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بازتاب انقالب اسالمی در معماری معاصر ایران
در بازۀ زمانی ( 77-57نمونۀ موردی :حرم رضوی)

مقاله پژوهشی

دریافت 1399/7/12 :پذیرش1399/8/12 :
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چکیده
یکــی از شــاهکارهای معمــاری بناهــای مذهبــی مربــوط بــه معمــاری ایرانــی اســامی حــرم رضــوی
اســت کــه طــی دورههــای تاریخــی و بــا توجــه بــه شــرایط اجتماعــی سیاســی شــکل گرفتــه اســت .ایــن
مقالــه ضمــن بررســی کالبــدی و معنایــی معمــاری شــکل گرفتــه در ایــن مجموعــه در دو دهــه پــس از
پیــروزی انقــاب اســامی ایــران ،بــه بازتــاب انقــاب اســامی ایــران بــر معمــاری مذکــور میپــردازد و بــه
ایــن منظــور ،آگاهــی از شــرایط سیاســی تاریخــی حکومــت اســامی ایــران در ایــن بــازۀ زمانــی ضــروری
اســت .ایــن مقالــه درپــی آن اســت تــا بــا روش توصیفــی تحلیلــی ،آثــار معمــاری شــاخص ایجاد شــده پس
از انقــاب اســامی ایــران در حــرم رضــوی را طــی ســالهای 77 -57بــا دیــدگاه نظریهپــردازان انقــاب
اســامی ایــران در مقولــۀ هویــت اســامی در ایــران بررســی کنــد و بــه تبییــن جریــان ویــژۀ متاثــر از انقالب
اســامی ایــران در مجموعــۀ مذکــور در دو دهــه پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران بپــردازد .ســوال
اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه چــه رابطـهای میــان انقــاب و معمــاری مجموعــه حــرم رضــوی در دو دهــه
پــس از آن وجــود دارد؟ در پاســخ بــه ایــن ســوال ،فرضیــۀ پژوهــش ایــن اســت کــه رابطــۀ ویــژهای میــان
مبانــی فکــری انقــاب اســامی و معمــاری حــرم رضــوی بیــن ســالهای  57تــا 77وجــود دارد.
کلیدواژهها :انقالب اسالمی ایران ،معماری ،هویت ،حرم رضوی.
 .1دانشجوی دکترای معماری،گروه معماری ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایرانRg.sabatsani84@gmail.com :
 .2دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی ،تبریز،ایران (نویسنده مسئول)a.oskoyi@tabriziau.ac.ir :
 .3استادیار گروه معماری  ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایرانsh.shagagi@iaushab.ac.ir :
 .4دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی ،تبریز ،ایرانahadebrahimi@tabriziau.ac.ir :
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مقدمه
جوامــع بشــری همــواره بســتر تحوالت اجتماعی سیاســی حاکــم در زمــان معاصر خــود بودهاند.
تمایــل بــه نشــان دادن فرهنــگ و هویــت اجتماعــی از دغدغههــای انســان معاصــر بــوده اســت.
یکــی از بســترها بــرای نشــان دادن هویــت اجتماعــی ،هنــر اســت؛ زیــرا هنــر از قابلیت دسترســی
بــاال و ســریع در انتقــال مفاهیــم برخــوردار اســت .در کنــار هنــر ،معمــاری بناهــا بــه عنــوان یــک
اثــر انسانســاخت ،همــواره متاثــر از آداب ،فرهنــگ و هویــت انســان و محیــط پیرامــون آن بــوده
بــه نحــوی کــه از دیربــاز هنــر و معمــاری در خدمــت بشــر و در جهــت مطلوبســازی زندگــی بشــر
بودهانــد.
از ســویی انقالبهــا بــه عنــوان پدیدههــای اجتماعــی ،برخاســته از بســتر جوامــع خــود هســتند
کــه اندیشــهها و تفکــرات همــان جامعــهای را در بردارنــد کــه معمــاری آنهــا در آنجــا شــکل
میگیــرد .در ایــن مقالــه بازتــاب انقــاب اســامی ایــران در معمــاری معاصــر ایــران طــی بــازۀ
زمانــی  77-57در نمونــۀ مــورد مطالعــه «حــرم رضــوی» بررســی میشــود .از دالیــل انتخــاب ایــن
مجموعــه میتــوان بــه کاربــری مذهبــی آن و تعــدد آثــار در کنــار یکدیگــر و امــکان بررســی کالبدی
و معنایــی معمــاری در کنــار هــم اشــاره کــرد .ضــرورت ایــن پژوهــش در واقــع از کمبــود مبانــی
نظــری معمــاری معاصــر ایــران و نپرداختــن بــه آن بهخصــوص در دهههــای نخســت پیــروزی
انقــاب اســامی ایــران نشــئت میگیــرد؛ مبانــی کــه در وجــود مــا ریشــه دارد و اکنــون بــر اثــر
غفلــت و بیتوجهــی در ایــن حــوزه موجبــات تقلیــد بیمحتــوا و بهــکار نگرفتــن معمــاری ایرانــی
اســامی در معمــاری معاصــر در نظــام اســامی حاکــم را فراهــم کــرده اســت.
آثــار و پژوهشهــای بســیاری در زمینــۀ معمــاری معاصــر ایــران از ســوی معمــاران و نظریهپــردازان
انجــام گرفتــه اســت .از جملــۀ آنهــا میتــوان بــه آثــار و پژوهشهــای ایــرج اعتصــام و محمــد
منصــور فالمکــی ،عبدالحمیــد نقرهكار ،حســین ســلطانزاده ،بهروز منصــوری و امیر بانی مســعود
اشــاره کــرد کــه هــر یــک از دیــدگاه ویــژهای بــه نقــد آثــار معمــاری یــا ارائــه نظریــه در ایــن خصــوص
پرداختهانــد؛ ندیمــی معتقــد اســت کــه اصــول تدویــن شــدهای بــرای معمــاری انقــاب اســامی
توجوی
وجــود نــدارد .او معمــاری ایــن دوران را در مرحلــۀ بحــران هویــت میدانــد کــه در جس ـ 
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راهــی بــرای یافتــن مبانــی و ارزشهــای الزم اســت(ندیمی .)4:1370،آبراهامیــان در کتــاب
«ایــران میــان دو انقــاب» بــه بررســی تاریــخ معاصــر ایــران و جریانــات تاریخــی آن میپــردازد و
شــرایط سیاســی و اجتماعــی ایــران را در دورههــای تاریخــی ،علــل و شــکلگیری آنهــا را بیــان
میکند(آبراهامیــان .)1399،قبادیــان در کتاب«سبکشناســی و مبانــی نظــری در معمــاری
معاصــر ایــران» بــه بررســی و دســتهبندی بناهــا بــر اســاس ســبک هــای معمــاری معاصــر پرداخته
اســت(قبادیان .)1395 ،بانــی مســعود ،امیــر در کتــاب «معماری معاصــر» در ایران از ســال 1304
تاکنــون «بــه بررســی تاثیــر جریانــات تاریخی معمــاری ایــران معاصر با توصیــف نمونههــای موردی
در ایــن بــاب میپردازد(بانــی مســعود .)1399:بمانیــان ،محمدرضــا و دیگــران عناصــر هویتســاز
در معمــاری ســنتی خانههــای ایرانــی در معمــاری ایــران را شناســایی کــرده اســت(بمانیان،
ت گرایــی و معمــاری معاصــر ایــران در ســالهای پــس از
 .)1389مهــدوی نــژاد ،تجدیــد حیــا 
پیــروزی انقــاب اســامی را بررســی کرده اســت(مهدوی نــژاد و همــکاران)1389 :حجــت ،هدف
انقــاب اســامی را در زمینــۀ معمــاری احیای هویــت گذشــته میداند(حجــت)34-32 :1374 ،
نقــرهکار تنهــا بــه ایــن بســنده میکنــد کــه بایــد نســبت جایــگاه اســام بــه عنــوان یــک مکتــب
الهــی و توحیــدی بــا انقــاب اســامی و آنگاه بــا معمــاری و همزاد آن ،شهرســازی تشــریح شــود و
از هــر گونــه تحلیــل آرمــان گــرا پرهیــز میکند(نقــره کار )15:1388 ،نقـیزاده نیــز بناهــای کلــی
اســامی را مطالعــه کــرده و تالشــی بــرای شخصیتشناســی و شــیوۀ زبــان خــاص ایــن دوران در
ظهــور ارزش اگرچــه مســیری متفــاوت بــا رویکــرد صوفیانــه قبــل از انقــاب در حــوزه معمــاری
اســامی دارد ولــی بــاز هــم تنهــا اصــول و شــاخصههای اســامی کــه بعــدا ســبب تمایــز دوره
انقــاب از دیگــر دوره هــا مــی شــود نکــرده اســت(.نقی زاده)21:1389 ،کیانــی در کتــاب تاریــخ
هنــر معمــاری ایــران در دوره اســامی بــه بررســی آثــار معمــاری اســامی از آغــاز تــا ســلجوقیان و
تیموریــان ،صفویــان و تــا عصــر حاضــر پرداختــه و در خصــوص پژوهشهــای انــدک صــورت گرفته
در خصــوص حــرم رضــوی به عنــوان یک مجموعه از بناهــای مذهبی دردوره اســامی اشــاره کرده
اســت(کیانی .)172:1384،شایســتهفر ،کتیبههــای رواقهــای ســاخته شــده در حــرم رضــوی در
عصــر تیمــوری و صفــوی را بــه لحــاظ محتوایــی بررســی و بــه مضامیــن قرآنــی در دورۀ تیمــوری و
تزییــن هنــری از مضامیــن در دوره صفویــه اشــاره میکند(شایســتهفر .)147-117 :1392،در
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بــاب بررســی معمــاری حــرم امــام رضــا  gنیــز میتــوان بــه بررســی تحــول تاریخــی و اجــزای
حــرم رضــوی و نهادهــای فرهنگــی وابســته و خدمــات بــه زائــران و آثــار فقیهــان و عالمــان دینــی
کــه در جــوار حــرم بــه خــاک ســپرده شــدهاند در کتــاب «بــارگاه خورشــید» بــه تالیــف اســماعیل
رضاییبرجکــی ،میثــم جاللــی ،سیدحســن حســینی ،ابوالفضــل زارعــی ،بهــزاد نعمتــی کــه در
ســال 1396بــه چــاپ رســیده و همچنیــن اثــر «در ایــن قطعــه از بهشــت» کــه ســوی آســتان قدس
رضــوی ســال  96چــاپ کــرده اســت ،اشــاره نمــود .علــی اصغــر ســاالری در نســخه الکترونیکــی
از کتــاب تدویــن ســبک هنــر و معمــاری حــرم مطهــر رضــوی  ،پژوهشــی بــر روضــه منــوره و حریــم
حــرم مطهــر به لحاظ توســعه تاریخــی و کالبدی در ســال  1394پرداختــه است(ســاالری.)1394،
لبــاف خانیکــی در پژوهشــی بــه بررســی گنبــد حــرم مطهــر امــام رضــا  gدر هنــر نامــه آســتان
بــه ســیر تحــول گنبــد و حــرم مطهــر ،زمــان و چرایــی شــکلگیری گنبــد مطهــر بــه فــرم کنونــی
پرداختــه اســت .شــیخی و قاســمی بــه مطالعــه فــرم ،تکنیــک ،مــواد و مصالــح و کتیبههــای مــورد
اســتفاده در پنجمیــن ضریــح حــرم مطهــر امــام رضــا  gپرداخته اند(شــیخی و قاســمی)1397،
جاللــی هنــر آینــه کاری در رواق دارالســیاده حــرم امــام رضــا gرا مــورد بررســی قــرارداده اســت
و هنــر ایرانــی آینــه کاری را از هنرهــای دارای قدمــت و تنــوع در بهکارگیــری در تزیینــات بیشــتر
فضاهــای حــرم رضــوی از دوره قاجــار تــا بــه امــروز معرفــی مینماید(جاللــی )1398،وثیــق در
تقریــری بــه تبییــن کاربســت حــس معنــوی مــکان جایگزین مفهــوم حــس مــکان در حرم امــا رضا
 gپرداختــه کــه در آن پــس از ارائــه مطالــب مربــوط بــه حــس معنــوی مــکان در حــرم رضــوی بــه
رونــد تغییــرات کالبــدی حــرم بــه طــور مختصرپرداختــه اســت(.وثیق)1398،خان حســین آبــادی
نیــز در تقریــری ،مضامیــن کاشــی نــگاره هــای دوره قاجــار در حــرم رضــوی را مــورد بررســی قــرار
داده اســت(خان حســین آبــادی .)1397 ،کــه در بخــش هــای آتــی از مقالــه بــه برخــی از ایــن
نظــرات بــه طــور مختصرخواهیــم پرداخــت .نــوآوری ایــن تحقیــق در پرداختــن بــه معمــاری و هنر
مجموعــه حــرم رضــوی در دوران معاصــر و صرفــا در بیــن ســالهای  77-57اســت کــه در مقایســه
بــا مطالعــات صــورت گرفتــه بــر روی معمــاری در ســال هــای قبــل از جملــه دوران صفــوی  ،قاجــار
و قبــل از انقــاب ،بازتــاب کمــی در حــوزه معمــاری داشــته و بــرای اســتفاده کننــدگان ایــن رشــته
بــه عنــوان یــک مجموعــه کــه تمامــی شــاخصه هــای معمــاری انقالبــی  ،اســامی و ایرانــی را در

