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چکیده:
کنونی شهر مشهد  وجود بارگاه حضرت رضا)ع( در شهر مشهد، مهمترین عامل جذب جمعیت و رونق فعالیت ها در ناحیه 
کیفیت توسعه فیزیکی شهر مشهد داشته است. این عامل حائز اهمیت، نه تنها  کمیت و  است و تأثیر منحصر به فردی بر 
باعث تبدیل منطقه پیرامونی حرم مطهر به یکی از باشکوه ترین و وسیع ترین مجموعه های آرامگاهی جهان اسالم و موجب 
کیفیت توسعه  کمیت و  کشور شده، بلکه تأثیر قابل توجهی بر  گردشگری  ظهور یکی از پردرآمدترین مناطق اقتصادی و 

فیزیکی شهر مشهد داشته است. 
در مطالعه شکل و فرم بافت های شهری، نقش عوامل مختلفی مانند عوامل طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و ... را 
گیری توسعه  می توان مشاهده نمود. به دلیل ماهیت معنوی و مذهبی منطقه ثامن، عوامل مذهبی نقش مهمی بر جهت 
و عمومی، نقش عوامل  برای سرمایه گذاران خصوصی  ارزش  با  به عالوه، وجود فرصت های سرمایه گذاری  آن داشته اند. 
اقتصادی را بر توسعه شهری این منطقه قابل توجه ساخته است. بنابراین به نظر می رسد که بین عوامل تبیین کننده شکل 
و فرم شهری، دو عامل مذهبی )معنوی( و اقتصادی )مادی( اساسی ترین تغییرات منطقه ثامن مشهد را باعث شده اند. این 
مقاله، با هدف بررسی نقش دو نیروی قابل توجه )ارزش های مذهبی و ارزش های اقتصادی( بر شکل و فرم بافت پیرامون 
حرم )منطقه ثامن(، در دوره معاصر، به دنبال شناخت ارزش های معنوی ) مذهب( و ارزش های مادی )اقتصادی( و ارزیابی 
اثرات همگرایی و تعامل این دو نیرو بر شکل و فرم نهایی منطقه با استفاده از روش تحقیق تحلیلی _ توصیفی است. به 
این ترتیب، از یک  سو به توصیف ویژگی های شکلی منطقه ثامن در مراحل مختلف رشد و تحول آن به شیوه توصیفی 
تحول سنجی می پردازد و از سوی دیگر، چرایی و چگونگی اثرگذاری دو نیروی قدسی و مادی در شکل و فرم این منطقه 
که این دو نیرو به طور هم عرض و در جهات مختلف، بافت  در دوره های مختلف تحلیل می شود. نتایج تحقیق نشان داد 
کش و تقابل  کشا کرده اند و  شکل و فرم نهایی منطقه ثامن تحت  تأثیر  شهری منطقه ثامن را دستخوش تغییرات جدی 

گرفته است.  دائمی بین این دو نیرو شکل 

گان کلیدی: شکل شهر، فرم شهر، نیروی اقتصادی، نیروی مذهبی، منطقه ثامن مشهد. واژ
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اسپایسر )Spicer & Hamilton, 2005( به بررسی ویژگی های مکانی 
مدرن  و  وسطی  قــرون  دوره  شهرهای  در  مقدس  کن  اما و  فضاها 
اروپا پرداخته اند. به تازگی حسین )Hussein, 2013( مطالعه ای در 
خصوص ارزش های اجتماعی در حال تغییر در شهرهای زیارتی و 
تأثیر آنها بر الگوی توسعه شهرهای زیارتی عراق انجام داده است 
حال  در  اجتماعی  ارزش هـــای  اثــرگــذاری  نحوه  بر  کید  تأ آن  در  که 
تغییر در نحوه توسعه شهرهای زیارتی داشته است. در عین حال، 
به ارزش هــای پایدار معنوی و مذهبی و غالب بودن آن در الگوی 
زیارتی،  نکات مهم در شهرهای  از  یکی  اما  اشــاره می کند.  توسعه 
تأثیر عملکرد زیارتی شهر بر نوع فعالیت های اقتصادی شهروندان 
که بر نحوه نوسازی و  و شرایط اقتصادی بافت پیرامون شهر است 

تحول فیزیکی در این شهرها به شدت اثرگذار بوده است. 
این مقاله، با هدف بررسی نقش دو نیروی قابل توجه )ارزش های 
پیرامون  بافت  فــرم  و  شکل  بــر  اقــتــصــادی(  ارزش هـــای  و  مذهبی 
نیز  مشهد  شهر  اولیه  هسته های  از  یکی  که  ثامن(  )منطقه  حرم 
می باشد، پاسخگویی به سئواالت زیر را در نظر دارد:  بازتاب هر یک 
از ارزش هــای قدسی و مذهبی و اقتصادی بر شکل و فرم شهری 
فرم  و  شکل  تحول  بر  اقتصادی  و  قدسی  ارزش هـــای  و  چیست؟ 
نهایی منطقه ثامن مشهد چگونه مؤثر بوده اند؟ در این مقاله، پس 
از مروری بر ادبیات موجود در ارتباط با مؤلفه های معرف و تأثیرگذار 
بر شکل و فرم شهر، به بررسی چگونگی تحول منطقه ثامن در شهر 

مشهد و پاسخگویی به سئوال اصلی تحقیق پرداخته می شود.

2.  چارچوب نظری
که  معمواًل  از شکل1 و فرم2 شهر تعاریف زیادی عنوان شده است 
برده  کار  به  نیز  یکدیگر  کنار  در  یا  و  یکدیگر  جای  به  واژه   دو  این 
کتاب فرم خوب شهری لینچ3 را با عنوان  شده اند. بحرینی، ترجمه 
شکل خوب شهر ارائه می دهد. حبیب با ترجمه )urban form( به 
شکل شهر، آن را نمودی از محتوا، واقعیت و مستقل از ما و نحوه 
که  در عین ایستایی در هر وضعیت،  ادارک و خوانش ما می داند 
کلیه نیروهای شکل  حالتی پویا برای دگرگونی دارد و حاصل تعامل 
زاده و  )Habib, 2006(. همچنین عباس  کالبد شهر است  دهنده 
کار برده  گوهری واژه فرم شهر و شکل شهر را هم معنا با یکدیگر به 
که برآیند  و آن را در برگیرنده عناصر و الیه های مختلفی می دانند 
 Abbaszade ,( آنها نحوه رشد و تکامل شهر را مشخص می سازند
Gohari, 2012: 2(. عالوه بر این، مولوی مفهوم لغوی فرم شهری 
کلی شکل یا ساختار یک چیز  گونه بیان می کند: فرم به طور  را این 
که آنرا ساخته اند و منفک از مضمون و محتوی  منفک از موادی  
 .)1991  ،Enc. Britannicaاز نقل  به   30  :2005 ،Molavi( است  آن 
ک بیشتر شاخص ها و روش های  با وجود شباهت معنایی و اشترا
و  شکل  موجود،  ادبیات  در  شهر  فــرم  و  شکل  ارزیــابــی  و  سنجش 
توصیف  فــرم،  و  پدیده  یک  موجود  ماهیت  از  بعدی  دو  توصیف 
گاه به جای استعمال این دو واژه، از عنوان  سه بعدی آن است. 
جغرافیدانان،  برخی  منظر  از  می شود:  استفاده  شهر  موفولوژی 
1 shape
2 form
3 Good Urban Form

ح مسئله 1.  مقدمه و طر
کنونی و توسعه خود را  گفت شهر مشهد، هویت  به جرأت می توان 
مرهون استقرار آرامگاه امام هشتم شیعیان و توجه ویژه به آن طی 
دوره های مختلف تاریخی است. نتیجه این توجه ویژه، تغییرات 
تغییر  ــوازات  م به  مشهد،  شهر  شهری  فرم  و  شکل  مالحظه  قابل 
نگرش های مدیریت شهری و دولتی است. در واقع، شهر مشهد به 
جز بناهای معماری مربوط به مجموعه حرم، بخش اعظم و باارزش 
بافت تاریخی اش را از دست داده و چیزی از بافت سنتی و بازارهای 

مشهد باقی نمانده است.  
تدریجی  تغییرات  حاصل  مــی تــوان  را  شهری  فــرم  و  شکل  تغییر   
)ناشی از تغییر درازمدت فعالیت ها و نوسازی تک بناها( و یا حاصل 
تغییرات دفعی )تخریب های ناشی از رخدادهای طبیعی و انسانی 
برنامه های نوسازی( دانست. شهر مشهد،  و  زلزله و جنگ  مانند 
و  تغییرات دفعی  بارها  تدریجی در شکل خــود،  تغییرات  بر  عــالوه 
یکباره ناشی از برنامه های نوسازی را به بهانه ها و در مقیاس های 
کرده است. در واقع تقدس مکانی حریم حرم امام  مختلف تجربه 
هشتم شیعیان و توانایی مالی تولیت های حرم و مدیریت شهری 
کمک های دولتی یا درآمدهای حاصل از زائر و موقوفات  به دلیل 
شهری، فرصت نوسازی، تجدید بنا و احداث بناهای باشکوه را در 
شهر مشهد و خصوصًا پیرامون حرم امام فراهم آورده است. این 
برنامه ها و اقدمات نوسازی از احداث صحن ها و بست باال و پایین 
از پیش از دوره صفوی و تیموریان آغاز شده و تا تغییر شکل و تخریب 
کسازی و تخریب وسیع پیرامون حرم  بازار در دوره پهلوی اول، پا
از بناهای مسکونی و تجاری و اقامتی برای احداث فلکه ترافیکی 
در دوره پهلوی دوم و نوسازی 360  هکتار از مجموعه حرم و بافت 

