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:چكيده
سازي استفاده از منابع ملي و تنظيم رابطه بين عوامل سرزمين در ايران، عمدتاً معطوف به بهينههاي آمايشبرنامه

اي از هاي مجموعه گستردهدر اين راستا، تاكنون متخصصان اين دانش از ظرفيت. باشداقتصادي، طبيعي و انساني مي

المقدور به نحوي مؤثر اند تا مسائل متنوع اين حوزه را حتيبهره گرفتهsDSSو GISاي مانند علوم و ابزارهاي پيشرفته
هاي توسعه فضايي ريزيپژوهانه در برنامهدر اين ميان جاي استفاده از رويكردهاي اثربخش آينده. فصل نمايندو حل

ه را براي مديريت راهبردي نگرانهايي كه امكان اتخاذ رويكردي آيندهيكي از مدل. سرزمين ايران جداً خالي است
.است) ESP(كند؛ مدل برنامه ريزي راهبردي عصرمدار سرزمين فراهم ميهاي آمايش طرح

هاي توسعه در طرحESPكاوي به امكان سنجي كاربست سيستماتيك مدل اند تا با روش موردگران كوشيدهپژوهش
هاي توسعه شهر مقدس مشهد را نيز ها با طرحسستني اين برنامهفضايي حرم مطهر اقدام نمايند و در عين حال پيوند ناگ

.مورد نظر قرار دهند
توان امكان توسعه كارآ و اثربخش حريم مقدس حرم مطهر را به ميESPنتايج پژوهش نشان داد؛ با اتخاذ رويكرد 

مايند و مانع آفرين نباشند و در عين حال هاي آينده را محدود ننها و اقدامات گذشته طرحاي فراهم آورد كه برنامهگونه
زيارتي و -رعايت شود، و مالحظات گردشگري) مانند قاعده اسالمي وقف(دفعات خطا كاهش يابد؛ قواعد مذهبي 

.هاي فيزيكي نيز مورد نظر قرار گيردمحدوديت

- شهر مقدس مشهد - گردشگري مذهبي- آمايش سرزمين- )ESP(ريزي راهبردي عصرمدار برنامه:هاكليدواژه

).ع(حرم مطهر امام رضا
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دمهقم.1
زيراشود،گذاري عمومي محسوب ميمشيسرزمين مرحله مهمي از فراگرد خطدر اكثر كشورهاي توسعه يافته، آمايش

كارآ از سرزمين در راستاي حصول حداكثر سود اقتصادي، جمعيتي و زيست محيطي يكه اين مهم ضامن استفاده

مانند (هاي متعدد مرتبط با آنسرزمين و زمينهآمايش،چشمگير دانشيهاي اخير، به دليل توسعهدر سال. است

، )جغرافيا و غيرهريزي حمل ونقل، شهري، طراحي شهري، معماري، برنامهريزيمحيطي، برنامهريزي زيستبرنامه

سيستم هايي مانند . اندريزان با شتابي روزافزون به استفاده از فناوري اطالعات و ابزارهاي مرتبط با آن روي آوردهبرنامه

GIS4وsDSS5 رغم گذشت بيش از علي. هستندپشتيباني تصميم در اين خصوصبراياز جمله ابزارهاي پراستفاده

كشورهاي مترقي جهان به آمايش سرزمين، در ايران اقدامات انجام شده در اين زمينه چندين دهه از رويكرد جدي 

سرزمين در ايران روندي منطقي و به هم پيوسته هاي آمايشتوان ادعا كرد كه برنامهحتي مي. محدود و انگشت شمارند

شاهد چنين . انداز نو طرح ريزي و اجرا شدهها نيزها، اين برنامهاي كه گاهي با تغيير دولتاند؛ به گونهرا دنبال نكرده

].9[ادعايي بروز نوعي عدم تعادل جغرافيايي و جمعيتي در سرزمين ايران است

كننده و توان به نبود يك سازمان هماهنگسرزمين در ايران بسيارند كه از جمله ميداليل عدم توفيق آمايش

اطالعي يا ، بيعاليسرزمين در نظام آموزشهاي دانشگاهي اختصاصي آمايش گذار مركزي، فقدان رشتهسياست

هاي مقطعي و دنبال نشدن گذاريسرزمين و سياستگذاران ايراني از دانش آمايش مردان و سياستاطالعي دولتكم

مسئله ساز و به چنين، آن چه بيش از همه موارد مذكورهم]. 13[مردان، اشاره كردهاي پيشين از سوي دولتبرنامه

مدل . سرزمين ايران استپژوهانه به مسائل آمايشنوعي علت كليدي مشكالت مورد اشاره است، نبود رويكردي آينده
6ESPريزي راهبردي در سطح خرد هايي است كه با استخدام ظرفيت علوم راهبردي و به ويژه برنامهاز جمله مدل

سرزمين ايران و حصول نتايج مطلوب در بااليي جهت تخفيف و حذف موانع آمايش، از قابليت )ملي(و كالن ) سازماني(

ها با فضايي آنبايد توجه داشت كه گسترش و توسعه، خاص در مورد اماكن مقدس. ر استآينده برخوردا

بي با منابع ي اماكن مذهتوسعه. سازدهاي توسعه ساير امكان متمايز ميهايي مواجه است كه آن را از طرحمحدوديت

همان طور . ها در نظر داشتبايست الزامات شرعي را در همه مراحل توسعه آنپذيرد؛ از اين رو ميوقف شده انجام مي

با اين . ها نيز وجود نداردي خريد و فروش آناي قابل دورانداختن نيست و گاه اجازهكه اشاره شد هيچ شيئي وقف شده

:توان به اين صورت طرح كردميوصف، مسئله اصلي پژوهش حاضر را 

ي فضايي و كالبدي اماكن مقدس و توان در عين دستيابي به سرعت، كارآيي و اثربخشي باال در توسعهچگونه مي

هاي حاكم بر موقوفات مذهبي را نيز رعايت كرد و مقدار هزينه، دورريز وسازي عوايد و سود، قواعد و محدوديتبيشينه

