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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال نهم، شماره 36، زمستان 1400

دریافت: 1399/7/12  پذیرش: 1399/8/12
رقیه ثبات ثانی1، آزیتا باللی اسکویی2، شهریار شقاقی3 ، احد نژاد ابراهیمی4

چکیده 

ــوی  ــرم رض ــالمی ح ــی اس ــاری ایران ــه معم ــوط ب ــی مرب ــای مذهب ــاری بناه ــاهکارهای معم ــی از ش یک
اســت کــه طــی دوره هــای تاریخــی و بــا توجــه بــه شــرایط اجتماعــی سیاســی شــکل گرفتــه اســت. ایــن 
ــن مجموعــه در دو دهــه پــس از  ــه در ای ــی معمــاری شــکل گرفت ــه ضمــن بررســی کالبــدی و معنای مقال
پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران، بــه بازتــاب انقــالب اســالمی ایــران بــر معمــاری مذکــور می پــردازد و بــه 
ایــن منظــور، آگاهــی از شــرایط سیاســی تاریخــی حکومــت اســالمی ایــران در ایــن بــازۀ زمانــی ضــروری 
اســت. ایــن مقالــه درپــی آن اســت تــا بــا روش توصیفــی تحلیلــی، آثــار معمــاری شــاخص ایجاد شــده پس 
ــا دیــدگاه نظریه پــردازان انقــالب  از انقــالب اســالمی ایــران در حــرم رضــوی را طــی ســال های57- 77 ب
اســالمی ایــران در مقولــۀ هویــت اســالمی در ایــران بررســی کنــد و بــه تبییــن جریــان ویــژۀ متاثــر از انقالب 
اســالمی ایــران در مجموعــۀ مذکــور در دو دهــه پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران بپــردازد. ســوال 
اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه چــه رابطــه ای میــان انقــالب و معمــاری مجموعــه حــرم رضــوی در دو دهــه 
پــس از آن وجــود دارد؟ در پاســخ بــه ایــن ســوال، فرضیــۀ پژوهــش ایــن اســت کــه رابطــۀ ویــژه ای میــان 

مبانــی فکــری انقــالب اســالمی و معمــاری حــرم رضــوی بیــن ســال های 57 تــا77 وجــود دارد.
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مقدمه

جوامــع بشــری همــواره بســتر تحوالت اجتماعی سیاســی حاکــم در زمــان معاصر خــود بوده اند. 
تمایــل بــه نشــان دادن فرهنــگ و هویــت اجتماعــی از دغدغه هــای 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 انسان ســاخت، 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 مطلوب ســازی زندگــی بشــر 

بوده انــد.

از ســویی انقالب  هــا بــه عنــوان پدیده هــای اجتماعــی، برخاســته از بســتر جوامــع خــود هســتند 
ــکل  ــا ش ــا در آنج ــاری آن ه ــه معم ــد ک ــه ای را در بردارن ــان جامع ــرات هم ــه ها و تفک ــه اندیش ک
ــازۀ  ــی ب ــران ط ــر ای ــاری معاص ــران در معم ــالمی ای ــالب اس ــاب انق ــه بازت ــن مقال ــرد. در ای می گی
زمانــی 57-77 در نمونــۀ مــورد مطالعــه »حــرم رضــوی« بررســی می شــود. از دالیــل انتخــاب ایــن 
مجموعــه می تــوان 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 
ــروزی  ــت پی ــای نخس ــوص در دهه ه ــه آن به خص ــن ب ــران و نپرداخت ــر ای ــاری معاص ــری معم نظ
ــر  ــر اث انقــالب اســالمی ایــران نشــئت می گیــرد؛ مبانــی کــه در وجــود مــا ریشــه دارد و اکنــون ب
غفلــت و بی توجهــی در ایــن حــوزه  موجبــات تقلیــد بی محتــوا و بهــکار نگرفتــن معمــاری ایرانــی 

اســالمی در معمــاری معاصــر در نظــام اســالمی حاکــم را فراهــم کــرده اســت.

آثــار و پژوهش هــای بســیاری در زمینــۀ معمــاری معاصــر ایــران از ســوی معمــاران و نظریه پــردازان 
ــد  ــام و محم ــرج اعتص ــای ای ــار و پژوهش ه ــه آث ــوان ب ــا می ت ــۀ آن ه ــت. از جمل ــه اس ــام گرفت انج
منصــور فالمکــی، عبدالحمیــد نقره کار، حســین ســلطانزاده، بهروز منصــوری و امیر بانی مســعود 
اشــاره کــرد کــه هــر یــک از دیــدگاه ویــژه ای بــه نقــد آثــار معمــاری یــا ارائــه نظریــه در ایــن خصــوص 
پرداخته انــد؛ ندیمــی معتقــد اســت کــه اصــول تدویــن شــده ای بــرای معمــاری انقــالب اســالمی 
ــد کــه در جســت و جوی  وجــود نــدارد. او معمــاری ایــن دوران را در مرحلــۀ بحــران هویــت می دان
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ــاب  ــان در کت ــت)ندیمی،4:1370(. آبراهامی ــای الزم اس ــی و ارزش ه ــن مبان ــرای یافت ــی ب راه
ــردازد و  ــات تاریخــی آن می پ ــران و جریان ــخ معاصــر ای ــه بررســی تاری ــران میــان دو انقــالب« ب »ای
شــرایط سیاســی و اجتماعــی ایــران را در دوره هــای تاریخــی، علــل و شــکل گیری آن هــا را بیــان 
می کند)آبراهامیــان،1399(. قبادیــان در کتاب»سبک شناســی و مبانــی نظــری در معمــاری 
معاصــر ایــران« بــه بررســی و دســته بندی 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 نمونه هــای موردی 
در ایــن بــاب می پردازد)بانــی مســعود:1399(. بمانیــان، محمدرضــا و دیگــران عناصــر هویت ســاز 
ــت)بمانیان،  ــرده اس ــایی ک ــران را شناس ــاری ای ــی در معم ــای ایران ــنتی خانه ه ــاری س در معم
ــس از  ــال های پ ــران در س ــر ای ــاری معاص ــی و معم ــات  گرای ــد حی ــژاد، تجدی ــدوی ن 1389(. مه
پیــروزی انقــالب اســالمی را بررســی کرده اســت)مهدوی نــژاد و همــکاران: 1389(حجــت، هدف 
انقــالب اســالمی را در زمینــۀ معمــاری احیای هویــت گذشــته می داند)حجــت، 1374: 34-32( 
نقــره کار تنهــا بــه ایــن بســنده می کنــد کــه بایــد نســبت جایــگاه اســالم بــه عنــوان یــک مکتــب 
الهــی و توحیــدی بــا انقــالب اســالمی و آن گاه بــا معمــاری و همزاد آن، شهرســازی تشــریح شــود و 
از هــر گونــه تحلیــل آرمــان گــرا پرهیــز می کند)نقــره کار، 15:1388( نقــی زاده نیــز بناهــای کلــی 
اســالمی را مطالعــه کــرده و تالشــی بــرای شخصیت شناســی و شــیوۀ زبــان خــاص ایــن دوران در 
ــا رویکــرد صوفیانــه قبــل از انقــالب در حــوزه معمــاری  ظهــور ارزش اگرچــه مســیری متفــاوت ب
ــز دوره  ــبب تمای ــدا س ــه بع ــالمی ک ــاخصه های اس ــول و ش ــا اص ــم تنه ــاز ه ــی ب ــالمی دارد ول اس
انقــالب از دیگــر دوره هــا مــی شــود نکــرده اســت.)نقی زاده، 21:1389(کیانــی در کتــاب تاریــخ 
هنــر معمــاری ایــران در دوره اســالمی بــه بررســی آثــار معمــاری اســالمی از آغــاز تــا ســلجوقیان و 
تیموریــان، صفویــان و تــا عصــر حاضــر پرداختــه و در خصــوص پژوهش هــای انــدک صــورت گرفته 
در خصــوص حــرم رضــوی به عنــوان یک مجموعه از بناهــای مذهبی دردوره اســالمی اشــاره کرده 
اســت)کیانی،172:1384(. شایســته فر، کتیبه هــای رواق هــای ســاخته شــده در حــرم رضــوی در 
عصــر تیمــوری و صفــوی را بــه لحــاظ محتوایــی بررســی و بــه مضامیــن قرآنــی در دورۀ تیمــوری و 
ــته فر،1392: 117-147(. در  ــاره می کند)شایس ــه اش ــن در دوره صفوی ــری از مضامی ــن هن تزیی
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بــاب بررســی معمــاری حــرم امــام رضــا g نیــز می تــوان 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 شــده اند در کتــاب »بــارگاه خورشــید« بــه تالیــف اســماعیل 
رضایی برجکــی، میثــم جاللــی، سیدحســن حســینی، ابوالفضــل زارعــی، بهــزاد نعمتــی کــه در 
ســال1396 بــه چــاپ رســیده و همچنیــن اثــر »در ایــن قطعــه از بهشــت« کــه ســوی آســتان قدس 
رضــوی  ســال 96 چــاپ 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 1394 پرداختــه است)ســاالری،1394(. 
لبــاف خانیکــی در پژوهشــی بــه بررســی گنبــد حــرم مطهــر امــام رضــا g در هنــر نامــه آســتان 
بــه ســیر تحــول گنبــد و حــرم مطهــر، زمــان و چرایــی شــکل گیری گنبــد مطهــر بــه فــرم کنونــی 
پرداختــه اســت. شــیخی و قاســمی بــه مطالعــه فــرم، تکنیــک، مــواد و مصالــح و کتیبه هــای مــورد 
اســتفاده در پنجمیــن ضریــح حــرم مطهــر امــام رضــا g پرداخته اند)شــیخی و قاســمی،1397(
جاللــی هنــر آینــه کاری در رواق دارالســیاده حــرم امــام رضــاg را مــورد بررســی قــرارداده اســت 
و هنــر ایرانــی آینــه کاری را از هنرهــای دارای قدمــت و تنــوع در به کارگیــری در تزیینــات بیشــتر 
ــه امــروز معرفــی می نماید)جاللــی،1398( وثیــق در  ــا ب فضاهــای حــرم رضــوی از دوره قاجــار ت
تقریــری بــه تبییــن کاربســت حــس معنــوی مــکان جایگزین مفهــوم حــس مــکان در حرم امــا رضا
g پرداختــه 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 ســال های 57-77 اســت کــه در مقایســه 
بــا مطالعــات صــورت گرفتــه بــر روی معمــاری در ســال هــای قبــل از جملــه دوران صفــوی ، قاجــار 
و قبــل از انقــالب، بازتــاب کمــی در  حــوزه معمــاری داشــته و بــرای اســتفاده کننــدگان ایــن رشــته 
بــه عنــوان یــک مجموعــه کــه تمامــی شــاخصه هــای معمــاری انقالبــی ، اســالمی و ایرانــی را در 
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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 انقــالب شــکوهمند اســالمی در ایران 
کــه شــامل پیــروزی انقــالب ،رهبــری امــام خمینــی )ره( ، ســال های جنــگ و هشــت ســال دفــاع 
مقــدس هــم چنیــن و رهبــری مقــام معظــم رهبــری را در برمی گیــرد در نظــر گرفتــه شــده اســت.
هــدف اصلــی از انجــام ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه رابطــه میــان انقــالب و معمــاری دو دهــه پــس 
ازآن مــورد بررســی قــرار گیــرد. و جریــان و پارادایــم معمــاری منتــج از انقــالب اســالمی تبییــن تــا 
راهنمــای معمــاران و طراحــان در حیطــه طراحــی آثــار معمــاری معاصــر گــردد. و ســؤال اصلــی 
تحقیــق در پاســخ دهی بــه ایــن ســؤال کــه چــه رابطــه ای میــان انقــالب 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 انقــالب اســالمی و معمــاری حــرم رضــوی 