فرسوده پیرامون آن پس از انقالب ادامه یافته است. 
کانون توجه جامعه متخصص  توسعه فیزیکی شهر مشهد بارها در 
بهسازی  و  نوسازی  کــالن  برنامه های  اســت.  بــوده  مــردم  عموم  و 
برنامه های  اجـــرای  مالی  تــراز  بــرقــراری  چگونگی  حــرم،  پیرامون 
نوسازی و توسعه پیرامون حرم، نحوه پاسخگویی زیرساخت ها به 
کن در شهر مشهد، موضوع حفاظت  زائر و سا جمعیت روزافــزون 
کاربری های  از ارزش های تاریخی و فرهنگی، میزان زیاد بارگذاری 
سودآور در پیرامون حرم، تغییر وسیع و تخریب ارزش های هویتی 
بافت سنتی شهر و دون شأن بودن بافت فرسوده همجوار با حرم از 
جمله بحث ها، چالش ها و انتقادات وارد بر نحوه مداخله مدیریت 

شهری و برنامه های توسعه شهری بوده است.
مطالعات انجام شده در خصوص الگوی توسعه شهری شهرهای 
با عملکرد زیارتی، غالبًا شامل پژوهش های تاریخ شهر و مطالعات 
همایش  در   ،1386 ســال  در  مــی شــود.  زیــارتــی  شهرهای  تاریخی 
کن مقدس در شهر مشهد، تحقیقاتی در خصوص نحوه توسعه  اما
مطالعاتی  سایر  شد.  ارائــه  زیارتی  شهرهای  از  برخی  ویژگی های  و 
کن مقدس و زیارتی انجام می شود بیشتر  که غالبًا در ارتباط با اما
نهایتًا  و  مذهبی  و  مقدس  بناهای  معماری  ویژگی های  به  اشــاره 
مطالعات  همچنین  دارد.  آنها  پیرامونی  صحن های  و  محوطه ها 
اندکی در خصوص ویژگی ها و تأثیر عوامل مختلف بر الگوی توسعه 
و  همیلتون  اســت.  شده  انجام  زیارتی  شهرهای  در  شهری  بافت 
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توسعه، نیروی اقتصادی یا بازار سرمایه، نیروی سیاسی یا تجمل 
گرایی و قدرت  مداری عوامل سیاسی و نیروی اجتماعی را شامل 

می شود. 
تعامل  محصول  مــی تــوان  را  شهر  نهایی  کالبدی  بافت  ــع،  واق در 
که در هر دوره ای،  و رقابت ارزش ها و نیروهای متعددی دانست 
افزایش خواسته یا ناخواسته  قدرت یا اهمیت برخی از آنها، فرم و 
شکل شهر را متناسب با الزامات و تقاضای خود، دستخوش تغییر و 

 .)Soltani, Namdariyan, 2010: 124( کرده است تحول 

ماخذ:  شهری،  تحوالت  بر  مؤثر  نیروهای  شهری،  فضای   :1 نمودار 
سلطانی و نامداریان )9831: 721(

نیروهای  و  عوامل  نقش  بر  متعددی  نظریه پردازان  و  فیلسوفان 
سکونت،  شیوه  اقتصادی،  اجتماعی،  ساختار  روی  بر  مختلف 
که  کرده اند  بحث  انسانی  سکونتگاه های  چهره  و  کالبد  اشتغال، 
برخی از این مباحث را با واژه قدرت، یا عوامل و مؤلفه های قدرت 
مؤثر بر جامعه شهری می توان یافت. به طور کلی این نظریه پردازان، 
قدرت را در ثروت )کارل مارکس، 1867؛ بوردیو 2002-1930 ؛ الوین 
)میشل  دانایی   در   ،)1993  ،Toffler( خشونت  در  تــافــلــر،1372(، 
)میشل  مذهب  در   ،)2009  ،Hillier 1993؛    ،Toffler فوکو،1378؛ 
فوکو،  1984-1926؛ حمید موالنا،1366؛ برتراندراسل،1872-1970(، 
در اجتماع ) Toffler، 1993؛ میشل فوکو،1984-1926(، در فرهنگ 
بیان  کوستوف،1991(  )بـــوردیـــو،2002-1930؛  فرهنگی   سرمایه  و 
کالبدی  گر شهر و در نتیجه شکل و فرم  کرده اند. به عبارت دیگر ا

که شکل شهر  شکل شهر فقط مورفولوژی شهر است. به این معنی 
در برگیرنده بافت فیزیکی، عملکردهای اداری و صنعتی و مجموعه 
که معرففضائی پدیده های شهری هستند  ساختمان هایی است 

 .)Habib, 2002 به نقل از ، Abbaszade, Gohari, 2012: 2(
نظریه پردازان مختلف، عوامل و مؤلفه های متنوعی را برای شکل و 

که در جدول 1 خالصه شده است:  کرده اند  فرم شهری ارائه 
و  تغییر می کند  به وجود می آید، چگونه  اینکه چگونه شکل شهر 
که محققان  چه عواملی در تغییر و تحول آن مؤثرند نیز بحثی است 
شهری در غالب تئوری های تبیینی )هنجاری و عملکردی(، بسیار 
مختلف  شهرهای  سرگذشت  و  تاریخ  مطالعه  پرداخته اند.  آن  به 
نشان می دهد که چگونه رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی، تصمیم 
به  منجر  شهری  فعالیت های  و  اجتماعی  و  سیاسی  گیری های 
تغییر تدریجی فرم و شکل یک شهر، رشد یا نابودی آن شده اند. 
رشد  و  شکل گیری  اصلی  ریشه های  واقــع  در  و  اولیه  انگیزه های 
شهرها در طول تاریخ را می توان به عامل مذهب )نیاز به مقدسات( 

کشاورزی( مرتبط دانست. و عامل اقتصاد )مازاد محصوالت 
که بر شکل شهر مؤثرند یا  لینچ آن دسته از اهداف و ارزش های شهر 
با آن مرتبطند را در چهار دسته معرفی می کند: ارزش های نیرومند، 
ارزش های آرمانی، ارزش های ضعیف و ارزش های پنهانی و عالوه بر 
آن دسته  دیگری را نیز به عنوان ارزش های فراموش شده معرفی 
آنها  مشاهده ترین  قابل  و  مهم ترین  نظر،  ایــن  طبق  بر  می کند. 
ارزش هــای نیرومند و ارزش هــای پنهانی هستند. به عبارت دیگر، 
ارزش های نیرومند )مانند رفع نیاز به خدمات، زیربناها و مسکن، 
کاربری های الزم، افزایش دسترسی، بهره برداری  تأمین فضا برای 
کاهش آلودکی و سروصدا، حفظ قیمت  از منابع یا مناطق جدید، 
جسمی،  سالمت  و  ایمنی  تأمین  مربوط،  مالیات های  و  ک  امــال
کنترل سیاسی  تأمین دفاع و ... ( و ارزش های پنهانی ) مانند حفظ 
و یا حیثیت، بسط و اشاعه فرهنگ پیشرفته، تسلط یک منطقه 
کسب  نامطلوب،  افــراد  یا  انتقال فعالیت ها  مــردم،  از  گــروه  یا یک 
قابل  اثر  می توانند  مدیریت(  یا  برنامه ریزی  فرایند  تسهیل  ســود، 
شهر  فــرم  و  شکل  تغییرات  و  شکل گیری  چگونگی  بر  مالحظه ای 

 .)Lynch, 1984( داشته باشند
کالبدی شهرها را  سلطانی و نامداریان نیروهای تأثیرگذار بر تحوالت 
به پنج نیرو و مؤلفه تفکیک می کنند که به صورت مجرد یا در ترکیب 
کالبدی شهرها را متأثر می سازند. این پنج نیرو زمان  با هم، بافت 
گذشته تاریخی، نیروی اداری یا طرح ها و قوانین  اثر فرهنگ و  یا 

جدول 1:  مؤلفه های شکل و فرم شهری طبق تعاریف برخی از محققان،  ماخذ: نگارندگان
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دارای  شهرهای  هــای  مشخصه  شدند.  ساخته  مقدس  مرقد  با 
کز عبادت، زیارت  که مرا مرقد مقدس )chs 1(، عملکرد آن ها است 
 Hourani, به نقل از Hussein, 2013:3( و تعلیمات مذهبی هستند
1970(.  در این شهرها، زیارتگاه در ابتدا بر روی مقبره امام ساخته 
شده و پس از آن صحنی “ فضای بزرگ مرکزی” ساخته می شد. 
تجمع تدریجی بافت شهری پیرامون زیارتگاه منتج به فرم شهری 
است  شــده  بینیم  می  امــروز  که  زیارتی  شهر  از  مشخصی  تاریخی 

