فصلنامه «پژوهشهای انقلاب اسلامی»
انجمن علمی انقلاب اسلامی ايران

سال نهم ،پاییز  ،1399شماره 34
صفحات  249ـ 227

Islamic Revolution Researches
Scientific Association of Islamic
Revolution In Iran
Vol. 9, Autumn 2020, No 34

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب

اسلامی مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران ،ترکیبی از تهدیدها و فرصت ها
مدرنیزاسیون شهر
سال هشتم ،بهار  ،1392شماره(با24تاکید بر توسعه سیاسی)

*

صفحات  42ـ 9

باقری1

محمد
مهدی نجف زاده2
وحید سینایی3
مرتضی منشادی4

چکیده
مدرنیزاسیون(نوسازی) اصطلاحی برای تعریف روند تغییرات اجتماعی است که به موجب آن جوامع کمترر توسرعه یافتره
ویژگی های مشترک جوامع پیشرفته تر را به دست می آورند .مدرنیزاسیون نتایج مثبت و منفی متعددی برا ورود بررای
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
توسعه این شهر ایجاد کرده است که این مقاله در صدد است با رویکردی توصریفی و تحلیلری(از ن رر روشری) بره شرک
کتابخانه ای و فیش برداری از منابع مختلف اینترنتی و غیر اینترنتی به بررسی آنها بپرردازد .نترایج مطالعره حانرر نشران
میدهد که رونق اقتصادی تجاری صنعتی گردشگری و توسعه سیاسی که شام منطقی سازی اقتدار ارتقای مشرارکت
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
عوارض و تهدیدهای مدرنیته برای شهر مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران بوده است.
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مقدمه

نوسازی یا مدرنیزاسیون به مدل انتقال تدریجی از جامعه "ماقبل مدرن" یـا "سـنتی" بـه "مـدرن"
اشاره دارد و مدرنیزاسیون بازنمایی سیستماتیک واقعیت ها ،قواعد اساسی و ویژگی های "پدیده های
نوسازی" است) .(Inglehart and Welzel 2007:96نوسـازی اصـللا ی اسـت کـه بـرای
توصیف تحول جامعه از جامعه سنتی ،روستایی ،کشاورزی به جامعه سکولار ،شهری و صنعتی استفاده
می شود) .(Inglehart 2020:37با انواع پیشرفتها در عرصه پزشکی و فنـاوری ،جوامـ مـا بـه
آرامی در ال تحول هستند .الگوها (ساختارهای) نوسازی زیربنای تمام بحـ هـای توسـعه سیاسـی
تلقی می شود .مدر نیزاسیون میتواند به مدرنیزاسیون سیاسی نیز منجر گردد .مدرنیزاسیون سیاسی به
معنای تغییر قلعی ،ساختار یافته و ایدئولوژیک در سیاست گذاری است .در طول روند نوسازی ،ارزش
های قدیمی فئودالی با ارزش های های جدید دموکراتیک و سکولار جایگزین مـی شـوند و بـر کـل
ساختار اجتماعی تأثیر می گذارند )(Adib, 2004:593
در طی دهه های اخیر کلان شهر های ایران نیز در ال طی مسیر مدرنیزاسیون بوده اند .یکی از مهمترین این
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
جدیدی برای شهر مشهد ایجاد میکند به سبب تضادی که با ماهیت سنتی و تاریخی شهر دارد ،تهیـداتی را بـا
خود به همراه دارد .از جمله مهمترین تاثیراتی که به همراه مدرنیزاسیون برای شهر رخ میدهد ،افزایش توسـعه
سیاسی و قدرت نرم یک شهر و به تب آن قدرت نرم و توسعه کشور اسـت .بـر اسـاع تعریـف ارائـه شـده در
دیکشنری آکسفورد ،توسعه به معنی رویداد ها و اتفاقاتی است که فرد یا سازمان را به مر له بالاتر ارتقـا میدهـد
 dictionary, 1989) (Oxfordاقتصاددانان به طور کلی توافق دارندکه افزایش ثروت (یا رفاه) هدف
مناسب توسعه اقتصادی است ولی دانشمندان علوم سیاسی  ،توافق مشابهی در رابله بـا هـدف مناسـب بـرای
توسعه سیاسی ندارند .علاوه بر این ،جای تردید است که جنبه های مختلف تغییر سیاسی در یک پیوسـتار وا ـد
قرار بگیرند .با این ال در اغلب ملالعات علوم سیاسی ،توسعه سیاسی را میتوان با مدرنیزاسیون ،داشتن جامعـه
ای دموکرات ،سـکولار و صـنعتی بـا سـیتم اداری کارامـد و تخصصـی شـده برابـر دانسـت & (Binder
) .Palombara, 2015:121امروزه به دلیل اهمیت بسزایی که جامعه جهانی برای پیشرفت تکنولـوژی و
مدرنیته شهری قائل میشود ،شهرهای مدرن به کانون های اصلی اقتصاد جهانی و مراکز مهم قدرت نرم تبدیل
شده اند .این شهرها بازیگران اصلی جذب و مدیریت نیروی کار مهاجرتی  ،جذب گردشگر ،جذب سرمایه گذاری
و توسعه روابط پایدار بین المللی شناخته میشوند.
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ملالعات مختلفی در ایران و سراسر جهان تاثیرات مدرنیزاسیون بر توسعه سیاسی شهرها و فرصت ها
و تهدید هایی که میتواند با خود به همراه داشته باشند ملالعه کرده اند .برخی از ملالعات مدرنیتـه را
