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چکیده
معمــاری یکــی از عوامــل مهمــی اســت کــه میتوانــد پاســدار فرهنــگ رضــوی باشــد و از ایــن فرهنــگ
متعالــی و مؤثــر بهگونــهای خــاص صیانــت کنــد .مهمتریــن دغدغــۀ هنرمنــدان و معمــاران مســلمان،
گســترش درونمایههــای ارزشــی فرهنــگ نبــوی و بهتبــع آن ،فرهنــگ رضــوی بــوده اســت .تکریــم،
تثبیــت و ترویــج ارزشهــای حــرم حضــرت رضــا  gهمچــون نمــاد برجســتۀ ارادتمنــدی بــه فرهنــگ
ی مثال،
رضــوی ،همــواره محــل بحثهــای گوناگــون در ابعــاد مختلــف فرهنگــی و هنــری بوده اســت .بــرا 
بافــت تاریخــی پیرامــون ایــن مضجــع شــریف توانســته در بســتر زمــان ،محمــل تداعیهــای رفتارســازی از
فرهنــگ رضــوی باشــد .فرهنگــی کــه خــود مبتنی بــر اســتذکار و اســتمرار والیــت الله اســت .نکتــۀ درخور
تأمــل ایــن اســت کــه مرمــت بافــت تاریخــی مذکــور همــواره در تشــدید حرفهایگریهــای معمارانــه و
تنفیــذ نــگاه فنســاالرانه بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت؛ درحالیکــه مرمتکننــدگان ایــن بناهــای
تاریخــی ،بیــش و پیــش از هــر چیــز خــود را بهســان زائــری مخلــص مییافتنــد کــه بایــد بهقــدر بضاعــت
در بــروز بارقههــای معنایــی فرهنــگ رضــوی بکوشــند و جامــۀ ســعی بلیــغ و اهتمــام فصیــح بــه تــن در
پوشــند .ایــن تحقیــق میکوشــد تــا فراتــر از «نقــش» بــه «مأموریــت» مرمــت بافــت تاریخــی حــرم حضــرت
رضــا  gو بــا نگاهــی ســاختارگرایانه و نظاممنــد بــه رابطههــای معنــادار حاکــی از مرمــت بپــردازد .رویکرد
ایــن تحقیــق کیفــی و روش انجــام آن توصیفــی تحلیلــی اســت.
کلیدواژهها :معماری اسالمی ،بافتهای تاریخی ،الگوهای مرمت ،حرم رضوی.
 .1دانشجوی دکترای گروه معماری  ،واحد بین الملل کیش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جزیره کیشa.talaie@gmail.com :
 .2استادیارگروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب ،تهران (نویسنده مسئول)f.dolatabadi@wtiau.ac.ir :
 .3استادیار گروه معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزیkaveh.bazrafkan@gmail.com :
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مقدمه
حــرم مطهــر رضــوی در برهههــای حســاس تاریــخ ،جلــوهگاه فرهنــگ رضــوی و تداومدهنــدۀ
مــودت اهلبیــت  bو همچنیــن پهنــۀ تحرکات اســامخواهی و اســتقرار و بســط فرهنگ شــیعی
ن همــه ،عظمــت ایــن بــارگاه در حوزههــای مرمــت ،اگرچــه در شــأن خــود
بــوده اســت .بــا ای ـ 
رعایــت شــده ،در حــد آن بــه هیچوجــه مطمــحنظــر قــرار نگرفتــه اســت .بهنظــر میرســد وجــود
ایــن مســئله مهــم میتوانــد دالیــل مختلفــی داشــته باشــد؛ همچــون نــگاه نــازل و روبنایــی بــه
مرمــت ،نبــود مبانــی نظــری منســجم در ایــن خصــوص ،نبــود خبــرگان و منتقــدان کارآمــد و خــأ
اندیش ـههای بینرشــتهای ،نــگاه تاریخــی صــرف بــه حــوزه هنــر و معمــاری اســامی و بهویــژه
ناتوانــی در تبییــن رابطههــای نظاممنــد بیــن ســیرۀ نبــوی و معمــاری اســامی بــا مرجعیــت کتاب
و ســنت.
