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 چکیده

ا هدف تحلیل نقش زیاارتی و رردشایری شاهر م،اهد، از  ریا  این مقاله ب هدف:

های مسلط و آثار فضایی رفتمان ها بر شاهر م،اهد باا ها، رفتمانشناسایی رسست

 تمرکز بر روش تبارشناسی فوکو، تدوین شده است. 

روش تحقی  حاضر تبارشناسی فوکویی است. رهیافت تبارشناسای باه  روش تحقیق:

است که پدیدۀ شهر را با نیاهی تاریخی مای نیارد.  وشیمثابة چارچوب نظری و ر

ار ذنقش شهر و تحولات آن در  ول زماان، نمایاانیر فرایناد را ةتحلیل تبارشناسان

ها در یک ان رفتمانیو روابط م های رفتمانیآرایششهرها از وضعی به وضع دییر، 

 خاص است.های رفتمانی در خل  شهر با نقش و شناسایی احکام و رزاره جامعه

 بررسی ساختار قدرت در پیوند با دانش که به تولید فضای شهری منجر شده ها:یافته

 بدیهی است تحولاات و. دهدمی، تحلیل مناسبی از تحولات نقش شهری ارائه است

سااختار در ایان مقالاه یاباد. پیوند با نقش زیارتی آن معنا می شهر م،هد در ةتوسع

نقاش زیاارتی و رردشایری م،اهد، در دهنده به هتو جقدرت/دانش پدید آورنده 

 تحلیال و واکااوی پی،اامدرن،دورۀ و  مدرنیسملان رفتمان دوران تسلط درون دو کَ

 است.  شده
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ثیر دو أرفتمان پی،اامدرن تحات تادهد، ان می،نتایج تحلیلی پژوهش ن گیری:نتیجه

اساتقرار  دوم، الرضاا ورسست مهم؛ نخست شهادت امام رضا)ع( و پیادایش م،اهد

آفرینی روابط نقش ةمذهب ت،یع در ایران، عرص نضج و رسترشحکومت صفویان و 

قدرت/دانش به سمت و سوی تقویت نقش مذهبی و زیارتی م،هد پیش رفت و در 

به ک،ور و تسلط رفتمان مبتنی بر آن و در پاسخ به تحولات  مدرنیسمورود  ةهنیام

نی و ملی و در قالب سه خُرد رفتماان فضای اجتماعی شهر، در تعامل با فضای جها

ررایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ررایی عصر پهلوی و اصولم،رو یت، ملی

  .سوق یافته استرردشیری  -سوی نقش تلفیقی زیارتی

 .نقش رردشیری، شهر م،هدنقش زیارتی، رفتمان، تبارشناسی،  :هاکلیدواژه

   مقدمه

 انساانی ةجامع اجتماعی تحولات بستر و انسان زیست ایه عرصه ترینمهم یکی از «شهر»

  بیعی رونارون عوامل ثیرأت تحت و زمان  ول در که است جغرافیایی فضای عناصر ازیکی و

، ماویر) است آن درون ایجزیره و ک،ور از بخ،ی شهر .یابدمی توسعه و آمده پدید انسانی و

 ةمطالعا بناابراین .اسات جغرافیایی ترناکل فضای از جزئی شهری فضای و(  093. ص ،6913

 ،فضاایی هایسااختار مطالعاة راه از ،ایناحیاه جاامع بهتاری از تحولاات درک تواندمی شهر

 نظررااه، نایا از. را در بار ریارد فضاا اقتصاادی هاای ارتباا ی ونظاام و سیاسی هایجریان

 را زماان  اول در شاهر کارکرد و نقش شهر، فضای ورای از و شهر در جادشدهای ساختارهای

 و نقاش و کاارکرد هاا،خصیصه دارای فضایی، واحد یک عنوانبه شهر .بخ،دمی معنا و شکل

 هماین کاه اسات خااص فضای یک در انسانی رروه یک جمعی زندری از مختلفی هایجنبه

 شاهر ریازیبرناماه و مطالعاات مرکز) است داده پویا ماهیتی و زندری روح شهر به هاویژری

 و اسات پویاا محیطای شاهر .کندمی تعریف را آن آتی و کنونی نقش و( 04ص.،6936، انتهر

-متبلور در برناماه قدرت ودانش مناسبات از ثرأمت شهر، نقش تحولات و تغییر و شهری ةتوسع

و  مکاان ،زماان سیاسای ةاندی،ا ةیافتپرورشو  آن ورای فضای در و شهری فضای هایریزی

 عمادتا شاهری ةتوساع ماذهبی، و دینای کاارکرد باا شاهرهای رد. اسات خویشهای ویژری

 اسات جهان مذهبی شهرهای از م،هد شهر نقش آن است.کنندۀ عامل تعیین نایو زاستدرون
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 نایا زماان  ای در. کنادتوجیاه و تبیاین مای )ع(رضاامام مطهر مرقد را آن وجودی علت که

 شارایط نایا در. است بوده زائر و تزیار محوریت با شهر نقش و کارکرد دهندۀشکل هویت،

 تعااملی، چناین ةنتیجا. اندداشته سویه دو تعامل و بوده هم کنندۀتقویت شهر کارکرد و هویت

 شاهر فضاایی تناوعبناابراین، . خواهد بود آن با مرتبط خصوصیات با شهر، فضای ریریشکل

 ،6931مبینای، و ریاانامیرفخ) اسات  ررفتاه شکل آن کارکردنقش و  و هویت براساس م،هد

   .(64ص.

 944 و( 6935 ،مرکز آماار ایاران)6935 سال در نفر میلیون 9از  بیش جمعیتی با م،هدشهر

و بالاتر از آن، نیین درخ،انی بین دو  ک،ور شرق شهری نقطة مهمترین وسعت، مربع کیلومتر

 م،اهدشاهر لبدیکا تحولات روند. شودمی محسوب صحرای ترکمنستان و بیابان مرکزی ایران

 و 66.05 باه ترتیب به آن وسعت و جمعیت ،6995-6934 زمانی دورۀ  ی که است آن بیانیر

 ساه ،6935 تاا 6904 ساال از(. 30ص. ،6910 ،امیرفخریاان و رهنماا) است شده برابر 61.15

 تغییارات باا همخاوانی عادم دلیال به دوم و اول های رح که شده تهیه آن برای جامع،  رح

 و شایعی - میاسالا دئولوژیایا حاکمیات. اندشده بازنیری مقرر موعد از قبل پیوسته، بوقوع

 و ساازانممیتصا ،ریازانبرناماه ساوی از دئولوژیکایا تفکار نای جاییاه یارتقا و حفظ لزوم

 از یکای عنوان به م،هد شهر موقعیت و سو یک از م،هد شهر ةتوسع برای شهری، حکمرانان

 باه سیاسای، اقتصااد دیادراه از ران،ایا شاهری نظاام مراتابسلساله در اصالی شهرهایکلان

و  نازائار شاهر م،هد. است انجامیده آن نقش تحولات و شهر نایفیزیکی توسعة و ریریشکل

 جامعاة دو معناوی و ماادی نیازهاای راویپاساخ بایاد و اسات( ع) رضاا حضرت نارمجاو

و تلااقی عناصار  م،هد شهری مدیریت ساختار بنابراین،. باشد " زائر- رردشیر " و "مجاور"

. است آمیختهدرهم زیارت وشهری مدیریت آن، در که است ایدورانه ساختار قدرت در شهر،

 چاون غیردولتای نهادهاای » دییر سمت در و« دولتی نهادهای» آن و بخ،ی از سمت یک در

 مادیریت بر توجهی قابل ثیراتتأ« زیارت ةمقول با مرتبط نهادهای سایر و رضوی قدس آستان

 نقش و م،هد شهری دیپلماسی ریری،تصمیم و قدرت اصلی هایاهرم عنوانبه و دارند شهری

فاا ای نقشهای تولید و بازتولید فضای شهری ها و فرارفتمانو رفتمان لمللیابین و ملی محلی،

 اقتصاادی هایاخصش ةپای بر شهر نقش عمدتا شهری، ریزیبرنامه ادبیات در اررچه .کنند می
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.پژوهش حاضر  کرد بسنده اقتصادی فاکتورهای به تنها توانمیندر حال حاضر ، شودمی تعیین

هاای رفتماان شاهر، نقاش تحولاات و ریریشکل چیونیی تحلیل و تعیین برای بر آنست تا

ر ایان د و دکنرا تحلیل  (شهر)جغرافیایی پدیدۀ نای پذیریو نقش ریریشکلمسلط در فرایند 

 چاون نظریااتی سااختارررایی، دیادراه ازتبارشناسی فوکو بهاره خواهاد بارد.  راستا از روش

 شامار باه تغییر حال در( ساختار) سیستم یک اغلب شهری هایسیستم شهر، و سیاسی اقتصاد

در حاال تغییار و  فضایاین  ،نیز 6فوکو از دیدراه (.991-993 .ص،ص6913 شکویی،) ندیآ می

 ریاریشاکل باه منجار نهایت در که است تحلیلقابل دانش و قدرت سیطرۀ در شهریتحول 

   (.661 ص. ،6934، زاده صالحی) شود می آن مسلط نقش و شهر اجتماعی فضای

 هار در فضا،. است قدرت و دانش تعامل زاییدۀ فضا تبارشناسانه، نیاهی با و فوکو منظر از

 فضاایی هایعقلانیت انواع و فضا  ری  از قدرت کنش هر و است اساسی امری قدرت، کنش

 فضااهای بارای) ریازیبرناماه عمال و نظریاه هار رفات تاوانمای ،بناابراین. شودمی اِعمال

از و  باود خواهد معنایب و پوچ امری قدرت و فضا بین ةرابط ررفتن نظر در بدون( جغرافیایی

آفریادۀ هاای آن ختهاا و ساارافیایی، فضایی اجتماعی است و صاورتغآنجایی که فضای ج

فضاای جغرافیاایی و  ۀشاناخت نیروهاای پدیدآورناده و تغییردهناد ،های انسانی اساتکنش

( اماری ضاروری در ک،اف و تحلیال 641.. ص ،6911، 0)شابلین  هاامحتوای اجتمااعی آن

هاا کلیاد به بیان فوکاو، رفتماان (.693. ص ،6934)صالحی زاده، استآن  ۀهای سازندرفتمان

 -پژوهش حاضر بر آن است تحولات نقش زیاارتی یاسی و اجتماعی فضا هستند.وقایع سفهم 

-زمان رقام زده این تحولات را در  ولهایی را که و رفتمان هام،هد، رسسترردشیری شهر

 -6 :هاا اساتایان پرساشدر پی پاسخ به  و اند، با رویکرد تبارشناسانه فوکویی شناسایی کند

رردشایری شاهر م،اهد  -نقش زیارتی ۀآورندپدیدمسلط  یهاتاریخی و رفتمان هایرسست

رردشیری شاهر م،اهد، در دوران تسالط -نقش زیارتی  ۀهای پدیدآورندرفتمان-0 چیست؟

تحقی ، تحلیال  کلان بنابراین هدف اند؟بر فضای شهری م،هد برجای رذاشته خود، چه اثراتی

-شامل شناسایی رسست آن ترجزئی اهداف م،هد وشهر رردشیری-نقش زیارتی ةتبارشناسان

                                                           
1. Foucault Michel 

2. Shebling 
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م،اهد، شناساایی  رردشایری شاهر–زیاارتی  نقش ایجاد و تقویت ثیررذار برأتهای تاریخی 

م،اهد و در نهایات، بررسای اثارات  رردشایری شاهر -نقش زیارتیپدیدآورندۀ های رفتمان

 باشد.های مسلط، بر فضای شهری م،هد میرفتمان

 پیشینۀ تحقیق  .2

ار ذنقش شهر و تحولات آن در  ول زمان، در واقع نمایاانیر فرایناد را ةتحلیل تبارشناسان

هاای موجاود در ان رفتمانیامو رواباط  6های رفتمانیآرایش، شهرها از وضعی به وضع دییر

های رفتمانی در خل  شاهر باا نقاش و کاارکرد خااص و شناسایی احکام و رزاره یک جامعه

هاا، های پیش و پاس از رسساتیخی و رفتمان، نقاط عطف و رسست تارمیانن ای است. در

ثیر عوامل کلان و خرد جغرافیایی، اقتصاادی أتغییرات نقش و کارکرد شهرها، تحت ت ۀکنندبیان

 های یک زنجیر، پیوناد عناصار قادرت و داناش و اپیساتمهو سیاسی است که همچون حلقه

ار است و نقاش ذر حال رشهری درذارد. م،هد، کلان میشهر به نمایش عرصة مربو ه را در 

آن در  ةهای مسلط و روابط قادرت بار سااختتاثیر رفتمانزیارتی آن تحت-مسلط رردشیری

ن رویکارد باه موضاوع ایا پاژوهش حاضار باا ةدر بررسی پی،ین ،ن روای حال تغییر است. از

بلکاه  ،نیسات م،اهد شهرچرا که هدف تحقی  بررسی فضای رردشیری  .پرداخته شده است

 های مسلط بوده است.رفتمانآورندۀ فرایندهایی است که پدیده تحلیل 

 کاارکرد و نقاش بررسای مطالعاات که دهدمی ن،ان داخلی و خارجی میعل منابع بررسی

 صاورت شاهری فضااهای و جغرافیای منا   اقتصادی تحولات بررسی ةپای بر عمدتاً ،هاشهر

 اصالی هاایبخاش در شهری معیتج اشتغال وضعیت قبیل از اقتصادی هایشاخص و ررفته

 شاهر، کاارکرد و نقاش تحلیال اسات. باوده شهرها کارکرد و نقش تحلیل مبنای شهر، اقتصاد

ن حاوزه ای متفاوتی که تحقیقات پژوهش هایصرف نظر از روش است. بنیادی کاملا موضوعی

 بار کمحاا ساختارهای بررسی محوریت با ک،ور داخل در بسیاری هایند، پژوهشااتخاذ کرده

نقاش و  ۀکنندکه تعیین و تقویت آن بر ثرؤم عوامل و رردشیری در شهرها فضایی ریزیبرنامه

 هاایرازارش و ناماهپایاان و مقالاه قالاب ، درمنا   جغرافیایی اساتکارکرد رردشیری در 

                                                           
1. Discursive formation 
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که عمادتا باه  اور ضامنی باه سااختارهای قادرت و دان،ای کاه  است شده تدوین تحلیلی

ن واقعیات ایاۀ دهنادن،اان مناابع ةمطالعاند. باشند پرداختهمیش در شهرها ن نقای پدیدآورندۀ

 ک،اورهای در اسات پاژوهش نایا اصالی محاور کاه "نقاش شاهر "موضوعتبیین  که است

 تارقاوی و ترغنی هستند، تری  ولانی ةسابق دارای مدرن ریزیبرنامه ادبیات در که یافتهتوسعه

حقیقااتی کاه تغییار و تحولاات شاهری در مقاا ع زماانی ن فرایناد در تای .است شده بررسی

 6کاورنیشن موضوع اسات. باه عناوان نموناه ،ایرویای ،اندم،خص را تحلیل و بررسی کرده

ثیر أو تا دهکار( را از دیدراه جغرافیای تاریخی تحلیل هاشهر)کلان های بزرگپایتخت (6311)

 ریریشکلرذر زمان و در  ول تاریخ  در را عوامل رونارون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و....