ــا57 وجــود دارد.  بیــن ســال های 77 ت

روش تحقیق و چهارچوب نظری

ــس از آن  ــه پ ــاری دو ده ــر معم ــران ب ــالمی ای ــالب اس ــاب انق ــه بازت ــی در زمین ــرای بررس ب
بــر مجموعــه بناهــای حــرم رضــوی  از روش توصیفــی تحلیلــی اســتفاده شــده اســت. بدیــن 
صــورت کــه داده هــای معمــاری بناهــای حــرم رضــوی کــه در بیــن ســال های57-77 شــکل 
گرفتــه از منابــع و دیــدگاه صاحــب نظــران گــردآوری و اســتخراج شــده و در جــداول طراحــی 
ــام  ــای ام ــداول از دیدگاه ه ــل ج ــی و تحلی ــاخصه های ارزیاب ــت. در ش ــه اس ــرار گرفت ــده ق ش
ــتفاده  و در  ــت اس ــاب هوی ــان در ب ــای ایش ــری و فرمایش ه ــم رهب ــام معظ ــی)ره( و مق خمین
ــن  ــت تبیی ــر در جه ــن تقری ــج ای ــوان نتای ــار به عن ــن آث ــای ای ــات و ویژگی ه ــت خصوصی نهای
ــداف  ــق و اه ــؤاالت تحقی ــه س ــخ ب ــت پاس ــور و در جه ــای مذک ــاری دهه ه ــاخصه های معم ش

پژوهــش ارائــه شــده اســت.
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نمودار 1: فرایند تحقیق )منبع: نگارندگان(

ــاب شــده از انقــالب  ــوان یکــی تبییــن ویژگی هــای معمــاری بازت ــن تحقیــق مــی ت ــج ای از نتای
اســالمی ایــران در حــرم رضــوی و دیگــری تحلیــل آثــار معمــاری شــاخص در دهــۀ مذکــور در زمینۀ  
هویــت از دیــدگاه بنیان گــذار کبیــر و رهبــر معظــم انقــالب اســالمی توســط نگارنــدگان را برشــمرد 
کــه در آخــر چگونگــی ارتبــاط میــان معمــاری حــرم رضــوی و انقــالب اســالمی ایــران مشــخص 

می شــود.
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مفاهیم و چهارچوب نظری

1. انقالب 

انقــالب از نظــر واژگانــی بــه معنای تغییر، تحول، برگشــتگی و تبدیــل و از نظر سیاســی به معنای 
اقــدام عــده ای بــرای برانــدازی و ایجــاد حکومتــی جدیــد اســت)عیوضی و هراتــی،21:1389(. 
انقــالب متضمــن تغییــر ســریع ســاختارها، نهادهــا و ارزش هــای اجتماعــی سیاســی طبــق یــک 
چهارچــوب ایدئولوژیــک جدیــد اســت. انقالب هــا معمــواًل نتیجــه کنــش و واکنش هــای گروه های 
خاصــی از یــک جامعــه اســت کــه از طریــق همیــن کنــش و واکنــش هــا بــه ثمــر می رســد. گرچــه 
بیــن انقالب هــای مختلــف شــباهت های شــکلی وجــود دارد، امــا هــر انقــالب مقیــد بــه شــرایط 
ــد.  ــب می کن ــی کس ــرایط اجتماع ــود را از ش ــرد خ ــه ف ــر ب ــخصات منحص ــت و مش ــوع آن اس وق
تحــوالت تاریخــی ســاختارها ، نهادهــا و ارزش هــای اجتماعــی، محدودیت هــا و امکاناتــی را بــرای 

عمــل جمعــی و چگونگــی وقــوع انقــالب فراهــم میســازد)بانی مســعود،359:1394(.

1-1. انقالب اسالمی ایران

انقــالب 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 انقالب هــای 
ــی هــر انقــالب شــاخص های خاصــی دارد کــه  جهــان در برخــی ویژگی هــا یکســان هســتند ول
دیگــر انقالب هــا ندارنــد. انقــالب اســالمی ایــران نیــز در ایــن زمینــه دارای ویژگی هــای منحصــر 
بــه فــردی چــون مذهبــی بــودن، مردمــی بــودن و نفــوذ رهبــری آن است)درخشــه،1387: 126-

.)127

1-2. ارتباط 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 می خوانــد و بــا قائــل شــدن رابطــه ای مســتقیم میــان انقــالب و ایدئولــوژی، انقــالب را 
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شــرطی الزم و ضــروری بــرای تحقــق آرمان هــای الهــی و وســیله ای 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 انقــالب اســالمی ایــران بــه دلیــل 
برخــورداری از هویــت مســتقل اســالمی و شــیعی از ســایر انقالب ها متمایــز اســت)همان:219(. 
ــاره انقــالب اســالمی بســیارند، امــا اغلــب این هــا نتوانســته اند انقــالب  نظریه هــای مطــرح درب
اســالمی را بــه خوبــی بنمایاننــد. در ایــن زمینــه اغلــب تحلیل گــران در بررســی انقــالب اســالمی، 
آن را انقالبــی هویتــی و بــر مبنــای فرهنــگ و نظریه هــای فرهنگی دانســته اند. بنابراین بــا واکاوی و 
نقــد نظریه هــای مربــوط بــه انقــالب در می یابیــم کــه انقــالب اســالمی در راســتای هویت خواهــی 
ــا بررســی آرای بنیان گــذار جمهــوری اســالمی ایــران و  و اســتقالل طلبی مــردم ایــران روی داد. ب
شــعارهای مطــرح در آن زمــان و همچنیــن بررســی نظریه هــای مطــرح در بــاب انقــالب اســالمی 
می تــوان نتیجــه گرفــت کــه انقــالب اســالمی جنبــۀ هویتی داشــته و بــه عنــوان انقالبــی فرهنگی 
شــناخته میشــود. )عیوضــی و هراتــی، 1389: 154-155( بــا عنایــت بــه مــوارد اشــاره شــده در 
می یابیــم کــه میــان انقــالب اســالمی ایــران و ایدئولــوژی ارتبــاط مســتقیمی وجــود که در راســتای 
هویت خواهــی مــردم ایــران و بــه رهبــری امــام خمینــی )ره( در جهــت نیــل بــه آرمان هــای الهــی و 

تعالــی جامعــه بشــری واقع شــده اســت.

2. هویت

در لغت نامــۀ دهخــدا »هویــت« بــه معنــای تشــّخص)دهخدا، 1373، ج14: 20866(، در 
فرهنــگ معیــن نیــز هویــت بــه هســتی، وجــود و آنچــه موجــب شناســایی شــخص باشــد، تعریــف 
شــده اســت)معین، 1363، ج 4: 5228(. بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت کــه هویــت، شــناختن و 
شناســاندن اســت و دو وجــه دارد: یکــی شــناخت خــود در ارتبــاط بــا چیــزی و دیگری شناســاندن 
ــک  ــر ی ــی ب ــن خویشتن شناس ــاری،103:1383(. ای ــران) افتخ ــه دیگ ــز ب ــاس آن چی ــود براس خ
ــواده  ــا خان ــب ی ــخ ، مذه ــژاد، تاری ــرزمین ، ن ــت س ــن اس ــه ممک ــوده ک ــتوار ب ــی اس ــدۀ بیرون پدی
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 خویشتن شناســی اســت) هــر آنچــه کــه در توضیــح مفهــوم هویــت در متــن فــوق 

اشــاره شــده اســت(.

2-1. هویت اسالمی انقالب و مطالبات مردمی

ــی از  ــار یک ــود طوم ــترده خ ــت گس ــا ظرفی ــت ب ــران توانس ــالمی ای ــالب اس ــک انق ــدون ش ب
اســتبدادهای پیچیــدۀ قــرن بیســتم را در هــم بپیچــد و از ایــن لحــاظ بایــد پذیرفــت انقالبــی بــا 
ــه  ــک جامع ــای ی ــا ویژگی ه ــه ای ب ــش جامع ــد در زای ــران می توان ــالمی ای ــالب اس ــت انق خصل
توســعه یافتــه بــه لحــاظ سیاســی نقش اساســی ایفــا کند. ایــن ظرفیــت را بایــد در هویت اســالمی 
ایــن انقــالب و نیــز مطالبــات تاریخــی مــردم ایــران جســت وجو کرد)درخشــه، 1387: 127(. لــذا 
مهم تریــن هــدف انقــالب احیــای دیــن و ارائــه الگــوی بدیــع مبتنــی بــر هویــت دینــی و ملــی ایران 

ــد)همان: 194(. ش

نمودار1 :دیاگرام ارتباط میان انقالب اسالمی ایران، هویت ومعماری)منبع: نگارندگان(
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2-2. هویت در تفکر اسالمی از دیدگاه نظریه پردازان انقالب اسالمی ایران)امام و رهبری(:

جدول1: هویت در تفکر اسالمی )بمانیان، 41:1389(

حضــرت آیــت اللــه خامنــه ای مهم تریــن و اصیل تریــن عنصــر و رکــن هویــت ملــی را فرهنــگ 
ــر دیــن و اعتقــادات می داننــد. در اندیشــۀ مقــام معظــم رهبــری فرهنــگ  ــه عبــارت دقیق ت و ب
ــه  ــت ک ــمند اس ــوب و ارزش ــی مطل ــا هویت ــد؛ ام ــکل می ده ــت را ش ــت آن مل ــی، هوی ــر ملت ه
ــه طــوری کــه آرمان هــای  ــر اســاس فرهنــگ دینــی و اســالمی و تقــوا شــکل گرفتــه باشــد. ب ب
معنــوی و اخالقــی بــرای انســان هویــت می ســازد ایشــان عناصــر دیگــر ماننــد جغرافیــا، زبــان، 
تاریــخ، حکومــت و ... را در مبــادی تکویــن یــک ملــت موثــر می داننــد ولــی بــرای آن هــا نقــش 
ذاتــی، اساســی و همیشــگی قائــل نیســتند. مقــام معظــم رهبــری، خــود فراموشــی سیاســی یــا 
فرامــوش کــردن هویــت ملــی را موجــب ذلــت و بدبختــی ملــت می داننــد. 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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جدول2: تحلیل و تبدیل دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص هنر و معماری به مضامین پایه
)/https://www.leader.ir/fa , https://farsi.khamenei.ir ،منبع: بیانات(
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از جــدول2 بــه ایــن موضــوع پــی می بریــم کــه دیــدگاه ایشــان بــه هنــر و معمــاری بیشــتر از منظر 
هویتــی و در برگیرنــدۀ مضامیــن پایــه ازجملــه زبــان، تاریــخ، ســنت، فرهنــگ، حقیقــت، منحصــر 
ــی از  ــه همگ ــت ک ــی اس ــت اله ــدا و موهب ــرای خ ــالمی، ب ــی، اس ــی، دین ــودن، انقالب ــرد ب ــه ف ب
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ــود.  ــوب می ش ــالمی محس ــی اس ــاری ایران ــای معم ویژگی ه

نمودار2: هویت از دیدگاه امام)ره( و رهبری)منبع: نگارندگان(

ــد  ــه پدی ــر جامع ــی ه ــانی  اجتماع ــبات انس ــگرف در مناس ــی ش ــی تحول ــر انقالب ــور ه ــا ظه  ب
می آیــد و زمینــۀ ورود جامعــه را بــه مرحلــه ای تــازه از کنــش تاریخــی فراهــم می کنــد. در حقیقــت، 
انقــالب نقطــۀ عطفــی در تاریــخ جوامــع اســت کــه بــه صــورت بــارزی جامعــه را بــه قســمت قبــل 
و بعــد از خــود تقســیم می کنــد. تاثیــر ایــن رخدادهــا و دگرگونی هایــی کــه بــا انقــالب بــه وجــود 
می آیــد، غالبــا غیرمنتظــره و عمومــا بســیار عمیق تــر از آنچــه تصــور می شــود، در آینــده بازتــاب 
ــال های 77-57،  ــاری س ــر معم ــاب ب ــن بازت ــی ای ــرای بررس ــه،193:1387(. ب می یابد)درخش

نخســت آگاهــی از شــرایط اجتماعــی سیاســی ایــن دوره ضــروری اســت. 

3. شرایط اجتماعی سیاسی دورۀ زمانی مورد مطالعه)77-57(

ــا و  ــه فرم ه ــد ک ــان می ده ــاری نش ــدرت و معم ــب ق ــۀ مناس ــده در زمین ــام ش ــی های انج بررس
فضاهایــی کــه معمــاری ایجــاد می کنــد بــا قــدرت سیاســی حاکــم بــر جامعــه رابطــه دارد و از آن 
تاثیــر و تاثــر می گیرد )فوکــو، 1378(. ســال1357 خورشــیدی را می تــوان نقطــۀ عطفــی در تاریــخ 
معاصــر ایــران قلمــداد کــرد. حــدود 70 ســال بعــد از انقــالب مشــروطیت، ایــران شــاهد دومیــن 
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انقــالب ملــی خــود بــود. انقــالب اســالمی ایــران در عصــر مــدرن شــکل گرفــت. تحــوالت داخلــی 
عصــر جمهــوری اســالمی را بــه لحــاظ مراحلــی کــه انقــالب پشــت ســر نهــاده اســت، می تــوان بــه 

چهــار دوره تقســیم کــرد:

- دورۀ انتقــال قــدرت و مشــکالت نظــام سیاســی جدیــد: ایــن دوره کــه از ســال 57 تــا 
62 خورشــیدی را دربرمی گیــرد؛ دوره ای اســت کــه نظــام برآمــده از انقــالب اســالمی طــی 
درگیری هــای داخلــی و گاه براندازانــه، موفــق بــه تثبیــت اوضــاع شــد و خــود را از خطــر ســرنگونی 

ــد. رهانی

ــن دوره  ــرد. در ای ــیدی را دربرمی گی ــا68 خورش ــال 62 ت ــن دوره از س ــام؛ ای ــت نظ - دورۀ تثبی
ــود؛ از یــک ســو، اختــالف  ــادی تحــت الشــعاع جنــگ واقــع شــده ب ــا حــد زی مســائل داخلــی ت
جناح هــای داخلــی در مقابــل تجــاوز دشــمن خارجــی رنــگ باخــت و از ســوی دیگــر دولــت و مردم 

بــا همــۀ تــوان در خدمــت پیشــبرد جبهه هــا و مســائل مربــوط بــه آن قــرار داشــتند.

ــران  ــرد. ای ــیدی را دربرمی گی ــا 76 خورش ــال 68 ت ــن دوره از س ــادی: ای ــازی اقتص - دورۀ بازس
در ســال 68 شــاهد رحلــت بنیان گــذار جمهــوری اســالمی و انتخــاب آیــت  اللــه خامنــه ای 
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 
ــید،  ــگ می اندیش ــس از جن ــازی دوران پ ــه بازس ــد ب ــت جدی ــه دول ــا ک ــد. از آنج ــب ش ــز تصوی نی
برنامه هــای داخلــی خــود را بــر »سیاســت تعدیــل« در مقابــل »سیاســت تثبیــت« توســعه صــادرات 
ــاد  ــان نه ــی بنی ــرمایه های خارج ــذب س ــازی و ج ــی واردات(، خصوصی س ــل جایگزین )در مقاب
ــاختار  ــت ها س ــن سیاس ــاذ ای ــاخت. اتخ ــتوار س ــی اس ــر تنش زدای ــی اش را ب ــت خارج و سیاس
ــر حوزه هــای فرهنگــی و اجتماعــی نیــز تاثیــر  ــادی تغییــر داد و ب ــا حــد زی اقتصــادی کشــور را ت

مســتقیم نهــاد. 

- دورۀ توســعه سیاســی: ایــن دوره از ســال 76 تــا 84 خورشــیدی را دربر می گیرد)بانــی 
.)361-359 مســعود،1394: 
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4. بازتــاب کلــی جمهــوری اســالمی ایــران بــر ســاخت و ســاز دهه هــای نخســتین پــس 
از پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران

جمهــوری اســالمی ایــران کــه در فروردیــن مــاه ســال 1358 تثبیت شــد، عمیقــا بر شــیوۀ تولید، 
توزیــع و پذیــرش معمــاری در کشــور تاثیــر نهــاده اســت. مناســبات بیــن المللــی ایــران بــه شــکل 
بنیادیــن و ریشــه ای در دهــۀ نخســت پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی زیــر و زبــر شــد. بســیاری از 
پروژه هــای ســاخت و ســاز بــه دلیــل ارتبــاط شــرکت های ســاختمانی با شــرکت های غربــی متوقف 
شــدند. بســیاری از چهره هــای 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 دســت اندرکار پروژه هــای موجــود و طرح هــای ســاخت و ســاز خــرد بودنــد، ادامــه 
حیــات دادنــد. در ســال های پــس از پیــروزی انقــالب، 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 )1359-1367( توســعۀ اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی، 
ــار اقتصــادی  ــن دوره گفت ــازه ای ســوق داد. در ای ــه ســمت و ســوی ت ــی را ب ــت و جامعــۀ ایران دول
جدیــدی ســر بــرآورد کــه اهــداف خــود را ایجــاد تحــول در سیاســت های اقتصــادی، گرایــش بــه 
ــود. صنعــت ســاختمان و  ــازار آزاد رقابتــی اعــالم کــرده ب ســمت خصوصی ســازی و همچنیــن ب
معمــاری ایــران در ایــن دوران و در نتیجــه ایــن تحــوالت شــاهد تحــول و شــکوفایی مجــدد بــود. 
بســیاری از پروژه هــای جدیــد در ایــن دوره بــر تکنولــوژی تکیــه داشــتند)همان، 197:1399(. در 
گــذر زمــان، بســیاری از شــهرهای ایــران بناهایــی بــا کاربری هــای مختلف بــه صــورت مجموعه ای 
ســاخته شــده اند کــه بــه لحــاظ تاریخــی، معمــاری اهمیــت زیــادی دارنــد. از لحــاظ تاریخــی، ایــن 
بناهــا در دورۀ اســالمی بــه لحــاظ معمــاری رونــق و توســعه کالبــدی یافته انــد کــه در ایــن میــان 
بناهــای مذهبــی آرامگاهــی ســهم بســیاری بــه خــود اختصــاص داده انــد. مجموعــۀ حــرم رضــوی 
ــه  ــژه ای دارد، از مجموع ــت وی ــیعیان اهمی ــژه ش ــه وی ــلمانان ب ــرای مس ــه ب ــدس ک ــهد مق در مش
بناهــای مذهبــی و آرامگاهــی اســت کــه در طــول تاریــخ تکامــل یافتــه و توســعۀ آن در عصــر حاضر 

نیــز ادامــه دارد.
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5. اهمیت بناهای آرامگاهی در ایران

ــا افــزودن محــراب بــه آرامگاه هــا، ایــن گونــه بناهــا جنبــه قداســتی پیــدا  بــا گذشــت زمــان ب
ــه عنــوان  ــد ب ــه شــرایط می توان ــا توجــه ب ــه دیــدگاه اســالم کــه هــر مکانــی ب ــا توجــه ب کــرد و ب
مســجد مــورد اســتفاده قرارگیــرد، بناهــای آرامگاهــی روز بــه روز بــر اهمیت شــان افــزوده شــد. 
شــفاعت و زیــارت در فرهنــگ شــیعه عامــل بســط و گســترش آرامگاه هــا در ایــران اســت)مومنی 

