
 

 

 

 

 

 ، ترکیبی از تهدیدها و فرصت هاپس از انقلاب اسلامی ایران مدرنیزاسیون شهر مشهد

 *)با تاکید بر توسعه سیاسی( 
 1محمد باقری
 2مهدی نجف زاده
 3وحید سینایی

 4مرتضی منشادی

 چکیده

 افترهیکه به موجب آن جوامع کمترر توسرعه  ی استاجتماع راتییروند تغی برای تعریف اصطلاح )نوسازی(ونیزاسیمدرن

نتایج مثبت و منفی متعددی برا ورود بررای . مدرنیزاسیون آورند یتر را به دست م شرفتهیمشترک جوامع پ یها یژگیو

شهرها به ارمغان می آورد. از جمله کلان شهرهای ایران که در طی یک قرن اویر با وجود بافت سنتی و مذهبی کره دارد  

درگیر مدرنیته شده است  شهر مشهد است. نوسازی مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران تهدید هرا و فرصرت هرایی بررای 

هر ایجاد کرده است که این مقاله در صدد است با رویکردی توصریفی و تحلیلری)از ن رر روشری( بره شرک  توسعه این ش

کتابخانه ای و فیش برداری از منابع مختلف اینترنتی و غیر اینترنتی  به بررسی آنها بپرردازد. نترایج مطالعره حانرر نشران 

سی که شام  منطقی سازی اقتدار  ارتقای مشرارکت میدهد که رونق اقتصادی  تجاری  صنعتی  گردشگری و توسعه سیا

مردمی  افزایش قدرت نرم  برپا سازی ساوتار من م و تفکیک شده اداری است از مهمترین فرصرت هرای ایجراد شرده و 

تغییر نامتناسب بافت تاریخی فرهنگی شهر  آلودگی های زیست محیطی  مشرکلات اجتمراعی و فرهنگری از مهمتررین 

 ی مدرنیته برای شهر مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران بوده است.عوارض و تهدیدها

 واژگان کلیدی

 .مدرنیزاسیون  توسعه سیاسی  توسعه شهری  قدرت نرم  مشهد

                                                                        

  ری محمد باقری است.رساله دکت ازشده این مقاله برگرفته  *
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 مقدمه

 "مـدرن"بـه  "یسـنت" ایـ "ماقبل مدرن"از جامعه  یجیبه مدل انتقال تدر ی یا مدرنیزاسیوننوساز

 یها دهیپد" یها یژگیو و یها، قواعد اساس تیواقع کیستماتیس ییبازنما ونیزاسیمدرنو  اشاره دارد

 یاسـت کـه بـرا یاصـللا  ینوسـاز. (Inglehart and Welzel 2007:96)است "ینوساز

استفاده  یو صنعت یبه جامعه سکولار، شهر ی، کشاورزیی، روستایتحول جامعه از جامعه سنت فیتوص

، جوامـ  مـا بـه یو فنـاور یدر عرصه پزشک شرفتهای. با انواع پ(Inglehart 2020:37)شود یم

 یاسـیتوسـعه س یتمام بحـ  هـا یربنایز ی( نوسازیالگوها )ساختارها در ال تحول هستند. یآرام

به  یاسیس ونیزاسیمدرنمدر نیزاسیون میتواند به مدرنیزاسیون سیاسی نیز منجر گردد. شود.  یم یتلق

ارزش در طول روند نوسازی، است.  گذاری استیر سد کیدئولوژیو ا افتهی، ساختار یقلع رییتغ یمعنا

شـوند و بـر کـل  یمـ نیگزیو سکولار جا کیدموکرات دیجد یهاارزش های با  یفئودالی میقد یها

   (Adib, 2004:593)گذارند یم ریتأث یساختار اجتماع

یکی از مهمترین این در طی دهه های اخیر کلان شهر های ایران نیز در  ال طی مسیر مدرنیزاسیون بوده اند. 

شهر ها در کشور، شهر مشهد میباشد که با وجود اینکه شهری ذاتا سنتی و تاریخی است، روز به روز بیشـتر بـه 

سمت مدرنیته پیش میرود و از چهره پیشین خود فاصله میگیرد. چنین تحولاتی علاوه بر این که فرصـت هـای 

که با ماهیت سنتی و تاریخی شهر دارد، تهیـداتی را بـا جدیدی برای شهر مشهد ایجاد میکند به سبب تضادی 

از جمله مهمترین تاثیراتی که به همراه مدرنیزاسیون برای شهر رخ میدهد،  افزایش  توسـعه  خود به همراه دارد.

سیاسی و قدرت نرم یک شهر و به تب  آن قدرت نرم و توسعه کشور اسـت. بـر اسـاع تعریـف ارائـه شـده در 

د، توسعه به معنی رویداد ها و اتفاقاتی است که فرد یا سازمان را به مر له بالاتر ارتقـا میدهـد دیکشنری آکسفور

(Oxford     dictionary, 1989) رفاه( هدف  ایثروت ) شیکه افزادارندتوافق  یاقتصاددانان به طور کل

 یدر رابله بـا هـدف مناسـب بـرا ی، توافق مشابه یاسیدانشمندان علوم سولی  است یمناسب توسعه اقتصاد

وا ـد  وسـتاریپ کی در یاسیس رییمختلف تغ یاست که جنبه ها دیترد ی، جانی. علاوه بر ارندندا یاسیتوسعه س

بگیرند. با این  ال در اغلب ملالعات علوم سیاسی، توسعه سیاسی را میتوان با مدرنیزاسیون، داشتن جامعـه قرار 

 & Binder) سـیتم اداری کارامـد و تخصصـی شـده برابـر دانسـت ای دموکرات، سـکولار و صـنعتی بـا

Palombara, 2015:121) امروزه به دلیل اهمیت بسزایی که جامعه جهانی برای پیشرفت تکنولـوژی و .

 لیو مراکز مهم قدرت نرم تبد یاقتصاد جهان یاصل یبه کانون ها ی مدرنشهرهامدرنیته شهری قائل میشود، 

 یگذار هیگردشگر، جذب سرما جذب،  یکار مهاجرت یروین تیریجذب و مدبازیگران اصلی  این شهرهاشده اند. 

 .شناخته میشوند یالملل نیب داریو توسعه روابط پا



     229...  و فرصت ها دهایاز تهد یبی  ترکنرایا یشهر مشهد پس از انقلاب اسلام ونیزاسیمدرن

شهرها و فرصت ها  سیاسی ملالعات مختلفی در ایران و سراسر جهان تاثیرات مدرنیزاسیون بر توسعه

باشند ملالعه کرده اند. برخی از ملالعات مدرنیتـه را  و تهدید هایی که میتواند با خود به همراه داشته

اقتصـادی و اجتمـاعی  اصـل از سیاسی، اجتناب ناپذیر و پیشرفت دهنده میدانند و باور دارند توسعه 

مدرنیزاسیون مناطق شهری فرصت های قابل توجهی برای شهر به ارمغان آورده اسـت و در صـورت 

بیـان میکنـد،  (2217ویـدون))دیدهای آن پیشگیری نمود. برنامه ریزی شهری صحیح میتوان از ته

، بلکـه ی شـهرها را تغییـر داده اسـتو سـاختار صـنعت یتنها ساختار  رفـه ا مدرن سازی شهرها نه

 تیـفیو ک یدئولوژی، ا یبهبود سبک زندگ منجر به افزایش قدرت نرم شهر، توسعه سیاسی، نیهمچن

( در 2212برنشـتاین). (Weidong, Zhenqi & Linbo, 2017:36)اسـت شـده   تیـجمع

بیان میدارد کـه مدرنیزاسـیون « تئوری مدرنیزاسیون و ملالعه جامعه شناختی توسعه » توضیح کتاب 

یــک فراینــد کلــی اجتمــاعی همــراه بــا توســعه سیاســی اســت کــه الگــوی جهــانی را شــکل داده 