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،36زمستان 1400

بازتاب انقالب اسالمي در معماري معاصر ايران در بازۀ زماني ( 77-57ثبات ثانی و همکاران)

بــردارد ،بــه نحــو احســن شناســانده نشــده اســت .همچنیــن از آنجــا کــه بــرای مطالعــه انعــکاس
یــک پدیــده بــر روی معمــاری از ســوی نظریــه پــردازان آن پدیــده ،حداقل یک بــازه زمانــی طوالنی
مــدت الزم اســت ایــن بــازه دو دهــه نخســت پــس از پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی در ایران
کــه شــامل پیــروزی انقــاب ،رهبــری امــام خمینــی (ره)  ،ســالهای جنــگ و هشــت ســال دفــاع
مقــدس هــم چنیــن و رهبــری مقــام معظــم رهبــری را در برمیگیــرد در نظــر گرفتــه شــده اســت.
هــدف اصلــی از انجــام ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه رابطــه میــان انقــاب و معمــاری دو دهــه پــس
ازآن مــورد بررســی قــرار گیــرد .و جریــان و پارادایــم معمــاری منتــج از انقــاب اســامی تبییــن تــا
راهنمــای معمــاران و طراحــان در حیطــه طراحــی آثــار معمــاری معاصــر گــردد .و ســؤال اصلــی
تحقیــق در پاسـخدهی بــه ایــن ســؤال کــه چــه رابطـهای میــان انقــاب و معمــاری مجموعــه حــرم
رضــوی در دو دهــه پــس از آن وجــود دارد؟ کــه در پاســخ بــه ایــن ســوال ،فرضیــه پژوهــش عبــارت
اســت از ایــن کــه رابطــه ویــژه ای میــان مبانــی فکــری انقــاب اســامی و معمــاری حــرم رضــوی
بیــن ســالهای  77تــا 57وجــود دارد.

روش تحقیق و چهارچوب نظری
بــرای بررســی در زمینــه بازتــاب انقــاب اســامی ایــران بــر معمــاری دو دهــه پــس از آن
بــر مجموعــه بناهــای حــرم رضــوی از روش توصیفــی تحلیلــی اســتفاده شــده اســت .بدیــن
صــورت کــه دادههــای معمــاری بناهــای حــرم رضــوی کــه در بیــن ســالهای 77-57شــکل
گرفتــه از منابــع و دیــدگاه صاحــب نظــران گــردآوری و اســتخراج شــده و در جــداول طراحــی
شــده قــرار گرفتــه اســت .در شــاخصههای ارزیابــی و تحلیــل جــداول از دیدگاههــای امــام
خمینــی(ره) و مقــام معظــم رهبــری و فرمایشهــای ایشــان در بــاب هویــت اســتفاده و در
نهایــت خصوصیــات و ویژگیهــای ایــن آثــار بهعنــوان نتایــج ایــن تقریــر در جهــت تبییــن
شــاخصههای معمــاری دهههــای مذکــور و در جهــت پاســخ بــه ســؤاالت تحقیــق و اهــداف
پژوهــش ارائــه شــده اســت.
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نمودار  :1فرایند تحقیق (منبع :نگارندگان)

از نتایــج ایــن تحقیــق مــی تــوان یکــی تبییــن ویژگیهــای معمــاری بازتــاب شــده از انقــاب
اســامی ایــران در حــرم رضــوی و دیگــری تحلیــل آثــار معمــاری شــاخص در دهــۀ مذکــور در زمینۀ
هویــت از دیــدگاه بنیانگــذار کبیــر و رهبــر معظــم انقــاب اســامی توســط نگارنــدگان را برشــمرد
کــه در آخــر چگونگــی ارتبــاط میــان معمــاری حــرم رضــوی و انقــاب اســامی ایــران مشــخص
میشــود.
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مفاهیم و چهارچوب نظری
 .1انقالب
انقــاب از نظــر واژگانــی بــه معنای تغییر ،تحول ،برگشــتگی و تبدیــل و از نظر سیاســی به معنای
اقــدام عــدهای بــرای برانــدازی و ایجــاد حکومتــی جدیــد اســت(عیوضی و هراتــی.)21:1389،
انقــاب متضمــن تغییــر ســریع ســاختارها ،نهادهــا و ارزش هــای اجتماعــی سیاســی طبــق یــک
ً
چهارچــوب ایدئولوژیــک جدیــد اســت .انقالبهــا معمــوال نتیجــه کنــش و واکنشهــای گروههای
خاصــی از یــک جامعــه اســت کــه از طریــق همیــن کنــش و واکنــش هــا بــه ثمــر میرســد .گرچــه
بیــن انقالبهــای مختلــف شــباهتهای شــکلی وجــود دارد ،امــا هــر انقــاب مقیــد بــه شــرایط
وقــوع آن اســت و مشــخصات منحصــر بــه فــرد خــود را از شــرایط اجتماعــی کســب میکنــد.
تحــوالت تاریخــی ســاختارها  ،نهادهــا و ارزشهــای اجتماعــی ،محدودیتهــا و امکاناتــی را بــرای
عمــل جمعــی و چگونگــی وقــوع انقــاب فراهــم میســازد(بانی مســعود.)359:1394،
 .1-1انقالب اسالمی ایران
انقــاب ایــران بــدون شــک یــک تحول بــزرگ سیاســی اجتماعی بــود که بــا جایگزین کــردن نظام
سیاســی نویــن و انتقــال قــدرت سیاســی در جامعــۀ ایــران بــه وقــوع پیوســت .همــۀ انقالبهــای
جهــان در برخــی ویژگیهــا یکســان هســتند ولــی هــر انقــاب شــاخصهای خاصــی دارد کــه
دیگــر انقالبهــا ندارنــد .انقــاب اســامی ایــران نیــز در ایــن زمینــه دارای ویژگیهــای منحصــر
بــه فــردی چــون مذهبــی بــودن ،مردمــی بــودن و نفــوذ رهبــری آن است(درخشــه-126 :1387،
.)127
 .2-1ارتباط میان رهبری امام خمینی (ره) ،انقالب اسالمی ایران ،ایدئولوژی و هویت
امــام خمینــی (ره) در نهضــت انقالبــی خــود ،مــردم ایــران را بــه رویکــردی مجدد به هویــت دینی
خویــش فــرا میخوانــد و بــا قائــل شــدن رابطـهای مســتقیم میــان انقــاب و ایدئولــوژی ،انقــاب را
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شــرطی الزم و ضــروری بــرای تحقــق آرمانهــای الهــی و وســیلهای بــرای نیــل بــه مقاصــد مکتبی و
ایصــال جامعــه بشــری به تعالی انســانی تلقــی کردند کــه در ایــن راه در پیاده کــردن نظریه خویش
اهتمــام کردند(همــان .)218 :امــام خمینــی (ره) معتقــد اســت انقــاب اســامی ایــران بــه دلیــل
برخــورداری از هویــت مســتقل اســامی و شــیعی از ســایر انقالب ها متمایــز اســت(همان.)219:
نظریههــای مطــرح دربــاره انقــاب اســامی بســیارند ،امــا اغلــب اینهــا نتوانســتهاند انقــاب
اســامی را بــه خوبــی بنمایاننــد .در ایــن زمینــه اغلــب تحلیلگــران در بررســی انقــاب اســامی،
آن را انقالبــی هویتــی و بــر مبنــای فرهنــگ و نظریههــای فرهنگی دانســتهاند .بنابراین بــا واکاوی و
نقــد نظریههــای مربــوط بــه انقــاب در مییابیــم کــه انقــاب اســامی در راســتای هویتخواهــی
و اســتقاللطلبی مــردم ایــران روی داد .بــا بررســی آرای بنیانگــذار جمهــوری اســامی ایــران و
شــعارهای مطــرح در آن زمــان و همچنیــن بررســی نظریههــای مطــرح در بــاب انقــاب اســامی
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه انقــاب اســامی جنبــۀ هویتی داشــته و بــه عنــوان انقالبــی فرهنگی
شــناخته میشــود( .عیوضــی و هراتــی )155-154 :1389 ،بــا عنایــت بــه مــوارد اشــاره شــده در
مییابیــم کــه میــان انقــاب اســامی ایــران و ایدئولــوژی ارتبــاط مســتقیمی وجــود که در راســتای
هویتخواهــی مــردم ایــران و بــه رهبــری امــام خمینــی (ره) در جهــت نیــل بــه آرمانهــای الهــی و
تعالــی جامعــه بشــری واقع شــده اســت.

 .2هویت
ّ
در لغتنامــۀ دهخــدا «هویــت» بــه معنــای تشــخص(دهخدا ،1373 ،ج ،)20866 :14در
فرهنــگ معیــن نیــز هویــت بــه هســتی ،وجــود و آنچــه موجــب شناســایی شــخص باشــد ،تعریــف
شــده اســت(معین ،1363 ،ج  .)5228 :4بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت کــه هویــت ،شــناختن و
شناســاندن اســت و دو وجــه دارد :یکــی شــناخت خــود در ارتبــاط بــا چیــزی و دیگری شناســاندن
خــود براســاس آن چیــز بــه دیگــران( افتخــاری .)103:1383،ایــن خویشتنشناســی بــر یــک
پدیــدۀ بیرونــی اســتوار بــوده کــه ممکــن اســت ســرزمین  ،نــژاد ،تاریــخ  ،مذهــب یــا خانــواده
باشــد(احمدی .)166:1386 ،از آنجاکــه کــه هنــر و معمــاری در هــر منطقــه برخاســته از جامعــه
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و شــرایط اجتماعــی آن منطقــه اســت ،در نتیجــه هنــر و معمــاری جــزو پدیــده هــای بیرونــی و از
عوامــل مهــم در خویشتنشناســی اســت( هــر آنچــه کــه در توضیــح مفهــوم هویــت در متــن فــوق
اشــاره شــده اســت).
 .1-2هویت اسالمی انقالب و مطالبات مردمی
بــدون شــک انقــاب اســامی ایــران توانســت بــا ظرفیــت گســترده خــود طومــار یکــی از
اســتبدادهای پیچیــدۀ قــرن بیســتم را در هــم بپیچــد و از ایــن لحــاظ بایــد پذیرفــت انقالبــی بــا
خصلــت انقــاب اســامی ایــران میتوانــد در زایــش جامعــهای بــا ویژگیهــای یــک جامعــه
توســعه یافتــه بــه لحــاظ سیاســی نقش اساســی ایفــا کند .ایــن ظرفیــت را بایــد در هویت اســامی
ایــن انقــاب و نیــز مطالبــات تاریخــی مــردم ایــران جسـتوجو کرد(درخشــه .)127 :1387 ،لــذا
مهمتریــن هــدف انقــاب احیــای دیــن و ارائــه الگــوی بدیــع مبتنــی بــر هویــت دینــی و ملــی ایران
شــد(همان.)194 :
نمودار: 1دیاگرام ارتباط میان انقالب اسالمی ایران ،هویت ومعماری(منبع :نگارندگان)
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 .2-2هویت در تفکر اسالمی از دیدگاه نظریهپردازان انقالب اسالمی ایران(امام و رهبری):