اگــر فرهنــگ رضــوی را بهمثابــه روح جــاری و نافــذ در بطــون این بناهــا در نظر بگیریــم ،مجموعه
بناهــای رضــوی تجســد کالبــدی آن تلقــی میشــود .پــس همچــون هــر ظرفــی باید مظــروف خود
را بــه مطلوبتریــن گونــۀ ممکــن آشــکار کند و بــه نمایش بگــذارد.
ازجملــه عواملــی کــه میتوانــد در فراینــد بهینهســازی ارزشمدارانــه مرمــت بافــت تاریخــی حرم
مطهــر رضــوی یاریدهنــده باشــد ،غــور در آرای ســرآمدان مرمــت در پهنههــای جهــان اســام
و جســتن فصــول مشــترک نظــرات ایشــان و متناسبســازی آن بــا اهــداف روح کلــی فرهنــگ
ـیاق اســتقرایی اســتعالیی معطــوف بــه فرارفتــن از ســعۀ محــدود
رضــوی اســت .نیــل بــه ایــن سـ ِ
ُ
نگرههــای اثباتگرایــی 1و رســیدن بــه معرفــت انســی و تلفیــق آن بــا مهارتهــای مهندســی
اســت .بهعبارتدیگــر ،یافتــن جوهــرۀ معنایــی «زیــارت» ،بهمثابــه ظرفیتــی تمدنســاز و ســپس
ترجمــان معمارانــه آن بــا اســتفاده از آموزههــای نویــن دانــش مرمــت اســت.
در گام نخســت ،بایــد از بناهــای مجموعــه حــرم مطهــر رضــوی و اطــراف آن بهعنــوان نمــاد
ارادت بــه فرهنــگ رضــوی صیانــت کــرد؛ امــا صیانــت و حفاظــت مســتلزم مرمــت اســت« .صیانت
دارای ماهیتــی چندبعــدی اســت»(حناچی و مظفــر .)77 :1397 ،مرمــت همــواره بــا گــذر زمــان
1. Positivistm
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رابطههــای تنگاتنــگ و معنـیدار دارد .نمیتــوان یکبــار و بــرای همیشــه بــه مرمــت بنــا پرداخــت.
بنــا اگرچــه میتوانــد بــه لحــاظ معنــی «بــر تاریــخ» باشــد و بــه آنســوی زمــان بــرود و تلقیهــای
متعــددی را در بســتر زمــان برتابــد ،امــا بــه لحــاظ فیزیکــی «در تاریــخ» اســت و مشــمول همــۀ
عوارضــی میشــود کــه المحالــه بــر اشــیا میشــود .لــذا «مرمــت ،امــری اســت بطئــی و آیینــی و
بایــد بهصــورت پیوســته و در طــول زمــان صــورت گیرد»(نظامــی.)9 :1394 ،
«ازجملــه دشــواریهایی کــه در فراینــد اتخــاذ الگــوی واحــد و منســجم و مؤثــر بــرای بناهــای
تاریخــی حریــم رضــوی وجــود دارد ،تکیــه صــرف بــر الگوهــای بارهــا آزمــوده شــده مرمــت و
ســکنیگزینی در اندیشــههای َم َ
درســی اســت .در ایــن مســیر مهــم وجــود نظریهپــردازان و
نظریهپــردازی امــری حیاتــی اســت؛ چنانکــه برخــی از محققــان بــه الــزام تدویــن مبانــی نظــری
مرمــت دربــارۀ خلــق فضــا اشــاراتی داشتهاند»(بهشــید .)90 :1378 ،ایــن درحالــی اســت کــه
ن مؤثــری دســت
مرمــت بناهــای تاریخــی در جهــان امــروز در ظــرف صدســال گذشــته ،بــه گفتمــا 
یافتــه و مهندســان از ظرفیتهــای علمــی مختلــف و آوردههای عملی گوناگون در راســتای توســع
و تعمیــق مرمــت بیشــترین اســتفاده ممکــن را بــه عمــل میآورنــد؛ زیــرا «تغییــرات گســترده در
هنجارهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی و گرایشهــای مختلــف فکــری و ذائقههــای هنــری
در احــداث ســاختارهای تــازه در بافتارهــای تاریخــی الزامــات خاصــی را روا داشــته اســت کــه
بســیاری از اندیشــمندان بــه آن پرداختهانــد(ر.ک :قدیــری.)1385 ،
ایــن تحقیــق بــا تبویــب موضوعــی آرای اندیشــمندان ایــن عرصــه و ارائــه پیشــنهادهایی مبتنــی
بــر روایــی نظــری و کارکــردی مرمــت ابنیــه حــرم مطهــر و پیرامــون آن میکوشــد تــا اربــاب نظــر و
اصحــاب دقــت و درایــت را بــه الــزام بازخوانــی مؤثــر آموزههــای فرهنــگ رضــوی در راســتای مرمت
بافــت تاریخــی حــرم مطهــر حضــرت رضــا  gفراخوانــد و بهویــژه بــر نقــش احــوال مرمتگــر در
تنظیــم و تعالــی موضــوع مرمــت متمرکــز شــود.
