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بازخوانی نقش بقعات متبرکه و رقبات وقفی                                                                                                                                             
  بافت پیرامون حرم مطهر رضوی

در بازآفرینی حیات تاریخی - فرهنگی شهر مشهد
  مطالعه موردی؛ گنبد خشتی                                                               

                                                               
  قدیر صیامی
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••دانشجوی•دکتری•جغرافیا•و•برنامه•ریزی•شهری•دانشگاه•فردوسی
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 قربانعلی شیرازی
••دانشجوی•کارشناسی•ارشد•طراحی•شهری•دانشگاه•بین•المللی•امام•رضا•)ع(

••
محمود برهانی

••دانشجوی•کارشناسی•ارشد•طراحی•شهری•دانشگاه•بین•المللی•امام•رضا•)ع(

چکیده:
وقفیات•و•رقبات•شهری•یکی•از•فضاهای•باارزش•شهر•اسالمی•و•تجلیگاه•ارزش•های•واالی•انسانی•در•این•
منابع•موجود،•جذب• پایدار•ساختن• در• مهم• نقشی• و•مذهبی،• دینی• بینی• تأثیر•جهان• گونه•شهرهاست•که•تحت•
سرمایه•گذاری•ها،•نوسازی•بافت،•بازگشت•حیات•اجتماعی•به•محدوده•و•جلوگیری•از•تخریب•آثار•تاریخی•و•فرهنگی•
نیز•برخوردار•است.•در•کالن•شهر•مقدس•مشهد•و•به•واسطه•وجود•موقوفات•و•رقبات•وقفی•گسترده•در•این•شهر•به•
ویژه•در•محدوده•پیرامونی•حرم•مطهر؛•رویکرد•»بازآفرینی•حیات•مدنی•و•تاریخی-•فرهنگی•محدوده•بافت•پیرامون•
حرم•با•اتکا•به•بقاع•متبرکه•و•رقبات•وقفی«•اخیرا•مورد•توجه•مدیریت•سازمان•مجری•طرح•نوسازی•و•بهسازی•بافت•
شهری•مذکور•قرار•گرفت.•در•این•مقاله،•ایده•و•راهبرد•بازآفرینی•بقعه•امامزاده•سید•محی•الدین•محمد•)معروف•به•
گنبد•خشتی(•و•در•محدوده•پیرامونی•حرم•مطهر•رضوی•با•هدف•تدوین•برنامه•تبدیل•به•احسن•رقبات•وقفی•واقع•در•
محدوده•طرح•نوسازی•و•بهسازی•با•اولویت•حوزه•دخالت•مستقیم،•مورد•تحلیل•و•بررسی•قرار•خواهد•گرفت.•نتایج•
این•بررسی•نشان•داد•تحقق•فرآیند•بازآفرینی•در•این•طرح•موقوف•به•ایجاد•شرکت•یا•صندوق•عمران•و•نوسازی•با•
مشارکت•ذینفعان•بخش•عمومی،•بخش•دولتی•و•بخش•خصوصی•اعم•اداره•کل•اوقاف•و•امور•خیریه•خراسان•رضوی،•
شرکت•عمران•و•مسکن•سازان•ثامن•و•شهرداری•منطقه•ثامن•و•مشارکت•کنندگان•بخش•خصوصی•با•رویکرد•برد•– 

برد–•برد•امکان•پذیر•خواهد•بود.

واژگان کلیدی:•موقوفات•و•رقبات•وقفی،•بازآفرینی،•گنبد•خشتی،•مشهد
•

     پیشگفتار
•••••بازآفرینی•حیات•تاریخی•فرهنگی•بافت•پیرامون•حرم•مطهر•رضوی•بر•پایه•امکانات•و•ظرفیت•های•نهفته•در•
موقوفات•و•رقبات•وقفی•به•مثابه•فرصتی•بی•بدیل•در•فرآیند•توسعه•کالنشهر•مشهد،•از•جمله•رویکردهای•محوری•
مدیریت•سازمان•مجری•طرح•نوسازی•و•بهسازی•بافت•شهری•مذکور•محسوب•می•شود•که•بر•اساس•تجارب•چندین•
الزامات• و• نیز•مالحظات• و• عمومی• و• قانونی• موانع•ساختاری،• ها،• دشواری• با• مواجهه• و• فوق• اجرای•طرح• در• ساله•
شرعی•و•عرفی•مداخله•در•امالک•و•اراضی•شهری،•مورد•توجهات•جدی•این•سازمان•قرار•گرفته•است.•در•حقیقت،•
ایده•»بازآفرینی•حیات•مدنی•و•تاریخی-•فرهنگی•محدوده•بافت•پیرامون•حرم•با•اتکا•به•بقاع•متبرکه•و•رقبات•وقفی«•
محصول•سالها•تجربه•سازمان•یافته•در•امر•نوسازی•و•بهسازی•بافت•پیرامون•حرم•مطهر،•جلب•موافقت•سازمان•اوقاف•
و•امور•خیریه•خراسان•رضوی•از•طریق•برگزاری•جلسات•و•نشستهای•متعدد،•تجهیز•سازمان•مجری•طرح•نوسازی•به•
سامانه•اطالعاتی•کامل•و•جامع•از•بافت•و•به•کارگیری•ایده•های•بدیع،•علمی•و•خالقانه•درعین•حال•منطبق•بر•فروع•
فقهی•و•شرعی•و•...•است.•در•این•طرح،•موقوفات•و•رقبات•وقفی•که•در•روشهای•سنتی•مداخله•در•بافت•به•عنوان•••
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فرصت•های•فراموش•شده•در•توسعه•شهری•محسوب•می•شدند؛•در•یک•رویکرد•راهبردی•عالوه•بر•طراحی•نوآورانه•
سازوکار•اقتصادی،•اجتماعی-•فرهنگی•بازآفرینی•مداخله•در•محدوده•و•نیز•احیای•سنت•و•فرهنگ•وقف،•برکات•دیگری•
به• اجتماعی• و• معنوی• بازگشت•حیات• بافت،• نوسازی• ها،• منابع•موجود،•جذب•سرمایه•گذاری• پایدار•ساختن• چون•
محدوده•و•جلوگیری•از•تخریب•آثار•تاریخی•و•فرهنگی•را•نیز•در•کانون•مالحظات•قرار•داشته•است.•در•این•مقاله،•ایده•
و•راهبرد•بازآفرینی•بقعه•امامزاده•سید•محی•الدین•محمد)معروف•به•گنبد•خشتی(•و•محدوده•پیرامونی•آن•با•هدف•
تدوین•برنامه•تبدیل•به•احسن•رقبات•وقفی•واقع•در•محدوده•طرح•نوسازی•و•بهسازی•با•اولویت•حوزه•دخالت•مستقیم،•