حداقل رساند؟كاري را به دوباره

٤ . Geographic Information System
٥ .Spatial Decision Support System
٦ .Era-Based Strategic Planning
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ادبيات موضوع. 2

هاي گردشگري را به پنج دسته تقسيم كرده ، فعاليت)W.T.O(سازمان جهاني گردشگري-گردشگري مذهبي- 2-1

گردشگري كه يسابقهاين اساس، يكي از اشكال بابر . ، مذهبي و ورزشيفرهنگي، طبيعي، تجاري: بارتند ازاست كه ع

از زمان پديدار شدن . دهد، گردشگري مذهبي استهاي جهانگردي را به خود اختصاص ميسهم قابل توجهي از فعاليت

مذهب به عنوان يكي از عناصر اصلي حيات اجتماعي در افق مناسبات بشر، گردشگري مذهبي نيز ريشه گرفت؛ 

ردشگري مذهبي گ.باشدتوان ادعا كرد كه قدمت گردشگري مذهبي تقريباً به اندازه قدمت مذهب ميميبنابراين

ها، مزار پيامبران يا افراد ها، مقبرهفعاليتي است كه افراد گردشگر طي آن از اماكن مقدس مذهبي، نظير زيارتگاه

اعتقاد دارد در جهان امروز، توريسم مذهبي )2000(رينسچد]. 11[كنندبازديد مي... ها وها، امام زادهمنسوب به آن

از نظر او گردشگري مذهبي با . كنداي دركشور ميزبان ايفا ميجنبه سياسي دارد و از اين نظر نقش تعيين كننده

در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد ) 2003(هندرسون].23[هاي فرهنگي، گروهي و اجتماعي ارتباط داردگردشگري

توسعه فرهنگي توسعه اصول اخالقي و بهبود شرايط اقتصادي و گيري در توسعه جمعيت،نقش چشمكه اماكن مذهبي

. كندتر توجه گردشگران را به خود جلب ميامروزه گردشگري مذهبي، به تنهايي، كم.]20و18[كنندآن منطقه ايفا مي

گردشگران فقط به عبارت ديگر، اكنونب شده است؛ به در حال حاضر، توريسم مذهبي با ساير اشكال توريسم تركي

هاي ديگري مانند سبك معماري، هنري، تاريخي و طبيعي اماكن كنند بلكه جنبهقصد زيارت اماكن مذهبي سفر نمي

با اين اوصاف، گردشگران اين اماكن تنها گردشگر مذهبي نيستند بلكه ساير ].24و 18[گيرندزيارتي را نيز در نظر مي

روند ؛ براي مثال زوار دمشق معموالً به سياحت در لبنان نيز مي]23[كنندگردشگران نيز از اين گونه اماكن بازديد مي

شگري مذهبي براي آن كه بتواند در دنياي امروز، يك مركز گرد.زننديا زوار مشهد معموالً به اطراف مشهد نيز سر مي

به نحو احسن گردشگران مختلف جهان را به سمت خود جلب كند بايد عالوه بر تأمين الزامات گردشگري مذهبي، 

تري از گردشگران به اين ترتيب امكان جذب طيف گسترده. ساير اشكال گردشگري را نيز در آن اماكن ايجاد نمايد

هاي توسعه اماكن مذهبي خواهد بود چرا اندركاران طرحتري متوجه دستوليت سنگينفراهم خواهد شد؛ از اين رو مسئ

ي فضايي مكان مذهبي در نظر بگيرند؛ مسائلي نظير هاي متعدد ديگري را در كنار توسعهبايست جنبهكه آن ها مي

بايست لحاظ شوند نيز مي. ..هاي فرهنگي و ملي ومعماري، برجسته كردن آثار تاريخي مجاور و نمايش چشمگير جاذبه

نگاهي سيستمي و كل نگر به اندركاران بايد؛ به عبارت ديگر دستتا جذب گردشگران از سراسر جهان امكان پذير شود

كه حركت در جهت جذب جهانگرد مذهبي نخست نيازمند ي فضايي اماكن مذهبي داشته باشند چراي توسعهمسئله

ها و سپس تالش در جهت تسهيل ارائه خدمات به زائرين اين اماكن م به آندرك مفاهيم و اصول مذاهب و احترا

هاي اقتصادي جذب جهانگرد و هم از اين امر هم از نظر جنبه. باشدتر مراسم مذهبي ميمقدسه، در جهت اجراي آزادانه

كشور ميزبان در پي داشته تواند نتايج بسيار مثبتي براي المللي ميبينيلحاظ اثرات تبليغي و بازتاب گسترده

].23و 20و 18و 16[باشد

هاي گسترده و دقيق و ريزيپژوهانه، اهتمام به برنامهيابي به چنين هدف ممتنعي، نيازمند اتخاذ رويكردي آيندهدست

.كاربرد راهبردهاي بلندمدت و جامع است
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، 2685، 2681در مسائل - هاي توسعهقواعد و اصول حاكم بر موقوفات مذهبي در ساخت و ساز و طرح. 2.2

هاي آيات عظام آيت اهللا امام خميني، آيت اهللا لنكراني، آيت اهللا مكارم از رساله2693و2692، 2691، 2690، 2688

ها شيرازي و آيت اهللا بهجت، نكات مهمي در مورد اصول حاكم بر موقوفات بيان شده است كه در هنگام استفاده از آن

.ها توجه داشت، بايد به آن)ع(ماكن مقدسي چون حرم مطهر امام رضابراي توسعه ا

اي از وقف بيرون ، در چهار رساله ذكر شده است كه هيچ ملك و يا شيء وقف شده2690و 2688براساس مسائل 

اي، كنندهاگر وقف2691و 2690چنين براساس مسائل هم. رود، حتي اگر آن ملك و يا شيء وقف شده خراب شودنمي

شيء، مال و يا ملكش را براي يك مصرف كامالً مشخص وقف كند، آن موقوفات بايد در همان راستا مورد استفاده قرار 