اجتناب ناپذیر و پیشرفت دهنده میدانند و باور دارند توسعه سیاسی ،اقتصـادی و اجتمـاعی اصـل از
مدرنیزاسیون مناطق شهری فرصت های قابل توجهی برای شهر به ارمغان آورده اسـت و در صـورت
برنامه ریزی شهری صحیح میتوان از تهدیدهای آن پیشگیری نمود .ویـدون(( )2217بیـان میکنـد،
مدرن سازی شهرها نه تنها ساختار رفـه ای و سـاختار صـنعتی شـهرها را تغییـر داده اسـت ،بلکـه
همچنین منجر به افزایش قدرت نرم شهر ،توسعه سیاسی ،بهبود سبک زندگی  ،ایدئولوژی و کیفیـت
جمعیـت شـده اسـت ) .(Weidong, Zhenqi & Linbo, 2017:36برنشـتاین( )2212در
توضیح کتاب « تئوری مدرنیزاسیون و ملالعه جامعه شناختی توسعه » بیان میدارد کـه مدرنیزاسـیون
یــک فراینــد کلــی اجتمــاعی همــراه بــا توســعه سیاســی اســت کــه الگــوی جهــانی را شــکل داده
است) .(Bernstein,2016:879با این ال در برخی مناب بر معایب و تهدیدهای مدرنیزاسـیون
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
شهر ها به وجود آورده است .ا مدی نژاد و همکاران( )1394در بررسی و تحلیل روند توسعه شهری
در شهر مشهد ،براین باورند که گسترش سری و بی رویه شهر مشهد منجر بـه سـاخت و سـازهای
بدون برنامه ریزی و رشد مهار نشدنی شده است .لذا این رفتارهـای ناپایـدار ،مشـکلات فراوانـی در
وزه های زیست محیلی ،اقتصادی و فرهنگی به وجود آورده است ،که میتواند به ویـژه در مشـهد
که دارای رشد سری شهری بوده ،بسیار مخاطره آمیز و نگران کننده باشد (ا ـدی نـژاد)22 :1394،
براین اساع می توانیم بگـوییم مدرنیزاسـیون در شـهر مشـهد تـاثیرات متعـدد سیاسـی ،فرهنگـی،
اجتماعی ،اقتصادی و هویتی را در پی داشته و خواهد داشت و نمودهای خود را در تغییر فرم و شـکل
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
ملالعه ای مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است .بنابر این در ایـن ملالعـه قصـد داریـم بـا
دیدگاهی توصیفی و تحلیلی به بررسی تهدیدها فرصت ها و تاثیرات مدرنیزاسـیون و توسـعه شـهری
مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران بـر ابعـاد مختلـف جمعیتـی ،کالبـدی-فضـایی ،زیسـت محیلـی،
گردشگری و اجتماعی فرهنگی شهر مشهد بپردازیم و مزایا و معایب مدرنیزاسیون بـر توسـعه پایـدار
شهر را شناسایی کنیم .با توجه به توضیحات فوق ،هدف مقاله اضر بررسی فرصت ها و محـدودیت
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هایی است که مدرنیزاسیون برای یک شهر به ارمغان می آورد .در این مقاله به صورت بـه خصـو
بر تاثیر مدرنیته بر شهر مشهد تاکید شده است و مزایا و معایب نوسازی مشهد از دیدگاههای مختلف
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
سیاسی و قدرت نرم شهر ،ابعادکالبـدی-فضـایی ،محـیط زیسـت ،اجتمـاعی ،فرهنگـی ،اقتصـادی و
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
توسعه شامل متغیرهای بی شـماری ،از جملـه عوامـل اقتصـادی  ،اجتمـاعی  ،سیاسـی  ،جنسـیتی ،
فرهنگی  ،مذهبی و محیلی است .در الیکه تئوری توسعه از طیف وسـیعی از رشـته هـا مفـاهیم و
دیدگاه ها را ادغام می کند  ،از همان ابتدا بسیار تحت تـأثیر تفکـرات سیاسـی و مبا ـ مـرتبط بـا
مدرنیزاسیون بود .توسعه معمولاً توسط ساختارهای اکمیتی تعیین می شـود .کومتـداری از طریـق
هدف توسعه و ارتقای مدرنیته ،تفسیر و شکل می گیـرد .بیشـتر نظریـه هـای توسـعه  ،توسـعه را بـا
مدرنیزاسیون ،رشد اقتصاد و سیاست ملی برابر می دانند و دولت را عامل اصـلی در رسـیدن بـه ایـن
نتیجه ساب میکنند .استفاده از اصللاح توسعه برای اشاره به رشد سیاست ملی از اوایل دهـه 1942
در ایالات متحده و در ارتباط با یک نگرانی اصلی در سیاست خارجی آمریکا ظاهر شد“ :چگونه می
توان آینده کشورهای تازه استقلال یافته را به گونه ای شکل داد که اطمینان اصل شود که آنها بـه
سمت بلوک کمونیست شوروی کشانده نمی شود” .با انگیزه این نگرانی  ،ایالات متحـده دانشـمندان
علوم اجتماعی و علوم سیاسی خود را به ملالعه و ابداع روشهای ارتقا توسعه سیاسی در ـول محـور
مدرنیزاسیون سوق داد .نظریه توسعه سیاسی  ،مدل یا نظریه ای است که اغلـب توسـط محققـان یـا
دانشجویان ملالعات توسعه ،ملالعات دموکراتیک و غیره به کار گرفته می شود و نظریه ای است که
سلح پیشرفت سیاسی یک کشور را به کل توسعه کشور مربوط مـی کنـد .غالبـاً ایـن نظریـه بـرای
توضیح روند توسعه دموکراسی یک کشور در طی روند مرا ل مدرنیزاسیون به کار میرود(Binder .
)& Palombara, 2015:117