مورد•تحلیل•و•بررسی•قرار•خواهد•گرفت.•

درآمدی بر رویکرد بازآفرینی با اتکا به موقوفات و رقبات
در•ادبیات•اخیر•دنیا،•واژه•»بازآفرینی•شهری«•به•عنوان•یک•واژه•عام•که•مفاهیم•دیگری•نظیر•بهسازی،•بازسازی،•
 Regenerate•از•ریشه•فعل• Regeneration•توانمندسازی•و•روان•بخشی•شهری•را•دربر•می•گیرد،•به•کار•می•رود.•واژة
به•معنای•احیا•کردن،•جان•دوباره•بخشیدن،•احیا•شدن،•از•نو•رشد•کردن،•گرفته•شده•است.•در•مطالعات•شهری•به•
معنای•احیا،•تجدید•حیات،•معاصرسازی•و•بازآفرینی•به•کارمی•رود.•بازآفرینی•شهری•به•مفهوم•احیا،•تجدید•حیات•و•
نوزایی•شهری•و•به•عبارتی•دوباره•زنده•شدن•شهر•است.•در•بازآفرینی•شهری،•توسعه•شهری•به•مفهوم•رشد•کمی•و•
کیفی•عناصر•کالبدی•شهر•برای•اسکان•جمعیت•و•ارتقای•کیفیت•زندگی،•در•قالب•طرح•های•توسعه•شهری•رخ•خواهد•
داد•)آیینی،•1388:•7(.•از•این•رو•طرح•های•بازآفرینی•شهری•سعی•دارند•تا•با•استفاده•از•پتانسیل•های•موجود•در•
مناطق•فرسوده•و•بهره•گیری•از•مشارکت•گسترده•عمومی•با•صرف•کمترین•بودجه،•حیات•اجتماعی•و•رونق•اقتصادی•
را•به•بافت•بازگردانند.•به•عبارت•دیگر•بازآفرینی•شهر•نوعی•معاصرسازی•با•تأکید•خاص•بر•مقیاس•محلی،•تنوع•فرهنگی•
و•کنش•متقابل•میان•انسان•و•مکان•زندگی•او•محسوب•می•شود•و•نوعی•نگاه•مداخله•ایست•که•با•نگاه•به•گذشته•و•
بدون•پاکسازی•هویت•های•تاریخی•دوره•های•مختلف•به•خلق•هویتی•جدید•متناسب•با•شرایط•زندگی•مردمان•عصر•
ابزاری• به• بازآفرینی•شهری• و• بهسازی• تبدیل•شدن• واقع• پور•و•خلیلی،351:1387(.•در• اندیشد•)حاجی• حاضر•می•
برای•جامه عمل•پوشاندن•به•اهدافی•چون•»پایداری«،•»توسعه•متوازن«،•»حفاظت•از•میراث«،•»ارتقا•کیفیت•محیط•
شهری«،•»جلوگیری•ازآسیب•های•اجتماعی«•از•طریق•جستجوی•راهبردهایی•چون•»تاکید•بر•فرهنگ•و•هنر•و•برنامه•
های•تفریحی«،•»تاکید•بر•افزایش•اشتغال•و•کاهش•فقر•و•محرومیت•اجتماعی«،•»وجود•تعامل•و•مشارکت•بیشتر•میان•
بازیگران•و•دستگاه•های•درگیر•و•حرکت•به•سوی•حکمرانی•خوب«•و•توجه•اساسی•به•»اصول•توسعه•پایدار«•و•فراتر•از•
اهداف،•آرمان•ها•و•دستاوردهای•نوسازی•شهری•سنتی،•در•دهه•اول•هزاره•سوم•به•رهیافتی•همه•پسند•در•تمام•ابعاد•

و•مقیاس•های•برنامه•ریزی،•طراحی•و•مدیریت•شهری•جهان•بدل•گردید.•
وقفیات•و•رقبات•یکی•از•فضاهای•باارزش•شهرهای•اسالمی•و•تجلی•ارزش•های•واالی•انسانی•در•این•شهرهاست•که•
تحت•تأثیر•جهان•بینی•دینی•و•مذهبی•اسالم،•عالوه•بر•داشتن•نقش•موثر•اجتماعی•و•اقتصادی،•کارکردهای•متعددی•
در•زندگی•روزانه•و•فعالیت•های•شهری•دارد.•از•نظر•کالبدی•نیز•می•توان•نقش•بسیار•مؤثری•را•در•شکل•دهی•به•
ساخت•فضایی•شهرهای•دوره اسالمی•و•همچنین•شهرهای•ایران•به•وقف•منتسب•کرد.•با•بررسی•سیما•و•بافت•کالبدی•
شهرهای•ایران•می•توان•بسیاری•از•عناصر•و•اجزای•شهر•را•مشاهده•کرد•که•وقف•در•عملکرد•آنها•در•حیات•بخشی•
و•زندگی•آفرینی•شهری•نقشی•بسزا•داشته•است.•از•نظر•کالبدی•نقش•وقف•را•می•توان•در•ایجاد•و•احداث•خردترین•
عناصر•کالبدی•شهر•نظیر•مساجد،•مدارس،•حمام•ها،•آب•انبارها،•سقاخانه•ها،•روشنایی•معابر•و•بازارچه•ها•تا•شکل•
گیری•و•تولید•کالنترین•فضاهای•شهری•نظیر•بازارها•و•مجموعه•های•تجاری•موثر•دانست.•در•تمامی•حکومت•های•
ایران،•به•ویژه•از•اواخر•دوره•ساسانی•که•اسالم•وارد•ایران•شد،•وقف•اهمیت•بیشتری•یافت.•به•عنوان•مثال،•وقف•در•دوره•
صفویه•رونق•فراوانی•یافت•و•بسیاری•از•امالک•وقف•بُقاع•متَبرکه•شیعه•گردید•)شجاع•فتح•آبادی،1382:•28(.•در•ادوار•
بعدی•تاریخ•ایران•)مانند•دوره تیمور(•نیز•به•مسأله•وقف•توجه•می•شد.•به•عنوان•مثال•می•توان•از•موقوفات•تیموری•
در•خراسان•بزرگ•نام•برد.•غازان•خان•در•شهرها•و•نقاط•گوناگون•تحت•سلطه•خود•در•ایران،•اماکن•مذهبی•و•عمومی•
فراوانی•ساخت•و•برای•همه•آن•ها•و•حتی•برای•بیت•المقدس•و•مشهد،•مکانهایی•را•وقف•کرد.•غازان•خان•••محل•هایی•
در•نزدیکی•تبریز،•موسوم•به•»شنب•غازان«•احداث•کرد•و•موقوفاتی•را•برای•آن•در•نظر•گرفت•)دونالدون،•1364:•54(.•
نظام•وقف•نه•تنها•موجد•ساخت•و•ایجاد•بسیاری•از•فضاها•و•عناصر•باارزش•شهرها•بوده•است،•بلکه•ارتباط•و•پیوند•
معنوی•و•نزدیک•موقوفات•با•امور•دینی•و•مذهبی،•سبب•ماندگاری•و•پایداری•فضاهای•شهری•موقوفه•در•طی•زمان•و•
در•حقیقت•تداوم•حیات•فرهنگی•و•تاریخی•شده•است.•اصول•و•ویژگی•های•نظام•وقف•به•گونه•ای•است•که•بسیاری•از•
این•فضاها•و•عناصر•از•طریق•رقبات•درآمدزایی•که•بر•آنها•وقف•شده•اند،•خود•را•محافظت•و•مرمت•کرده•و•در•نهایت•