ــی، 3:1359(. دهق

6. مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمی

»حــرم« در فرهنــگ اســالمی 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 
ــه حــرم وضــع شــده، در چهارچــوب انسان شناســی و هستی شناســی دینــی  احــکام مربــوط ب
ــه ای از آرمان شــهر اســالمی ثمــره و محــل رویــش انســان اســت  ــل درک اســت. حــرم نمون قاب
ــرم  ــی ح ــۀ تعال ــتیان نقط ــت و بهش ــات بهش ــد. مختص ــی نامی ــت زمین ــوان آن را بهش ــه می ت ک
ــدس  ــای مق ــا و خانه ه ــل و خاندان ه ــان کام ــت. انس ــالمی اس ــهر اس ــرم در آرمان ش ــل ح و اه
کــه شــاخص ترین آن هــا اهــل بیــت پیامبرنــد، محــور حــرم هســتند)خاکرند، 97:1395(. حــرِم 
امــام رضــا g هــم نــزد شــیعیان امامــی بــه  عنــوان »حــرم« و مکانــی مقــدس گرامــی داشــته 

می شــود. 

g 6-1. مجموعه حرم حضرت رضا

ــژه  ــلمانان به وی ــرای مس ــه ب ــدس ک ــهد مق ــا g در مش ــرت رض ــای حض ــه بناه مجموع
ــی  ــای مذهب ــن بناه ــی از مهم تری ــت، یک ــوردار اس ــی برخ ــت فراوان ــران از اهمی ــیعیان ای ش
اســت. ایــن مجموعــۀ باشــکوه تقریبــا 25 بنــای مهــم را شــامل می شــود و هــر یــک از نظــر 
ویژگی هــای معمــاری و هنــر ارزش واالیــی دارد. احــداث ایــن مجموعــه از قــرون اولیــه 
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اســالمی شــروع شــده و کار تکمیــل آن همچنــان ادامــه دارد. مهم تریــن بخــش ایــن 
ــه و  ــکل گرفت ــان ش ــول زم ــه در ط ــن مجموع ــۀ ای ــا g و بقی ــرت رض ــره حض ــۀ مقب مجموع

ــت. ــده اس ــر ش کامل ت

ــا  مقبــرۀ حضــرت رضــا g مربــع شــکل و و انــدازه شــکل آن 10 متــر اســت. ایــن مرقــد ب
گنبــد دوپــوش بســیار زیبــا کــه روکشــی از طــال دارد، مظهــر و نمــاد مجموعــه بناهــای حــرم 
اســت. طبــق کتیبــه ای 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 
ــد در زمــان  ــر و ســاقۀ گنب ــن کتیبه هــا در زی ــا کتیبه هــای متعــددی تزییــن شــده اســت. ای ب
شــاه عبــاس و شــاه ســلیمان صفــوی، بــه خــط هنرمنــدان معــروف آن دوره، علیرضــا عباســی 
و محمــد رضــا امامــی، در فاصلــه ســال های 1010 تــا 1086 قمــری بــه شــیوۀ ثلــث بــا رنــگ 
ســفید بــر زمینــه ای آبــی نوشــته شــده اســت. ازاره هــای حــرم نیــز بــا کاشــی های زریــن فــام، 
ــخ 612 و 720  ــی ها تاری ــی از کاش ــر بعض ــه ب ــده ک ــن ش ــب تزیی ــیار جال ــای بس در طرح ه
ــاط  ــا g، حی ــرت رض ــرم حض ــۀ ح ــای مجموع ــر بخش ه ــود. از دیگ ــده می ش ــری دی هج
مرکــزی آن اســت کــه بــه صحــن عتیــق معــروف اســت و شــکلی مســتطیل و چهــار ایوانــی دارد 
هــر چهــار ایــوان بــا کاشــی کاری بســیار زیبــا و کتیبه هــای متعــدد تزییــن شــده اســت. ایــن 
ــه در زمــان وزارت امیــر علیشــیر نوایــی در ســال 872 قمــری و در زمــان  ایوان هــای چهارگان
ــژه شــاه عبــاس بنــا شــده اســت. در زمــان شــاه طهماســب صفــوی و  سلســلۀ صفــوی، به وی
ــوان جنوبــی  ــه مجموعــه اضافــه شــده اســت در ای ــی ب ــادر شــاه افشــار گلدســته های طالی ن
معــروف بــه ایــوان طالیــی، چهــار در نقــره نصــب شــده کــه در زمــان صفــوی ســاخته شــده و بــا 
کتیبه هــای متعــدد از خوشنویســان معــروف چــون محمــد رضــا امامــی تزییــن شــده اســت. از 
دیگــر واحدهــای معمــاری مجموعــۀ حــرم حضــرت رضــا g رواق هــای معــروف بــه دارالضیافه 
و دارالحفــاظ اســت کــه در زمــان تیمــوری و صفــوی بــه مجموعــه اضافــه شــده اند. همچنیــن 
مســاجد گوهرشــاد، دو در، پریــزاد و میــرزا جعفــر نیــز جــزو ایــن مجموعــه انــد کــه دربــارۀ آن هــا 

در صفحــات گذشــته شــرح مختصــری آورده شــد.
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مجموعــۀ حــرم حضــرت رضــا g، در طــول هــزار ســال توســط هنرمنــدان معــروف، امیــران و 
شــاهان تکمیــل شــده اســت، بــرای مثــال در ســال های 1262 و 1271 قمــری، زمــان محمد شــاه 
قاجــار صحنــی جدیــد بــا کاشــی کاری هــای زیبــا بــه مجموعــه اضافــه شــد. مجموعــه معمــاری 
حــرم حضــرت رضــا g کــه شــامل بناهایــی متعــدد و زیبــا چــون حــرم، مســجدهای گوهرشــاد، 
ــقاخانه،  ــرور، س ــه، دارالس ــالم، دارالضیاف ــد دارالس ــم و جدی ــن قدی ــزاد، صح ــر و پری دودر، باالس
مــوزه، کتابخانــه، توحیــد خانــه، حمــام، گنبــد معــروف بــه حاتــم خانــی، گنبــد معــروف بــه اللــه 
وردیخــان، آرامــگاه شــیخ بهایــی، صحــن جمهــوری اســالمی و دیگــر بناهــای وابســته اســت، در 

ــود)کیانی، 1384: 172-171(. ــمرده می ش ــان ش ــری جه ــاهکارهای هن ــرۀ ش زم

ــد  ــای واج ــون آن)بناه ــر و پیرام ــرم مطه ــاری ح ــزای معم ــاری و اج ــت معم 6-2. وضعی
ارزش تاریخــی(:

1. بقعــۀ مطهــر 2. رواق هــا 3. صحن هــا 4. بســت ها 5. مســجد گوهرشــاد 6. مســجد شــاه 7. 
حمــام مهــدی قلی بیــک 8. بقعــۀ پیــر بــاالن دوز

نمودار3: اجزای معماری حرم رضوی و پیرامون آن)منبع:نگارندگان(
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رواق 

ــر  ــرم مطه ــۀ ح ــت. در مجموع ــایبان اس ــه و س ــگاه خان ــوان، پیش ــی ای ــه معن ــت ب »رواق« در لغ
رضــوی بــه بناهــای سرپوشــیده ای کــه در اطــراف بقعــه مطهــر قراردارنــد، رواق گفتــه می شــود. 
ایــن رواق هــا بــه عنــوان مجموعــه ای تاریخــی و هنــری، میــراث ارزشــمندی بــه شــمار می آینــد کــه 

نمونه هــای برجســته هنــر هــر عصــر را در خــود متبلــور ســاخته اند. 

ــه  ــود ک ــه می ش ــی گفت ــمه طاق های ــکل از چش ــا متش ــتون دار ی ــیده س ــای سرپوش ــه فضاه ب
در طرفیــن صحــن یــا میان ســرای مســاجد یــا اماکــن مذهبــی ســاخته می شــود. دهانــه 
ــه متصــل  ــا گنبدخان ــه شبســتان ی ــه صحــن اســت و در ورودی مســجد را ب ــه فضاهــا رو ب این گون

.)19  :1384 می ســازد)کیانی، 

رواق پایشــگاه خانــه، فضــای ســر پوشــیده ســتون دار اســت یــا از چشــمه طاق هایــی 
تشــکیل یافتــه کــه در طرفیــن »صحــن« یــا میان ســرای مســجد یــا اماکــن مذهبــی ســاخته 
ــه شبســتان  ــه صحــن اســت و در ورودی مســجد را ب ــه فضاهــا رو ب ــه این گون می شــود. دهان
ــل در  ــه حداق ــتون ک ــقف و س ــر س ــت ب ــتمل اس ــد. رواق مش ــل می کن ــه متص ــد خان ــا گنب ی
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 
ــطه  ــا واس ــا ب ــتقیم ی ــر مس ــق غی ــنایی از طری ــورت روش ــن ص ــد، در ای ــور می ده ــل عب داخ
خواهــد بــود. فضــای رواق در معمــاری در مجمــوع یکــی از کنترل کننده هــای نــور در 
فضــای معمــاری است)ســاالری،1394: 197(. بــا بررســی توضیحــات ارائــه شــده در بــاال، 
ــای  ــم و جغرافی ــه از اقلی ــه برگرفت ــت ک ــی رواق اس ــرد اصل ــردد کارک ــخص می گ ــه مش آنچ
ــه  ــه ب ــر منطق ــاری ه ــت معم ــی هوی ــاخصه های اصل ــی از ش ــاری بوم ــت و معم ــران اس ای

شــمار می آیــد.
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صحن ها: بارگاه

ــای  ــالم، فض ــی اس ــت عمل ــدت( در حکم ــرت و وح ــرون )کث ــن درون و بی ــم بی ــاد حری ایج
عبادتگاهــی جایــگاه ســیر در انفــس اســت و نســبت بــه فضــای آزاد و رهــا شــده طبیعــی، مــرز و 
حریــم ایجــاد می نمایــد تــا نــگاه و توجــه انســان از عالــم خــارج بــه عالــم درون )تفکــر و اندیشــه 
ــرک و  ــای تح ــت و فض ــاق اس ــیر در آف ــای س ــرون فض ــای بی ــر فض ــردد. »اگ ــی( برگ و خودآگاه
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، حریم هــا و مفصل هــای متعــدد و متنــوع، ایــن 
ــیر  ــازد«)نقره کار،232:1378(. س ــر می س ــاری را ظاه ــی معم ــز در طراح ــگرد حیرت انگی ش
ــگام  ــود را هن ــه خ ــد: توج ــم میفرمای ــرآن کری ــد در ق ــی( خداون ــی جهت ــکون و ب ــس )س در انف
عبــادت در هــر مســجدی بــه ســوی او کنیــد و دیــن خــود را بــرای او خالــص کنید)اعــراف، 29( 
صحن هــا، فضاهــای بــاز در مجموعــه حــرم مطهــر هســتند کــه بقعــه و رواق هــا را دربرگرفته انــد 
و بــرای برگــزاری نمــاز جماعــت و مراســم عبــادی مــورد اســتفاده زائــران قــرار می گیرد)رضایــی 

ــکاران،1396: 90(. ــی و هم برجک

بست ها: بارگاه

»بســت« بــه معنــی ســد کــردن و مانــع شــدن اســت. در آســتان قــدس رضــوی، بســت عبــارت 
اســت از مکانــی محــدود بیــن صحن هــا و بناهــای حــرم مطهــر رضوی؛ بــه عبــارت دیگر، بــه حریم 

حــرم مطهــر پــس از مداخــل ورودی اطــالق می شــود)همان: 107(.