بايست در راستاي هدف و قصد وقف كننده مورد عالوه بر اين كه مي) موقوفات(گيرند؛ بنابراين اشياي وقف شده 

هاي آتي كاربرد ها و مكاننگري داشت به طوري كه در زمانها آيندهآنبايد در نحوه استفاده از،درار گيراستفاده ق

آمده است كه اگر 2693و 2692چنين در مسائل همآيند؛گاه از وقف بيرون نميت هيچچرا كه موقوفا،داشته باشند

وجود نداشته وقف گردد، چنان چه در زمان وقف، نيازي به آن ) هدف معيني(شيء وقف شده براي يك مصرف معين 

توان آن مصنوع را به مصرف ساير اهدافي بيني گردد كه تا مدتي به آن احتياج نخواهد بود، ميچنين پيشباشد و هم

مصرف باقي بمانند و يا گاه نبايد بيبنابراين منطق، اشياء وقف شده هيچ. رساند،كه به هدف وقف كننده نزديك است

هاي گوناگون، حسب نياز در جريان توسعه اماكن ها و مكانبايست در زمانبلكه ميها لغو و بيهوده باشد؛ نگهداري آن

پژوهانه امكان پذير بديهي است كه چنين هدفي تنها از طريق اتخاذ رويكردي آينده. مذهبي مورد استفاده قرار گيرند

].11و 10[است

تنظيم رابطه بين انسان، سرزمين و آمايش سرزمين عبارت است از -هاي توسعه و آمايش سرزمينطرح. 2.3

برداري درخور و پايدار از جميع امكانات انساني و فضايي اراضي و بهبود به منظور بهره،هاي انسان در سرزمينفعاليت

ي سير استفاده از منابع سازبهينهبا هدفسرزميندر واقع، آمايش].12[گذر زمانوضعيت مادي و معنوي اجتماع در

جامعه را در و سياسي، اقتصاديشناختي، فرهنگيشناختي، بومهاي زمينشود و مفاهيمي چون ويژگيملي انجام مي

بهتر گيري و آراسته ساختن آن براي بهرههاي سرزمينا و ظرفيتهابليتقگيري به سوي توسعهگيرد و با جهتبر مي

ضرورت دارد؛ )CGIS(جامع جغرافياييبراي اين مهم، استفاده از يك سيستم اطالعاتي. پذيردانجام مياز منابع ملي،

ها، از سرزمين برخوردار بوده، بتواند با استفاده از نقشههر منطقهكه از قابليت كافي براي نمايش ظرفيتسيستمي

ها و استعدادهاي هر منطقه، درباره انواع ظرفيتاي معتبر،دورههايهوايي دقيق، و گزارشهايتصاوير، عكس

تمايل اصلي و سنتي در ]. 9[قراردهدريزيسيستم برنامهمناسب در اختيارهاي درست و معتبري را در زمانتحليل

، و سياسي،ي براي استقرار واحدهاي اداري، اقتصادييابمكانو ي سازين، معطوف به بهينهاي آمايش سرزمهبرنامه

بايد با و منابع طبيعي، خاكاز آبيبايد توجه داشت كه هرگونه استفاده بهينه]. 13[در سطح شهرهاستفرهنگي

ه را نيز در نظر داشته باشد؛ هاي آيندها صورت پذيرد و نيازهاي نسلو جايگزيني آنيتوجه به سازوكارهاي جبران

و است؛ به ويژه كشوري كه با تنوعدركشورتوسعهيريزمقدمه مهمي براي هرگونه برنامهسرزمينبنابراين، آمايش

يالزمه. ي از اين منابع برخوردار گرددوري بهرهسازتي متنوعي براي بهينههاي مديريسرشار، بايد از ظرفيتمنابعتعدد
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در واقع استفاده از ].7[و پيچيدگي، ثبات و انعطاف است7ضرورت تنوعزمان بر اهميت رعايت قانوناين مهم، تأمل هم

بهينه سازد؛ ضمن اين كه توسعه بايد ي را در بلندمدتي ملوراي باشد كه بهرهبايد به گونههاآنيمنابع ملي و توسعه

يت االمكان الزمات زيست محيطي را نيز رعاترين ميزان آلودگي و ضايعات همراه باشد و حتيبه صورت بهينه و با كم

العاده برخوردار بوده، و با رويكردي پذيري فوقبايست از انعطافسازمان متناسب با چنين الزامي نيز مي. نمايد

با توجه به مسائل و خاصدر مورد اماكن مذهبي. نگرانه سيستم مناسبي براي مديريت توسعه مستقر سازدآينده

.ستم مديريتي بيشتر استهاي مرتبط با موقوفات، اهميت استقرار اين سيمحدوديت

شناسي پژوهشروش. 3

تحقيقات كيفي با . هاي زندگي اجتماعي با رويكردهاي كمي قابل بررسي نيستندبرخي از جنبه-موردكاوي. 3.1

ها و هاي گوناگون براي معنا و تفسير پديدهگيري از تكنيكاي از چشم اندازهاي نظري و بهرهگستردهيمجموعه

]. 19[ها برخوردارندهاي خاص، از ظرفيت مناسبي براي پژوهش درباره اين جنبهاجتماعي در زمينهفراگردهاي 

هاي آماري و ابزارهاي كمي به دست هاي كمي، از طريق روشهاي كيفي برخالف پژوهشهاي حاصل از پژوهشيافته

رويكردي كيفي است كه طي آن يك يا چند ،موردكاوي].12[تفسيري دارنديآيند، بلكه به طور عمده جنبهنمي

امروزه موردكاوي به همان اندازه كه به مثابه يك ابزار شناخته شده . شودنمونه از يك پديده به صورت عميق بررسي مي

گرايانه براي آموزش و توسعه فراگردهاي راهبردي تعليميگرايانه مورد استفاده است، به منزلهدر تحقيقات علمي اثبات

