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    مشهد مقدس به عنوان دومین کالن شهر ایران با جمعیت بیش از 2 میلیون نفر و نیز پذیرش بیشترین میزان 
جمعیت گردشگر و زائر در مقایسه با سایر شهرهای کشور،  با همه انواع و مقیاس های بازآفرینی شهری مواجه است: 
بافت تاریخی آن که علی رغم تخریب های گسترده ای که در طی دوره های مختلف روی داده اند، به سبب وجود  
پربرکت حرم مطهر امام هشتم )ع( هنوز ارزش های معنوی و فیزیکی– کالبدی بی شماری رادر دل خود جای داده 
است؛ بافت نابسامان و ناکارآمد میانی که به دلیل افزایش دائمی جمعیت زائر و تغییر معادالت اجتماعی، اقتصادی، 
حقوقی و....همواره دچار دگرگونی های ساختاری بوده است ؛ سکونتگاههای غیررسمی که به دلیل باال بودن بیشترین 
مهاجر پذیری شهر در منطقه شرق کشور، حدود یک سوم از جمعیت ساکن در شهر را در خود جای داده اند؛ و در 

نهایت بافت هایی با هسته های روستایی حاصل از رشد شتابان شهر و احاطه شده توسط توسعه های شهر .
     اهمیت مشهد در سطح ملی، و مشکالت و چالش هایی که حوزه مرکزی شهر با آن مواجه بود، سبب گردید که 
بزرگترین مقیاس مداخله شهری در ایران را در طول 2 دهه گذشته تجربه کند. فرایند تهیه طرح بهسازی و نوسازی 
بافت پیرامون حرم مطهر در شهر مشهد که در سال 1372 آغاز شد مسیرپر فراز و فرودی را پشت سرگذاشت گذشته 
از تحوالت کالبدی وسیع در عرصه ای گسترده از مرکز شهر و تأثیرگذاری بر چهره مرکز شهر، تبعات اجتماعی، 
اقتصادی، زیست محیطی و حتی مدیریتی بی شماری را به همراه داشت که در طول این دو دهه بخش قابل توجهی 

از بحث های توسعه شهری در ایران را به خود اختصاص داده است .
با رویکردنوسازی صورت گرفته، نقدهای  باز آفرینی شهری در مشهدکه عمدتاً         اگر چه سیاست ها و اقدامات 
بسیاری را برخود شاهد بوده است، لیکن زمینه های را برای نمودار شدن تجربیات بی شماری در حوزه های اجتماعی،  
اقتصادی و کالبدی از مقیاس تک بنا تا منطقه شهری فراهم ساخته است که برخی برای نخستین باردرکشور اتفاق 
افتاده اند. این تجربیات هرکدام به تفصیل قابل بحث و بررسی، و در نهایت درس آموزی برای رویکردهای آینده در 

امر بهسازی و نوسازی شهری در ایران می باشند.
      از این رو این شماره از نشریه هفت شهر به صورت ویژه به بیان تجربه ها و مسائل بازآفرینی شهری در شهر مشهد 
اند. مقاالت، مورد پژوهشی،گزارش  ارائه گردیده  پرداخته است. طبق روال هر شماره مطالب در پنج بخش ممکن 
نشست تخصصی در مشهد، و نهایتاً معرفی کتاب. دراین ویژه نامه سعی برآن بوده است تا با ارائه دیدگاه ها و نظرات 
متعدد که در قالب مقاله ای علمی و یا با تأکید بر تجربه های عملی طرح گردیده اند فضایی برای طرح مسائل و چالش 
های موجود در تجربه های مداخله در شهر مشهد و نیز انتقال تجربیات و درس آموزی را فراهم سازد. در انتخاب 
مطالب ارائه شده عالوه بر توجه به کیفیت علمی مقاالت سعی درگردهم آوردن تنوعی از موضوعات و مقیاس ها داشته 
است تا ضمن مرور برخی تجربیات سپری شده ،چالش ها ، فرصت ها و قوت های در پیش روی را نیز نمایان سازد 
. امید است مطالب و مفاهیم ارائه شده قابل بهره برداری برای کلیه پژوهشگران، مدیران و دست اندر کاران درگیر با 

فرایند باز آفرینی شهری کشور باشد.           
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