( در 6311)0رااتمن کیاد قارار داده اسات.أماورد ت ،شاهرهان کلانایو تحولات نقش و کارکرد

ثر ؤو عوامل ما بررسی کردهشهرهای دارای نقش پایتخت را نقش و کارکرد کلانپژوهش خود 

ییرات نقاش و کاارکرد تغ (6339) 9هال بر پذیرش چنین نق،ی را مورد تحلیل قرار داده است.

راناه شبندی شرا مورد تحلیل قرارداده و یک دسته )شهرهای دارای نقش پایتخت( هاپایتخت

های شهری باناک زیرساخت ةبراساس نقش برای شهرهای مذکور قائل شده است. رروه توسع

هاای اتژی حکوماتاساتر، 0ارذراشاهرهای در حاال در کتابی با عناوان  0444در سال جهانی

ار شهری و الزامات رسیدن به استراتژی ذر ۀنحوانداز شهرهای پایدار و ی و محلی، چ،مشهر

کید بر اقتصااد سیاسای أن کتاب با تای اندازهای مذکور را مورد بررسی قرار داده است.و چ،م

شهرها و دستورالعمل های تحق  تغییرات فضایی و انتقاال از شارایط پی،این باه « ارذر»فضا، 

در کتاابش  (0445 )5هارینیتون .کرده استو رسیدن به تعادل فضایی را بررسی شرایط جدید 

موضاوع  1پویافضاهای اقتصادی جدید، جغرافیای اقتصادی جدید، فضاهای اقتصادی با عنوان 

-پویایی فضاهای اقتصادی و فرایندهای اقتصادی، سازمانی، نظاری و روش شاناختی سیاسات

جااد ایو مجموعه عوامل جغرافیاایی بحث قرار داده استمورد بررسی و  های شهری رارذاری

                                                           
1. Cornish 

2. Gutman 

3. hall 

4. Cities in Transition 

5. Hrington 

6. New Economic Spaces: New Economic Geographies (Dynamics of Economic Space) 
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تغییرات اقتصادی در فضاهای جغرافیایی را مرور کارده اسات. تغییارات ساریع اقتصاادی در 

ماورد بحاث قارار ررفتاه و  ،هااهاا، موضاوعات و روش، چاارچوبایسطوح ملی و منطقاه

ن تحلیل جامعی از  یف وسیعی از ن متای فرایندهایی که نیاز به تغییر دارند، تحلیل شده است.

ها و تعاملاات اقتصاادی توان فعالیتمیابزارهای مختلف و نوآورانه موجود را که از  ری  آن 

در کتااب خاود نیز ( 0441) 6دهد. جکسونمیمنطقه را م،اهده کرد، پیش روی خواننده قرار 

 ریازیبرناماهل شهرن،اینی و ئابتادا باه مساا 0آلترناتیوهاشهری، انتخابی از بین  ۀیندآبا عنوان 

بینی های  بیعی و انسانی شهر پرداخته و سپس بر اساس پیششهری بر اساس شناخت ویژری

کااربری اراضای،  ریازیبرناماهرشد شهری و الزاماات آن،  و توسعه ةنیازهای آتی شهر، برنام

ا مدنظر قرار داده های شهری رها و برنامهروژههای شهری، تحلیل هزینه فایده اجرای دسترسی

های پی،انهادی رساترده و کاارایی آلترناتیوهای موجود، شاخص میشهر بر اساس تما ۀیندآو 

ر پاژوهش (، د0464 )9زیمارمن شهرها را مطرح کرده است. ۀیندآ ریزیبرنامهها برای شاخص

اصال ح ریازیبرنامهخود، سیاستیذاری و فضا را در ارتباط با یکدییر و محیط زیست و نوع 

اقتصاادی و نقاش وکاارکرد  پویااییاز ارتباط بین دو عامل را تحلیل کرده است. باه زعام او 

شاهرها و اری است و اشاکال مختلفای از شاهرها، کلاانذنوع و شکل سیاستیثر از أشهرها مت

ات نقااش و هویاات کلااان (، در کتااابش تغییاار0466)0کمباال آفرینااد. ماایهااا را پایتخاات

ن بررسای ایا مورد تحلیل و بررسی قرارداده اسات. در را جهانی ةها( در عرصشهرها)پایتخت

ثر ؤالمللی جزو مهمترین عوامل مهای ارتباط بیننقش عوامل اقتصادی، سیاسی، روابط و شبکه

نقاش عوامال و  ،در پاژوهش خاودنیاز  (0461)5یارمای اسات. بیان شدهها ن تغییر نقشایبر

را بررسی شهرها  دینامیکشهرها در جهانی و جهانهای های مکانی و اقتصادی، نظریهسیاست

سیساتم  ایرویکارد منطقاه مختلف نظاری، هایزمینهجاد ارتباط ایو معتقداست از  ری  کرده

توان یک چارچوب بارای مطالعاه میی انداز نظام سیاسنوآوری، مفهوم سیاست مکانی و چ،م

 فای  خلااقیا .دادشهرها پی،نهاد نو پویایی اقتصادی و سیاسی شهرهای بزرگ و به ویژه کلا

                                                           
1. Jakson 

2. The urban future A choice between alternative 

3. Zimmerman 

4. campbel 

5. Mayer 
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«  م،اهدشاهر اقتصاادی تحولاات در توریسم صنعت نقش »عنوان با پژوه،ی در (،6914) آثار

 از و داده قارار بررسای ماورد م،اهد شاهر اقتصاادی تحولاات در را توریسم صنعت ثیراتأت

 کاارکرد و نقاش تحولاات و تغییارات جادای مهم فاکتورهای یکی عنوان به رردشیری صنعت

تعامال  » با عنوان خود پژوهش در (6915) و مومنی هادیانی .است کرده یاد م،هد شهر کنونی

 جغرافیاای دیادراه بار تکیاه با ،« فضا، فرهن  و قدرت در سازمان یابی فضایی شهر زاهدان

 و فرهنیای و  بیعای هاایویژرای توجاه باا را زاهادان شهر رونارون کارکردهای کارکردی،

 محتمال هاایندهیآ موجود، و رذشته روندهای تحلیل با و داده قرار بررسی مورد آن اقتصادی

 .اساات داده ارائااه را هااایی چااون رردشاایریبرای پااذیرش نقااششااهر نایاارویپاایش

 و فرهنیای – ساختار و کاارکرد رردشایری ماذهبی»خود پژوهش در (6911)خوزانیمیقاس

-کلاان در سیاساتیذار و ساازتصامیم عناصار مادیریتۀ نحو «م،هدشهرکلان در آن مدیریت

 پژوهش در (6913)رنجبر و منوچهری .است هکرد تحلیلاز دیدراه کارکردررایی  را م،هدشهر

 و قادرت باه معطاوف ۀاراد و قادرت منظر از جغرافیایی فضاهای نقش تحلیل منظور به خود

 لئواشاتراوش سیاسی اندی،ة در قدرت و سیاسی ةفلسف نسبت ،آن ةنتیج در فضاها ریریشکل

 مقوله نای قدرت، از وی متفاوت تعریف و نیچه از قبل تا. است کرده بررسی را فوکومی،ل  و

 بارای تلاشی سیاسی فلسفة که ایهرون به ،داشت تنیاتن  پیوندی سیاسی تمیحاک و تمرکز با

 حکاومتیر اقلیتای تمیحاک توجیه ئلةمس به پاسخ صورت به قدرت با نسبتش حقیقت، به نیل

  ارح و نیچاه باا اماا، شاد می تعریف نیک سیاسی سامان جادای یا حکومت تحت اکثریت بر

 نایا .شاد تلقای حاضار جا همه در و پراکنده قدرت "قدرت به معطوف ۀاراد" چون مباحثی

 و نقاش ،اشرسااله ( در6934) میلانی .دارد کیدأت قدرت و اسیسی فلسفة بین نسبت بر نوشته

 ماورد قدرت مفهوم تحلیل در فوکو می،ل اندی،ة اساس بر و قدرت دیدراه از را شهر کارکرد

در پاژوهش خاود  باه بررسای نقاش  (،6930) وثوق رضوی م،هدی .است داده قرار بررسی

مانناد  "فضاا"لسفی مرتبط باا مفااهیم نظریات ف ةپایو بر  م،هدشهرفضایی  ةتوسعقدرت در 

 ةتوساعتحقیا  ساعی شاده روناد ایان فوکو باه تحلیال موضاوع پرداختاه اسات. در  می،ل

 م،اهد را ترسایم نمایاد. ۀینادآ پایادار فضاایی ةتوسعبررسی و سناریوهای ، م،هدشهرکنونی

ی تحولاات به تحلیل راهبرد در پژوهش خود ( نیز6935)، سرور، کاررر و فرجی راد بحیرایی

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/9670
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=111894&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3++%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=111894&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3++%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=113873&_au=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AC++%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%B1
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=113873&_au=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AC++%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%B1
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نقاش  ،ن تحولاتای ثر برؤشهر تهران پرداخته و عوامل مفضایی و کارکردی حریم جنوبی کلان

و کارکرد فضایی را مورد بررسی قرار داده است. تغییرات ساختار اقتصادی، تغییارات سااختار 

ن عوامال باوده ایا تارینماز جملاه مه ساز سیاسی، اقتصادی،زمینهثیر عوامل تحت تأ جمعیتی

شهر مادنظر قارار الذکر، نیاه کلان در تحلیل نقش و کارکرد کنونی های فوقدر پژوهش است.

تحلیل مبتنی بار روش و رویکارد تبارشناساانه در تحلیال نقاش نوشتار حاضر و  .ررفته است

که در پاژوهش حاضار باه آن پرداختاه جدیدی است  موضوع (رردشیری-)نقش زیارتیشهر

 نو به موضوع اندی،یده است. ایمطالعات پی،ین بوده و از زاویه کنندۀتکمیلو در واقع  شده

 شناسی تحقیقروش .3

 روش ۀتبارشناسی به مثاب. 1. 3

به لحاظ ماهیت، این تحقی  عمدتا کیفی است و بر اساس تبارشناسی فوکاویی باه تحلیال 

ادی و هاای اساناز روش کااربردی اسات و -تحقیقی تحلیلی ،موضوع پرداخته است. بنابراین

 «رهیاف»، نوعی «روش»تبارشناسی فراتر از یک تحلیل محتوا، در این راستا بهره ررفته است. 

ریری نظاری یک جهت تبارشناسی از حیث روش شناختی، ست.امورد مطالعه پدیدۀ نسبت به 

دهد. ویژری منحصار میقرار  ایتازه میپدیده است که آن را در چارچوب مفهوم،اهدۀ برای 

 هار شاناختی، زیارا ؛ روشی تبارشناسی، تاریخی دیدن پدیاده اسات–چارچوب نظری به فرد

 ،6911، کچوییاان و زائاریدهد )میری،ه در زندری، جامعه و زبانی دارد که تاریخ را ت،کیل 

پیمای،ای مادنظر اسات، در روش  مایهای ک(. روایی و پایایی، آن رونه که در روش01. ص

هاای روش تبارشناسای، و ویژرایتوجه به اهداف پژوهشبااین، بنابر تبارشناسی وجود ندارد.