گيرد، عبارت چه به مثابه يك مورد مد نظر قرار ميدر موردكاوي آن].22[ماعي، مورد اقبال محققان استادگيري اجتي

توان به سه نوع دروني، است از سيستمي با مرزهاي مشخص كه ممكن است ساده يا پيچيده باشد؛ موردكاوي را مي

اي به منظور روشن شدن موضوعي خاص يا با هدف ژهدر موردكاوي ابزاري، مورد وي. ابزاري و جمعي تقسيم كرد

ها، به طور عمده براي تسهيل ادراك موضوع يا در اين نوع پژوهش؛ ]25[گيردپااليش يك نظريه تحت مطالعه قرار مي

در پژوهش حاضر با تالش براي . گيردمدل علمي، يك موضوع يا مصداق مهم مرتبط با آن مورد مطالعه قرار مي

ترين موضوعات علمي و السالم، يكي از مهمفضايي حرم مطهر امام رضا عليهيهاي توسعهدر طرحESPكاربست مدل

. مورد توجه قرار گرفته استESPكاربردي مورد عالقه جامعه ايراني براي ارزيابي جدي مدل 

تنوع بايد با درايت و پرهاي پيچيده و ريزي در محيطبرنامه-)ESP(ريزي راهبردي عصرمدارمدل برنامه. 3.2

در چنين مواردي، استفاده از يك برنامه از پيش تعيين شده و . پژوهانه صورت پذيردگرايانه و آيندهاتخاذ رويكردي كل

، مشتمل بر )ع(مديريت حرم مطهر امام رضا . ي كارآ و اثربخش سيستم را برآورده سازدتواند الزامات توسعهثابت نمي

هاي خاص اين مجموعه ممكن است در بلندمدت بسيار عدم توجه به ويژگي. د و متنوعي استانجام وظايف متعد

حرم مطهر به طور مستمر با توجه به يقابل تأمل است كه معيارها، الزامات و استانداردهاي توسعه. پرهزينه باشد

پيچيدگي مسائل و مشكالتي كه به طور روزمـره  با در نظر گرفتن ماهيت وظايف سيستم ها و تنوع و : ضرورت تنوعقانون7.
مـورد اسـتفاده بـراي مواجهـه بـا آنهـا، از تنـوع و پيچيـدگي         يريـز برنامـه شوند، بايد تنوع و پيچيدگي سيسـتم با آن مواجه مي

ضمن اينكه بايد به گزينه هايي عمل شـود كـه علـي رغـم     . هاي ايجاد كننده يا منشاء اين مشكالت و مسائل، بيشتر باشدسيستم
].7[اقدام انعطاف پذير، ثبات و شخصيت سيستم نيز حفظ شود
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رند؛ از اين رو بايد اهتمام شود تا تحوالت جهاني و به تبع آن متحول شدن استاندارهاي جهاني گردشگري، در حال تغيي

هاي جديد ها و شيوههاي توسعه از پويايي و انعطاف كافي براي مواجهه با شرايط جديد و استخدام ابزارها، روشبرنامه

مكاني تلقي كرد كه  هرگز فرارم مطهر را امري فرازماني وحيدر واقع بايد طرح توسعه. طراحي و اجرا برخوردار باشند

پژوهانه و فوق حرم مطهر بايد با اتخاذ رويكردي آيندهيگران برآنند كه طرح توسعهاز اين رو، پژوهش. يابدپايان نمي

.ريزي راهبردي عصرمدار قابل تأمل استفعال تدوين، اجرا و ارزيابي گردد و به اين منظور، كاربست رويكرد برنامه

هاي آيندهريزي جامعي است كه به كاربران امكان تجسم و تصوربرنامهريزي راهبردي عصرمدار، سيستمسيستم برنامه

هاي زماني آينده در نظر اي از تصاوير احتمالي براي عصرها و دورهدر اين سيستم، مجموعهدهد؛ممكن متعدد را مي

رن، يك دهه، يك اين دوره ممكن است يك ق. هر بازه زماني يا عصر، بر يك دوره تحول داللت دارد. شودگرفته مي

فراخور هر عصر براي . شوددر واقع هر دوره تحول، يك عصر ناميده مي. سال، يك ماه، يك هفته، و حتي يك روز باشد

شود؛ از اين رو در نهايت هاي احتمالي، يك سناريوي مناسب طراحي ميبرآورده كردن الزامات هريك از وضعيت

كند تا در گيرد و اين آمادگي را براي آنان ايجاد ميريزان قرار ميرنامهمجموعه اي از سناريوهاي متنوع در دسترس ب

، هر حرف داللت بر يك عصر دارد و هر 1در شكل شماره. از خود بروز دهندهاي مناسبي شرايط متفاوت واكنش

داللت Eدر عصر 5هاي از خانواده دوره برنامه9بر برنامه E٥٩انديس بر يك برنامه از يك خانواده؛ براي مثال سلول 

الزم به ذكر است كه طراحي ].7[داللت داردEاز عصر 7هاي از دوره برنامه6بر برنامه E٧٦هم چنين سلول . دارد

در اين صورت سناريوها زيرااي زبان شناختي برقرار شود ها رابطهاي انجام پذيرد كه ميان آنها بايد به گونهسلول

نرم . افزارهاي كامپيوتري مثال آوردبراي درك بهتر اين مفهوم مي توان از نرم. خواهند بودتحول پذير و قابل ارتقا

هاي بعد، شوند؛ سپس در دورهاول معرفي مييافزارهاي كامپيوتري معموالً در زمان ارائه اوليه به بازار با عنوان نسخه

جديد يبازار عرضه شده و بدون نياز به نصب مجدد نسخهافزارها به رمهاي بعدي اين نبه اقتضاي نيازهاي جديد، نسخه

ي افزار به نسخهامكان ارتقاي نسخه قبلي نرمهاهاي كم حجم به روز رساني و تكملهاجراي برنامهبر روي سيستم با 

صورت سلولي ريزي راهبردي عصرمدار، با توجه به چنين الزامي به سناريوهاي سيستم برنامه. شودپذير ميمكانجديد ا