مدرنیزاسیون شهر مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران ترکیبی از تهدیدها و فرصت ها ...



231

مدل های اولیه نظری توسعه ،توسعه را برابر با رشد سیاسـی و صـنعتی سـازی مـی داننـد و نظریـه
پردازان کشورهایی را که هنوز به توسعه سیاسی و مدرنیته کافی نرسـیده انـد را در مر لـه اولیـه یـا
پایین تر توسعه نسبت به اروپا و آمریکای شمالی می دانستند .مورخ اقتصادی و سیاستمدار آمریکـایی
والت و .روستو ،1توسعه را به عنوان دنباله ای از مرا ل تعریف می کند کـه همـه جوامـ بایـد از آن
عبور کنند .این برداشت از ماهیت و روند توسعه به طـرح اصـلی تئـوری مدرنیزاسـیون تبـدیل شـد.
)(Pye & Verba,2015: 187
تئوری مدرنیزاسیون به دنبال جن( جهانی دوم به وجود آمد تا به این مسئله بپردازد که چگونـه مـی
توان اقتصاد و سیاست کشورهای برآمده از استعمار اروپا را شکل داد .هدف ضمنی آن  ،همانلور کـه
زیرنویس کتاب روستو روشن می کند  ،شکل دادن به توسعه این کشورها در خط سرمایه بود .از ایـن
رو نوسازی به عنوان الگوگیری از روابط تولید و استانداردهای زندگی ویژگیهای غرب اروپـا و ایالـات
متحده تصور می شد .ملابق با مدل روستو  ،نظریه پردازان مدرنیزاسیون از توسعه نیافتگی به عنـوان
مر له مشترک در همه کشورهای در ال توسعه و نتیجه ضعف در عوامل مختلـف تولیـد  -زمـین ،
کار و سرمایه یادکردند .نظریه پردازان بر افزایش پس انداز و سرمایه گذاری بـه عنـوان کلیـد اصـلی
توسعه تأکید کردند و استدلال کردندکه مدرن شدن روش های تجارت بین المللی محصولات ،امکـان
تخصیص کارآمدتر مناب و درآمد بیشتر را فراهم می کند  ،و این می تواند به توسـعه سیاسـی منجـر
شود .نظریه نوسازی یا مدرنیزاسیون نشان می دهد جوام سنتی با اتخاذ شیوه های مدرن تر ،توسـعه
سیاسی خواهند یافت .طرفداران تئوری مدرنیزاسیون ادعا می کنند که ایالت های مدرن ثروتمنـدتر و
قدرتمندترند و شهروندان آنها از سلح زندگی بالاتر و امکـان تـاثیر گـذاری بیشـتر بـر سـایر جوامـ
برخوردار هستند .(Кwilinski 2018:113) .تئـوری هـای مدرنیزاسـیون پایـه و اسـاع ایـده
توسعه و رشد در زمینه های مختلف سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی هستند .مدرنیزاسیون به عنوان یک
مسیر خلی به سمت یک جامعه صنعتی پیشرفته تعریف شده است .توسعه اقتصادی از طریق تحـول
صنعتی منجر به رشد اقتصادی ،توسعه سیاسی و افزایش قدرت نرم کشور ها میشود و به کشـورهای
در ال توسعه اجازه می دهد در صحنه های بین المللی سیاسی بـه رقابـت بـا کشـورهای مـدرن و
توسعه یافته بپردازند)(Leroy & Tatenhove, 2000: 187
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با اینکه توسعه اقتصادی کمیت پذیر است و میتوان آن را ازطریق شاخص هایی چون افزایش یاکاهش قـدرت
خرید ،میزان اشتغال ،تولیدناخالص ملی ،درآمدسرانه و…… بامحاسبات دقیق و در چهارچوب آمـاری ارزیـابی
کرد ،در توسعه سیاسی با توجه به کیفی بودن متغیر ها ،وجود متغیرهای نسبتا زیاد و ارتباط پیچیده ای است که
میان این متغیرها وجود دارد ،چنین ارزیابی دقیقی امکان پذیر نیست .با این ال به صورت کلی شاخصه هایی از
سوی دانشمندان علوم سیاسی برای سنجش توسعه سیاسی ملرح شده است که به شرح زیر است(Binder :
)& Palombara, 2015:121
 میزان مشروعیت نظام واهتمام مردم به دولتمردان
 میزان مشارکت سیاسی افراد جامعه
 غیرشخصی بودن نظام و کومت قانون به جای کومت فرد
 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
مدرن شدن جوام از مهمترین مسیرهای رسیدن به شاخصه های فوق شناخته میشود و جوامعی کـه
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
پاسخگویی به نیاز های ارباب رجوع را در کوتاه ترین زمان ممکن ،امکان پذیر میسازد ،تنها در دولت
های هوشمند و مدرن قابل صول است .نظریه پردازان توسعه سیاسی بر این باورنـد کـه بـا اشـاعه
فناوری و دانش مدرن  ،مهارت های مدیریتی و کارآفرینی توسعه یافته؛ تشویق ورود سرمایه تحریک
کننده رقابت؛ و افزایش بهره وری ،موتور رشد کشورهای در ال توسعه روشـن خواهـد شـد .نظریـه
های نیز مدرنیزاسیون ادعا میکنند که به محض تماع جوام در ال توسعه با جوام اروپـای غربـی
و آمریکای شمالی  ،آنها به سمت مدرن شدن سوق داده می شـوند و در نهایـت  ،بـه ویژگـی هـای
اقتصادی  ،سیاسی و اجتماعی مشخصه ملت های اروپای غربی و ایالات متحده به عنوان کشـورهای
توسعه یافته دست می یابند .جوامعی که در مسیر توسعه سیاسی و مدرن شدن قـرار مـی گیرنـد ،بـه
جای اینکه تحت سلله سنت قرار بگیرند ،معمولاً به اشکال اکمیتی که توسط اصول انتزاعی دیکتـه
می شود ،اداره میشوند .طبق این نظریه ،عقاید سنتی مذهبی و صـفات فرهنگـی ،معمولـاً بـا توسـعه
سیاسی اهمیت کمتری پیدا می کنند.
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روش پژوهش
این ملالعه یک ملالعه توصیفی -تحلیلی از نوع ملالعه موردی است کـه در سـال  1422بـه شـکل
کتابخانه ای از مناب مختلف اینترنتی و غیر اینترنتی و به روش فیش بـرداری انجـام شـده اسـت .در
روش توصیفی -تحلیلی و از نوع موردی ،محقق وض موجود در یک مورد بخصو

را بررسی مـی-

کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی و مولفه های بـه وجـود آورنـده ی آن مـیپـردازد و
ویژگیها و صفات آن را ملالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی مـینمایـد .پـژوهش
اضر از نظر هدف (کاربردی) از نظر ماهیت (ملالعـه اکتشـافی) از نظـر کـاربرد (تصـمیم گـرا) و از
دیدگاه پارادایمی (کیفی) است.
برای جم آوری اطلاعات در زمینه های مبانی نظری و ادبیات تحقیق و پیشینه از کتاب هـا ،پایـان نامـه هـا،
مقالات و پایگاه های اطلاعاتی استفاده شده است.ابزار گرد آوری اطلاعات فیش برداری مـی باشـد ،کـه روشـی
معمول در پایان نامه ها و مقالات علوم انسانی است ،به این صورت که کتب و مقالات نوشته شـده و همچنـین
شبکه های کامپیوتری مرتبط با موضوع پایان نامه به دقت مورد ملالعه و تجزیه و تحلیل و فـیش بنـدی قـرار
گرفته؛ سپس این فیش ها مرتب و فصل بندی می گردد .در تهیه و گردآوری سعی شـده اسـت بـا اسـتفاده از
روش مقایسه ای ،در هر زمینه که مربوط به موضوع باشـد ،واقعیـت هـایی بـه دسـت آیـد کـه بـا مقایسـه و
سازماندهی آن ها به فرض صحیحی نسبت به موضوع دست یافته شود .بدین منظـور منـاب موجـود از یـ
درجه اطمینان و واقعیت پذیر بودنشان طبقه بندی شده اند و منابعی کـه بیشـتر از سـایرین مبتنـی بـر شـواهد
بودند انتخاب شده و در نگارش مقاله مورد استفاده قرار گرفتند .سپس کلیه اطلاعات جمـ آوری شـده از منـاب
معتبر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
يافته هاي پژوهش
محققان ویژگی های جامعه کشاورزی سنتی را به عنوان نتایج سنت و ویژگی های جامعه صنعتی مـدرن را
در کشورهایی که روند مدرنیزاسیون را به عنوان مدرنیته به پایان رسانده اند ،از نتایج مدرنیزاسیون برشـمرده
اند .(Sun and Ryder 2016:477) .یکی از نتایج عمده مدرنیزاسیون اجتمـاعی ،تکمیـل انتقـال از
جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی و شهری است .ویژگی های جامعه صنعتی در مدرنیته اجتمـاعی خلاصـه
می شود که مهمترین آنها عبارت است از توسعه شهری 1و افزایش شهر نشینی ،2رفه ای سازی،
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عقلانی سازی ،جهانی سازی آمـوزش اجبـاری ابتـدایی ،گسـترش اسـتفاده از رسـانه هـای جمعـی و
غیره(He 2003:98).