ــای  ــا کاربری ه ــر ب ــا و عناص ــا و بناه ــه ای از فضاه ــوی مجموع ــر رض ــرم مطه ــاری  ح معم
مرتبــط و مختلــف بــا یکدیگــر در اطــراف بقعــه مطهــر قــرار گرفتــه کــه طــی حــدود 1200 ســال 
ســاخته شــده اندکه 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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نمودار4: مهم اقدامات عمرانی و بناهای ساخته شده در حرم رضوی طی سال های 57-77)منبع: نگارندگان(
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هــم اکنــون 31 رواق 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 آن هــا بیــش از 225553 مترمربــع 
ــاد و  ــجد گوهرش ــای مس ــه نام ه ــجد ب ــت و دو مس ــار بس ــن چه ــود)همان: 90(. همچنی می ش
مســجد شــاه، حمــام قدیمــی قلــی بیــک کــه تبدیــل بــه مــوزه مردم شناســی 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 
ــی  ــای رفاه ــت. نهاده ــالمی اس ــای اس ــاد پژوهش ه ــوی، بنی ــالمی رض ــوم اس ــگاه عل ــا، دانش ه
مجموعــه شــامل: دارالشــفا، مهمان ســرا و همچنیــن مجموعــه آرامگاه هــای مشــاهیر برجســته 
اســت کــه در حــرم رضــوی مدفــون گشــته اند و در نمــودار روبــرو بنــا بــه ارتبــاط زمانــی صرفــا بناهــا 
و اقدامــات مهــم کــه در دو دهــۀ اول پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران صــورت گرفتــه شــده، 

ذکــر شــده اســت.

7. حرم رضوی در دورۀ جمهوری اسالمی ایران

ــت و  ــعه یاف ــر توس ــارک ، 18 مت ــر مب ــت س ــران، رواق پش ــالمی ای ــالب اس ــروزی انق ــس از پی پ
بعدهــا گســترش دو ضلــع پیــش روی مبــارک و پاییــن پــا بــه انجــام رســید. ایجــاد بســت طبرســی 
و دو صحــن جمهــوری اســالمی، قــدس، کتابخانــه، مــوزه و رواق دارالوالیــه در آن دوره بــوده 
است)ســجادی، 1367، ذیــل آســتان قــدس رضــوی(. در ســال 1359 فضــای 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، صحن هــای جامــع رضــوی، هدایــت، 
کوثــر و رواق امــام خمینــی)ره( رواق هــای جدیــد دارالوالیــه، دارالهدایــه، دارالرحمــه، داراالجابــه، 
ــه 100  ــه ب ــن متبرک ــترش اماک ــق،239:1399(. گس ــعه یافت)وثی ــد و توس ــاخته ش ــت ها س بس
ــاد 1368،  ــجد گوهرش ــه مس ــا 1373 (، کتابخان ــه)1360 ت ــی کتابخان ــاختمان فعل ــار، س هکت
ــگ  ــار پارکین ــال 1363، چه ــی در س ــظ طبس ــاس واع ــت عب ــه هم ــالمی ب ــوم اس ــگاه عل دانش
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قســمت زیریــن حــرم )همــان:238(.

پــس از انقــالب 1357 ایــران، طــرح توســعۀ حــرم بــا جدیــت دنبــال شــد و ایــن مجموعــه شــاهد 
گســترش زیــادی بــود. در ســال 1359 فضــای داخلــی بنــای حــرم توســعه یافــت و ایســتایی گنبد 
افزایــش پیــدا کــرد و درهــای ورودی بــه بنــای حــرم در ســمت پیــش رو و پایین پای مدفن، گشــایش 
یافــت. صحــن جمهــوری اســالمی، جامــع رضــوی، هدایــت، کوثــر و رواق امــام خمینــی)ره( در 

ایــن دوره ســاخته شــد. 

7-1. توسعه 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 گونــه ای کــه طــی ســالهای 
ــر بناهــای قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی شــد.  ــر پنــج براب اخیــر، عملیــات اجرایــی بالــغ ب
زیربنــای اماکــن متبرکــه در طــول 12 قــرن، حــدود 12 هکتــار بــود در صورتــی کــه از پیــروزی 
ــاز  ــای ب ــیده و فضاه ــای سرپوش ــداث  بناه ــت. اح ــیده اس ــار رس ــه 90 هکت ــون ب ــالب تاکن انق
جدیــد، همــراه بــا توســعه و ترمیــم بناهــای گذشــته، از رویکردهــای اصلــی این ســاخت و ســازها 
بــوده، ضمــن اینکــه آســتان قــدس رضــوی در ایــن ســال ها از توســعه فضاهــای فرهنگــی نیــز 

غافــل نمانــده اســت.

بــا احتســاب تالش هــای اخیــر، از آغــاز پیدایــش حــرم مطهــر تاکنــون، 26 بنــای سرپوشــیده بــه 
نــام رواق، 9 فضــای بــاز بــه نــام صحــن و 4 مدخــل ورودی بــه نــام بســت در اطــرف مضجــع شــریف 

رضــوی ســاخته شــده است)ســاالری، 1394: 220(.

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 صندوقچه ای درون حرم و نصب سنگ جدید.

د. تعویض سنگ های کف روضۀ منوره)همان: 221(.

مشخصات طرح حریم حرم مطهر رضوی)ساالری،249:1394(

1. محدوده طرح: از مرکز گنبد منور، 
دایره ای به شعاع 420 متر.

2. زمان اجرای طرح: از سال 1352 
همزمان با تخریب اماکن پیرامونی.

3. بناهای پیرامونی متعلق به دوران افشاری 
و قاجاری شامل منازل مسکونی، بازار، 

کاروان سرا و ... بوده است.

8. تزیینات 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 اســالمی، تزییــن بــرای اعتــال بــه افــق 
هــای برتــر و بیــان فضــای قدســی اســت. کاشــی کاری در ایــران جــزو آثــار ارزشــمند هنــری اســت. 
متعالی تریــن تجلیــات هنــر دینــی را در کاشــی کاری هــای اماکــن مذهبــی می تــوان یافــت کــه 
از مهم تریــن مظاهــر بــروز مفاهیــم معنــوی و عرفانــی در هنــر بــه شــمار مــی رود و نقــش اصلــی 
را در اماکــن مقــدس از جملــه حــرم مطهــر رضــوی ایفــا می کنــد. حــرم امــام رضــا ع دارای نمونــه 
هایــی از هنــر کاشــی کاری، مربــوط بــه دوره هــای مختلــف تاریخــی اســت کــه مــی تــوان آن هــا را 
براســاس ویژگی هــای بصــری، نــوع نقــوش و دورۀ تاریخــی طبقه بنــدی کــرد. طرح هــا و نقــوش 
کاشــی کاری 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 دوره هــای پیــش از انقــالب 
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ــن  ــور می ســازد. ای ــی فکــری و ارزشــی دوره هــای قبــل را متبل ــم چراکــه مبان اســالمی می اندازی
امــر کمــک شــایانی بــه تحلیــل هنــر و معمــاری پــس از انقــالب اســالمی ایــران می کنــد. در روضــۀ 
منــوره کــه بــه دســت هنرمنــدان و معمــاران ایرانــی ســاخته شــده، کثــرت و تنــوع هنرهــا بــه نوعی 
هنــر اســالمی ایرانــی در طــول تاریــخ ایــن ســرزمین را در مجموعــه بناهــای مذهبــی آرامگاهــی 

نشــان می دهــد و تاکیــدی بــر اســالمی ایرانــی بــودن نــوع هنــر ایــن مجموعــه دارد.

8-1. تجلی هنر و معماری در روضۀ منوره)در دوره های پیش از انقالب اسالمی(

کاشــی کاری، کتیبه هــا و خطــوط و نقش هــای زیبــا در کنــار آینــه کاری و درج احادیــث و کلمــات 
قصــار مکتــوب بــر کاشــی ها از امامــان معصــوم کــه بــرای شــکوه و جــالل ایــن بــارگاه ملکوتــی بــه 

کار رفتــه بقعــۀ منــوره را همچون بهشــت آراســته اســت.

نمونه 1: بخشی از 
مسجد باالسر با ازاره زرین 
فام و تزیینات کاشی معرق

نمونه2: کاشی های 
زرین فام طبلی و هشت پر 

ازاره بقعه مطهر

و  هنرمنــدان  بــاره  ایــن  در 
خطاطــان قرون مختلــف، نهایت 
عالقــه و مهــارت خــود را در عمــل 
بــه گونــه ای نشــان داده انــد کــه 
ــن  ــگارش ای ــف و ن ــم از توصی قل
ــت.  ــوان اس ــی نات ــه هنرنمای هم
تزیینــات و آثــار هنری موجــود در 

ــت: ــش اس ــرم دارای دو بخ ح

الــف. بخــش ازاره و معــرق کاری 
ــا ارتفــاع  ــاالی ازاره ت دیوارهــای ب
حــدود 2 متــر، دارای چنــد قســمت اســت: ابتــدا دارای حاشــیه ای کوتــاه از ســنگ مرمر ســفید به 
عــرض حــدود 20 ســانتی متــر کــه بــاالی آن معــرق کاری بــه ارتفــاع 92 ســانتی متر از کاشــی های 
قدیمــی نفیــس ممتــاز و نفیــس ســنجری اســت. ایــن کاشــی های الــوان بســیار ظریــف بــه ابعــاد 
هندســی منظــم و ابعــاد شــش و هشــت گــوش بــزرگ و کوچــک و کوکبــی شــکل، چنــد ضلعــی و 
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گاه بــه صــورت مربــع اســت. کاشــی های ازاره نوعــا بــا خطــوط رقــاع، ثلــث و اســلیمی برجســته 
ــث و کلمــات قصــار و  ــات و احادی ــر روی بیشــتر آن هــا آی ــن، ب ــر ای ــه اســت. عــالوه ب تزییــن یافت
اشــعاری نیــز بــه خــط نســخ قــرن ششــم و هفتــم دیــده می-شود)ســاالری،1394: 147(. ایــن 
کاشــی های ممتــاز و نیــز کتیبــه اطــراف جبهــه خارجــی در پیــش روی مبــارک، در رواق دارالحفاظ 

ــن کاشــی های عهــد اســالم اســت.  ــر و از قدیمی تری از شــاهکارهای بی نظی

ب. بخــش مقرنــس آینــه و کتیبــه هــا: ســقف حــرم بــه طــرز بســیار زیبایــی مقرنــس آینــه شــده و 
بــه آینــه کاری ســقف حــرم بــه اصطــالح قطــار آینــه می گوینــد. ابتــدای آینــه کاری ســقف، کتیبــه 

تاریخــی و ارزشــمند آینــه اســت)همان: 148(.