و تهدیدهای مدرنیزاسـیون . با این  ال در برخی مناب  بر معایب (Bernstein,2016:879)است

بر جنبه های مختلف شهر و شهرنشینی تاکید شده است و ملالعات عمدتا بر این موضوع تاکید دارند 

که با وجود رونق اقتصادی  اصل از مدرنیته، مدرنیزاسیون عوارض جبران ناپذیر و بی بازگشتی برای 

 شهری توسعه روند تحلیل و بررسی ( در1394شهر ها به وجود آورده است. ا مدی نژاد و همکاران)

 سـازهای و سـاخت بـه شهر مشهد منجر رویه بی و سری  مشهد، براین باورند که گسترش شهر در

 در فراوانـی مشـکلات ناپایـدار، رفتارهـای این لذا شده است. مهار نشدنی رشد و برنامه ریزی بدون

در مشـهد  ویـژه به که میتواند است، آورده وجود به فرهنگی و اقتصادی محیلی، زیست  وزه های

  (22: 1394باشد )ا ـدی نـژاد، نگران کننده و مخاطره آمیز بسیار بوده، شهری سری  رشد دارای که

براین اساع می توانیم  بگـوییم مدرنیزاسـیون در شـهر مشـهد تـاثیرات متعـدد سیاسـی، فرهنگـی، 

نمودهای خود را در تغییر فرم و شـکل اجتماعی، اقتصادی و هویتی را در پی داشته و خواهد داشت و 

شهر)همچون محاصره  رم ملهر توسط بناهای تجاری و اقتصادی(، مسائل هـویتی بـرای جامعـه و 

مسائل زیست محیلی در پی داشته است که با وجود اهمیت پژوهشـی کـه دارد تـا کنـون در کمتـر 

در ایـن ملالعـه قصـد داریـم  بـا  ملالعه ای مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است. بنابر این

و تاثیرات مدرنیزاسـیون و توسـعه شـهری  دیدگاهی توصیفی و تحلیلی به بررسی تهدیدها فرصت ها

فضـایی، زیسـت محیلـی، -مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران بـر ابعـاد مختلـف جمعیتـی، کالبـدی

یزاسیون بـر توسـعه پایـدار گردشگری و اجتماعی فرهنگی شهر مشهد بپردازیم و مزایا و معایب مدرن

با توجه به توضیحات فوق، هدف مقاله  اضر بررسی فرصت ها و محـدودیت شهر را شناسایی کنیم. 
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هایی است که مدرنیزاسیون برای یک شهر به ارمغان می آورد. در این مقاله به صورت بـه خصـو  

ی مشهد از دیدگاههای مختلف بر تاثیر مدرنیته بر شهر مشهد تاکید شده است و مزایا و معایب نوساز

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و گردشگری مورد کاووش قرار گرفتـه اسـت. سـوالات اصـلی 

پژوهش  اضر نیز عبارت است از: : تاثیر مدرنیزاسیون مشهد پس از انقلاب اسلامی ایـران بـر توسـعه 

فرهنگـی، اقتصـادی و  فضـایی، محـیط زیسـت، اجتمـاعی،-سیاسی و قدرت نرم شهر، ابعادکالبـدی

گردشگری شهر مشهد چه بوده است؟ و مدرنیزاسیون چه فرصت هـا و تهدیـداتی را از جهـت ابعـاد 

 مذکور برای شهر به همراه داشته است؟

 چهارچوب مفهومی پژوهش

،  یتی، جنسـ یاسـی، س ی، اجتمـاع ی، از جملـه عوامـل اقتصـادیشـمار یب یرهایتوسعه شامل متغ
و  میاز رشـته هـا مفـاه یعیوسـ فیتوسعه از ط یتئوردر  الیکه . ی استلیو مح ی، مذهب یفرهنگ
ات سیاسـی و مبا ـ  مـرتبط بـا تفکـر ریتحت تـأث اریکند ، از همان ابتدا بس یها را ادغام م دگاهید

 قیـاز طر یشـود.  کومتـدار یم نییتع یتی اکم یبود. توسعه معمولاً توسط ساختارهامدرنیزاسیون 
توسـعه ، توسـعه را بـا  یهـا هیـنظر شـتری. بردیـگ یو شکل م ریتفسو ارتقای مدرنیته،  هدف توسعه
ی در رسـیدن بـه ایـن دانند و دولت را عامل اصـل یبرابر م و سیاست ملی رشد اقتصادمدرنیزاسیون، 

 1942دهـه  لیاز اوا یمل سیاستاشاره به رشد  ی. استفاده از اصللاح توسعه برانتیجه  ساب میکنند
 یچگونه م“ظاهر شد:  کایآمر یخارج استیدر س  یاصل ینگران کیو در ارتباط با  متحده  الاتیدر ا
 که آنها بـه شود اصل  نانیشکل داد که اطم یرا به گونه ا افتهیتازه استقلال  یکشورها ندهیتوان آ
متحـده دانشـمندان  الاتی، ا ینگران نیا زهی. با انگ”شودمی کشانده ن یشورو ستیونبلوک کم سمت

ی در  ـول محـور اسیس توسعهارتقا  یخود را به ملالعه و ابداع روشها ی و علوم سیاسیعلوم اجتماع
 ایـاست که اغلـب توسـط محققـان  یا هینظر ای، مدل  یاسیتوسعه س هی. نظرمدرنیزاسیون سوق داد

است که  ای هینظرو شود  یبه کار گرفته م رهیو غ کیملالعات توسعه، ملالعات دموکرات انیدانشجو
 یابـر هیـنظر نیـکنـد. غالبـاً ا یکشور را به کل توسعه کشور مربوط مـ کی یاسیس شرفتیسلح پ
 Binder).یک کشور در طی روند مرا ل مدرنیزاسیون به کار میرود یروند توسعه دموکراس حیتوض

& Palombara, 2015:117) 



     231...  و فرصت ها دهایاز تهد یبی  ترکنرایا یشهر مشهد پس از انقلاب اسلام ونیزاسیمدرن

 هیـداننـد و نظر یمـ یسـاز یو صـنعت سیاسـیتوسعه، توسعه را برابر با رشد  یظرن هیاول یمدل ها

 ایـ هیـدر مر لـه اول توسعه سیاسی و مدرنیته کافی نرسـیده انـد را را که هنوز به ییپردازان کشورها

 ییکـایآمر ی و سیاستمداردانستند. مورخ اقتصاد یم یشمال یکایتر توسعه نسبت به اروپا و آمر نییپا

از آن  دیـکند کـه همـه جوامـ  با یم فیاز مرا ل تعر یتوسعه را به عنوان دنباله ا، 1وستو. رووالت 

 شـد. لیتبـد ونیزاسـیرنمد یتئـور یو روند توسعه به طـرح اصـل تیبرداشت از ماه نیعبور کنند. ا

(Pye & Verba,2015: 187) 
 یمسئله بپردازد که چگونـه مـ نیدوم به وجود آمد تا به ا یبه دنبال جن) جهان ونیزاسیمدرن یتئور

آن ، همانلور کـه  یبرآمده از استعمار اروپا را شکل داد. هدف ضمن یکشورها و سیاست توان اقتصاد

 نیـبود. از ا هیکشورها در خط سرما نیکند ، شکل دادن به توسعه ا یکتاب روستو روشن م سیرنویز

 الـاتیغرب اروپـا و ا یهایژگیو یزندگ یدهاو استاندار دیروابط تول الگوگیری از به عنوان یرو نوساز

به عنـوان  یافتگیاز توسعه ن ونیزاسیپردازان مدرن هیشد. ملابق با مدل روستو ، نظر یمتحده تصور م

،  نیزمـ - دیـضعف در عوامل مختلـف تول جهیدر  ال توسعه و نت یمر له مشترک در همه کشورها