نمودار :1مقايسه نتايج جامعه سنتی و جامعه مدرن .منبع He Chuanqi, Orient :
Renaissance, 2003.

در دوران مدرن ،مراکز تولید صنعت مانند تأسیسات تولیدی و کارخانـه هـا اغلـب جـایگزین منـاطق
کشاورزی می شوند .این مراکز فناوری کارگران را از مناطق دیگر جذب می کننـد و بـه شهرنشـینی
کمک می کنند .از دست دادن همبستگی گروهی و زندگی اجتماعی و خانواده های مشـترک بـزر
سنتی از یک سو و رشد فردگرایی ،و کوچک تر بودن خانوارها و رشد شخصـیت هـای خودمختـار در
یک جامعه ناهمگن از سوی دیگر ،از ویژگی های معمول مشاهده شده در شهرها و همچنـین شـیوه
مدرن زندگی است که در نتیجه مدرنیزاسیون رخ میدهد.
مدرنیزاسیون به ارزشهای جدید فرهنگی اشاره دارد ،که با رنسانس و انقلاب صنعتی ظهـور کـرد و در
جوام اروپایی جایگزین هنجارهای سنتی اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی موجود شد ،به عنـوان ماـال،
فئودالیسم با دولت دموکراتیک آزاد جایگزین شد ،کلیسا از دولت جدا شد و دولت ملی سکولار تاسیس
شد ،اقتصاد سنتی کشت و صنعت و صنای دستی با اقتصاد صنعتی جایگزین شد ،قوانین
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عرفی با سیستم قوقی مکتوب جایگزین شد و مردم از نظر جهـان بینـی عقلـانی و در روابـط خـود
فردگرا شدند و انقیاد خود را از اقتدار اولیه جامعه شکستند .به دنبال توسعه صنعتی ،روند شهرنشینی با
سرعت بیشتری سرعت گرفت .شهرنشینی تغییرات اجتماعی و فرهنگـی را در زنـدگی جامعـه ایجـاد
کرد که با مدرنیزاسیون نیز ملابقت دارد).(Gries and Grundmann 2018:495
جهان گرایی ،برابری طلبی ،انسان گرایی ،سکولاریسم و دموکراسی ،دیدگاه هـای جهـانی مـرتبط بـا
آنچه ما آن را "فرهن( شهری" می نامیم هستند و توسعه سیاسی را بـرای یـک منلقـه مـدرن بـه
ارمغان می آورند .اما این زندگی فقط به جمعیت ساکن در یک مرکز شهری محدود نمی شود .تـی
در مناطق روستایی که بیشتر در معرض ابعاد دیگـر مدرنیزاسـیون ،ماننـد صـنعتی سـازی ،آمـوزش،
ارتباطات و مل و نقل هستند ،دیده می شود)(Brenner 2013:86
مدرنیزاسیون شهری از طریق توسعه سیاسی ،افزایش قدرت نرم یـک شـهر و کشـور ،قـدرت جـذب
افکار عمومی مردم سایر شهرها و کشورها را دارا میباشد .در واق قدرت نرم یک شهر به یـک شـهر
امکان نفوذ  ،تبادل فرهنگی و شهرت در جهان را میدهد و بر شیوه سیاستگذاری و کمرانی شـهر و
کشور اثر مستقیم دارد)(Swiney,2020,227
-1تاريخچه مدرنیزاسیون شهر مشهد
مشهد دومین شهر پرجمعیت ایران و پایتخت استان خراسان رضوی اسـت .در شـمال شـرقی کشـور
واق شده است .جمعیت مشهد  3،221،124نفر (سرشماری سال  )1395است که مناطق مشهد تمان
و طرقبه را شامل می شود .این شهر یک وا ه اصلی در امتداد جاده ابریشم باستان بود که با مرو بـه
شرق ارتباط داشت .نام مشهد به نام رم امام رضـا ،امـام هشـتم شـیعه ،بـه معنـی محـل شـهادت
نامگذاری شده است(Mirkatouli, Samadi et al. 2018:697)..
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مشهد تا قرن ها شهری سنتی و تاریخی بود ،توسعه مـدرن شـهر در زمـان رژیـم رضاشـاه سـرعت
گرفت .شهر مشهد در قرن معاصر به سرعت رشد کرده است به طوری که جمعیت آن از  45،222نفر
در سال  1272به  241،222نفر در سال  1372رسید .در دهه شصت این شهر بـه دلیـل مهـاجرت
اقشار مردم از جنوب و شمال و افغانستان از بالاترین نرخ رشد جمعیت ( 2112درصد) برخوردار شد تـا
جایی که جمعیت مشهد در سال  1325به بیش از  214میلیون نفر افـزایش یافـت .بنـابراین جمعیـت
شهر در طول نیم قرن تقریبا  12برابر شده بود که گسترش فضایی شهر را با خود به همـراه داشـت.
).(Motlaq and Abbaszadeh 2012:87
تجزیه و تحلیل داده های مکانی و زمانی به کمک فناوری های نوظهـور ماننـد سـنجش از راه دور،
سیستم اطلاعات جغرافیایی ) (GISهمراه با سیستم موقعیت یابی جهانی ) (GPSنشان میدهـد،
در طول صد سال اخیر شهر مشهد رشد کالبدی فضایی سـریعی را تجربـه کـرده اسـت(Ashari .
) 2020:9همینک ،ساختار فضایی شهر به صورت قلاعی صورت گرفته اسـت .در اطـراف ـرم و
قلاع غربی ،مراکز تجاری و خدماتی قرار دارند و وا دهای مسکونی در دو محور غرب و شرق واقـ
شده اند .مسا ت رم امام رضا (ع) تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 122 ،هزار متر مربـ بـوده کـه
این مسا ت به یک میلیون متر مرب در سال  1392شمسی رسـیده اسـت (شـیرازی )77 :1392 ،در
طول سالیان اخیر انواع فضاهای تفریحی و تجاری برای جذب زائران تاسیس یا بازسازی شده است