.)Hussein, 2013:4(

شرق  در  خصوصا  مقدس،  افــراد  آرامــگــاه  زیــارت  نهم،  قــرن  از  پس 
و  توجه  شد )Ozaslan, 1995: 333(. زیارت،  معمول  اسالم  دنیای 
آبادانی قبور مومنین از جمله سنت های پیامبر اسالم نیز هست. 
و  احترام  مورد  اسالمی  بناهای  دیگر  از  بیش  مذهبی  های  مقبره 
طول  در  فوق  بناهای  هستند.  شیعیان  ویژه  به  مسلمانان  عالقه 
بسیار  مجموعه  به  معمولی  آرامــگــاه  یک  از  و  یافته  توسعه  زمــان 
زیارتگاه   .)Khoshnevis, 2007: 5( اند  شده  تبدیل  زیارتی  باشکوه 
دیگر  های  زیارتگاه  از  فراتر  بسیار  ابعاد  نظر  از  شیعه  مذهبی  های 
مذاهب اسالمی بوده و به  هیچ وجه قابل مقایسه با آرامگاه های 
در  شیعیان  و  طالب  کوچ  و  مــدارس  تاسیس  نیست.  مذهبی  غیر 
جوار این مشاهد مشرفه نقش بسزایی در رونق و آبادانی این شهرها 
به   .)Rokni, 1984 از نقل  به   Khoshnevis, 2007: 5( است داشته 
گمنام به شهری بزرگ و پرجمعیت تبدیل  گاهی دهی  که  طوری 
گرفتن شهرهایی چون  شده است. نگاهی به تاریخ ایجاد و شکل 
کربال، قم و مشهد به خوبی مبین این مطلب است و عامل  نجف، 
است  بــوده  مــردم  مذهبی  عمیق  اعتقادی  هــای  زمینه  آن  اصلی 

.)Rokni, 1984 به نقل از Khoshnevis, 2007: 5(
کلی خصوصیات شهرهای اسالمی را در خلوت و محرمیت،  به طور 
سلسله مراتب، وجود نظام محله بندی و مرکزیت می توان بر شمرد. 
با این حال، الگوی اصلی شهرهای زیارتی در بین سایر هسته های 
فرد  به  منحصر  و  برجسته  اسالمی  شهرهای  و  خاورمیانه  تاریخی 
است. این شهرها دو عنصر اصلی دارنــد: نخست بافت شهرهای 
که  است  مطهر  حرم  ساختمان  دوم  و  سنتی  و  کم  مترا ارگانیک، 

 .)Hussein, 2013:1( شامل صحن و محل زیارت2 می شود
زیارتی، وجود مسیر عمده ای  از مشخصات خاص شهرهای  یکی 
آیینی  انجام مراسم  زائــران برای  راه پیمایان و جمعیت  برای عبور 
مذهبی است. این مسیر مراسم آیینی، مهم ترین محور در سیستم 
شبکه های ارتباطی برای عبور زائران و جمعیت بومی در شهر زیارتی 
که فعالیت های مبتنی بر زندگی  است و متنوع ترین محوری است 
مذهبی، روزمره و فعالیت های خرده تجاری در آن صورت می گیرد 
بر  عــالوه  که  می دهد  توضیح  همچنین  وی   .)Hussein, 2013:7(
کانون عمده دسترسی از همه نقاط  که در مرکزیت و  صحن مرقد 
پیرامونی را شکل می دهد، عنصر ضروری دیگر در ساختار شهرهای 
زیارتی، مسیر مراسم آیینی است که در طول تاریخ همواره سه مکان 
عمده شهر )دروازه هــای اصلی شهری، زیارتگاه و سایر مسیرهای 

1 City of holy Shrine
2 Shrine

شهر را محصول تعامل و رقابت نیروهای مختلف بدانیم، فرهنگ، 
بــازار  و  اقتصادی  نیروهای  جامعه،  یک  سرگذشت  و  اعتقادات 
نیروهای  خشونت،  و  زور  اطالعات،  و  دانــش  اقتصادی،  سرمایه 
مهم ترین  مدنی(  گــروه هــای  اعتراضات  و  )مقاومت ها  اجتماعی 

عوامل قدرت محسوب می شوند.
ظرف  عــنــوان  بــه  شهر  شکل  گــرچــه  ا گفت،  مــی تــوان  مجموع  در 
ارزش هـــا،  تحت تأثیر  شــهــری،  فعالیت های  و  عناصر  قــرارگــیــری 
اما  تغییر شکل می یابد،  و متنوع قدرت  یا عوامل مختلف  نیروها 
می توان  را  نیروها  ایــن  مهم ترین  شهرها،  سرگذشت  به  توجه  با 
که  ارز ش هــای اقتصادی و ارزش هــای مذهبی ) به جز شهرهایی 
که  کمرنگ شده است( دانست  با هویت مذهبی در سایر شهرها 
زیرمجموعه ارزش های پنهانی شهر قرار می گیرند و در واقع مبنای 
تصمیم گیری های سیاسی، طرح های شهری و ارزش های نیرومند 

مؤثر بر شهر شده اند. 

3.  ارزش های مذهبی 
یکی از خاستگاه های شهرهای اولیه، مقدس بودن مکان شهر و 
گردهمایی های مذهبی است.موریس  نیاز به مکانی برای عبادت و 
که به عنوان منشا شهرها قابل  که از میان عواملی  کند  اشاره می 
که مذهب به علت رابطه میان منشا  طرح است به نظر می رسد 
است.  بــرخــوردار  بیشتری  اهمیت  از  مقدس  نمادهای  با  شهرها 
و  مذهب  و  بوده  سمبلیک  خود  دهی  نظم  عمل  دیگر،  عبارت  به 
کز سنتی  که شهرها و مرا مقدسات در تمامی فرهنگ های سنتی 
کز  از آنجا آغاز شده نقش مرکزی داشته است. در واقع، اهمیت مرا
اصلی  عناصر  از  یکی  که  اســت  حــدی  تا  شهرها  محل  در  مذهبی 
معبد،  جمله  از  عبادت  کز  مرا را  مختلف  های  فرهنگ  در  شهرها 
 Morris, 2005:( است  داده  می  تشکیل  مسجد  کلیسا،  زیگورات، 

 .)414
بسیاری از مذاهب، برای برخی از مکان ها، ارزش یا اهمیت روحانی 
قائل هستند مثل محل تولد یا درگذشت پایه گذار یک آیین یا افراد 
یا مکان  بیداری روحی،  یا  پرهیزگار، مکان دریافت وحی  و  مومن 
که براساس دستور خدا مورد اسکان یا  وقوع یک معجزه یا مکانی 
که قدرت های روحانی و  گرفته یا هر مکان دیگری  ساختمان قرار 
معنوی در آن مشاهده شده است. سیمینز در تعریف فضا یا مکان 
کمک می گیرد: وابستگی و مطابقت با اراده  مقدس از مفاهیم زیر 
گناه، وقف شده و اختصاص داده شده برای  ک از  خدا، تقدس، پا
ک و برگزیده و  مقاصد مذهبی و مراسم آیینی، منسوب به افراد پا
کاربردهای روزمره. در چنین  متعهد شده به خدا و حفاظت شده از 
تا  شود  ساخته  معابدی  یا  زیارتگاه ها  اســت،  ممکن  مکان هایی 
مریدان آن آیین به منظور بهره گیری از معنویت آن مکان، شفا یا 
 Simmins,( طلب حاجتی تشویق به زیارت آن مکان معنوی شوند

 .)2008
کـــه شــهــرهــای زیـــارتـــی، شــهــرهــایــی  حــســیــن تــوضــیــح مـــی دهـــد 
شعاع  صورت  به  و  زمان  طول  در  آرامــی،  به  که  بوده  خودانگیخته 
توسعه  اولین  انــد.  یافته  توسعه  زیارتگاه  از  ج  خــار سمت  به  های 
پیوستگی  در  و  صحن  دیوارهای  از  پس  بالفاصله  مسکونی  های 
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 .)Hussein, 2013:5( این هسته های تاریخی به طور دائمی می شود
در جدول شماره 2، شکل شهری و ویژگی های شکل و فرم برخی از 

شهرهای زیارتگاهی آورده شده است. 
به این ترتیب، با رجوع به مفاهیم شناخته شده شکل شهر )تصویر 
در  زیارتگاهی  شهرهای  که  کلی  خصوصیات  می توان   ،)1 شماره 

برخی یا همه آنها شریک هستند را موارد زیر دانست: 
مرکزیت بنا یا مجموعه زیارتگاهی در شهر _ تسلط باالیی بر پایینی 
در  استقرار  با  پیرامونی  محیط  بر  مقدس  ابنیه  مجموعه  تسلط   (
ابنیه شهری پیرامون(،  ارتفاع بیشتر نسبت به سایر  یا در  بلندی 
با شکوه بودن و متمایز بودن سبک و فرم معماری ابنیه مقدس 
نسبت به ابنیه پیرامون، مقیاس بزرگ و مسلط مجموعه نسبت 
بنا  جهت گیری  بودن  معنادار  پیرامونی،  شهری  قطعات  سایر  به 
با توجه به جهات جغرافیایی یا قبله مسلمین، توسعه شعاعی یا 
برای  پیاده  میادین  یا  شهری  فضاهای  پیرامون،  بافت  صلیبی 

تسهیالت  از  بــرخــورداری  دلیل  به  می پیوندد.  هم  به  را   ) ورودی 
عمومی و جهانی مرتبط با خدمات زائر و شهروند، هسته اتصالی 