جدول :1هویت در تفکر اسالمی (بمانیان)41:1389 ،

حضــرت آیــت اللــه خامن ـهای مهمتریــن و اصیلتریــن عنصــر و رکــن هویــت ملــی را فرهنــگ
و بــه عبــارت دقیقتــر دیــن و اعتقــادات میداننــد .در اندیشــۀ مقــام معظــم رهبــری فرهنــگ
هــر ملتــی ،هویــت آن ملــت را شــکل میدهــد؛ امــا هویتــی مطلــوب و ارزشــمند اســت کــه
بــر اســاس فرهنــگ دینــی و اســامی و تقــوا شــکل گرفتــه باشــد .بــه طــوری کــه آرمانهــای
معنــوی و اخالقــی بــرای انســان هویــت میســازد ایشــان عناصــر دیگــر ماننــد جغرافیــا ،زبــان،
تاریــخ ،حکومــت و  ...را در مبــادی تکویــن یــک ملــت موثــر میداننــد ولــی بــرای آنهــا نقــش
ذاتــی ،اساســی و همیشــگی قائــل نیســتند .مقــام معظــم رهبــری ،خــود فراموشــی سیاســی یــا
فرامــوش کــردن هویــت ملــی را موجــب ذلــت و بدبختــی ملــت میداننــد .لــذا در اندیشــۀ ایشــان
هویــت ملــی مطلــوب و مــورد پســند آن اســت کــه منجــر بــه ایجــاد عــزت ملــی شــود(افتخاری،
.)41:1393
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جدول :2تحلیل و تبدیل دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص هنر و معماری به مضامین پایه
(منبع :بیانات)/https://www.leader.ir/fa , https://farsi.khamenei.ir ،
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از جــدول 2بــه ایــن موضــوع پــی میبریــم کــه دیــدگاه ایشــان بــه هنــر و معمــاری بیشــتر از منظر
هویتــی و در برگیرنــدۀ مضامیــن پایــه ازجملــه زبــان ،تاریــخ ،ســنت ،فرهنــگ ،حقیقــت ،منحصــر
بــه فــرد بــودن ،انقالبــی ،دینــی ،اســامی ،بــرای خــدا و موهبــت الهــی اســت کــه همگــی از
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،36زمستان 1400
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ویژگیهــای معمــاری ایرانــی اســامی محســوب میشــود.
نمودار :2هویت از دیدگاه امام(ره) و رهبری(منبع :نگارندگان)

بــا ظهــور هــر انقالبــی تحولــی شــگرف در مناســبات انســانی اجتماعــی هــر جامعــه پدیــد
میآیــد و زمینــۀ ورود جامعــه را بــه مرحلـهای تــازه از کنــش تاریخــی فراهــم میکنــد .در حقیقــت،
انقــاب نقطــۀ عطفــی در تاریــخ جوامــع اســت کــه بــه صــورت بــارزی جامعــه را بــه قســمت قبــل
و بعــد از خــود تقســیم میکنــد .تاثیــر ایــن رخدادهــا و دگرگونیهایــی کــه بــا انقــاب بــه وجــود
میآیــد ،غالبــا غیرمنتظــره و عمومــا بســیار عمیقتــر از آنچــه تصــور میشــود ،در آینــده بازتــاب
مییابد(درخشــه .)193:1387،بــرای بررســی ایــن بازتــاب بــر معمــاری ســالهای ،77-57
نخســت آگاهــی از شــرایط اجتماعــی سیاســی ایــن دوره ضــروری اســت.

 .3شرایط اجتماعی سیاسی دورۀ زمانی مورد مطالعه()77-57
بررس ـیهای انجــام شــده در زمینــۀ مناســب قــدرت و معمــاری نشــان میدهــد کــه فرمهــا و
فضاهایــی کــه معمــاری ایجــاد میکنــد بــا قــدرت سیاســی حاکــم بــر جامعــه رابطــه دارد و از آن
تاثیــر و تاثــر میگیرد(فوکــو .)1378 ،ســال 1357خورشــیدی را میتــوان نقطــۀ عطفــی در تاریــخ
معاصــر ایــران قلمــداد کــرد .حــدود  70ســال بعــد از انقــاب مشــروطیت ،ایــران شــاهد دومیــن
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انقــاب ملــی خــود بــود .انقــاب اســامی ایــران در عصــر مــدرن شــکل گرفــت .تحــوالت داخلــی
عصــر جمهــوری اســامی را بــه لحــاظ مراحلــی کــه انقــاب پشــت ســر نهــاده اســت ،میتــوان بــه
چهــار دوره تقســیم کــرد:
 دورۀ انتقــال قــدرت و مشــکالت نظــام سیاســی جدیــد :ایــن دوره کــه از ســال  57تــا 62خورشــیدی را دربرمیگیــرد؛ دورهای اســت کــه نظــام برآمــده از انقــاب اســامی طــی
درگیریهــای داخلــی و گاه براندازانــه ،موفــق بــه تثبیــت اوضــاع شــد و خــود را از خطــر ســرنگونی
رهانیــد.
 دورۀ تثبیــت نظــام؛ ایــن دوره از ســال  62تــا 68خورشــیدی را دربرمیگیــرد .در ایــن دورهمســائل داخلــی تــا حــد زیــادی تحــت الشــعاع جنــگ واقــع شــده بــود؛ از یــک ســو ،اختــاف
جناحهــای داخلــی در مقابــل تجــاوز دشــمن خارجــی رنــگ باخــت و از ســوی دیگــر دولــت و مردم
بــا همــۀ تــوان در خدمــت پیشــبرد جبهههــا و مســائل مربــوط بــه آن قــرار داشــتند.
 دورۀ بازســازی اقتصــادی :ایــن دوره از ســال  68تــا  76خورشــیدی را دربرمیگیــرد .ایــراندر ســال  68شــاهد رحلــت بنیانگــذار جمهــوری اســامی و انتخــاب آیــتاللــه خامنــهای
بــرای تصــدی مقــام رهبــری از جانــب مجلــس خبــرگان بــوده از ســویی بــر اســاس تجدیــد نظــر
صــورت گرفتــه در قانــون اســاس ،تفکیکــی مرجعیــت از رهبــری و حــذف ســمت نخســت وزیــری
نیــز تصویــب شــد .از آنجــا کــه دولــت جدیــد بــه بازســازی دوران پــس از جنــگ میاندیشــید،
برنامههــای داخلــی خــود را بــر «سیاســت تعدیــل» در مقابــل «سیاســت تثبیــت» توســعه صــادرات
(در مقابــل جایگزینــی واردات) ،خصوصیســازی و جــذب ســرمایههای خارجــی بنیــان نهــاد
و سیاســت خارجــیاش را بــر تنشزدایــی اســتوار ســاخت .اتخــاذ ایــن سیاســتها ســاختار
اقتصــادی کشــور را تــا حــد زیــادی تغییــر داد و بــر حوزههــای فرهنگــی و اجتماعــی نیــز تاثیــر
مســتقیم نهــاد.
 دورۀ توســعه سیاســی :ایــن دوره از ســال  76تــا  84خورشــیدی را دربرمیگیرد(بانــیمســعود.)361-359 :1394،
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 .4بازتــاب کلــی جمهــوری اســامی ایــران بــر ســاخت و ســاز دهههــای نخســتین پــس
از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران
جمهــوری اســامی ایــران کــه در فروردیــن مــاه ســال  1358تثبیت شــد ،عمیقــا بر شــیوۀ تولید،
توزیــع و پذیــرش معمــاری در کشــور تاثیــر نهــاده اســت .مناســبات بیــن المللــی ایــران بــه شــکل
بنیادیــن و ریشـهای در دهــۀ نخســت پــس از پیــروزی انقــاب اســامی زیــر و زبــر شــد .بســیاری از
پروژههــای ســاخت و ســاز بــه دلیــل ارتبــاط شــرکتهای ســاختمانی با شــرکتهای غربــی متوقف
شــدند .بســیاری از چهرههــای معمــاری ایــران از کشــور مهاجــرت کردنــد .برخــی که مانــده بودند
درگیــر جنــگ تحمیلــی شــدند و بقیــه شــغل و عرصــه فعالیــت خــود را تغییر دادنــد .تنهــا معدودی
از ایشــان کــه دس ـتاندرکار پروژههــای موجــود و طرحهــای ســاخت و ســاز خــرد بودنــد ،ادامــه
حیــات دادنــد .در ســالهای پــس از پیــروزی انقــاب ،عمــده منابــع انســانی و اقتصــادی مصروف
جنــگ تحمیلــی شــد و بــه ایــن ترتیــب معمــاری ایــران از صحنــۀ معــادالت جهانــی حــذف شــد.
پــس از اتمــام جنــگ ایــران و عــراق ( )1367-1359توســعۀ اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی،
دولــت و جامعــۀ ایرانــی را بــه ســمت و ســوی تــازهای ســوق داد .در ایــن دوره گفتــار اقتصــادی
جدیــدی ســر بــرآورد کــه اهــداف خــود را ایجــاد تحــول در سیاس ـتهای اقتصــادی ،گرایــش بــه
ســمت خصوصیســازی و همچنیــن بــازار آزاد رقابتــی اعــام کــرده بــود .صنعــت ســاختمان و
معمــاری ایــران در ایــن دوران و در نتیجــه ایــن تحــوالت شــاهد تحــول و شــکوفایی مجــدد بــود.
بســیاری از پروژههــای جدیــد در ایــن دوره بــر تکنولــوژی تکیــه داشــتند(همان .)197:1399 ،در
گــذر زمــان ،بســیاری از شــهرهای ایــران بناهایــی بــا کاربریهــای مختلف بــه صــورت مجموعهای
ســاخته شــدهاند کــه بــه لحــاظ تاریخــی ،معمــاری اهمیــت زیــادی دارنــد .از لحــاظ تاریخــی ،ایــن
بناهــا در دورۀ اســامی بــه لحــاظ معمــاری رونــق و توســعه کالبــدی یافتهانــد کــه در ایــن میــان
بناهــای مذهبــی آرامگاهــی ســهم بســیاری بــه خــود اختصــاص دادهانــد .مجموعــۀ حــرم رضــوی
در مشــهد مقــدس کــه بــرای مســلمانان بــه ویــژه شــیعیان اهمیــت ویــژهای دارد ،از مجموعــه
بناهــای مذهبــی و آرامگاهــی اســت کــه در طــول تاریــخ تکامــل یافتــه و توســعۀ آن در عصــر حاضر
نیــز ادامــه دارد.
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 .5اهمیت بناهای آرامگاهی در ایران
بــا گذشــت زمــان بــا افــزودن محــراب بــه آرامگاههــا ،ایــن گونــه بناهــا جنبــه قداســتی پیــدا
کــرد و بــا توجــه بــه دیــدگاه اســام کــه هــر مکانــی بــا توجــه بــه شــرایط میتوانــد بــه عنــوان
مســجد مــورد اســتفاده قرارگیــرد ،بناهــای آرامگاهــی روز بــه روز بــر اهمیتشــان افــزوده شــد.
شــفاعت و زیــارت در فرهنــگ شــیعه عامــل بســط و گســترش آرامگاههــا در ایــران اســت(مومنی
دهقــی.)3:1359 ،