 اصـلی دیـبـه عنـوان کل یگذار هیپس انداز و سرما شیپردازان بر افزا هیکردند. نظریاد هیکار و سرما

محصولات، امکـان  یالملل نیتجارت بمدرن شدن روش های کردند و استدلال کردندکه  دیتأک توسعه

سیاسـی منجـر تواند به توسـعه  یم نیکند ، و ا یرا فراهم م شتریکارآمدتر مناب  و درآمد ب صیتخص

مدرن تر، توسـعه  یها وهیبا اتخاذ ش یدهد جوام  سنت ینشان م ی یا مدرنیزاسیوننوساز هینظر .شود

مدرن ثروتمنـدتر و  یها التیکنند که ا یادعا م ونیزاسیمدرن ی. طرفداران تئورافتیخواهند سیاسی 

و امکـان تـاثیر گـذاری بیشـتر بـر سـایر جوامـ  بالاتر  یقدرتمندترند و شهروندان آنها از سلح زندگ

 دهیـو اسـاع ا هیـپا ونیزاسـیمدرن هـای  یتئـور. (Кwilinski 2018:113)هستند.  برخوردار

 کیبه عنوان  ونیزاسیمدرن در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند.رشد  وتوسعه 

تحـول  قیاز طر یشده است. توسعه اقتصاد فیتعر شرفتهیپ یجامعه صنعت کیبه سمت  یخل ریمس

 یو به کشـورها سیاسی و افزایش قدرت نرم کشور ها میشودی، توسعه منجر به رشد اقتصاد یصنعت

در صحنه های بین المللی سیاسی بـه رقابـت بـا کشـورهای مـدرن و دهد  یاجازه مدر  ال توسعه 

 (Leroy & Tatenhove, 2000: 187)توسعه یافته بپردازند

                                                                        

1  Walt W. Rostow 
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افزایش یاکاهش قـدرت  ازطریق شاخص هایی چوناست و میتوان آن را  وسعه اقتصادی کمیت پذیربا اینکه ت

ارزیـابی  و در چهارچوب آمـاری دقیق بامحاسبات ……تولیدناخالص ملی، درآمدسرانه و، خرید، میزان اشتغال

وجود متغیرهای نسبتا زیاد و ارتباط پیچیده ای است که در توسعه سیاسی با توجه به کیفی بودن متغیر ها،  کرد،

دقیقی امکان پذیر نیست. با این  ال به صورت کلی شاخصه هایی از  ، چنین ارزیابیمیان این متغیرها وجود دارد

 Binder) سوی دانشمندان علوم سیاسی برای سنجش توسعه سیاسی ملرح شده است که به شرح زیر است:

& Palombara, 2015:121) 

 میزان مشروعیت نظام واهتمام مردم به دولتمردان 

 میزان مشارکت سیاسی افراد جامعه 

 کومت فرد  به جای کومت قانون و  ودن نظامغیرشخصی ب  

 داشتن شبکه اداری کارامد جهت پاسخگویی به نیازهای مردم و جامعه 

ملالعات و بررسی های صورت گرفته در تحقیقات علوم سیاسـی و اجتمـاعی نشـان داده اسـت کـه 

امعی کـه مدرن شدن جوام  از مهمترین مسیرهای رسیدن به شاخصه های فوق شناخته میشود و جو

با مدرنیته فاصله دارند، عمدتا در راه اندازی یک جامعه دموکرات، سکولار، منلق گرا و غیـر خرافـی، 

با سیستم ادارای کارامد دچار مشکل میشوند. علاوه بر این رسیدن به یک دولت الکترونیک که امکان 

پذیر میسازد، تنها در دولت پاسخگویی به نیاز های ارباب رجوع را در کوتاه ترین زمان ممکن، امکان 

بـا اشـاعه توسعه سیاسی بر این باورنـد کـه پردازان  هینظرهای هوشمند و مدرن قابل  صول است. 

 کیتحر هیورود سرما قی؛ تشوتوسعه یافته ینیو کارآفر یتیریمد ی، مهارت هامدرن دانش و  یفناور

 هیـنظرروشـن خواهـد شـد. در  ال توسعه  ی، موتور رشد کشورهایبهره ور شیکننده رقابت؛ و افزا

 یغربـ یکه به محض تماع جوام  در  ال توسعه با جوام  اروپـا میکنندادعا  ونیزاسیمدرن نیز های

 یهـا یژگـی، بـه و تیـشـوند و در نها ی، آنها به سمت مدرن شدن سوق داده م یشمال یکایو آمر

به عنوان کشـورهای  متحده الاتیو ا یغرب یاروپا یمشخصه ملت ها یو اجتماع یاسی، س یاقتصاد

، بـه رنـدیگ یمـ در مسیر توسعه سیاسی و مدرن شدن قـرارکه  یجوامع. ابندی یدست م توسعه یافته

 کتـهید یکه توسط اصول انتزاع یتی، معمولاً به اشکال  اکمقرار بگیرند سلله سنت اینکه تحت یجا

توسـعه ، معمولـاً بـا یو صـفات فرهنگـ یمذهب یسنت دی، عقاهینظراین . طبق اداره میشوندشود،  یم

 کنند. یم دایپ یکمتر تیاهم سیاسی
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 روش پژوهش

بـه شـکل  1422تحلیلی از نوع ملالعه موردی است کـه در سـال  -این ملالعه یک ملالعه توصیفی

در  کتابخانه ای از مناب  مختلف اینترنتی و غیر اینترنتی و به روش فیش بـرداری انجـام شـده اسـت.

-را بررسی مـی در یک مورد بخصو  ، محقق وض  موجودو از نوع موردی تحلیلی -توصیفیروش 

پـردازد و دار وضعیت فعلی و مولفه های بـه وجـود آورنـده ی آن مـیکند و به توصیف منظم و نظام

پـژوهش   .نمایـدها و صفات آن را ملالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی مـیویژگی

و از  ز نظر هدف )کاربردی( از نظر ماهیت )ملالعـه اکتشـافی( از نظـر کـاربرد )تصـمیم گـرا( اضر ا

  است. (کیفیدیدگاه پارادایمی )

برای جم  آوری اطلاعات در زمینه های مبانی نظری و ادبیات تحقیق و پیشینه از کتاب هـا، پایـان نامـه هـا،  

.ابزار گرد آوری اطلاعات فیش برداری مـی باشـد، کـه روشـی شده استمقالات و پایگاه های اطلاعاتی استفاده 

علوم انسانی است، به این صورت که کتب و مقالات نوشته شـده و همچنـین  و مقالات معمول در پایان نامه ها

شبکه های کامپیوتری مرتبط با موضوع پایان نامه به دقت مورد ملالعه و تجزیه و تحلیل و فـیش بنـدی قـرار 

بـا اسـتفاده از  شـده اسـتین فیش ها مرتب و فصل بندی می گردد. در تهیه و گردآوری سعی گرفته؛ سپس ا

روش مقایسه ای، در هر زمینه که مربوط به موضوع باشـد، واقعیـت هـایی بـه دسـت آیـد کـه بـا مقایسـه و 

. بدین منظـور منـاب  موجـود از  یـ  ه شودسازماندهی آن ها به فرض صحیحی نسبت به موضوع دست یافت

و منابعی کـه بیشـتر از سـایرین مبتنـی بـر شـواهد  شده انددرجه اطمینان و واقعیت پذیر بودنشان طبقه بندی 

اطلاعات جمـ  آوری شـده از منـاب   گرفتند. سپس کلیهمورد استفاده قرار  نگارش مقالهانتخاب شده و در  بودند

 .  گرفتندمعتبر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار 

 هشيافته هاي  پژو

مـدرن را  یجامعه صنعت یها یژگیسنت و ونتایج را به عنوان  یسنت یجامعه کشاورز یها یژگیمحققان و

از نتایج مدرنیزاسیون برشـمرده رسانده اند،  انیبه پا تهیرا به عنوان مدرن ونیزاسیکه روند مدرن ییدر کشورها

انتقـال از  لیـ، تکمیاجتمـاع ونیزاسیمدرن یکی از نتایج عمده .(Sun and Ryder 2016:477). اند

خلاصـه  یاجتمـاع تهیدر مدرن یجامعه صنعت یها یژگیاست. و ی و شهریبه جامعه صنعت یجامعه کشاورز

 ، یساز ی رفه ا ،2افزایش شهر نشینی و 1که مهمترین آنها عبارت است از توسعه شهری شود  یم

                                                                        

1 Urban development 

2 Urbanization  
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و  یجمعـ یارسـانه هـ گسـترش اسـتفاده از ،ییابتـدا یآمـوزش اجبـار یساز ی، جهانیساز یعقلان

  (He 2003:98).رهیغ

 
 He Chuanqi, Orientمنبع : : مقايسه نتايج جامعه سنتی و جامعه مدرن. 1نمودار

Renaissance, 2003. 