انجام این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سواالت است که:
 .1در چــه صورتــی مرمــت بافــت تاریخــی حــرم مطهــر حضــرت رضــا  gافــزون بــر نقــش،
مأموریــت خــود را نیــز بهدرســتی انجــام داده اســت؟
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 .2وجه ایمانی و اعتقادی وجود مرمتگران بناهای مذکور چه تاثیراتی بر فرایند مرمت دارد؟

 .1پیشینۀ تحقیق
بنیــادی ( )1393در مقالــه خــود ســعی دارد ناهماهنگــی واژگان تخصصــی در مداخلــه بــا
بافتهــای شــهری را رفــع کنــد .دلیــل انجــام آن نیــز دسـتیابی بــه زبانــی مشــترک بــرای ترجمــۀ
درســت متــون و اســناد مرتبــط بــا مداخلــه بافتهــای شــهری و فهــم درســت اقدامــات و روش
انجــام آنهاســت.
_ حبیبــی و همــکاران( )1386در کتــاب خــود بــه بهســازی و نوســازی بافتهــای کهــن شــهری
میپردازنــد و بــا بررســی تعریفهــا ،ســاختارها و جنبههــای مختلــف بافــت کهــن شــهری تــاش
میکننــد کــه مخاطــب و بهخصــوص مدیــران شــهری را از اهمیــت ایــن موضــوع در فضاهــای
شــهری مطلــع کنــد .همچنیــن در ایــن کتــاب نویســندگان بــه مقایســه راهبردهــای مداخلــه در
بافتهــای کهــن شــهری ایــران و کشــورهای توســعهیافته نیــز پرداختهانــد.
_ تیلــور( 1)1984در کتــاب منتشرشــده خــود پــس از جمعبنــدی تجــارب در چنــد کشــور
آســیایی ،نتیجــه میگیــرد کــه الگــوی طرحهــای جامــع و تفصیلــی کــه در کشــورهای پیشــرفته
بــا نارســایی فزاینــدهای روبـهرو شــد ه بــوده و طــی دو دهــۀ  1950و  1960میــادی بــه بســیاری
از کشــورهای درحالتوســعه صــادر شــده اســت .طرحهــای جامــع و تفصیلــی کــه دیگــر یــک
الگــوی ســنتی تلقــی میشــود بــر توســعه و عمــران کالبــدی اســتوار اســت.
_ پوراحمــد و همــکاران( )1385توســعه نامــوزون شــهرهای کشــور را نتیجــه طرحهــای توســعه
شــهری میداننــد و بــر ایــن اســاس آسیبشناســی طرحهــای توســعه شــهری بــا هــدف شــناخت
نارســاییها و اصــاح آنهــا را بررســی کردهانــد.