 .6مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمی
«حــرم» در فرهنــگ اســامی مــکان یــا زمانــی مقدس اســت و بســیاری از امــور مباح در شــرایط
دیگــر در آن (حــرم) ممنــوع و حــرام اســت .مفهــوم و حکمــت ایــن محدودیتهــا کــه در آداب و
احــکام مربــوط بــه حــرم وضــع شــده ،در چهارچــوب انسانشناســی و هستیشناســی دینــی
قابــل درک اســت .حــرم نمون ـهای از آرمانشــهر اســامی ثمــره و محــل رویــش انســان اســت
کــه میتــوان آن را بهشــت زمینــی نامیــد .مختصــات بهشــت و بهشــتیان نقطــۀ تعالــی حــرم
و اهــل حــرم در آرمانشــهر اســامی اســت .انســان کامــل و خاندانهــا و خانههــای مقــدس
ـرم
کــه شــاخصترین آنهــا اهــل بیــت پیامبرنــد ،محــور حــرم هســتند(خاکرند .)97:1395 ،حـ ِ
امــام رضــا  gهــم نــزد شــیعیان امامــی بــهعنــوان «حــرم» و مکانــی مقــدس گرامــی داشــته
میشــود.
 .1-6مجموعه حرم حضرت رضا g
مجموعــه بناهــای حضــرت رضــا  gدر مشــهد مقــدس کــه بــرای مســلمانان بهویــژه
شــیعیان ایــران از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت ،یکــی از مهمتریــن بناهــای مذهبــی
اســت .ایــن مجموعــۀ باشــکوه تقریبــا  25بنــای مهــم را شــامل میشــود و هــر یــک از نظــر
ویژگیهــای معمــاری و هنــر ارزش واالیــی دارد .احــداث ایــن مجموعــه از قــرون اولیــه
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اســامی شــروع شــده و کار تکمیــل آن همچنــان ادامــه دارد .مهمتریــن بخــش ایــن
مجموعــۀ مقبــره حضــرت رضــا  gو بقیــۀ ایــن مجموعــه در طــول زمــان شــکل گرفتــه و
کاملتــر شــده اســت.
مقبــرۀ حضــرت رضــا  gمربــع شــکل و و انــدازه شــکل آن  10متــر اســت .ایــن مرقــد بــا
گنبــد دوپــوش بســیار زیبــا کــه روکشــی از طــا دارد ،مظهــر و نمــاد مجموعــه بناهــای حــرم
اســت .طبــق کتیبـهای کــه روی صنــدوق قدیمــی مقبره وجــود دارد ،صنــدوق در ســال 1022
هجــری یعنــی زمــان شــاه عبــاس صفــوی ســاخته شــده و کتیبــه روی آن را هنرمنــد معــروف،
علیرضــا عباســی نوشــته اســت .البتــه صنــدوق فعلــی قبــر از ســنگ مرمــر اســت و بدنــۀ گنبــد
بــا کتیبههــای متعــددی تزییــن شــده اســت .ایــن کتیبههــا در زیــر و ســاقۀ گنبــد در زمــان
شــاه عبــاس و شــاه ســلیمان صفــوی ،بــه خــط هنرمنــدان معــروف آن دوره ،علیرضــا عباســی
و محمــد رضــا امامــی ،در فاصلــه ســالهای  1010تــا  1086قمــری بــه شــیوۀ ثلــث بــا رنــگ
ســفید بــر زمینــه ای آبــی نوشــته شــده اســت .ازارههــای حــرم نیــز بــا کاشـیهای زریــن فــام،
در طر حهــای بســیار جالــب تزییــن شــده کــه بــر بعضــی از کاشــیها تاریــخ  612و 720
هجــری دیــده میشــود .از دیگــر بخشهــای مجموعــۀ حــرم حضــرت رضــا  ،gحیــاط
مرکــزی آن اســت کــه بــه صحــن عتیــق معــروف اســت و شــکلی مســتطیل و چهــار ایوانــی دارد
هــر چهــار ایــوان بــا کاش ـیکاری بســیار زیبــا و کتیبههــای متعــدد تزییــن شــده اســت .ایــن
ایوانهــای چهارگانــه در زمــان وزارت امیــر علیشــیر نوایــی در ســال  872قمــری و در زمــان
سلســلۀ صفــوی ،بهویــژه شــاه عبــاس بنــا شــده اســت .در زمــان شــاه طهماســب صفــوی و
نــادر شــاه افشــار گلدســتههای طالیــی بــه مجموعــه اضافــه شــده اســت در ایــوان جنوبــی
معــروف بــه ایــوان طالیــی ،چهــار در نقــره نصــب شــده کــه در زمــان صفــوی ســاخته شــده و بــا
کتیبههــای متعــدد از خوشنویســان معــروف چــون محمــد رضــا امامــی تزییــن شــده اســت .از
دیگــر واحدهــای معمــاری مجموعــۀ حــرم حضــرت رضــا  gرواقهــای معــروف بــه دارالضیافه
و دارالحفــاظ اســت کــه در زمــان تیمــوری و صفــوی بــه مجموعــه اضافــه شــدهاند .همچنیــن
مســاجد گوهرشــاد ،دو در ،پریــزاد و میــرزا جعفــر نیــز جــزو ایــن مجموعــه انــد کــه دربــارۀ آنهــا
در صفحــات گذشــته شــرح مختصــری آورده شــد.
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مجموعــۀ حــرم حضــرت رضــا  ،gدر طــول هــزار ســال توســط هنرمنــدان معــروف ،امیــران و
شــاهان تکمیــل شــده اســت ،بــرای مثــال در ســالهای  1262و  1271قمــری ،زمــان محمد شــاه
قاجــار صحنــی جدیــد بــا کاشـیکاری هــای زیبــا بــه مجموعــه اضافــه شــد .مجموعــه معمــاری
حــرم حضــرت رضــا  gکــه شــامل بناهایــی متعــدد و زیبــا چــون حــرم ،مســجدهای گوهرشــاد،
دودر ،باالســر و پریــزاد ،صحــن قدیــم و جدیــد دارالســام ،دارالضیافــه ،دارالســرور ،ســقاخانه،
مــوزه ،کتابخانــه ،توحیــد خانــه ،حمــام ،گنبــد معــروف بــه حاتــم خانــی ،گنبــد معــروف بــه اللــه
وردیخــان ،آرامــگاه شــیخ بهایــی ،صحــن جمهــوری اســامی و دیگــر بناهــای وابســته اســت ،در
زمــرۀ شــاهکارهای هنــری جهــان شــمرده میشــود(کیانی.)172-171 :1384 ،
 .2-6وضعیــت معمــاری و اجــزای معمــاری حــرم مطهــر و پیرامــون آن(بناهــای واجــد
ارزش تاریخــی):
 .1بقعــۀ مطهــر  .2رواقهــا  .3صحنهــا  .4بس ـتها  .5مســجد گوهرشــاد  .6مســجد شــاه .7
حمــام مهــدی قلیبیــک  .8بقعــۀ پیــر بــاالندوز
نمودار :3اجزای معماری حرم رضوی و پیرامون آن(منبع:نگارندگان)
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رواق
«رواق» در لغــت بــه معنــی ایــوان ،پیشــگاه خانــه و ســایبان اســت .در مجموعــۀ حــرم مطهــر
رضــوی بــه بناهــای سرپوشــیدهای کــه در اطــراف بقعــه مطهــر قراردارنــد ،رواق گفتــه میشــود.
ایــن رواقهــا بــه عنــوان مجموعـهای تاریخــی و هنــری ،میــراث ارزشــمندی بــه شــمار میآینــد کــه
نمونههــای برجســته هنــر هــر عصــر را در خــود متبلــور ســاختهاند.
بــه فضاهــای سرپوشــیده ســتوندار یــا متشــکل از چشــمه طاقهایــی گفتــه میشــود کــه
در طرفیــن صحــن یــا میانســرای مســاجد یــا اماکــن مذهبــی ســاخته میشــود .دهانــه
اینگونــه فضاهــا رو بــه صحــن اســت و در ورودی مســجد را بــه شبســتان یــا گنبدخانــه متصــل
میســازد(کیانی.)19 :1384 ،
رواق پایشــگاه خانــه ،فضــای ســر پوشــیده ســتوندار اســت یــا از چشــمه طاقهایــی
تشــکیل یافتــه کــه در طرفیــن «صحــن» یــا میانســرای مســجد یــا اماکــن مذهبــی ســاخته
میشــود .دهانــه اینگونــه فضاهــا رو بــه صحــن اســت و در ورودی مســجد را بــه شبســتان
یــا گنبــد خانــه متصــل میکنــد .رواق مشــتمل اســت بــر ســقف و ســتون کــه حداقــل در
یــک طــرف مســدود باشــد و انســان را از تمــاس یــا ریــزش و تابــش نــور آفتــاب مصــون دارد.
در مناطقــی کــه شــدت نــور و حــرارت خورشــید زیــاد باشــد نــور متناســب و مالیمــی را بــه
داخــل عبــور میدهــد ،در ایــن صــورت روشــنایی از طریــق غیــر مســتقیم یــا بــا واســطه
خواهــد بــود .فضــای رواق در معمــاری در مجمــوع یکــی از کنترلکنندههــای نــور در
فضــای معمــاری است(ســاالری .)197 :1394،بــا بررســی توضیحــات ارائــه شــده در بــاال،
آنچــه مشــخص میگــردد کارکــرد اصلــی رواق اســت کــه برگرفتــه از اقلیــم و جغرافیــای
ایــران اســت و معمــاری بومــی از شــاخصههای اصلــی هویــت معمــاری هــر منطقــه بــه
شــمار میآیــد.
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صحن ها :بارگاه
ایجــاد حریــم بیــن درون و بیــرون (کثــرت و وحــدت) در حکمــت عملــی اســام ،فضــای
عبادتگاهــی جایــگاه ســیر در انفــس اســت و نســبت بــه فضــای آزاد و رهــا شــده طبیعــی ،مــرز و
حریــم ایجــاد مینمایــد تــا نــگاه و توجــه انســان از عالــم خــارج بــه عالــم درون (تفکــر و اندیشــه
و خودآگاهــی) برگــردد« .اگــر فضــای بیــرون فضــای ســیر در آفــاق اســت و فضــای تحــرک و
تنــوع و تغییــر ،یعنــی جهــان کثــرت ،فضــای درون بایــد فضــای تامــل و توجــه و تذکــر و حضــور
قلــب باشــد بــرای خودآگاهــی و ســیر در انفــس ،حریمهــا و مفصلهــای متعــدد و متنــوع ،ایــن
شــگرد حیرتانگیــز در طراحــی معمــاری را ظاهــر میســازد»(نقره کار .)232:1378،ســیر
در انفــس (ســکون و بــی جهتــی) خداونــد در قــرآن کریــم میفرمایــد :توجــه خــود را هنــگام
عبــادت در هــر مســجدی بــه ســوی او کنیــد و دیــن خــود را بــرای او خالــص کنید(اعــراف)29 ،
صحنهــا ،فضاهــای بــاز در مجموعــه حــرم مطهــر هســتند کــه بقعــه و رواقهــا را دربرگرفتهانــد
و بــرای برگــزاری نمــاز جماعــت و مراســم عبــادی مــورد اســتفاده زائــران قــرار میگیرد(رضایــی
برجکــی و همــکاران.)90 :1396،
بستها :بارگاه
«بســت» بــه معنــی ســد کــردن و مانــع شــدن اســت .در آســتان قــدس رضــوی ،بســت عبــارت
اســت از مکانــی محــدود بیــن صحنهــا و بناهــای حــرم مطهــر رضوی؛ بــه عبــارت دیگر ،بــه حریم
حــرم مطهــر پــس از مداخــل ورودی اطــاق میشــود(همان.)107 :
معمــاری حــرم مطهــر رضــوی مجموعــهای از فضاهــا و بناهــا و عناصــر بــا کاربریهــای
مرتبــط و مختلــف بــا یکدیگــر در اطــراف بقعــه مطهــر قــرار گرفتــه کــه طــی حــدود  1200ســال
ســاخته شــدهاندکه از ســده پنجــم هجــری اولیــن مســجد وابســته بــه گنبدخانــه بقعــۀ مطهــر
ســاخته شــده و طــی ادوار تاریخــی بــه تدریــج تکمیــل شــده و تــا عصــر حاضــر ســاخت و ســاز
و توســعه آن ادامــه دارد.
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هــم اکنــون  31رواق در مجموعــۀ حــرم رضــوی وجــود دارد و مســاحتی حدود57هــزار مترمربــع
را بــه خــود اختصــاص داده اســت(رضایی برجکــی و همــکاران)1396:64،
مجموعــه حــرم هــم اکنــون هشــت صحــن دارد کــه مســاحت آنهــا بیــش از  225553مترمربــع
میشــود(همان .)90 :همچنیــن چهــار بســت و دو مســجد بــه نامهــای مســجد گوهرشــاد و
مســجد شــاه ،حمــام قدیمــی قلــی بیــک کــه تبدیــل بــه مــوزه مردمشناســی و همچنیــن بقعــۀ پیر
بــاالن دوز در شــمال شــرقی حــرم واقع شــده اســت .مجموعه همچنیــن دارای نهادهــای فرهنگی
کــه شــامل :کتابخانــه ،مدارس(مدرســه دودر ،مدرســه میــرزا جعفــر ،مدرســه خیــرات خــان) ،موزه
هــا ،دانشــگاه علــوم اســامی رضــوی ،بنیــاد پژوهشهــای اســامی اســت .نهادهــای رفاهــی
مجموعــه شــامل :دارالشــفا ،مهمانســرا و همچنیــن مجموعــه آرامگاههــای مشــاهیر برجســته
اســت کــه در حــرم رضــوی مدفــون گشــتهاند و در نمــودار روبــرو بنــا بــه ارتبــاط زمانــی صرفــا بناهــا
و اقدامــات مهــم کــه در دو دهــۀ اول پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران صــورت گرفتــه شــده،
ذکــر شــده اســت.