آبادان•و•معمور•بر•جای•استوار•باقی•مانده•اند.•همچنین•ماهیت•ابدی،•دایمی•و•غیرقابل•فروش•و•انتقال•بودن•موقوفات•
و•صرف•منافع•رقبات•آنها•در•راه•مقاصد•خیر•و•برای•کارکردها•و•مصالح•جامعه•مسلمین،•موجب•شده•است•که•تعداد•
زیادی•از•آنها•در•برابر•حوادث•و•نامالیمات•تاریخ•مقاومت•کرده•و•خود•را•به•زمان•حال•برسانند.•از•این•رو•یکی•از•عناصر•
پایدار•شهر•اسالمی•که•می•تواند•نقشی•مهم•و•پایدار•در•باز•زنده•سازی•حیات•جمعی•در•شهرهای•امروز•ایران•داشته•
باشد،•بازآفرینی•محدوده•های•پیرامونی•موقوفات•و•رقبات•است.•در•طول•تاریخ•تعداد•زیادی•از•موقوفات•یا•رقبات،•به•
خصوص•امالک•غیرمنقول•چون•مساجد،•حوزه•های•علمیه،•حمام•های•عمومی•و•بازارها•کم•و•بیش•دارای•ساختار•پایدار•

و•دیرپایی•هستند،•از•سایر•عناصر•شهری•پایدارتر•باقی•مانده•اند•)قدیری،•1369:•3(.•
در•شهرهای•اسالمی،•وقف•در•چشم•انداز•جغرافیای•شهری•تأثیراتی•عمیق•بر•جای•نهاده•است.•به•عنوان•مثال••••
می•توان•از•شهرهایی•مانند•مکه•و•مدینه•در•عربستان،•شهرهای•نجف•و•کربال•در•عراق•و•شهرهای•مشهد•و•قم•در•ایران•
نام•برد•که•سنت•وقف•در•آنها•تأثیر•شگرفی•نهاده•و•باعث•تغییر•شکل•شهر•شده•است.•پراکندگی•جغرافیایی•بناها•و•
فضاهای•وقفی•از•یک•نظام•عقالیی•و•اقتصادی•کاماًل•تکامل•یافته•تبعیت•می•کند،•به•طوری•که•یک•موقوفه•با•چند•
رقبه•ماننِد•مسجد،•مدرسه،•کاروانسرا،•بازار،•حمام•و•غیره•در•جوار•هم•قرار•دارند.•مکان•یابی•این•عناصر•چنان•نظم•
کالبدی•و•فضایی•ارزنده•ای•را•به•فضاهای•جغرافیایی•می•بخشند•که•توجه•معماران•و•شهرسازان•را•به•خود•جلب•نموده•

است•)شفقی،•1376:•33(.
در•شهرهای•ایرانی-•اسالمی،•عناصر•و•فضاهای•وقفی•از•نظر•آماری•نسبت•به•سایر•شهرهای•کشورهای•اسالمی•
رقمی•باالتر•را•نشان•می•دهد.•شهرهای•مشهد،•اصفهان•و•قم•از•آن•جمله•است.•با•توجه•به•بررسی•های•انجام•گرفته،•
در•حدود•114•هزار•موقوفه•در•کشور•وجود•دارد•که•100•هزار•مورد•آ•نها•متصرفی•و•14هزار•هم•غیرمتصرفی•است.•
باتوجه•به•اینکه•هر•موقوفه،•رقبه•هم•دارد،•بیش•از•یک•میلیون•رقبه•در•سراسر•کشور•وجود•دارد.•اگرچه•این•موقوفات•
در•استان•های•مختلف•کشور•پراکنده•است،•ولی•10•استان•خراسان•)قبل•از•تقسیمات•سیاسی-•اداری(،•مازندران،•
تهران،•اصفهان،•فارس،•سمنان،•مرکزی،•آذربایجان•شرقی،•کرمان•و•کردستان•از•نظر•تعداد•موقوفات•و•رقبات•مربوطه•
از•سایر•استان•های•کشور•برتر•هستند.•وقف•از•نظر•کالبدی•از•یک•طرف•در•فضاآفرینی•و•ایجاد•ساختمان•های•مختلف•
مذهبی•و•متعلقات•مربوط•به•آ•نها•در•بخش•های•مختلف•شهر•اسالمی•از•جمله•شهر•ایرانی•نقش•بارز•و•مؤثری•را•در•
طول•تاریخ•اسالم•ایفا•نموده•و•از•طرف•دیگر•تأثیر•و•نقش•ارزنده•ای•در•حفظ•و•نگهداری•فضاهای•کالبدی•شهرهای•

اسالمی•ایرانی•مانند•تهران،•مشهد،•اصفهان،•تبریز•و•قم•داشته•است.

•این•اثرگذاری•و•ایفای•نقش•در•دو•حوزه•فضا•آفرینی•و•حفظ•بناهای•شهری•همچنان•ادامه•دارد.•با•نگاهی•گذرا•
به•سیما•و•بافت•کالبدی•شهرهای•ایران،•بسیاری•از•عناصر•و•اجزای•شهری•را•که•نقش•عمده•ای•در•عملکرد•حیات•
زندگی•شهری•دارند،•می•توان•تأثیر•عنصر•وقف•را•مشاهده•نمود.•این•نقش•در•شهرهای•مشهد•و•قم•جلوه•بارزتری•
اختیار• با•در• پیرامون•حرم•مطهر• دارد)کالنتری،•صالحی•و•رستمی،•1391:•42(.•شهر•مشهد•و•بخصوص•محدوده•
داشتن•موقوفات•و•رقبات•و•بقعات•متبرکه•ای•همچون•بقعه•امامزاده•سید•محی•الدین•محمد•)معروف•به•گنبد•خشتی(•
از•جمله•حوزه•های•بسیار•ارزشمند•شهری•است•که•می•توان•با•اتکا•به•این•عناصر•واجد•ارزش•فرهنگی،•تاریخی،•