شهر زیارتی به سطح جهانی است. 
به این ترتیب، با توجه به هویت مذهبی شهرهای زیارتگاهی، در 
ساخت ابنیه مذهبی و مجموعه های پیرامون آن، نیازهای زائران 
در یک سفر روحانی در نظر گرفته می شده است. علی آبادی می گوید 
سعی طراحان و سازندگان این قبیل ابنیه ) زیارتگاهی( بر آن است 
کمیات  و  کیفیات  نیز  فیزیکی  و  کالبدی  شرایط  نظر  نقطه  از  تا 
کنندگان بوده باشد  فضای مزار امام شهیدان مناسب حال زیارت 
و  تاریخی  بافت  در  عمده  مسئله  بنابراین   .)Aliabadi, 2007: 4(
که از یک  سو چنین بافت هایی باید  هسته اصلی شهرها این است 
کرده و حمایت  ساخت فیزیکی سنتی و زندگی اجتماعی را حفظ 
کنند و از سوی دیگر باید خدمات مورد نیاز تعداد زیادی از زائران 
کنند و همین موضوع باعث عدم دوام فیزیک و اجتماع  را فراهم 

http://biblelight.net/ و www.googleearth.com گی های شکلی شهرهای زیارتگاهی، ماخذ: نگارندگان با اقتباس از وبسایت های جدول 2: ویژ
 http://www.sacred-destinations.com/iraq/najaf و http://www.studyblue.com/notes/note/n/ancient-egypt/deck/126952 و  vatican.htm

http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/karbala_imam_al-hussein-ik_1.htm و
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که در  گر و بازرگان )شهری  )Weber, 1990: 102, 103(، شهر سودا
کنندگان آن متکی به خرده فروشی  آن، قدرت خرید بیشتر مصرف 
برای دریافت سود از واردات و صادرات محصوالت خارجی و بومی 
و یا نقش تجاری واسطه ای است(. بنابراین چنین شهرهایی محل 
بانک های  بین المللی،  و  داخلی  مالی  امــور  گردانندگان  استقرار 
کز ویژه فعالیت های  بزرگ، شرکت های سهامی و نمایندگی ها، مرا
از هر  امــروزه بیش  بازرگانی و بناهای تجاری هستند. وبر می گوید 
زمان دیگر بخش عمده درآمدهای شرکت ها به مکان های استقرار 
و نه محل درآمد و به ویالهای حومه شهر، پناهگاه های روستایی و 
هتل های بین المللی و نه به مصرف کنندگان نیازمند در محل کالن 

 .)Weber, 1990: 105(شهر می رسد
بدین ترتیب می توان با توجه به اقتصاد برتر شهر و  تأثیر نیروهای 
که می توانند در شکل شهر  اصلی و عامالن قدرت اصلی اقتصادی 
مؤثر باشند را شناخت. برای مثال، لینچ به شهر لندن به عنوان 
که به واسطه دو  نمونه ای از شهر دوره سرمایه داری اشاره می کند 
کاال و اجاره دهندگان مسکن  گروه تولیدکنندگان  گروه یا قدرت دو 
و زمین دچار تغییر و تحول وسیع از جمله نوسازی بخش وسیعی 
تحت  بوستون  شهر  تغییرات  به  همچنین  و  شد  شهری  بافت  از 
گروه سرمایه گذاران زمین و ساختمان و  تجار اشاره  تأثیر نیروی دو 

 .)Lynch, 2002: 27( می کند
که فعالیت های اقتصادی یک شهر و عناصر اصلی  بنابراین از آنجا 
بــازار، در ساختار و شکل شهر نقش قابل مالحظه ای  آن از جمله 
به  شهرها  اقتصادی  فعالیت  ماهیت  اســاس  بر  مــی تــوان  دارنـــد، 
تعریف اثر آنها در شکل شهری پرداخت. در واقع، نقش اقتصاد یکی 
از عوامل مهم در شکل نهایی شهر است. از جمله Mafi و دیگران 
کلی شهر مطرح  که از ساخت  که در تعاریفی  کرده اند  )2012( اشاره 
ساخت  اشنور(،  و  )برگس  متحدالمرکز  دوایــر  ساخت  مانند  است 
قطاعی )هویت( و ساخت چند هسته ای، عوامل اقتصادی مانند 
شهری،  زمین  متنوع  ــای  ارزش ه اشتغال،  کز  مرا کندگی  پرا نحوه 
محل زیست گروه هایی با سطوح درآمد متفاوت، عامل اجاره خانه، 
دسترسی به تسهیالت و حمل ونقل شهری و هسته های مستقل 
مؤثر  شهر  شکل  و  ساخت  الگوی  تعریف  در  را  شهر  عمده  کز  مرا و 

می دانند )Mafi et al., 2012( )تصویر شماره 3(. 

گردهمایی زائران، در هم تنیده شدن مجموعه مذهبی با  حضور و 
کز اداری، متمایز شدن مرزها و حریم ابنیه مقدس،  بازار شهر و مرا
ایجاد محورهای خطی دسترسی )که محور مراسم آیینی نیز هست( 
از مسیرها و قسمت های  یا  ــای شهر  از ورودی ه و محورهای دید 
اصلی شهر به مجموعه مقدس، شکل هندسی متعادل دایره ای یا 

مربعی شکل شهر. 

4.  ارزش های اقتصادی
آدنا وبر پژوهش هایی در مورد علل تمرکز مردم در شهرها انجام داده 
که این پدیده در درجه نخست نتیجه رشد  و نتیجه گیری می کند 
نیروهای اقتصادی است )Weber, 1990: 58(. همچنین مکس وبر  
ماهیت شهر از لحاظ ویژگی اقتصادی آن را به وجود تنوع معامالت 
که تنوع اقتصادی شهر  اقتصادی یک شهر می داند و اعتقاد دارد 
که به صورت فئودالی اداره  کی  می تواند حداقل بر دو پایه وجود امال
می شوند و دوم بر پایه وجود بازار به مثابه مکان مبادله ثروت استوار 

 .)Weber, 1990( باشد
آنها  اقتصادی  فعالیت های  مبنای  بر  را  شهرها  اســاس،  همین  بر 
 :)2 شماره  )تصویر  کــرد  طبقه بندی  کلی  گــروه  چند  در  مــی تــوان 
امتیاز  به  بــازار وابسته  و  بــازار  بــازار )شهر محل استقرار  شهر مکان 
گروه ممتاز شهر است و بنابراین بازار بر  و پشتیبانی لرد، پرنس یا 
بازار )شهر   _ گرفته است(، شهر  آنان جهت  طبق عالقمندی های 
بــازار در آن شهر بیشتر ممتاز و  که بنیاد  بــازار است  محل استقرار 
خرید  قــدرت  که  )شهرهایی  کننده  مصرف  شهر  شـــده(،  نــمــودار 
گران  سودا اقتصادی  امکانات  مهاجران،  مانند  کنندگانی  مصرف 
درآمدهای  با  متفاوت  اجتماعی  قشرهای  )از  مقیم  پیشه وران  و 
قانونی و غیرقانونی، شهری و غیر شهری( را فراهم می کنند و این 
شهرها وابسته به درآمدهای سیاسی و موروثی هستند و بهره های 
ثروتمند  طبقه  دست  در  متمرکز  تجارت  و  مبادله  شهری،  زمین 
شهری است. وبر می گوید از نظر اقتصادی چنین شهری نمونه یک 
گر  شهر با درآمدهای مستمر ساالنه نیست، بلکه بیشتر شهر سودا
که بهره های آن، همانا باج تحصیلداران به مالکان  و بازرگان است 
کننده  گونه متضاد شهر مصرف  خانه هاست. شهر تولیدکننده )که 
است(، افزایش جمعیت و قدرت خرید در شهر ممکن است ناشی 
باشد  خانوادگی  صنایع  یا  دستی  صنایع  کارخانه ها،  استقرار  از 

تصویر  1 : مفاهیم شکلی موجود در شهرهای زیارتگاهی- ماخذ: نگارندگان

   

 
 

 
 

توسعه شعاعی یا   مرکزیت
 صلیبی

اهمیت جهات اصلی در  تسلط محوریت فرم متمایز
 ساخت

 فرم هندسی محدوده شهر

 

شهر  تولید کنندهشهر سوداگرشهر مصرف کنندهشهر مکان بازارشهر بازار

گی اقتصادی شهر- ماخذ: نگارندگان تصویر 2: نمودار شکلی شکل شهرها با توجه به ویژ
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در  جدید  فعالیت های  بروز  شهر،  فیزیکی  توسعه  دید،  محورهای 
شهر )اجاره ساختمان های واقع در بافت پیرامونی مکان مقدس 

به زائر(.
دوره چهارم: فرسودگی بافت های پیرامونی و شروع فرایند تخریب 
و نوسازی وسیع، تمایل زیاد به سرمایه گذاری در ساخت بناهای 
اقامتی و تجاری به دلیل باال رفتن ارزش زمین و افزایش تعداد زائر 
گردشگر داخلی و خارجی، تخریب بناهای تاریخی به بهانه تأمین  و 
خدمات زائر، ساخت مجتمع های عظیم اقامتی و تجاری، توسعه 
)شهر  بیگانه  کــاالی  پررونق  ــازار  ب شهر،  در  قدسی  مکان  فیزیکی 
سرمایه گذاران  نفع  به  اقامتی  واحدهای  احداث  کننده(،  مصرف 

گری در زمین و ساختمان. خارجی و داخلی، سودا

6.  روش شناسی
برای بررسی شکل و فرم،  این مقاله  با توجه به مبانی نظری، در 
مؤلفه های کاربری و فعالیت های شهری، شبکه ارتباطی، فضاهای 
کم( در نظر گرفته  باز و سبز شهری، توده های ساختمانی )حجم و ترا

شده اند. 
محدوده مورد مطالعه در این تحقیق، منطقه ثامن در شهر مشهد 
که در مرکزیت و هسته اصلی و  )یکی از 13 منطقه شهرداری( است 
گیرنده مجموعه حرم امام رضا )ع( و محل تمرکز  تاریخی شهر و در بر 
بسیاری از فعالیت های خرده فروشی، تجاری، خدماتی و اقامتی 
پهلوی  )شــروع  معاصر  عصر  مطالعه  این  زمانی  دوره  اســت.  شهر 
بین  کافی  ارتباط  برقراری  و  مــرور  بــرای  تنها  و  کنون( است  تا  اول 
تصمیم گیری های دولت ها، تحوالت فیزیکی و شکلی این منطقه، 
برخی از نکات مهم در دوره ماقبل معاصر )دوره صفویه و قاجاریه به 

