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چکیده
هدف :این مقاله ب ا هدف تحلیل نقش زیاارتی و رردشایری شاهر م،اهد ،از ریا
شناسایی رسست ها ،رفتمان های مسلط و آثار فضایی رفتمان ها بر شاهر م،اهد باا
تمرکز بر روش تبارشناسی فوکو ،تدوین شده است.
روش تحقیق :روش تحقی حاضر تبارشناسی فوکویی است .رهیافت تبارشناسای باه
مثابة چارچوب نظری و روشی است که پدیدۀ شهر را با نیاهی تاریخی مای نیارد.
تحلیل تبارشناسانة نقش شهر و تحولات آن در ول زماان ،نمایاانیر فرایناد را ذ ار
شهرها از وضعی به وضع دییر ،آرایش های رفتمانی و روابط می ان رفتمان ها در یک
جامعه و شناسایی احکام و رزاره های رفتمانی در خل شهر با نقش خاص است.
یافتهها :بررسی ساختار قدرت در پیوند با دانش که به تولید فضای شهری منجر شده
است  ،تحلیل مناسبی از تحولات نقش شهری ارائه می دهد .بدیهی است تحولاات و
توسع ة شهر م،هد در پیوند با نقش زیارتی آن معنا می یاباد .در ایان مقالاه سااختار
قدرت/دانش پدید آورنده و جهت دهنده به نقاش زیاارتی و رردشایری م،اهد ،در
درون دو کَ لان رفتمان دوران تسلط مدرنیسم و دورۀ پی،اامدرن ،تحلیال و واکااوی
شده است.
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نتیجه گیری :نتایج تحلیلی پژوهش ن ،ان می دهد ،رفتمان پی،اامدرن تحات تا أ ثیر دو
رسست مهم؛ نخست شهادت امام رضا(ع) و پیادایش م،اهد الرضاا و دوم ،اساتقرار
حکومت صفویان و نضج و رسترش مذهب ت،یع در ایران ،عرص ة نقش آفرینی روابط
قدرت/دانش به سمت و سوی تقویت نقش مذهبی و زیارتی م،هد پیش رفت و در
هنیام ة ورود مدرنیسم به ک،ور و تسلط رفتمان مبتنی بر آن و در پاسخ به تحولات
فضای اجتماعی شهر ،در تعامل با فضای جها نی و ملی و در قالب سه خُرد رفتماان
م،رو یت ،ملی ررایی عصر پهلوی و اصول ررایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،به
سوی نقش تلفیقی زیارتی  -رردشیری سوق یافته است .
کلیدواژهها :تبارشناسی ،رفتمان ،نقش زیارتی ،نقش رردشیری ،شهر م،هد .
مقدمه

«شهر» یکی از مهمترین عرصه های زیست انسان و بستر تحولات اجتماعی جامعة انساانی
و یکیاز عناصر فضای جغرافیایی است که در ول زمان و تحت تأثیر عوامل رونارون بیعی
و انسانی پدید آمده و توسعه مییابد .شهر بخ،ی از ک،ور و جزیرهای درون آن است (ماویر،
 ،6913ص ) 093 .و فضای شهری جزئی از فضای کلانتر جغرافیایی اسات .بناابراین مطالعاة
شهر میتواند درک بهتاری از تحولاات جاامع ناحیاهای ،از راه مطالعاة سااختارهای فضاایی،
جریانهای سیاسی و نظاامهاای ارتباا ی و اقتصاادی فضاا را در بار ریارد .از ایان نظررااه،
ساختارهای ایجادشده در شهر و از ورای فضای شهر ،نقش و کارکرد شاهر در اول زماان را
شکل و معنا میبخ،د .شهر بهعنوان یک واحد فضایی ،دارای خصیصههاا ،کاارکرد و نقاش و
جنبههای مختلفی از زندری جمعی یک رروه انسانی در یک فضای خااص اسات کاه هماین
ویژریها به شهر روح زندری و ماهیتی پویا داده است (مرکز مطالعاات و برناماهریازی شاهر
تهران،6936 ،ص )04.و نقش کنونی و آتی آن را تعریف میکند .شاهر محیطای پویاا اسات و
توسعة شهری و تغییر و تحولات نقش شهر ،متأثر از مناسبات دانشو قدرت متبلور در برناماه-
ریزیهای فضای شهری و در فضای ورای آن و پرورشیافتة اندی،اة سیاسای زماان ،مکاان و
ویژریهای خویش اسات .در شاهرهای باا کاارکرد دینای و ماذهبی ،توساعة شاهری عمادتا
درونزاست واین عامل تعیینکنندۀ نقش آن است .شهر م،هد از شهرهای مذهبی جهان اسات
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که علت وجودی آن را مرقد مطهر امامرضا(ع) توجیاه و تبیاین مایکناد .در ای زماان ایان
هویت ،شکلدهندۀ کارکرد و نقش شهر با محوریت زیارت و زائر بوده است .در ایان شارایط
هویت و کارکرد شهر تقویتکنندۀ هم بوده و تعامل دو سویه داشتهاند .نتیجاة چناین تعااملی،
شکلریری فضای شهر ،با خصوصیات مرتبط با آن خواهد بود .بناابراین ،تناوع فضاایی شاهر
م،هد براساس هویت و نقش و کارکرد آن شکل ررفتاه اسات (امیرفخریاان ومبینای،6931 ،
ص.)64.
شهرم،هد با جمعیتی بیش از  9میلیون نفر در سال (6935مرکز آماار ایاران )6935 ،و 944
کیلومتر مربع وسعت ،مهمترین نقطة شهری شرق ک،ور و بالاتر از آن ،نیین درخ،انی بین دو
صحرای ترکمنستان و بیابان مرکزی ایران محسوب میشود .روند تحولات کالبدی شاهرم،اهد
بیانیر آن است که ی دورۀ زمانی  ،6995-6934جمعیت و وسعت آن به ترتیب باه  66.05و
 61.15برابر شده است (رهنماا و امیرفخریاان ،6910 ،ص .)30.از ساال  6904تاا  ،6935ساه
رح جامع ،برای آن تهیه شده که رحهای اول و دوم به دلیال عادم همخاوانی باا تغییارات
بوقوع پیوسته ،قبل از موعد مقرر بازنیری شدهاند .حاکمیات ایادئولوژی اسالامی  -شایعی و
لزوم حفظ و ارتقای جاییاه این تفکار ایادئولوژیک از ساوی برناماهریازان ،تصامیمساازان و
حکمرانان شهری ،برای توسعة شهر م،هد از یک سو و موقعیت شهر م،هد به عنوان یکای از
کلانشهرهای اصالی در سلسالهمراتاب نظاام شاهری ایاران ،از دیادراه اقتصااد سیاسای ،باه
شکلریری و توسعة فیزیکیاین شهر و تحولات نقش آن انجامیده است .م،هد شاهر زائاران و
مجاوران حضرت رضاا (ع) اسات و بایاد پاساخراوی نیازهاای ماادی و معناوی دو جامعاة
"مجاور" و " رردشیر -زائر " باشد .بنابراین ،ساختار مدیریت شهری م،هد و تلااقی عناصار
قدرت در شهر ،ساختار دورانهای است که در آن ،مدیریت شهریو زیارت درهمآمیخته است.
در یک سمت و بخ،ی از آن «نهادهای دولتی» و در سمت دییر « نهادهاای غیردولتای چاون
آستان قدس رضوی و سایر نهادهای مرتبط با مقولة زیارت» تأثیرات قابل توجهی بر مادیریت
شهری دارند و بهعنوان اهرمهای اصلی قدرت و تصمیمریری ،دیپلماسی شهری م،هد و نقش
محلی ،ملی و بینالمللی و رفتمانها و فرارفتمانهای تولید و بازتولید فضای شهری نقش ایفاا
می کنند .اررچه در ادبیات برنامهریزی شهری ،عمدتا نقش شهر بر پایة شاخصهای اقتصاادی
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تعیین میشود ،در حال حاضر نمیتوان تنها به فاکتورهای اقتصادی بسنده کرد .پژوهش حاضر
بر آنست تا برای تعیین و تحلیل چیونیی شکلریری و تحولاات نقاش شاهر ،رفتماانهاای
مسلط در فرایند شکلریری و نقشپذیری این پدیدۀ جغرافیایی(شهر) را تحلیل کند و در ایان
راستا از روش تبارشناسی فوکو بهاره خواهاد بارد .از دیادراه سااختارررایی ،نظریااتی چاون
اقتصاد سیاسی و شهر ،سیستمهای شهری اغلب یک سیستم (ساختار) در حال تغییر باه شامار
می آیند (شکویی،6913 ،صص .)991-993 .از دیدراه فوکو 6نیز ،این فضای در حاال تغییار و
تحول شهری در سیطرۀ قدرت و دانش قابلتحلیل است که در نهایت منجار باه شاکلریاری
فضای اجتماعی شهر و نقش مسلط آن می شود (صالحی زاده ،6934 ،ص.)661 .
از منظر فوکو و با نیاهی تبارشناسانه ،فضا زاییدۀ تعامل دانش و قدرت است .فضا ،در هار
کنش قدرت ،امری اساسی است و هر کنش قدرت از ری فضا و انواع عقلانیتهای فضاایی
اِعمال میشود .بناابراین ،مایتاوان رفات هار نظریاه و عمال برناماهریازی (بارای فضااهای
جغرافیایی) بدون در نظر ررفتن رابطة بین فضا و قدرت امری پوچ و بیمعنا خواهد باود و از
آنجایی که فضای جغرافیایی ،فضایی اجتماعی است و صاورتهاا و سااختهاای آن آفریادۀ
کنشهای انسانی اسات ،شاناخت نیروهاای پدیدآورناده و تغییردهنادۀ فضاای جغرافیاایی و
محتوای اجتمااعی آنهاا (شابلین  ،6911 ،0ص )641. .اماری ضاروری در ک،اف و تحلیال
رفتمانهای سازندۀ آن است (صالحی زاده ،6934،ص .)693 .به بیان فوکاو ،رفتماانهاا کلیاد
فهم وقایع سیاسی و اجتماعی فضا هستند .پژوهش حاضر بر آن است تحولات نقش زیاارتی-
رردشیری شهرم،هد ،رسستها و رفتمانهایی را که این تحولات را در ول زمان رقام زده-
اند ،با رویکرد تبارشناسانه فوکویی شناسایی کند و در پی پاسخ به ایان پرساشهاا اسات-6 :
رسستهای تاریخی و رفتمانهای مسلط پدیدآورندۀ نقش زیارتی -رردشایری شاهر م،اهد
چیست؟ -0رفتمانهای پدیدآورندۀ نقش زیارتی -رردشیری شاهر م،اهد ،در دوران تسالط
خود ،چه اثراتی بر فضای شهری م،هد برجای رذاشتهاند؟ بنابراین هدف کلان تحقی  ،تحلیال
تبارشناسانة نقش زیارتی-رردشیری شهرم،هد و اهداف جزئیتر آن شامل شناسایی رسست-
1. Foucault Michel
2. Shebling

سال هفدهم

653

تبارشناسی نقش زیارتی-رردشیری شهرم،هد

های تاریخی تأثیررذار بر ایجاد و تقویت نقش زیاارتی –رردشایری شاهر م،اهد ،شناساایی
رفتمانهای پدیدآورندۀ نقش زیارتی -رردشایری شاهر م،اهد و در نهایات ،بررسای اثارات
رفتمانهای مسلط ،بر فضای شهری م،هد میباشد.
 .2پیشینۀ تحقیق