باردیگر•بازآفرینی•شکوه،•عظمت،•رونق•و•پویایی•گذشته•این•محدوده•را•رقم•زد.•

معرفی محدوده مورد مطالعه
محدوده•مورد•مطالعه•یعنی•حوزه•پیرامونی•گنبد•خشتی،•مجموعه•ای•از•بافت•های•بالفصل•شمالی•حرم•مطهر•است•که•
شامل•محدوده•قدیم•نوغان•و•هسته•قدیمی•شکل•گیری•مشهد•فعلی•را•شامل•شده•و•تقریبا•در•ضلع•شرقی•بلوار•طبرسی،•در•
محدوده•میان•زیر•گذر•تا•میدان•طبرسی•و•در•قطاع•3•طرح•تفصیلی•مصوب•مرکز•شهر•قرار•داشته•که•از•جنوب•به•حرم•مطهر•
رضوی،•از•شمال•محدود•به•خیابان•شارستان•رضوی،•از•شرق•محدود•به•ره•باغ•امیر•المومنین••و•از•غرب•محدود•به•خیابان•
طبرسی•منتهی•می•شود.•بنای•گنبد•خشتی،••مدفن•امامزاده•ایست•در•نزدیکی•حرم•مطهر•که•در•میان•بازاری•قدیمی،•در•یکی•از••••
بافـــت•های•قــدیمی•مشهـد•قرار•دارد.•تردد•زائران•و•مجاوران•حرم•رضوی•و•امکان•گذر•آنها•از•این•بافت،•مجموعه•متراکمی•از•
تجاری•های•پرزرق•و•برق•و•فضاهای•اقامتی•را•به•وجود•آورده•که•ساالنه•محل•رفت•و•آمد•هزاران•زائر•و•مجاور•مشهد•و•بناهای•
مذهبی•آن•می•باشد.•گنبد•خشتی•به•عنوان•یکی•از•مهمترین•زیارتگاه•ها•ی•منطقه•و•به•لحاظ•موقعیت•مناسب•استقرار•آن،•چه•
به•لحاظ•نزدیکی•با•حرم•و•چه•به•لحاظ•بافت•همجوار،•ساالنه•شاهد•انبوه•زائرانی•است•که•برای•زیارت•و•بازدید•به•آنجا•مراجعه•••
می•نمایند.•حجم•زائران•امامزاده•به•خصوص•در•ماه•های•تعطیل•تابستان•و•فصول•زیارتی•درحدی•است•که•بعضا•تراکم•آن•تا•

ساعت•ها•بعد•از•اذان•مغرب•ادامه••می•یابد.•



43
-4

4 
اره

شم

33

)منبع: نگارندگان(
 

ارزیابی طرح تفصیلی بازسازی و نوسازی در مرکز شهر مشهد به عنوان بستر طراحی
طرح•تفصیلی،•ویژگی•های•کالبدی•و•فضایی•جدیدی•و•هم•راستا•با•آن•مجموعه•ای•از•ضوابط•و•مقررات•را•برای•
بافت•پیرامون•حرم•در•نظر•گرفته•است•به•گونه•ای•که•ویژگی•های•کاربری•اراضی،•ساختار•فضای•کالبدی،•تراکم،•

ضوابط•ساخت•و•ساز•و...•از•این•ضوابط•تاثیرپذیرند.•

یک•ره•باغ•که•در•واقع•مسیری•با•فضای•سبز•است،•مجموعه•را•به•ره•باغی•بزرگتر•که•به•حرم•متصل•می•شود،•	 
ارتباط••می•دهد•که•نشان•از•توجه•طراحان•به•اهمیت•مجموعه•دارد.•

ره•باغ•در•شرایط•فعلی•طرح،•اتصال•فضایی•مناسبی•با•مجموعه•ندارد.•برای•برقراری•اتصال•بهتر،•می•بایست•نقطه•	 
برخورد•آن•را•با•مجموعه•در•مقیاس•مناسب•طراحی•کرد.•

مسیر•های•اصلی•منتهی•به•مجموعه•از•سمت•حرم•و•خیابان،•نیازمند•فضاسازی•های•کیفی•متناسب•با•جمعیت•	 
مجموعه•و•اهمیت•تاریخی•بافت•مورد•مطالعه•است.•

قسمتی•از•بازار•که•امروزه•باقی•مانده•و•مجموعه•را•به•حرم•مطهر•متصل•می•کند،•بهتر•است•که•با•سازماندهی•	 
فضایی،•شرایط•مطلوب•تری•برای•بافت•پیرامون•فراهم•سازد.•

مجموعه•گنبد•خشتی•برای•اینکه•بتواند•در•مقیاس•مناسب،•جوابگوی•نیاز•زائران•و•مجاوران•باشد،•بهتر•است•که•به•	 
صورت•مجموعه•ای•از•عملکردهای•هم•سنخ•و•همنوا•و•به•صورت•ترکیب•فضای•شهری•دیده•شود.•

با•توجه•به•تغییر•سازمان•سواره•در•بافت،•می•بایست•با•تامین•مناسب•دسترسی•سواره•برای•فضاها•اقدام•کرد.•	 

پیشنهادات•کاربری•و•تراکم•در•بافت•همجوار•می•بایست•دقیقا•متناسب•با•شرایط•سازمان•فضایی•کالبدی•مجموعه•	 
ارائه•گردد.•در•مجموع•علیرغم•تمام•شرایط•در•نظر•گرفته•شده•در•طرح•تفصیلی،•مجموعه•در•مقیاس•مناسب•نیاز•به•
طراحی•شهری•دارد•که•یکی•از•مهمترین•تمهیدات•الزم•در•تداوم•زیستی•آن•در•بافت•شهری•می•باشد.•چرا•که•دیدن•
تمام•شرایط•خود•پروژه•بدون•در•نظر•گرفتن•ویژگی•های•شهری•حاکم•بر•آن،•به•خصوص•در•بافتی•تاریخی•که•اصول•

آن•در•معماری•ایران•همخواه•ناظر•بر•کیفیات•شهرسازی•بوده،•کاری•بیهوده•است.•

 

 تصویر 1- موقعیت محدوده گنبد خشتی در بافت پیرامونی حرم مطهر
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ایده 	  طراحی  و  ریزی  برنامه  نظری  مبانی 
ساماندهی محدوده گنبد خشتی

و• اجتماعی• فرهنگی• حیات• بازآفرینی• طرح•
بر• اتکا• با• مطهر• حرم• پیرامون• بافت• محدوده• فرهنگی•
استوار• اساسی• هدف• دو• بر• پهنه• این• رقبات• و• موقوفات•
است.•هدف•اولیه•از•این•طرح•اجرای•پروژه•ای•ستاره•ای•
آداب• به• بخشیدن• تعمیق• برای• خورشید• کنار• در• شکل•
و•هدف•دوم،• است• بارگاه•رضوی• زائران• زیارت• و• تشرف•
و• فرهنگی• میراث• و• تاریخی• بنای• ساماندهی• و• توسعه•
فعالیت•های•فرهنگی•در•محدوده•هفت•هکتاری• توسعه•
است.•حدود•کالبدی•عرصه•مورد•مداخله•معادل•نیم•هکتار•
بوده•و•مرکزیت•این•عرصه،•بقعه•امامزاده•محی•الدین•است•
که•در•طراحی•و•برنامه•ریزی•آن•تالش•خواهد•شد•تا•از•

ظرفیت•های•طرح•فرادست•نیز•استفاده•شود.