منـاطق  نیگزیکارخانـه هـا اغلـب جـا و یدیتول ساتیصنعت مانند تأس دیدوران مدرن، مراکز تول در

 ینیکننـد و بـه شهرنشـ یجذب م گریکارگران را از مناطق د یمراکز فناور نیشوند. ا یمکشاورزی 

مشـترک بـزر   یو خانواده ها یاجتماع یو زندگ یگروه یدست دادن همبستگ از کنند. یکمک م

خودمختـار در  یهـا تی، و کوچک تر بودن خانوارها و رشد شخصـییسو و رشد فردگرا کیاز  یسنت

 وهیشـ نیمعمول مشاهده شده در شهرها و همچنـ یها یژگیاز و، گرید یجامعه ناهمگن از سو کی

 ی است که در نتیجه مدرنیزاسیون رخ میدهد.مدرن زندگ

ظهـور کـرد و در  یاشاره دارد، که با رنسانس و انقلاب صنعت یفرهنگ دیجد یبه ارزشها ونیزاسیمدرن

موجود شد، به عنـوان ماـال،  یاسیو س ی، فرهنگیاجتماع یسنت یهنجارها نیگزیجا ییجوام  اروپا

 سیسکولار تاس یشد و دولت مل جدااز دولت  سایشد، کل نیگزیآزاد جا کیبا دولت دموکرات سمیفئودال

   نیشد، قوان نیگزیجا یبا اقتصاد صنعت یدست  یکشت و صنعت و صنا یشد، اقتصاد سنت
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و در روابـط خـود  یعقلـان ینـیشد و مردم از نظر جهـان ب نیگزیمکتوب جا ی قوق ستمیبا س یعرف

دنبال توسعه صنعتی، روند شهرنشینی با به  جامعه شکستند. هیخود را از اقتدار اول ادیفردگرا شدند و انق

 جـادیجامعـه ا یرا در زنـدگ یو فرهنگـ یاجتماع راتییتغ ینی. شهرنشگرفتسرعت بیشتری سرعت 

 .(Gries and Grundmann 2018:495)ملابقت دارد زین ونیزاسیکه با مدرنکرد 

مـرتبط بـا  یجهـان یهـا دگاهیدی، دموکراس و سمی، سکولاریی، انسان گرایطلب ی، برابرییگرا جهان

و توسعه سیاسی را بـرای یـک منلقـه مـدرن بـه  هستند مینام یم "یفرهن) شهر"آن را آنچه ما 

 یشود.  تـ یمحدود نم یمرکز شهر کیساکن در  تیفقط به جمع یزندگ نی. اما اارمغان می آورند

، آمـوزش، یسـاز ی، ماننـد صـنعتونیزاسـیمدرن گـرید بعاددر معرض ا شتریکه ب ییدر مناطق روستا

 (Brenner 2013:86)شود یم دهیارتباطات و  مل و نقل هستند، د

یـک شـهر و کشـور، قـدرت جـذب قدرت نرم  توسعه سیاسی، افزایش قیاز طر یشهر مدرنیزاسیون

در واق  قدرت نرم یک شهر به یـک شـهر . و کشورها را دارا میباشدافکار عمومی مردم سایر شهرها 

جهان را میدهد و بر شیوه سیاستگذاری و  کمرانی شـهر و و شهرت در  ینفوذ ، تبادل فرهنگ امکان

 (Swiney,2020,227)کشور اثر مستقیم دارد

 تاريخچه مدرنیزاسیون شهر مشهد-1

کشـور  یاسـت. در شـمال شـرق یان خراسان رضواست تختیو پا رانیا تیشهر پرجمع نیشهد دومم

که مناطق مشهد تمان  است( 1395سال  ینفر )سرشمار 3،221،124 مشهد تیجمع .واق  شده است

باستان بود که با مرو بـه  شمیدر امتداد جاده ابر یوا ه اصل کی شهر نیشود. ا یو طرقبه را شامل م

 بـه معنـی محـل شـهادت ،عهیبه نام  رم امام رضـا، امـام هشـتم شـ نام مشهد شرق ارتباط داشت.

 (Mirkatouli, Samadi et al. 2018:697)شده است.. ینامگذار
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رضاشـاه سـرعت  میـرژ در زمـانتوسعه مـدرن شـهر مشهد تا قرن ها شهری سنتی و تاریخی بود، 

نفر  45،222از  آن تیجمعبه طوری که  به سرعت رشد کرده است معاصر قرن در گرفت. شهر مشهد

مهـاجرت  لیـشهر بـه دلاین  شصت. در دهه دیرس 1372در سال  نفر 241،222 به  1272 در سال 

برخوردار شد تـا درصد(  2112) تینرخ رشد جمع نیاز بالاتراقشار مردم از جنوب و شمال و افغانستان 

 تیـجمع نی. بنـابراافـتی شینفر افـزا ونیلیم 214از  شیبه ب 1325در سال  مشهد تیجمعجایی که 

 .بود که گسترش فضایی شهر را با خود به همـراه داشـتبرابر شده  12 بایقرن تقر میدر طول ن شهر

(Motlaq and Abbaszadeh 2012:87) . 

دور،  راه ماننـد سـنجش ازبه کمک فناوری های نوظهـور  یو زمان یمکان یداده ها لیو تحل هیتجز

نشان میدهـد،   (GPS) یجهان یابی تیموقع ستمیهمراه با س  (GIS) ییایاطلاعات جغراف ستمیس

 Ashari)در طول صد سال اخیر شهر مشهد رشد کالبدی فضایی سـریعی را تجربـه کـرده اسـت. 

. در اطـراف  ـرم و صورت گرفته اسـت شهر به صورت قلاعی فضایی، ساختار همینک (2020:9

واقـ  های مسکونی در دو محور غرب و شرق و وا دقرار دارند مراکز تجاری و خدماتی  ،قلاع غربی

هزار متر مربـ  بـوده کـه  122سا ت  رم امام رضا )ع( تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، شده اند. م

( در 77: 1392)شـیرازی،  شمسی رسـیده اسـت 1392این مسا ت به یک میلیون متر مرب  در سال 

 جذب زائران تاسیس یا بازسازی شده است  طول سالیان اخیر انواع فضاهای تفریحی و تجاری برای

 
 Motlaq and Abbaszadeh 2012رشد کالبدي فضايی مشهد منبع:  نقشه1 شکل
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مسا ت شـهر  است.های اخیر  رکت ساخت و سازهای مدرن در مشهد شتاب بیشتری گرفتهدر سال

 کیلومتر مرب  و به بیش از چهار برابر وسعت مشهد در پـیش از انقلـاب رسـیده اسـت. 351مشهد به 

 تبـدیل مـدرن–این شهر به شهری مدرن با معماری اسلامی 1422انداز مشهد در سال براساع چشم

ظر گرفتـه ی شهر در نبرا معماری بزر  پروژه 42طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، . شد خواهد

درصـد از مسـا ت پـروژه هـای سـرمایه  3115در  قیقت  (19: 1397 یبرات واست )رسول زاده شده

درصد کاربری اقـامتی دارنـد. از ایـن رو، طبـق برنامـه  22گذاری در مشهد دارای کاربری تجاری و 

شـدن  ریزی های انجام شده در سالهای آتی در برنامه های توسعه شهری این شهر، شـاهد مـدرنیزه

 (Hamidi, 2019: 14)هرچه تمام تر این کلان شهر خواهیم بود. 