تحلیل تبارشناسانة نقش شهر و تحولات آن در ول زمان ،در واقع نمایاانیر فرایناد راذار
شهرها از وضعی به وضع دییر ،آرایشهای رفتمانی 6و رواباط میاان رفتمانهاای موجاود در
یک جامعه و شناسایی احکام و رزارههای رفتمانی در خل شاهر باا نقاش و کاارکرد خااص
است .در این میان ،نقاط عطف و رسست تاریخی و رفتمانهای پیش و پاس از رسساتهاا،
بیانکنندۀ تغییرات نقش و کارکرد شهرها ،تحت تأثیر عوامل کلان و خرد جغرافیایی ،اقتصاادی
و سیاسی است که همچون حلقههای یک زنجیر ،پیوناد عناصار قادرت و داناش و اپیساتمه
مربو ه را در عرصة شهر به نمایش می رذارد .م،هد ،کلانشهری در حال رذار است و نقاش
مسلط رردشیری-زیارتی آن تحتتاثیر رفتمانهای مسلط و روابط قادرت بار سااختة آن در
حال تغییر است .از این رو ،در بررسی پی،ینة پاژوهش حاضار باا ایان رویکارد باه موضاوع
پرداخته شده است .چرا که هدف تحقی بررسی فضای رردشیری شهر م،اهد نیسات ،بلکاه
تحلیل فرایندهایی است که پدیده آورندۀ رفتمانهای مسلط بوده است.
بررسی منابع علمی خارجی و داخلی ن،ان میدهد که مطالعاات بررسای نقاش و کاارکرد
شهرها ،عمدتاً بر پایة بررسی تحولات اقتصادی منا

جغرافیای و فضااهای شاهری صاورت

ررفته و شاخصهای اقتصادی از قبیل وضعیت اشتغال جمعیت شهری در بخاشهاای اصالی
اقتصاد شهر ،مبنای تحلیل نقش و کارکرد شهرها باوده اسات .تحلیال نقاش و کاارکرد شاهر،
موضوعی کاملا بنیادی است .صرف نظر از روشهای پژوهش متفاوتی که تحقیقات این حاوزه
اتخاذ کردهاند ،پژوهشهای بسیاری در داخل ک،ور با محوریت بررسی ساختارهای حااکم بار
برنامهریزی فضایی رردشیری در شهرها و عوامل مؤثر بر آن که تعیین و تقویتکنندۀ نقاش و
کارکرد رردشیری در منا

جغرافیایی اسات ،در قالاب مقالاه و پایاانناماه و رازارشهاای
1. Discursive formation
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تحلیلی تدوین شده است که عمادتا باه اور ضامنی باه سااختارهای قادرت و دان،ای کاه
پدیدآورندۀ این نقش در شهرها میباشند پرداختهاند .مطالعة مناابع ن،ااندهنادۀ ایان واقعیات
است که تبیین موضوع" نقاش شاهر" کاه محاور اصالی ایان پاژوهش اسات در ک،اورهای
توسعهیافته که در ادبیات برنامهریزی مدرن دارای سابقة ولانی تری هستند ،غنیتر و قاویتار
بررسی شده است .این فرایناد در تحقیقااتی کاه تغییار و تحولاات شاهری در مقاا ع زماانی
م،خص را تحلیل و بررسی کردهاند ،رویایاین موضوع اسات .باه عناوان نموناه ،کاورنیش

6

( )6311پایتختهای بزرگ (کلانشهرها) را از دیدراه جغرافیای تاریخی تحلیل کارده و تاأثیر
عوامل رونارون سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و ....را در رذر زمان و در ول تاریخ شکلریری
و تحولات نقش و کارکرداین کلانشاهرها ،ماورد تأکیاد قارار داده اسات .رااتمن )6311(0در
پژوهش خود نقش و کارکرد کلانشهرهای دارای نقش پایتخت را بررسی کرده و عوامل ماؤثر
بر پذیرش چنین نق،ی را مورد تحلیل قرار داده است .هال )6339( 9تغییرات نقاش و کاارکرد
پایتختها (شهرهای دارای نقش پایتخت) را مورد تحلیل قرارداده و یک دستهبندی ششراناه
براساس نقش برای شهرهای مذکور قائل شده است .رروه توسعة زیرساختهای شهری باناک
جهانی در سال 0444در کتابی با عناوان شاهرهای در حاال راذار ،0اساتراتژی حکوماتهاای
شهری و محلی ،چ،مانداز شهرهای پایدار و نحوۀ رذار شهری و الزامات رسیدن به استراتژی
و چ،ماندازهای مذکور را مورد بررسی قرار داده است .این کتاب با تأکید بر اقتصااد سیاسای
فضا« ،رذار» شهرها و دستورالعمل های تحق تغییرات فضایی و انتقاال از شارایط پی،این باه
شرایط جدید و رسیدن به تعادل فضایی را بررسی کرده است .هارینیتون )0445 (5در کتاابش
با عنوان فضاهای اقتصادی جدید ،جغرافیای اقتصادی جدید ،فضاهای اقتصادی پویا 1موضاوع
پویایی فضاهای اقتصادی و فرایندهای اقتصادی ،سازمانی ،نظاری و روش شاناختی سیاسات-
رذاریهای شهری را مورد بررسی و بحث قرار داده است و مجموعه عوامل جغرافیااییایجااد
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
سطوح ملی و منطقاهای ،چاارچوبهاا ،موضاوعات و روشهاا ،ماورد بحاث قارار ررفتاه و
فرایندهایی که نیاز به تغییر دارند ،تحلیل شده است .این متن تحلیل جامعی از یف وسیعی از
ابزارهای مختلف و نوآورانه موجود را که از ری آن میتوان فعالیتها و تعاملاات اقتصاادی
منطقه را م،اهده کرد ،پیش روی خواننده قرار میدهد .جکسون )0441( 6نیز در کتااب خاود
با عنوان آیندۀ شهری ،انتخابی از بین آلترناتیوها 0ابتادا باه مساائل شهرن،اینی و برناماهریازی
شهری بر اساس شناخت ویژریهای بیعی و انسانی شهر پرداخته و سپس بر اساس پیشبینی
نیازهای آتی شهر ،برنامة توسعه و رشد شهری و الزاماات آن ،برناماهریازی کااربری اراضای،
دسترسیهای شهری ،تحلیل هزینه فایده اجرای روژهها و برنامههای شهری را مدنظر قرار داده
و آیندۀ شهر بر اساس تمامی آلترناتیوهای موجود ،شاخصهای پی،انهادی رساترده و کاارایی
شاخصها برای برنامهریزی آیندۀ شهرها را مطرح کرده است .زیمارمن ،)0464 (9در پاژوهش
خود ،سیاستیذاری و فضا را در ارتباط با یکدییر و محیط زیست و نوع برنامهریازی حاصال
از ارتباط بین دو عامل را تحلیل کرده است .باه زعام او پویاایی اقتصاادی و نقاش وکاارکرد
شهرها متأثر از نوع و شکل سیاستیذاری است و اشاکال مختلفای از شاهرها ،کلاانشاهرها و
پایتخااتهااا را ماای آفرینااد .کمباال ،)0466(0در کتااابش تغییاارات نقااش و هویاات کلااان
شهرها(پایتختها) در عرصة جهانی را مورد تحلیل و بررسی قرارداده اسات .در ایان بررسای
نقش عوامل اقتصادی ،سیاسی ،روابط و شبکههای ارتباط بینالمللی جزو مهمترین عوامل مؤثر
براین تغییر نقشها بیان شده اسات .ماییار )0461(5نیاز در پاژوهش خاود ،نقاش عوامال و
سیاستهای مکانی و اقتصادی ،نظریههای جهانی و جهانشهرها در دینامیک شهرها را بررسی
کرده و معتقداست از ری ایجاد ارتباط زمینههای مختلف نظاری ،رویکارد منطقاهای سیساتم
نوآوری ،مفهوم سیاست مکانی و چ،مانداز نظام سیاسی میتوان یک چارچوب بارای مطالعاه
و پویایی اقتصادی و سیاسی شهرهای بزرگ و به ویژه کلانشهرها پی،نهاد داد .اخلااقی فای
1. Jakson
2. The urban future A choice between alternative
3. Zimmerman
4. campbel
5. Mayer
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آثار ( ،)6914در پژوه،ی با عنوان« نقش صنعت توریسم در تحولاات اقتصاادی شاهرم،اهد»
تأثیرات صنعت توریسم را در تحولاات اقتصاادی شاهر م،اهد ماورد بررسای قارار داده و از
صنعت رردشیری به عنوان یکی فاکتورهای مهم ایجاد تغییارات و تحولاات نقاش و کاارکرد
کنونی شهر م،هد یاد کرده است .هادیانی و مومنی ( )6915در پژوهش خود با عنوان « تعامال
فضا ،فرهن

و قدرت در سازمان یابی فضایی شهر زاهدان » ،با تکیاه بار دیادراه جغرافیاای

کارکردی ،کارکردهای رونارون شهر زاهادان را باا توجاه ویژرایهاای بیعای و فرهنیای و
اقتصادی آن مورد بررسی قرار داده و با تحلیل روندهای رذشته و موجود ،آیندههاای محتمال
پاایشرویایاان شااهربرای پااذیرش نقااشهااایی چااون رردشاایری را ارائااه داده اساات.
قاسمیخوزانی( )6911در پژوهش خود«ساختار و کاارکرد رردشایری ماذهبی – فرهنیای و
مدیریت آن در کلانشهرم،هد» نحوۀ مادیریت عناصار تصامیمسااز و سیاساتیذار در کلاان-
شهرم،هد را از دیدراه کارکردررایی تحلیل کرده است .منوچهری و رنجبر( )6913در پژوهش
خود به منظور تحلیل نقش فضاهای جغرافیایی از منظر قادرت و ارادۀ معطاوف باه قادرت و
شکلریری فضاها در نتیجة آن ،نسبت فلسفة سیاسی و قدرت در اندی،ة سیاسی لئواشاتراوش
و می،ل فوکو را بررسی کرده است .تا قبل از نیچه و تعریف متفاوت وی از قدرت ،این مقوله
با تمرکز و حاکمیت سیاسی پیوندی تنیاتن

داشت ،به رونهای که فلسفة سیاسی تلاشی بارای

نیل به حقیقت ،نسبتش با قدرت به صورت پاسخ به مسئلة توجیه حاکمیت اقلیتای حکاومتیر
بر اکثریت تحت حکومت یا ایجاد سامان سیاسی نیک تعریف می شاد ،اماا باا نیچاه و ارح
مباحثی چون "ارادۀ معطوف به قدرت" قدرت پراکنده و در همه جا حاضار تلقای شاد .ایان
نوشته بر نسبت بین فلسفة سیاسی و قدرت تأکید دارد .میلانی ( )6934در رساالهاش ،نقاش و
کارکرد شهر را از دیدراه قدرت و بر اساس اندی،ة می،ل فوکو در تحلیل مفهوم قدرت ماورد
بررسی قرار داده است .وثوق رضوی م،هدی ( ،)6930در پاژوهش خاود باه بررسای نقاش
قدرت در توسعة فضایی شهرم،هد و بر پایة نظریات فلسفی مرتبط باا مفااهیم "فضاا" مانناد
می،ل فوکو باه تحلیال موضاوع پرداختاه اسات .در ایان تحقیا ساعی شاده روناد توساعة
کنونیشهرم،هد ،بررسی و سناریوهای توسعة پایادار فضاایی آینادۀ م،اهد را ترسایم نمایاد.
بحیرایی ،سرور ،کاررر و فرجی راد ( )6935نیز در پژوهش خود به تحلیل راهبردی تحولاات
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فضایی و کارکردی حریم جنوبی کلانشهر تهران پرداخته و عوامل مؤثر بر این تحولات ،نقاش
و کارکرد فضایی را مورد بررسی قرار داده است .تغییرات ساختار اقتصادی ،تغییارات سااختار
جمعیتی تحت تأثیر عوامل زمینهساز سیاسی ،اقتصادی ،از جملاه مهمتارین ایان عوامال باوده
است .در پژوهشهای فوقالذکر ،نیاه کلان در تحلیل نقش و کارکرد کنونی شهر مادنظر قارار
ررفته است .نوشتار حاضر و تحلیل مبتنی بار روش و رویکارد تبارشناساانه در تحلیال نقاش
شهر(نقش زیارتی-رردشیری) موضوع جدیدی است که در پاژوهش حاضار باه آن پرداختاه
شده و در واقع تکمیلکنندۀ مطالعات پی،ین بوده و از زاویهای نو به موضوع اندی،یده است.
 .3روششناسی تحقیق
 .1 .3تبارشناسی به مثابۀ روش