_ ســیدامیر منصــوری و علــی خانــی( )1387در کتــاب طــرح ویــژه نوســازی بافتهــای ،واکنش
1. William Taylor
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ســنتی طرحهــای جامــع و بهتبــع آن طرحهــای تفصیلــی بــه بافتهــای فرســوده را نادیدهگرفتــه
و تهیــه طــرح ویــژه نوســازی را بــرای بافــت فرســوده ضــروری دانســتهاند.
_ علیرضــا عندلیــب ( )1389در کتــاب خــود پــس از ارائــه اصــول و مبانــی نوســازی شــهری و
آسیبشناســی اقدامــات گذشــته در ایــران ،طرحهــای جامــع و تفصیلــی را در زمینــه نوســازی
بافتهــای فرســوده ناکارآمــد میدانــد .همچنیــن بــر ضــرورت تهیــه طرحهــای ویــژه نوســازی
بافــت فرســوده در چارچــوب طرحهــای باالدســت بهصــورت فرآینــدی و بــا حضــور و مشــارکت
مــردم تأکیــد میکنــد.
بهزادفــر( )1388در کتــاب خــود پــس از ارائــه مفاهیــم پایــه بــه بررســی روش مطالعــه و انجــام
طرحهــای جامــع و تفصیلــی پرداختــه و بــا اشــاره بــه انجــام چهــار پژوهــش در ایــن زمینــه ،ایــن
طرحهــا را ناکارآمــد و تحققناپذیــر میدانــد .وی واقعنگــری و انعطافپذیــری در نحــوۀ رویکــرد
بــه تعییــن اهــداف و ارزیابــی امکانــات اجرایــی را از عوامــل مؤثــر در تحققپذیــری ایــن طرحهــا
میدانــد.
_ محمدمهــدی عزیــزی( )1379در پژوهشــی کــه در نشــریه پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه
تهــران منتشــر کــرده ،بــه ســیر و تحــول سیاســتهای مداخلــه در بافتهــای کهــن شــهری
پرداختــه و بــه توســعه طرحهــای تیــپ جامــع و تفصیلــی و شکســت کامــل ایــن طرحهــا بــه علــت
بیتوجهــی بــه مشــارکت مردمــی در دورۀ دوم  1357 - 1320اشــاره کــرده اســت.
_ کیومــرث حبیبــی و همکارانــش ( )1386در کتــاب بهســازی و نوســازی بافتهــای کهــن
شــهری خــود ،الگوهــای طــرح توســعه شــهری در ایــران را تقلیــدی از الگــوی غربــی و نظــام
برنامهریــزی شــهری در ایــران را فاقــد نظــم سلســلهمراتبی میداننــد .همچنیــن بــر اســتفاده از
طرحهــای ســاختاری راهبــردی در برنامهریــزی و توســعه شــهری تأکیــد کردهانــد.
_ حمیــد ماجــدی ( )1389نیــز در پژوهشــی توســعه بافتهــای تاریخــی بــا رویکــرد حفــظ
ارزشهــای کالبــدی فضایــی مــد نظــر قرارگرفتــه اســت و بــر ایــن مطلــب تأکیــد دارد کــه در آینــده
برنامههــا و طرحهــای توســعه شــهری بــا رویکــرد فعلــی ،جزئــی از بافتهای فرســوده خواهند شــد.
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_ علــی شــماعی و احمــد احمدپــور ( )1383در مقالــه خــود بــه تحلیــل سیاسـتها و برنامههای
نوســازی و بهســازی شــهری کشــور در برنامههــای توســعهای پرداختــ ه و بــه تاریخچــهای از
اقدامــات و مداخــات شهرســازی اشــاره کــرده اســت.
_ ژیــا ســجادی و حمیــد احمــدی دســتجردی ( )1387در مقالــه منتشــرکرده در نشــریه
پژوهشهــای جغرافیایــی انســان بــه مطالعــه مــوردی بافــت قدیــم تهرانپــارس در منطقــه
 8شــهرداری تهــران پرداختهانــد .همچنیــن عوامــل مؤثــر بــر مهاجرتهــای درونشــهری و
پیامدهــای اجتماعــی فضایــی ناشــی از آن را بررســی کردهانــد و پــس از شــناخت وجــوه گوناگــون
ایــن موضــوع معتقــد بــه برنامهریــزی همــراه بــا شــناخت مــوردی مســائل میباشــند.