هتل دارد و بزرگترین مرکز اقامتی  152هتل آپارتمان و  322مهمانپذیر و  522امروزه مشهد بیش از 

از اقامت گاههای کـل کشـور در ایـن شـهر  %15کشور را به وجود آورده است. به صورتی که  دود 

. سالانه هتل ها، مراکز تفریحـی و مراکـز (142: 1395پور ریحان، و قاسم نیا، کریم واق  شده است )

تجاری متعددی برای جذب گردشگران و زائران در مشهد ساخته میشود که گاهـا ملـابق بـا هویـت 

سنتی شهر نیست و فرهنـ) و هویـت شـهر را بـیش از پـیش دسـتخوش تغییـر و دگرگـونی قـرار 

ه اقامت گاههای بنا شده در اطراف  رم ملهر سـاخته شـده عمد (Hamidi, 2019: 14)میدهد.

اند و بخش عمده ای از این ساختمان ها با بنا های اروپایی و غربی طرا ی شده اند و ارتباط چندانی 

 با بافت سنتی شهر ندارند.

 فرصت هاي مدرنیزاسیون شهر مشهد براي ارتقاي  توسعه سیاسی شهر-2

. مشــخص شــده اســت یاســیتوســعه س ی بــرایژگــیدو وود در عمــده تئــوری هــای سیاســی موجــ

(Huntington, 1966: 387) نیاسـت ، بنـابرا ونیزاسـیکه توسعه مترادف با مدرن نینخست ا 

 کیـ، بعنـوان  یاسـیس ینوسـازد. کـر فیـتعر یاسیس یتوان به عنوان نوساز یرا م یاسیتوسعه س

عمده  راتییکند که از تغ یم جادیا هاو دولت  استیرا در س یراتیی، تغ یاسیعلوم س اتیمفهوم در ادب

نگـرش  ریی، تغکار یدر محتوا یقابل توجه راتییعموماً شامل تغ راتییتغ نیشود. ا یم یناش یفناور

پـردازش ملالبـات و  یبـرا تیـظرف جـادیا یرا بـرا سیاسـی یهادهـااست که ن یسازمان راتییو تغ

 یاسیسنجش توسعه س یبرا یادیز یارهایکه مع نیدوم ا دهد. یتحت فشار قرار م دیموضوعات جد
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را در بـر  یمختلف یهستند که  وزه ها یو توسعه موضوعات گسترده ا ونیزاسیمدرن رایوجود دارد ز 

 به عنوان شاخصه توسعه سیاسی ملرح شده است:  یبه طور کل اری. چهار معرندیگ یم

 2ییگرا یبه جهان 1ییگراشامل  رکت از خا  به طور کل که  است تیعقلانشاخص  نیاول 

  رکت از تعصب به سمت ذهن های باز پذیرای پیشرفت است ای

 از جنبـه  یکیبه عنوان  یبر ملت سازموضوع  نیاست. ا ی، و ادغام مل ییگرا یدوم مل اریمع

 . تاکید دارد یاسیتوسعه س یاصل یها

 قدرت است. یشدن است که در اصل تمرکز بر رقابت و تساو کیسوم تمرکز بر دموکرات اریمع 

 مردمی دارد یاسیاست که تمرکز بر مشارکت س جیبس چهارم اریمع. 

 جـهیو در نت شـتریب مردمـی جی، بسـشـتریب توسعه سیاسیباشد ،  شتریب مدرنیزاسیونهرچه  بنابر این

و  یملـ یاسـیو ـدت س شیتوان افـزا یرا م یاسی، توسعه ستیاست. در نها شتریب یاسیمشارکت س

این تغییرات را به خوبی میتوان در طـول چهـار دهـه گذشـته  کرد.  فیتعر یاسیمشارکت س شیافزا

پس از انقلاب اسلامی ایران در شهر مشهد نیز مشاهد نمود. به طور کل نوسـازی سیاسـی منجـر بـه 

 :تغییر در چهار جنبه سیاسی شهر مشهد شده است

با ادامه رشـد رونـد مدرنیزاسـیون  . اقتدار است یساز ینخست، منلق ب  قدرت و اقتدار: تغییرالف( تغییر منا

شهری، قدرت از انحصار افراد محدود خارج و در دسترع افراد نامحدود منتخب جامعه قرار داده میشود. بـه 

 یاسـیاقتـدار س دارایافـراد بـا  یو قوم ی، خانوادگیسنت یاسیاز مقامات س یادیتعداد ز ینیگزیجاطور کل 

و  یادغـام ملـ یاقتدار به معنا یساز ی. منلقاز مهمترین تغییرات  اصل از مدرنیزاسیون سیاسی است یمل

 .  شناخته شده است یقانونگذار مل یانباشت قدرت در نهادها ایتمرکز 

امـور: در شـهرهای مـدرن، انجام  یبرا یتخصص یو توسعه ساختارها یاسیس یکارکردها زیتماب( 

 یشـوند و ارگـان هـا یجدا مـ یاسیاز قلمرو س - ی، علمی، اداری، نظامی قوق -خا   ی وزه ها

 دهیچیپ ی. سلسله مراتب ادارندیآ یوجود مه ب فیوظا نیانجام ا ی، اما تاب  برا یخودمختار ، تخصص

راه انـدازی شـود. یو کمتر با انتساب انجام مـ بیشتر تیموفقبا قدرت   یشوند. توز یتر ممنظم  وتر 

ادارات و ارگان های دولتی و خصوصی در مشهد که همگی تاب  قوانین وض  شده وزارت خانه هـای 

 مرکزی به صورت تخصصی در  ال انجام وظیفه هستند مهمترین گواه  ـاکم بـر ایـن ادعـا اسـت.

 برای اداره امور مختلف تخصصی است  وزارت خانه 19دولت جمهوری اسلامی ایران همینک دارای 

                                                                        

1 particularism 
2 universalism 



     239...  و فرصت ها دهایاز تهد یبی  ترکنرایا یشهر مشهد پس از انقلاب اسلام ونیزاسیمدرن

که هر یک از این وزارتخانه ها، ادارات و سازمان های زیرمجموعه وابسته در شهر مشهد دارند که به 

 صورت تخصصی در امور مربوط به استان خراسان رضوی به ایفای نقش میپردازند

 یاسـیس یو توسـعه نهادهـا اسـتیدر س ،در جامعـه ی بیشتریگروه ها ج( ارتقای مشارکت مردمی:

 اسـتی. مشارکت گسترده در سمیکنندمشارکت  -تشکل های سیاسیو  یاسیمانند ا زاب س - دیجد

ممکن اسـت کنتـرل  ایدهد ،  شیافزا 1تریتوتال یممکن است کنترل دولت بر مردم را مانند دولت ها

 ضـور فعـال مـردم شـهر دهد.  شیافزا ،کیدموکرات یاز کشورها یدولت توسط مردم را، مانند برخ

مشهد در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان، شورای شهر و ... از مهمترین شـواهد و اسـناد 

ریاسـت جمهـوری سـال در انتخابات ارتقای مشارکت مردمی در شهر مشهد بوده است. به طور ماال 

 %5/75که  1392 که نسبت به انتخابات دور قبل در سال %5/77میزان مشارکت مردم مشهد  1392