 -تدوین شده و تحلیل تباارِ نقاش رردشایری( 6 شکل)متوالی به شرح مرحلة مطالعه در سه 

های تااریخی و تحلیال اثارات های رفتمانی، رسستزیارتی شهر م،هد، از  ری  بررسی پهنه

نقش شهر انجاام شاده دهندۀ انش شکلشهری و روابط قدرت و د یهای حاکم بر فضارفتمان

 است.
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 مراحل اجرای پژوهشچارچوب نظری و  -1ل شک

 6931های پژوهش، مأخذ: یافته
 

باه منظاور  آوری شاده اسات.جماع اسانادی پاژوهش به کمک روش نیاز مورد ا لاعات

 معتبار عمناب سایر واسناد  مقالات، کتب، نظیر مختلف منابع از تدوین چارچوب نظری پژوهش

 و هاا و اثارات آن بار تحولااتو برای تحلیل رفتماان شده استفاده موضوع زمینة در نوشتاری

و رردشایری و  شاهری مطالعاات اساناد واز ، م،هد شهرزیارت  - رردشیری نقش تغییرات

 بهره ررفته شده است. و نیز نظرات صاحبنظران و اساتید دان،یاه در این زمینه  زیارت

 . مبانی نظری4

 آن یوم تبارشناسی، گفتمان و اجزامفه. 1. 4

ریرد و توهماات تحلیلی تاریخی است که با رجوع به رذشته از آن پرده بر می ،تبارشناسی

 کناداعتباار مایانواع نهادهای فرهنیی، اجتماعی و سیاسی را بی ها، اعمال و تمامیایدئولوژی

متماایز جنباة و ن،ان دادن  رویدادها(. هدف تبارشناسی ثبت یکتایی 001 ص. ،6911)شرت، 

 "تاداوم "و "شامول و بای زماانحقای  جهان"علیه ،هر رویداد و خلاصی از شرِ تاریخ فرضی

درنکلان گفتمان دوران پیشام  

گفتمان دوران مدرنکلان   
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 است انتقادی تاریخی هارائ تبارشناسی، تحلیل بزرگ آورد(. ره610ص. ،6910، )احمدی است

 حاال دادن جلاوه قیاتفاا باا نیز رسست این .کندمی نمایان را حال و رذشته رسست میان که

(. 004 ،ص.6911کناد)عالم و یحیاوی، می ایجاد نقد برای را عرصه رویداد( یک ةمثاب به )حال

مهام اسات. او  هااآن اجتمااعی نقاد بلکاه ،دنیساتن اهمیات واجاد هااایده خود ،فوکو نظر از

زنادری،  شاناختی، ری،اه در زیرا هار؛ داندمورد مطالعه میپدیدۀ تبارشناسی را تاریخی دیدنِ 

بازتابنادۀ (. زباان، ناه 01 ص. ،6911، )فوکاو دهنادجامعه و زبانی دارد که تاریخ را شکل می

 ،6913)عباداللهی و جاوان،  واقعیت، هستی و من،اء تکوین ساوژه اساتسازندۀ واقعیت، بل 

 هاهویت ها، رفتما ریری در شکل سلطه و قدرت مرکزیت م،غول دل تبارشناسی (.005 ص.

)عضادانلو،  دهاد بساط حااکم را هاایرفتمان محور قدرت خصلت کوشدمی و تنهادهاس و

 همپاای و آمیختاه در قادرت رواباط باا عمیقااً دانش فوکو نظر به .(615-611 .صص ،6915

 نیاز داناش شاود اعماال قدرت هرجا ،عبارت دییر به .رودمی پیش قدرت اعمال در پی،رفت

 فااایاساسای نقاش قادرت کاارکرد در چیوناه کانم و فضا که مسئله نای فهم .شود می تولید

 کاربسات بار کاهای تااریخی هاایپژوهش در مکان و فضا نقش تدوین و سو یک از کنندمی

 بلکاه اکناون، تااریخ بار هَاامی ةمثابا باه صارفا نه را فوکو های تلاش ،یابندمی تقریر قدرت

 جاادایرا  داناش دهد. فوکومی قرار مجدد ةمداق مورد اکنون[ برداری نق،ه یا] نیاشتِ همچون

 "تحولات"شاید  .آوردمی شمار به تاریخ «محرک نیروی» را قدرت فوکو .داندمی قدرت ۀکنند

، 0)هوبرتهساتند 6انقیااد ازای جنباه صارفاً واقاع در اماا آیناد،می شمار به اوج ینقطه نوعی

 حالات باه حاالتی از هرهاشا راذار و تحولات ،بنابراین (.600ص. ،0،0440و ولنتاین 9کیتچین

 تحلیل فوکو ةنظری اساس بر توانمی را هارفتمان درون در آن کارکرد و نقش در تغییر و دییر

 حاوزه در رفتمانی عمل نوع هر و نیست قدرت از رریزی فوکویی رویکرد در .دکر بررسی و

 یابد.می ارتباط قدرت کارکردهای به عملاً دانش

                                                           
 رام و مطیع شدن . 6

2. Hubbard 

3. kitchin 

4. valentine 
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دادن به تفکر فلسافی، اجتمااعی و هم و کلیدی است که در شکلرفتمان از جمله مفاهیم م

فوکو رفتماان را بارای  .سزایی داشته استدر نیمة دوم قرن بیستم، نقش به زمینمغربسیاسی 

هاا از رزاره ایمجموعاهکنننادۀ بارد کاه تبیینمندی به کار میهای منظم و قانوناشاره به روال

هااای خاصاای پدیااد هااا و رزارهای کااه کلامهای نانوشااتههااا و ساااختاریعناای قانون ؛هسااتند

در تعریف و معنای رفتمان دو مفهوم اساسی وجاود دارد: (. 641.. ص، 6935، 6)میلزآورندمی

و  نقطة عطف مباحث فوکو در بااب رواباط داناش. 9مو دییری مفهوم حک 0مفهوم  رد ،یکی

کم و برتاری دادن رفتماان غالاب از های حاامفهوم  رد نهفته است که روال همینقدرت، در 

مفهاوم  ارد  .پذیردها با روابط قدرت و ترجیح آن رفتمان صورت می ری  پیوند خوردن آن

های منسجم تلقی کرد، بلکه بایاد ای از رزارهرفتمان را صرفاً نباید مجموعهبه این معناست که 

کوشاند آن هاایی کاه میروال یکی .ای از دو نوع روال دانستوجود آن را وابسته به مجموعه

های دییار ها و رزارهکوشند تا میان آن رزارههایی که میها را رواج دهند و دییری روالرزاره

از دید فوکو یک رزاره . های دییر ممانعت به عمل آورندمرزی بنا کنند و از رواج یافتن رزاره

صورتبندی رفتمانی معناا یافتاه  شود که در کنار احکام دییر، در یکحکم تبدیل می هزمانی ب

تکرارپذیر و دامنة رسترش آن در  .باشد و معیارهای صدق و کذب خود را با خود داشته باشد

مجموعاة چناد . تأیید یا انکار آن دارای پیامدهای اجتماعی جدی باشد .سطح جامعه بالا باشد

و روابااط  5انیهااای رفتمااآرایش دهنااد.(را شااکل ماای0حکاام، صااورتبندی رفتمانی)اپیسااتمه

 (.51 ،ص.6914)قادری، های موجود در یک جامعه همان اپیستمه استرفتمان

 ای تعیین نقش شهرهاهمفهوم نقش شهر و روش. 2. 4

هاای روش و نیریست فلسفی رونارون نظریات دید ةزاوی از توانمی را شهر نقش و شهر

 از ثرمتاأ شاهری کارکرد و نقش رونارونی برای شناخت و تحلیل نقش شهر به کار برد. اصولا

 فضاای باه محادود فضاا نای .است افتهی هتوسع و تکوین آن در شهر که استای ناحیه فضای

 ؛ریاردمای بر در نیز را ناحیه بر حاکم و سیاسی اجتماعی اقتصادی، فضای بلکه نیست،  بیعی

                                                           
1. Mills 

2. exclusion 

3. Statement 

4. Episteme 

5. discursive formation 
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-مای القااء شاهر به و کارکردهای خاص را نقش که است بحث مورد هایداده ترکیب که چرا

-روش آن تباع به و تعریف شهرها برای مختلفی هاینقش ریزی شهری،برنامه در ادبیات .کند

. دارناد آماری زیرساخت عمدتا که شده ارائه شهرها نقش تعیین برای نیز متعددی اجرایی های

 و( 6314)9بوژورارنیااه ،(6316)0درئااو ماااکس ،(6350)6سااور ماااکس چااون دانااانیجغرافی

ارائاه  شاهر نقاش تعیین برای را خود خاص روش یک هر ،(6309)5هاریس چانسی و0پیرژرژ

 و شاهرها بندی بقه درئو، ماکس ۀعقید به اند.کرده کیدتأ م،ترک هاینقش بر اکثرا اما اند،داده

 راذاریسرمایه که چرا اس؛ تصنعی امری بینندمی زمان  ول در که تکاملی اثر بر ها،آن کارکرد

 شاهر و ساازد می درررون یا و تکمیل را شهر وظایف بییرد، انجام معینی جهات در که هایی

 تعیین با هاریس (.90. ص ،6911)برزرران،  کند می تعقیب را مراحلی خود کارکرد تکامل در

 را شاهر هار غالاب نقاش توانساته شاهری، فعالیت و کار هایشاخه از یک هر برای ایهآستان

-مای بار نقاش شاهرها تعیاین بارای را معینای اعاداد ساوئدی، اولسان ویلیام .کند م،خص

 جاذب دارد عقیاده و کنادمای پیاده آمریکا شهرهای روی را خود روش 1اولسن ویلیام.رزیند

 در درصاد 04 و معادنی نقاش شاهر باه معاادن در شهری فعال جمعیت از درصد 65 حداقل

هاای ررچه نقش .دهد می خدماتی شهر نقش به خدمات در درصد 91 و صنعتی نقش  صنایع

 هاای اجرایای متعاددی نیاز از ساویمختلفی برای شهرها م،خص شده و باه تباع آن روش

هاای ها، باه دلیال ناوع دادهاین روش اما تمام ،برای تعیین نقش شهرها ارائه شده اندی،مندان

، در مطالعاات های آماریباشد. با توجه به محدودیتاستفاده نمی قابل ،رانای آماری موجود در

شاده اساتفاده  1بوژرژشاا و ژاکلین بوژورارنیاه از روش داخلی برای تعیین نقش شهرها عمدتاً

 بخاش اول، ةدسات کاه شاوند مای تعریاف راروه سه در شهری در این روش م،اغل  .است

 راروه و سااختمان و صانایع دوم، راروه معادن، استخراج و صیدماهی بانی،جنیل ک،اورزی،

محاسان  از یکی. شودمی شامل ند،بیای دوم و اول رروه در توانندنمی که را اغلیم، ةکلی سوم،

                                                           
1. Sur   

2. Drew 

3. Garnier 

4. Georges 

5. Harris 

6. Olson 

7. shabo 
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. اسات نو نق،ی سوی به شهر ررایش از و آراهی شهر نقش زمانی نمایش تحولات ،روش نای

افتیی است. با رذر از موارد فاوق، یهمنا   از نظر سطح توسع ةآن مقایس مزایای از دییر یکی

ردازان فاوق پاۀ نظریاههاای ماورد اساتفادروش ی کاه درصلی و م،ترکهای انقشدر مجموع 

نقاش ، بازرراانی قاشن، صنعتی نقششامل  ؛توان در چند نقش اصلیتعریف شده است را می

 معدنی نقشو  خوابیاهی نقش، تفریحی -توریستی  نقش، فرهنیی نقش، نظامی نقشی، بازار

ها می تواند در داخل رواباط قادرت و بیین و تحلیل هر کدام از این نقشکه ت دسته بندی کرد

اقاع کاارکرد حاصال از پاذیرش بندی فوق الذکر، در ومورد ارزیابی قرار ریرد. در دستهدانش 

هویات  ۀدهنداست. آنچه که موجب تمایز و ن،ان مورد تاکید قرار ررفته شهرهایک نقش، در 

)برزراران،  ساازد یک شهر است و تصویر ذهنی ساکنان و بازدیدکنندران از یک شاهر را مای

 و ریاریشاکل چیاونیی تحلیال و تعیاین نیارناده بارای ۀ(. به عقید90-. 91ص. ص ،6911

نیاز ( شهر)جغرافیایی پدیده این ۀهای پدیده آورندو رفتمان عوامل به باید شهر، نقش تحولات

هاای فاوق مبناای اخص های اقتصاادی کاه در بی،اتر روشتوجه کرد و علاوه بر عوامل و ش

ایادئولوژیک و قادرت بندی و تعیین نقش شهرهاست، باید به عوامل سیاسی، اجتماعی ودسته

ها از یک دوره که فوکو، تغییر رفتمان. همچنانکرد. ها در محیط اجتماعی نیز توجهناشی از آن

داند، بلکه بر نقش امور غیررفتماانی کی به منط  خودبنیاد رفتمان نمیدییر را تنها مت ۀبه دور

امر غیررفتمانی است که بار ترین اصلی« قدرت»کند. به زعم او  می کیدتحول و تبدل تأاین در

 (.65 ص.، 6911، )کچوئیان و زائرید رذار شان تاثیر میها و تحولات انرفتم

 نقش گردشگری و زیارتی شهر. 3. 4

شود. در شاهرهای رردشایری ها تعیین مینقش شهرها براساس فعالیت اقتصادی غالب آن

 هااتر است و تولید و اشتغال بی،تری را نسابت باه ساایر بخاشبخش خدمات اقتصادی قوی

 -تفریحا  هاای کارکردتوانناد دارای کناد. شاهرهای دارای نقاش رردشایری مایمای ایجاد

و ... باشاند. یکای از اناواع شاهرهای  پاذیرای ، خریادمذهبی،  –فرهنی  تاریخی،  توریست ،

نظیار از اى با مجموعاهو محصاول  متفااوت  زیاارتیشاهر رردشیری، شهر زیارتی اسات. 