_ ســعید اســفندیاری و حســن احمــدی ( ،)1393پژوهشــی بــا موضــوع مکانیابــی کاربریهای
خدماتــی در راســتای نوســازی و بهســازی بافــت فرســوده شــهری در محلــه قاشـقتراشها شــهر
همــدان انجــام دادهانــد .هــدف ایــن پژوهــش دس ـتیابی بــه فضــا شــهری مطلــوب و بــا هویــت
بــا اســتفاده از فراینــد طراحــی شــهری در ایــن بافــت اســت .در ایــن پژوهــش از روش «»swot
وضــع موجــود ســنجیده و ارزیابــی شــده و نقــاط قــوت و ضعــف و فرصتهــا و تهدیدهــا را بــا توجــه
بهگونههــای مداخلــه بافــت کنونــی کــه نیازمنــد نوســازی و بازآفرینــی و احیــای هویــت اســت،
شناســایی کــرده تــا بــه اینوســیله حــس تعلــق بــه مــکان افزایــش یافتــه و محل ـهای بــا هویــت،
خودکفــا و توانمنــد ایجــاد شــود .در نهایــت بــا ارائــه گزینــه پیشــنهادی ،بــه طراحــی و تحلیــل آن
پرداختــه و بــا بررســی مســائل و مشــکالت و جمعبنــدی آن ،طرحــی نهایــی بــرای نوســازی و
بازآفرینــی محلــه و ارائــه ضوابــط بیــان کــرده اســت.
_ محمدرحیــم رهنمــا( )1396نیــز در مقال ـهای بــه بررســی وضعیــت مســکن در مرکــز شــهر
مشــهد پرداختــه اســت .نتایــج پژوهــش وی حاکــی از آن بــوده اســت کــه محلــه سرشــور ازنظــر
کاربــری اراضــی دارای ســاختی مســکونی اســت .از نظــر اجتماعــی نیــز محــل اســکان طبقــه
متوســط اســت .از نظــر کارکــرد بــه دلیــل انــواع فعالیتهــای خدماتــی (بازرگانــی و تجــاری)
و بهویــژه متوســط شــغل تعــداد شــاغلین کارگاههــا ( 2/3نفــر) خردهفروشــی اســت .از نظــر
اجتماعــی اقتصــادی و کالبــدی همگنــی و تضــاد طبقاتــی بیــن گروههــای اجتماعــی ،ناچیــز و
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تفــاوت آشــکاری را بــا ســاخت محــات مرکــزی شــهرهای غربــی کــه محــل ســکونت طبقــات فقیر
و غیربومــی اســت ،نشــان میدهــد.
_ منــا عرفانیــان( )1380هــم در مقالـهای بــه بررســی و نقــد و تحلیــل تجربههای دخیــل در بافت
مرکــزی شــهر مشــهد بــا تأکیــد بــر موردپژوهــی طــرح بهســازی و نوســازی پیرامــون حــرم مطهــر
امــام رضــا  gپرداختــه اســت.
_ یونــس غالمــی و همکارانــش( )1387هــم در پژوهشــی در قالــب پایاننامــه بــه بررســی آثــار
اجــرای طــرح توســعه حــرم مطهــر بــر فضــای پیرامــون پرداختهانــد .نتایــج پژوهــش حاکــی از آن
اســت کــه اجــرای طــرح برخــاف اهــداف آنکــه بهبــود وضــع ســاکنین و جــذب مشــارکتهای
مردمــی بــوده ،باعــث نارضایتــی مــردم از شــرایط بــه وجــود آمــده شــده کــه ایــن مســئله موجــب
کنــدی و ســرعت عمــل کــم در اجــرای طــرح شــده اســت.
_ محمدرحیــم رهنمــا و مصطفــی امیرفخریــان ()1384نیــز در مقالـهای بــه تحلیل رونــد احیای
مرکــز شــهر مشــهد ( )1357-1384بــا توجــه به سیاسـتهای شهرنشــینی در عصر جهانیشــدن
پرداختهانــد .درنتیجــه ایــن پژوهــش بیانگــر دو نــوع مداخله مســتقیم و غیرمســتقیم بــا طرحهای
متعــدد و اهــداف متفــاوت در فراینــد احیاء مرکز شــهر اســت.