به لحاظ ماهیت ،این تحقی عمدتا کیفی است و بر اساس تبارشناسی فوکاویی باه تحلیال
موضوع پرداخته است .بنابراین ،تحقیقی تحلیلی -کااربردی اسات و از روشهاای اسانادی و
تحلیل محتوا ،در این راستا بهره ررفته است .تبارشناسی فراتر از یک «روش» ،نوعی «رهیاف»
نسبت به پدیدۀ مورد مطالعه است .تبارشناسی از حیث روش شناختی ،یک جهتریری نظاری
برای م،اهدۀ پدیده است که آن را در چارچوب مفهومی تازهای قرار میدهد .ویژری منحصار
به فرد چارچوب نظری–روشی تبارشناسی ،تاریخی دیدن پدیاده اسات؛ زیارا هار شاناختی،
ری،ه در زندری ،جامعه و زبانی دارد که تاریخ را ت،کیل میدهد (کچوییاان و زائاری،6911 ،
ص .)01 .روایی و پایایی ،آن رونه که در روشهای کمای پیمای،ای مادنظر اسات ،در روش
تبارشناسی وجود ندارد .بنابراین ،باتوجه به اهداف پژوهشو ویژرایهاای روش تبارشناسای،
مطالعه در سه مرحلة متوالی به شرح (شکل  )6تدوین شده و تحلیل تباارِ نقاش رردشایری-
زیارتی شهر م،هد ،از ری بررسی پهنههای رفتمانی ،رسستهای تااریخی و تحلیال اثارات
رفتمانهای حاکم بر فضای شهری و روابط قدرت و دانش شکلدهندۀ نقش شهر انجاام شاده
است.
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کلان گفتمان دوران پیشامدرن
کلان گفتمان دوران مدرن

شکل  -1چارچوب نظری و مراحل اجرای پژوهش
مأخذ :یافتههای پژوهش6931 ،

ا لاعات مورد نیاز پاژوهش به کمک روش اسانادی جماعآوری شاده اسات .باه منظاور
تدوین چارچوب نظری پژوهش از منابع مختلف نظیر کتب ،مقالات ،اسناد و سایر منابع معتبار
نوشتاری در زمینة موضوع استفاده شده و برای تحلیل رفتماانهاا و اثارات آن بار تحولاات و
تغییرات نقش رردشیری  -زیارت شهر م،هد ،از اساناد و مطالعاات شاهری و رردشایری و
زیارت و نیز نظرات صاحبنظران و اساتید دان،یاه در این زمینه بهره ررفته شده است.
 .4مبانی نظری
 .1 .4مفهوم تبارشناسی ،گفتمان و اجزای آن

تبارشناسی ،تحلیلی تاریخی است که با رجوع به رذشته از آن پرده بر میریرد و توهماات
ایدئولوژیها ،اعمال و تمامی انواع نهادهای فرهنیی ،اجتماعی و سیاسی را بیاعتباار مایکناد
(شرت ،6911 ،ص .)001 .هدف تبارشناسی ثبت یکتایی رویدادها و ن،ان دادن جنباة متماایز
هر رویداد و خلاصی از شرِ تاریخ فرضی ،علیه"حقای جهانشامول و بای زماان" و" تاداوم"
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است (احمدی ،6910 ،ص .)610.رهآورد بزرگ تحلیل تبارشناسی ،ارائه تاریخی انتقادی است
که رسست میان رذشته و حال را نمایان میکند .این رسست نیز باا اتفااقی جلاوه دادن حاال
(حال به مثابة یک رویداد) عرصه را برای نقد ایجاد میکناد(عالم و یحیاوی،6911 ،ص.)004 .
از نظر فوکو ،خود ایدههاا واجاد اهمیات نیساتند ،بلکاه نقاد اجتمااعی آنهاا مهام اسات .او
تبارشناسی را تاریخی دیدنِ پدیدۀ مورد مطالعه میداند؛ زیرا هار شاناختی ،ری،اه در زنادری،
جامعه و زبانی دارد که تاریخ را شکل میدهناد (فوکاو ،6911 ،ص .)01 .زباان ،ناه بازتابنادۀ
واقعیت ،بل سازندۀ واقعیت ،هستی و من،اء تکوین ساوژه اسات (عباداللهی و جاوان،6913 ،
ص .)005 .تبارشناسی دل م،غول مرکزیت قدرت و سلطه در شکل ریری رفتما ها ،هویتها
و نهادهاست و میکوشد خصلت قدرت محور رفتمانهاای حااکم را بساط دهاد (عضادانلو،
 ،6915صص .)615-611 .به نظر فوکو دانش عمیقااً باا رواباط قادرت در آمیختاه و همپاای
پی،رفت در اعمال قدرت پیش میرود .به عبارت دییر ،هرجا قدرت اعماال شاود داناش نیاز
تولید می شود .فهم این مسئله که فضا و مکان چیوناه در کاارکرد قادرت نقاش اساسایایفاا
میکنند از یک سو و تدوین نقش فضا و مکان در پژوهشهاای تااریخیای کاه بار کاربسات
قدرت تقریر مییابند ،تلاش های فوکو را نه صارفا باه مثاباة هَاامی بار تااریخ اکناون ،بلکاه
همچون نیاشتِ [یا نق،ه برداری] اکنون مورد مداقة مجدد قرار میدهد .فوکو داناش را ایجااد
کنندۀ قدرت میداند .فوکو قدرت را «نیروی محرک» تاریخ به شمار میآورد .شاید "تحولات"
نوعی نقطهی اوج به شمار میآیناد ،اماا در واقاع صارفاً جنباهای از انقیااد 6هساتند(هوبرت،0
کیتچین 9و ولنتاین ،0440،0ص .)600.بنابراین ،تحولات و راذار شاهرها از حاالتی باه حالات
دییر و تغییر در نقش و کارکرد آن در درون رفتمانها را میتوان بر اساس نظریة فوکو تحلیل
و بررسی کرد .در رویکرد فوکویی رریزی از قدرت نیست و هر نوع عمل رفتمانی در حاوزه
دانش عملاً به کارکردهای قدرت ارتباط مییابد.

 .6رام و مطیع شدن
2. Hubbard
3. kitchin
4. valentine
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رفتمان از جمله مفاهیم مهم و کلیدی است که در شکلدادن به تفکر فلسافی ،اجتمااعی و
سیاسی مغربزمین در نیمة دوم قرن بیستم ،نقش بهسزایی داشته است .فوکو رفتماان را بارای
اشاره به روالهای منظم و قانونمندی به کار میبارد کاه تبیینکنننادۀ مجموعاهای از رزارههاا
هسااتند؛ یعناای قانونهااا و ساااختارهای نانوشااتهای کااه کلامهااا و رزارههااای خاصاای پدیااد
میآورند(میلز ،6935 ،6ص .)641. .در تعریف و معنای رفتمان دو مفهوم اساسی وجاود دارد:
یکی ،مفهوم رد 0و دییری مفهوم حکم .9نقطة عطف مباحث فوکو در بااب رواباط داناش و
قدرت ،در همین مفهوم رد نهفته است که روالهای حااکم و برتاری دادن رفتماان غالاب از
ری پیوند خوردن آنها با روابط قدرت و ترجیح آن رفتمان صورت میپذیرد .مفهاوم ارد
به این معناست که رفتمان را صرفاً نباید مجموعهای از رزارههای منسجم تلقی کرد ،بلکه بایاد
وجود آن را وابسته به مجموعهای از دو نوع روال دانست .یکی روالهاایی کاه میکوشاند آن
رزارهها را رواج دهند و دییری روالهایی که میکوشند تا میان آن رزارهها و رزارههای دییار
مرزی بنا کنند و از رواج یافتن رزارههای دییر ممانعت به عمل آورند .از دید فوکو یک رزاره
زمانی به حکم تبدیل میشود که در کنار احکام دییر ،در یک صورتبندی رفتمانی معناا یافتاه
باشد و معیارهای صدق و کذب خود را با خود داشته باشد .تکرارپذیر و دامنة رسترش آن در
سطح جامعه بالا باشد .تأیید یا انکار آن دارای پیامدهای اجتماعی جدی باشد .مجموعاة چناد
حکاام ،صااورتبندی رفتمانی(اپیسااتمه)0را شااکل ماایدهنااد .آرایشهااای رفتم اانی 5و روابااط
رفتمانهای موجود در یک جامعه همان اپیستمه است(قادری،6914 ،ص.)51 .
 .2 .4مفهوم نقش شهر و روشهای تعیین نقش شهرها