8-2. آینه کاری و گچ بری در معماری

اصــوال در معمــاری آینــه کاری و گچ بــری بــا هــم مانــوس هســتند و در ســطوح آینــه کاری زمینــۀ 
کار دارای نقــوش یــا خطــوط برجســته یــا فــرو رفتــه اســت کــه کــه توســط فــردی گچ بــر مشــابه 
ــدازه و  ــه کار در ان ــا آین ــر ی ــیلۀ آینه ب ــه وس ــه ب ــات آین ــپس قطع ــده س ــاده ش ــه کاری آم ــرح آین ط
ــۀ  ــوان گزین ــه عن ــن ب ــری همچنی ــود. گچ ب ــبانیده می ش ــده و روی آن چس ــر بری ــد نظ ــکال م اش
ــری و  ــی گچ ب ــای تلقیق ــن نمونه ه ــود. از بهتری ــرا می ش ــای آن اج ــا کناره ه ــه ی ــی روی آین تزیین
ــه آینــه کاری دارالســیاده حــرم مطهــر حضــرت امــام رضــا g و اتاق هــای  آینــه کاری می تــوان ب
شاه نشــین عمــارت شــمس العمــاره اشــاره کــرد. در برخــی بناهــا آینــه کاری بر بســتری از نقاشــی 
یــا طرح هــای اســلیمی اجــرا شــده و اســتفاده تلفیقــی از آینــه کاری بــا تزیینــات دیگــر محدودتــر 
اســت. ایــن نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه در بســیاری از اســتان های کشــور ایــن تزییــات در طــول 
تاریــخ در بناهــای مذهبــی و حکومتــی بــه کار گرفتــه شــده اســت و در دورۀ معاصــر نیــز بــه نحــوی 
در مالکانه هــای خصوصــی یــا هتل هــا و رســتوران ها نیــز از ایــن شــیوه تزیینــات اســتفاده 
ــران،  ــر در ته ــعدآباد و مرم ــتان، س ــای گلس ــه کاخ ه ــوان ب ــاخص می ت ــوارد ش ــا از م ــود، ام می ش
کاخ چهــل ســتون در اصفهــان ســاختمان دارالســیاده، دارالویــه، رواق امــام و از مجموعــۀ آســتان 
مقــدس رضــوی ایــوان نارنجســتان شــیراز و حــرم حضــرت معصومــهh در قــم اشــاره کرد)همــان: 



181
بازتاب انقالب اسالمي در معماري معاصر ایران در بازۀ زماني 57-77     )ثبات ثانی و همکاران(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 36، زمستان 1400

ــه  ــز ادام ــالمی نی ــوری اس ــر در دوره جمه ــرم مطه ــری در ح ــات گچ ب ــتفاده از تزیین 175(. اس
پیــدا می کنــد و بــه لحــاظ گســتردگی ســطوح تزییــن شــده، اســتفاده از ایــن هنــر بــه اوج خــود 
ــر  ــا نظی ــایر هنره ــا س ــه ب ــا آمیخت ــتقل ی ــورت مس ــری به ص ــر گچ ب ــه از هن ــد. به طوری ک می رس
نقاشــی و آینــه کاری در تاالرهــا و رواق هــای مختلــف اســتفاده شــده اســت کــه از جملــه می تــوان 
بــه دیوارهــا و پوشــش ســقف رواق هــای دارالوالیــه، دارالرحمــه، دارالهدایــه، داراالجابــه، دارالکرامه، 

دارالحجــه، دارالمرحمــه و رواق امــام خمینــی)ره( اشــاره کرد)محتاجــی ،1397(.

همان گونــه 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 انقــالب اســالمی ایــران و نظــام معنایــی آن 
بــر حــرم رضــوی در دو دهــه پــس از انقــالب اســالمی ایــران می پردازیــم. ایــن امــر در جهــت یکــی 
از اهــداف و نتایــج انقــالب اســالمی ایــران و تغییر در ســاختار سیاســی و تبدیل آن از شاهنشــاهی 

بــه جمهــوری اســالمی اســت کــه همانــا بــه عنــوان توســعه سیاســی از آن نــام بــرده می شــود.

9. بازتاب انقالب اسالمی ایران و نظام معنایی آن بر حرم رضوی

9-1. توسعۀ سیاسی انقالب اسالمی ایران

امــروزه توســعه بــه خــودی خــود پدیــده ای چنــد بعــدی اســت کــه ابعــاد گوناگــون زندگــی بشــر 
ــان، توســعۀ  ــن می ــرد. در ای اعــم از جنبه هــای اقتصــادی فرهنگــی و سیاســی و ... را دربرمی گی
سیاســی بــه دلیــل ارتبــاط مســتقیم بــا قــدرت سیاســی و نیــز چنــد الیــه بــودن آن، از پیچیده ترین 
ســطح توســعه بــه شــمار می آیــد. توســعۀ سیاســی را بایــد مرحلــه ای قلمــداد کــرد کــه در آن یــک 
نظــام سیاســی بــا توســعۀ ظرفیــت سیاســی درونــی اش، 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 می دهد)درخشــه، 123:1387 
و126(. انقــالب اســالمی توانســته اســت ضمــن بســتن پرونــدۀ رژیــم اســتبدادی حاکــم بــر ایران، 
صفحــه ای نویــن در تاریــخ کشــور بگشــاید و زمینه هــای مســاعد را بــرای رشــد و توســعۀ سیاســی 
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در ایــران فراهــم کنــد و گام هــای 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 می شــود.

جدول3:بازتاب 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

تحوالت و پیشرفت مجموعۀ آستان 
قدس در زمینه های ساختاری و 

اداری)مدیریت با ثبات و طوالنی مدت 
آیت الله واعظ طبسی)تولیت 1357-

)1395

سازگاری از 
طریق نهادها

مشروعیت 
سیاسی

توسعه سیاسی انقالب اسالمی 
ایران

فضاهای زیارتی 
و اداری جدیدی 

به مجموعه اضافه 
شد که مهم ترین 
آن ها صحن های 

جمهوری، قدس، 
جامع رضوی، 
هدایت، غدیر، 
کوثر و رواق های 

دارالوالیه، 
دارالحکمه، 
دارالحجه، 

دارالهدایه و امام 
خمینی)ره( 

است.

طرح توسعه 
که از آبان 1358 

شروع و در 
دهه های 70 و 80 
سرعت بیشتری 

گرفت.

در توسعه 
اقتصادی 

فرهنگی سیاسی 
از باب گسترش 

فضاهای فرهنگی 
و مذهبی          
)هنر و معماری 

فضاها(

مشارکت 
سیاسی

جمع بندی

در ابتــدای ایــن بخــش، پــس از جمــع آوری داده هــای مربــوط بــه هنــر و معمــاری بناهــای حــرم 
رضــوی کــه از دیــدگاه منتقــدان، تاریخ نــگاران و بــه طــور کلــی صاحب نظــران بــه صــورت مســتند 
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بــه چــاپ رســیده، پرداختــه شــده، مضامیــن پایــه اســتخراج و ســپس بــرای تحلیــل بــر اســاس 
ــی  ــای طراح ــاری در جدول ه ــر و معم ــران هن ــالب و صاحب نظ ــردازان انق ــای نظریه پ دیدگاه ه
شــده قــرار داده می شــود و بــه کمــک ایــن جدول هــا پاســخ، پرســش اصلــی ایــن تقریــر، اهــداف 

ــه نتیجه گیــری می شــود.   و فرضیــه بیــان شــده در مقال

جدول4 : تبدیل و تحلیل  هنر و معماری بناهای مورد احداث در دهه های 57-77 در حرم رضوی به مضامین پایه. 
)منبع: نگارندگان و اطالعات مستخرج از گفتارهای )رضایی برجکی و همکاران،54:1396؛ نعمتی،11:1391؛ 

ساالری،1394(

تصاویر توضیحات  نوع 
احداث

تاریخ 
ساخت نام بنا ردیف

تجدید طالکاری و تعمیرات گنبد 
مطهر بارگاه. نصب قطعات مسی طال 
کاری شده روی گنبد در خرداد 1359 

به اتمام رسید. )نعمتی،11:1391(

مرمت -1358
1359 گنبد طال 1

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 
گسترده تر شد. همچنین دیوارها، 
از باالی ازاره تا زیر کتیبه آینه کاری 
علی رضا عباسی، به کاشی های 

معرق بسیار نفیس آراسته شد)رضایی 
برجکی و همکاران ،54:1396(.

توسعه و 
استحکام 1358

ادامه توسعه 
روضۀ منوره از 

سه طرف
2

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

جعفر در سه طبقه.

احداث افتتاح 
1363

) گسترش 
فضا های 
فرهنگی 

( دانشگاه 
علوم اسالمی 

رضوی

3
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)اقدامات فرهنگی( با هدف ترویج و نشر فرهنگ اسالمی 
در سال1363 تاسیس شد.

بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
1363 تاسیس 4

سومین رواق بزرگ مجموعه- زیربنا 
1965 مترمربع-تعبیه نورگیر در 

سقف برای تامین نور مورد نیاز رواق 
سازه بتنی-سقف روی هشت ستون 
در فواصل 10 متری بنا شده دیوار، 
ستون ها و سقف بنا آینه کاری شده 
و ارازه تا ارتفاع دو متر سنگ مرمر 

است.