ها به افزاري آنافزاري وسختشود و ضايعات نرمدر چنين شرايطي هيچ سناريويي دور انداخته نمي. شوندطراحي مي

اي از تصاوير مطلوب جايگزين شود تا مجموعهريزي راهبردي عصرمدار تالش ميبدين ترتيب در برنامه. رسدحداقل مي

شوند و هر تصوير كلي به يك عصر هاي متعددي تشكيل ميتصاوير از سلولهر يك از اين . براي  آينده ترسيم شود

ي ريزي راهبردي عصرمدار، مجموعهسناريوهاي تدوين شده در قالب سيستم برنامه]. 6و4و 5[شودنسبت داده مي

).1نمودار شماره (دهندكارها را شكل ميبزرگ و متنوعي از راه
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Zتا Aاز عصرعصرمدارراهبرديريزيبرنامهشبكه سيستم : 1نمودار شماره 

ها، برداري از سناريوها و تركيب مناسب آنكه زمان بهرهكند مبني بر ايندر اينجا چند پرسش به ذهن خطور مي

ريزي راهبردي عصرمدار چگونه است؟برنامهي اجراي سيستم شود؟ و نحوهاب ميچگونه و توسط چه افرادي انتخ

عصري است » عصر اقدام«. اندبا عطف نظر به چنين ابهاماتي توسعه يافتهESPS٨در » بانديده«و » عصراقدام«مفاهيم 

ي هاي منتخب را از مجموعهولاي از سلبان، مسئوليت تحقق مجموعهريزان و مجريان در قالب يك گروه ديدهكه برنامه

اي از سناريوهاي بانان هر عصر به اقتضاي نياز، سبد بهينهبه اين ترتيب، ديده؛]4[گيرندها بر عهده ميكلي برنامه

سبد «ادبيات حاكم بر اين مرحله، از واژگاني چون. گزينند كه منافع سيستم را حداكثر سازداي برميمناسب را به گونه

و تشكيل شده است؛ از اين رو، تحقيق در عمليات»اهداف«و » معيارها«، »بهينه سازي«، »تصميم گيري«،»سناريوها

. ريزي راهبردي عصرمدار خواهد آمدعلم مديريت، در اين مقطع بيش از هر علم ديگري به ياري كاربران سيستم برنامه

تلقي در طراحي و اجراريزي راهبردي عصرمداربرنامهبان، نقطه ثقل موفقيت سيستم هاي ديدهعملكرد صحيح گروه

هاي مرتبط با ، متخصصان رشتهيريزها تركيبي از متخصصان نخبه برنامهبنابراين، بهتر آن است كه اين گروه. شودمي

گيرند را شوند يا تحت تأثير آثار آن قرار ميمند ميآن برنامه، از آن بهرهدمي كه در جامعه هدفهر برنامه خاص و مر

سيستم، عملكرد و اثربخشي آن، يدربارهكسب اطالعاتدر بر داشته باشند؛ به ويژه بايد توجه داشت كه بهترين منبع

با اين وصف، از . ها طراحي شده اندهاي سيستم براي تأثيرگذاري بر وضعيت آنهستند كه برنامهاعضاي جامعه هدفي

شوند، مي بايست نقش هاي توسعه فضايي محسوب مينفعان كليدي نتايج حاصل از برنامهجا كه شهروندان از ذيآن

ريزي شده متنوعند؛ از اين رو  ممكن هاي طرحبرنامهمجموعه . ها به عهده بگيرندريزي آنمناسبي در فراگرد برنامه

كه ممكن است ضمن اين. درآيندها در عصرهاي بعدي به اجراو برخي از آنا در همين عصرهاست برخي از اين برنامه

اي كه همه هاي برنامهآن دسته از بسته. هاي يك عصر يا عصرهاي متعدد باشندامهاي، مشتمل بر برنبرنامهيك بسته

٨ .Era-Based Strategic Planning System
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هاي مشتمل تهشوند؛ در حالي كه بسقي ناميده مياي افهاي برنامهشوند، بستهها در يك عصر طراحي ميهاي آنبرنامه

ان، نيز به مثابه بم ديدهسيستخرده.گيرنددي نام مياي عموهاي برنامهيا متناوب، بستههاي عصرهاي متواليبر برنامه

سيستم، خرده يدر صورت توسعه].7[شوددر نظر گرفته ميراهبردي عصرمداريريزبرنامهمغز هدايتگر سيستم

صورت ضرورت،گيرد و دري به خود مياشود و ساخت شبكههاي تخصصي متعددي تقسيم ميهبان به گروسيستم ديده

. ]22[استفاده كردهانظير ادهوكراسياز ساختارهاي تركيبيتوانتوانمندي آن مييبراي توسعه

٤ .�����	 
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عالوه بر ماهيت زيارتي، مشهدشهر. ]15[استو مركز استان خراسان رضويمشهد، شهري در شمال شرقي ايران

هاي آستان توان به مسجد گوهرشاد، آرامگاه نادرشاه، موزهها ميهاي گردشگري فراواني دارد كه از جمله آنجاذبه

شهر منطبق با طرح جامع آن هدايت يبه بعد توسعه1345از سال ].2[رضوي و آبشارهاي اورتوكند اشاره كردقدس 

توان گفت كه حرم مطهر امام رضا عليه السالم به نوعي مركز ثقل و كانون اصلي شهر مشهد در واقع مي].1[شده است

نگاهي به روند . در آن التفاتي ويژه مبذول گرددهاي توسعهاست؛ بنابراين ضروري است تا نسبت به مديريت طرح

ياز جمله در دورههاي تاريخي گوناگوندهد كه اين مكان مقدس در دورهنشان مي) ع(حرم مطهر امام رضايتوسعه

هاي ، اصالحات و نوسازيپهلوييان، قاجاريه و همچنين دورهغزنويان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان، تيموريان، صفوي

هاي در عهد جمهوري اسالمي نيز تحولي مهم در ابنيه آستان قدس پديد آمد و ساختمان.دي را تجربه كرده استمتعد

