اگرچه در دهه های  70به بعد پیشنهاداتی در خصوص بهسازی و
ساماندهی بافت اطراف حرم مطهر داده شد .اما مشکل اصلی نبود و یا کمرنگ شدن پیوند ها و عناصر پیوند دهنده
بافت پیرامونی حرم با بافت شهر بود .تحوالت کالبدی و عملکردی که در طول زمان بر بافت اطراف حرم مطهر تاثیر
گذاشته است و سبب تحول یا از بین رفتن نقش این عناصر گردیده است .بازار سرشور به عنوان تنها بازمانده و یکی
از اصلی ترین عناصر پیوند دهنده بافت پیرامون حرم با حوزه بالفصل خود در حال فرسایش کالبدی و عملکردی می
باشد .توجه به این عنصر مهم از طریق مناسب اصول طراحی می تواند به باز زنده سازی مجدد جایگاه آن  منجر گردد

جدول شماره  :2تاثیرگذاری طرحهای توسعه شهری معاصر بر وضعیت بازار سرشور
طرح های شهری
طرح نوسازي اطراف حرم
(مهندسين مشاور بوربور
و همكاران)1345 ،

طرح جامع شهر مشهد
(مهندسين مشاور
خازني)1350 ،

طرح تفصيلي شهر
مشهد (دفترهمكاري
مهندسين مشاورخازني)،
1351

طرح جامع مشهد
(مهندسين مشاور
مهرازان)1371 ،
طرح نوسازي و بازسازي
بافت پيرامون حرم
مطهرامام رضا(ع)مشاور
طاش1372 -
بازنگري طرح نوسازي و
بازسازي بافت پيرامون
حرم مطهرامام رضا(ع)،
سازمان عمران و
بهسازي1378 ،
مطالعات و تهیه طرح
تکمیل حلقه مبدل
و فضاي شهري ضلع
قبله ،گروه مهندسین
مدیریت طرح اسوه،
1385

طراحیفضای شهری
ضلع قبله ،مشاور
ایرانشهر توس1392 ،

•نظم و عملکردگرایی محض
•دخالت مستقیم بر اساس  
•قدرت و کامال اقتدارگرایانه
•عدم مشارکت مردم در طرح
•بی اهمیت شمردن بافتارگانیک
اطراف حرم مطهر
•قدیمی و کهنه دانستن بافت
مرکزی شهر

•نوسازي و احيا مجدد بازارها و
مراكز خريد جدید ،ضمن حفظ و
تقويت پيوندها و روابط موجود با
اماكن زيارتي
•تامین فضاهای سبز

•ایجاد حریم دور مجموعه حرم
مطهر و اختصاص حریم
ارتفاعی

•مداخله خاصی در بافت بازار
صورت نگرفته است( .به دلیل وقوع
انقالب اسالمی)

•آزادسازی قسمتی از اراضی
اطراف حرم مطهر
•ضرورت هاي ناشي از رشد و
توسعه سريع شهر مشهد
•ضرورت حفاظت ،احیا ،بهسازی
و بازسازی محدوده مرکزی
و بافت تاریخی  شهر
• فرسوده شناخته شدن بافت
مرکزی
•برگزیدن شیوه تخریب و
نوسازی را برای دخالت در
بافت مرکزی
•تغییر رویکرد بازسازی طرح
طاش به بهسازی
•بهبود کارایی ،افزایش ایمنی و
زیباسازی بافت فرسوده

•بهبود وضعیت ترافیکی بافت
اطراف حرم مطهر

•تعریف یک ورودی مناسب در
حوزه بالفصل حرم مطهر
در ارتباط با بازارهای
سرشور ،بازار رضا و کال
قره خان

•در نظر گرفتن شیوه حفاظت،
احیا ،بهسازی و بازسازی برای بافت
تاریخی و بازار

•کم ارزش دانستن بافت قدیمی شهر
که بازار قدیم شهر نیز در این بخش
قرار دارد (که در نتیجه این تفکر شیوه
نوسازی اتخاذ شد).

•تخریب و تسطیح همه خانه ها و
بناها تا شعاع  320متر از گنبد مطهر
•تخریب بخش باستانی بازار قدیم و
تعداد زیادی از مساجد و مدارس

•به دلیل تفکر آرمانگرايانه و رویکرد
بازسازی ،اجرایی نشد.

•تغییر رویکرد بازسازی طرح
طاش به بهسازی
•برنامه ریزی بافت پیرامون حرم
مطهر برای  پاسخگويي به نيازهاي
زائران

•عدم برنامه مشخص برای بازار

•توجه به تقویت کال قره خان به
عنوان فضای سبز موجود در بافت
•تفکیک پهنه ها و عرصه های
سواره و پیاده و تغییر مدل حرکت
از سواره به پیاده به ویژه بعد از
عبور از حلقه مبدل

•ازهم گسیختگی بازار سرشور با
ایجاد امتداد حلقه مبدل
•تعریض معابر بازار و کاهش نقش
سنتی بازار و از بین رفتن حیات و
سرزندگی در آن

•توجه به الگوی حرکت در بافت
اطراف حرم مطهر
•ایجاد اتصال و پیوند بین و
فضاهای شهری موجود و جدید
مانند ضلع قبله ،گنبد سبز ،راسته
چهنو ،حلقه مبدل
•تدارک ساماندهی کالبدی این
فضاها درجهت پاسخ به نیازهای
شهروندان

•عدم توجه کافی به موقعیت و نقش
بازار

          (منبع :تهیه شده توسط نگارندگان با استناد به مدارک و گزارشات طرح های مذکور)
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طرح توسعه حرم مطهر،
عبدالعظیم ولیان نایب
تولیت1354-1353 ،