. مادیریت رردشایری ماذهبی و زیاارت در اسات تااریخ  کارکردهای ماذهبی، فرهنیای و

اعی و معناوی های ارتقای فرهنیی، اجتمشهرهای زیارتی ابعاد رونارونی دارد و علاوه بر جنبه

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C+%D9%80+%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
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هاا را نیاز محیطی آنمین نیازهای زیرساختی، زیربنایی، اقتصادی و زیستزائران و مجاوران، تأ

(. پاذیرش نقاش رردشایری در 65.. ص ،6934)پارک علم و فناوری خراسان،د ریردر بر می

با تحولات و تبارشناسی رردشایری دارد.  شهرها و سیر تحولات آن، ارتباط و پیوند مستقیمی

د ای را رقام زرردشیری در دوران سنتی رنا  و باوی افساانه داشات و جغرافیاای اساطوره

وابستیی های رردشیری شکل ررفته در دوران مدرن، (. کنش1. ص ،6913، 6)کراچکوفسکی

ثرات خود را بر ساخت و بافات دارد و ا ]و رفتمان های قدرت/دانش[کاملی به سرمایه داری 

های جغرافیایی)شهرها( برجای رذاشته است. عملا رردشیری ناوعی دیالکتیاک در امار محیط

 ای داردکاارکردی و رفتااری ویااژه-پیرامااون اسات و اثارات ساااختاری -داری مرکازسارمایه

در دوران پسامدرن اوقات فراغات و  این است که (. آنچه اهمیت دارد90 ص. ،6910)سقایی،

ود. رردشیری پسامدرن فرایندی از مجموعاه عوامال شرردشیری به عنوان ح  محسوب می

ل کارده و باه تباع آن فرهنیی و محیطی است که سبک زندری را متحاو -اقتصادی، اجتماعی

سااخت و  ایان تغییار و تحاول دری دچارهای رردشیری و از جمله شهرهای رردشیرمکان

ایان دوران اهمیات نقش و کارکرد خود شدند. حس نوستالژی و توجه به میراث فرهنیای در

-یاا برجساته ریاریمراتب و شاکلة بازار و قدرت در یک سلسلهیافت و پسامدرنیته به توسع

ون م،اهد نیاز، ایاران چا های رردشیری انجامید. هم چنانکه در شهرهای بازرگنهسازی ن،ا

هاای خااص "ن،اانه"اریخی و میراثی به عناوان روند شناسایی و ثبت آثار و اماکن با ارزش ت

ای برای رردشیری سرعت یافت و در راستای تقویت نقاش رردشایری آن و شهر و یا جاذبه

 های شهری و رردشیری به آن توجه مایریزی، در برنامهجذب و ماندراری بی،تر رردشیران

 ةتبارشناسی رردشیری فضاهای جغرافیایی ن،انیر اینست که رردشیری نتیجا ،ابراینشود. بن

به شهرها و تغییر و تحولاات شاهری  مدرنیسممدرنیته است و به همین نسبت در دوران ورود 

های مارتبط این نیرش، شهرها نیز نقش و کارکرد رردشیری را پذیرفتند و زیرساختناشی از

ورردشیری پسامدرن نیز نیاز به تفکار جغرافیاایی را  ها تقویت شدرردشیری در آن ةبا توسع

 فیزیکای زیااد تاراکم (.09-05 .ص،ص6910، )سقایید در آرایش فضای رردشیری مطرح کر

 مرکزیت و اقتصادی ررایینقش چند اجتماعی، -فرهنیی رونارونی و هانقش و ساختار، مردم

                                                           
1. Krachovsky 
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، )ماافی و ساقایی ر شهرهای رردشایری اساتای، از آثامنطقه و شهری داخل ةشبک در عینی

ردشیری در و بازییران قدرت در تعیین و تقویت نقش ر بین عناصر ة( که رابط0 ، ص.6911

 رذارد.شهرها را به نمایش می

 های تحقیقیافته .1

 پژوهش جغرافیایی قلمرو. 1. 1

در  م،اهدشاهر قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر شهرم،هد و فضای شهری م،اهد اسات.

، شارقی ةدقیقا 91و  درجاه 53شمالی و  ول  ةدقیق 61و  درجه 91عرض شمال شرقی ایران،

هاای کپاه داد در کاوهفاصال رشاتههزار کیلومتری تهران، در دشت م،هد و در حد فاصلة در 

 95601باا مسااحت  م،هدقرار دارد.  رودک،ف رودخانة ۀحوزدر شمال و بینالود در جنوب، 

 و مسااحت شرق ایاران و از لحااظ جمعیات ةمنطقبزررترین مرکز شهری در  هکتار وسعت،

 (6935) نفار  3057258جمعیتای در حادود م،اهد باا . دومین شهر پس از شهر تهران است

 م،اهدشاهر ارتفاع ةبی،یناست.  استان خراسان رضوی و مرکز ایران شرقیشهر شمال کلان تنها

 و سارد باه متمایل و معتدل اما متغیر، هوای و آب دارای. است متر 354 آن ةکمین و متر 6654

. اسات برخاوردار مر اوب و سرد هایزمستان و خ،ک و ررم هایتابستان از و است خ،ک

 درجاة 09 هازمساتان در آنکمیناة درجه بالای صافر و  09ها در تابستان درجه حرارت بی،ینة

باه . تاس شهرداری ةمنطق 69 دارایم،هد  (.01 ص. ،6935)شهرداری م،هد،  است صفر زیر

ساالانه  و باوده هاای شایعیانترین زیارتیااهرضا )ع( یکی از مهم امام مطهر دلیل وجود مرقد

)شاهرداری  اسات ک،اورهااز سراسر ایران و سایر  و رردشیر 6میلیون زائر 01از بیشپذیرای 

 (.01 ص. ،6935 م،هد،

 گردشگری شهر مشهد  -نقش زیارتیکنندة های تبیینصورتبندی گفتمان. 2. 1

ها م،هد بر مبنای شناسایی نقاط رسست، رفتمانزیارت شهر –تبارشناسی نقش رردشیری

های مختلف تاریخی صورت ررفته است. تبارشناسی نقاش ها در دورانو تحلیل اثرات رفتمان

                                                           
این  این رقم مربوط به تعداد ورود رردشیران داخلی و خارجی و مسافرانی است که از مبادی ورودی شهر م،هد به.  6

 اند.شهر وارد شده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%81%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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ایان هاای محادود اسات و درم،هد، تنها یک رهیافت باا چاارچوبزیارتی شهر -رردشیری

م،اهد اسات. ی رردشایری شاهرنظاری و کاارکردحاوزۀ مجال بیانیر تاریخ به هم پیوساته 

های رونارون آن تحت ها و صورتبندی رفتماناین نقش شهری، با شناخت رسستتبارشناسی

-دهنده به رفتماانتاثیر عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، به عنوان عناصر قدرت/دانش شکل

 این موضوع است. ها، درصدد تببین

 گفتمان دوران پیشامدرن کلان. 1. 2. 1

فضاایی آن تحات تاأثیر دو  -اجتماعی و کالبادی-و تحولات اقتصادی م،هدشهرایش پید

رضاا( ال بیعی )درۀ ک،ف رود و جلیة بینالود(و تاریخی )توس قدیم وم،اهد ؛خاستیاه اصلی

تاوان در ساه مقطاع می، بعد از اسلام را م،هدشهرترین تحولات تاریخی مهم قرار داشته است.

، میهاای نخسات اسالان سه مقطع عبارتناد از: سادهایرسی قرار داد.زمانی مورد واکاوی و بر

ن ایا.(60. ،ص6934)پارک علم و فنااوری خراساان،  آغاز قرن بیستمو  استقرار دولت صفویه

 ایهای حااکم بار تحولاات تااریخی و توساعهسه مقطع زمانی در واقع نقاط رسست رفتمان

 ی تاریخی خاود وهاهر یک به نسبت ویژری کهاست  و مدرن در دوران پی،امدرن م،هدشهر

ثیرات فضایی، کالبدی و اجتماعی و اقتصادی خاود را أبر شهر، ت شده ی واردنیروهاواسطة ه ب

 ن شهر و نقش و کارکرد آن در  ول زمان برجای رذاشته است.ایبر

   )ع(گسست نخست: پیدایش مشهدالرضا

هاای نخسات بعاد از اسالام در ر سدهاز مهمترین تحولات تاریخی، سیاسی و مذهبی که د

ران، ایا ه دریامران و خراسان رخ داد، به حکومت رسیدن خلفای سنی مذهب بنی اای شهرهای

،اان و تبادیل ای ران به مذهب ت،یع با سفر امام رضا)ع( به شهر توس، شهادتای ررایش مردم

کای از ی هریان، زیارت بان جای است. پس از مسلمانانهای مورد توجه کی از کانونی هم،هد ب

ثری در ؤتبدیل شد که نقاش ما سرزمینن ایترین رویدادهای تاریخی، اجتماعی و فرهنییمهم

ن بخ،ای از هویات اجتمااعی و باه عناوا "زیارت"مفهوم  و داشته است م،هد شهرتحولات 

در  آن را ایمنطقاه -هاای شاهریهاا و سیاساتیذاریسازیتصمیم، جریان م،هد شهرفضایی 

سرسبز ساناباد از  ۀدهکدساسانیان در  ۀیش از اسلام و در دورپ داد.ثیر قرار أتحت ت ول زمان 

که محل استقرار مرزبانان توس بود. پس از فتح خراساان  ی ساخته شدتوابع توس، بنایی مجلل
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پاس از شاهادت اماام رضاا)ع( در  در اختیار والیان خراسان قرار داشت وبه دست مسلمانان، 

 ،ان برای زیارت و بعدها برای سکونت باهایپیروان ن مکان، ای ،ان درای ه.ق و دفن 049سال 

کالبدی آن مرهون وجاود مرقاد اماام توسعة و  م،هد شهرپیدایش ن منطقه مهاجرت کردند. ای

مردم توس به روساتای ساناباد رستردۀ ه.ق مهاجرت  136در سال  ن مکان است.ایرضا)ع( در

فرنهااد، مطالعاات پایاه زیاارت، ) باشاد م،هد شهرتاریخ بنای  أمبدتواند میآغاز شد که خود 

 (.65. ص ،6939

 و تسلط گفتمان مذهبی گسست: استقرار حکومت صفوی دومین

ک،ور اعلام شد و به تباع  میعنوان مذهب رسمذهب شیعه به حکوکت صفویان، در دوران

کی از مراکاز مهام دینای، سیاسای و ی هبم،هد  و ران رو به فزونی نهادای آن جمعیت شیعه در

هاای هاای مهام صافویان در  ای جنا -دیل شد و به عنوان یکی از پاییاهفرهنیی ک،ور تب

فاای ای های سنی مذهب ازبکان در شرق و عثمانی در غارب، ولانی مدت صفوی با حکومت

 ثیرأتا تحاتن دوران تقویت نقش و کارکرد زیارتی و ماذهبی م،اهد ایدر ،. بنابراینکرد نقش

هاای آیاینیافت و رسمیت مذهب ت،یع در دوران صفوی مذهبی تقویت شد. دئولوژی دینیای

، تغییارات م،اهد شهرفضایی  -زیارت تدوین شد. همزمان با تغییرات و تحولات کالبدیویژۀ 

غااز شاد کاه ماحصال آن سااخت ساختاری از لحاظ معماری،  راحی نیز در ساختار حارم آ

 میولیت آساتان قادس از آغااز دوران صافوی و رسات بود. متعددهای رواق صحن و رنبدها،

 ۀدورتاا قبال از  .شادیافت و توسط پادشااه وقات تعیاین  اهمیتران ای در مذهب ت،یع شدن

آساتان  ریاریشاکلباا  ساادات موساوی و رضاوی باود. ۀعهادامور حارم باه  ۀاداریه صفو

 هداشته باه تادریج بابه عهده ران بارراه رضوی را رسانی به زائخدماتوظیفة رضوی که قدس

کاه شد، بطوریک سازمان بزرگ مذهبی، فرهنیی و اقتصادی در مقیاس ملی و فراملی تبدیل ی

هاای کلاان ک،اور و اریذار بار سیاساتیذثیرراأن نهادهاای تتاریمهمدر حال حاضر یکی از 

این نهاد سردمدار مدیریت زمین در شهر م،اهد  .استبازییران قدرت در سطح ملی و فراملی 

در ایاران بعاد از  اجتمااعی و اقتصاادی مهام هایسنت وقف یکی ازاست.  "وقف"وسیلة به 

 موجاب بایھمذ مناسک و اھو باورنسبت نزدیک بین ررایش به وقف  .است بوده ورود اسلام

 امااکن و شاهرها ای  بیعی و قابل درک، میازان وقاف در مناا  ،رونه باه کاه است شده آن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9
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 ایساابقه شهر م،هد موقوفات. شودمی نیز شهر م،هدقاعده شامل  ایان. باشاد بی،اتر مذهبی

 در جمله از ،بعد هایرسد و در دورهعصر صفوی به اوج خود می در بویژه و دارد دیرینه بس

 ۀدورناماه از وقاف 51 .یاباد مای اساتمرار نیز - فرودهافراز و  برخای رغمعلی -پهلوی دورۀ

اهمیات  ۀدهندکه ن،ان (6931، )اداره کل اوقاف و امور خیریه م،هد صفویه به جا مانده است

   .(664ص. ،6930)نیک مهر و وکیلی،  باشدف در مدیریت زمین در شهر م،هد میوق

ثیر أبه عنوان مهمترین عنصر کالبدی زیارت، تحت تمطهر و حرم  م،هد شهرتوسعة ایند فر

 توان به شرح زیر خلاصه کرد:میعامل مذهبی در دوران تسلط رفتمان پی،امدرن را 

 جااد ای،ان در بااد ساناباد تاوس وای ه.ق و دفن 049در سال  رضا)ع( وفات امام

 .کوچک ایبقعه

  م،هدقریة بقعه در زمان سلطان سنجر سلجوقی و پیدایش ایجاد حصاری برررد-

 .الرضا

  و رون  آن به جای توس در قرن ه،تم هجری م،هد شهرتبدیل قریه به. 