 

 و يبازساز يليتفص طرح-2تصویر
)طرح طاش مشهد شهر مرکز در ينوساز

-  وضعیت پروژه ها و بسته هاي ي تعریف 2تصویر
شده نوسازي پیشنهادي طرح تفصیلي مرکز شهر 

 (1388مشهد)طاش 

اتکای•مبانی•برنامه•ریزی•و•طراحی•تقریبا•کامل•پروژه•نخست•به•منابع•مالی•ناشی•از•فرایند•تبدیل•به•
احسن•بوده•و•سبک•و•الگوی•مورد•استفاده•در•بازآفرینی•این•محدوده•با•مرکزیت•بقعه•گنبد•خشتی•بر•اصول•
و•شاخص•های•معماری•ایرانی•-•اسالمی•چه•در•مقیاس•بافت•و•چه•در•مقیاس•تک•بنا•استوار•خواهد•بود.•
تالش•خواهد•شد•تا•توجه•به•پروژه•به•عنوان•ورودی•شاخص•محدوده•تحت•عنوان•”پهنه•ماندگار“•و•عنصر•

اصلی•معرفتی•آن•معطوف•گردد.•در•طرح•توسعه•محدوده•گنبد•خشتی•اهداف•زیر•مترتب•است:
تجمیع•و•آزادسازی•زمین•های•وقفی•منطقه•ثامن•	•
ارتقای•کیفیت•شهری•محدوده	•
پاسخدهی•به•نیازهای•فضایی•و•فعالیتی•زائران•و•سایر•مخاطبان	•
ساماندهی•بافت•پیرامونی•بنای•گنبد•خشتی	•

عوامل مؤثر بر شکل گیری کالبد پروژه   
• استقرار•در•نزدیکی•حرم•مطهر•و•شکل•گیری•در•	

اطراف•بقعه•گنبد•خشتی.•
• خیابان•	 به• رویکرد• و• قبله• به• رو• گیری• جهت•
طبرسی.•
• مجاورت•مجموعه•با•اثر•تاریخی•گنبد•خشتی	
• سایه•های•تاریخ.•	
• حافظه•جمعی.•	
• اثرگذاری•عناصر•شاخص•شهری.•	
• اصالت•فرهنگی.•	
• طرح•تفصیلی.•	
• شکل•زمین•و•عرصه•پروژه.•	
• احیای•جایگاه•شاخص•شهری•بنا.•	
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- چشم انداز ترسیم شده در امتداد بصري بقعه گنبد 3تصویر 
 خشتي منبع)نگارندگان(

 

 

تأکید بر فضاهاي عمومي  در طراحي فضاي - 4 ريتصو
 (نگارندگان)منبع يخشت گنبد بقعهپیراموني 

 

توجه ویژه به پیاده راه ها و خصلتهاي پیاده مداري - 5 ريصوت
 (نگارندگان)منبعدر طراحي عرصه مورد مطالعه 

مطالعات زمینه ای و ارزیابی بستر پیشنهادی تامین معوض
1- تحلیل مقدماتی زمینه ساختاری، به لحاظ نظامات ساختاری موجود و طرح تفصیلی

مبانی طراحی؛
از•	• رونق• ایجاد• و• اصالت• و• پایبندی• جایگاه• احیای•  

طریق•افزایش•حضور•مخاطبان.•
•فراهم•آوردن•کالبدی•با•توانایی•یادآوری•دوران•شکوه•	•

گذشته•و•احیای•نقش•ارزشمند•تاریخی•آن.•
خروج•	• و• ورود• حرکت،• برای• مسیری• اختصاص• •
مخاطبان.•
•ایجاد•ساختاری•یکپارچه•و•منسجم،•با•بهره•گیری•از•	•

اصول•مردمداری•و•خصلت•های•پیاده•مداری.•
آن،•	• پیرامون• و• داخل• در• پیاده• حرکت• نهادن• ارج• •

رکن• عنوان• به• زمینه• با• انطباق• و• جاودانگی• ارزش،• حفظ• با•
اصلی•و•مهم•در•شکل•دهی•به•حضور•و•حرکت•مردم•در•بافت•

شهری.•
•انطباق•مسیر•حرکت•با•راسته•بازارهای•قدیم•موجود•	•
در•بافت.•
•جهت•گیری•و•تقویت•حرکت،•از•طریق•کانون•های•	•

برنامه•ریزی•و•طراحی•شده.•
•تعریف•فعالیتی•فرهنگی•در•زمینه•مذهبی:•با•تاکید•	•

در•جهت•درک• مخاطبان،• مهم•حضور• از•ظرفیت• استفاده• بر•
ارتباط•از•پیش•طراحی•شده•میان•این•دو•مفهوم.•

کالبدی•	• بندی• صورت• و• بافت• در• پیشروی• و• نفوذ• •
از• آن• کردن• خارج• جهت• به• مجموعه• کلیت• طراحی• جذاب:•
حالت•مفهومی•نظاره•گر•و•تبدیل•آن•به•عنصری•پویا•و•فعال•
با•استفاده•از•جهت•گیری•خاص•طرح،•با•هندسه•ای•گشایش•

یافته•و•دعوت•کننده.•

در  وقفـی  رقبــات  و  امـالک  پـراکنش   -2-1
محدوده 

نظام• توزیع• و• کالبدی• ساختار• از• دقیق• های• بررسی•
از•مجموع•کل•مساحت• نشان•می•دهد• در•محدوده• مالکیتی•
پهنه•حدودا•هفت•هکتاری•مورد•مطالعه•)70491•متر•مربع(•
در•حدود•10•هکتار•)10327•مترمربع(•معادل•را•محدوده•ها•و•
فضاهای•رقبات•)معادل•6•درصد(•به•خود•اختصاص•داده•است.•
ای• فضایی• تراکم• بیشترین• نیز• رقبات• فضایی• توزیع• نظر• از•
عرصه•ها•در•ضلع•شرقی•پهنه•مورد•مطالعه•و•در•محدوده•میانی•
ره•باغ•امیرالمومنین•واقع•شده•است. مساحت•محدوده•طراحی•
محدوده• و• شده• قطعی• و• تعریف• های• پروژه• سطوح• کسر• با•
مربع•• متـر• •51600 حـدود• در• خشتی(• )گنبد• میراث• حریم•

می•باشد.
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بافت 
يرامونيپ  

ارتقا نفوذپذيري در بافت با طراحي هندسه اي گشايش - 6تصوير
 )نگارندگان(يافته و دعوت كننده از فضا 

1-3- برنامه عملکردی پروژه؛
• مذهبی، 	 رویکرد  با  پروژه  های  کاربری  ریزی  برنامه 

فرهنگی. 
• عملکردهای پاسخگوی موضوعات اوقاف. 	
• اجتناب از عملکردهای پاسخ گرفته از محدوده همجوار. 	
• پرهیز از تعدد و تکثیر عملکرد در محدوده. 	
• تنوع عملکردها و جذب مخاطب بیشتر. 	
• آرامش، نیاز فضای معنوی پروژه و اجتناب از اغتشاشات 	