 .7حرم رضوی در دورۀ جمهوری اسالمی ایران
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران ،رواق پشــت ســر مبــارک  18 ،متــر توســعه یافــت و
بعدهــا گســترش دو ضلــع پیــش روی مبــارک و پاییــن پــا بــه انجــام رســید .ایجــاد بســت طبرســی
و دو صحــن جمهــوری اســامی ،قــدس ،کتابخانــه ،مــوزه و رواق دارالوالیــه در آن دوره بــوده
است(ســجادی ،1367 ،ذیــل آســتان قــدس رضــوی) .در ســال  1359فضــای داخلــی بنــای حرم
توســعه یافــت و ایســتایی گنبــد افزایــش پیــدا کــرد .درهــای ورودی بنــای حــرم در ســمت پیــش رو
و پاییــن مدفــن گشــایش یافــت .همچنیــن در ایــن دوره ،صحنهــای جامــع رضــوی ،هدایــت،
کوثــر و رواق امــام خمینــی(ره) رواقهــای جدیــد دارالوالیــه ،دارالهدایــه ،دارالرحمــه ،داراالجابــه،
بس ـتها ســاخته شــد و توســعه یافت(وثیــق .)239:1399،گســترش اماکــن متبرکــه بــه 100
هکتــار ،ســاختمان فعلــی کتابخانــه( 1360تــا  ،) 1373کتابخانــه مســجد گوهرشــاد ،1368
دانشــگاه علــوم اســامی بــه همــت عبــاس واعــظ طبســی در ســال  ،1363چهــار پارکینــگ
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قســمت زیریــن حــرم (همــان.)238:
پــس از انقــاب  ۱۳۵۷ایــران ،طــرح توســعۀ حــرم بــا جدیــت دنبــال شــد و ایــن مجموعــه شــاهد
گســترش زیــادی بــود .در ســال  ۱۳۵۹فضــای داخلــی بنــای حــرم توســعه یافــت و ایســتایی گنبد
افزایــش پیــدا کــرد و درهــای ورودی بــه بنــای حــرم در ســمت پیـشرو و پایین پای مدفن ،گشــایش
یافــت .صحــن جمهــوری اســامی ،جامــع رضــوی ،هدایــت ،کوثــر و رواق امــام خمینــی(ره) در
ایــن دوره ســاخته شــد.
 .1-7توسعه در روضۀ منوره و حریم مطهر بعد از پیروزی انقالب
بــا عنایــت بــه تولیــت عظمی آســتان قــدس رضــوی ،روند احــداث فضاهــای زیارتــی ،فرهنگی
و خدماتــی در ســطح و زیــر ســطح بــه ســرعت افزایــش یافــت ،بــه گون ـهای کــه طــی ســالهای
اخیــر ،عملیــات اجرایــی بالــغ بــر پنــج برابــر بناهــای قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی شــد.
زیربنــای اماکــن متبرکــه در طــول  12قــرن ،حــدود  12هکتــار بــود در صورتــی کــه از پیــروزی
انقــاب تاکنــون بــه  90هکتــار رســیده اســت .احــداث بناهــای سرپوشــیده و فضاهــای بــاز
جدیــد ،همــراه بــا توســعه و ترمیــم بناهــای گذشــته ،از رویکردهــای اصلــی این ســاخت و ســازها
بــوده ،ضمــن اینکــه آســتان قــدس رضــوی در ایــن ســالها از توســعه فضاهــای فرهنگــی نیــز
غافــل نمانــده اســت.
بــا احتســاب تالشهــای اخیــر ،از آغــاز پیدایــش حــرم مطهــر تاکنــون 26 ،بنــای سرپوشــیده بــه
نــام رواق 9 ،فضــای بــاز بــه نــام صحــن و  4مدخــل ورودی بــه نــام بســت در اطــرف مضجــع شــریف
رضــوی ســاخته شــده است(ســاالری.)220 :1394 ،
گسترش روضۀ منوره:
الف .توسعۀ روضۀ منوره از سه طرف.
ب .تعویض ضریح قدیم و نصب ضریح جدید(ضریح پنجم) در سال .1379
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ج .تعویض سنگ قبر صندوقچهای درون حرم و نصب سنگ جدید.
د .تعویض سنگهای کف روضۀ منوره(همان.)221 :
مشخصات طرح حریم حرم مطهر رضوی(ساالری)249:1394،
 .1محدوده طرح :از مرکز گنبد منور،
دایرهای به شعاع  420متر.
 .2زمان اجرای طرح :از سال 1352
همزمان با تخریب اماکن پیرامونی.
 .3بناهای پیرامونی متعلق به دوران افشاری
و قاجاری شامل منازل مسکونی ،بازار،
کاروانسرا و  ...بوده است.

 .8تزیینات حرم رضوی
تزیینــات بنــا از عوامل بســیار مهم در معمــاری ایــران و دربردارندۀ اطالعات تاریخــی ،اجتماعی،
فرهنگــی و اعتقــادات مذهبــی دوران خــود اســت .در هنــر اســامی ،تزییــن بــرای اعتــا بــه افــق
هــای برتــر و بیــان فضــای قدســی اســت .کاشـیکاری در ایــران جــزو آثــار ارزشــمند هنــری اســت.
متعالیتریــن تجلیــات هنــر دینــی را در کاش ـیکاری هــای اماکــن مذهبــی میتــوان یافــت کــه
از مهمتریــن مظاهــر بــروز مفاهیــم معنــوی و عرفانــی در هنــر بــه شــمار م ـیرود و نقــش اصلــی
را در اماکــن مقــدس از جملــه حــرم مطهــر رضــوی ایفــا میکنــد .حــرم امــام رضــا ع دارای نمونــه
هایــی از هنــر کاشـیکاری ،مربــوط بــه دورههــای مختلــف تاریخــی اســت کــه مــی تــوان آنهــا را
براســاس ویژگیهــای بصــری ،نــوع نقــوش و دورۀ تاریخــی طبقهبنــدی کــرد .طرحهــا و نقــوش
کاشـیکاری در هــر دوره برگرفتــه از مبانــی فکــری و ارزشــی زمــان خــود بــوده اســت(خان حســین
آبــادی .)95:1399 ،بــر همیــن اســاس ،نگاهــی بــه هنــر و معمــاری دورههــای پیــش از انقــاب
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اســامی میاندازیــم چراکــه مبانــی فکــری و ارزشــی دورههــای قبــل را متبلــور میســازد .ایــن
امــر کمــک شــایانی بــه تحلیــل هنــر و معمــاری پــس از انقــاب اســامی ایــران میکنــد .در روضــۀ
منــوره کــه بــه دســت هنرمنــدان و معمــاران ایرانــی ســاخته شــده ،کثــرت و تنــوع هنرهــا بــه نوعی
هنــر اســامی ایرانــی در طــول تاریــخ ایــن ســرزمین را در مجموعــه بناهــای مذهبــی آرامگاهــی
نشــان میدهــد و تاکیــدی بــر اســامی ایرانــی بــودن نــوع هنــر ایــن مجموعــه دارد.
 .1-8تجلی هنر و معماری در روضۀ منوره(در دورههای پیش از انقالب اسالمی)
کاشـیکاری ،کتیبههــا و خطــوط و نقشهــای زیبــا در کنــار آینـهکاری و درج احادیــث و کلمــات
قصــار مکتــوب بــر کاشـیها از امامــان معصــوم کــه بــرای شــکوه و جــال ایــن بــارگاه ملکوتــی بــه
کار رفتــه بقعــۀ منــوره را همچون بهشــت آراســته اســت.
نمونه  :1بخشی از
مسجد باالسر با ازاره زرین
فام و تزیینات کاشی معرق

در ایــن بــاره هنرمنــدان و
خطاطــان قرون مختلــف ،نهایت
عالقــه و مهــارت خــود را در عمــل
بــه گون ـهای نشــان داده انــد کــه
قلــم از توصیــف و نــگارش ایــن

نمونه :2کاشی های
زرین فام طبلی و هشت پر
ازاره بقعه مطهر

همــه هنرنمایــی ناتــوان اســت.
تزیینــات و آثــار هنری موجــود در
حــرم دارای دو بخــش اســت:
الــف .بخــش ازاره و معــرقکاری
دیوارهــای بــاالی ازاره تــا ارتفــاع