 (1392درصدی داشته است)ایسنا، 2بود رشد 

به  دنیرس یبرا گرانیدر رفتار د ریتأث ییتوانا"قدرت را  ،"2قدرت نرم"مفهوم د( افزایش قدرت نرم : 

دارد  ازیامروز به قدرت نرم ن یایمعتقد است که دن  3یناجوزف  ( 2)  میداند "مورد نظر خود جهینت

 فیتعر« اجبار  یجاذبه به جا قیاز طر دخواه یم فردبه دست آوردن آنچه  یی... توانا" را ، که او آن

 یهـا اسـتیقدرت نـرم در فرهنـ) ، آرمـان هـا و س شهیکند که ر یادعا م ی(. و12کند )   یم

گـران یکشـور توسـط د کیـ یهـا استیس ی، وقت نی(. بنابرا12کشور نهفته است )   کی یاسیس

-Nye,2004:2). ابـدی یمـ شیآن افـزا رشیپـذ جهیقدرت نرم آن و در نتمشروع شناخته شود ، 

اقتصـاد  یاصـل یبـه کـانون هـا ی مدرن، شهرها شرفتیدر  ال پ یها ینیدر عصر شهرنش. (12

کـار  یرویـن تیریرا در جـذب و مـد یشده اند. آنها نقش اصل لیو مراکز مهم قدرت نرم تبد یجهان

کنند. قدرت  یم فایا یالملل نیب داریو توسعه روابط پا یگذار هیگردشگر، جذب سرما جذب،  یمهاجرت

 ییرا بـه عنـوان توانـا آندر ابتدا است که   یجوزف ناقدرت نرم  مفهوم   یتکامل قانون ینرم شهر

 . در کرد یم فیتعر یفرهنگ یها و جاذبه ها دهی، ااقناع قیاز طر گرانیبر د یرگذاریتأث یکشور برا

جهان را میسر میکند و و شهرت شهر در  ی، تبادل فرهنگنفوذ شهر مدرن امکانواق  قدرت نرم یک 

  (Swiney,2020,227) دهد یشکل م رییرا تغ یشهر یو  کمران یاستگذاریسشیوه 

 و  در  ال رشد استامروزه در سراسر جهان و اجرا  قیدر محدوده تحقمدرن چارچوب شهر 

                                                                        

1 totalitarian 
2 Soft power 

3 Joseph S Nye Jr. 
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خود بیفزایند قدرت نرم بیشتری در سراسر جهان کسب  کشورهایی که بتوانند بر تعدد شهرهای مدرن

یکی از نمونه های موفق شهر های مدرن که در طی سالیان اخیر توانسته است قـدرت نـرم . میکنند

 تیـتقو یبـرا یمنـاب  قابـل تـوجههر سـاله  خود را در آسیا گسترش دهد، شهر مشهد است. مشهد

و کشـورهای  در منلقـه یاسیاهداف مهم سن به رسیدکند.  یم یگذار هیسرما یشهر مدرنیزاسیون

از مهمترین اهداف  ییو شکوفا تی، امن یشهرت مل شبردیپ یبراوثر م یمشارکت هااسلامی و جذب 

شهر مشهد با دارا بودن  رم طهر امام رضا )ع( قابلیت جذب و تاثیرگذاری بر . نوسازی این شهر است

ایران و جهان را دارد و همواره در افـزایش قـدرت  جم وسیعی از مسلمانان علی الخصو  شیعیان 

نرم ایران در میان کشورهای اسلامی نقش تاثیر گذاری ایفا کرده است که میتوان به نمونه های زیـر 

 به عنوان مصادیق مهم ارتقای قدرت نرم مشهد اشاره کرد:

  :شیسالانه بـست که اشهر مقدع در جهان  نیدوم مشهدرونق گردشگری در راستای ارتقای قدرت نرم 

ـام  یادا یاز آنها برا یاریکند که بس یگردشگر و زائر را به خود جلب م ونیلیم 22از  ا ترام به  ـرم ام

در  یقلب گردشـگر رانیا های هتل کل ٪55از  شیبا ب مشهد. ندیآ ی( مانیعیامام ش نیرضا )هشتم

این شهر تبدیل به یکی از مهمترین  (Jamshidi, Barakpur et al. 2018:12)کشور است. 

اسـت  یاز گردشـگر ی، گونه ایمذهب یگردشگرقلب های گردشگری مذهبی در جهان شده است. 

را دارد و  رانیـا یو اقتصاد یفرهنگ یداریدر پا ی، نقش مهمینیدر فرهن) د داشتن شهیر لیکه به دل

 ینـوع گردشـگر نیـدر مناطق مختلف کشور موجود باشد. ا یتوسعه خدمات گردشگر یتواند برا یم

ـا شرفتیپ یرانیا یماسلا یسند الگو 34است که به طور معمول در بند  ـا عنـوان توسـعه قلـب ه  یب

 دیـآن تأک یبـر رو تسازیمناطق و مراکز هو تیو سلامت با محور ی، مذهبی، فرهنگیعیطب یگردشگر

ـاهای تفریحـی و  (.2: 1392جورابلو،) موسی زاده،للفی و شده است. ـالیان اخیـر انـواع فض در طول س

ـا میتـوان بـه  ـا و پارکتجاری برای جذب زائران تاسیس یا بازسازی شده است که از مهمتـرین آنه ه

ـاتی ایـن شـهر در  اعم اشاره کرد. مفهومهای آبی مشهد پارک پایتخت معنوی ایران بیانگر اهمیت  ی

ـتی و برنامه ریزی های شهری و  سیاست های مدیران و برنامه ریزان ارشد کشور است. در اسناد بالادس

نیز پیش بینی شده است که تعداد زائرین این شهر به بیش از دو برابر افـزایش  1424چشم انداز مشهد 

ـالانه از 1424در افـق  مشهد (139: 1391و همکاران،  عظیمی هاشمیخواهد یافت)  32قـرار اسـت س

 (32:  1329و ر مانی،  مرادی. )میلیون گردشگر خارجی پذیرایی کند 2انی و میلیون زائر ایر



     241...  و فرصت ها دهایاز تهد یبی  ترکنرایا یشهر مشهد پس از انقلاب اسلام ونیزاسیمدرن

  رونق اقتصادی و صنعتی در راستای ارتقای قدرت نرم : هم اکنون مشهد تبدیل بـه یکـی از

بزرگترین قلب های تجاری و صنعتی شده است. به کمک مدرنیزاسـیون و بـه دنبـال آن 

 مراکـز یشـود، تقاضـا بـرا یمـ جادیا یصاد، رشد اقترونق صنعت در یک منلقه شهری

 یمـ شیهستند، افـزا یمناطق شهر یها یژگیکه از و یعموم امکاناتو  یآموزش عموم

 یبـرا دیـجد یکه به دنبال فنـاور یافتد که مشاغل یاتفاق م لیدل نیتقاضا به ا نی. اابدی

 ملبـوع یزنـدگ طیدارند و شـرا ازین دهکر لیکار تحص یرویهستند به ن یبهره ور شیافزا

منلقـه، رونـد  کیـشـدن  یاز صـنعت پـس کارگران ماهر را به منلقه جذب کند. میتواند

مر له از  نیمنلقه چند رایز ابدی یادامه م یتر یطولان یدوره زمان یبرا ی در آننیشهرنش

از رونـق  یاز سلح بالاتر جیکند. هر شهر به تدر یم یرا ط یو اجتماع یاصلا ات اقتصاد

آمـوزش،  شیافـزا قیـکـه از طر میگـرددبرخـوردار  یو اقتصاد یلیمح ستیز، یاجتماع

 .Gollin, Jedwab et al) .ی شـود اصـل مـ یو اصلا ات اجتماع یمداخلات دولت

. هم اکنون مشهد تبدیل به یکی از بزرگترین قلب های تجـاری و صـنعتی (2016:39

کارخانه وابسـته بـه آن ت و شرک49 خود به تنهایی دارای  آستان قدع رضویشده است. 