شهر و نقش شهر را میتوان از زاویة دید نظریات رونارون فلسفی نیریست و روشهاای
رونارونی برای شناخت و تحلیل نقش شهر به کار برد .اصولا نقش و کارکرد شاهری متاأثر از
فضای ناحیهای است که شهر در آن تکوین و توسعه یافته است .این فضاا محادود باه فضاای
بیعی نیست ،بلکه فضای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی حاکم بر ناحیه را نیز در بر مایریارد؛
1. Mills
2. exclusion
3. Statement
4. Episteme
5. discursive formation
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چرا که ترکیب دادههای مورد بحث است که نقش و کارکردهای خاص را به شاهر القااء مای-
کند .در ادبیات برنامهریزی شهری ،نقشهای مختلفی برای شهرها تعریف و به تباع آن روش-
های اجرایی متعددی نیز برای تعیین نقش شهرها ارائه شده که عمدتا زیرساخت آماری دارناد.
جغرافیدانااانی چااون ماااکس سااور ،)6350(6ماااکس درئااو ،)6316(0بوژورارنیااه )6314(9و
پیرژرژ0و چانسی هاریس ،)6309(5هر یک روش خاص خود را برای تعیین نقاش شاهر ارائاه
دادهاند ،اما اکثرا بر نقشهای م،ترک تأکید کردهاند .به عقیدۀ ماکس درئو ،بقهبندی شاهرها و
کارکرد آنها ،بر اثر تکاملی که در ول زمان میبینند امری تصنعی اس؛ چرا که سرمایهراذاری
هایی که در جهات معینی انجام بییرد ،وظایف شهر را تکمیل و یا درررون می ساازد و شاهر
در تکامل کارکرد خود مراحلی را تعقیب می کند (برزرران ،6911 ،ص .)90 .هاریس با تعیین
آستانهای برای هر یک از شاخههای کار و فعالیت شاهری ،توانساته نقاش غالاب هار شاهر را
م،خص کند .ویلیام اولسان ساوئدی ،اعاداد معینای را بارای تعیاین نقاش شاهرها بار مای-
رزیند.ویلیام اولسن 1روش خود را روی شهرهای آمریکا پیاده مایکناد و عقیاده دارد جاذب
حداقل  65درصد از جمعیت فعال شهری در معاادن باه شاهر نقاش معادنی و  04درصاد در
صنایع نقش صنعتی و  91درصد در خدمات به شهر نقش خدماتی می دهد .ررچه نقشهاای
مختلفی برای شهرها م،خص شده و باه تباع آن روشهاای اجرایای متعاددی نیاز از ساوی
اندی،مندان برای تعیین نقش شهرها ارائه شده ،اما تمام این روشها ،باه دلیال ناوع دادههاای
آماری موجود در ایران ،قابل استفاده نمیباشد .با توجه به محدودیتهای آماری ،در مطالعاات
داخلی برای تعیین نقش شهرها عمدتاً از روش ژاکلین بوژورارنیاه و ژرژشاابو 1اساتفاده شاده
است  .در این روش م،اغل شهری در سه راروه تعریاف مای شاوند کاه دساتة اول ،بخاش
ک،اورزی ،جنیلبانی ،صیدماهی و استخراج معادن ،راروه دوم ،صانایع و سااختمان و راروه
سوم ،کلیة م،اغلی را که نمیتوانند در رروه اول و دوم بیایند ،شامل میشود .یکی از محاسان
1. Sur
2. Drew
3. Garnier
4. Georges
5. Harris
6. Olson
7. shabo
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این روش ،نمایش تحولات زمانی نقش شهر و آراهی از ررایش شهر به سوی نق،ی نو اسات.
یکی دییر از مزایای آن مقایسة منا

از نظر سطح توسعهیافتیی است .با رذر از موارد فاوق،

در مجموع نقشهای اصلی و م،ترکی کاه در روشهاای ماورد اساتفادۀ نظریاهپاردازان فاوق
تعریف شده است را میتوان در چند نقش اصلی؛ شامل نقش صنعتی ،نقاش بازرراانی ،نقاش
بازاری ،نقش نظامی ،نقش فرهنیی ،نقش توریستی  -تفریحی ،نقش خوابیاهی و نقش معدنی
دسته بندی کرد که تبیین و تحلیل هر کدام از این نقشها می تواند در داخل رواباط قادرت و
دانش مورد ارزیابی قرار ریرد .در دستهبندی فوق الذکر ،در واقاع کاارکرد حاصال از پاذیرش
یک نقش ،در شهرها مورد تاکید قرار ررفته است .آنچه که موجب تمایز و ن،اندهندۀ هویات
یک شهر است و تصویر ذهنی ساکنان و بازدیدکنندران از یک شاهر را مای ساازد (برزراران،
 ،6911صص .)90- .91 .به عقیدۀ نیارناده بارای تعیاین و تحلیال چیاونیی شاکلریاری و
تحولات نقش شهر ،باید به عوامل و رفتمانهای پدیده آورندۀ این پدیده جغرافیایی(شهر) نیاز
توجه کرد و علاوه بر عوامل و شاخص های اقتصاادی کاه در بی،اتر روشهاای فاوق مبناای
دستهبندی و تعیین نقش شهرهاست ،باید به عوامل سیاسی ،اجتماعی وایادئولوژیک و قادرت
ناشی از آنها در محیط اجتماعی نیز توجه کرد ..همچنانکه فوکو ،تغییر رفتمانها از یک دوره
به دورۀ دییر را تنها متکی به منط خودبنیاد رفتمان نمیداند ،بلکه بر نقش امور غیررفتماانی
دراین تحول و تبدل تأکید می کند .به زعم او «قدرت» اصلیترین امر غیررفتمانی است که بار
رفتمانها و تحولات شان تاثیر می رذارد (کچوئیان و زائری ،6911 ،ص.)65 .
 .3 .4نقش گردشگری و زیارتی شهر

نقش شهرها براساس فعالیت اقتصادی غالب آنها تعیین میشود .در شاهرهای رردشایری
بخش خدمات اقتصادی قویتر است و تولید و اشتغال بی،تری را نسابت باه ساایر بخاشهاا
ایجاد مایکناد .شاهرهای دارای نقاش رردشایری مایتوانناد دارای کارکردهاای تفریحا -
توریست  ،تاریخی ،فرهنی – مذهبی ،پاذیرای  ،خریاد و  ...باشاند .یکای از اناواع شاهرهای
رردشیری ،شهر زیارتی اسات .شاهر زیاارتی محصاول متفااوت و مجموعاهاى با نظیار از
کارکردهای ماذهبی ،فرهنیای و تااریخ اسات .مادیریت رردشایری ماذهبی و زیاارت در
شهرهای زیارتی ابعاد رونارونی دارد و علاوه بر جنبههای ارتقای فرهنیی ،اجتماعی و معناوی
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زائران و مجاوران ،تأمین نیازهای زیرساختی ،زیربنایی ،اقتصادی و زیستمحیطی آنهاا را نیاز
در بر میریرد (پارک علم و فناوری خراسان ،6934،ص .)65. .پاذیرش نقاش رردشایری در
شهرها و سیر تحولات آن ،ارتباط و پیوند مستقیمی با تحولات و تبارشناسی رردشایری دارد.
رردشیری در دوران سنتی رنا

و باوی افساانه داشات و جغرافیاای اساطورهای را رقام زد

(کراچکوفسکی ،6913 ،6ص .)1 .کنشهای رردشیری شکل ررفته در دوران مدرن ،وابستیی
کاملی به سرمایه داری ]و رفتمان های قدرت/دانش[ دارد و اثرات خود را بر ساخت و بافات
محیطهای جغرافیایی(شهرها) برجای رذاشته است .عملا رردشیری ناوعی دیالکتیاک در امار
سارمایهداری مرکاز -پیرامااون اسات و اثارات ساااختاری-کاارکردی و رفتااری ویااژهای دارد
(سقایی ،6910،ص .)90 .آنچه اهمیت دارد این است که در دوران پسامدرن اوقات فراغات و
رردشیری به عنوان ح محسوب میشود .رردشیری پسامدرن فرایندی از مجموعاه عوامال
اقتصادی ،اجتماعی -فرهنیی و محیطی است که سبک زندری را متحاول کارده و باه تباع آن
مکانهای رردشیری و از جمله شهرهای رردشیری دچارایان تغییار و تحاول در سااخت و
نقش و کارکرد خود شدند .حس نوستالژی و توجه به میراث فرهنیای درایان دوران اهمیات
یافت و پسامدرنیته به توسعة بازار و قدرت در یک سلسلهمراتب و شاکلریاری یاا برجساته-
سازی ن،انههای رردشیری انجامید .هم چنانکه در شهرهای بازرگ ایاران چاون م،اهد نیاز،
روند شناسایی و ثبت آثار و اماکن با ارزش تاریخی و میراثی به عناوان "ن،اانه"هاای خااص
شهر و یا جاذبهای برای رردشیری سرعت یافت و در راستای تقویت نقاش رردشایری آن و
جذب و ماندراری بی،تر رردشیران ،در برنامهریزیهای شهری و رردشیری به آن توجه مای
شود .بنابراین ،تبارشناسی رردشیری فضاهای جغرافیایی ن،انیر اینست که رردشیری نتیجاة
مدرنیته است و به همین نسبت در دوران ورود مدرنیسم به شهرها و تغییر و تحولاات شاهری
ناشی ازاین نیرش ،شهرها نیز نقش و کارکرد رردشیری را پذیرفتند و زیرساختهای مارتبط
با توسعة رردشیری در آنها تقویت شد ورردشیری پسامدرن نیز نیاز به تفکار جغرافیاایی را
در آرایش فضای رردشیری مطرح کرد (سقایی،6910 ،صص .)09-05 .تاراکم زیااد فیزیکای
ساختار ،مردم و نقشها و رونارونی فرهنیی -اجتماعی ،چند نقشررایی اقتصادی و مرکزیت
1. Krachovsky
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عینی در شبکة داخل شهری و منطقهای ،از آثار شهرهای رردشایری اسات (ماافی و ساقایی،
 ،6911ص )0 .که رابطة بین عناصر و بازییران قدرت در تعیین و تقویت نقش رردشیری در
شهرها را به نمایش میرذارد.
 .1یافتههای تحقیق
 .1 .1قلمرو جغرافیایی پژوهش

قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر شهرم،هد و فضای شهری م،اهد اسات .شاهرم،اهد در
شمال شرقی ایران ،عرض 91درجه و  61دقیقة شمالی و ول  53درجاه و  91دقیقاة شارقی،
در فاصلة هزار کیلومتری تهران ،در دشت م،هد و در حد فاصال رشاتهکاوههاای کپاه داد در
شمال و بینالود در جنوب ،در حوزۀ رودخانة ک،فرود قرار دارد .م،هد باا مسااحت 95601
هکتار وسعت ،بزررترین مرکز شهری در منطقة شرق ایاران و از لحااظ جمعیات و مسااحت
دومین شهر پس از شهر تهران است .م،اهد باا جمعیتای در حادود  3057258نفار ()6935
تنها کلانشهر شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است .بی،ینة ارتفاع شاهرم،اهد
 6654متر و کمینة آن  354متر است .دارای آب و هوای متغیر ،اما معتدل و متمایل باه سارد و
خ،ک است و از تابستانهای ررم و خ،ک و زمستانهای سرد و مر اوب برخاوردار اسات.
بی،ینة درجه حرارت در تابستانها  09درجه بالای صافر و کمیناة آن در زمساتانها  09درجاة
زیر صفر است (شهرداری م،هد ،6935 ،ص .)01 .م،هد دارای  69منطقة شهرداری است .باه
دلیل وجود مرقد مطهر امام رضا (ع) یکی از مهمترین زیارتیااههاای شایعیان باوده و ساالانه
پذیرای بیشاز  01میلیون زائر 6و رردشیر از سراسر ایران و سایر ک،اورها اسات (شاهرداری
م،هد ،6935 ،ص.)01 .
 .2 .1صورتبندی گفتمانهای تبیینکنندة نقش زیارتی -گردشگری شهر مشهد

تبارشناسی نقش رردشیری– زیارت شهرم،هد بر مبنای شناسایی نقاط رسست ،رفتمانها
و تحلیل اثرات رفتمانها در دورانهای مختلف تاریخی صورت ررفته است .تبارشناسی نقاش
 .6این رقم مربوط به تعداد ورود رردشیران داخلی و خارجی و مسافرانی است که از مبادی ورودی شهر م،هد به این
شهر وارد شدهاند.
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رردشیری -زیارتی شهرم،هد ،تنها یک رهیافت باا چاارچوبهاای محادود اسات و درایان
مجال بیانیر تاریخ به هم پیوساته حاوزۀ نظاری و کاارکردی رردشایری شاهرم،اهد اسات.
تبارشناسیاین نقش شهری ،با شناخت رسستها و صورتبندی رفتمانهای رونارون آن تحت
تاثیر عوامل سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،به عنوان عناصر قدرت/دانش شکلدهنده به رفتماان-
ها ،درصدد تببین این موضوع است.
 .1 .2 .1کلانگفتمان دوران پیشامدرن