  مسجد روهرشاد، رواق ها و مدرسه( حرم در زمان شاهرخ تیموریتوسعة(. 

 ر علی،یر نوایییمل اماکن پیرامون حرم در زمان سلطان حسین بایقرا و امیتک. 

 ل بناهای حرممیایجاد بالا خیابان و پایین خیابان در زمان شاه عباس صفوی و تک. 

 اخانه در زماان جااد ساقای وان اصلی حرم وایهای جدید و  لا کاریساخت مناره

 (.61ص. ،6939، زیارت مطالعات پایه فرنهاد،)نادرشاه

 گفتمان دوران مدرنکلان . 2. 2. 1

 : جنبش مشروطیتنخستگسست 

تلااش و  رانایو آغاز رفتمان دوران مدرن دردوران قاجار  به« مدرنیسم»رانیان، با ای یآشنای

رانای ایجامعاة  سیاسی، و اجتماعی زندری مختلف شقوقتحول و درررونی در سامان و  برای

 دورانا  در بایاد را م،ارو ه جنبش آغاز فوکو، انیار رسست موضع از با الهام .ررددمیباز 

 موضاع بر تکیه با و باشد داده رخ قدرت روابط بندى درصورت رسست  هک کرد وجو جست

 و معماول روایت  رح کل . کرد آغاز برهه همان از توانیم را جنبش نای روایت وى روای 

 باا شاود، ما  آغااز روسیه و رانای هاى جن  در رانای شکست و م،رو ه جنبش از مرسوم
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 و سپهساالار عصار و خاان  رزاتقا می عصار پسس و سلطنت نظام در رزامیعباس  اصلاحات

 تاا اسات مادع  روایتا  چنینپذیرد.می پایان  م،رو ه جنبش با و افتی هادام تنباکو جنبش

تحلیال تحولاات  (.1ص. ،6934، )صادیقی یابادما  آشانای  و مواجهاه نوزدهم قرن از پیش

 و باروز. اوتی اساتران در دوران م،رو یت از منظر تبارشناسی، فضای تحلیلی متفای شهری

 در برشا  کاه است قدرت اقتصاد در تغییر و اجتماع  فضاى در نو اجتماع  نیروهاى ظهور

 دساتیاه باا نخساتوهلاة  در روشانفکران تضاد که است زمان نای از .دیآشمار می به تاریخ

 دییار باا شاان نساب سالطنت، دساتیاه با تعارض،ان زانمی با متناسب و شد آشکار سلطنت

 در تااریخ منطا ،  ندورا نایدر  بنابراین، .شد تعیین نیز تجار( و )روحانیان ى اجتماع نیروها

 "و  " ملات " بار شاعار تکیاه باا روشانفکران، باه موساوم رروه  .شود یم درررون رانای

 ،6934)صادیقی، شاوندمای ظااهر رانایا اجتماع  سیاس  صحنة در " ملت بر ملت حکومت

ران همچون م،اهد، تغییار و تحاول ای و یت در شهرهای بزرگبازنمود جنبش م،ر .(66ص.

 –رری در شهرها و هدایت آن توساط روشانفکران دینای و سیاسایاجتماعی و افزایش مطالبه

 جنابش نایا پیاروزی در مؤثری نقش، م،هد ویژه به و خراسان مردم اجتماعی آن دوران بود.

 نظام به مربوط هاینهاد، بودداده  روی که هاییقیام سرکوب از ناشی ف،ارهای دلیل به. داشتند

 هاایقیام و مباارزات اخباار اماا ،ررفات شاکل م،هد در ک،ور نقاط سایر از دیرتر، م،رو ه

 تهیایج در و شدمی منتقل ک،ور نقاط سایر به(، ع)رضا امام بارراه زائران توسط، مردم رستردۀ

 داشات ماؤثری نقاش براباری و عادالت باه رسایدن و اساتبداد با مبارزه برای، میعمو افکار

ن مقطع، حضاور روحانیات در ای اساسی درنکتة . (60-61.صص ،6939، )احمدی و خوشبین

 باه ساطح جامعاه باود. حاکمیتتوزیع قدرت  انتقال وکنار سایر روشنفکران مبارز، به منظور 

شاهر در  در دوران م،رو یت حاکی از تسلط نقش زیارتی م،هدشهربررسی تحولات کالبدی 

رسترش آن بطاور ، بوده دارای ساختاری سنتیم،هد  6059تا سال . استشهری توسعة فرایند 

نخستین عنصر غیرسنتی ساختار شاهر در دوره شااه . صورت ررفته بودتدریجی پیرامون حرم 

عباس صفوی به شکل خیابانی عری  در امتداد نهر چ،مه ریلاس کاه از  راحای چهاار بااد 

 ارتباا ی در بافات سانتی باوده اسات تارین محاورفته بود ایجاد شد که مهماصفهان الهام رر

 تکمیالهاای جدیاد در حارم اماام رضاا)ع( و جاد صحنای (.60-69. صص ،6914،)مهرازان
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ن برهه از تاریخ شاهری م،اهد ای هایقاجار از جمله شاخصهدورۀ بناهای شهری و مذهبی در 

 نهاادصانایع مسااتظرفه در دوران م،اارو ه، ایاان اوقااف و  ۀادارسایس أپاس از ت باشد.می

که اثرات آن در افزایش تعاداد  دید خود به قاجار دوران  ول در را هاییدرررونی و تحاولات

قاجاریاه،  ۀدوراز  (.60. ص ،6930)نیک مهار و وکیلای،  موقوفات در شهرها نمود یافته است

، تقویت اقتصادی و اهمیت اجتمااعی کردپیدا متولی آستان قدس، جاییاه سیاسی و اداری نیز 

، حاصل کمک های وقفی اسات کاه در آن دوره بسیاری از تحولات معاصر در رسترش م،هد

اساناد و مطبوعاات آساتان قادس  ۀادار) به آستان قدس صورت ررفته و اسنادش باقی اسات

 (.6935، رضوی

 گراییو تسلط گفتمان ملیپهلوی  آغاز حکومتگسست:  دومین

پهلاوی و روی  ةسلسل. شودمیران محسوب ای تاریخ در عطفی ةنقطکومت پهلوی آغاز ح

 استعمار انیلستان کار آمدن رضا شاه از همان روزهای نخست در امتداد استقرار نظام جهانی و

 ررفات شاکل ]مدرنیزه کردن ک،اور[ررایی افرا ی با هدف ملی ( و51ص. ،6911، مضانی)ر

و اعزام محصل باه  میهای فراوان در امور نظااو با کوشش  (.11-13 .صص ،6910، صدیقی)

های غربای و.. ، ررایش باه شایوهزدریغرب های تجدد لبانه و حذف مذهب،خارج و برنامه

ن دوره به دلیل استقرار و تثبیت دولات پهلاوی و اجارای ای. باعث پی،رفت و ترقی ک،ور شد

 دارد در تاااریخ ایااران خاصاای اهمیااتتحولااات های فرهنیاای و اجتماااعی و بااروز سیاساات

-ماذهبو ررایی ررایی، تجددناسیونالیسم، باستانهای فرهنیی رضا شاه حول محور سیاست.

مردان رژیم سالطنتی از راه رواج سکولاریسام دولت (.05ص. ،6991)صدی ، ر،ت میزدایی 

 ،  ،می)هاشا غااز کردنادهای ملی پیکار خود را بر سر مذهب آو تغییر نمادهای دینی و سنت

منبع مالی و  ،جنبش تجددخواهی اقتدارررا برای نوپردازی نیازمند  رح بود و قانون .(11. ص

ن نیازها، دساتور زباان جدیاد ایرویی بهسالاری پهلوی در شهرسازی برای پاسخندیوا. مجری

-منطقه طرنجی،ش ةالیوی قرن نوزدهم اروپا، توسع های  بیعی،خیابانی چون جدید بر اصول

در دوران پهلاوی (. 0ص. ،6911)وحدت زاده،  بنیاد نهاد را نیاری بافت کهنابندی و فرسوده

عناوان یاک جازء در و باهمای شهری تغییر ماهیات و نقاش داد سی ۀدهندعناصر ت،کیل ،اول

 باه ن دوران، نسابتایا فضای شاهری در .کردهای غالبا متفاوتی را بازی سیستم شهری، نقش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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های پی،ین به سمت و سوی فردررایی و انفکاک فضاهای شهری و ررایش باه فضااهای هدور

ماذهبی، در  هاایهاا و رارایشرایی جاییزین انیاارهرخصوصی در شهر، به پیش رفته و ملی

 هاا شادآنشهرها و نقش و کارکرد توسعة ها در فرایند سبک زندری شهرن،ینان و تمایلات آن

تبلاور  نشاهر مکاا باود و یرشیدن ایاصلی ةخمیرماینوررایی  (.9ص. ،6911)وحدت زاده، 

 (.60ص. ،6915، ایزد پناه) شدنوسازی و تجدد لبی  کالبدی نووارری و نوررایی،

در این دوران تضعیف شد و عوامل قدرت )سااختار سیاسای حکومات و  "وقف"جاییاه 

 راساتای دره شاا رضااداری باه حکومات تلااش کارد. قوانین( در جهت انتقال قدرت زماین

چاون یکای  .جامعاه، در اوقااف دخالت کرد ات درروحانی و مذهب جاییااه کاردن محادود

از منابع قدرت مالی و استقلال علما از این  ریا  بود، رضا شاه برای محاروم کاردن علماا از 

 کرد ارائه قوانینی و هابرنامه ،هاآنقدرت  از کاساتن نتیجه در واین استقلال مالی و قطع درآمد 

تصویب قانون موقوفاات در را در فرایند اداری وقاف بی،تر کند.  حکومت کنترل و دخالت تا

ریری وسیعی را باه دولات ساط دولات، قدرت تصمیمتواماور وقاف  ۀاداربارای  6969سال 

ای ی خصوصی به وقفی اثر قابال ملاحظاهها بر روند تبدیل اراضاین سیاستد. کر تفوی  می

 است. داشته 

 ک،ااورزی ایھبسیاری از زماین دوم پهلوی ۀدوراجرای قانون اصلاحات ارضی در  در اثر

بارای فارار از خراساانی داران زمااین و ک،اااورزان. شادند ارضای اصالاحات قانون م،مول

وقاف  را خود هایزمین ن،ود، خارج دست،ان از آنان هایدست این قانون و برای اینکه زمین

م،امول قاانون  ابتاادا در وقفاای هاایزماین چند هرمراحل اصلاحات ارضی  کردند. در  ی

. دربار ررفات نیاز را وقفای هایولی این قوانین در مراحل بعدی زمین ،اصلاحات ارضی ن،د

 اقتصاادی ایھنیرو در ایجاد شده هایدرررونیو  54و  04 هةدتحولات اقتصادی و اجتماعی 

 ااایھزار و روحانیاات شااد. در ایاان زمااان سیاسااتاجتماعی ایران باعث نزدیکای باا و

بازار سنتی که دییار خاود را از  .بازار و تجارت نیز ک،ایده شاد ةاقتصادی حکومت به عرص

عمیقتری پیدا کارد. سااکنان و شااغلان باازار  میرایایھدیاد، باا روحانیات راود خاارج مای

 دییار سوی از و مطهرزدیکی به حرم ن و شهر بافات مذهبی فضای خا ر به سو یک از م،هد

 بایھاعی و ماذاجتما هاایرا در فعالیات حضاور بی،ترین روحانیت، و بازار ةدیرین پیوستیی
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اوقاف و دفتار موقوفاات  ۀادار ب  اسناد  .دادند انجام دکاان و مغازه وقف ةزمین در بخصوص

 در .فتاه اساتمورد وقف صاورت رر 011 م،هد در پهلوی ۀدوردر آستان قدس، در مجموع 

ة زمین و مابقی در زمینا و باد نوع از موقوفاتی ،وقفی هایرقبهدرصد  54بیش از  پهلویۀ دور

 ،6930مهر و وکیلای، )نیک استی و پزشکی و امور اجتماعی بوده ر، تجاری، درمانمسکن زائ

 (.660-660.صص

ختار شاهر و ساا .م،اهد شادتغییراتی در بافت قدیمی ن دوران باعث ای رفتمان مسلط در

هادایت و  ،. سه عنصر شاخص شهریامتداد یافتغرب جهت توسعه به سمت غرب و جنوب

های دولتای فلکه و ساختمان، شهر را بر عهده داشته است این عناصر عبارتند از: خیابان ةتوسع

رشاد ورساترش فیزیکای  اند.های بسیار مناسبی در شهر قرار ررفتهو خدماتی که در موقعیت

. ص ،6914)رهنماا، شادهای جدید بر روی بافت قدیم آغاز با ک،یده شدن خیابان هدم، شهر

.91.)  