احداث 1368 دارالوالیه 5

بزرگ ترین صحن مجموعه زیربنای 
117500 متر مربع دسترسی به دو 
خیابان اطراف – ارتفاع منارها 70 
متر و 57 متر – تامین نور منارها از 

طریق 8 نور گیر و ارتباط با پلکان و 
پله برقی به طبقه تحتانی )پارکینگ ( 
کابری صحن عبادی مذهبی دارای6 
مناره رفیع و 3 ایوان - ایوان ولیعصر
f، با دو مناره به ارتفاع 70 متر و 

ایوان های غدیر و کوثر هر کدام با دو 
مناره به ارتفاع 57 متر دارای55 غرفه 
و گنجایش 70 هزار نمازگزار در تزیین 
صحن جامع از سنگ های ابزارخورده 
و تزیینات کاشی معرق و معقلی سنگ 
فرش مخلوطی از سنگ های الوان و 

گرانیت و خلج.

احداث 1366 صحن جامع 
رضوی 6

بازسازی با همان الگو و طرح سّنتی 
کاربری کنونی: به عنوان مرکز 

پاسخ گویی به سواالت دینی
بازسازی 1368 مدرسه پریزاد 7
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مطابق با استاندارد های بین الملل 
و با سبک معماری اسالمی  در سه 
طبقه-  28/800 مترمربع زیربنا 

دیوار تاالر قدس در داخل کتابخانه 
گچ بری و تذهیب شده-سقف سالن 
ورودی درپلکان دسترسی گچ بری 
قطار مقرنس و مشبک برای تامین 

نور طبیعی نمازخانه کتابخانه باسقف 
و بدنه چوبی مشبک همانند طرح 

مشبک مقابر متبرکه – بدنه قاب بندی 
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 کاشی کاری 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.

احداث -1360
1372

کتابخانه 
مرکزی آستان 
قدس رضوی

8

مسجد گوهرشاد یکی از زیباترین و 
ماندگارترین آثار معماری در ایران و 

یادگاری گران بها از دوره تیموری است 
که در مجموعۀ معماری حرم مطهر 
واقع شده است.  در سال 1368به 
دلیل کمبود فضا و نیاز به مکانی 

وسیع تر به همت آستان قدس رضوی 
ساختمان در جنوب غربی روضه منوره 
با زیربنای 1200 مترمربع در زمینی به 

مساحت 997 متر مربع احداث شد.

توسعه و 
احداث 1368

کتابخانۀ 
مسجد 
گوهرشاد

9
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مساحت 11100 متر مربع و 
زیربنای22200 متر مربع-چهار 

ایوان قرینه دو به دو و سبک معماری 
سنتی اسالمی – دو گلدسته به ارتفاع 
30 متر بر فراز ایوان شمالی و جنوبی 
– در کنار ایوان شرقی )ایوان طالی 

صحن(پنجره مشبک برنزی- 5 
ایوان در صحن و سی حجره و چهل 
و شش غرفه – قبل از تخریب محل 
صحن بازارها و کاروان سراهایی از 
جمله کاروان سرای ناصری، سرا و 
کاروان سرای 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 
شمسه هایی منقش به اسماء الله 
و ستاره هایی که نام الله، محمد و 
علی با خط بنایی برآن نقش بسته 

ایوان جنوبی)ایوان قبله( به معمول 
مساجد و اماکن مذهبی بزرگ تر 

نسبت به سایر ایوان ها ایوان غربی 
ورودی اصلی دسته های عزادار

احداث 1360
صحن 

جمهوری 
اسالمی

10
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زیربنــای 536 مترمربع فضای 
داخلــی بنا، گچ بری، رنگ آمیزی 
و آینه کاری-نورگیرهــا با نقوس 

اســلیمی الجوردی تزیین، ستون ها 
و پایه هــای طاق ها، با نقوش گره 

هندسی و شمســه مزین-کتیبه های 
خط کوفــی و نقوش خطایی با 

رنگ های الجوردی و فیروزه ای 
قاب بندی دیوارهــا کتیبه های گچی 

با آیات قرآنی به خط نســتعلیق 
جلی-اطــراف کتیبه ها را نقوش 

اســلیمی و ختایــی و نقش گل بته با 
رنگ هــای متنوع فرا گرفته

احداث -1369
1371 دارالهدایه 11

احــداث با تقلید از معماری 
شبستان های مسجد جامع 

گوهرشــاد به شکل تاالر و دارای 
15 نیم گنبد ســتون دار در هر نیم 
گنبد، نورگیر تعبیه شــده و اطراف 

آن با قاب بندی های گچ بری و 
نقــوش گره چینی و آینه کاری تزیین 
شــده کف بنا و ازاره تا ارتفاع 150 
ســانتی متر سنگ کاری و دیوارها و 
ســتون های بنا با گچ بری، نقاشی 
و آینه کاری به صورت قاب های 
 برجســته با طرح های اسلیمی و 
ختایی و اشــکال هندسی تزیین 
شده)استفاده کم ازآینه کاری، 

کاربندی و کاشــی ها در سطح کمتر 
استفاده شده(.

افتتاح 1371 دارالرحمه 12
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کوچک ترین صحن حریم حرم مطهر 
با مساحت 5000 مترمربع در وسط 

آن سقاخانه زیبا با طرح قبه الصخره به 
ابعاد تقریبی یک هشتم ابعاد اصلی، 

گنبد سقاخانه در جنوب صحن ایوانی 
به ارتفاع 16 متر دارد، تزیین سقف 
سقاخانه به صورت طاسه سازی با 
کاشی و آجر ، دارای 6 ورودی در 

صحن قدس و 28 حجره،دیواره اش 
تمامًا به کاشی معرق آراسته در وسط 

ایوان، محرابی زیبا که دورتادور قسمت 
باالی آن با کتیبه های از کاشی و مزین 
به سورۀ مبارکه نور تزیین قسمت گنبد 
آن با طال و دیگر قسمت های خارجی 

با کاشی معرق  قسمت زیرین این 
صحن سرداب سازی و به دفن اموات 

اختصاص داده شده.

احداث 1373 صحن قدس 13

در زاویۀ شرقی رواق یک هشتی با 
پنجره نقره )نزدیک ترین مکان به 

مدفن امام g( کف رواق مفروش با 
سنگ چینی-تزیین سقف به صورت 

النه زنبوری با ترکیب آینه، قالب 
گچی و رنگ آمیزی، مقرنس کاری، 

رسمی بندی، گره سنگی، گره نجاری، 
آینه کاری و الیه چینی

 -1376
1379 داراالجابه 14

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-

خاتم کاری، قلم زنی خطاطی-در مدت 
زمان 7 سال، نصب در سال1379 با 

حضور مقام معظم رهبری

طراحی 
ضریح 
پنجم

1373 ضریح 15
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---- در سال 1377 احداث آن آغاز شده 
بود احداث 1377 پارکینگ 1 

و 2 16

9-2. رویکرد صاحب نظران به معماری این دوره

نمودار5: استنتاج دیدگاه صاحب نظران به معماری بین سال های 57-77 )ثبات ثانی و کاظمی،240:1397(

همان گونــه کــه اشــاره شــده اســت احیــای عیــن بــه عیــن معمــاری ســنتی ایــران، بــوم گرایــی، 
فرهنــگ گرایــی و نــوآوری، اقتبــاس از معمــاری تاریخــی، ایــن گرایش هــا 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 می شــود. موضــوع انقــالب پدیــده ای اســت مدرن 
ــز  ــاری نی ــۀ معم ــه در عرص ــی ک ــی سیاس ــس دموکراس ــی و از جن ــنتی و فرهنگ ــه های س ــا ریش ب

انعــکاس پیــدا کــرده اســت)همان(. 

از مطالــب ذکــر شــده درجدول هــا کــه مربــوط بــه مضامیــن دیدگاه هــای امــام )ره( و مقــام معظم 
رهبــری در تبییــن شــاخصه های ایدئولــوژی و هویــت از دیــدگاه ایشــان و همچنیــن بیانات ایشــان 
در خصــوص هنــرو معمــاری اســت، بــه مولفــه هایــی دســت می یابیــم کــه بــر انقالبــی، اســالمی 
و ایرانــی بــودن ایــن دو مهم)هویــت و ایدئولــوژی و بــه تبــع آن هنــر و معمــاری( تاکیــد دارنــد و بــا 
قــراردادن ایــن مولفه هــا در جدول هــا و همچنیــن تحلیــل نتایــج حاصــل از ویژگی هــای بناهــای 
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ــان دیدگاه هــای ایشــان و صاحب نظــران  ــه ویژگی هــای مشــترک می ــن دوره ب حــرم رضــوی در ای
معمــاری در خصــوص ویژگــی هــای معمــاری ایــن دو دهــه کــه در هنــر و معمــاری بناهــای حــرم 

رضــوی مشــهود اســت، دســت می یابیــم.

جدول5: بازتاب انقالب اسالمی ایران و نظام معنایی آن بر هنر و معماری حرم رضوی در دو دهۀ اول انقالب اسالمی 
)منبع: نگارندگان(

عکس مستندات

بازتاب انقالب 
اسالمی ایران برهنر 

و معماری حرم 
رضوی

شاخصه های 
تعیین شده نظریه پردازان ردیف

رعایت سلسله مراتب 
دسترسی به فضاها 
همانند کارکرد بست 
ها،  خط آسمان و 

نماهای صحن جامع 
رضوی استفاده زیاد 

از تقارن و ریتم در 
معماری فضاهای 

حرم که یکی از 
شاخصه های معماری 

سنتی است.