پیدایش شهرم،هد و تحولات اقتصادی-اجتماعی و کالبادی -فضاایی آن تحات تاأثیر دو
خاستیاه اصلی؛ بیعی (درۀ ک،ف رود و جلیة بینالود)و تاریخی (توس قدیم وم،اهدالرضاا)
قرار داشته است .مهمترین تحولات تاریخی شهرم،هد ،بعد از اسلام را میتاوان در ساه مقطاع
زمانی مورد واکاوی و بررسی قرار داد.این سه مقطع عبارتناد از :سادههاای نخسات اسالامی،
استقرار دولت صفویه و آغاز قرن بیستم (پارک علم و فنااوری خراساان،6934 ،ص.)60 .ایان
سه مقطع زمانی در واقع نقاط رسست رفتمانهای حااکم بار تحولاات تااریخی و توساعهای
شهرم،هد در دوران پی،امدرن و مدرن است که هر یک به نسبت ویژریهای تاریخی خاود و
به واسطة نیروهای وارد شده بر شهر ،تأثیرات فضایی ،کالبدی و اجتماعی و اقتصادی خاود را
براین شهر و نقش و کارکرد آن در ول زمان برجای رذاشته است.
گسست نخست :پیدایش مشهدالرضا(ع)

از مهمترین تحولات تاریخی ،سیاسی و مذهبی که در سدههاای نخسات بعاد از اسالام در
شهرهای ایران و خراسان رخ داد ،به حکومت رسیدن خلفای سنی مذهب بنی امیاه در ایاران،
ررایش مردم ایران به مذهب ت،یع با سفر امام رضا(ع) به شهر توس ،شهادت ای،اان و تبادیل
م،هد به یکی از کانونهای مورد توجه مسلمانان است .پس از این جریان ،زیارت باه یکای از
مهمترین رویدادهای تاریخی ،اجتماعی و فرهنییاین سرزمین تبدیل شد که نقاش ماؤثری در
تحولات شهر م،هد داشته است و مفهوم "زیارت" باه عناوان بخ،ای از هویات اجتمااعی و
فضایی شهر م،هد ،جریان تصمیمسازیهاا و سیاساتیذاریهاای شاهری -منطقاهای آن را در
ول زمان تحت تأثیر قرار داد .پیش از اسلام و در دورۀ ساسانیان در دهکدۀ سرسبز ساناباد از
توابع توس ،بنایی مجللی ساخته شد که محل استقرار مرزبانان توس بود .پس از فتح خراساان
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به دست مسلمانان ،در اختیار والیان خراسان قرار داشت و پاس از شاهادت اماام رضاا(ع) در
سال  049ه.ق و دفن ای،ان در این مکان ،پیروان ای،ان برای زیارت و بعدها برای سکونت باه
این منطقه مهاجرت کردند .پیدایش شهر م،هد و توسعة کالبدی آن مرهون وجاود مرقاد اماام
رضا(ع) دراین مکان است .در سال  136ه.ق مهاجرت رستردۀ مردم توس به روساتای ساناباد
آغاز شد که خود میتواند مبدأ تاریخ بنای شهر م،هد باشاد (فرنهااد ،مطالعاات پایاه زیاارت،
 ،6939ص.)65 .
دومین گسست :استقرار حکومت صفوی و تسلط گفتمان مذهبی

در دوران حکوکت صفویان ،مذهب شیعه بهعنوان مذهب رسمی ک،ور اعلام شد و به تباع
آن جمعیت شیعه در ایران رو به فزونی نهاد و م،هد به یکی از مراکاز مهام دینای ،سیاسای و
فرهنیی ک،ور تبدیل شد و به عنوان یکی از پاییاه-هاای مهام صافویان در ای جنا هاای
ولانی مدت صفوی با حکومتهای سنی مذهب ازبکان در شرق و عثمانی در غارب ،ایفاای
نقش کرد .بنابراین ،دراین دوران تقویت نقش و کارکرد زیارتی و ماذهبی م،اهد تحات تاأثیر
ایدئولوژی دینی مذهبی تقویت شد .در دوران صفوی مذهب ت،یع رسمیت یافت وآیاینهاای
ویژۀ زیارت تدوین شد .همزمان با تغییرات و تحولات کالبدی -فضایی شهر م،اهد ،تغییارات
ساختاری از لحاظ معماری ،راحی نیز در ساختار حارم آغااز شاد کاه ماحصال آن سااخت
رنبدها ،صحن و رواقهای متعدد بود .تولیت آساتان قادس از آغااز دوران صافوی و رسامی
شدن مذهب ت،یع در ایران اهمیت یافت و توسط پادشااه وقات تعیاین شاد .تاا قبال از دورۀ
صفویه ادارۀ امور حارم باه عهادۀ ساادات موساوی و رضاوی باود .باا شاکلریاری آساتان
قدسرضوی که وظیفة خدماترسانی به زائران بارراه رضوی را به عهده داشته باه تادریج باه
یک سازمان بزرگ مذهبی ،فرهنیی و اقتصادی در مقیاس ملی و فراملی تبدیل شد ،بطوریکاه
در حال حاضر یکی از مهمتارین نهادهاای تأثیرراذار بار سیاساتیذاریهاای کلاان ک،اور و
بازییران قدرت در سطح ملی و فراملی است .این نهاد سردمدار مدیریت زمین در شهر م،اهد
به وسیلة "وقف" است .وقف یکی از سنتهای مهام اقتصاادی و اجتمااعی در ایاران بعاد از
ورود اسلام بوده است .نسبت نزدیک بین ررایش به وقف و باورھا و مناسک مذھبای موجاب
آن شده است کاه باه رونهای بیعی و قابل درک ،میازان وقاف در مناا
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مذهبی بی،اتر باشاد .ایان قاعده شامل شهر م،هد نیز میشود .موقوفات شهر م،هد ساابقهای
بس دیرینه دارد و بویژه در عصر صفوی به اوج خود میرسد و در دورههای بعد ،از جمله در
دورۀ پهلوی -علیرغم برخای فراز و فرودها  -نیز اساتمرار مای یاباد 51 .وقافناماه از دورۀ
صفویه به جا مانده است (اداره کل اوقاف و امور خیریه م،هد )6931 ،که ن،اندهندۀ اهمیات
وقف در مدیریت زمین در شهر م،هد میباشد (نیک مهر و وکیلی ،6930 ،ص.)664.
فرایند توسعة شهر م،هد و حرم مطهر به عنوان مهمترین عنصر کالبدی زیارت ،تحت تأثیر
عامل مذهبی در دوران تسلط رفتمان پی،امدرن را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:
 وفات امام رضا(ع) در سال  049ه.ق و دفن ای،ان در بااد ساناباد تاوس وایجااد
بقعهای کوچک.
 ایجاد حصاری برررد بقعه در زمان سلطان سنجر سلجوقی و پیدایش قریة م،هد-
الرضا.
 تبدیل قریه به شهر م،هد و رون آن به جای توس در قرن ه،تم هجری.
 توسعة حرم در زمان شاهرخ تیموری (مسجد روهرشاد ،رواق ها و مدرسه).
 تکمیل اماکن پیرامون حرم در زمان سلطان حسین بایقرا و امیر علی،یر نوایی.
 ایجاد بالا خیابان و پایین خیابان در زمان شاه عباس صفوی و تکمیل بناهای حرم.
 ساخت منارههای جدید و لا کاریایوان اصلی حرم و ایجااد ساقاخانه در زماان
نادرشاه(فرنهاد ،مطالعات پایه زیارت ،6939 ،ص.)61.
 .2 .2 .1کلان گفتمان دوران مدرن
گسست نخست :جنبش مشروطیت

آشنایی ایرانیان ،با «مدرنیسم» به دوران قاجار و آغاز رفتمان دوران مدرن درایران و تلااش
برای تحول و درررونی در سامان و شقوق مختلف زندری اجتماعی و سیاسی ،جامعاة ایرانای
باز میرردد .با الهام از موضع رسست انیار فوکو ،آغاز جنبش م،ارو ه را بایاد در دورانا
جست وجو کرد که رسست درصورت بندى روابط قدرت رخ داده باشد و با تکیه بر موضاع
روای وى روایت این جنبش را میتوان از همان برهه آغاز کرد .رح کل روایت معماول و
مرسوم از جنبش م،رو ه و شکست ایران در جن

هاى ایران و روسیه آغااز ما شاود ،باا
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اصلاحات عباس میرزا در نظام سلطنت و سپس عصار میرزاتقا خاان و عصار سپهساالار و
جنبش تنباکو ادامه یافت و با جنبش م،رو ه پایان میپذیرد.چنین روایتا مادع اسات تاا
پیش از قرن نوزدهم مواجهاه و آشانای ما یاباد (صادیقی ،6934 ،ص .)1.تحلیال تحولاات
شهری ایران در دوران م،رو یت از منظر تبارشناسی ،فضای تحلیلی متفاوتی اسات .باروز و
ظهور نیروهاى اجتماع نو در فضاى اجتماع و تغییر در اقتصاد قدرت است کاه برشا در
تاریخ به شمار میآید .از این زمان است که تضاد روشانفکران در وهلاة نخسات باا دساتیاه
سلطنت آشکار شد و متناسب با میزان تعارض،ان با دساتیاه سالطنت ،نساب شاان باا دییار
نیروهاى اجتماع (روحانیان و تجار) نیز تعیین شد .بنابراین ،در این دوران  ،منطا تااریخ در
ایران درررون می شود .رروه موساوم باه روشانفکران ،باا تکیاه بار شاعار " ملات " و"
حکومت ملت بر ملت " در صحنة سیاس اجتماع ایاران ظااهر مایشاوند (صادیقی،6934،
ص .)66.بازنمود جنبش م،رو یت در شهرهای بزرگ ایران همچون م،اهد ،تغییار و تحاول
اجتماعی و افزایش مطالبهرری در شهرها و هدایت آن توساط روشانفکران دینای و سیاسای–
اجتماعی آن دوران بود .مردم خراسان و به ویژه م،هد ،نقش مؤثری در پیاروزی ایان جنابش
داشتند .به دلیل ف،ارهای ناشی از سرکوب قیامهایی که روی داده بود ،نهادهای مربوط به نظام
م،رو ه ،دیرتر از سایر نقاط ک،ور در م،هد شاکل ررفات ،اماا اخباار مباارزات و قیامهاای
رستردۀ مردم ،توسط زائران بارراه امام رضا(ع) ،به سایر نقاط ک،ور منتقل میشد و در تهیایج
افکار عمومی ،برای مبارزه با اساتبداد و رسایدن باه عادالت و براباری نقاش ماؤثری داشات
(احمدی و خوشبین ،6939 ،صص. )60-61.نکتة اساسی در این مقطع ،حضاور روحانیات در
کنار سایر روشنفکران مبارز ،به منظور انتقال و توزیع قدرت حاکمیت باه ساطح جامعاه باود.
بررسی تحولات کالبدی شهرم،هد در دوران م،رو یت حاکی از تسلط نقش زیارتی شاهر در
فرایند توسعة شهری است .تا سال  6059م،هد دارای ساختاری سنتی بوده ،رسترش آن بطاور
تدریجی پیرامون حرم صورت ررفته بود .نخستین عنصر غیرسنتی ساختار شاهر در دوره شااه
عباس صفوی به شکل خیابانی عری