قبال در جهات  ۀدورهمچاون  م،هدشهرفیزیکی توسعة ، 6905-6995های سال ةفاصلدر 

بنادی ولی خطوط اصلی توسعه همان چارچوب و اساتخوان ،غرب و جنوب غرب ادامه یافت

هاایی از شامال آن باه توساعه در بخاش ،همچنین بود.قرن این  ةسال اولی 05شکل ررفته در 

آهان و در ایان زمااان راه .وقاوع پیوساته ای و غیرمنظم در مجااورت شاهر باشکل حاشیه

 ،6915)آجودانی،  شرقی شاهر را تا حادی تثبیات کرده بودندفرودراه حدود شارقی و جنوب

از جمله با اجرای اصالاحات  ؛افتاد به بعد تحولاتی که در کل ک،ور اتفاق 04ةدهاز  (.36. ص

تزریا  درآماد نفات باه اقتصااد ک،اور و  و 6950، رران شدن نفت در 6906در سال  ارضی

منجار باه کاه سیساات اداری و... أهای صانعتی، تفعالیت ةتوسعصرف آن در شهرها در قالب 

در ایان  روساتا شاد. اشتغال و هجوم مهاجران روستایی ورسستیی روابط شهر و ةزمینایجاد 

یافتاه و عامال  اداری و سیاسی ارتقاا به از زیارتی و رردشیری م،هد شهرنقش  مقطع زمانی،

در پیوند قدرت و دانش  شهر برخوردار بوده است.توسعة کمتری در هدایت  اهمیتمذهبی از 

جمعیت، بای  م،کلات ناشی از رشدو  04 ةتحولات دهنظام بروکراتیک پهلوی،  ریریشکلو 

 رح جامع شاهر  ةباعث شد که تهی و...نامنظم شهر  ةتوسعاستفاده از اراضی،  ۀنحوه توجهی ب

-6914ساله )05 ۀدور. این  رح برای یک شودابلاد خازنی  به مهندسین م،اور 6901در سال 
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حال اپاس از تصاویب مر به شورای عالی شهرساازی تسالیم و 6954 سال در ( تنظیم و6905

   هرداری ابلاد شد.به ش 6950 سال اجرایی آن در

ربی جنوبی و غمحدودۀ سنتو بود که جادۀ ، شدمحور اصلی توسعه که در این سال احداث 

غربای محادودۀ . ایجاد دان،یاه فردوسی و پارک ملات در کردتعیین می 6955شهر را تا سال 

د. در سمت شمال و کردنشهر را به سمت غرب ت،دید توسعة سنتو از عواملی بودند که جادۀ 

ای انجام ررفته و روستاهای زیادی باا بافات شاهر ادغاام رق شهر توسعه به صورت حاشیهش

به بعد در  6955. شروع به احداث کمربندی صدمتری، بر اساس  رح جامع، نیز از سال شدند

ای را در ا راف های حاشیهتوسعه سازیمدرنیته و مدرن سمت شمال و شمال شرق شهر رشد

تسلط رفتماان مبتنای بار الیاوی در مجموع  (.33. ص ،6910 زاده، )عباس خود ت،دید نمود

که همراساتا باا تحولاات  جاد کردای دو تحول عمده در بافت کالبدی، م،هد شهردر  مدرنیسم

ها و میدانعبارتند از: احداث  . این دو موردران رخ دادایشهرسازی دوران استیلای مدرنیسم در

جااد باازار ایفضاهای پیرامون حرم وتوسعة اول وتخریب و  پهلویدورۀ های جدید در خیابان

-در جهات هقدرت حاکما ۀکنندعنوان اهرم تقویتبنابراین دانش به ؛پهلوی دومدورۀ رضا در 

 کرد.شهر عمل توسعة به  دهی

 دئولوژیکای هاینگفتماو تسلط خُرد رانای میگسست:  انقلاب اسلا سومین

، تاابعی میس از پیروزی انقلاب اسلاپ م،هد شهرو بافت  رفتمان حاکم بر تحولات ساخت

و انقلابی و محور قارار دادن آن در  میها و اصول اسلاررایی و توجه به ارزشاز رفتمان اصول

 مبتنای بار ریازیبرناماهباشاد. مای حاکمیاترد رذاری کلاان و خُاها و سیاستسازیتصمیم

توساعة جهت ریری  ،ک،ورتوسعة چهارم  ةقانون برنام هبن تفکر ای یالقاو  میدئواوژی اسلاای

توان رردشیری در  ین قانون به ارتقاای 640مادۀ شهرهایی چون م،هد را روشن ساخت. کلان

هاای رردشایری، حمایات از ورود بخاش زیرسااخت مینأتامنا   مستعد اختصاص یافت. 

هاای دولتای از حمایات پذیری نواحی مستعد،افزایش رقابت خصوصی به اقتصاد رردشیری،

زمیناة کید قارار ررفات کاه أاین برنامه مورد ت رذاران داخلی و خارجی رردشیری درسرمایه

هاای پانجم و ن فرایند در برناماهایرردشیری در شهرهایی چون م،هد را فراهم کرد وتوسعة 

حاوزۀ هاای ای و محلای و پاژوهشمنطقاه ةهاای توساعدر  ارحافات. ی هش،م توسعه اداما
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شیری و زیارت که در تعاملی م،ترک میان نهادهای مدیریتی و مراکز علمای و پژوه،ای ررد

 .پدیدار شدزیارت م،هد  -پ،تیبان نقش رردشیری  ء6تدوین شد، اپیستمه

ران و در پی رساترش تساهیلات و خادمات ایمیپس از پیروزی انقلاب اسلان اساس، ایبر 

زیاارت و اقامات در شایوۀ ران و ئار حجم زاوسیعی د عمی  وتحولات  زیارتی و رردشیری،

ر و رردشایر عامال ئازا یصد هازار نفار و روزانه چند میلیون ةم،هد پدید آمد. حضور سالان

است که بر تماام مناسابات اقتصاادی و اجتمااعی، رفتارهاای فرهنیای،  ایثر و ویژهؤبسیار م

ثیر رذاشاته أل زمان تفضایی شهر و نقش و کارکرد آن در  و -فضاهای شهر و سیمای کالبدی

اصالی زیاارت انییازۀ ران و رردشیرانی شد که علااوه بار ئفعالیت زاحوزۀ  م،هد شهراست. 

مناد شاوند. باه های تاریخی، فرهنیی و  بیعی پیرامون شهر بهارهتمایل داشتند از سایر جاذبه

ت. افازون زائاران رو باه توساعه رذاشادلیل تقاضای رردشیری به دنبال رساترش روز همین

رفتمان سنتی جدید، تسلط ن مقطع و ای در میدئولوژی اسلاایاررچه استقرار حکومت مبتنی بر

شادن و اماا فرایناد جهاانی ،جاد کاردایهای رردشیریفعالیت ةتوسع هایی را برایمحدودیت

را بااه ساامت و سااوی تفکاارات  م،ااهدشااهرهااای فرهنیاای و اجتماااعی، فضااای فرارفتمااان

ها شهری و  رحتوسعة توان در اسناد  میکه انعکاس آن را  برد، بطوریپسامدرنیستی به پیش 

. از کاردهای اجرایی شاهری م،ااهده های دستیاههای رردشیری و اقدامات و برنامهو پروژه

-باززناده و شده است، توجه به شناسایی، احیاا ن راستا انجامایترین اقداماتی که درجمله مهم

تااریخی و فرهنیای در  میاراثفضاایی و  -د ارزش های مکانیو واج میراثیسازی فضاهای 

تقویات  از بعد از انقلاب نیز حاکی م،هد شهرتوسعة بررسی اسناد فرادستی  است. م،هد شهر

   .ن  رح هاستاینقش زیارت و رردشیری  در

زیارت توسعة های شهری م،هد، ارزیابی دقیقی از امکانات و محدودیتمجموعة در  رح 

ماان زهای زیارتی و رردشیری به  ور توأنیا مینتأتا بتواند برای  یری صورت ررفتو رردش

و تقسایم کاار  های جدید فعالیتجاد کانونایو هماهن  در جهت الیوی تمرکز غیر متمرکز و

 کرد.  ریزیبرنامههای نسبی و رقابتی رردشیری متوازن بر اساس مزیت

                                                           
1. Episteme 
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ران آن در ئاحارم و زامجموعاة یاف جاییااه تعر ،تارین مسائلهدر  رح جامع م،هد، مهم

پایادار شاهری اسات. بعاد از آن توسعة در چارچوب  م،هد شهرساختار فضایی و کارکردی 

عاماة ساایر نیازهاای فراغتای و رردشایری بارای  مینأتاناده نیاری بارای یآ و ریازیبرنامه

هاای اس  رحو فراملی است. در مقی ایهای مختلف شهری، ملی، منطقهرردشیران در مقیاس

تفصیلی شهری، عمدتا مطالعات دارای دو هدف است؛ نخست تعیین جاییاه و نقش و کارکرد 

پایادار و توسعة خدمات زیارتی و امکانات آن در جهت کمک به مین أتمنا   شهری از  ری  

متوازن شهری و دوم، شناسایی و تجهیز سایر منابع فراغتی و رردشایری در ساطح منطقاه باه 

فرنهااد، مطالعاات پایاه ) ، شاهری و فراشاهریایبرداری پایدار در مقیااس منطقاهرهمنظور به

عنوان نقش مسالط به "زیارت و رردشیری"، این اسناد توسعهای در .(05ص. ،6939، زیارت

مدت شاهری بار آن اسااس میانمدت و رذاری شده و برنامه های بلندها، هدفریزیبرنامهدر 

کاه محلاات  هثیررزار باودأت م،هدشهرت کالبدی رایند به نحوی بر بافن فای تدوین شده است.

و کاارکرد  کارده های رردشایرپذیررا تبدیل به محدوده م،هدشهرپویا و فعال اجتماعی مرکز 

 اخیار در ةدر  ی سه سال چالش اساسی کهمسکونی و اجتماعی شهری آن را تغییر داده است. 

کارانه به رردشیر است و هویت تاریخی شهر نیاه کاسب ةها رخ داده است،  ساین محدودهای

رسان شاهری چنادان های خدماتو دستیاه زمینبرداران از دید اندک ساکنان باقی مانده، بهره

 م،اهدشاهرهای بهسازی و نوسازی بافت مرکزی ت نبوده است. فرایند اجرای  رحاهمیز ئحا

آن تخریب و ناابودی محلاات دارای  ةت که نتیجن  رز تفکر به شهر بوده اسای مبه نوعی مقوّ

ن موضاوع ایاست. ارر چه اخیرا به منظور کنترل و مدیریت م،هد شهرارزش معنایی و هویتی 

. در ر،اتشهری م،اهد، باه آن بااز نخواهاد  ةفضاهای از دست رفت ،اقداماتی صورت ررفته

فاظات از حیثیات مکاان و به منظور جلوریری از تاداوم اقادامات مغاایر باا حهای اخیر سال

فرهنیی پیراماون حارم اماام رضاا )ع(،  ارح  -های ملموس و ناملموس بافت تاریخیارزش

شاد و لغو و اجرای آن متوقاف  -6911مصوب سال  -نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم 

های اجرایی ابلااد ضوابط حریم منظری حرم امام رضا)ع( به دستیاه 6931پس از آن در مرداد 

نقش پار رنا  و مسالط زیاارت و  از پیییری و تدوین و تصویب ضوابط مذکور حاکی د.ش

است که همچنان از  ری  عناصر قادرت  م،هد شهرهویت شهری مبتنی بر فرهن  زیارت در 
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 می دئولوژی حاکمایپ،تیبان آن، به بازتولید فضای شهری بر مبنایهای دانشها و شبکهو رشته

   پردازد.
 

 
 1391تا 1311مشهد از شهر فیزیکی ۀتوسع روند ۀقشن -2شکل

 6939خذ: مهندسین م،اور فرنهاد، مأ
 

و  ریازیبرناماه ۀدر نحاو ،ن نقاشایارردشایری و تقویات - آثار استیلای رفتمان زیارت

های رردشیری و زیارت و آماار ورودی زایاران و رردشایران هویادا مدیریت بر زیرساخت

بار ذ.و کالبدی قابل  رح و واکااوی اساتصادی، اجتماعی فرهنیی ن آثار در ابعاد اقتای ست.