بصری و حرکتی. 
• از شکل گیری 	 اجتناب  و  پروژه  آرامش  و  حفظ معنویت 

عملکردهای پرتحرک. 
تعیین•حدود•کالبدی•پروژه،•در•دو•مرحله•یا•دو•فاز•توسعه•و•با•تأکید•بر•عناصر•مذهبی•و•فرهنگی،•

ضمن•حفظ•شان•و•جایگاه•حرم•مطهر•رضوی؛•به•شرح•زیر•صورت•خواهد•پذیرفت.•

                                         جدول شماره1- مراحل تعیین حدود کالبدی پروژه

•••••••گرایش•فعالیتیمحدوده•و•عرصه•مداخلهمراحل•پروژه

فاز•اول•توسعه

محدوده•پیرامونی•حریم•پیشنهادی•میراث•
فرهنگی•در•رابطه•با•بنای•تاریخی•گنبد•خشتی•
تا•لبه•خیابان•طبرسی•)مساحت•2890•متر•

مربع(

مذهبی-•حسینیه•و•خدمات•مرتبط•با•مجموعه•بقعه•امامزاده•
سید•محی•الدین•محّمد•)بنای•تاریخی•گنبد•خشتی(،•به•

انضمام•خدمات•مرتبط.

فاز دوم توسعه
گسترش در بافت شهری پهنه ماندگار، در امتداد 
پروژه های تعریف شده در قطاع 3 طرح ساختاری 

)مساحت 2240 متر مربع(.
فرهنگی و خدمات مرتبط با زائران و عابران پیاده

 

- نمایي از گنبد خشتي، )منبع : 9تصویر 
 نگارندگان(

 

- محدوده میراثي گنبد، پروژه 8تصویر
 هاي دردست اجرا و محدوده طراحي

 

تحدید حدود عرصه طراحي و وضعیت - 7 ريتصو
 (نگارندگان)منبعریزدانگي پالکهاي محدوده 

)منبع•:•نگارندگان(
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ساختار و مرحله بندی پیشنهادی؛
همانطور•که•گذشت•شکل•گیری•محدوده•با•قرارگیری•بقعه•امام•زاده•سید•محمد•)گنبد•خشتی(•در•پهنه•
ماندگار•در•قالب•دو•فاز•اصلی•توسعه•و•در•زمینی•به•مساحت•2900•مترمربع،•و•پیرامون•خود•مجموعه•مرقد•صورت•
خواهد•پذیرفت.•در•قالب•فاز•دوم•طراحی•فرایند•توسعه•محدوده•به•سمت•جنوب•عرصه•مداخله•جهت•گیری•خواهد•
کرد.•با•این•حال•در•رویکردی•اصلی•و•محوری•این•بازآفرینی•می•بایست•در•چارچوبی•وسیع•تر•و•در•قالب•طراحی•

یک•پروژه•کالن•تر،•به•لحاظ•فرمی•-•کالبدی•و•یا•فعالیتی-•کارکردی•طراحی•و•تدوین•شود.•

راهبردهای طراحی در فاز اول توسعه؛    
• از سوی سازمان میراث فرهنگی و 	 رعایت محدوده ضوابط تعیین شده 

گردشگری. 
• توجه به مرقد به عنوان نقطه اصلی شروع و شکل دهی به توسعه و اصلی 	

ترین عنصر احیای شرایط گذشته حاکم بر این محدوده، در کنار راسته 
بازارهای قدیمی. 

• مجاورت 	 در  شده  طراحی  مجموعه  برای  مرتبط  مذهبی  کارکرد  تعیین 
بقعه. 

• حفظ و گسترش حسینیه مجاور مجموعه،  به عنوان یک فعالیت مرتبط 	
و فعال. 

• تأمین فضاهای جنبی و خدماتی کافی برای تأمین خودکفایی مجموعه. 	
• تجمعات 	 در  آن  از  گیری  بهره  و  مناسبتها  در  عمومی  گذر  یک  ایجاد 

مذهبی. 
• و 	 بقعه  بر مرکزیت  تاکیدکننده  ایجاد عناصر  با  ساماندهی کل مجموعه 

شکل دهی مسیر حرکت عابران از جوار آن. 
• تعریف صحن و حیاط های باز و احاطه کننده، ضمن تامین امکان کنترل بر باز یا بسته بودن آن. 	

راهبردهای طراحی در فاز دوم توسعه؛   
• تعیین عناصری در طراحی، متناسب با حرکت پیاده در کل محدوده و در 	

نهایت پیوند با مجموعه حرم مطهر. 
• حفظ مسیر تعریف شده اتصال دهنده مجموعه گنبد خشتی به حرم مطهر 	

از طریق تمهیدات طراحی شهری. 
• خلق فضایی متنوع و متباین با به کارگیری تمهیدات معماری در طراحی 	

پروژه های مشرف. 
• تعریف و نمایش سلسله مراتبی مسیر حرکت پیاده و آماده سازی پیادگان 	

برای به جا آوردن آداب تشرف و نزدیکی به حرم قدسی. 
• واحدهای 	 تعریف  طریق  از  مجموعه  مخاطبان  با  مرتبط  نیازهای  رفع 

و  مشترک  الگویی  طراحی  با  جایی،  جابه  قابل  و  منعطف  تجاری 
معنابخشی به نیروی موجود در مسیر حرکت.

در زیر به برنامه اولیه راهبردی و سیاست های کلی اقدام با رعایت 
ضوابط و مقررات موضوع وقف جهت بازآفرینی و تجدید حیات مدنی و معنوی 

عرصه اشاره می شود.
 

 

- ایدئوگرام راهبردهاي طراحي در فاز 11تصویر
 اول توسعه)منبع: نگارندگان(

 فاز در يطراح يراهبردها دئوگراميا- 10ريتصو
 (نگارندگان: منبع)توسعه دوم
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راهبردهای تحقق بخشی سیاست هاسیاست های کلی اقدام

بهره گیری از الگوها و عناصر با ارزش موجود به 
عنوان محرک و مبنای الگوهای توسعه طرح

    الگوی•وقف؛•جهت•دهی•به•سمت•پاسخگویی•به•نیازهای•کنونی•زائران•
و•مجاوران•و•ارزش•آفرینی•مستمر

ظرفیت• و• ها• کانون• از• گیری• بهره• مذهبی؛• فرهنگی• میراث• عنصر•     
موجود•برای•توسعه•فضاهای•فرهنگی•و•اجتماعی

توجه به نیازها و خواسته های گروه های مختلف 
ذینفعان و تامین منافع ایشان

       سازمان•اجرایی•و•مدیریت؛•ناظر•و•متولی•گسترش•سنت•حسنه•وقف،••
و•سازمان•مجری•طرح•نوسازی•و•بهسازی.•

”پهنه• طرح• اجرای• برای• شده• تعیین• محدوده• در• حقوق؛• صاحبان•     
ماندگار“•)مالکان،•شاغالن،•ساکنان•و•سرمایه•گذاران(.•

پیگیری روش های تعمیق و توسعه مشارکت 
مردمی برای اجرای طرح. 