حــدود  2متــر ،دارای چنــد قســمت اســت :ابتــدا دارای حاشــیهای کوتــاه از ســنگ مرمر ســفید به
عــرض حــدود  20ســانتی متــر کــه بــاالی آن معــرقکاری بــه ارتفــاع  92ســانتیمتر از کاشـیهای
قدیمــی نفیــس ممتــاز و نفیــس ســنجری اســت .ایــن کاشـیهای الــوان بســیار ظریــف بــه ابعــاد
هندســی منظــم و ابعــاد شــش و هشــت گــوش بــزرگ و کوچــک و کوکبــی شــکل ،چنــد ضلعــی و
سال نهم ،شماره  ،36زمستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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گاه بــه صــورت مربــع اســت .کاشـیهای ازاره نوعــا بــا خطــوط رقــاع ،ثلــث و اســلیمی برجســته
تزییــن یافتــه اســت .عــاوه بــر ایــن ،بــر روی بیشــتر آنهــا آیــات و احادیــث و کلمــات قصــار و
اشــعاری نیــز بــه خــط نســخ قــرن ششــم و هفتــم دیــده می-شود(ســاالری .)147 :1394،ایــن
کاشـیهای ممتــاز و نیــز کتیبــه اطــراف جبهــه خارجــی در پیــش روی مبــارک ،در رواق دارالحفاظ
از شــاهکارهای بینظیــر و از قدیمیتریــن کاش ـیهای عهــد اســام اســت.
ب .بخــش مقرنــس آینــه و کتیبــه هــا :ســقف حــرم بــه طــرز بســیار زیبایــی مقرنــس آینــه شــده و
بــه آینـهکاری ســقف حــرم بــه اصطــاح قطــار آینــه میگوینــد .ابتــدای آینـهکاری ســقف ،کتیبــه
تاریخــی و ارزشــمند آینــه اســت(همان.)148 :
 .2-8آینهکاری و گچبری در معماری
اصــوال در معمــاری آینـهکاری و گچبــری بــا هــم مانــوس هســتند و در ســطوح آینـهکاری زمینــۀ
کار دارای نقــوش یــا خطــوط برجســته یــا فــرو رفتــه اســت کــه کــه توســط فــردی گچبــر مشــابه
طــرح آینــهکاری آمــاده شــده ســپس قطعــات آینــه بــه وســیلۀ آینهبــر یــا آینــهکار در انــدازه و
اشــکال مــد نظــر بریــده و روی آن چســبانیده میشــود .گچبــری همچنیــن بــه عنــوان گزینــۀ
تزیینــی روی آینــه یــا کنارههــای آن اجــرا میشــود .از بهتریــن نمونههــای تلقیقــی گچبــری و
آین ـهکاری میتــوان بــه آین ـهکاری دارالســیاده حــرم مطهــر حضــرت امــام رضــا  gو اتاقهــای
شاهنشــین عمــارت شــمس العمــاره اشــاره کــرد .در برخــی بناهــا آینـهکاری بر بســتری از نقاشــی
یــا طرحهــای اســلیمی اجــرا شــده و اســتفاده تلفیقــی از آینـهکاری بــا تزیینــات دیگــر محدودتــر
اســت .ایــن نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه در بســیاری از اســتانهای کشــور ایــن تزییــات در طــول
تاریــخ در بناهــای مذهبــی و حکومتــی بــه کار گرفتــه شــده اســت و در دورۀ معاصــر نیــز بــه نحــوی
در مالکانههــای خصوصــی یــا هتلهــا و رســتورانها نیــز از ایــن شــیوه تزیینــات اســتفاده
میشــود ،امــا از مــوارد شــاخص میتــوان بــه کاخهــای گلســتان ،ســعدآباد و مرمــر در تهــران،
کاخ چهــل ســتون در اصفهــان ســاختمان دارالســیاده ،دارالویــه ،رواق امــام و از مجموعــۀ آســتان
مقــدس رضــوی ایــوان نارنجســتان شــیراز و حــرم حضــرت معصومــه hدر قــم اشــاره کرد(همــان:
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،36زمستان 1400
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 .)175اســتفاده از تزیینــات گچبــری در حــرم مطهــر در دوره جمهــوری اســامی نیــز ادامــه
پیــدا میکنــد و بــه لحــاظ گســتردگی ســطوح تزییــن شــده ،اســتفاده از ایــن هنــر بــه اوج خــود
میرســد .بهطوریکــه از هنــر گچبــری بهصــورت مســتقل یــا آمیختــه بــا ســایر هنرهــا نظیــر
نقاشــی و آینـهکاری در تاالرهــا و رواقهــای مختلــف اســتفاده شــده اســت کــه از جملــه میتــوان
بــه دیوارهــا و پوشــش ســقف رواقهــای دارالوالیــه ،دارالرحمــه ،دارالهدایــه ،داراالجابــه ،دارالکرامه،
دارالحجــه ،دارالمرحمــه و رواق امــام خمینــی(ره) اشــاره کرد(محتاجــی .)1397،
همانگونــه کــه در ابتــدای امــر و در اهــداف ایــن پژوهــش بــه آن اشــاره شــد ،در جهــت مســتدل
و مســتند کــردن رســالت اصلــی ایــن تقریــر بــه بازتــاب انقــاب اســامی ایــران و نظــام معنایــی آن
بــر حــرم رضــوی در دو دهــه پــس از انقــاب اســامی ایــران میپردازیــم .ایــن امــر در جهــت یکــی
از اهــداف و نتایــج انقــاب اســامی ایــران و تغییر در ســاختار سیاســی و تبدیل آن از شاهنشــاهی
بــه جمهــوری اســامی اســت کــه همانــا بــه عنــوان توســعه سیاســی از آن نــام بــرده میشــود.

 .9بازتاب انقالب اسالمی ایران و نظام معنایی آن بر حرم رضوی
 .1-9توسعۀ سیاسی انقالب اسالمی ایران
امــروزه توســعه بــه خــودی خــود پدیــدهای چنــد بعــدی اســت کــه ابعــاد گوناگــون زندگــی بشــر
اعــم از جنبههــای اقتصــادی فرهنگــی و سیاســی و  ...را دربرمیگیــرد .در ایــن میــان ،توســعۀ
سیاســی بــه دلیــل ارتبــاط مســتقیم بــا قــدرت سیاســی و نیــز چنــد الیــه بــودن آن ،از پیچیدهترین
ســطح توســعه بــه شــمار میآیــد .توســعۀ سیاســی را بایــد مرحلـهای قلمــداد کــرد کــه در آن یــک
نظــام سیاســی بــا توســعۀ ظرفیــت سیاســی درونـیاش ،ســازگاری خــود را از طریق نهادهــای موثر
توســعه و ضمــن پذیــرش انفــکاک ســاختاری ،توانایــی خــود را در توســعۀ مشــارکت سیاســی و در
نتیجــه ثبــات و تعــادل بخشــیدن و مشــروعیت سیاســی نشــان میدهد(درخشــه123:1387 ،
و .)126انقــاب اســامی توانســته اســت ضمــن بســتن پرونــدۀ رژیــم اســتبدادی حاکــم بــر ایران،
صفحـهای نویــن در تاریــخ کشــور بگشــاید و زمینههــای مســاعد را بــرای رشــد و توســعۀ سیاســی
سال نهم ،شماره  ،36زمستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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در ایــران فراهــم کنــد و گامهــای موثــری بــه ســوی تحقــق توســعه سیاســی بردارد(همــان.)156:
از ایــن مطالــب دو شــاخصۀ اصلــی توســعۀ سیاســی :مشــروعیت سیاســی و مشــارکت سیاســی
تبییــن و بــه بررســی آن در حــرم رضــوی پرداختــه میشــود.
جدول:3بازتاب انقالب اسالمی ایران و نظام معنایی(منبع :نگارندگان)
بازتاب انقالب اسالمی ایران و نظام معنایی آن بر حرم رضوی در دو دهه پس از انقالب اسالمی ایران

مشروعیت
سیاسی

انقالب اسالمی
ایران

توسعهسیاسی
مشارکت
سیاسی

سازگاری از
طریقنهادها

تحوالت و پیشرفت مجموعۀ آستان
قدس در زمینههای ساختاری و
اداری(مدیریت با ثبات و طوالنیمدت
آیت الله واعظ طبسی(تولیت -1357
)1395

فضاهایزیارتی
و اداری جدیدی
به مجموعه اضافه
شد که مهمترین
در توسعه
آنها صحنهای
طرح توسعه
اقتصادی
جمهوری ،قدس،
فرهنگیسیاسی که از آبان 1358
جامع رضوی،
شروع و در
از باب گسترش
هدایت ،غدیر،
فضاهایفرهنگی دهههای  70و 80
کوثر و رواقهای
سرعتبیشتری
و مذهبی
دارالوالیه،
گرفت.
(هنر و معماری
دارالحکمه،
فضاها)
دارالحجه،
دارالهدایه و امام
خمینی(ره)
است.

جمع بندی
در ابتــدای ایــن بخــش ،پــس از جمـعآوری دادههــای مربــوط بــه هنــر و معمــاری بناهــای حــرم
رضــوی کــه از دیــدگاه منتقــدان ،تاریخنــگاران و بــه طــور کلــی صاحبنظــران بــه صــورت مســتند
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،36زمستان 1400
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بــه چــاپ رســیده ،پرداختــه شــده ،مضامیــن پایــه اســتخراج و ســپس بــرای تحلیــل بــر اســاس
دیدگاههــای نظریهپــردازان انقــاب و صاحبنظــران هنــر و معمــاری در جدولهــای طراحــی
شــده قــرار داده میشــود و بــه کمــک ایــن جدولهــا پاســخ ،پرســش اصلــی ایــن تقریــر ،اهــداف
و فرضیــه بیــان شــده در مقالــه نتیجهگیــری میشــود.
جدول : 4تبدیل و تحلیل هنر و معماری بناهای مورد احداث در دهههای  77-57در حرم رضوی به مضامین پایه.
(منبع :نگارندگان و اطالعات مستخرج از گفتارهای (رضایی برجکی و همکاران54:1396،؛ نعمتی11:1391،؛
ساالری)1394،
ردیف

نام بنا

تاریخ
ساخت

نوع
احداث

توضیحات

1

گنبد طال

-1358
1359

مرمت

تجدید طالکاری و تعمیرات گنبد
مطهر بارگاه .نصب قطعات مسی طال
کاری شده روی گنبد در خرداد 1359
به اتمام رسید( .نعمتی)11:1391،

2

ادامه توسعه
روضۀ منوره از
سه طرف

1358

توسعه و
استحکام

در دورۀ پهلوی و جمهوری اسالمی
فضای مسجد باالسر ،در غرب بقعه
به فضای گنبد خانه افزوده و چهار
درگاه ورودی پیش رو پشت رو و پشت
سر حضرت در شمال و جنوب بقعه
گستردهتر شد .همچنین دیوارها،
از باالی ازاره تا زیر کتیبه آینهکاری
علیرضا عباسی ،به کاشیهای
معرق بسیار نفیس آراسته شد(رضایی
برجکی و همکاران .)54:1396،

3

( گسترش
فضا های
فرهنگی
) دانشگاه
علوم اسالمی
رضوی

افتتاح
1363

احداث

تصاویر

در حوزۀ آموزش علوم انسانی در سال
1363افتتاح شد .احداث ساختمان از
بازسازی دو مدرسه خیرات خان و میرزا
جعفر در سه طبقه.
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4

بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان
 1363تاسیس

با هدف ترویج و نشر فرهنگ اسالمی
در سال 1363تاسیس شد.

5

دارالوالیه

1368

احداث

سومین رواق بزرگ مجموعه -زیربنا
 1965مترمربع-تعبیه نورگیر در
سقف برای تامین نور مورد نیاز رواق
سازه بتنی-سقف روی هشت ستون
در فواصل  10متری بنا شده دیوار،
ستونها و سقف بنا آینهکاری شده
و ارازه تا ارتفاع دو متر سنگ مرمر
است.

6

صحن جامع
رضوی

1366

احداث

بزرگترین صحن مجموعه زیربنای
 117500متر مربع دسترسی به دو
خیابان اطراف – ارتفاع منارها 70
متر و  57متر – تامین نور منارها از
طریق  8نور گیر و ارتباط با پلکان و
پله برقی به طبقه تحتانی (پارکینگ )
کابری صحن عبادی مذهبی دارای6
مناره رفیع و  3ایوان  -ایوان ولیعصر
 ،fبا دو مناره به ارتفاع  70متر و
ایوانهای غدیر و کوثر هر کدام با دو
مناره به ارتفاع  57متر دارای 55غرفه
و گنجایش  70هزار نمازگزار در تزیین
صحن جامع از سنگ های ابزارخورده
و تزیینات كاشی معرق و معقلی سنگ
فرش مخلوطی از سنگهای الوان و
گرانیت و خلج.