و  ای فعالیـت دارنـددر قالب امور اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و رسـانهکه  است

  جم بالایی از نیروی کار متخصص و نیمه متخصص را در این شهر به کار گرفته اند.

 تهديدهاي مدرنیزاسیون شهر مشهد-3

فضایی، زیست -ای مختلف فرهنگی، کالبدیتهدیدهای مدرنیزاسیون شهر مشهد را میتوان از جنبه ه

محیلی و ... مورد بررسی قرار داد. توسعه شهری و مدرنیزاسیون بافت شهر منجر به تغییر فرهنگی و 

تغییـر فرهنگـی همچـون شمشـیری دولبـه اسـت. چنـین . ایجاد نوسازی فرهنگی آن منلقه میشود

شود. اما زمانی که افراد جامعـه بـرای  دگرگونی ای ممکن است منجربه ارتقای فرهن) و بینش افراد

تغییر فرهنگی آماده نباشند، در این زمینه تحصیل نکرده و آگـاهی کسـب نکـرده باشـند و تنهـا بـه 

اطاعت  و تقلید کورکورانه از جامعه مدرن غربی بپردازند دچار تهاجم فرهنگی میشوند. در این شرایط 

سنتی و فرهن) مدرن میشود. تناقضـی کـه بـه جامعه شهری دچار تناقض هایی در پذیرش فرهن) 

 (Stevenson 2003:15) خوبی میتوان رد پای آن را در معماری شهر مشهد ملا ظه نمود
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اسلامی بودن و عدم پیروی از مظاهر غرب جزو اصول شهرسازی پـس از انقلـاب اسـلامی بـه شـمار 

برخـی از سیاسـتها، چنـین میرفت. با این وجود به مرور زمان با گسترش نوسـازی شـهری و  ضـور 

. تغییر سیاستها از جملـه سیاسـت تعـدیل (Shahraki, 2011: 523)تعصباتی کمرن) تر گردید

اقتصادی، بها دادن به بخش خصوصی و... موجب شدند تا در رونـد شـهرها و توسـعه آنهـا تغییراتـی 

ایران جلوه پیدا کرد.  ایجاد گردد. در پی اجرای این سیاستها برخی از جنبه های الگوی غربی شهر در

ظهور و بروز جنبه هایی از الگوی غربی شهر از یکسو و  ضور سیاستهای متتنی بر ایدولوژی اسلامی 

و جنبه هایی از الگوی اسلامی در شهرهای ایران اعم از مشهد از سوی دیگر وضعیتی پارادوکسـیکال 

  .(Madanipour, 2003: 154) استو متعارض ایجاد نموده 

افزایش تراکم ساختمانی و همچنین تـراکم نفـر در هکتـار، سـیما و منظـر  سالهای گذشته بادر طی 

در درجه اول بـه نظـر میرسـد  (Rafiee, 2009:21)ه استاساسی مواجه شد معضلاتیشهری با 

نشانی از هویـت و بر اساع الگویی مشخص و نظام مند طرا ی و اجرا نشده اند ها معماری ساختمان

رشـد بـی رویـه شـهر هـا و . علاوه بـر ایـن ایرانی اسلامی در ساخت و ساز ها دیده نمیشودفرهنگی 

مهاجرت های گسترده روستاییان به شهرها، منجر به افزایش مشکلات ترافیکی و رفـت و آمـد شـده 

کرده  تجدیدنظر خود های طرا ان شهری در طرحشهرداری و که  ه استاین شرایط باع  شد است.

توسعه شهری )جام  و تفصیلی(، اقدام به تعریض معـابر موجـود و یـا ا ـدا  های جدید  و در برنامه

د. این اقدامات چهره شهر ها را به کـل دگرگـون سـاخته و ها و اتوبان( کننهای جدید )بزرگراهشبکه

 جم رفت و آمد و به دنبال آن ساختار تاسیسات و مشاغل موجود و ممکـن را بـا دگرگـونی اساسـی 

های دسترسـی از بنابراین افزایش تراکم ساختمانی از یک سو و افزایش سـلح شـبکهساخت. مواجه 

هرچه بیشـتر بـه سـمت اسـتاندارهای جهـانی و مدرنیزاسـیون پـیش  سوی دیگر، معماری شهری را

 (.129:  1397، نوبخت، سعیدی فر، و اکبری،زین العابدین ).میبرد

 سـتیبـر ز یانسـان راتیتأث نیرتریاز برگشت ناپذ یکی یشهر های مدرنیته، توسعه و گسترش زمین

افزایش جمعیت شهری بر اثر توسعه یک شهر در صورتی که بـه درسـتی مـدیریت است.  یکره جهان

 .Dong, Liang et al)نشود میتواند شهر را با مشـکلات جـدی و انـواع آلـودگی مواجـه کنـد. 

 درصد  72است که  دود  یک انساندر شهر مشهد منب  متحر یآلودگ یاصل منب .  (2017:169

وا ـد  314،599 انیـاست. از م یموتور هینقل لیوسا یاصل ی، نگرانیمنب  آلودگ نیا انیاست و در م

 که تعداد  یکنند، در  ال یبا گاز کار م هینقل لهیوس 272،137در شهر مشهد،  یموتور هینقل لهیوس



     243...  و فرصت ها دهایاز تهد یبی  ترکنرایا یشهر مشهد پس از انقلاب اسلام ونیزاسیمدرن

 & Ghorbaniدســتگاه اســت  42،422 زلیــبــا اســتفاده از ســوخت د هیــنقل لیوســا

Zarea,2008:126).) یمناب  مهم آلودگ گریاز د یکوچک صنعت یمانند کارگاه ها یسنت  یصنا 

( 2212) ریاخ یآنها در خارج از شهر واق  شده بودند اما آمارها شتریب 2222در شهر مشهد هستند. قبل از سال  

دهـد کـه  ینشـان مـ جیوا دها اکنون در شهر مشهد مستقر هستند. نتا نیدرصد از ا 1/31دهد که  ینشان م

 یمنفـ راتیدر شهر تـأث تهایفعال نیاست. تمرکز ا یانسان یها تیاز فعال یهوا در شهر مشهد عمدتا ناش یلودگآ

ـل لیاتومب یادیوجود تعداد ز وارد کرده است. به طور مشخص، ستیز طیبر مح یاریبس  نیتـر یبه عنـوان اص

 یبالـا زانیـو م تیـجمع  ی، رشـد سـریشـهر هیرو یتوسعه ب میمستق جهیهوا در شهر مشهد نت یها دهنیآلا

و  تیـجمع شیافـزا زانمیـ (Miri, Derakhshan et al. 2016:452)مسافرت در داخل شهر است.

 زیبه مناب  آب شهر ن یریجبران ناپذ یها بیهوا شده بلکه آس یمشهد نه تنها منجر به آلودگ یکیزیف شرفتیپ

)چشمه ها و قنات( شده  داریمناب  آب پا بیمشهد منجر به تخر یگسترش افق ریاخ یوارد کرده است. در سالها

  (Hosseini,2008:13)است. 