علت نقش بیشتر در مداخله( اشاره شده است. 
شرایط  به  توجه  با  شهر،  فرم  و  شکل  بررسی  بــرای  مقاله،  این  در 
خاص شهر مشهد، به عنوان مکانی مقدس )علت اصلی شکل گیری 
و رشد آن( و همچنین با توجه به اقتصاد غالب شهر )که تجارت و 
خرده فروشی است و اخیرًا نیز بازار فرصت های سرمایه گذاری زمین 
و ساختمان را مهیا ساخته است(، به دو نیروی اصلی مؤثر بر بافت 
و  یا تجارت  اقتصاد  نیروی  و  یا مقدسات  نیروی مذهب   _ شهری 
فرصت های سرمایه گذاری _ مراجعه شده است. بنابراین تنها بر دو 
نیروی "مذهب و اعتقادات مذهبی" و "اقتصاد و منافع اقتصادی" 
که می توان سایر ارزش ها و نیروهای مرتبط  کید و فرض می شود  تأ

با شکل شهر را در ارتباط با این دو نیرو توضیح داد. 
روش این تحقیق، توصیفی _ تحلیلی است. از یک سو به توصیف 
ویژگی های شکلی منطقه ثامن در مراحل مختلف رشد و تحول آن 
از سوی دیگر، چرایی  به شیوه توصیف تحول سنجی می پردازد و 
و چگونگی اثرگذاری دو نیروی قدسی و مادی در شکل و فرم این 

منطقه در دوره های مختلف تحلیل می شود. 

کالبدی منطقه ثامن مشهد 7.  تحول شکل و فرم 
با  اخیر،  دهه  دو  طی  ــران،  ای بــزرگ  شهر  دومین  عنوان  به  مشهد 
رشد سریع شهری هم در وسعت و هم در جمعیت، همانند سایر 
که بخش اعظم این رشد به  شهرهای بزرگ ایران روبرو بوده است 

 
  

 ایساخت چند هسته شهر قطاعی دوایر متحدالمرکز
 

 http://newark.osu.edu/ :تصویر 3: مدل های ساخت شهری-  ماخذ
facultystaff/personal/bklingensmith/Pages/UnitedStates.aspx

منطقه  در  اقتصادی  عامل  نقش  و  مقاله  این  هدف  با  ارتباط  در 
کز تجاری و اقامتی و ارزش های  ثامن می توان عامل بازار، وجود مرا
سرمایه گذاری در زمین و ساختمان در منطقه ثامن را در نظر گرفت.

 
شهرهای  در  اقــتــصــادی  و  مذهبی  ــای  ــ ارزش هـ همگرایی    .5

زیارتگاهی
گفت  در ارتباط با همگرایی ارزش های مذهبی و اقتصادی می توان 
کز زیارتگاهی به  بسیاری از شهرهای زیارتگاهی، با رشد و رونق مرا
بــازاری رونق داشتند و به  کمان،  زائــران و توجه حا دلیل مراجعه 
همین دلیل تجارت یکی از حرفه های پر رونق این شهرها محسوب 
از منابع درآمدی  زائــران، به تدریج یکی  افزایش تعداد  با  می شد. 
سال  مواقع  برخی  در  خــود  ک  امــال و  ساختمان  اجــاره  کنان،  سا
یا در تمام طول سال به زائــران بوده است. توسعه فیزیکی شهر و 
گسترش ساخت وساز و سیاست های نوسازی و بهسازی واحدهای 
کن، ارزش های مالی و سرمایه گذاری  ساختمانی در پیرامون این اما
کن مقدس به شدت باال رفت و با سیل  روی زمین های پیرامون اما
منابع مالی سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این محدوده ها روبرو 
شدند. به این ترتیب شهر از شهر _ بازار یا شهر مکان بازار به تدریج 

گر تحول یافت.  کننده و شهر سودا به شهر مصرف 
همچنین با توجه به مرور سرگذشت شهرهای مختلف زیارتگاهی 
که  زمانی  و دوره هـــای  نــوع حکومت های مختلف  از  نظر  و صــرف  
چهار  می توان  یافته اند  تحول  و  تغییر  آن  در  زیارتگاهی  شهرهای 
که برخی  دوره تغییر و تحول را برای شهرهای زیارتگاهی برشمرد 
کرده و برخی به دالیل حفاظت  از شهرها همه این دوره ها را طی 
کمیود منابع مالی وارد برخی دوره ها  ابنیه و بافت های تاریخی یا 
کرده اند. به  کمتر آن را سپری  نشده اند یا با تأخیر زمانی و شدت 
را  زیارتگاهی  شهرهای  تحول  و  تغییر  دوره هـــای  ویژگی  کلی  طور 

می توان شامل موارد زیر دانست: 
دوره نخست: آبادانی محدوده قدسی و  توسعه ارگانیک پیرامون 
آن، مرکزیت مکان مقدس و یا اختصاص مکان ویژه به آن، شکل 
دایــره ای یا مربعی محدوده شهر، رونق بازار به دلیل منشأ زیارتی 

شهر.
و  ــد  دیـ مــحــورهــای  صــحــن هــا،  ــازی  ــازسـ بـ و  تــوســعــه  دوم:  دوره 
ورودی هــای مجموعه قدسی، شکل هندسی و نمادین محدوده 

شهر، بازار وکاروانسراهای پررونق.
و  خــدمــات  تأمین  بـــرای  پــیــرامــونــی  بــافــت  در  تغییر  ســـوم:  دوره 
با  بافت  حداقلی  تطابق  زائـــران،  و  کنان  سا به  مربوط  تسهیالت 
نیازهای جدید زندگی شهری از جمله حضور وسایل نقلیه موتوری، 
کید بر  احداث خیابان های چلیپایی و شعاعی در بافت پیرامون، تأ
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با عنوان بست باال خیابان و پایین خیابان به صورت شرقی _ غربی 
را به یکدیگر و در مرکز به صحن  که دروازه هـــای شهر  ساخته شد 
عتیق پیوند می داد و با وجود قطع بازار، در هماهنگی با بافت قدیم 
و فضاهای عمده شهری آن احــداث شد. حقیقت بین و دیگران 
عوامل مؤثر بر استفاده از این خیابان را در افزایش امنیت، ایجاد 
کید  مسیر ارتباطی قوی و شاخص برای دسترسی به حرم رضوی، تأ
بر حرم مطهر به وسیله هدایت دید، تجسم بخشی به ویژگی های 
کثرت و تأمین پایدار آب مورد نیاز شهر  بهشت جاویدان، وحدت و 

.)Haghighatbin, 2009: 38(خالصه می کنند
برای  صرفًا  چلیپایی  خیابان های  ساخت  اول،  پهلوی  دوره  در 
بهبود دسترسی فیزیکی در شهر، به تخریب بافت سنتی بسیاری 
 A.D ( کشور از جمله شهر مشهد در سال 1308شمسی از شهرهای 
1929( انجامید. طی این دوره، برای ایجاد چشم انداز یکنواخت از 
حرم به صورت پیاده، بناهای مسکونی و تجاری پیرامون حرم را تا 
گرد مجموعه حرم را  مرز اولین گذرهای پیرامونی تخریب کرده و گردا
کشیدند. معبر سواره حلقوی نیز برای تسهیل تردد با وسایل  دیوار 
واحدهای  آن  مقابل  شــد.  کشیده  ــوار  دی ایــن  پیرامون  در  نقلیه 
گرچه تخریب های  تجاری و خدماتی و مهمانسراها ساخته شدند. ا
بسیاری  تخریب  و  بــازار شهر در چند قسمت  انقطاع  به  یاد شده 
و  هماهنگی  در  ایرانی  شهری  طراحی  شیوه  اما  انجامید  ابنیه  از 
پایین خیابان(  و  باال  با ساختار خیابان چهارباغ )بست  سازگاری 
بوده و ورودی های مجموعه، دید مطلوبی را به حرم ایجاد می کرد. 
از  مختلف  دالیل  به  مشهد  شهر  رشد   )1941A.D( سال 1320   از 
جمله جنگ و فعالیت های نوین اقتصادی در مشهد، مهاجرت ها، 
امنیت شروع  برقراری  و  برق  پیشرفت وسایل حمل ونقل، شبکه 

.)Abbaszade, Rahnama, 2006: 120( می شود
در دوره پهلوی دوم،  احداث خیابان خسروی نو )در سال 1333 
سراسری  ــازار  ب شــدن  کوچک  و  جدایی  سبب   ،)1954  A.D ش، 
مشهد شد )Kohandel, 2009: 12(. در این دوره، مداخله با نگرش 
تخریب و نوسازی بیشتر رواج یافته و از سوی دیگر مهم ترین عامل 
توسعه شهری، خیابان و مسیرهای عبور سواره محسوب می شد. 
یکی  مطهر  حرم  مجموعه  و  مشهد  شهر  مرکز  دقیقًا  بدین ترتیب، 
گردید.  گسترش حرکت سواره  به  رو  نیاز  به  از اهداف پاسخگویی 
کافی برای سواره و حل  فلکه حرم به بهانه ساخت معابر مناسب و 
شد.  مبدل  ترافیکی  حلقه  به  مشهد،  شهر  مرکز  ترافیکی  مسائل 
فاصله زیاد حرم تا بافت سکونتی پیرامون به چمن کاری اختصاص 
یافت و کاربری های تجاری پیرامون حرم در یک اقدام اقتدارمدارانه 

مدیریتی به بازار جدید 

است  شهر  این  مذهبی  و  اجتماعی  اقتصادی،  جاذبه های  دلیل 
 .)Rafiei et al. 2009: 19(