     تاسیس•بر•اساس•نیازها•و•منافع•مردمی•)•با•تحلیل•تمایالت•حاضران•
در•فضا(،•و•جهت•دهی•اقدامات•به•جانب•آن.•

اصلی• جانب• سه• گرفتن• نظر• در• با• ”برد-برد-برد“• رویکرد• توسعه•     
موضوع:•وقف-•شهر-•مردم.•

رعایت ضوابط طرح فرادست و تالش در جهت 
تعمیق، اصالح و تکمیل برنامه شهری آن. 

قالبی• در• عملکردی،• چند• واحدهای• تعریف• پروژه؛• تعریف• الگوی•    
هماهنگ،•پویا•و•هم•پیوند.•

تعیین• جانب• به• کالبدی• برنامه• تعمیق• ها؛• کاربری• استقرار• الگوی•     
فعالیت•ها•و•تامین•فضای•مناسب

بهره گیری از طرح های ظرفیت آفرین، از 
قبیل “طرح گسترش حیات شهری در ترازهای 

زیرسطحی”

      پیوند•با•حرم•مطهر؛•امکان•پیوند•و•دسترسی•به•ترازهای•زیرین•حرم•
مطهر•رضوی•)ع(.•

از• حاصل• منفعت• و• تجاری• ارزش• افزایش• و• توسعه• آفرینی؛• ارزش•     
امالک•از•طریق•یکپارچه•سازی

طرح و عرضه الگویی از اقدام در بافت زنده 
و پویای شهری، متکی بر مفاهیم بهسازی و 

نوسازی

      الگوی•مشارکت•سیال؛•پاسخ•دهی•مستمر•طرح•و•اقدام•به•الزامات•و•
نیازهای•در•حال•تحول.•

     تعیین•سقف•و•کف•سهم•مشارکت•کنندگان•در•هر•واحد•عملکردی•و•
تالش•برای•تحقق•آن.•

جدول شماره2- سیاست های کلی اقدام راهبردهای تحقق بخشی سیاست ها در بازآفرینی عرصه گنبد خشتی

)منبع•:•نگارندگان(

چشم انداز بازآفرینی در محدوده مداخله و نتایج قابل انتظار
حیات•بخشی•مجدد•به•عرصه•پیرامونی•بافت•فرسوده•پیرامون•حرم•مطهر•رضوی•در•راستای•جامع•عمل•پوشاندن•
به•برخی•خواست•ها•و•اهداف•اجتماعی-•فرهنگی،•اقتصادی•و•کالبدی-•فضایی•در•محدوده•مورد•مطالعه•است.•در•زیر•

می•توان•به•برخی•از•چشم•اندازهای•قابل•انتظار•از•ایده•بازآفرینی•در•محدوده•فوق•اشاره•کرد:
 آزادسازی رقبات وقفی واقع در پروژه ها یا عرصه های عمومی طرح مصوب. 	•
 تدوین برنامه تبدیل به احسن رقبات وقفی در محدوده طرح نوسازی و بهسازی، با تکیه بر سامانه های اطالعاتی 	•

موجود. 
 تولید ثروت و ارزش افزوده در دارایی های وقفی و ترویج فرهنگ وقف. 	•
 ارائه اسناد اجرایی کل پهنه و آماده سازی زمینه مشارکت پذیری. 	•
 الگودهی برای بهره گیری بهینه از سرمایه های وقفی و نهاد وقف. 	•
 تبیین نحوه تمهید مقدمات تهیه طرح محدوده پیرامون مجموعه گنبد خشتی. 	•
 توسعه الگوی فوق در شهر مشهد، استان خراسان رضوی و و دیگر کالن شهرهای کشور از نعمت وجود رقبات وقفی 	•

فراوان همچون شهر اصفهان برخوردارند.  
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تدوین برنامه سطح مداخالت و برنامه کلی عملیاتی اقدامات؛
فرآیند•تهیه•و•اجرای•این•طرح•بر•شناخت•دقیق•و•واقعی•از•اولویت•بندی•رقبات•وقفی•در•راستای•تبدیل•
به•احسن•و•نیز•شناخت•ظرفیت•های•واقعی،•حقوق•مکتسبه،•ظرفیت•های•توسعه•آتی•ناشی•از•گسترش•
طرح•در•پهنه•ماندگار•مبتنی•است.•اجزا•و•بخش•های•تشکیل•دهنده•این•طرح•را•از•مرحله•شناخت•تا•تعیین•

مشاوران،•عاملیت•چهارم•و•پیمانکاران•را•می•توان•بصورت•ایدئوگرام•زیر•به•تصویر•کشید:

نمودار•شماره1-•فرآیند•تدوین•برنامه•سطح•مداخالت•و•برنامه•کلی•عملیاتی•اقدامات
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مبتنی                                                                                                                                           	  ماندگار،  پهنه  شهری  توسعه  در  ذینفعان  مشارکت  نحوه  درباره  پیشنهاد  عرضه 
بر ارزیابی مقدماتی مالی 

شیوه•مشارکت•ذینفعان•طرح•پیشنهادی•و•کف•و•سقف•مشارکت•هر•کدام•از•سازمانها•و•افراد•به•صورت•
جدول•زیر•خواهد•بود.•در•این•رویکرد•سازمان•اوقاف•و•امور•خیریه•به•عنوان•متولی•اصلی•پهنه•بیشترین•سهم•را•
در•مشارکت•این•پروژه•به•عهده•خواهد•گرفت.•و•از•طرف•دیگر•اولویت•مشارکت•این•سازمان•رقبات•وقفی•واقع•در•
عرصه•های•عمومی•محدوده•مورد•مداخله•خواهد•بود.•شهرداری•به•عنوان•یک•نهاد•عمومی•و•نیز•صاحبان•حقوق•
خصوصی•در•عرصه•هر•کدام•در•حدود•20•درصد•و•سرمایه•گذاران•به•منظور•تأمین•باقی•ماندن•سرمایه•مورد•نیاز•

در•حدود•10•الی•15•درصد•از•سهم•این•پروژه•را•می•توانند•در•اختیار•داشته•باشند.•

 جدول شماره 3- نحوه مشارکت ذینفعان در توسعه شهری پهنه ماندگار
 )جدول نشانگر سهم بندی مشارکت همه(

مشارکت 
کف نحوه مشارکتکنندگان

مشارکت
سقف 

مشارکت

برآورد هزینه ها

مالحظات
میانگینسقفکف

سازمان اوقاف 
و امور خیریه

از محل تبدیل به 
با اولویت رقبات وقفی واقع در 50105387311709701100000%45%احسن رقبات وقفی

عرصه های عمومی

از محل امالک و شهرداری
برای تحریک توسعه25468388585485500000%20%عوارض

از محل عرضه صاحبان حقوق
برای حفظ حیات شهری جاری 20351291468388400000%15%معوض

در محدوده

پیش فروش سرمایه گذاران
به منظور تامین باقی مانده 15234194351291280000%10%پروژه ها

سرمایه مورد نیاز

                          