_ مرضیــه امینــی و همکارانــش( )1395در پژوهــش پایاننامــه خــود کــه هــدف اصلــی و کلــی
آن را شــناخت عوامــل مهــم موفقیــت در تحقــق و ارتقــای الگــو مدیریــت و بازآفرینــی در بافــت مرکز
شــهر مشــهد (منطقــه ثامــن) بــا تأکیــد بــر چهــار بعــد اقتصــادی ،اجتماعــی ،کالبــدی و محیطــی
قــرا دادهانــد ،نتیجــه میگیرنــد کــه وضعیــت موجــود مدیریــت بازآفرینــی در ســطح بافت فرســوده
مرکــز شــهر در وضعیــت نامطلــوب ارزیابــی میشــود و ابعــاد مدیریــت بازآفرینــی در مانــدگاری
جمعیــت ایــن محــدوده ناموفــق بــوده اســت؛ از طرفــی بــا توجــه بــه آزمــون رتبهبنــدی فریدمــن

1

عامــل اقتصــادی بــا دارا بــودن رتبــه  1/36در میــان ابعــاد بازآفرینــی تأثیــر بیشــتری را در عــدم
ارتقــای مدیریــت بازآفرینــی در بافــت فرســوده مرکــز شــهر مشــهد (منطقــه ثامــن) دارد.
1. Milton Friedman.
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 .1-1اهمیت و ضرورت تحقیق
بــا نگاهــی دقیــق بــه غالــب پژوهشهایــی کــه در بــاب مرمــت و نظریههــای مرمتــی ب ـ ه رشــتۀ
تحریــر درآمــده درمییابیــم کــه بیشــتر «موضــوع مرمــت» وجهــۀ همــت قــرار گرفتــه و بــه نقــش
مرمتگــر توجــه بســیار اندکــی شــده و بــر جهــان خــاص و منــش فکــری و اعتقــادی او پرداختــه
نشــده اســت .البتــه برخــی مطالعــات بــه خــأ ناشــی از نبــود تئوریهــای نظــری مبتنــی بــر
تجــارب گذشــته و «بازســازی خــاق بهویــژه دربــارۀ بناهــا و آثــار تاریخــی در حفــظ هویــت فرهنگی
نظــر کردهاند(درخشــان« .)1395 ،نــگاه نقادانــه بــه تجربههــای گذشــته از مســیر آمیختگــی
عــزم مرمتگــر بــا ذات بنــا و نیــل بهگونـهای انــس میســر اســت؛ امــا امــروزه در فراینــد مرمــت هرگــز
ً
مرمتگــر بــه گفتوگــو بــا وجــه باطنــی بنــا نمینشــیند و نوعــا از بیــرون بــه آن مینگــرد .ایــن در
حالــی اســت کــه قرابــت ذوقــی و فکــری مرمتگــر و توانمنــدی او در خوانــش اثــر امــری بســیار مهم
ً
و حیاتــی در فراینــد مرمــت تلقــی میشــود .اگرچــه بــه ایــن مســئله تلویحــا در منشــورها اشــاره
شــده ،ولــی هرگــز بهگون ـهای جــدی و تفصیلــی بــه بحــث گذاشــته نشــده است»(منشــور ونیــز،
بــه نقــل از فیلــدن ،برنــارد ام .یوکیلتــو ،یــوکا .)1382 ،ایــن تحقیــق بــر آن اســت کــه مرمــت بافــت
تاریخــی حــرم رضــوی و بناهــای پیرامــون آن بایــد ناظــر بــه ارتــزاق از همــان مرجعی باشــد کــه این
بناهــا بــر پایــه آن پدیــد آمــد .ایــن همــان وجــه مهــم و ضــروری اســت کــه میتوانــد امــر مرمــت را
فراتــر از مالحظــات صــرف مهندســی قرائــت کنــد.