شکل 1نقشه رشد کالبدي فضايی مشهد منبعMotlaq and Abbaszadeh 2012 :
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در سالهای اخیر رکت ساخت و سازهای مدرن در مشهد شتاب بیشتری گرفتهاست .مسا ت شـهر
مشهد به  351کیلومتر مرب و به بیش از چهار برابر وسعت مشهد در پـیش از انقلـاب رسـیده اسـت.
براساع چشمانداز مشهد در سال  1422این شهر به شهری مدرن با معماری اسلامی–مـدرن تبـدیل
خواهد شد .طبق برنامه ریزی های صورت گرفته 42 ،پروژه بزر معماری برای شهر در نظر گرفتـه
شدهاست (رسول زاده و براتی  )19: 1397در قیقت  3115درصـد از مسـا ت پـروژه هـای سـرمایه
گذاری در مشهد دارای کاربری تجاری و  22درصد کاربری اقـامتی دارنـد .از ایـن رو ،طبـق برنامـه
ریزی های انجام شده در سالهای آتی در برنامه های توسعه شهری این شهر ،شـاهد مـدرنیزه شـدن
هرچه تمام تر این کلان شهر خواهیم بود(Hamidi, 2019: 14) .
امروزه مشهد بیش از  522مهمانپذیر و  322هتل آپارتمان و  152هتل دارد و بزرگترین مرکز اقامتی
کشور را به وجود آورده است .به صورتی که دود  %15از اقامت گاههای کـل کشـور در ایـن شـهر
واق شده است (کریم پور ریحان ،و قاسم نیا .)142 :1395 ،سالانه هتل ها ،مراکز تفریحـی و مراکـز
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
میدهد (Hamidi, 2019: 14).عمده اقامت گاههای بنا شده در اطراف رم ملهر سـاخته شـده
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.
-2فرصت هاي مدرنیزاسیون شهر مشهد براي ارتقاي توسعه سیاسی شهر
در عمــده تئــوری هــای سیاســی موجـود دو ویژگـی بــرای توســعه سیاسـی مشــخص شــده اســت.
) (Huntington, 1966: 387نخست این که توسعه مترادف با مدرنیزاسـیون اسـت  ،بنـابراین
توسعه سیاسی را می توان به عنوان نوسازی سیاسی تعریـف کـرد .نوسـازی سیاسـی  ،بعنـوان یـک
مفهوم در ادبیات علوم سیاسی  ،تغییراتی را در سیاست و دولت ها ایجاد می کند که از تغییرات عمده
فناوری ناشی می شود .این تغییرات عموماً شامل تغییرات قابل توجهی در محتوای کار ،تغییر نگـرش
و تغییرات سازمانی است که نهادهـای سیاسـی را بـرای ایجـاد ظرفیـت بـرای پـردازش ملالبـات و
موضوعات جدید تحت فشار قرار می دهد .دوم این که معیارهای زیادی برای سنجش توسعه سیاسی
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وجود دارد زیرا مدرنیزاسیون و توسعه موضوعات گسترده ای هستند که وزه های مختلفی را در بـر
می گیرند .چهار معیار به طور کلی به عنوان شاخصه توسعه سیاسی ملرح شده است:
 اولین شاخص عقلانیت است که به طور کل شامل رکت از خا

گرایی 1به جهانی

گرایی2

یا رکت از تعصب به سمت ذهن های باز پذیرای پیشرفت است
 معیار دوم ملی گرایی  ،و ادغام ملی است .این موضوع بر ملت سازی به عنوان یکی از جنبـه
های اصلی توسعه سیاسی تاکید دارد.
 معیار سوم تمرکز بر دموکراتیک شدن است که در اصل تمرکز بر رقابت و تساوی قدرت است.
 معیار چهارم بسیج است که تمرکز بر مشارکت سیاسی مردمی دارد.
بنابر این هرچه مدرنیزاسیون بیشتر باشد  ،توسعه سیاسی بیشـتر ،بسـیج مردمـی بیشـتر و در نتیجـه
مشارکت سیاسی بیشتر است .در نهایت ،توسعه سیاسی را می توان افـزایش و ـدت سیاسـی ملـی و
افزایش مشارکت سیاسی تعریف کرد .این تغییرات را به خوبی میتوان در طـول چهـار دهـه گذشـته
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:
الف) تغییر مناب قدرت و اقتدار :تغییر نخست ،منلقی سازی اقتدار است .با ادامه رشـد رونـد مدرنیزاسـیون
شهری ،قدرت از انحصار افراد محدود خارج و در دسترع افراد نامحدود منتخب جامعه قرار داده میشود .بـه
طور کل جایگزینی تعداد زیادی از مقامات سیاسی سنتی ،خانوادگی و قومی بـا افـراد دارای اقتـدار سیاسـی
ملی از مهمترین تغییرات اصل از مدرنیزاسیون سیاسی است .منلقی سازی اقتدار به معنای ادغـام ملـی و
تمرکز یا انباشت قدرت در نهادهای قانونگذار ملی شناخته شده است.
ب) تمایز کارکردهای سیاسی و توسعه ساختارهای تخصصی برای انجام امـور :در شـهرهای مـدرن،
وزه های خا

 -قوقی ،نظامی ،اداری ،علمی  -از قلمرو سیاسی جدا مـی شـوند و ارگـان هـای

خودمختار  ،تخصصی  ،اما تاب برای انجام این وظایف به وجود می آیند .سلسله مراتب اداری پیچیده
تر و منظم تر می شوند .توزی قدرت با موفقیت بیشتر و کمتر با انتساب انجام مـی شـود.راه انـدازی
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.
دولت جمهوری اسلامی ایران همینک دارای  19وزارت خانه برای اداره امور مختلف تخصصی است
particularism