می  آغــاز  الرضا  مشهد  پیدایش  زمــان  از  حقیقت  در  مشهد  تاریخ 
شود چون رخداد شهادت آن حضرت سرآغاز رویدادهای تاریخی 
این شهر بوده است )Ziyaiyan et al. 2011: 79( و توسعه آن نتیجه 
نوغان،  بین  که  مسیری  است.  سناباد  و  نوغان  دهات  دو  توسعه 
کنار مدفن حضرت عبور میکرد، در طول  سناباد و توس واقع بود و از 
درآمد،  “بــازار”  نام  به  زیارتی-تجارتی  گذرگاه  یک  صورت  به  زمان 
کز تجاری پر رونق زمان خود بوده اند  چون زیارتگاه ها همیشه از مرا

 .)Kohandel, 2009: 11(
مرکز شهر مشهد وسعتی بالغ بر حدود 360 هکتار را شامل می شود. 
با توجه به اهمیت مرکز شهر به دلیل استقرار مرقد مطهر حضرت 
رضا )ع(، گستره بافت قدیمی، وسعت زیاد و تمرکز زائران،  از گذشته 
 .)Rahnama, 2007: 168( است  بوده  متعددی  مداخالت  شاهد 
موقعیت  به  مختلف  دولــت هــای  ــار  درب و  پادشاهان  توجه  میزان 
آنان به امام هشتم شیعیان، نقش  ارادت  جغرافیایی این شهر و 
از معاصر  ــای پیش  ایــن شهر طی دوره هـ زوال  و  رونــق  زیــادی در 
که، در دوران پادشاهی شاه عباس صفوی اعتبار  داشت. به طوری 
 Haghighatbin, et al. , 2009:( و رونق شهر مشهد رو به فزونی نهاد
کم بر توسعه شهر و محدوده حرم، اقدامات  کلی حا 38(.  نگرش 
توسعه شهری، معماری مجموعه حرم و سایر اقدامات مربوط به 

حرم طی دوره های مختلف در جدول شماره 3 آورده شده است.

www. نقشه 1: موقعیت منطقه ثامن در شهر مشهد - ماخذ: وبسایت
maskansamen.ir در تاریخ 1392/1/20

کالبدی پیرامون حرم در اوایل شروع پهلوی اول و پیش از  بافت 
یافته  شکل  ارگانیک  صــورت  به  شهری،  بافت  در  جدی  مداخله 
که برای  بود؛ البته مطابق با سنت شهرسازی عصر صفوی و قاجار، 
ارتقای مفهوم یا جایگاه یک فضا یا مکان شهری، از احداث خیابانی 
مستقیم برای اتصال عملکردها و بناهای ویژه شهر به شکل غالب 
چهارباغ بهره گرفته می شد. در بافت مرکزی شهر مشهد نیز خیابانی 

خ 1391/11/10 تصویر 4 و 5: فلکه حرم در دوره پهلوی اول- ماخذ )www.panoramio.com( مور
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که جهت تسهیل تردد  در همین فاصله، طرح احداث زیرگذر حرم 
معابر مرکز شهر تهیه شده بود، در سال 1374 ش )A.D 1995( به 
نوسازی  ضــرورت  طرح  با  1371 ش،  سال  رسید. در  بــرداری  بهره 
پیرامون حرم توسط وزیر وقت مسکن و شهرسازی و بنا بر خواست 
رهبری، شرکت مسکن سازان )متشکل از شهرداری، آستان قدس 
و وزارت مسکن و شهرسازی( تشکیل شده و برای تسریع مربوط به 
گذاران به  اجرای طرح مصوب 1378 ش و افزایش رغبت سرمایه 
گذاری در این منطقه، مدیر عامل شرکت مسکن سازان و  سرمایه 

شهرداری ثامن به صورت واحد تعیین شدند.

ح نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر- ماخذ:  نقشه 2:  طر
ri.nemasnaksam.www

مطابق با این طرح، چهارخیابان منتهی به حرم از 30 متر به 40 
می شود.  ساخته  آنها  مابین  در  راه  باغ  چهار  و  شده  تعریض  متر 
از 18 هکتار به 51 هکتار وسعت می یابد  همچنین محدوده حرم 
و  قدسی  فضای  بین  مــرز  رضــوی،  شارستان  متری  خیابان  20  و 
فضای شهری و محدوده ترافیک را مشخص می سازد. مطابق با 
که در آن 365 مکان اقامتی  این طرح، محدوده دخالت مستقیم 
باید ساخته شود، 84 هکتار پیرامون حرم تعیین شد و محدوده 
دخالت مستقیم در فاصله ای دورتر به مساحت 126 هکتار امکان 
ساخت بنای تجاری _ اقامتی، هتل آپارتمان و مسکونی به ترتیب 
به زمین های 1500 متر مربعی واقع در حاشیه خیابان اصلی، 350 تا 
کم های تشویقی  500 متر مربعی و باالتر از 150 متر مربعی به همراه ترا

)moc.rekcilf.www( تصویر10: فلکه حرم در اواخر پهلوی دوم-ماخذ
خ 1931/11/01 مور

و نوساز، بازار رضا در جنوب مجموعه حرم انتقال یافت. اما بافت 
ارگانیک داخل محالت و دسترسی های فرعی همچنان در شکل و 
فرم موجود باقی ماندند و برشی آشکار بین بافت مرکزی پیرامون 

حرم و بافت پیرامونی آن قابل مشاهده بود.
پس از انقالب اسالمی، نگرش غالب مذهبی دولت و مدیران شهری 
جامعه  از  نماینده ای  به  رضــوی  قــدس  آستان  تولیت  تحویل  و 
ارزش هــای  با  مطابق  چهره  بــازگــردانــدن  ــرای  ب تــالش  و  روحانیت 
اسالمی به شهر مذهبی مشهد، باعث طرح انتقادات جدی نسبت 
رانــده شدن حرم  به طرح فلکه حرم و ماهیت آن )در به حاشیه 
کانون توجه و توسعه شهر مشهد بار دیگر  مطهر( شد. بدین ترتیب 
کیدی چندین برابر بر مرکزیت و اهمیت مجموعه حرم مطهر  با تأ
گرفت و بودجه زیادی به منظور برنامه ریزی  کل شهر مشهد قرار  در 
و اقدامات الزم برای توسعه حرم و بافت پیرامون اختصاص داده 
ترافیکی  قدیم  فلکه  تخریب  شامل  شــده  اخــذ  تصمیمات  شــد. 
به  آن  از  حاصل  استفاده  بال  فضاهای  اختصاص  و  حرم  پیرامون 
توسعه بناهای خدماتی، آموزشی و اقامتی مربوط به زائر و نوسازی 
و بهسازی بافت پیرامون حرم به بهانه عدم تطابق آن با شأن بارگاه 

گردید.  مقدس امام هشتم تشیع 
 1385  -1357( اسالمی  انقالب  از  بعد  مداخله  مهمترین  واقع  در 
ش، 1978-1988 م( در محدوده ی مرکزی شهر مشهد در قالب 2 

:)Rahnama, 2008: 168( گرفت طرح بزرگ انجام 
ــق)1395 ش تهیه و 	  طرح توسعه ی حرم رضــوی  با اف

اجرا در سال1360 ش( 
با 	  مطهر  حرم  پیرامون  بافت  بازسازی  و  نوسازی  طرح 

افق ) 1400 ش طرح ضرورت در سال 1371 ش، تهیه در 1374 ش 
و تصویب در 1378 ش.  

تصویر  11، 12 و 13: افزایش فضاهای اختصاص داده شده به خیابان های سواره )تعریض معابر و احداث تقاطع های ترافیکی(، حفظ ساختار ارگانیک 
خ 91/11/20  درونی محالت، بازار رضا - ماخذ )www.meshad.mihanblog.com( مور
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افزایش   ) مصوب1387  حــرم،  پیرامون  بافت  بهسازی  و  نوسازی 
کاربری های تجاری و اقامتی  کاربری های غالبًا مسکونی را به  داد. 
حتی در خیابان های فرعی تغییر داد. همچنین برای تخریب بخش 
وسیعی از بافت و تأمین باغ راه ها )که برخالف عنوان و هدف ساخت 
آنها، تبدیل به معابر تجاری شده اند( یا پیاده راه های مناسب با زائر 
کنان  که باعث خروج و مهاجرت بسیاری از سا گردشگر اقدام شد  و 
گرفته  و شاغالن قدیمی بافت و از بین رفتن هویت موجود شکل 

قدیمی مجموعه گردید. 