استفاده از عناصر 
معماری: استفاده از  
طاق و قوس و گنبد 

ایوان و عناصر سنتی 
در معماری ایرانی و 
اسالمی، استفاده از 
مصالح سنتی مانند 
آجر، کاشی و برخی 

تزییات مانند کاشی کاری 
و کاربندی روی آورده 
استفاده از آینه کاری 

در اتاق های شاه نشین 
عمارت شمس العماره 
و همچنین در معماری 

حرم رضوی

معماری سنتی 
و سنت گرایی

صاحب نظران 
معماری 1

صحن قدس و 
سقاخانه صحن که 

یادآور معماری مسجد 
االقصی بخشی ازتاریخ 

مهم مسلمانان

ساخت بنا در صحن 
مشابه مسجد االقصی به 
تناسب حدود یک هشتم 

مسجد اصلی

اقتباس از 
معماری تاریخی
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قاجار: ایجاد فلکه 
دور حرم

پهلوی: اجرای طرح 
حریم حرم

جمهوری اسالمی: 
شروع به ساخت 
پارکینگ 1 و 2 

-دسترسی به آن ها، 
استاندارد های بین 

الملل و با سبک 
معماری اسالمی در 

کتابخانۀ آستان
افزایش فضای داخلی 

حرم و ایستایی گنبد

روندی که از اواخر دورۀ 
قاجار و پهلوی شروع 

می شود و در دورۀ 
جمهوری اسالمی ادامه 

می یابد.
کتابخانۀ آستان قدس، 
استفاده از تکتولوژی در 

ایستایی گنبد

گرایش مدرن و 
معماری مدرن 

متاخر

1

گسترش فضاهای 
مذهبی و عبادی 
)گسترش اماکن 

متبرکه(

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

فرهنگ گرایی

آینه کاری دارالوالیه

دریافت ترکیب 
رنگ و رنگ بندی 

از کاشی کاری های 
قدیمی و استفاده 
از آن ها در تزیینات 
و آمودهای معاصر 

با تاسی از امودهای 
قدیمی همچون 

آینه کاری ها- خطاطی و 
کاشی کاری های معاصر، 

تجدید طالکاری گنبد

نوآوری

کاشی کاری، 
خاتم کاری، 

فلزکاری، میناکاری، 
گچ بری- نقوس 

اسلیمی،-گره کاری- 
آینه کاری)دارالمرحمه(

استفاده از هنرهای 
سنتی در معماری این 

دوره

احیای عین به 
عین معماری 

سنتی ایران
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تامین بخشی از نور 
طبیعی مورد نیاز رواق 
از طریق نورگیرهایی 

که در سقف تعبیه 
شده است دارالوالیه، 
طراحی ضریح پنجم

استفاده از عناصر 
معماری از جمله رواق: 

کاهش شدت نور و 
حرارت خورشید زیاد

استفاده از هنرمندان 
بومی در طراحی ضریح

بوم گرایی 1

هنر و معماری
استفاده از هنرمندان 
و استادکاران ماهر و 

ایرانی
رابطه میان: هنر و 
هنرمند و اثر هنری

توسعه روزافزون 
فضاهای عبادی و 

فرهنگی
از خط به عنوان زبان 
در تزیینات استفاده 

شده است.
استفاده از هنرهای 

اسالمی مبانی نظری 
و صرف و نحو فضاها و 

سلسه مراتب فضاها
توسعۀ حرم با مشارکت 

سیاسی و مشارکت 
مردمی و انتصاب 
تولیت با نظر مقام 

معظم رهبری صورت 
گرفته است که از 

ویژگی های انقالبی 
بودن به شمار می آید.

از دیدگاه امام 
خمینی)ره(: تاکید بر 
اصالت و ثبات در هویت

-اتحاد علم و عالم و 
معلوم -تاکید بر تحرک و 

توسعه در هویت
از دیدگاه مقام معظم 

رهبری : تاکید بر: هویت 
ملی- فرهنگ- معماری- 

تاریخ- زبان- سنتی، 
ایرانی، اسالمی و انقالبی 

بودن

از منظر هویت و 
ایدئولوژی

دیدگاه امام و 
رهبری 2
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10. نتیجه گیری

هنــر و معمــاری ایــران در طــول تاریــخ بــا تــداوم و هویــت اصیــل و بــا ثبــات منحصــر بــه فــرد خــود 
همــواره بیان کننــده تحــوالت تاریخــی، اجتماعــی، سیاســی و نــوع جهان بینــی مردمــان زمــان 
خــود بــوده اســت. معمــاران ایرانــی همــواره تــالش کرده انــد هنــگام ســاخت بناهــا از ســاده ترین 
الگــوی مربــوط تــا باشــکوه ترین، در کنــار رفــع نیازهــای اساســی و اولیه کاربــران، نیازهــای معنوی 
آن هــا 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 دهانه هــا و همچنیــن نحوۀ ایســتایی بنا 
گرفتــه تــا جزییــات طــاق و قــوس و تزییــات انجــام داده انــد. بــه ایــن ترتیــب همــواره شــاهکارهای 
ــان  ــوذ آن ــوزۀ نف ــه در ح ــان ک ــاط جه ــایر نق ــه در س ــران و چ ــه در ای ــردی چ ــاری منحصربه ف معم
قــرار داشــته اســت، ایجــاد شــده  اســت. در ایــن میــان بینــش و نــوع نگــرش آن هــا بــه جهــان و 
خالــق هســتی در خلــق آثــار به ویــژه مذهبــی از جملــه مســاجد، کامــال مشــهود بــوده و عمدتــا 
معطــوف بــه وحدانیــت الهــی بــوده اســت. بــا وجــود ویرانی هــا و خرابی هایــی 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 بوده انــد کــه همــواره با انتقال ســینه 
بــه ســینه اصــول معمــاری به ویــژه ایرانــی و متعاقبــا منطبــق بــا اصــول دیــن اســالم، توانســته اند 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 ارزش هــای اساســا معنوی بــا جهان بینــی متمرکز 
بــر تعالیــم الهــی به ویــژه در دورۀ اســالمی بــوده اســت کــه ایــن فراینــد جــز بــا همراهی پادشــاهان، 

حاکمــان، فرمانروایــان یــا مــردم عــادی در تــالش بــرای تقــرب الهــی امکان پذیــر نبــوده اســت.

ــا  ــدان اشــاره شــد، مرتبــط ب ــه مطالــب فــوق و همان طــور کــه در مطالــب قبلــی ب ــا عنایــت ب ب
انقــالب اســالمی ایــران، فــی مــا بیــن ایــن انقــالب و ایدئولــوژی و هویت ارتبــاط مســتقیمی وجود 
دارد و ارتبــاط مزبــور در راســتای هویــت خواهــی مــردم ایــران بــه رهبــری عالــم فقیــد در جهــت 
ــه آرمان هــای الهــی و تعالــی جامعــه بشــری واقــع گردیــده اســت. در ایــن میــان آنچــه از  نیــل ب
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ارزیابــی و تحلیــل شــاخص های معمــاری مجموعــه حــرم رضــوی تبییــن می گــردد، می تــوان 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؛ بوم گرایــی؛ اســتفاده از هنــر ایرانــی 
اســالمی 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 خدمت رســانی بــه کاربران)زائــران( مجموعه و 
توجــه بــه تامیــن نیازهــای طیــف وســیعی از کاربــران، تبعیــت از حکمت اســالمی )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 
اســالمی در القــای هویــت و فرهنــگ ایرانــی اســالمی«. از طرفــی انقالب اســالمی ایــران موجبات 
گســترش فرهنــگ ایرانــی اســالمی 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 انقــالب 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــی)ره( و مق ــام خمین ــدگاه ام ــه از دی ــود ک ــخص می ش ــران، مش ــالمی ای اس
برگرفتــه از تفکــر اســالمی، ایــن مجموعــه کامــاًل در زمــره آثــار ســاخته شــده و قابــل تقســیم بندی 
بــه شــیوۀ معمــاری ایرانــی اســالمی اســت کــه بازتــاب موضــوع هویــت ایرانــی اســالمی و انقالبــی 
در معمــاری معاصــر ایــران اســت. بــر ایــن اســاس همگــی تاکیــد و تاییــد بــر وجــود رابطــه و جریــان 
ویــژه دارد کــه آن بازتــاب انقــالب اســالمی ایــران بــر معمــاری مجموعــه حــرم رضــوی در دو دهــه 
ــوان  ــن می ت ــرد. همچنی ــاهده ک ــوان مش ــه آن را می ت ــز ادام ــون نی ــت و اکن ــالب اس ــس از انق پ
ایــن فرضیــه را اثبــات کــرد کــه جریــان ویــژه ای متاثــر از انقــالب اســالمی ایــران در مجموعــه حــرم 
ــران وجــود داشــته و ایــن رابطــه چــه در  رضــوی در دو دهــه پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی ای
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، اســالمی، ایرانــی 
بــوده و بازتــاب ویژگی هــای انقــالب اســالمی ایــران در معمــاری مجموعــه حــرم رضــوی بــا پارادایــم 
ــه از  ــاری مجموع ــدی معم ــی و کالب ــام معنای ــور آن در نظ ــالمی و تبل ــی اس ــاری ایران ــای معم ه
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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 انقــالب اســالمی ایــران بــر معمــاری حــرم رضــوی می تــوان 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 اســالمی ایرانــی، اســتفاده از ریتــم و تقــارن 
ــی، شــیوه های ســاخت  ــر و معمــاری بناهــا، تحــرک و پویای ــی اســالمی در هن و الگوارهــای ایران
مبتنــی بــر دسترســی بــه علــم روز و بومی ســازی آن در جهــت اعتــالی معمــاری بومــی، توجــه بــر 
ایســتایی و نیــارش بناهــا، توجــه ویــژه بــه ســنت ها و آییــن عبــادی سیاســی بــه عنــوان بخشــی 
از هویــت ملــی، اســتفاده از هنــر و معمــاری ایرانــی اســالمی بــه عنــوان زبــان مشــترک نــوآوری و 
فرهنــگ گرایــی و ســنتی، ایرانــی ، اســالمی 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 گونــه ای کــه زائــران و 
بازدیدکننــدگان را از دنیــای مــادی و نفســانی رهانیــده و توجــه آن هــا را بــه دنیای معنــوی و اخروی 
ــد و همگــی در جهــت تکامــل و اهــداف واالی انســانیت و بشــریت کــه  جلــب و متصــل می نمای
همانــا در دســت یابی بــه تقــرب و تقــوای الهــی اســت، گام برمی دارنــد. ایــن همــان اســت کــه در 
دیــن، مذهــب، عبــادت، ســنت ایرانی هــا دســت یابی و تــالش بــرای ایــن مهــم بــه فلســفه وجــودی 
هــر ایرانــی مســلمان بــاز می گــردد. ارائــه پارادایم هــای اصالت گــرای معمــاری ایرانــی اســالمی در 
جهــت هویت خواهــی در بناهــای معمــاری معاصــر ایــران بــا تحلیــل بناهــای شــاخص درگذشــته 
ــی و  ــای هویت ــران ه ــروج از بح ــرای خ ــی ب ــت راه ــر، در جه ــکان پذی ــی ام ــوار، ول ــد دش ــر چن ه
تهدیــدات و تهاجمــات فرهنگــی اســت و ایــن موضــوع از دغدغه هــای  معمــاران ایرانــی در پاســخ 

بــه بحــران هویــت در معمــاری معاصــر ایــران اســت. 
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