در امتداد نهر چ،مه ریلاس کاه از راحای چهاار بااد

اصفهان الهام ررفته بود ایجاد شد که مهمتارین محاور ارتباا ی در بافات سانتی باوده اسات
(مهرازان ،6914،صص .)60-69 .ایجاد صحنهاای جدیاد در حارم اماام رضاا(ع) و تکمیال
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بناهای شهری و مذهبی در دورۀ قاجار از جمله شاخصههای این برهه از تاریخ شاهری م،اهد
میباشد .پاس از تأسایس ادارۀ اوقااف و صانایع مسااتظرفه در دوران م،اارو ه ،ایاان نهااد
تحاولات و درررونیهایی را در ول دوران قاجار به خود دید که اثرات آن در افزایش تعاداد
موقوفات در شهرها نمود یافته است (نیک مهار و وکیلای ،6930 ،ص .)60 .از دورۀ قاجاریاه،
متولی آستان قدس ،جاییاه سیاسی و اداری نیز پیدا کرد ،تقویت اقتصادی و اهمیت اجتمااعی
بسیاری از تحولات معاصر در رسترش م،هد در آن دوره ،حاصل کمک های وقفی اسات کاه
به آستان قدس صورت ررفته و اسنادش باقی اسات (ادارۀ اساناد و مطبوعاات آساتان قادس
رضوی.)6935 ،
دومین گسست :آغاز حکومت پهلوی و تسلط گفتمان ملیگرایی

آغاز حکومت پهلوی نقطة عطفی در تاریخ ایران محسوب میشود .سلسلة پهلاوی و روی
کار آمدن رضا شاه از همان روزهای نخست در امتداد استقرار نظام جهانی و استعمار انیلستان
(رمضانی ،6911 ،ص )51.و ملیررایی افرا ی با هدف ]مدرنیزه کردن ک،اور[ شاکل ررفات
(صدیقی ،6910 ،صص .)11-13 .او با کوششهای فراوان در امور نظامی و اعزام محصل باه
خارج و برنامههای تجدد لبانه و حذف مذهب ،غربزدری ،ررایش باه شایوههای غربای و..
باعث پی،رفت و ترقی ک،ور شد .این دوره به دلیل استقرار و تثبیت دولات پهلاوی و اجارای
سیاسااتهای فرهنیاای و اجتماااعی و بااروز تحولااات اهمیاات خاصاای در تاااریخ ایااران دارد
.سیاستهای فرهنیی رضا شاه حول محور ناسیونالیسم ،باستانررایی ،تجددررایی و ماذهب-
زدایی میر،ت (صدی  ،6991 ،ص .)05.دولتمردان رژیم سالطنتی از راه رواج سکولاریسام
و تغییر نمادهای دینی و سنتهای ملی پیکار خود را بر سر مذهب آغااز کردناد (هاشامی، ،
ص .)11 .جنبش تجددخواهی اقتدارررا برای نوپردازی نیازمند رح بود و قانون ،منبع مالی و
مجری .دیوانسالاری پهلوی در شهرسازی برای پاسخرویی بهاین نیازها ،دساتور زباان جدیاد
بر اصول جدیدی چون خیابانهای بیعی ،الیوی قرن نوزدهم اروپا ،توسعة شطرنجی ،منطقه-
بندی و فرسودهانیاری بافت کهن را بنیاد نهاد (وحدت زاده ،6911 ،ص .)0.در دوران پهلاوی
اول ،عناصر ت،کیلدهندۀ سیمای شهری تغییر ماهیات و نقاش داد و باهعناوان یاک جازء در
سیستم شهری ،نقشهای غالبا متفاوتی را بازی کرد .فضای شاهری در ایان دوران ،نسابت باه
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دورههای پی،ین به سمت و سوی فردررایی و انفکاک فضاهای شهری و ررایش باه فضااهای
خصوصی در شهر ،به پیش رفته و ملیررایی جاییزین انیاارههاا و رارایشهاای ماذهبی ،در
سبک زندری شهرن،ینان و تمایلات آنها در فرایند توسعة شهرها و نقش و کارکرد آنهاا شاد
(وحدت زاده ،6911 ،ص .)9.نوررایی خمیرمایة اصلیاین دییرش باود و شاهر مکاان تبلاور
کالبدی نووارری و نوررایی ،نوسازی و تجدد لبی شد (ایزد پناه ،6915 ،ص.)60.
جاییاه "وقف" در این دوران تضعیف شد و عوامل قدرت (سااختار سیاسای حکومات و
قوانین) در جهت انتقال قدرت زماینداری باه حکومات تلااش کارد .رضاا شااه در راساتای
محادود کاردن جاییااه مذهب و روحانیات در جامعاه ،در اوقااف دخالت کرد .چاون یکای
از منابع قدرت مالی و استقلال علما از این ریا بود ،رضا شاه برای محاروم کاردن علماا از
این استقلال مالی و قطع درآمد و در نتیجه کاساتن از قدرت آنها ،برنامهها و قوانینی ارائه کرد
تا دخالت و کنترل حکومت را در فرایند اداری وقاف بی،تر کند .تصویب قانون موقوفاات در
سال  6969بارای ادارۀ اماور وقاف توساط دولات ،قدرت تصمیمریری وسیعی را باه دولات
تفوی

می کرد .این سیاستها بر روند تبدیل اراضی خصوصی به وقفی اثر قابال ملاحظاهای

داشته است.
در اثر اجرای قانون اصلاحات ارضی در دورۀ پهلوی دوم بسیاری از زماینھای ک،ااورزی
م،مول قانون اصالاحات ارضای شادند .ک،اااورزان و زمااینداران خراساانی بارای فارار از
دست این قانون و برای اینکه زمینهای آنان از دست،ان خارج ن،ود ،زمینهای خود را وقاف
کردند .در ی مراحل اصلاحات ارضی هر چند زماینهاای وقفاای در ابتاادا م،امول قاانون
اصلاحات ارضی ن،د ،ولی این قوانین در مراحل بعدی زمینهای وقفای را نیاز دربار ررفات.
تحولات اقتصادی و اجتماعی دهة  04و  54و درررونیهای ایجاد شده در نیروھای اقتصاادی
و اجتماعی ایران باعث نزدیکای باازار و روحانیاات شااد .در ایاان زمااان سیاسااتھااای
اقتصادی حکومت به عرصة بازار و تجارت نیز ک،ایده شاد .بازار سنتی که دییار خاود را از
راود خاارج مایدیاد ،باا روحانیات ھمیرایای عمیقتری پیدا کارد .سااکنان و شااغلان باازار
م،هد از یک سو به خا ر فضای مذهبی بافات شهر و نزدیکی به حرم مطهر و از سوی دییار
پیوستیی دیرینة بازار و روحانیت ،بی،ترین حضاور را در فعالیاتهاای اجتمااعی و ماذھبای
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بخصوص در زمینة وقف مغازه و دکاان انجام دادند .ب اسناد ادارۀ اوقاف و دفتار موقوفاات
آستان قدس ،در مجموع در دورۀ پهلوی در م،هد  011مورد وقف صاورت ررفتاه اسات .در
دورۀ پهلوی بیش از  54درصد رقبههای وقفی ،موقوفاتی از نوع باد و زمین و مابقی در زمیناة
مسکن زائر ،تجاری ،درمانی و پزشکی و امور اجتماعی بوده است (نیکمهر و وکیلای،6930 ،
صص.)660-660.
رفتمان مسلط در این دوران باعث تغییراتی در بافت قدیمی م،اهد شاد .سااختار شاهر و
جهت توسعه به سمت غرب و جنوبغرب امتداد یافت .سه عنصر شاخص شهری ،هادایت و
توسعة شهر را بر عهده داشته است این عناصر عبارتند از :خیابان ،فلکه و ساختمانهای دولتای
و خدماتی که در موقعیتهای بسیار مناسبی در شهر قرار ررفتهاند .رشاد ورساترش فیزیکای
شهر م،هد با ک،یده شدن خیابانهای جدید بر روی بافت قدیم آغاز شاد (رهنماا ،6914،ص.
.)91.
در فاصلة سالهای  ،6905-6995توسعة فیزیکی شهرم،هد همچاون دورۀ قبال در جهات
غرب و جنوب غرب ادامه یافت ،ولی خطوط اصلی توسعه همان چارچوب و اساتخوانبنادی
شکل ررفته در  05سال اولیة این قرن بود .همچنین ،توساعه در بخاشهاایی از شامال آن باه
شکل حاشیهای و غیرمنظم در مجااورت شاهر باه وقاوع پیوسات .در ایان زمااان راهآهان و
فرودراه حدود شارقی و جنوبشرقی شاهر را تا حادی تثبیات کرده بودند (آجودانی،6915 ،
ص .)36 .از دهة 04به بعد تحولاتی که در کل ک،ور اتفاق افتاد؛ از جمله با اجرای اصالاحات
ارضی در سال  ،6906رران شدن نفت در  6950و تزریا درآماد نفات باه اقتصااد ک،اور و
صرف آن در شهرها در قالب توسعة فعالیتهای صانعتی ،تأسیساات اداری و ...کاه منجار باه
ایجاد زمینة اشتغال و هجوم مهاجران روستایی ورسستیی روابط شهر و روساتا شاد .در ایان
مقطع زمانی ،نقش شهر م،هد از زیارتی و رردشیری به اداری و سیاسی ارتقاا یافتاه و عامال
مذهبی از اهمیت کمتری در هدایت توسعة شهر برخوردار بوده است .در پیوند قدرت و دانش
و شکلریری نظام بروکراتیک پهلوی ،تحولات دهة  04و م،کلات ناشی از رشد جمعیت ،بای
توجهی به نحوۀ استفاده از اراضی ،توسعة نامنظم شهر و ...باعث شد که تهیة رح جامع شاهر
در سال  6901به مهندسین م،اور خازنی ابلاد شود .این رح برای یک دورۀ 05ساله (-6914
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 )6905تنظیم و در سال  6954به شورای عالی شهرساازی تسالیم و پاس از تصاویب مراحال
اجرایی آن در سال  6950به شهرداری ابلاد شد.
محور اصلی توسعه که در این سال احداث شد ،جادۀ سنتو بود که محدودۀ جنوبی و غربی
شهر را تا سال  6955تعیین میکرد .ایجاد دان،یاه فردوسی و پارک ملات در محادودۀ غربای
جادۀ سنتو از عواملی بودند که توسعة شهر را به سمت غرب ت،دید کردند .در سمت شمال و
شرق شهر توسعه به صورت حاشیهای انجام ررفته و روستاهای زیادی باا بافات شاهر ادغاام
شدند  .شروع به احداث کمربندی صدمتری ،بر اساس رح جامع ،نیز از سال  6955به بعد در
سمت شمال و شمال شرق شهر رشد مدرنیته و مدرنسازی توسعههای حاشیهای را در ا راف
خود ت،دید نمود (عباس زاده ،6910 ،ص .)33 .در مجموع تسلط رفتماان مبتنای بار الیاوی
مدرنیسم در شهر م،هد ،دو تحول عمده در بافت کالبدی ایجاد کرد که همراساتا باا تحولاات
شهرسازی دوران استیلای مدرنیسم درایران رخ داد .این دو مورد عبارتند از :احداث میدانها و
خیابانهای جدید در دورۀ پهلوی اول وتخریب و توسعة فضاهای پیرامون حرم وایجااد باازار
رضا در دورۀ پهلوی دوم؛ بنابراین دانش بهعنوان اهرم تقویتکنندۀ قدرت حاکماه در جهات-
دهی به توسعة شهر عمل کرد.
سومین گسست :انقلاب اسلامی ایران و تسلط خُردگفتمانهای ایدئولوژیک