تبیین ساختار تشکیالت مدیریتی و اجرایی کار و شرح وظایف هر یک از ارکان آن
ایجاد•یک•ساختار•تشکیالتی•و•مدیریتی•برای•فرایند•بازآفرینی•در•عرصه•و•پهنه•ماندگار•یکی•از•ضرورت•های•
مهم•در•پیشبرد•این•پروژه•است•که•نقشی•اساسی•در•تعیین•نقش،•وظایف،•ارکان•سازمانی•ذینفعان•خواهد•داشت.•برای•
اداره•بهتر•و•کارآمدتر•این•طرح•مدیریت•سازمانی•بر•نحوه•عملکرد•اجزا•حکمفرما•خواهد•بود.•این•مدیریت•سازمانی•
متشکل•از•نمایندگان•سازمان•عمران•و•مسکن•سازان•ثامن•و•نیز•سازمان•اوقاف•و•امور•خیریه•خواهد•بود.•مدیریت•فوق•
برای•پیشبرد•کارآمدتر•امور،•شورای•راهبردی•را•که•متشکل•از•متخصصان•مدیریت•شهری،•متخصصان•فقه•و•حقوق،•
اقتصاد،•برنامه•ریزی•شهری،•جامعه•شناسی•شهری•و•...•را•تأسیس•می•کنند•تا•با•نگاه•تخصصی•تری•نسبت•به•تصمیم•
گیری•ها•اقدام•شود.•از•سوی•دیگر•مدیریت•جامع•اجرایی•طرح•موظف•خواهد•بود•تا•نسبت•به•تهیه•برنامه•راهبردی•
طرح،•برنامه•عملیاتی،•گزینش•ارکان•فنی،•تهیه•طرح•ساختاری•پهنه•اقدام•نماید.•از•سوی•دیگر•اقدامات•الزم•برای•
انتخاب•مشاور،•عاملیت•چهارم•و•مجریان•طرح•را•نیز•پیگیری•نماید.•فرایند•تشکیالتی•پیشنهادی•فوق•در•قالب•نمودار•

زیر•قابل•مشاهده•است:
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نمودار3- ساختار تشکیالت مدیریتی و اجرایی کار

طراحی و تاسیس شرکت یا صندوق عمران و نوسازی و روشمند سازی بهره برداری
تحقق•فرایند•بازآفرینی•در•این•طرح•موقوف•به•ایجاد•شرکت•یا•صندوق•عمران•و•نوسازی•خواهد•بود.•این•
صندوق•یا•شرکت•مدیریت•منابع•این•طرح•را•از•آغاز•تا•پایان•به•عهده•خواهد•گرفت•و•مسئولیت•توزیع•سود•ذینفعان،•
تخصیص•هزینه•ها•در•فرایند•تملک،•ساخت•و•اجرا•و•بهره•برداری•با•این•موسسه•خواهد•بود.•سهامداران•و•ذینفعان•
این•موسسه•می•توانند•اداره•کل•اوقاف•و•امور•خیریه•خراسان•رضوی،•شرکت•عمران•و•مسکن•سازان•ثامن•یا•سایر•
ذینفعان•موثر•باشند.•آورده•و•سهم•ذینفعان•این•صندوق•مشترک•نیز•می•تواند•زمین•)درآمد•حاصل•از•فروش•رقبات•
قابل•جذب• )سرمایه•های• اعتبارات؛• وقفیات•جدید(،• از• )عواید•حاصل• منابع• ثامن(،• در•طرح•محدوده• واقع• وقفی•
به•پهنه•ماندگار(•و...•باشد.•عمده•هزینه•های•این•پروژه•نیز•عمدتا•شامل•مدیریت،•طراحی•و•هزینه•ای•اداری•این•
خدمات،•عملیات•اجرایی•و•تجهیز•پهنه،•بهره•برداری•و•خدمات•اداری•جاری،•تملک•پهنه•و•هزینه•های•تبدیل•به•

احسن•خواهد•بود.

فرجام سخن
گنبد•خشتی•و•عرصه•پیرامونی•آن•به•عنوان•یکی•از•رقبات•موقوفی•فضای•شهری•کالن•شهر•مشهد،•نقشی•بی•
بدیل•در•باز•زنده•سازی•و•تجدید•حیات•مدتی،•فرهنگی،•اقتصادی•و•معنوی•بخش•مرکزی•این•شهر•دارد.•در•همین•
راستا•این•مقاله•به•کشف•توان•نقش•آفرینی•عنصر•»مشارکت«•و•ظرفیت•های•گسترده•فرهنگی•و•اجتماعی•بر•امر•
حیات•بخشی•به•بافت•های•فرسوده•اما•مذهبی،•تاریخی•شهر•تأکید•دارد.•این•مقاله•نشان•داد•ایده•و•راهبرد•بازآفرینی•
بقعه•امامزاده•سید•محی•الدین•محمد•)معروف•به•گنبد•خشتی(•و•محدوده•پیرامونی•آن•با•هدف•تدوین•برنامه•تبدیل•
به•احسن•رقبات•وقفی•واقع•در•محدوده•طرح•نوسازی•و•بهسازی•با•اولویت•حوزه•دخالت•مستقیم،•از•طریق•طراحی•
سازوکار•مشارکت•جویانه•تمامی•ذینفعان•توسعه•شهری•اعم•از•بخش•عمومی،•بخش•دولتی•و•بخش•خصوصی•امکان•
پذیر•است.•این•مقاله•برای•احیای•عرصه•مورد•مطالعه•با•تأکید•بر•نهادسازی،•تأسیس•شرکت•یا•صندوق•عمران•و•
نوسازی•محدوده•را•با•هدف•مدیریت•منابع•و•مسئولیت•توزیع•سود•ذینفعان،•تخصیص•هزینه•ها•در•فرایند•تملک،•

ساخت•و•اجرا•و•بهره•برداری•را•پیشنهاد•می•کند.•



43
-4

4 
اره

شم

42

فهرست  منابع و ماخذ
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ارشد•جغرافیا•و•برنامه•ریزی•شهری•دانشگاه•تهران.•تهران
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شماره•13•و•14
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16-•داداش•پور،•هاشم)1383(•مدیریت•شهری•اهداف•و•راهبردها،•ماهنامه•تدبیر-سال•سیزدهم-شماره•120
17-•گلکار،کورش•)1388(•طراحی•شهرس•سیاستگذار•نشریه•صفه•شماره•46،

18-•حمدی،•محمد•رضا)1383(،•مسائل•و•راهکار•های•تجمیع•پالک•ها•و•نوسازی•بافت•های•ناکارامد،•فصلنامه•هفت•شهر،•شماره9و10
19-•سازمان•مجری•طرح•بهسازی•و•نوسازی•بافت•شهری•پیرامون•حرم•مطهر•رضوی)1380(،•دفتر•امور•مشاوران•

20-•سازمان•اوقاف•و•امور•خیریه•خراسان•رضوی1387
21-•شهرداری•ثامن-واحد•شهرسازی1387
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