1

universalism

2
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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
ج) ارتقای مشارکت مردمی :گروه های بیشتری در جامعـه ،در سیاسـت و توسـعه نهادهـای سیاسـی
جدید  -مانند ا زاب سیاسی و تشکل های سیاسی -مشارکت میکنند .مشارکت گسترده در سیاسـت
ممکن است کنترل دولت بر مردم را مانند دولت های توتالیتر 1افزایش دهد  ،یا ممکن اسـت کنتـرل
دولت توسط مردم را ،مانند برخی از کشورهای دموکراتیک ،افزایش دهد .ضـور فعـال مـردم شـهر
مشهد در انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس ،خبرگان ،شورای شهر و  ...از مهمترین شـواهد و اسـناد
ارتقای مشارکت مردمی در شهر مشهد بوده است .به طور ماال در انتخابات ریاسـت جمهـوری سـال
 1392میزان مشارکت مردم مشهد  %77/5که نسبت به انتخابات دور قبل در سال  1392که %75/5
بود رشد 2درصدی داشته است(ایسنا)1392 ،
د) افزایش قدرت نرم  :مفهوم "قدرت نرم ،"2قدرت را "توانایی تأثیر در رفتار دیگران برای رسیدن به
نتیجه مورد نظر خود" میداند(

 )2جوزف نای 3معتقد است که دنیای امروز به قدرت نرم نیاز دارد

 ،که او آن را " ...توانایی به دست آوردن آنچه فرد می خواهد از طریق جاذبه به جای اجبار » تعریف
می کند (

 .)12وی ادعا می کند که ریشه قدرت نـرم در فرهنـ(  ،آرمـان هـا و سیاسـت هـای

سیاسی یک کشور نهفته است (

 .)12بنابراین  ،وقتی سیاست هـای یـک کشـور توسـط دیگـران

مشروع شناخته شود  ،قدرت نرم آن و در نتیجه پـذیرش آن افـزایش مـی یابـد(Nye,2004:2- .
) .12در عصر شهرنشینی های در ال پیشرفت  ،شهرهای مدرن بـه کـانون هـای اصـلی اقتصـاد
جهانی و مراکز مهم قدرت نرم تبدیل شده اند .آنها نقش اصلی را در جـذب و مـدیریت نیـروی کـار
مهاجرتی  ،جذب گردشگر ،جذب سرمایه گذاری و توسعه روابط پایدار بین المللی ایفا می کنند .قدرت
نرم شهری تکامل قانونی مفهوم قدرت نرم جوزف نای است که در ابتدا آن را بـه عنـوان توانـایی
کشور برای تأثیرگذاری بر دیگران از طریق اقناع ،ایده ها و جاذبه های فرهنگی تعریف می کرد .در
واق قدرت نرم یک شهر مدرن امکان نفوذ ،تبادل فرهنگی و شهرت شهر در جهان را میسر میکند و
شیوه سیاستگذاری و کمرانی شهری را تغییر شکل می دهد)(Swiney,2020,227
چارچوب شهر مدرن در محدوده تحقیق و اجرا امروزه در سراسر جهان در ال رشد است و

totalitarian
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کشورهایی که بتوانند بر تعدد شهرهای مدرن خود بیفزایند قدرت نرم بیشتری در سراسر جهان کسب
میکنند .یکی از نمونه های موفق شهر های مدرن که در طی سالیان اخیر توانسته است قـدرت نـرم
خود را در آسیا گسترش دهد ،شهر مشهد است .مشهد هر سـاله منـاب قابـل تـوجهی بـرای تقویـت
مدرنیزاسیون شهری سرمایه گذاری می کند .رسیدن به اهداف مهم سیاسی در منلقـه و کشـورهای
اسلامی و جذب مشارکت های موثر برای پیشبرد شهرت ملی  ،امنیت و شکوفایی از مهمترین اهداف
نوسازی این شهر است .شهر مشهد با دارا بودن رم طهر امام رضا (ع) قابلیت جذب و تاثیرگذاری بر
جم وسیعی از مسلمانان علی الخصو