7

مدرسه پریزاد

1368

بازسازی

بازسازی با همان الگو و طرح ّ
سنتی
کاربری کنونی :به عنوان مرکز
پاسخگویی به سواالت دینی
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(اقداماتفرهنگی)
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8

کتابخانه
مرکزی آستان
قدس رضوی

-1360
1372

9

کتابخانۀ
مسجد
گوهرشاد

1368

احداث

مطابق با استاندارد های بین الملل
و با سبک معماری اسالمی در سه
طبقه 28/800 -مترمربع زیربنا
دیوار تاالر قدس در داخل کتابخانه
گچبری و تذهیب شده-سقف سالن
ورودی درپلکان دسترسی گچبری
قطار مقرنس و مشبک برای تامین
نور طبیعی نمازخانه کتابخانه باسقف
و بدنه چوبی مشبک همانند طرح
مشبک مقابر متبرکه – بدنه قاببندی
شده کارهای اسلیمی به سبک معرق
چوب استفاده از احادیث به سبک
معرق چوب با ترکیبی از سیاه مشق
مکرر و به خط ثلث در سقف نمازخانه-
ساخت دو حیاط مرکزی به سبک
معماری سنتی ایران-حیاط چهارایوانه
و کاشیکاری شده نورگیر سنگی
در وسط حیاط برای تامین نور طبقه
زیرین آب نمای سنگی به منظور تامین
نور-نماسازی حیاط تلفیقی از آجر،
کاشی و مقرنس درهای چوبی با گره،
خطاطی به شیوه معرق تزیین شده.

توسعه و
احداث

مسجد گوهرشاد یکی از زیباترین و
ماندگارترین آثار معماری در ایران و
یادگاری گرانبها از دوره تیموری است
که در مجموعۀ معماری حرم مطهر
واقع شده است .در سال 1368به
دلیل کمبود فضا و نیاز به مکانی
وسیعتر به همت آستان قدس رضوی
ساختمان در جنوب غربی روضه منوره
با زیربنای  1200مترمربع در زمینی به
مساحت  997متر مربع احداث شد.
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10

صحن
جمهوری
اسالمی

1360

احداث
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مساحت  11100متر مربع و
زیربنای 22200متر مربع-چهار
ایوان قرینه دو به دو و سبک معماری
سنتی اسالمی – دو گلدسته به ارتفاع
 30متر بر فراز ایوان شمالی و جنوبی
– در کنار ایوان شرقی (ایوان طالی
صحن)پنجره مشبک برنزی5 -
ایوان در صحن و سی حجره و چهل
و شش غرفه – قبل از تخریب محل
صحن بازارها و کاروانسراهایی از
جمله کاروانسرای ناصری ،سرا و
کاروانسرای وزیر نظام – در مقابل
ایوان طال ،سقا خانه به صورت
هشت ترک و سقف گنبدی در وسط
صحن ،ساعت آفتابی یا شاخص
برای مشخص نمودن ظهر شرعی در
مشهد – ایوان شمالی درارای گلدسته
آراسته به طال  -ایوان شرقی طال
کاری شده – ازاره ایوان سنگ خلج و
کتیبه ای به خط طال و زمینه الجورد
حاوی دو آیه از سوره آل عمران – در
سطح طال کاری ایوان ،دورتادور
شمسههایی منقش به اسماء الله
و ستارههایی که نام الله ،محمد و
علی با خط بنایی برآن نقش بسته
ایوان جنوبی(ایوان قبله) به معمول
مساجد و اماکن مذهبی بزرگتر
نسبت به سایر ایوانها ایوان غربی
ورودی اصلی دستههای عزادار
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دارالهدایه

-1369
1371

احداث

زیربنــای  536مترمربع فضای
داخلــی بنا ،گچبری ،رنگآمیزی
و آینهکاری-نورگیرهــا با نقوس
اســلیمی الجوردی تزیین ،ستونها
و پایههــای طاقها ،با نقوش گره
هندسی و شمســه مزین-کتیبههای
خط کوفــی و نقوش خطایی با
رنگهای الجوردی و فیروزهای
قاببندی دیوارهــا کتیبههای گچی
با آیات قرآنی به خط نســتعلیق
جلی-اطــراف کتیبهها را نقوش
اســلیمی و ختایــی و نقش گل بته با
رنگهــای متنوع فرا گرفته

12

دارالرحمه

1371

افتتاح

احــداث با تقلید از معماری
شبستانهای مسجد جامع
گوهرشــاد به شکل تاالر و دارای
 15نیم گنبد ســتوندار در هر نیم
گنبد ،نورگیر تعبیه شــده و اطراف
آن با قاببندیهای گچبری و
نقــوش گره چینی و آینهکاری تزیین
شــده کف بنا و ازاره تا ارتفاع 150
ســانتیمتر سنگکاری و دیوارها و
ســتونهای بنا با گچبری ،نقاشی
و آینهکاری به صورت قابهای
برجســته با طر حهای اسلیمی و
ختایی و اشــکال هندسی تزیین
شده(استفاده کم ازآینهکاری،
کاربندی و کاشـیها در سطح کمتر
استفاده شده).
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13

صحن قدس

1373

14

داراالجابه

-1376
1379

15

ضریح

1373

احداث

کوچکترین صحن حریم حرم مطهر
با مساحت  5000مترمربع در وسط
آن سقاخانه زیبا با طرح قبه الصخره به
ابعاد تقریبی یک هشتم ابعاد اصلی،
گنبد سقاخانه در جنوب صحن ایوانی
به ارتفاع  16متر دارد ،تزیین سقف
سقاخانه به صورت طاسهسازی با
کاشی و آجر  ،دارای  6ورودی در
صحن قدس و  28حجره،دیواره اش
ً
تماما به كاشی معرق آراسته در وسط
ایوان ،محرابی زیبا که دورتادور قسمت
باالی آن با کتیبههای از كاشی و مزین
به سورۀ مبارکه نور تزیین قسمت گنبد
آن با طال و دیگر قسمتهای خارجی
با کاشی معرق قسمت زیرین این
صحن سردابسازی و به دفن اموات
اختصاص داده شده.
در زاویۀ شرقی رواق یک هشتی با
پنجره نقره (نزدیکترین مکان به
مدفن امام  )gکف رواق مفروش با
سنگ چینی-تزیین سقف به صورت
النه زنبوری با ترکیب آینه ،قالب
گچی و رنگآمیزی ،مقرنس کاری،
رسمیبندی ،گره سنگی ،گره نجاری،
آینهکاری و الیهچینی

طراحی
ضریح
پنجم
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طراحی ضریح پنجم توسط استاد
محمود فرشچیان-ترکیبی از طال و
نقره-استفاده از هنر اسالمی ایرانی
به جای سبک هندی 14-محراب
در نمای ضریح و تزیینات استفاده از
گل پنچ پر  ،هشت پر و آفتابگردان-
خاتمکاری ،قلم زنی خطاطی-در مدت
زمان  7سال ،نصب در سال 1379با
حضور مقام معظم رهبری
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پارکینگ1
و2

1377

احداث

در سال  1377احداث آن آغاز شده
بود

189

----

 .2-9رویکرد صاحبنظران به معماری این دوره
نمودار :5استنتاج دیدگاه صاحب نظران به معماری بین سالهای ( 77-57ثبات ثانی و کاظمی)240:1397،

همانگونــه کــه اشــاره شــده اســت احیــای عیــن بــه عیــن معمــاری ســنتی ایــران ،بــوم گرایــی،
فرهنــگ گرایــی و نــوآوری ،اقتبــاس از معمــاری تاریخــی ،ایــن گرایشهــا در حیطــه ســاخت ابنیه،
فضاهــای مذهبــی ،عــام المنفعــه و عمومــی نمایــان اســت.گرایش بــه تکنولــوژی از دیگــر مــوارد
دارای اهمیــت در معمــاری ایــن دوره محســوب میشــود .موضــوع انقــاب پدیــدهای اســت مدرن
بــا ریش ـههای ســنتی و فرهنگــی و از جنــس دموکراســی سیاســی کــه در عرصــۀ معمــاری نیــز
انعــکاس پیــدا کــرده اســت(همان).
از مطالــب ذکــر شــده درجدولهــا کــه مربــوط بــه مضامیــن دیدگاههــای امــام (ره) و مقــام معظم
رهبــری در تبییــن شــاخصههای ایدئولــوژی و هویــت از دیــدگاه ایشــان و همچنیــن بیانات ایشــان
در خصــوص هنــرو معمــاری اســت ،بــه مولفــه هایــی دســت مییابیــم کــه بــر انقالبــی ،اســامی
و ایرانــی بــودن ایــن دو مهم(هویــت و ایدئولــوژی و بــه تبــع آن هنــر و معمــاری) تاکیــد دارنــد و بــا
قــراردادن ایــن مولفههــا در جدولهــا و همچنیــن تحلیــل نتایــج حاصــل از ویژگیهــای بناهــای
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حــرم رضــوی در ایــن دوره بــه ویژگیهــای مشــترک میــان دیدگاههــای ایشــان و صاحبنظــران
معمــاری در خصــوص ویژگــی هــای معمــاری ایــن دو دهــه کــه در هنــر و معمــاری بناهــای حــرم
رضــوی مشــهود اســت ،دســت مییابیــم.
جدول :5بازتاب انقالب اسالمی ایران و نظام معنایی آن بر هنر و معماری حرم رضوی در دو دهۀ اول انقالب اسالمی
(منبع:نگارندگان)

ردیف

1

شاخصههای
نظریهپردازان
تعیینشده

صاحب نظران
معماری

بازتاب انقالب
اسالمی ایران برهنر
و معماری حرم
رضوی

مستندات

استفاده از عناصر
معماری :استفاده از
رعایت سلسله مراتب
طاق و قوس و گنبد
دسترسی به فضاها
ایوان و عناصر سنتی
همانند کارکرد بست
در معماری ایرانی و
ها ،خط آسمان و
اسالمی ،استفاده از
نماهای صحن جامع
مصالح سنتی مانند
معماریسنتی
رضوی استفاده زیاد
آجر ،کاشی و برخی
و سنتگرایی
از تقارن و ریتم در
تزییات مانند کاشیکاری
معماریفضاهای
و کاربندی روی آورده
حرم که یکی از
استفاده از آینهکاری
در اتاقهای شاهنشین شاخصههایمعماری
سنتی است.
عمارت شمس العماره
و همچنین در معماری
حرم رضوی
صحن قدس و
ساخت بنا در صحن
سقاخانه صحن که
مشابه مسجد االقصی به
اقتباس از
یادآور معماری مسجد
معماریتاریخی تناسب حدود یک هشتم
االقصی بخشی ازتاریخ
مسجداصلی
مهممسلمانان
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گرایش مدرن و
معماری مدرن
متاخر

روندی که از اواخر دورۀ
قاجار و پهلوی شروع
میشود و در دورۀ
جمهوری اسالمی ادامه
مییابد.
کتابخانۀ آستان قدس،
استفاده از تکتولوژی در
ایستاییگنبد

قاجار :ایجاد فلکه
دور حرم
پهلوی :اجرای طرح
حریم حرم
جمهوریاسالمی:
شروع به ساخت
پارکینگ  1و 2
دسترسی به آنها،استانداردهایبین
الملل و با سبک
معماری اسالمی در
کتابخانۀآستان
افزایش فضای داخلی
حرم و ایستایی گنبد

فرهنگگرایی

طرح ها و نقوش
کاشیکاری در هر دوره
برگرفته از مبانی فکری و
ارزشی زمان خود است.