تدريج، روضه منوره از سه طرف ه كاري شد و ب، توسعه يافت و كاشي»پشت سر مبارك«رواق . جديدي بنا نهاده شدند

].1[توسعه يافت و ضريح جديد آن احداث شد

واضح است كه . حرم مطهر از زمان احداث آن تا عصر حاضر قابل مشاهده است، چگونگي توسعه2در نمودار شماره 

هاي پهلوي و به خصوص اين روند توسعه در دوره. فضاي حرم مطهر در هر دوره، روند رو به رشدي را تجربه كرده است

توان گفت ميزان گسترش فضاي حرم پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران به شدت تسريع شده است؛ به طوري كه مي

هاي پيشين استي دورهدر چند دهه اخير، قابل قياس با مجموع تغييرات ايجاد شده در همه) ع(مطهر امام رضا

). 2نمودار شماره (
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ند توسعه حرم مطهر از زمان احداث تاكنونرو: 2نمودار شماره

اصلي آن محفوظ يهاي تاريخي گوناگون هستهاست كه در دورهشدهفضاي حرم مطهر از چند بخش عمده تشكيل 

اين فضاها را بندي، مجموعهدر يك تقسيم. استهاي جديدي به آن افزوده شدهمانده و به تناسب توسعه، بخش

ها و ها، فضاهاي سبز، سرويسفضاهاي مذهبي، آموزشي، فرهنگي، اداري، مسكوني، مقبرهتوان به روضه منوره،مي

آن است كه سرنوشت ) ع(فضايي حرم مطهر امام رضاينكته قابل توجه در مسئله توسعه. ها تقسيم كردپاركينگ

به واسطه آن كه حرم مشهد امروزي . گسترش فضايي آن كامال به سرنوشت توسعه فضايي شهر مشهد گره خورده است

مطهر در آن واقع شده است، در ساليان متوالي از رشد و پيشرفت چشمگيري نسبت به ساير شهرهاي ايران برخوردار 

شهر ايران است و از نظر اهميت، از است؛  به طوري كه در حال حاضر از حيث وسعت و جمعيت دومين كالنبوده

اين شهر از حيث . ترين شهرهاي جهان اسالم و عالم تشيع استاز مهمترين شهر ايران و يكيديدگاه بسياري مهم

طلب مايل نيستند كار به هاي جداييسياسي نيز نقش مهمي در انسجام بخشي به اقوام مختلف ايراني دارد زيرا گروه

و لحاظ اهميت هرگونه تغيير فضايي در شهر مشهد به! جايي برسد كه براي سفر به مشهد نيازمند اخذ رواديد باشند

مشروط به آن است كه با ساخت حرم متناسب باشد به طوري كه ساخت و احداث ، )ع(احترام حرم مطهر امام رضا

شود؛ ضمن آن كه مشهد ساالنه بسياري از اماكن در شهر مقدس مشهد با قيد شروط، و اما و اگرهاي فراوان، ممكن مي

ها گردشگر مذهبي بوده، البته در ضمن زيارت حرم مطهر ب به اتفاق آنميزبان ميليون ها نفر مسافر است كه اكثر قري

رسد، اما آميز به نظر ميپردازند؛ در بياني كه اگرچه ظاهراً مبالغه، گاهي  به سياحت در شهر مشهد نيز مي)ع(امام رضا

طهر را اصل و مشهد بايست حرم مبه حقيقت نزديك است، در تبيين ارتباط ميان حرم مطهر و شهر مقدس مشهد مي

.به چنين الزامي نظر و توجه ويژه داشتفضايي، يهاي توسعهريزير برنامهرا فرع فرض كرد و د

:ريزي توسعه حرم مطهر، توجه به دو سؤال حائز اهميت فراوان استدر هنگام  برنامه
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قابل كرد كه دستيابي به بيشترين حد منافعيريزموجود امروز، طوري برنامهتوان بر اساس اطالعاتآيا مي) الف

ميسر گردد؟حصول در آينده،

ي كرد؟سازه، به طور مستمر بهينهپژوهانرا با مالحظات آينده)به ويژه زمين و فضا(توان روند مصرف منابعآيا مي) ب

ا و هرا به تأمل بر پيامدهاي تصميمو مجريانريزانتالش براي پاسخ به اين سؤال، بسيار حائز اهميت است؛ زيرا برنامه

ريزان فضايي حرم مطهر، مالحظه مي شود كه برنامهيوضعيت توسعهيبا تأمل در زمينه. داردهاي خود واميانتخاب

هاي درست و ها و برنامهاند كه پيش از دخالت آنان، طرحدهي فضايي با شرايطي كامال ويژهكنوني مسئول سامان

خود را در نظر بگيرند، ريزان ميسر است كه طرح آرمانيامهاكنون براي برن. نادرست زيادي را پشت سر گذاشته است

اي ها در برنامه ريزي، موقعيت ويژههاي زماني و مكاني و اضطرارهاي گوناگون، نقطه آغاز آنولي با توجه به محدوديت

با توجه به امكانات طلوب آن بود كهها مهرچند از نظر آن. بر آثار درست و نادرست گذشتگاننداست كه در آن ميراث

بسازند، اما فضايي بكر را تحويل بگيرند و آينده را بر اساس منطق امروزتوانستند فناوري امروز، مييالعادهفوق

از اين رو . آل و بهينه استهايشان ايدهطرحكردند كه ريزان پيشين نيز تصور ميبايست توجه كرد كه برنامهمي

در هاي موجود را پذيرفت ولي به تدريج، بايد تالش كرد كه طرح امروز، بر اساس وضعيت آرمانيبايست محدوديتمي

ريزي پژوهانه به برنامهبا اين وصف ضروري است تا به منظور حداكثرسازي منافع، رويكردي آينده. گيردقرار روند اصالح

اي براي توسعه فضايي اتخاذ گردد؛ از اين رو الزم است كه دو نوع بسته برنامه) ع(فضايي حرم مطهر امام رضايتوسعه