شیعیان ایران و جهان را دارد و همواره در افـزایش قـدرت

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:
 رونق گردشگری در راستای ارتقای قدرت نرم :مشهد دومین شهر مقدع در جهان است که سالانه بـیش
از  22میلیون گردشگر و زائر را به خود جلب می کند که بسیاری از آنها برای ادای ا ترام به ـرم امـام
رضا (هشتمین امام شیعیان) می آیند .مشهد با بیش از  ٪55کل هتل های ایران قلب گردشـگری در
کشور است (Jamshidi, Barakpur et al. 2018:12) .این شهر تبدیل به یکی از مهمترین
قلب های گردشگری مذهبی در جهان شده است .گردشگری مذهبی ،گونه ای از گردشـگری اسـت
که به دلیل ریشه داشتن در فرهن( دینی ،نقش مهمی در پایداری فرهنگی و اقتصادی ایـران را دارد و
می تواند برای توسعه خدمات گردشگری در مناطق مختلف کشور موجود باشد .ایـن نـوع گردشـگری
است که به طور معمول در بند  34سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بـا عنـوان توسـعه قلـب هـای
گردشگری طبیعی ،فرهنگی ،مذهبی و سلامت با محوریت مناطق و مراکز هویتساز بـر روی آن تأکیـد
شده است (.موسی زاده،للفی و جورابلو .)2 :1392،در طول سـالیان اخیـر انـواع فضـاهای تفریحـی و
تجاری برای جذب زائران تاسیس یا بازسازی شده است که از مهمتـرین آنهـا میتـوان بـه پارکهـا و
پارکهای آبی مشهد اعم اشاره کرد .مفهوم پایتخت معنوی ایران بیانگر اهمیت یـاتی ایـن شـهر در
برنامه ریزی های شهری و سیاست های مدیران و برنامه ریزان ارشد کشور است .در اسناد بالادسـتی و
چشم انداز مشهد  1424نیز پیش بینی شده است که تعداد زائرین این شهر به بیش از دو برابر افـزایش
خواهد یافت(عظیمی هاشمی و همکاران )139 :1391 ،مشهد در افـق  1424قـرار اسـت سـالانه از32
میلیون زائر ایرانی و  2میلیون گردشگر خارجی پذیرایی کند( .مرادی و ر مانی)32 : 1329 ،
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 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
رونق صنعت در یک منلقه شهری ،رشد اقتصادی ایجاد مـی شـود ،تقاضـا بـرای مراکـز
آموزش عمومی و امکانات عمومی که از ویژگی های مناطق شهری هستند ،افـزایش مـی
یابد .این تقاضا به این دلیل اتفاق می افتد که مشاغلی که به دنبال فنـاوری جدیـد بـرای
افزایش بهره وری هستند به نیروی کار تحصیل کرده نیاز دارند و شـرایط زنـدگی ملبـوع
میتواند کارگران ماهر را به منلقه جذب کند .پـس از صـنعتی شـدن یـک منلقـه ،رونـد
شهرنشینی در آن برای دوره زمانی طولانی تری ادامه می یابد زیرا منلقه چندین مر له از
اصلا ات اقتصادی و اجتماعی را طی می کند .هر شهر به تدریج از سلح بالاتری از رونـق
اجتماعی ،زیست محیلی و اقتصادی برخـوردار میگـردد کـه از طریـق افـزایش آمـوزش،
مداخلات دولتی و اصلا ات اجتماعی اصـل مـی شـود(Gollin, Jedwab et al. .
) .2016:39هم اکنون مشهد تبدیل به یکی از بزرگترین قلب های تجـاری و صـنعتی
شده است .آستان قدع رضوی خود به تنهایی دارای 49شرکت و کارخانه وابسـته بـه آن
است که در قالب امور اقتصادی ،اجتماعی ،آموزشی ،فرهنگی و رسـانهای فعالیـت دارنـد و
جم بالایی از نیروی کار متخصص و نیمه متخصص را در این شهر به کار گرفته اند.
-3تهديدهاي مدرنیزاسیون شهر مشهد
تهدیدهای مدرنیزاسیون شهر مشهد را میتوان از جنبه های مختلف فرهنگی ،کالبدی-فضایی ،زیست
محیلی و  ...مورد بررسی قرار داد .توسعه شهری و مدرنیزاسیون بافت شهر منجر به تغییر فرهنگی و
ایجاد نوسازی فرهنگی آن منلقه میشود .تغییـر فرهنگـی همچـون شمشـیری دولبـه اسـت .چنـین
دگرگونی ای ممکن است منجربه ارتقای فرهن( و بینش افراد شود .اما زمانی که افراد جامعـه بـرای
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
جامعه شهری دچار تناقض هایی در پذیرش فرهن( سنتی و فرهن( مدرن میشود .تناقضـی کـه بـه
خوبی میتوان رد پای آن را در معماری شهر مشهد ملا ظه نمود)(Stevenson 2003:15
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اسلامی بودن و عدم پیروی از مظاهر غرب جزو اصول شهرسازی پـس از انقلـاب اسـلامی بـه شـمار
میرفت .با این وجود به مرور زمان با گسترش نوسـازی شـهری و ضـور برخـی از سیاسـتها ،چنـین
تعصباتی کمرن( تر گردید) .(Shahraki, 2011: 523تغییر سیاستها از جملـه سیاسـت تعـدیل
اقتصادی ،بها دادن به بخش خصوصی و ...موجب شدند تا در رونـد شـهرها و توسـعه آنهـا تغییراتـی
ایجاد گردد .در پی اجرای این سیاستها برخی از جنبه های الگوی غربی شهر در ایران جلوه پیدا کرد.
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
و متعارض ایجاد نموده است(Madanipour, 2003: 154).
در طی سالهای گذشته با افزایش تراکم ساختمانی و همچنین تـراکم نفـر در هکتـار ،سـیما و منظـر
شهری با معضلاتی اساسی مواجه شده است) (Rafiee, 2009:21در درجه اول بـه نظـر میرسـد
معماری ساختمانها بر اساع الگویی مشخص و نظام مند طرا ی و اجرا نشده اند و نشانی از هویـت
فرهنگی ایرانی اسلامی در ساخت و ساز ها دیده نمیشود .علاوه بـر ایـن رشـد بـی رویـه شـهر هـا و
مهاجرت های گسترده روستاییان به شهرها ،منجر به افزایش مشکلات ترافیکی و رفـت و آمـد شـده
است .این شرایط باع شده است که شهرداری و طرا ان شهری در طرحهای خود تجدیدنظر کرده
و در برنامه های جدید توسعه شهری (جام و تفصیلی) ،اقدام به تعریض معـابر موجـود و یـا ا ـدا
شبکههای جدید (بزرگراهها و اتوبان) کنند .این اقدامات چهره شهر ها را به کـل دگرگـون سـاخته و
جم رفت و آمد و به دنبال آن ساختار تاسیسات و مشاغل موجود و ممکـن را بـا دگرگـونی اساسـی
مواجه ساخت .بنابراین افزایش تراکم ساختمانی از یک سو و افزایش سـلح شـبکههای دسترسـی از
سوی دیگر ،معماری شهری را هرچه بیشـتر بـه سـمت اسـتاندارهای جهـانی و مدرنیزاسـیون پـیش
میبرد (.زین العابدین ،نوبخت ،سعیدی فر ،و اکبری.)129 :1397،
مدرنیته ،توسعه و گسترش زمین های شهری یکی از برگشت ناپذیرترین تأثیرات انسـانی بـر زیسـت
کره جهانی است .افزایش جمعیت شهری بر اثر توسعه یک شهر در صورتی که بـه درسـتی مـدیریت
نشود میتواند شهر را با مشـکلات جـدی و انـواع آلـودگی مواجـه کنـد(Dong, Liang et al. .
) .2017:169منب اصلی آلودگی در شهر مشهد منب متحرک انسانی است که دود  72درصد
است و در میان این منب آلودگی ،نگرانی اصلی وسایل نقلیه موتوری است .از میـان  314،599وا ـد
وسیله نقلیه موتوری در شهر مشهد 272،137 ،وسیله نقلیه با گاز کار می کنند ،در الی که تعداد
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وســایل نقلیــه بــا اســتفاده از ســوخت دیــزل  42،422دســتگاه اســت & Ghorbani
) .)Zarea,2008:126صنای سنتی مانند کارگاه های کوچک صنعتی از دیگر مناب مهم آلودگی
در شهر مشهد هستند .قبل از سال  2222بیشتر آنها در خارج از شهر واق شده بودند اما آمارهای اخیر ()2212
نشان می دهد که  31/1درصد از این وا دها اکنون در شهر مشهد مستقر هستند .نتایج نشـان مـی دهـد کـه
آلودگی هوا در شهر مشهد عمدتا ناشی از فعالیت های انسانی است .تمرکز این فعالیتها در شهر تـأثیرات منفـی
بسیاری بر محیط زیست وارد کرده است .به طور مشخص ،وجود تعداد زیادی اتومبیل به عنـوان اصـلی تـرین
آلاینده های هوا در شهر مشهد نتیجه مستقیم توسعه بی رویه شـهری ،رشـد سـری جمعیـت و میـزان بالـای
مسافرت در داخل شهر است (Miri, Derakhshan et al. 2016:452).میـزان افـزایش جمعیـت و
پیشرفت فیزیکی مشهد نه تنها منجر به آلودگی هوا شده بلکه آسیب های جبران ناپذیری به مناب آب شهر نیز
وارد کرده است .در سالهای اخیر گسترش افقی مشهد منجر به تخریب مناب آب پایدار (چشمه ها و قنات) شده
است(Hosseini,2008:13) .
خاک شهر مشهد نیز به دلیل دف زباله های انسانی و دف زباله های عفونی غیر بهداشـتی صـنعتی،
استفاده از فاضلاب انسانی به عنوان کود در زمین هـای کشـاورزی و اسـتفاده بـی رویـه از کودهـای
شیمیایی و سموم دف آفات ،به سختی دف می شـود .ایـن عفونـت در سـالهای گذشـته بـه آبهـای
زیرزمینی گسترش یافته اسـت ) (Bahram Soltani,1992:87براسـاع ملالعـات خـاک در
مشهد ،گسترش شهر و رشد جمعیت تأثیرات جدی بر خاک این شهر دارد .علاوه بر این توسـعه شـهر
مشهد و ساخت سری ساختمانها باع تولید روزانه بیش از  5222تـن زبالـه سـاختمانی میشـود کـه
بدون بازیافت در دره ها و کانال های زهکشی اطراف شهر انباشته مـی شـوند .ایـن موضـوع باعـ
انسداد کامل در اکاـر مجـاری آب شـده اسـت) (Motlaq and Abbaszadeh 2012:90از
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
مشهد با سرعت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است(Keikhosravi 2019:102) .
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