رفتمان حاکم بر تحولات ساخت و بافت شهر م،هد پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،تاابعی
از رفتمان اصولررایی و توجه به ارزشها و اصول اسلامی و انقلابی و محور قارار دادن آن در
تصمیمسازیها و سیاسترذاری کلاان و خُارد حاکمیات مایباشاد .برناماهریازی مبتنای بار
ایدئواوژی اسلامی و القای این تفکر به قانون برنامة چهارم توسعة ک،ور ،جهت ریری توساعة
کلانشهرهایی چون م،هد را روشن ساخت .مادۀ  640این قانون به ارتقای توان رردشیری در
منا

مستعد اختصاص یافت .تاأمین زیرسااختهاای رردشایری ،حمایات از ورود بخاش

خصوصی به اقتصاد رردشیری ،افزایش رقابتپذیری نواحی مستعد ،حمایاتهاای دولتای از
سرمایهرذاران داخلی و خارجی رردشیری در این برنامه مورد تأکید قارار ررفات کاه زمیناة
توسعة رردشیری در شهرهایی چون م،هد را فراهم کرد واین فرایند در برناماههاای پانجم و
ش،م توسعه اداماه یافات .در ارحهاای توساعة منطقاهای و محلای و پاژوهشهاای حاوزۀ
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رردشیری و زیارت که در تعاملی م،ترک میان نهادهای مدیریتی و مراکز علمای و پژوه،ای
تدوین شد ،اپیستمه6ء پ،تیبان نقش رردشیری -زیارت م،هد پدیدار شد.
براین اساس ،پس از پیروزی انقلاب اسلامیایران و در پی رساترش تساهیلات و خادمات
زیارتی و رردشیری ،تحولات عمی و وسیعی در حجم زائاران و شایوۀ زیاارت و اقامات در
م،هد پدید آمد .حضور سالانة میلیون و روزانه چند صد هازار نفاری زائار و رردشایر عامال
بسیار مؤثر و ویژهای است که بر تماام مناسابات اقتصاادی و اجتمااعی ،رفتارهاای فرهنیای،
فضاهای شهر و سیمای کالبدی -فضایی شهر و نقش و کارکرد آن در ول زمان تأثیر رذاشاته
است .شهر م،هد حوزۀ فعالیت زائران و رردشیرانی شد که علااوه بار انییازۀ اصالی زیاارت
تمایل داشتند از سایر جاذبههای تاریخی ،فرهنیی و بیعی پیرامون شهر بهارهمناد شاوند .باه
همین دلیل تقاضای رردشیری به دنبال رساترش روزافازون زائاران رو باه توساعه رذاشات.
اررچه استقرار حکومت مبتنی برایدئولوژی اسلامی در این مقطع و تسلط رفتمان سنتی جدید،
محدودیتهایی را برای توسعة فعالیتهای رردشیریایجاد کارد ،اماا فرایناد جهاانیشادن و
فرارفتمااانهااای فرهنیاای و اجتماااعی ،فضااای شااهرم،ااهد را بااه ساامت و سااوی تفکاارات
پسامدرنیستی به پیش برد ،بطوری که انعکاس آن را می توان در اسناد توسعة شهری و رحها
و پروژههای رردشیری و اقدامات و برنامههای دستیاههای اجرایی شاهری م،ااهده کارد .از
جمله مهمترین اقداماتی که دراین راستا انجام شده است ،توجه به شناسایی ،احیاا و باززناده-
سازی فضاهای میراثی و واجد ارزش های مکانی -فضاایی و میاراث تااریخی و فرهنیای در
شهر م،هد است .بررسی اسناد فرادستی توسعة شهر م،هد بعد از انقلاب نیز حاکی از تقویات
نقش زیارت و رردشیری دراین رح هاست.
در رح مجموعة شهری م،هد ،ارزیابی دقیقی از امکانات و محدودیتهای توسعة زیارت
و رردشیری صورت ررفت تا بتواند برای تأمین نیازهای زیارتی و رردشیری به ور توأماان
و هماهن

در جهت الیوی تمرکز غیر متمرکز وایجاد کانونهای جدید فعالیت و تقسایم کاار

متوازن بر اساس مزیتهای نسبی و رقابتی رردشیری برنامهریزی کرد.

1. Episteme
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در رح جامع م،هد ،مهمتارین مسائله ،تعریاف جاییااه مجموعاة حارم و زائاران آن در
ساختار فضایی و کارکردی شهر م،هد در چارچوب توسعة پایادار شاهری اسات .بعاد از آن
برنامهریازی و آیناده نیاری بارای تاأمین ساایر نیازهاای فراغتای و رردشایری بارای عاماة
رردشیران در مقیاسهای مختلف شهری ،ملی ،منطقهای و فراملی است .در مقیاس رحهاای
تفصیلی شهری ،عمدتا مطالعات دارای دو هدف است؛ نخست تعیین جاییاه و نقش و کارکرد
منا

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

متوازن شهری و دوم ،شناسایی و تجهیز سایر منابع فراغتی و رردشایری در ساطح منطقاه باه
منظور بهرهبرداری پایدار در مقیااس منطقاهای ،شاهری و فراشاهری (فرنهااد ،مطالعاات پایاه
زیارت ،6939 ،ص .)05.در این اسناد توسعهای" ،زیارت و رردشیری" بهعنوان نقش مسالط
در برنامهریزیها ،هدفرذاری شده و برنامه های بلندمدت و میانمدت شاهری بار آن اسااس
تدوین شده است .این فرایند به نحوی بر بافت کالبدی شهرم،هد تأثیررزار باوده کاه محلاات
پویا و فعال اجتماعی مرکز شهرم،هد را تبدیل به محدودههای رردشایرپذیر کارده و کاارکرد
مسکونی و اجتماعی شهری آن را تغییر داده است .چالش اساسی که در ی سه سالة اخیار در
این محدودهها رخ داده است ،سایة نیاه کاسبکارانه به رردشیر است و هویت تاریخی شهر
از دید اندک ساکنان باقی مانده ،بهرهبرداران زمین و دستیاههای خدماترسان شاهری چنادان
حائز اهمیت نبوده است .فرایند اجرای رحهای بهسازی و نوسازی بافت مرکزی شاهرم،اهد
به نوعی مقوّم این رز تفکر به شهر بوده است که نتیجة آن تخریب و ناابودی محلاات دارای
ارزش معنایی و هویتی شهر م،هد است .ارر چه اخیرا به منظور کنترل و مدیریتاین موضاوع
اقداماتی صورت ررفته ،فضاهای از دست رفتة شهری م،اهد ،باه آن بااز نخواهاد ر،ات .در
سالهای اخیر به منظور جلوریری از تاداوم اقادامات مغاایر باا حفاظات از حیثیات مکاان و
ارزشهای ملموس و ناملموس بافت تاریخی -فرهنیی پیراماون حارم اماام رضاا (ع) ،ارح
نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم  -مصوب سال  -6911لغو و اجرای آن متوقاف شاد و
پس از آن در مرداد  6931ضوابط حریم منظری حرم امام رضا(ع) به دستیاههای اجرایی ابلااد
شد .پیییری و تدوین و تصویب ضوابط مذکور حاکی از نقش پار رنا
هویت شهری مبتنی بر فرهن

و مسالط زیاارت و

زیارت در شهر م،هد است که همچنان از ری عناصر قادرت
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و رشتهها و شبکههای دانشپ،تیبان آن ،به بازتولید فضای شهری بر مبنایایدئولوژی حاکم می
پردازد.

شکل -2نقشۀ روند توسعۀ فیزیکی شهرمشهد از 1311تا 1391
مأخذ :مهندسین م،اور فرنهاد6939 ،

آثار استیلای رفتمان زیارت  -رردشایری و تقویاتایان نقاش ،در نحاوۀ برناماهریازی و
مدیریت بر زیرساختهای رردشیری و زیارت و آماار ورودی زایاران و رردشایران هویادا
ست .این آثار در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی فرهنیی و کالبدی قابل رح و واکااوی اسات.ذبار
اساس مدل تعیین نقش شهر بوژورارنیه و همچناین آماار تعاداد شااغلین ارایاه شاده توساط
شهرداری م،هد ،ی سالهای ( ،)6934-6935نقش شهرم،هد به سمت نقش بازررانی ساوق
یافته و شهرم،هد ،با توجه به آمار سال  6935دارای نقش بازررانی– تجاری می باشاد .عماده
فعالیتهای خردهفروشی نیز در زمینة ارائة کالاهاا و خادمات بخاش رردشایری و باه ویاژه
سوغات رزارش شده است (شهرداری م،هد .)6935 ،درآمد حاصال از زائار و زائرپاذیری در
شهرم،هد بسیار چ،مییر است به وری که از  36.1میلیارد ریاال در ساال  6915باه حادود
 640میلیارد ریال در سال  6914و به رقم  1191.16میلیارد ریال در سال  6934افازایش یافتاه
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است(استانداری خراسان رضوی ،6934 ،ص .)90 .روند حضور زائرین در شهر م،اهد ،دارای
روندی صعودی بوده و با شیبی ملایم ،تعداد رردشیران و زائران کلانشهرم،هد در ساالهاای
آینده رو به افزایش است .بطوریکه از  09میلیوننفر در سال  6930به  94میلیون نفار در ساال
 6931رسیده است(استانداری خراسان رضوی ،6931 ،ص .)64 .نقاش و کاارکرد رردشایری
در شهرها ،علاوه بر تاأثیراتی کاه بار بافات و سااخت کالبادی شاهر برجاای مایراذارد ،در
برنامهریزی کاربری اراضی و تخصیص زمین و منابع مالی ،به تأمین زیرساختهای مورد نیااز
این نقش نیز میانجامد .لذا پذیرش نقش رردشیری و تقویت و توسعة آن در ای دورههاای
مختلف تحولات فیزیکی و کالبدی شهر م،هد ،از ری واکاوی چیونیی تخصیص تسهیلات
و تجهیزات شهری و پراکنش آنها در فضای شهری مرتبط با این نقش نیز قابل تحلیال اسات.
زیرساااختهااا در برریرناادۀ تمااامی ساااخت و سااازهای زیربنااایی و روبنااایی یااک محاادودۀ
جغرافیایی محسوب میشوند و به ور عمده شامل سیستمهای ارتبا ی ،سیستمهای بهداشتی،
حملونقل واجزای آن ،هتلها،رستورانها ،مراکزخرید ،مراکزتفریح و...میباشند.