هايي كه در يك اي افقي براي برنامههاي برنامهبسته. شودحرم مطهر و به دنبال آن براي شهر مقدس مشهد طراحي

بسته عمودي اگر.يا متناوبهاي عصرهاي متوالياي عمودي براي برنامههاي برنامهو بستهشوندعصر طراحي مي

هاي مسافربري زيرزميني در شهر مقدس مشهد و افزايش دسترسي به حرم مطهر امام رضا عليه ايجاد سامانه قطار"

اگر . يابدتداوم مي، در چند عصر متواليايگردد كه اجراي اين بسته برنامهدر نظر گرفته شود، مالحظه مي"السالم

٤٣D٢٣برنامه ايجاد سامانه قطارهاي مسافربري زيرزميني در شهر مشهد باشد، برنامه سلوليA به مطالعات

هاي مورد نياز شبكه مترو از به تأمين واگن٢٥٧Cبرداري، برنامه سلولي به عمليات خاك١٦Bي، برنامه سلولي سنجامكان

، برنامه سلولي به كاهش ترافيك٦٤Fبه افزايش دسترسي به حرم مطهر، برنامه سلولي ٢٤Eبرنامه سلولي خارج از كشور،

٣٢G٤٥هاي مترو، و برنامه سلولي برداري از شبكههاي احداث و بهرهبه افزايش دانش فني در زمينه مديريت پروژهH به

به ٤٣Dآميز برنامه سلولي اص يافته باشد، آشكار است كه اجراي موفقيتاحداث شبكه مونوريل در شهر مشهد اختص

وابسته خواهد ٤٣Dآميز به اجراي موفقيت٣٢Gآميز وابسته است و اجراي موفقيت٢٥٧Cو ١٦Bو ٢٣Aآميز اجراي موفقيت

ا، هكه اين پروژهخواهد داشت؛ در حالي٦٤Fو ٢٤Eهاي تأثير چشمگيري بر نتيجه بخشي پروژه٤٣Dيبود؛ تكميل پروژه

. قابل اجرا نخواهد بود٤٣Dبدون اجراي برنامه سلولي ٣٢Gهستند؛ ولي برنامه سلولي نيز قابل اجرا٤٣Dبدون اجراي 

خواهد داشت ٤٥Hبرنامه سلولييتوسعهي چشمگيري براي افزاي،هم٣٢Gكه دانش فني حاصل از اجرايضمن اين

).3نمودار شماره (
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ايجاد سامانه متروي شهر مقدس مشهد و افزايش «شبكه پيوندهاي نرم و سخت در اجراي بسته عمودي : 3نمودار شماره

»ه حرم مطهر امام رضا عليه السالمدسترسي ب

مورد استفاده قرار گيرد، هر سلول بر ) ع(حرم مطهر امام رضايتوسعهريزي راهبردي عصرمدار براي اگر سيستم برنامه

كه ،به عبارت ديگركليه فضاهاي حرم و حتي اطراف آن. يكي از فضاهاي مكاني حرم در يك عصر داللت خواهد داشت

ن خرده تواجا ميگيرند؛ در اينشوند، در طراحي سلولي مدنظر قرار ميدر حال حاضر جزئي از حرم محسوب نمي

هاي مكرر و متوالي در عصرهاي پردازيبان مركزي متولي سناريو هاي متعددي را تحت نظر يك سيستم ديدهسيستم

ها و هم چنين نقشه كلي اي بر حسب سناريوهاي ساير سلولشايان ذكر است كه هر سلول برنامه. گوناگون قرار داد

بان، سناريوهاي سلول خود را متناسب با سناريوهاي ستم ديدهسيشود و هر خردهحرم در اعصار گوناگون طراحي مي

چنين متناسب با شرايط محيطي و الزامات آتي مشهد و حرم مطهر تدوين مي نمايد؛ بنابراين هر ها و همساير سلول

. شونديبان نيز با منطقي هولوگرافيك اداره مهاي ديدهشود و خرده سيستمسلول، با خاصيتي هولوگرافيك طراحي مي

بان، ضمن التزام به رعايت اصول كلي، مسئوليت توسعه بخشي از فضاي حرم را به اين ترتيب هر خرده سيستم ديده

كند و در كنار سناريوهاي ساير خرده گيرد و براي بخش مورد نظر خود، در اعصار گوناگون سناريوپردازي ميبرعهده مي

.نمايدترسيم ميها، تصوير يك عصر مفروض از آينده راسيستم

نگري و شناسايي شرايط و مفروضات آينده براي سناريونويسي، الزم است تا از خاصيت سيستم عالوه بر آيندههر خرده

هاي موقوفه به سيستم ها در اعصار آتي، از سرمايههاي ساير خردههولوگرافيك خود استفاده نموده و با آگاهي از برنامه

ها اي و يا تبار ساير سلولتوان در آينده نيز آن موقوفات را مجدداً براي تبار همان سلول برنامهنحوي استفاده نمايد كه ب

نگر بود و براي چگونگي استفاده از آن بايد آينده،ي استفاده از اشياء وقف شدهاستفاده نمود؛ به عبارت ديگر در نحوه

.نمودپردازي اشياء براي اعصار گوناگون به طور مستمر  سناريو

، بايد از نظر گردشگري نيز جذاب باشند و از حداقل )ع(چون حرم مطهر امام رضاكه اماكن مذهبي همبا توجه به اين

هاي ديگري اي خود، به جنبههاي توسعهسيستم، بايد در طرحاستانداردهاي گردشگري برخوردار باشند، هر خرده

، توسعه تدوين شده بر شرايط سياسيدر توسعه، و تأثير طرحچون سبك معماري، هنري و تاريخي مورد استفادههم

هاي توسعه در ايجاد مسير ارتباطي با ساير اماكن مانند بازارها، تأثير طرحچنين بهصادي و فرهنگي منطقه و هماقت
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حرم كه در اي نيز بايد به بخشي از فضاي اطرافهاي ويژهسيستمخرده. ها و مسيرهاي عبور و مرور توجه نمايدهتل