آماار تعاداد شااغلین ارایاه شاده توساط  مدل تعیین نقش شهر بوژورارنیه و همچناین اساس

به سمت نقش بازررانی ساوق  م،هدشهر(، نقش 6934-6935) هایشهرداری م،هد،  ی سال

عماده  باشاد. میتجاری  –نقش بازررانیدارای  6935، با توجه به آمار سال م،هدشهریافته و 

کالاهاا و خادمات بخاش رردشایری و باه ویاژه  ة ارائةزمینفروشی نیز در های خردهفعالیت

رپاذیری در ئر و زائادرآمد حاصال از زا (.6935)شهرداری م،هد،  سوغات رزارش شده است

باه حادود  6915ریاال در ساال میلیارد  36.1بسیار چ،مییر است به  وری که از  م،هدشهر

افازایش یافتاه  6934ریال در سال میلیارد  1191.16و به رقم  6914ریال در سال میلیارد  640
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دارای  ،م،اهد شهر. روند حضور زائرین در (90 ، ص.6934)استانداری خراسان رضوی، است

 هاایدر ساال م،هدشهرروندی صعودی بوده و با شیبی ملایم، تعداد رردشیران و زائران کلان

نفار در ساال  میلیون 94به  6930نفر در سال میلیون 09که از بطوری است.نده رو به افزایش یآ

رد رردشایری نقاش و کاارک (.64 ، ص.6931، رسیده است)استانداری خراسان رضوی 6931

 درراذارد، مایثیراتی کاه بار بافات و سااخت کالبادی شاهر برجاای در شهرها، علاوه بر تاأ

 های مورد نیااززیرساخت مینتأ و منابع مالی، به زمیناراضی و تخصیص کاربری  ریزیبرنامه

هاای ة آن در  ای دورهانجامد. لذا پذیرش نقش رردشیری و تقویت و توسعمین نقش نیز ای

، از  ری  واکاوی چیونیی تخصیص تسهیلات م،هد شهرمختلف تحولات فیزیکی و کالبدی 

ن نقش نیز قابل تحلیال اسات. ای مرتبط باای شهری ها در فضو پراکنش آنو تجهیزات شهری 

 ۀمحاادودساااخت و سااازهای زیربنااایی و روبنااایی یااک  میتمااا ۀهااا در برریرناادزیرساااخت

های بهداشتی، سیستم ،های ارتبا یشوند و به  ور عمده شامل سیستممیمحسوب  جغرافیایی

 . باشندمیکزتفریح و...ها، مراکزخرید، مراها،رستوراننقل واجزای آن، هتلوحمل
 

 
 ها( در شهر مشهدو هتل آپارتمان هاسیسات اقامتی )هتلأالگوی پراکنش ت -3شکل

 6931کل میراث فرهنیی، صنایع دستی و رردشیری خراسان رضوی،  ۀ: ادارأخذم
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 شاهرونداندر حقیقت شهروندان موقتی هستند که همانناد  م،هد شهرران و رردشیران زائ

 شاهرلذا بار اسااس مطالعاات  ارح جاامع  .کنند میو تجهیزات شهری استفاده  سیساتاز تأ

سیسات و تجهیزات مورد نیاز با عة حوزه زیارت و رردشیری، سرانة تأهای توسو  رح م،هد

فضاای  تاا محاسبه شاده 6040تا اف   م،هد شهر)رردشیر(  توجه به جمعیت ساکن و موقت

هاا شاامل ن زیرساختای و ساکنان را داشته باشد. ردشیرانررویی به نیاز شهری توانایی پاسخ

دساتیاه  0699دستیاه(، تعاداد  69010کیلومتر معبر درون شهری، پنج نوع تاکسی فعال ) 144

های متعل  باه شاهرداری م،اهد، یاک خاط  فضای پارک در پارکین 66031اتوبوس شهری، 

 00متر خط ریلی باا ساهم جابجااییکیلو 6044شده قطار شهری،  ریزیبرنامهفعال و سه خط 

پارواز داخلای و  09101 ازبیشدوم بعد ازتهران، انجام  ةریلی ک،ور و رتب از کل شبکةرصد د

سیسات واحد تأ 300المللی م،هد، ( از  ری  فرودراه بین6930ی )ورود پرواز خارجی 1911

کاه  6931ر ساال تخات د 34366)هتل، هتل آپارتمان و مهمانپذیر( باا ظرفیات میاقامتی رس

باشاد،  مایو ا راف حرم مطهر مساتقر  شهرمرکزی  بافت ۀها در محدوددرصد آن 34 ازبیش

هاا و فضااهای هاا و صاحندر حرم مطهر در غالب افزایش رواقر افزایش ظرفیت پذیرش زائ

حفاظ و ، خادماتی و رفااهی ،مایعل ،احداث فضاهای فرهنیای، منوره ةروض ةتوسع، زیارتی

مؤسساات  جاادای ،اجتمااعی، تبلیغای هاای فرهنیای،برناماه ، ارائةقوفات و نذوراتاحیای مو

هاای متاولی و اقدامات فرهنیای ساازمانو... توسط آستان قدس رضوی  فرهنیی و اجتماعی

 ةهای کالبدی و فرهنیی است که با هادف توساعزیر ساخت از مدیریت زیارت و رردشیری،

در  م،اهد شاهررردشایری  -نقش و کارکرد زیاارتیو تقویت  تعمی رردشیری و زیارت و 

)اساتانداری  و مدیریت شده اسات ریزیبرنامه، و م،ترک های دستیاهیها و برنامهقالب  رح

، فرهنیای میاراثکال  ۀ، ادار6935، سازمان ترافیک شهرداری م،اهد، 6935خراسان رضوی، 

 (.6931استان،  صنایع دستی و رردشیری

 سااختار، در بررسای م،اهد شاهرپاذیری رردشایری بار نقاش– استیلای رفتمان زیارت

یاباد.  مایباازنمود  زیاارتی -زیارت و رردشیری مذهبی ۀسازمانی و ت،کیلاتی اجرایی حوز

با مسئولیت معاون اجرایی رئیس جمهور  6934ةدر دهت،کیل و تصویب کاررروه ملی زیارت 

 میراث کل ۀ، اداررداری م،هدشه ،آستان قدس رضوی ،استانداری خراسان رضویو همکاری 
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مهمتارین راام در  ای و محلی،در تراز منطقه های عضو کاررروهسایر دستیاهاستان و  فرهنیی

پ،اتیبانی عناصار قادرت در ساطح ملای، شاکل  با راستای تقویت نقش زیارتی م،هد بود که

لتای(، های اجرایی در ارتباط باا زیاارت در ساه ساطح ملای )دولتای و غیردودستیاهررفت. 

رفتماان  ،که در تعامل با یکادییر پردازندمین خصوص ای فای نقش درای و محلی به ایمنطقه

را  م،اهدشاهرزیارت  -نقش رردشیری و مبتنی بر روابط قدرت/ دانش، تقویت کننده مسلط

 .  کنند میمدیریت 

 

 
 هاد و طرحر و زیارت و گردشگری در اسنائهای اجرایی در ارتباط با زاتگاهدس -4شکل

 6931، های تحقی مأخذ: یافته
 

بار مباانی  م،هدشهرثیررذاری در تولید و بازتولید فضای ذکر شده بی،ترین تأهای دستیاه

علاوه بر رفتمان رسمی ماذکور، نهااد کنند.  مینقش و کارکرد رردشیری و زیارت را رهبری 

قادرت ا در اختیاار داشاتن بار ارفتماانی تاثیرراذارآستان قدس رضوی به عنوان یک عامال ف

-درصد از اراضی شهری، به عناوان مهام 56و مالکیت وقفی  مدیریت بر اراضی شهری م،هد

دهای باه آن و جهت همدیریت بر شهر، چیونیی توسعرذار بر ساختار ترین عامل قدرت تاثیر

 ده است.کرنقش و کارکرد آن در  ول زمان عمل 
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  گیری و پیشنهادهانتیجه. 6

وشتار تلاش شده است تا با تمرکز بار روش تبارشناسای فوکاو، باه تحلیال نقاش در این ن

هاای مسالط و آثاار هاا، رفتماانزیارتی و رردشیری شهر م،هد، از  ری  شناسایی رسسات

با  بررسی ساختار قدرت در پیوناد باا داناش  شود وپرداخته   ها بر شهر م،هدفضایی رفتمان

تحلیل مناسبی از تحولات نقش شهری م،هد ارائه شاود. که به تولید فضای شهری منجر شده، 

به این منظور، به بررسی پی،ینه و منابع علمی مرتبط که عمدتا باا رویکارد نحولاات و فرایناد 

ها در  ول زمان شده اسات، پرداختاه نقش آن تغییراتار تاریخی شهرها که نهایتا منجر به ذر

روش تبارشناسی شاامل  بر مبنای اجزای رچوب مفهومی پژوهششده است. مبانی نظری و چا

کی از آن اسات کاه اها تدوین شد. نتایج پژوهش حاها و آثار تسلط رفتمان،رفتمانهارسست

یابد. رهیافت تبارشناسای باه شهر م،هد در پیوند با نقش زیارتی آن معنا می توسعةپیدایش و 

ر نیااه د نیارد.تااریخی مایشهر را با نیاهی  ءپدیدۀاست که  چارچوب نظری و روشیمثابة 

تی و رردشایری نقاش زیاارآورنادۀ تاریخی مبتنی بر تبارشناسی، ساختار قدرت/دانش پدیاد 

تحلیال و  ،مدرنیسامورود و پایش از  مدرنیسامرفتمان دوران تسلط م،هد، در درون دو کلان

شاهادت اماام ثیر دو رسسات مهام؛ نخسات أواکاوی شده است. رفتمان پی،امدرن تحات تا

الرضا و دوم، استقرار حکومت صفویان و رسامیت ماذهب ت،ایع در ( و پیدایش م،هدرضا)ع

آفرینی روابط قدرت/دانش به سمت و سوی تقویت نقش مذهبی و زیاارتی نقش ةایران، عرص

به ک،اور و تسالط رفتماان مبتنای بار آن و در  مدرنیسمورود هنیامة م،هد پیش رفت و در 

، در تعامل با فضای جهانی و ملی و در قالب ساه خُارد پاسخ به تحولات فضای اجتماعی شهر

ررایی پس از پیروزی انقلااب اسالامی، باه ررایی عصر پهلوی و اصولرفتمان م،رو یت، ملی

اساتان  نخستین شاهرم،هد به عنوان شهرد. کررردشیری حرکت  -سوی نقش تلفیقی زیارتی

داشاته  قابل تاوجهی یزیکیف ریری و رشد خود، رسترششکل ۀدورخراسان رضوی در  ول 

، توساعه شاهرهای ک،اورنبرخلاف سایر کلاا، های توسعة فضایی م،هدیکی از ویژری. است

بخش خدمات )به  ور عمده زیارتی ورردشیری( است. این  های اقتصادیفعالیت ثیرأتحت ت

ریاری مراکاز ویژری در ت،دید تمرکز خدمات و صنایع مصرفی در نزدیکی شهر و عدم شکل

ارار چاه جنابش . های مستقل در پیرامون شهر ماؤثر باوده اساتراهایع اساسی و سکونتصن
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شاهری و توساعة ترین نقاط رسست تاریخی م،هد و تغییار رویکارد یکی از مهم م،رو یت 

تحولات اجتماعی جریان روشنفکری در ایران بود، نتاایج آن در بعاد کالبادی و اقتصاادی در 

رفتمان حاکم بر تحولات شاهری دوران پهلاوی اول تری یافت. دوران پهلوی بروز و نمود بی،

)هرچناد نااقص( و فاارد از تفکارات  اصاول مدرنیسامپایة ، تماما بر شهریعرصة و دوم در 

بار  "جادایی سیاسات از دیان"تفکار و و مدیریت شهر باود  ریزیبرنامهمذهبی تاثیررذار بر 

ی ساایه افکناده باود. تحولاات شاهری و المللهای ملی و بینریریصمیمها و ترذاریسیاست

نقش ملای پایة پذیری شهرها بر های غربی و نقشمدلپایة فیزیکی شهرها بر  –کالبدیتوسعة 

شاد کاه انعکااس و میمراتبی توزیع قدرت در ک،ور، تعریف ها و نظام سلسلهالمللی آنو بین

و ک،اور توساعة هاای برناماه و محلای و ایمنطقهتوسعة توان در  رح های میبازنمود آن را 

شهر ماذهبی عنوان دومین کلانم،هد به .کرددر آن مقطع م،اهده شهرهای بزرری چون م،هد 

م،اهد پایتخات "المللیو پذیرش نقش بین 6935زائر در سال میلیون  01جهان اسلام با حدود 

رخاوردار ران بایااز جاییاه ویژری در صنعت رردشیری "0461فرهنیی جهان اسلام در سال 

-اقامتیاه باوم 61نفر شب،  661444واحد اقامتی با ظرفیت اسکان   6544است. وجود بالغ بر 

 ةخاناو سافره راهایمیانمجتمع پذیرایی،  651دفتر و شرکت خدمات مسافرتی ،  991، رردی

وجاود  (، 31مهرمااه )نظارت بر تأسیسات رردشایری حوزۀ برتر ملی در رتبة ، دریافت سنتی

-از جمله نقااط قاوت و پتانسایلرردشیری  ةنمون ةمنطق 99رردشیری و ی هدف روستا 60

صانعت رردشایری در اختیاار توسعة به منظور  م،هد شهرویژه ن استان و بهای یی است کهها

کاه در حادود  استان در فهرست آثار ملای ۀاثر تاریخی ثبت شد 6041وجود   ،همچنیندارد. 

شناسای و ماردم شناسای، ی باساتانهااباشد، وجود ماوزه یم م،هدشهراثر آن مربوط به  544

  1د ملی مفاخر و م،اهیر ک،ور در استان با مرکزیات م،اهد، وجاوروز  5روز از  9اختصاص 

ن موارد است ای ترینفرهنیی ملی در استان که پاییاه توس به عنوان یکی از مهم میراثپاییاه 

ن شاهر محساوب ای ذخایر فرهنیی و رردشیریو  هایکی از جاذبه، م،هدشهر ۀو در محدود

کاه هریاک دارای  م،اهدشهرهای اجرایی ارتبا ات مستمر اداری و حقوقی دستیاهشود و می

نقاش  برتاری، حااکی از هساتندسازمانی در مدیریت و ارایه خدمات رردشیری وظیفة شرح 

نقاش شاهر م،اهد انة تبارشناساتحلیال  ،است. بنابراینشهر ن کلانای در یو زیارت رردشیری
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تا کناون  و م،هد بوده شهرتوسعة آغاز پیدایش و نقطة به عنوان  ینقش زیارتدهد که ن،ان می

داری و ورود تفکرات مبتنی بر سارمایه اجتماعی –اما تحولات سیاسی  ،استمرار یافته است نیز

صاادی، باه فضای شهر را در ابعاد کالبادی، اجتمااعی و اقت مدرنیسمو پست  مدرنیسمدوران 

یعنی رردشایری ساوق داده اسات و سااختارهای درهام  ،یسمت و سوی نقش مکمل زیارت

نقاش  شهری را به سمت تلفی توسعة اهانه، دانش و قدرت، در یک م،ارکت فعال و آرتنیدۀ 

ل دارد، ئ، رویکردی انتقادی به مسا. از آنجا که تبارشناسیاندکرده زیارت با رردشیری هدایت

حاوزۀ ریازان و باازییران روی تعارضات نظاری برناماهتواند پاسخش حاضر میپژوه آوردره

 زیارت و رردشیری در ک،ور و شهر م،هد باشد.مدیریت 

 نامهکتاب

 (. کتاب تردید. چاپ یازدهم. تهران: ن،رمرکز.6910احمدی، ب. ) .6

. هاای روسایه، فرایندها و سیاستهازمینه : م،رو یت در م،هد(. 6939. )م، خوشبین ؛ح ،احمدی .0

 .66-09(، 06) 666،  ایران و اسلامپژوه،ی تاریخ  -نامة علمیفصل

. م،اهدنقش صنعت توریسم در تحولات اقتصادی شاهر(. 6914، ح. )ابری،می آثار، م؛فی اخلاقی .9

 . تهران.ایران.دان،یاه تهراندیریت جهانیردی. م کارشناسی ارشدپایان نامة منت،رن،دۀ 

رازارش (. 6931ادارۀ کل میراث فرهنیی، صنایع دستی و رردشایری اساتان خراساان رضاوی. )  .0

 آماری رردشیران ورودی به خراسان رضوی.