سکنی گزیده اند .به دلیل مهاجرتهای فراوانی که در دهه اخیر بـه اسـتان خراسـان رضـوی صـورت
گرفته و محدودیتهای طبیعی استان از جمله ا تمال وقوع زمینلرزه و شکلگیری اشیه نشینی های
عظیم در شهرهای استان خراسان رضوی بویژه درکلان شهر مشهد ،این شهر دچار مشکلاتی از
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قبیل کمبود مناب آبی ،افزایش سلح مشاغل کاذب ،افزایش بیکاری و افزایش جرائم در کنار ایجاد
عدم تعادل منلقه ای در شمال شرق و شرق کشور شده است ( .زرقانی ،سینی ،قنبـری و قیاسـی،
 )152 :1395بیکاری ،کودکان کار ،فقر ،اعتیاد به مواد مخدر ،سرقت و اسـتامار جنسـی از مهمتـرین
مشکلات اجتماعی شهر است .میزان طلاق در مشهد تا سال  35 ،1393درصـد افـزایش یافتـه بـود.
خراســان و مشــهد در ســال  1392رتبــه دوم خشــونت در سراســر کشــور را بــه دســت آوردنــد.
)(Shahraki, Fouladiyan et al. 2020:105
نتیجه گیري
در دهه های اخیر همگام با پیدایش و تکامل مدرنیته جهانی ،انباشت سـرمایه ،تمرکـز فضـایی ابـزار
تولید و نیاز به نیـروی کـار ،شهر مشهد به سرعت از نظر جمعیتـی و وسـعتی توسـعه یافتـه اسـت و
مکان مناسبی برای سرمایه داران جهت اجرای طرح های گردشگری ،ساختمانی ،صنعتی و بازرگـانی
شده است .طرح های توسعه ای جدید منجر به رونق توریسم ،صنعت و تجارت در مشهد شده اسـت
و در توسعه سیاسی شهر تاثیر بسزایی داشته است .ارتقای جهان گرایی ،برابری طلبی ،انسان گرایـی،
سکولاریسم ،دموکراسی ،ارتقای اقتدار منلقی  ،بر پا سازی ساختار مـنظم و تفکیـک شـده سیاسـی،
افرایش مشارکت مردمی و افزایش قدرت نرم از دستاوردهای مدرنیزاسیون سیاسـی اسـت کـه بنـابر
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
متجلی در انتخابات های گوناگون اعم از ریاست جمهوری ،دوره های مختلف مجلس و شورای شهر
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
است که این جنبه ها را هم میتوان در فرهن( و منش ساکنین شهر و مشـخص تـر از آن در چهـره
شهر مشاهده نمود
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در سالهای اخیر منظر شهری مشهد دستخوش تغییر زیادی شده است و معماری مراکز تجاری و سـاختمان
های بلند مرتبه که اصالت غربی دارد ،همچنان به شکلی ناهماهن( بـا هویـت شـهر مشـهد در ـال قـد
کشیدن هستند .ساختارهای بسیاری از این مراکز تی وقتی می خواهند معماری تلفیقی داشـته باشـند بـاز
هم مدرن و به سیستم غربی ساخته می شوند .بنابر این بـا وجـود فرصـت هـایی کـه مدرنیزاسـیون بـرای
توسعه سیاسی و اقتصادی شهر مشهد به ارمغان آورده است ،مهمترین توانمندی شـهری در مشـهد ،یعنـی
گردشگری مذهبی را با چالش مواجه ساخته است .بنابر این ضـروری اسـت تمـامی زوایـای شـهر بـا ایـن
پتانسیل غنی همخوانی داشته باشد و باید در نظر داشت که رعایت استانداردهای چنین همخـوانی ای مـی
تواند پویایی و توسعه شهر را در طولانی مدت به همراه داشته باشد.
بدیهی است که نمیتوان در مقابل مسیر نوسازی و مدرنیزاسیون شهر مشهد مقاومت کرد ،با این ال
لازم است با برنامه ریزی شهری مناسب تهدیدها و مشکلات به وجود آمـده در شـهر را کمرنـ( تـر
نمود و آنها را به فرصت تبدیل کرد .برنامه ریز شهری ،تخصصی اسـت کـه در زمینـه برنامـه ریـزی
شهری به منظور بهینه سازی اثربخشی کاربری زمین و زیرساخت های جامعه فعالیت می کند .برنامه
ریزان شهری برنامه هایی را برای توسعه و مدیریت مناطق شهری و ومه ای تدوین می کننـد ،بـه
طور معمول سازگاری کاربری زمین و همچنین روندهای اقتصـادی ،زیسـت محیلـی و اجتمـاعی را
تجزیه و تحلیل می کنند .در تهیه هر برنامه برای یک جامعه (اعم از تجـاری ،مسـکونی ،کشـاورزی،
طبیعی یا تفریحی) ،برنامه ریزان شهری باید طیف گسترده ای از موضوعات از جمله پایداری ،آلودگی
های موجود و بالقوه ،مل و نقل از جمله ا تقان ا تمالی ،جرم ،ارزش های زمین ،توسعه اقتصـادی،
عدالت اجتماعی ،کدهای منلقه بندی و سایر قوانین را در نظر داشته باشند
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
تحلیل قرار گیرد .بررسی نتایج و جنبه های مختلف توسعه شهری میتواند مسیر آینده را برای رسیدن
به توسعه پایدار متناسب با فرهن( و بافت مذهبی و تاریخی مشهد را هموار کند.
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