يهاي توسعهطرحيپردازي دربارهنگري و سناريوندهشود، معطوف گردد تا با آيحال حاضر جزئي از حرم محسوب نمي

.حرم، از آن فضا نيز به طور مطلوب استفاده شود

پژوهشي، مدارس، ها و بنيادهاي ها، دانشگاهها، كتابخانهدر اين شيوه، طراحي مسير توسعه مساجد اطراف حرم، موزه

بدين ترتيب خروجي . گيرداي جديد صورت ميها، از زاويهها و پاركينگسراها، سرويسها، دفاتر اداري، مهمانمقبره

هاي متحدالمركز با مركزيت اي از دايرهريزي راهبردي عصرمدار براي توسعه فضايي حرم مطهر، در قالب مجموعهبرنامه

. اندتصور است كه فضاهاي مذهبي، آموزشي، فرهنگي و غيره، در اطراف آن مستقر شدهقابل) ع(روضه منوره امام رضا

چيدمان منعطف و تغييرپذير يباشد كه نحوهESPSتواند يادآور يكي از عصرهاي توسعه يافته با رويكرد هر دايره مي

بدين ترتيب شرايطي . آينده استي حرم مطهر در اعصار بهينهيسات گوناگون در آن، ضامن توسعهها و تأسساختمان

براي رسيدن به هدف توسعه اماكن مقدس پيرامون حرم ايجاد فرامكاني-اي فرازمانيشود تا به تدريج برنامهايجاد مي

و به طور كندايجاب ميبا اين وصف، طرح توسعه به طور جدي، الزامات آمايش سرزمين را با رويكردي معنوي . گردد

.شودروز ميهاي فناورانه جديد، بهروزمره برحسب يافته

گيرينتيجه. 6
ش پاسخ به هاي حاكم در ساخت و ساز و توسعه اماكن مذهبي، يكي از مسائل اصلي در اين پژوهبا توجه به محدوديت

ي فضايي و كالبدي اماكن مقدس  بر مبناي رعايت اصول آمايش توان در توسعهچگونه مي"باشد كه اين سؤال مي

پيشنهاد اين . "شترين منافع و امكانات دست يافت؟كاري به بيدوبارهترين هزينه، دورريز و، ضمن صرف كمسرزمين

، داللت )ع(مدار در توسعه حرم مطهر امام رضاپژوهش بر ضرورت بهره گيري از سيستم برنامه ريزي راهبردي عصر

طرح است وپژوهانه و فوق فعال ي آيندهردمندي از رويكبديهي است استقرار چنين سيستمي مستلزم بهره. دارد

.دهددي فرازماني قرار ميحرم مطهر را در رويكريتوسعه

و تدوين سناريوهاي گرايانه، امكان سناريو پردازي با نگاهي هولوگرافيك و كل) ESP(ريزي راهبردي عصرمدار برنامه

ابتدا سناريوهاي ESPSبان بتواند با استفاده از سازد؛ به طوري كه هر خرده سيستم ديدهرا فراهم ميجايگزين متعدد

مركزي حرم را مشخص نمايد و سپس به تعريف سناريوهاي تحول آن در عصرهاي گوناگون يروضهيطرح توسعه

كليه . ايي در هر عصر متوالي تدوين نمايدپرداخته، در نهايت سناريوهاي سلولي جايگزين را براي هر خرده سيستم اجر

بان مركزي آشنا باشند و در عين حال كه سيستم ديدهبايست با منطق هولوگرافيك خردهبان ميهاي ديدهسيستمخرده

هاي طرحهاي آينده بر رويدادن طرحقراردارند، از گرونهايت دقت را در رعايت اصول آمايش سرزمين مبذول مي

آشكار است كه تحت سيستم .پژوهانه دنبال نمايندز نموده، توسعه حرم را با رويكردي اساساً آيندهگذشته پرهي

جا كه محدوديت هاي متعدد ايجاد خواهد شد؛ از آندر هر عصر، پورتفوليوهايي از پروژهريزي راهبردي عصرمدار،برنامه

هاي با اولويت باالتر از ريزي به مسئله گزينش پروژهاي هميشگي است، ضروري است تا متخصصان برنامهمنابع دغدغه

گيري ها مستلزم بهرههاي متعدد و اولويت بندي اجراي آنانتخاب از ميان پروژه. ها اهتمام داشته باشندمجموعه پروژه

اين به ابزارهايي هستند كه جمله از TOPSIS١٠و AHP٩هايي مانند تكنيك. هاي تحقيق در عمليات استاز تكنيك

٩ . Analytic Hierarchy Process 
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هاي محتمل اهميت آنان، پروژهيها با درنظر گرفتن معيارهاي گزينش و درجهاين تكنيكاند؛منظور قابل استفاده

ESPاتخاذ رويكرد زماني قابل تغييراستيدر هر دورهاين رتبه بنديطرفي چوناز . كنندبندي مياالجرا را رتبه

كه ضروري است تا ضمن آن.فراهم كندگوناگونراعصادراولويت باالتر راهاي با تواند امكان تشخيص پوياي پروژهمي

بهره گرفت؛ در اين جا 12و مديريت پورتفوليوي پروژه11هاي گوناگون از ابزارهاي مديريت پروژهبراي پيشبرد پروژه

در ESPنقش . رندها مورد استفاده قرار گيبندي اجرايي پروژهزمانتوانند برايمي13PERTهايي مانند تكنيك

بر يكديگرهو پيشامدهاي آيندها ها، ريسكها، فعاليتها تشخيص روابط و تأثير و تأثر پورتفوليوها، پروژهمديريت پروژه

امكان ها نه تنها در گذر زمان فراهم شود بلكه در هر عصر و در اعصار مختلف نيز است تا امكان مديريت كارساز پروژه

.وري فراهم آيدبراي حصول باالترين سطح بهرهضروريهاي هماهنگيانجام 
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