8.  یافته های تحقیق 
با توجه به تصاویر هوایی و نقشه های موجود از شهر مشهد و منطقه 
کالبدی شکل و فرم  ثامن و همچنین توضیحات ارائه شده، تحول 

کرد.  در منطقه ثامن را می توان در تصویر شماره 6 مشاهده 
گفته شد، با توجه به ماهیت شهر مشهد و خصوصًا  که  همان طور 
هسته مرکزی و پیرامونی حریم حرم امام رضا، شکل و فرم منطقه 

و تخفیف عوارض شهری در صورت تجمیع فراهم شد. در فرایند 
با  مشهد  شهردار    ،)2004  A.D( سال 1383ش  در  طرح،  اجــرای 
کید بر حضور بخش خصوصی در طرح، روش های مختلف جلب  تأ
کردند و اولویت را بر  و جذب مشارکت سرمایه گذار و مردم را مطرح 

گذاشتند.  مشارکت و سرمایه گذاری خود مالکان 
اجرای  بــرای  الزم  مالی  منابع  تأمین  هدف  با  شهرداری  واقــع،  در 
طرح مصوب بهسازی و نوسازی مرکز شهر مشهد و تسریع و تسهیل 
شهروندان  ضمنی  رضایت  تأمین  و  بهسازی  و  نوسازی  فرایند  در 
و  مالی  مشارکتی  روش هــای  از  بهره گیری  به  بافت،  در  کنان  سا و 
و  خصوصی  سرمایه گذار  جــذب  و  مالی  مشارکت  اوراق  و  محدود 
اینکه در نهایت  تا  آورد.  آنها به طرق مختلف روی  تأمین رضایت 
طرح و پروژه های معماری تجاری، اقامتی، مسکونی زیادی روی 
کم حدود 120 درصد به  کم منطقه را به شدت ) از ترا که ترا کار آمد 
تفصیلی طرح  مقررات طرح  و  بر طبق ضوابط  تا 400 درصــد   280

کلی و اقدامات انجام شده در منطقه ثامن در دوره های مختلف - منبع: نگارندگان جدول 3: نگرش های 
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از سوی دیگر، به دلیل تمرکز توریست و زائر در پیرامون حرم، این 
تجاری  و  کسبی  منطقه های  درآمدترین  پر  و  بیشترین  از  منطقه 
واحدهای  مختلف  شکل های  به  و  بــوده  شهر  در  فروشی  خــرده 
مستقل تجاری، بازارچه و بازار سنتی و پاساژ استقرار یافته است. 
و ملکی در  کسبی  واحــدهــای  و  زمین  بــاالی  آن، قیمت  بر  عــالوه 
منطقه ثامن، این محدوده را تبدیل به محل سرمایه گذاری وسیع 
ساختمان، اجاره ساختمان و احداث واحدهای اقامتی و تجاری 
کرده است. در جدول شماره 4، نقش نیروهای مادی و معنوی در 

شکل و فرم منطقه ثامن جمع بندی شده است.  

9.  نتیجه گیری 
نتایج این تحقیق به اهمیت نهایی مرکزیت قدسی شهر و محوریت 
با  که  می کند  اشــاره  زیارتگاهی  شهرهای  در  مقدس  مکان  اصلی 
وجود شکل دهی عمدی و غیرعمدی جهات توسعه شهر و ایجاد 
با  همچنان  توریستی،  و  اقتصادی  اداری،  جدید  مرکزیت های 
محسوب  شهر  عطف  نقطه  واقــع  در  و  شهر  نقطه  اهمیت ترین 
گیری توسعه شهر  که با وجود جهت  می شوند. از جمله در مشهد 
به سمت غرب، هنوز نقطه عطف ترددهای شهری، تمرکز جمعیت، 

ثامن شهر مشهد، بیش از هر چیز تحت تأثیر رقابت و تعامل بین دو 
نیروی مذهب )معنوی( و اقتصاد )مادی( بوده که ماهیت متفاوتی 

دارند. 
از یک سو، تقدس مکانی حرم و حریم حضرت رضا، شکل و فرم 
صحن  و  حرم  مجموعه  هنوز  و  کــرده  حفظ  را  مطهر  حرم  شعاعی 
کانون  و  ارتباطات  عملکردها،  مرکزیت  در  حضرت،  آرامگاه  اصلی 
با  دوم  پهلوی  دوره  طی  گرچه  )ا است  گرفته  قــرار  شهر  کل  توجه 
شهدا  مــیــدان  در  شــاه  مجسمه  و  شــهــرداری  ساختمان  ساخت 
نامتعادل توسعه  گیری  با جهت  از آن  )میدان شاه سابق( و پس 
فیزیکی شهر به سمت غرب، از این مرکزیت تا حد کمی کاسته شد(. 
گنبد و مناره های زرین، مجموعه ساختمان ها  ارتفاع بلند و شکوه 
و صحن های با ارزش معماری، تاریخی و هنری، مجموعه بناهای 
غرب  در  غربی   _ شرقی  ارتباطی  محورهای  دید  محوریت  در  حرم 
و شرق مجموعه حرم و شمالی _ جنوبی در شمال و جنوب حرم 
قرار دارد، با شکوه ترین جایگاه را در شهر به خود اختصاص داده 
کز فرهنگی و حوزوی  و همچنین تمرکز بهترین و پیشرفته ترین مرا
افکار  اســالمــی(  علوم  دانشگاه های  تخصصی،  مــوزه  و  )کتابخانه 

جامعه شهری را به خود متمرکز ساخته است. 

ح مصوب پس از انقالب افق طر دوره پهلوی دوم
تصویر 6: تحول شکل و فرم منطقه ثامن در اثر  نیروهای اقتصادی و مذهبی در دوره معاصر- منبع: نگارندگان

دوره پهلوی اولاوایل پهلوی اول )شکل گرفته در دوره صفویه و قاجار(
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این طرح را می توان در تأمین خدمات و تسهیالت و زیرساخت های 
از سرمایه های بخش  ثامن، بهره گیری  مناسب شهری در منطقه 
در  و  حلقوی(  و  )شعاعی  نمادین  شهری  شکل  ایجاد  خصوصی، 
)براساس  طرح  افق  در  شهری  نیازهای  به  پاسخگویی  حال  عین 
برآوردهای طرح توسعه(، ارتقای سیمای شهری با احداث بناهای 
نوساز، افزایش سرانه فضای سبز شهری، ایجاد فضاهای شهری و 
توسعه مجموعه حرم و امکانات و خدمات مربوط به زائر و افزایش 
در   را  آن  منفی  نتایج  دانــســت،  مجموعه  ــن  ای عظمت  و  شــکــوه 
مخدوش شدن دید مناسب شهر به حرم مطهر )به طوری که امروز، 
دید به مرقد مطهر امام رضا تنها از طبقات باالی بناهای اقامتی 
از بین رفتن هویت  بلندمرتیه نزدیک به حرم امکان پذیر است( و 
بافت قدیمی و هسته اصلی شهر مشهد )تخریب ساخت اصلی و 
بخش عظیمی از بافت هسته اصلی شهر( و جایگزین شدن آن با 
ارتباط مناسب  کز تجاری متعدد و بلندمرتبه )بدون  هتل ها و مرا
کالبدی با یکدیگر و ارتباط شخصیتی با بافت و فرهنگ گذشته این 

منطقه( می توان برشمرد. 
کنان شهر مقدس  گر چه روزی اقتصاد و اشتغال غالب سا همچنین ا
مشهد را خرده فروشی و خدمات رسانی به زائر تشکیل می داد، امروز 
گذشته از بافت پیرامون حرم دور شده و در جای دیگری از  شاغل 
گذشته و قدیمی شهر، هویت  کنان  شهر مشغول است و دیگر سا
منطقه پیرامونی حرم را تشکیل نمی دهند بلکه منطقه ثامن امروز 
ترکیبی از زائری با متوسط اقامت دو تا  سه روز و سرمایه گذار داخلی 
کاالی  که  و خارجی نا آشنا با هویت بافت تاریخی و شاغالنی است 
می دارند.  عرضه  حرم  پیرامون  لوکس  پاساژهای  در  را  ایرانی  غیر 
کن و اقشار مختلف جامعه شهری هم  گذشته شهروند سا گر در  ا
گری شهری و بهره وری از اجاره ساختمان خود به زائران  در سودا
سهم داشتند، امروز سهم عمده بهره وری از ساختمان های منطقه 
ثامن و کسب سود از اقامت موقت زائر در بناهای اقامتی، محدود به 
سرمایه گذاران پروژه های کالن ساختمانی اقامتی و تجاری پیرامون 
مشارکت  اوراق  مالی  سهم  از  برخورداری  به  محدود  نهایتًا  و  حرم 
پروژه از پیش تعریف شده شهرداری است. در واقع، شهروند این 
تحول  و  تغییر  و  شهر  توسعه  شکل گیری  چگونگی  تعریف  در  شهر 
مهم ترین و قدیمی ترین عرصه شهری شهرش نقشی نداشته است. 
سرمایه گذاری  شرکت های  تبلیغاتی  پیام های  مشاهده  با  تنها  و 
اقتصادی الزم،  از توان  و مدیریت شهری و در صورت برخورداری 
می تواند وارد صحنه رقابت وسیع و وسوسه برانگیز سرمایه گذاری و 
مشارکت مالی در پروژه های اقامتی و تجاری شود. شهروند در حالی 
نتیجه  از   که  می کند  مشارکت  برانگیز  وسوسه  پــروژه هــای  این  در 
که در ازای تخریب و از  کرده است  آنها خبر ندارد و حتی فراموش 
دست دادن چه چیزهایی، قرار است در منفعت یک پروژه تجاری 

یا اقامتی سهیم باشد.  
در  را  مذهبی  و  اقتصادی  نیروهای  اثر  چگونگی  می توان  بنابراین 
کن مقدس(  الگوی توسعه شهرهای زیارتی )بافت های پیرامون اما

را در نمودار شماره 2 خالصه نمود. 
اقتصادی  نیروهای  اثــرات  گفت  می توان  نمودار،  این  به  توجه  با 
طریق  از  پیرامونی  بافت  تحوالت  بر  مذهبی)معنوی(  و  )مــادی( 

پیرامون  بافت  در  گرانه  سودا سرمایه گذاری های  و  فرهنگی  کز  مرا
حرم است. 