 (.رزارش عملکرد دولت تدبیر و امید. 6935استانداری خراسان رضوی. ) .5

رش معاونت زیاارت از رردشایران ورودی باه خراساان (. رزا6931استانداری خراسان رضوی. ) .1

 رضوی .

(.  ارح آماایش اساتان خراساان رضاوی، رازارش پیونادهای 6934استانداری خراسان رضاوی.) .1

 اقتصادی استان.

مجلاة (. 6951-6910) م،اهدمرکز شهر یبررسی روند احیا (.6910م.  ر. )رهنما، م؛ ، امیرفخریان .1
 .19-649 (،6) 0 ،ایناحیه ةجغرافیا و توسع

های شناساایی مکاان هاای باا ارزش معناایی و تدوین شاخص(. 6931امیرفخریان، م؛ مبینی، ح. ) .3
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https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/9670
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/362676/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c_%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/344768/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%ad%db%8c%d9%85_%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/344768/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%ad%db%8c%d9%85_%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7


 شمارۀ سی و دوم                     ای                    مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                        611

 

(. 6915ف،ان . ز. )ایزدپناه جهرمی، آ؛ ایزدی، ن؛ حبیبی، س. م؛ کوشش، م؛  ملکاوتی، م؛ اهاری؛ ا .64

 - 6919زماانی  ۀهای فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصار باا تاکیاد بار دورشرح جریان
 های فرهنیی. . تهران: دفتر پژوهش6951

-فضاایی تحولاات راهباردی تحلیال .(6935) ع. راد، فرجای ب؛ ،کااررر ر؛ سارور، ح؛ بحیرایی، .66

 .اسلام،اهر و ری هاایشهرساتان ماوردی: ةمطالع :تهران شهرکلان جنوبی حریم ةپهن در یکارکرد

 .51-10 (،31)05 ،سپهر جغرافیایی ا لاعات پژوه،ی - علمی ةنامفصل

 00، مجلة آماوزش جغرافیاا(. نقش پذیری شهر بیرجند از رذشته تا کنون. 6911برزرران، ح.  ع. ) .60

(9 .)06-94. 

کیفای زیاارت اماام رضاا)ع(؛ بررسای  (.  رح توساعة کمای6934خراسان. ) پارک علم و فناوری .69

 تطبیقی الیوهای توسعه زیارت در شهرهای زیارتی منتخب جهان.

   .کبیرامیرتهران:  .یتاریخ ۀرضا شاه چهر (.6911ع. )رمضانی،  .60

  . تهران: دان،یاه تربیت مدرس.م،هدبررسی علل رشد و توسعة  شهر(. 6914، م. ر. )رهنما .65

 (.6935سازمان ترافیک و حمل و نقل شهرداری م،هد. آمارنامة حمل و نقل شهرم،هد.) .61

ناماة فصال(. رردشایری و تبارشناسای، صاورتبندی یاک پدیاده جغرافیاایی.  6910سقایی ، م. ) .61

 .00-03(، 11، )تحقیقات جغرافیایی

 (. م،هد: محق .. )ترجمه، س. سهامیجغرافیا چیست(. 6911شبلین ،  ژ. ) .61

 یوناان از انتقاادی نظریة و تبارشناسی هرمنوتیک، :ای قاره اجتماعی علوم فلسفة(. 6911ا. ) رَت،شِ .63

 .نی ن،ر :تهران جلیلی(. )ترجمه ، ه. و یکم. بیست قرن تا باستان

 .سمت . تهران:دیدراهای نو در جغرافیای شهری (.6913، ح. )ی یشکو .04

 (.6935.)م،هدشهر آمارنامة م،هد، شهرداری .06

نامة معرفات فرهنیای فصال(. درآمادی بار تحلیال رفتماان می،ال فوکاو. 6934زاده، ع. )صالحی .00

 .669-606(،  9)0، اجتماعی

 امیرکبیر.تهران:  .ایرانتاریخ فرهن  .(6991ع. )صدی ،  .09

 و م،ارو ه جنابش از فوکاوی  د؟ خوان، دار آغازى م،رو ه جنبش (. آیا6934صدیقی، ب. ) .00

 .9-91(، 9) 60 ران.ایشناس  جامعه آن. مجلة در روشنفکران نقش

 تهران: پازن .  .ایرانهای دینیجنبش .(6910د. )صدیقی،  .05

https://www.gisoom.com/book/1377449/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-1357-1383/
https://www.gisoom.com/book/1377449/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-1357-1383/
http://marefatefarhangi.nashriyat.ir/node/63
http://marefatefarhangi.nashriyat.ir/node/63


 613                                       م،هدشهر یرردشیر-یارتینقش ز یتبارشناس                 سال هفدهم                      

 

 حقوق دان،کده مجلة سیاست، نامةفصلانتقادی.  اندی،مندی (. فوکو،6911عالم، ع؛ یحیوی، ح. ) .01

 .096-105 (،0)93 سیاسی، علوم و

های شهری در راستای توسعة پایادار، نموناة (. الیوسازی رشد کالبدی بافت6910عباس زاده د. ) .01

نامة کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری. دان،یاه فردوسی م،هد. پایانموردی شهر

 . م،هد.ایران.

وم انسانی، کتاب دوم:روش درآمدی برفلسفة علم و پژوهش در عل(. 6913عبداللهی، ع؛ جوان، ج.) .01

 . چاپ اول. تهران: چاپار.و روش شناسی

 ،اقتصاادی سیاسای  لاعااتمجلاة ا  هاا.نا اندی،ه ورزاندی،ه فوکو می،ل (. 6915ح. )عضدانلو،  .03

04(1-1 ،) 611-615. 

)ترجمااه، ن.ساارخوش و ا.  نیچااه، تبارشناساای، تاریخ)حقیقاات و قاادرت(.(. 6916فوکااو، م. ) .94

 اول. تهران: ن،ر نی. جهاندیده(. چاپ 

. )ترجمااه، ا. جهاندیااده؛  م. نااورایی؛ ب. جعفااری؛ ا. (. نیچااه، فرویااد، مااارکس6916فوکااو، م. ) .96

 خاکباز؛ع. روح بخ،ان(. تهران: هرمس. 

 ن،ر نی. :تهران (.جهاندیده .سرخوش و ا ، ن.ترجمه) .مراقبت و تنبیه (.6911فوکو، م. ) .90

 .آراه: تهران(. پرهام. ه، بترجم) .نظم رفتار(. 6911فوکو،م.) .99

  تهران: وزرات امور خارجه. دوم. چاپ .04 قرن سیاسی هایاندی،ه (.6914، ح. ) قادری .90

 در آن مادیریت و فرهنیای –ساختار و کاارکرد رردشایری ماذهبی  (.6911)م. خوزانی،  قاسمی .95

هاران. تهاران. ت دان،ایاه شاهید به،اتی .ریزی شهریجغرافیا و برنامه دکتریةرسال .م،هدشهرکلان

 ایران.

با اتکا )فرهن   ةناختی در تحلیل تبارشناسانشده رام اصلی روش(. 6911کچوئیان، ح؛ زائری، ق. ) .91

 .1-94(، 1، )مجلة راهبرد فرهن (. می،ل فوکو ایبه آر

 کلاان ماوردی ماذهبی: مطالعاة شهرهای کلان در رردشیری (. بررسی6911مافی، ع؛  سقایی، م. ) .91

 آزاد . دان،ایاه6911اردیبه،ات  1. شاهرها پایادار توسعة و جغرافیا ایمنطقه شهمایم،هد.  شهر

 .6-63اسلامی شیروان. صص

شاهری مدخلی بر اقتصااد سیاسای  نظاام کلاان .(6936) .ریزی شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه .91

 .695رزارش   .ایراندر



 شمارۀ سی و دوم                     ای                    مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                        634

 

سیاسی لئواشاتراوش و  ةر اندی،سیاسی و قدرت د ةنسبت فلسف .(6913)، ا. رنجبرع؛  منوچهری،  .93

 . 941-961(، 0) 04 .سیاست ةنامفصل .فوکو می،ل

م،هد. رزارش مطالعاات شهر( . رح توسعه و عمران )جامع ( کلان6939مهندسین م،اور فرنهاد. ) .04

 پایة زیارت.

 .6914-6935م،هد.  رح جامع شهر (.6914)مهندسین م،اورمهرازان.  .06

چااپ  (.صفوی . ی.س و میرحیدر ، د.ترجمه ) .بر جغرافیای سیاسی درآمدی نو .(6913)ر. مویر،  .00

 .انت،ارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح :تهران .اول

 امیرکبیر.تهران:  .دین و مذهب در عصر صفوی(. 6919م.)، میراحمدی .09

 ن،یاهدا .فلسفه ارشد کارشناسی ةنامپایان .فوکو می،ل ةاندی، در قدرت مفهوم .(6934)ت. ،میلانی .00

 ایران. تبریز. .تبریز

 ن،ر مرکز. (. تهران:نوری .د، ترجمه) .فوکو می،ل(. 6935س.) ، میلز .05

. پهلوی اول و دوم ۀنیت و مصارف موقوفات واقفان م،هد در دور (. 6930نیک مهر، ا؛ وکیلی، ه. ) .01

    .643-696، (36)05 ،ن ھمطالعات اسلامی: تاریخ و فر

. یابی فضایی شاهر زاهادانتعامل فضا، فرهن  و قدرت در سازمان. (6915هادیانی، ز؛ مومنی، م. ) .01

 رسالة دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری. دان،یاه شهید به،تی تهران. تهران. ایران.

   .خارجیی هاتهران: مدرسه عالی زبان .ایرانتاریخ فرهن  (.6959ا. )، هاشمی .01

ینده پژوهی در آ فضایی با رویکرد ةریزی توسعبرنامه(. 6930) ،ع.مافی ، ک.؛وثوق رضوی م،هدی .03
  دان،ایاه فردوسای م،اهدریازی شاهری. جغرافیاا و برناماه کارشناسی ارشدنامة . پایانم،هدشهر

 .م،هد. ایران.

 .6-69(،96) ،هنرهای زیبا ةمجل. پهلوی اول ۀملی بر شهرسازی دورأت(. 6911، و. )وحدت زاده .54

 

 

51. Bank Infrastructure Group Urban Development. (2000). Cities in transition; 

World Bank Urban and Local Government Strategy. Washington, D.C.,:The 

World Bank. 

52. Campbell, S.D. (2001). The changing role and identity of capital cities in the 

global era. Michigan, IL: University of Michigan. 

53. Cornish, V. (1971). The great capitals; A historical geography. Westport, 

Conn: Greenwood. 

54. Gottmann, J. (1977). The role of capital cities. Athens Center of Ekistics, 

44(244), 240-243. 

55. Hall, P. (2000). The changing role of capital cities, plan, 40(3), 8-11. 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/897611
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/897611
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/897611
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/897611
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=9972&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&qd=6
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=9972&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&qd=6
http://www-personal.umich.edu/~sdcamp/
http://www.jstor.org/publisher/atceek


 636                                       م،هدشهر یرردشیر-یارتینقش ز یتبارشناس                 سال هفدهم                      

 

56. Harrington, J. W. (2005). New Economic spaces: New economic geographies 

(Dynamics of economic space). Aldershot, England: Ashgate. 

57. Hermant-de Callataÿ, C., & Svanfeldt, C. (2011). Cities of tomorrow 

Challenges, visions, ways forward. Retrieved from https://b2n.ir/318665. 

58. Hubbard, H., Kitchin, R., & Valentine, J. (2004). Key thinkers on space and 

place. London, England: SAGE.  

59. Jackson, J. N. (2007). The urban future: A choice between Alternatives, 

London, England: Routledge. 

60. Mayer, H. (2016). Capital city dynamics: Linking regional innovation systems, 

locational policies and policy regimes. Cities, 51, 11-20. 

61. Zimmermann, H. (2010). Do different types of capital cities make a difference 

for economic dynamism. Environment and Planning C: Politics and Space, 

28(5), 761-767. 

 

 

https://b2n.ir/318665
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=John+N.+Jackson&search-alias=books&field-author=John+N.+Jackson&sort=relevancerank