گسترشفضاهای
مذهبی و عبادی
(گسترشاماکن
متبرکه)

نوآوری

دریافتترکیب
رنگ و رنگبندی
از کاشیکاریهای
قدیمی و استفاده
از آنها در تزیینات
و آمودهای معاصر
با تاسی از امودهای
قدیمیهمچون
آینهکاریها -خطاطی و
کاشیکاریهایمعاصر،
تجدید طالکاری گنبد

آینهکاریدارالوالیه

احیای عین به
عینمعماری
سنتی ایران

استفاده از هنرهای
سنتی در معماری این
دوره

کاشیکاری،
خاتمکاری،
فلزکاری،میناکاری،
گچبری-نقوس
اسلیمی-،گرهکاری-
آینهکاری(دارالمرحمه)

1
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1

2

بوم گرایی

دیدگاه امام و
رهبری

استفاده از عناصر
معماری از جمله رواق:
کاهش شدت نور و
حرارت خورشید زیاد
استفاده از هنرمندان
بومی در طراحی ضریح

تامین بخشی از نور
طبیعی مورد نیاز رواق
از طریق نورگیرهایی
که در سقف تعبیه
شده است دارالوالیه،
طراحی ضریح پنجم

هنر و معماری
استفاده از هنرمندان
و استادکاران ماهر و
ایرانی
رابطه میان :هنر و
هنرمند و اثر هنری
توسعه روزافزون
از دیدگاه امام
فضاهای عبادی و
خمینی(ره) :تاکید بر
فرهنگی
اصالت و ثبات در هویت
از خط به عنوان زبان
اتحاد علم و عالم ومعلوم -تاکید بر تحرک و در تزیینات استفاده
شده است.
توسعه در هویت
از منظر هویت و
استفاده از هنرهای
از دیدگاه مقام معظم
ایدئولوژی
رهبری  :تاکید بر :هویت اسالمی مبانی نظری
ملی -فرهنگ -معماری -و صرف و نحو فضاها و
سلسه مراتب فضاها
تاریخ -زبان -سنتی،
ایرانی ،اسالمی و انقالبی توسعۀ حرم با مشارکت
سیاسی و مشارکت
بودن
مردمی و انتصاب
تولیت با نظر مقام
معظم رهبری صورت
گرفته است که از
ویژگیهایانقالبی
بودن به شمار میآید.
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 .10نتیجهگیری
هنــر و معمــاری ایــران در طــول تاریــخ بــا تــداوم و هویــت اصیــل و بــا ثبــات منحصــر بــه فــرد خــود
همــواره بیانکننــده تحــوالت تاریخــی ،اجتماعــی ،سیاســی و نــوع جهانبینــی مردمــان زمــان
خــود بــوده اســت .معمــاران ایرانــی همــواره تــاش کردهانــد هنــگام ســاخت بناهــا از ســادهترین
الگــوی مربــوط تــا باشــکوهترین ،در کنــار رفــع نیازهــای اساســی و اولیه کاربــران ،نیازهــای معنوی
آنهــا را نیــز برطــرف کننــد و ایــن امــر را بــا نــوآوری و بــه صــورت خالقانــه با ایجــاد عناصــر معماری
از اجــزا کلــی بنــا در تقســیمات فضایــی ،پوشــش ســقف و دهانههــا و همچنیــن نحوۀ ایســتایی بنا
گرفتــه تــا جزییــات طــاق و قــوس و تزییــات انجــام دادهانــد .بــه ایــن ترتیــب همــواره شــاهکارهای
معمــاری منحصربهفــردی چــه در ایــران و چــه در ســایر نقــاط جهــان کــه در حــوزۀ نفــوذ آنــان
قــرار داشــته اســت ،ایجــاد شــد ه اســت .در ایــن میــان بینــش و نــوع نگــرش آنهــا بــه جهــان و
خالــق هســتی در خلــق آثــار بهویــژه مذهبــی از جملــه مســاجد ،کامــا مشــهود بــوده و عمدتــا
معطــوف بــه وحدانیــت الهــی بــوده اســت .بــا وجــود ویرانیهــا و خرابیهایــی کــه در طــول تاریــخ
بــر اثــر هجــوم اقــوام بیگانــه ،بالیــای طبیعــی و قهــری رخ داده و همــواره الگوهــای اصیــل و بدیــع
معمــاری قدیمــی را از بیــن بــرده اســت ،ایــن معمــاران ایرانــی بودهانــد کــه همــواره با انتقال ســینه
بــه ســینه اصــول معمــاری بهویــژه ایرانــی و متعاقبــا منطبــق بــا اصــول دیــن اســام ،توانســتهاند از
عهــدۀ مشــکالت و مســائل در ســاخت بناهــا بــا حفــظ هویــت و اصالــت ایرانــی برآینــد و فرهنــگ و
تمــدن کهــن ایــران را بــه جهانیــان عرضــه کننــد .ایــن مهــم همــواره از طریــق تعدیل کــردن مبانی
معمــاری زمــان وقــوع بــا ارج نهــادن بــه اصــول و ارزشهــای اساســا معنوی بــا جهانبینــی متمرکز
بــر تعالیــم الهــی بهویــژه در دورۀ اســامی بــوده اســت کــه ایــن فراینــد جــز بــا همراهی پادشــاهان،
حاکمــان ،فرمانروایــان یــا مــردم عــادی در تــاش بــرای تقــرب الهــی امکانپذیــر نبــوده اســت.
بــا عنایــت بــه مطالــب فــوق و همانطــور کــه در مطالــب قبلــی بــدان اشــاره شــد ،مرتبــط بــا
انقــاب اســامی ایــران ،فــی مــا بیــن ایــن انقــاب و ایدئولــوژی و هویت ارتبــاط مســتقیمی وجود
دارد و ارتبــاط مزبــور در راســتای هویــت خواهــی مــردم ایــران بــه رهبــری عالــم فقیــد در جهــت
نیــل بــه آرمانهــای الهــی و تعالــی جامعــه بشــری واقــع گردیــده اســت .در ایــن میــان آنچــه از
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ارزیابــی و تحلیــل شــاخصهای معمــاری مجموعــه حــرم رضــوی تبییــن میگــردد ،میتــوان بــه
ســادگی ،موضوعــات زیــر را مشــاهده کــرد« :تکــرار عیــن بــه عین معمــاری ســنتی و در عیــن حال
نــو گرایــی؛ فرهنــگ گرایــی؛ اقتبــاس از معمــاری تاریخــی؛ بومگرایــی؛ اســتفاده از هنــر ایرانــی
اســامی در تزیینــات بنــا؛ توجــه به نیارش و ایســتادگی بنــا و اســتفاده از تکنولوژی روز در ســاخت
و حفــظ آثــار معمــاری؛ ایجــاد حــس امنیــت و رفــاه و خدمترســانی بــه کاربران(زائــران) مجموعه و
توجــه بــه تامیــن نیازهــای طیــف وســیعی از کاربــران ،تبعیــت از حکمت اســامی (کثــرت در عین
وحــدت و وحــدت در عیــن کثــرت) هــم از لحــاظ کالبــدی و هــم بــه لحــاظ معنایــی در تزیینــات و
رعایــت سلســله مراتــب دسترســی کالبــدی و فضایــی؛ ایجــاد حــس تعلــق بــه مــکان در کاربــران
(زائــران و اســتفاده کننــدگان مجموعــه)؛ بــه خدمــت گرفتــن اقتصــاد؛ سیاســت و هنــر ایرانــی
اســامی در القــای هویــت و فرهنــگ ایرانــی اســامی» .از طرفــی انقالب اســامی ایــران موجبات
گســترش فرهنــگ ایرانــی اســامی را فراهــم کــرد .بدیهــی اســت کــه هویــت دارای دامنــه معنایــی
پــر وســعتی اســت امــا بــر اســاس بررســی بــه عمــل آمــده در مجموعــۀ مذکــور و در دورۀ انقــاب
اســامی ایــران ،مشــخص میشــود کــه از دیــدگاه امــام خمینــی(ره) و مقــام معظــم رهبــری
ً
برگرفتــه از تفکــر اســامی ،ایــن مجموعــه کامــا در زمــره آثــار ســاخته شــده و قابــل تقســیمبندی
بــه شــیوۀ معمــاری ایرانــی اســامی اســت کــه بازتــاب موضــوع هویــت ایرانــی اســامی و انقالبــی
در معمــاری معاصــر ایــران اســت .بــر ایــن اســاس همگــی تاکیــد و تاییــد بــر وجــود رابطــه و جریــان
ویــژه دارد کــه آن بازتــاب انقــاب اســامی ایــران بــر معمــاری مجموعــه حــرم رضــوی در دو دهــه
پــس از انقــاب اســت و اکنــون نیــز ادامــه آن را میتــوان مشــاهده کــرد .همچنیــن میتــوان
ایــن فرضیــه را اثبــات کــرد کــه جریــان ویــژهای متاثــر از انقــاب اســامی ایــران در مجموعــه حــرم
رضــوی در دو دهــه پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران وجــود داشــته و ایــن رابطــه چــه در
توســعه کالبــدی و چــه در نظــام معنایــی آن (از کل بــه جــزء و از جــزء بــه کل) در کلیــات بناهــا و
جزئیــات آن و چگونگــی توســعه و گســترش فضاهــای عبــادی و زیارتــی مشــهود اســت .از ایــن
منظــر چگونگــی ارتبــاط از طریــق زبــان مشــترک هویــت و ایدئولــوژی انقالبــی ،اســامی ،ایرانــی
بــوده و بازتــاب ویژگیهــای انقــاب اســامی ایــران در معمــاری مجموعــه حــرم رضــوی بــا پارادایــم
هــای معمــاری ایرانــی اســامی و تبلــور آن در نظــام معنایــی و کالبــدی معمــاری مجموعــه از
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طریــق اســتفاده از هنــر و هنرمنــد ایرانــی در ایجــاد اثــر هنــری و معمــاری و ارتبــاط مابیــن ایــن
ســه مهــم اســت .درخــور ذکــر اســت رعایــت سلســله مراتــب دسترســی منتــج از ســازمان و نظــام
فضایــی کــه بــر نیازهــای کاربــران و اهــداف مجموعــه منطبــق بــوده و از دیگــر مــواردی اســت کــه
در نتیجــه بازتــاب انقــاب اســامی ایــران بــر معمــاری حــرم رضــوی میتــوان برشــمرد .ســاخت
معمــاری منطبــق بــر بــوم و اقلیــم منطقــه ،اســتفاده بهینــه ازمصالــح بومــی ،اســتفاده از عناصــر
ســنتی ،تاریخــی و تاکیــد بــر هویــت باثبــات و اصیــل اســامی ایرانــی ،اســتفاده از ریتــم و تقــارن
و الگوارهــای ایرانــی اســامی در هنــر و معمــاری بناهــا ،تحــرک و پویایــی ،شــیوههای ســاخت
مبتنــی بــر دسترســی بــه علــم روز و بومیســازی آن در جهــت اعتــای معمــاری بومــی ،توجــه بــر
ایســتایی و نیــارش بناهــا ،توجــه ویــژه بــه ســنتها و آییــن عبــادی سیاســی بــه عنــوان بخشــی
از هویــت ملــی ،اســتفاده از هنــر و معمــاری ایرانــی اســامی بــه عنــوان زبــان مشــترک نــوآوری و
فرهنــگ گرایــی و ســنتی ،ایرانــی  ،اســامی و انقالبــی بــودن هنــر و معمــاری مجموعــه و برگرفتــه
از مبانــی فکــری و ارزشــی زمــان خــود ،توجــه و تاکیــد بــر ارزش هــای مشــترک دینــی  ،مذهبــی،
عرفــی بــوده و در نهایــت موجــب طراحــی فضاهــا و بناهــای قدســی شــده بــه گونـهای کــه زائــران و
بازدیدکننــدگان را از دنیــای مــادی و نفســانی رهانیــده و توجــه آنهــا را بــه دنیای معنــوی و اخروی
جلــب و متصــل مینمایــد و همگــی در جهــت تکامــل و اهــداف واالی انســانیت و بشــریت کــه
همانــا در دسـتیابی بــه تقــرب و تقــوای الهــی اســت ،گام برمیدارنــد .ایــن همــان اســت کــه در
دیــن ،مذهــب ،عبــادت ،ســنت ایرانیهــا دسـتیابی و تــاش بــرای ایــن مهــم بــه فلســفه وجــودی
هــر ایرانــی مســلمان بــاز میگــردد .ارائــه پارادایمهــای اصالتگــرای معمــاری ایرانــی اســامی در
جهــت هویتخواهــی در بناهــای معمــاری معاصــر ایــران بــا تحلیــل بناهــای شــاخص درگذشــته
هــر چنــد دشــوار ،ولــی امــکان پذیــر ،در جهــت راهــی بــرای خــروج از بحــران هــای هویتــی و
تهدیــدات و تهاجمــات فرهنگــی اســت و ایــن موضــوع از دغدغههــای معمــاران ایرانــی در پاســخ
بــه بحــران هویــت در معمــاری معاصــر ایــران اســت.
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