، یصـنعت یبهداشـت ریغ یعفون یو دف  زباله ها یانسان یدف  زباله ها لیبه دل نیز خاک شهر مشهد

 یاز کودهـا هیـرو یو اسـتفاده بـ یکشـاورز یهـا نیبه عنوان کود در زم یاستفاده از فاضلاب انسان

 یگذشـته بـه آبهـا یعفونـت در سـالها نیـشـود. ا یدف  م یو سموم دف  آفات، به سخت ییایمیش

براسـاع ملالعـات خـاک در  (Bahram  Soltani,1992:87)اسـت  افتهیگسترش  ینیرزمیز

توسـعه شـهر علاوه بر این شهر دارد.  نیبر خاک ا یجد راتیتأث تیمشهد، گسترش شهر و رشد جمع

کـه  ی میشـودتـن زبالـه سـاختمان 5222از  شیروزانه ب دیساختمانها باع  تول  یمشهد و ساخت سر

باعـ   موضـوع نیـد. اونشـ یاطراف شهر انباشته مـ یزهکش یدر دره ها و کانال ها افتیبدون باز

از  (Motlaq and Abbaszadeh 2012:90)ه اسـتآب شـد یانسداد کامل در اکاـر مجـار

طرفی آلودگی های زیست محیلی انباشته شده به مرور منجر به بالاتر رفـتن میـانگین دمـای کلـان 

شهر ها میشود در ملالعاتی که در کشور انجام شده است در طول نیم قرن اخیر میانگین دمای شـهر 

 (Keikhosravi 2019:102). مشهد با سرعت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است

علاوه بر اینها، مدرنیزاسیون و توسعه شهری منجر بـه جـذب خیـل عظیمـی از مهـاجران و تغییـرات 

فرهنگی شده است. مهاجران با خود فرهن) و تمـدن خـا  خـود را بـه مشـهد آورده انـد و در آن 

صـورت به دلیل مهاجرتهای فراوانی که در دهه اخیر بـه اسـتان خراسـان رضـوی سکنی گزیده اند. 

 های گرفته و محدودیتهای طبیعی استان از جمله ا تمال وقوع زمینلرزه و شکلگیری  اشیه نشینی

 از  مشکلاتیدچار  شهرشهر مشهد، این  کلانرضوی بویژه در عظیم در شهرهای استان خراسان 
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 قبیل کمبود مناب  آبی، افزایش سلح مشاغل کاذب، افزایش بیکاری و افزایش جرائم در کنار ایجاد 

، قیاسـی وقنبـری   سینی، زرقانی، .)عدم تعادل منلقه ای در شمال شرق و شرق کشور شده است 

 نیراز مهمتـ یبه مواد مخدر، سرقت و اسـتامار جنسـ ادیفقر، اعتکودکان کار، ، یکاریب( 152: 1395

بـود.  افتـهی شیدرصـد افـزا 35 ، 1393طلاق در مشهد تا سال  زانیمشهر است.  یمشکلات اجتماع

ــال  ــهد در س ــان و مش ــد.  1392خراس ــت آوردن ــه دس ــور را ب ــر کش ــونت در سراس ــه دوم خش رتب

(Shahraki, Fouladiyan et al. 2020:105) 

 نتیجه گیري

، انباشت سـرمایه، تمرکـز فضـایی ابـزار مدرنیته جهانیهمگام با پیدایش و تکامل در دهه های اخیر 

مشهد به سرعت از نظر جمعیتـی و وسـعتی توسـعه یافتـه اسـت و  شهر تولید و نیاز به نیـروی کـار،

سرمایه داران جهت اجرای طرح های گردشگری، ساختمانی، صنعتی و بازرگـانی  ی برایمکان مناسب

رونق توریسم، صنعت و تجارت در مشهد شده اسـت  شده است. طرح های توسعه ای جدید منجر به

، یـی، انسان گرایطلب ی، برابرییگرا جهانو در توسعه سیاسی شهر تاثیر بسزایی داشته است. ارتقای 

مـنظم و تفکیـک شـده سیاسـی، ساختار بر پا سازی ،  یاقتدار منلق ی، ارتقایدموکراس ،سمیسکولار

مردمی و افزایش قدرت نرم از دستاوردهای مدرنیزاسیون سیاسـی اسـت کـه بنـابر  مشارکت افرایش

شاخصه های توسعه سیاسی که در متون علوم سیاسی ملرح شده است منجـر بـه پیشـرفت توسـعه 

سیاسی در این شهر پس از انقلاب اسلامی ایران شده است. این امر را می توان در مشـارکت سیاسـی 

گوناگون اعم از ریاست جمهوری، دوره های مختلف مجلس و شورای شهر  متجلی در انتخابات های

مشاهده کرد. با اینحال مدرنیزاسیون  با خود جنبه های منفی چون آسیب به محـیط زیسـت، التقـاط 

فرهنگی و فاصله گیری از جنبه های تاریخی و سنن شهر زیارتی سنتی مشهد را نیز به همراه داشـته 

ا هم میتوان در فرهن) و منش ساکنین شهر و مشـخص تـر از آن در چهـره است که این جنبه ها ر

 شهر مشاهده نمود 



     242...  و فرصت ها دهایاز تهد یبی  ترکنرایا یشهر مشهد پس از انقلاب اسلام ونیزاسیمدرن

و معماری مراکز تجاری و سـاختمان  دستخوش تغییر زیادی شده استمنظر شهری مشهد در سالهای اخیر 

به شکلی ناهماهن) بـا هویـت شـهر مشـهد در  ـال قـد ، همچنان بلند مرتبه که اصالت غربی داردهای 

این مراکز  تی وقتی می خواهند معماری تلفیقی داشـته باشـند بـاز  بسیاری ازساختارهای  دن هستند.کشی

بـا وجـود فرصـت هـایی کـه مدرنیزاسـیون بـرای بنابر این  هم مدرن و به سیستم غربی ساخته می شوند.

یعنـی  د،شـهری در مشـه توسعه سیاسی و اقتصادی شهر مشهد به ارمغان آورده است، مهمترین توانمندی

بـا ایـن تمـامی زوایـای شـهر  را با چالش مواجه ساخته است. بنابر این ضـروری اسـتگردشگری مذهبی 

مـی  چنین همخـوانی ایرعایت استانداردهای پتانسیل غنی همخوانی داشته باشد و باید در نظر داشت که 

 .تواند پویایی و توسعه شهر را در طولانی مدت به همراه داشته باشد

ت که نمیتوان در مقابل مسیر نوسازی و مدرنیزاسیون شهر مشهد مقاومت کرد، با این  ال بدیهی اس

لازم است با برنامه ریزی شهری مناسب تهدیدها و مشکلات به وجود آمـده در شـهر را کمرنـ) تـر 

 یزیـبرنامـه ر نـهیاسـت کـه در زم ی، تخصصیشهر زینامه رنمود و آنها را به فرصت تبدیل کرد. بر

برنامه کند.  یم تیجامعه فعال یها رساختیو ز نیزم یکاربر یاثربخش یساز نهیبه منظور به یشهر

کننـد، بـه  یم نیتدو یو  ومه ا یمناطق شهر تیریتوسعه و مد یرا برا ییبرنامه ها ریزان شهری

را  یو اجتمـاع یلـیمح سـتی، زیاقتصـاد یروندها نیو همچن نیزم یکاربر یطور معمول سازگار

، ی، کشـاورزی، مسـکونیجامعه )اعم از تجـار کی یهر برنامه برا هیکنند. در ته یم لیو تحل هیتجز

 ی، آلودگیداریاز موضوعات از جمله پا یگسترده ا فیط دیبا یشهر زانی(، برنامه ریحیتفر ای یعیطب

، یاد، توسعه اقتصـنیزم ی، جرم، ارزش هایموجود و بالقوه،  مل و نقل از جمله ا تقان ا تمال یها

 را در نظر داشته باشند نیقوان ریو سا یمنلقه بند ی، کدهایعدالت اجتماع

بنابر این در این مقاله تلاش شد تاثیرات توسـعه و مدرنیزاسـیون شـهری بـر ابعـاد مختلـف سیاسـی، 

کالبدی و فضایی، گردشگری، اجتماعی و فرهنگی و جمعیتـی شـهر مشـهد مـورد بررسـی و تجزیـه 

بررسی نتایج و جنبه های مختلف توسعه شهری میتواند مسیر آینده را برای رسیدن تحلیل قرار گیرد. 

 به توسعه پایدار متناسب با فرهن) و بافت مذهبی و تاریخی مشهد را هموار کند.
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