موضوع دیگر، پتانسیل باالی شهرهای زیارتگاهی در تغییر و تحول 
کن مقدس در  فیزیکی است. در واقع بافت های فرسوده پیرامون اما
بیشتر شهرها، با سرعت و جدیت بیشتری مورد نوسازی و بهسازی 
که دلیل آن را در توجه بیشتر دولت های مختلف به  گرفته اند  قرار 
برای  پیرامونی  قلمرو  کیفیت  ارتقای  نیت  با  )چه  مقدس  کن  اما
خدمات دهی به زائران و چه با اهداف عوام فریبانه و تظاهری(، 
تمایل بیشتر به سرمایه گذاری بخش غیر عمومی و غیر دولتی در 
کن مقدس و درآمد نسبتًا بیشتر بخش عمومی در این  پیرامون اما
گردشگر و سرمایه گذار بیشتر می توان  مناطق به دلیل وجود زائر، 
ترتیب، نوسازی منطقه ثامن شهر مشهد، در  دانست. به همین 
مقایسه با سایر بافت های فرسوده شهری در ایران، با جدیت تحت 
این  در  سرمایه گذاری  زیاد  فرصت های  اما  است.  گرفته  قرار  اجرا 
منطقه و سطح باالی توانایی مدیریت شهری در اجرای طرح های 
این  ارزش هــای  رفتن سایر  بین  از  باعث  نباید  این قلمرو،  شهری 
گروه  )مهاجرت  اجتماعی  ارزش هـــای  افــول  جمله  از  شــود.  بافت 
کنان و شاغالن سابق بافت به علت اجرای طرح های  زیادی از سا
توسعه و زوال سرمایه ها و شبکه های اجتماعی و در نتیجه از بین 
رفتن هویت محالت شهری(، ارزش های فرهنگی و تاریخی )تخریب 
محیطی  ارزش هــای  قدیمی(،  شهری  فضاهای  و  تاریخی  بناهای 
)شدت تبعات توسعه با توجه به حجم باالی بارگذاری ساختمان، 
که در منطقه  حجم باالی تردد شهری، تجمع  آلودگی صوتی و هوا( 
ثامن و بسیاری دیگر از شهرهای زیارتی مثل مکه و مدینه محسوس 

است. 
طرح توسعه پیرامون حرم رضوی با وجود اهداف و چشم اندازهای 
قــرار دادن قدسیت منطقه و در  طــرح، تالش به منظور محوریت 
کید بر معیارهای کمی  کیفیت توسعه آن، نهایتًا بیشتر تأ خور بودن 
توسعه و نحوه تأمین منابع مالی الزم برای اجرای طرح داشت. از 
آنجا که شهر مشهد و منطقه ثامن به دلیل سیاست ها و نگرش های 
مسئوالن  توجه  کانونی  نقاط  از  یکی  در  اســالمــی  دولــت  خــاص 
و  نــظــارت  اقــدامــات،  بنابراین  ــت،  اس شهری  توسعه  مــوضــوع  در 
بحث های بسیاری بر چگونگی الگوی توسعه و اجرایی نمودن آن 
سرمایه گذاری  متقاضی  زیــادی  تعداد  دیگر،  سوی  از  است.  شده 
از  نیز  به همین دلیل، بخش عمومی  این منطقه وجود دارد.  در 
مقایسه  در  طرح   هزینه های  تأمین  برای  مناسبی  نسبتًا  توانایی 
در عین حال،  بوده است.  برخوردار  با سایر مدیریت های شهری 
سیاست های تشویقی مدیریت شهری به منظور جذب و تشویق 
کم تا 280 و 400  سرمایه گذار به تغییر ضوابط ساختمانی )افزایش ترا
کاربری در راستای افزایش سودآوری سرمایه گذاری  درصد( و تغییر 
تراز  ترتیب،  ایــن  به  هستند.  مشهد  شهر  مرکز  در  ساخت وساز  و 
مالی و فیزیکی اجرای پروژه های آماده سازی و خدمات رسانی به 
زائر را تأمین می سازد. در واقع، از این طریق به دنبال بهره گیری از 
کثر پتانسیل اقتصادی این منطقه و پاسخگویی به تقاضای  حدا
تغییر ضوابط  به  گاه  دلیل،  به همین  باالی سرمایه گذاری است. 
گر نتایج مثبت  برای جذب سرمایه گذار توانمندتر پرداخته است. ا
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جدول 4: نقش نیروهای اقتصادی و مذهبی در شکل و فرم منطقه ثامن در دوره های مختلف- منبع: نگارندگان

شکل و فرمنقش نهایی ارزش های معنوی )مذهبی( و اقصادی در شکل منطقه ثامن

پیش از 
پهلوی

کن مذهبی و فرهنگی جدید به ساختمان بقعه  الحاق اما
امام رضا

نقش  بر  ویژه  کید  )تا خیابان  پایین  و  باال  بست  ساخت 
کارکردی حرم( قدسی و 

پایین  و  ــاال  ب بست  ــردی  ــارک ک و  کالبدی  هماهنگی 
خیابان با بافت قدیمی و بازار

نقش قوی بازار و بست باال و پایین خیابان در ساخت 
اصلی شهر

مرکزیت حرم در ساخت اصلی شهر، اصالت بخشی به هویت بازار و مسیر ارتباطی اصلی شهر و تقویت نقش قدسی 
گرفتن در تقاطع عملکردی شهر به واسطه قرار 

پهلوی 
اول

افزایش حریم رضوانی حرم مطهر از طریق ساخت دیوار 
و مرز فیزیکی

حرم  به  چهارجانبه  دسترسی  و  دید  محورهای  ایجاد 
مطهر

ایجاد حلقه تردد به دور حرم برای عنصر مدرن زندگی 
شهری )وسیله نقلیه(

قطع بازار قدیم و در عین حال رونق بازارهای ناپیوسته
)اجاره  شهر  در  اقتصادی  جدید  فعالیت های  پیدایش 

ملک به زائر(
شبکه  ــقــای  ارت بــا  شهر  مــرکــز  اقــتــصــادی  پویایی  حفظ 

دسترسی

کارکردهای اقتصادی پیرامون حرم کید بیشتر بر مجموعه قدسی مرکز شهر و پویایی و نوزایی  تا

پهلوی 
دوم

ایجاد حریم سبز به دور حرم
انقطاع مجموعه حرم از بافت پیرامونی

گردش توجه از سرمایه گذاری های اقتصادی و توسعه ای 
کز جدید در مرکز قدسی شهر به مرا

پیدایش قطب های رقیب رشد در شهر، توسعه شهر به 
سمت غرب

کالبدی و عملکردی بافت منطقه ثامن فرسودگی 

و  اداری  کز جدید تجاری،  مرا به سمت  گردش سرمایه ها  و  بر جنبه جالل و شکوه ظاهری مجموعه حرم  کید  تا
آموزشی شهر از جمله میدان شهدا

پس از 
انقالب

احداث صحن های عظیم و با شکوه و الحاق فضاهای 
خدماتی، فرهنگی و آموزشی به مجموعه حرم

از  استفاده  بــا  ــر  زائ نیاز  ــورد  م خــدمــات  تامین  بــر  کید  تا
زمین های سبز و باز پیرامون حرم

و  حــرم  توسعه  شکل  در  نمادین  الگوهای  از  استفاده 
نوسازی بافت پیرامون حرم

مخدوش شدن دید به حرم با احداث بناهای بلندمرتبه

کــالن بـــرای احـــداث فضاهای  جــذب ســرمــایــه گــذاران 
تجاری و اقامتی سودآور

با  ساختمان  در  ســرمــایــه گــذاری  جـــذاب  فــرصــت هــای 
کم تشویق به تجمیع و افزایش ترا

کنان و شاغالن قدیم بافت و خصوصا  به عقب راندن سا
کم درآمد اقشار 

مشارکت محدود، شعاری و مالی شهروندان در اجرای 
کالن اقتصادی در مرکز شهر پروژه های 

خ نمایی صحن های مقدس و بناهای مربوط به مجموعه حرم با ساختمان های  به وجود آمدن صحنه رقابت و ر
بلندمرتبه و بعضا پر زرق و برق تجاری و اقامتی 

گرداننده بافت منطقه ثامن  گروه های جدید  گذاشته شدن فعاالن اقتصادی قدیم بافت و حضور  کنار  به 
)گروه های سرمایه دار غیر بومی(

کن مقدسه شهرهای زیارتی- منبع: نگارندگان  نمودار 2: سازوکار اثرات نیروهای اقتصادی و مذهبی در تحول بافت های شهری پیرامون اما
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کاربری ها با توجه به  افزایش قیمت زمین، تغییر نوع فعالیت ها و 
گردشگری و زیارتی )کاربری تجاری، اقامتی و  خدمات و تسهیالت 
کز تفریحی و خدماتی مربوط به زائران(، جذب سرمایه  هتل ها، مرا
جلب  و  توسعه  و  ســرمــایــه گــذاری  در  رقــابــت  فضای  ایــجــاد  باعث 
نیروهای  حــال،  عین  در  می گردد.   خصوصی  بخش  سرمایه های 
کاربری های مذهبی،  معنوی منتج از مکان مقدس، هم در جذب 
آموزشی و خدماتی مرتبط با مذهب مؤثر است و هم غالبًا الگوهای 
توسعه برای حفظ راستای دید، برجسته سازی ارزش های نمادین 
کید بر محورهای برگزاری  مجموعه مکان مقدس و هم حفاظت و تأ
افزایش  هندسی،  و  منظم  الــگــوهــای  صـــورت  بــه  آیینی،  مــراســم 
کن عمومی بر شکل و فرم نهایی بافت پیرامون مکان  فضاها و اما
مقدس اثرگذار است. با این حال، یکی از چالش ها و دغدغه های 
با وجود برخورداری  زیارتی،  عمده در هسته های اصلی شهرهای 
کم باالی  از پتانسیل های جذب سرمایه، فرسودگی، فشردگی، ترا
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