شکل -3الگوی پراکنش تأسیسات اقامتی (هتلها و هتل آپارتمانها) در شهر مشهد
مأخذ :ادارۀ کل میراث فرهنیی ،صنایع دستی و رردشیری خراسان رضوی6931 ،
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زائران و رردشیران شهر م،هد در حقیقت شهروندان موقتی هستند که همانناد شاهروندان
از تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده می کنند .لذا بار اسااس مطالعاات ارح جاامع شاهر
م،هد و رحهای توسعة حوزه زیارت و رردشیری ،سرانة تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز با
توجه به جمعیت ساکن و موقت (رردشیر) شهر م،هد تا اف  6040محاسبه شاده تاا فضاای
شهری توانایی پاسخرویی به نیاز رردشیران و ساکنان را داشته باشد .این زیرساختهاا شاامل
 144کیلومتر معبر درون شهری ،پنج نوع تاکسی فعال ( 69010دستیاه) ،تعاداد  0699دساتیاه
اتوبوس شهری 66031 ،فضای پارک در پارکین های متعل باه شاهرداری م،اهد ،یاک خاط
فعال و سه خط برنامهریزی شده قطار شهری 6044 ،کیلومتر خط ریلی باا ساهم جابجاایی00
درصد از کل شبکة ریلی ک،ور و رتبة دوم بعد ازتهران ،انجام بیشاز  09101پارواز داخلای و
 1911پرواز خارجی (ورودی  )6930از ری فرودراه بینالمللی م،هد 300 ،واحد تأسیسات
اقامتی رسمی(هتل ،هتل آپارتمان و مهمانپذیر) باا ظرفیات  34366تخات در ساال  6931کاه
بیشاز  34درصد آنها در محدودۀ بافت مرکزی شهر و ا راف حرم مطهر مساتقر مای باشاد،
افزایش ظرفیت پذیرش زائر در حرم مطهر در غالب افزایش رواقهاا و صاحنهاا و فضااهای
زیارتی ،توسعة روضة منوره ،احداث فضاهای فرهنیای ،علمای ،خادماتی و رفااهی ،حفاظ و
احیای موقوفات و نذورات ،ارائة برناماههاای فرهنیای ،اجتمااعی ،تبلیغای ،ایجااد مؤسساات
فرهنیی و اجتماعی و ...توسط آستان قدس رضوی و اقدامات فرهنیای ساازمانهاای متاولی
مدیریت زیارت و رردشیری ،از زیر ساختهای کالبدی و فرهنیی است که با هادف توساعة
رردشیری و زیارت و تعمی و تقویت نقش و کارکرد زیاارتی -رردشایری شاهر م،اهد در
قالب رحها و برنامههای دستیاهی و م،ترک ،برنامهریزی و مدیریت شده اسات (اساتانداری
خراسان رضوی ،6935 ،سازمان ترافیک شهرداری م،اهد ،6935 ،ادارۀ کال میاراث فرهنیای،
صنایع دستی و رردشیری استان.)6931 ،
استیلای رفتمان زیارت –رردشایری بار نقاشپاذیری شاهر م،اهد ،در بررسای سااختار
سازمانی و ت،کیلاتی اجرایی حوزۀ زیارت و رردشیری مذهبی -زیاارتی باازنمود مای یاباد.
ت،کیل و تصویب کاررروه ملی زیارت در دهة 6934با مسئولیت معاون اجرایی رئیس جمهور
و همکاری استانداری خراسان رضوی ،آستان قدس رضوی ،شهرداری م،هد ،ادارۀ کل میراث
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فرهنیی استان و سایر دستیاههای عضو کاررروه در تراز منطقهای و محلی ،مهمتارین راام در
راستای تقویت نقش زیارتی م،هد بود که با پ،اتیبانی عناصار قادرت در ساطح ملای ،شاکل
ررفت .دستیاههای اجرایی در ارتباط باا زیاارت در ساه ساطح ملای (دولتای و غیردولتای)،
منطقهای و محلی به ایفای نقش در این خصوص میپردازند که در تعامل با یکادییر ،رفتماان
مسلط و مبتنی بر روابط قدرت /دانش ،تقویت کننده نقش رردشیری -زیارت شاهرم،اهد را
مدیریت می کنند.

شکل -4دستگاههای اجرایی در ارتباط با زائر و زیارت و گردشگری در اسناد و طرحها
مأخذ :یافتههای تحقی 6931 ،

دستیاههای ذکر شده بی،ترین تأثیررذاری در تولید و بازتولید فضای شهرم،هد بار مباانی
نقش و کارکرد رردشیری و زیارت را رهبری می کنند .علاوه بر رفتمان رسمی ماذکور ،نهااد
آستان قدس رضوی به عنوان یک عامال فرارفتماانی تاثیرراذار باا در اختیاار داشاتن قادرت
مدیریت بر اراضی شهری م،هد و مالکیت وقفی  56درصد از اراضی شهری ،به عناوان مهام-
ترین عامل قدرت تاثیررذار بر ساختار مدیریت بر شهر ،چیونیی توسعه آن و جهتدهای باه
نقش و کارکرد آن در ول زمان عمل کرده است.
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در این نوشتار تلاش شده است تا با تمرکز بار روش تبارشناسای فوکاو ،باه تحلیال نقاش
زیارتی و رردشیری شهر م،هد ،از ری شناسایی رسساتهاا ،رفتماانهاای مسالط و آثاار
فضایی رفتمانها بر شهر م،هد پرداخته شود و با بررسی ساختار قدرت در پیوناد باا داناش
که به تولید فضای شهری منجر شده ،تحلیل مناسبی از تحولات نقش شهری م،هد ارائه شاود.
به این منظور ،به بررسی پی،ینه و منابع علمی مرتبط که عمدتا باا رویکارد نحولاات و فرایناد
رذار تاریخی شهرها که نهایتا منجر به تغییرات نقش آنها در ول زمان شده اسات ،پرداختاه
شده است .مبانی نظری و چارچوب مفهومی پژوهش بر مبنای اجزای روش تبارشناسی شاامل
رسستها،رفتمانها و آثار تسلط رفتمانها تدوین شد .نتایج پژوهش حااکی از آن اسات کاه
پیدایش و توسعة شهر م،هد در پیوند با نقش زیارتی آن معنا مییابد .رهیافت تبارشناسای باه
مثابة چارچوب نظری و روشی است که پدیدۀء شهر را با نیاهی تااریخی ماینیارد .در نیااه
تاریخی مبتنی بر تبارشناسی ،ساختار قدرت/دانش پدیاد آورنادۀ نقاش زیاارتی و رردشایری
م،هد ،در درون دو کلانرفتمان دوران تسلط مدرنیسام و پایش از ورود مدرنیسام ،تحلیال و
واکاوی شده است .رفتمان پی،امدرن تحات تاأثیر دو رسسات مهام؛ نخسات شاهادت اماام
رضا(ع) و پیدایش م،هدالرضا و دوم ،استقرار حکومت صفویان و رسامیت ماذهب ت،ایع در
ایران ،عرصة نقشآفرینی روابط قدرت/دانش به سمت و سوی تقویت نقش مذهبی و زیاارتی
م،هد پیش رفت و در هنیامة ورود مدرنیسم به ک،اور و تسالط رفتماان مبتنای بار آن و در
پاسخ به تحولات فضای اجتماعی شهر ،در تعامل با فضای جهانی و ملی و در قالب ساه خُارد
رفتمان م،رو یت ،ملیررایی عصر پهلوی و اصولررایی پس از پیروزی انقلااب اسالامی ،باه
سوی نقش تلفیقی زیارتی -رردشیری حرکت کرد .شهرم،هد به عنوان نخستین شاهر اساتان
خراسان رضوی در ول دورۀ شکلریری و رشد خود ،رسترش فیزیکی قابل تاوجهی داشاته
است .یکی از ویژریهای توسعة فضایی م،هد ،برخلاف سایر کلاانشاهرهای ک،اور ،توساعه
تحت تأثیر فعالیتهای اقتصادی بخش خدمات (به ور عمده زیارتی ورردشیری) است .این
ویژری در ت،دید تمرکز خدمات و صنایع مصرفی در نزدیکی شهر و عدم شکلریاری مراکاز
صنایع اساسی و سکونتراههای مستقل در پیرامون شهر ماؤثر باوده اسات .ارار چاه جنابش
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م،رو یت یکی از مهمترین نقاط رسست تاریخی م،هد و تغییار رویکارد توساعة شاهری و
تحولات اجتماعی جریان روشنفکری در ایران بود ،نتاایج آن در بعاد کالبادی و اقتصاادی در
دوران پهلوی بروز و نمود بی،تری یافت .رفتمان حاکم بر تحولات شاهری دوران پهلاوی اول
و دوم در عرصة شهری ،تماما بر پایة اصاول مدرنیسام (هرچناد نااقص) و فاارد از تفکارات
مذهبی تاثیررذار بر برنامهریزی و مدیریت شهر باود و تفکار "جادایی سیاسات از دیان" بار
سیاسترذاریها و تصمیمریریهای ملی و بینالمللی ساایه افکناده باود .تحولاات شاهری و
توسعة کالبدی– فیزیکی شهرها بر پایة مدلهای غربی و نقشپذیری شهرها بر پایة نقش ملای
و بینالمللی آنها و نظام سلسلهمراتبی توزیع قدرت در ک،ور ،تعریف میشاد کاه انعکااس و
بازنمود آن را میتوان در رح های توسعة منطقهای و محلای و برناماههاای توساعة ک،اور و
شهرهای بزرری چون م،هد در آن مقطع م،اهده کرد .م،هد بهعنوان دومین کلانشهر ماذهبی
جهان اسلام با حدود  01میلیون زائر در سال  6935و پذیرش نقش بینالمللی"م،اهد پایتخات
فرهنیی جهان اسلام در سال  "0461از جاییاه ویژری در صنعت رردشیریایاران برخاوردار
است .وجود بالغ بر  6544واحد اقامتی با ظرفیت اسکان  661444نفر شب 61 ،اقامتیاه باوم-
رردی 991 ،دفتر و شرکت خدمات مسافرتی  651 ،مجتمع پذیرایی ،میانراهای و سافرهخاناة
سنتی ،دریافت رتبة برتر ملی در حوزۀ نظارت بر تأسیسات رردشایری (مهرمااه  ،) 31وجاود
 60روستای هدف رردشیری و  99منطقة نمونة رردشیری از جمله نقااط قاوت و پتانسایل-
هایی است که این استان و بهویژه شهر م،هد به منظور توسعة صانعت رردشایری در اختیاار
دارد .همچنین ،وجود  6041اثر تاریخی ثبت شدۀ استان در فهرست آثار ملای کاه در حادود
 544اثر آن مربوط به شهرم،هد می باشد ،وجود ماوزههاای باساتانشناسای و ماردم شناسای،
اختصاص  9روز از  5روز ملی مفاخر و م،اهیر ک،ور در استان با مرکزیات م،اهد ،وجاود 1
پاییاه میراث فرهنیی ملی در استان که پاییاه توس به عنوان یکی از مهمترین این موارد است
و در محدودۀ شهرم،هد ،یکی از جاذبهها و ذخایر فرهنیی و رردشیری این شاهر محساوب
میشود و ارتبا ات مستمر اداری و حقوقی دستیاههای اجرایی شهرم،اهد کاه هریاک دارای
شرح وظیفة سازمانی در مدیریت و ارایه خدمات رردشیری هساتند ،حااکی از برتاری نقاش
رردشیری و زیارتی در این کلانشهر است .بنابراین ،تحلیال تبارشناساانة نقاش شاهر م،اهد
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ن،ان میدهد که نقش زیارتی به عنوان نقطة آغاز پیدایش و توسعة شهر م،هد بوده و تا کناون
نیز استمرار یافته است ،اما تحولات سیاسی – اجتماعی و ورود تفکرات مبتنی بر سارمایهداری
دوران مدرنیسم و پست مدرنیسم فضای شهر را در ابعاد کالبادی ،اجتمااعی و اقتصاادی ،باه
سمت و سوی نقش مکمل زیارتی ،یعنی رردشایری ساوق داده اسات و سااختارهای درهام
تنیدۀ دانش و قدرت ،در یک م،ارکت فعال و آراهانه ،توسعة شهری را به سمت تلفی نقاش
زیارت با رردشیری هدایت کردهاند .از آنجا که تبارشناسی ،رویکردی انتقادی به مسائل دارد،
رهآورد پژوهش حاضر میتواند پاسخروی تعارضات نظاری برناماهریازان و باازییران حاوزۀ
مدیریت زیارت و رردشیری در ک،ور و شهر م،هد باشد.
کتابنامه
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