اهداف و راهبردهای طرح

تاثیرات مثبت

تاثیرات منفی

•پاك  سازي بافت قديم و بخشی از
بازار
•عدم توجه به بازار و برنامه ریزی
برای حفظ آن
•جدایی مجموعه حرم مطهر از بافت
ارگانیک پیرامون خود
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 -5جمع بندی و نتیجه گیری

با توجه به آنچه گذشت ،این پژوهش از طریق شناسایی جایگاه بازار سرشور در ساختار شهر مشهد تالش نموده
است دریابد که  چگونه می توان با بهره گیری از عوامل اتصال دهنده بازار جایگاه آن را در ساختار کنونی شهر احیا کرد.
نظر به اینکه بافت هايي كه مشكالت آن ها با تعمير و نگهداري ساختمان ها ،تزريق خدمات و تجهيزات جديد ،اصالح و
ساماندهي شبكه دسترسي قابل رفع هستند ،مشمول طرح هاي بهسازي شهري قرار مي گيرند .محدوده بازار سرشور و
بافت فرسوده اطراف آن که ویژگی های آن مرور گردید در این دسته بندی قرار می گیرند .مفهوم بهسازی در شهرسازی با
اقدامات و پیش بینی هایی برای بهتر کردن کیفیت محیط کالبدی و فضایی توام است .به این معنی که با ایجاد امکانات نو،
بهتر ساختن محیط فضایی میسر شود .نو شدن نه با انهدام فضای تاریخی که به تدریج ،پی در پی و مستمر روی می دهد.
یعنی ،همواره حرکت و حیات و فضا و شکل های جدید به صورت تدریجی ایجاد می شود ...اگر به مفهوم عمیق سیر تغییر
تدریجی در تداوم با گذشته پی ببریم ،دیگر با انقطاع و تالش بخش های تاریخی که در تصمیم گیری ها پیش می آید روبه
رو نخواهیم بود .از جمله اقدامات موثر در بهبود وضعیت بازار باتوجه به روش های موثر در بهسازی بیان شده و عوامل اتصال
دهنده شناسایی شده در مباحث قبل عبارت اند از:
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1 .1بهره گیری از پتانسیل همجواری با حرم مطهر امام رضا(ع) جهت اتصال مستحکم تر به ساختار شهر
2 .2توجه به بافت اطراف بازار که به عنوان یکی از عناصر شاکله کل شهر امکان هم پیوندی با میان شالوده های شهر
را فراهم می کند
3 .3تداوم رونق عملکردی بازار در ساختار شهر در جهت تقویت اقتصادی بازار
4 .4توجه به سابقه تاریخی بازار و لزوم حفظ نشانه ها و عناصر تاریخی به دلیل نقش پررنگ آنان در تصویر ذهنی
مردم ،ارزش معماری عناصر و جایگاه آن در استخوان بندی بافت تاریخی شهر
5 .5بهره گیری از عناصر و نشانه های تاریخی موجود در کالبد بازار و بافت پیرامونی جهت تقویت جایگاه بازار در
ساختار شهر
در نتیجه برای احیا بازار و بافت پیرامونی آن که حرکتی است به سوی فراهم آوردن تسلسل زمانی در ساختار شهر
مشهد که عدم وجود آن به وضوح در بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا(ع) حس می گردد ،باید به نکات زیر توجه خاص
مبذول داشت:
•هم پیوندی و پیوستگی بازار با بافت پیرامونی
•احیا و گسترش عملکرد بازار
همچنین اصول طراحی پیشنهادی جهت برقراری انسجام  بین قسمت های مختلف بازار سرشور با توجه به نقش
و جایگاه بازار سرشور در عرصه شهر مشهد و ارتباط و نزدیکی آن با حرم مطهر امام رضا (ع) ،و نیز تنوع استفاده کنندگان
از این محدوده و نیازهای آنان و همچنین با در نظرداشتن عملکردهای غالب محورهای دربرگیرنده بازار ،راهبردهای کلی
طراحی ذیل جهت زنده سازی محدوده بازار پیشنهاد می گردد.
•طراحي فضاهاي راسته بازار مي بايست بيانگر سير حركت از فضاي مادي به سوي فضاي قدسي حرم مطهر باشد.
و همچنین طراحی این فضاها در جهت تقويت فعاليت هاي اجتماعي و آیيني باشد.
•انعطاف پذيري در مبلمان و تجهيزات شهري ،كاربري ها و كالبد از مواردي است كه مي تواند به دلپذيري بيشتر
فضا كمك كند .همچنین می توان با در نظر داشتن گروه های آسیب پذیر در طراحی مبلمان مناسب و مسیر به تسهیل
تردد آنان در محدوده کمک کرد.
•جهت يكنواخت شدن تراكم استفاده كنندگان از فضاهاي محدوده بازار پيشنهادمي گردد تا امكانات    ،
فعاليت ها و كاربري ها به صورت متناسب در سطح محور توزيع گردند.
•توجه به نيازهاي متنوع گروه هاي سني و جنسي استفاده كننده جهت پاسخگويي مناسب به اين نيازها از
اولويت برخوردار خواهد بود.
•در تخصيص فضايي براي عملكردهاي مورد نياز در محدوده بازار شايسته است تا به وجود نقاط روشن و فعال در
طول شبانه روز و نیز نورپردازي مناسب و پرهيز از ايجاد گوشه هاي تاريك و مخفي توجه كافي مبذول گردد.
•به منظور تسهیل دسترسی استفاده کنندگان سواره از ابنیه تجاری و نیز جلوگیری از اختالل در حرکت
پیاده در طول مسیر بازار ،توجه به ایجاد پارکینگ های مناسب ضروری است ،که می تواند از طریق ایجاد پارکینگ های
طبقاتی در امتداد محور در داخل ساختمان های عمومی صورت گیرد.
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