 .2-1ادبیات تحقیق
بافتهــای قدیمــی شــهرهای ســرزمین مــا در دهههــای اخیــر بــه دلیــل فقــدان دیدگاههــای
روشــن در خصــوص اهــداف ،سیاسـتها و راهکارهــای اجرایــی در زمینــۀ مداخلــه و ســاماندهی،
رونــد ســریع فرســودگی را پیمودهانــد .طرحهــای آمادهســازی کــه بهصــورت شــتابزده و در
مقیــاس وســیع در اکثــر شــهرهای کشــور بــرای حــل ایــن معضــل بــه اجــرا درآمــد ،عــاوه بــر
مصــرف اراضــی و زمینهایــی کــه میتوانســتند بــه نحــو مناسـبتری در خدمــت توســعۀ شــهری
قــرار گیرنــد ،نقــش بســزایی در تخلیــه چنیــن بافتهایــی ایفــا کردهانــد .ایــن بافتهــا اکنــون
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بــه علــت فرســودگی ،فقــدان تأسیســات و تجهیــزات و ناتوانــی در پاســخگویی بــه نیازهــای امــروز
زندگــی بــا گریــز جمعیــت بومــی ســاکن و جایگزینشــدن مهاجریــن روســتایی ،اقشــار فرودســت
جامعــه شــهری ،افغانســتانی و ...رونــد رکــود و تخریــب را طــی میکننــد .همچنیــن بــه اعتبــار
خــروج ســرمایه و کاهــش ارز اقتصــادی ،شــاهدیم بخــش وســیعی از ســطوح دایــر شــهری کــه از
یکســو از ارزشهــای فرهنگــی تاریخــی برخوردارنــد و از ســوی دیگــر تــوان بالقــوه چشــمگیری
را بــا هــدف توســعه شــهری دارنــد ،روزب ـهروز دســتخوش انــزوا میشــوند و بــا خارجشــدن دایــره
حیــات فعــال شــهری ،از مســیر توســعه عقــب میماننــد.
بــا توجــه بــه مجموعــه عواملــی کــه مطــرح شــد و دگرگونیهــای حاصــل در ســاختارهای
اجتماعــی و اقتصــادی و کالبــدی شــهرها و ایجــاد بحرانهــای مختلــف بــا ابعــاد هویتــی فرهنگی
و اقتصــادی در بافتهــای واجــد ارزش تاریخــی ،بازآفرینــی شــهری از مباحــث مهــم و موردتوجــه
محققــان و صاحبنظــران رشــتههای علمــی گوناگــون شــده اســت.
بازآفرینــی شــهری شــامل مجموعــه فعالیتهــا و اقدامهایــی بــا ابعــاد مختلــف کالبــدی،
اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی اداری و فرهنگــی اســت .ازجملــه اقدامــات مهــم آنــان ،اقدامات
و فعالیتهــای کالبــدی اســت؛ چراکــه فرســودگی بافتهــای قدیمــی مشــکالت عدیــدهای
را در ابعــاد مختلــف پیــش آورده اســت .ایــن مســئله کــه از نظــر فرســودگی کالبــدی و نارســایی
زیرســاختهای شــهری مطــرح میشــود ،جابهجایــی جمعیــت و جایگزینــی جمعیــت مهاجــر
و ناهمگــن و بهطورکلــی جایگزینشــدن اقشــار ســطح پاییــن اجتماعــی در ایــن محلههــا را در
پــی دارد .همچنیــن ناهنجاریهــای اجتماعــی ،مشــکالت فرهنگــی و گاه مشــکالت سیاســی،
از پدیدههــای عمــدهای اســت کــه در پــی فرســودگی و ناکارآمــدی کالبــدی بافتهــای قدیمــی
بهوجــود میآیــد.
یکــی از ضرورتهــای مدیریــت مداخــات کالبــدی در فرایند بازآفرینی شــهری ،ارائــه چهارچوب
طراحــی معمــاری اســت کــه اقدامــات و فعالیتهــای کالبــدی در مقیاسهای مختلــف از معماری
تــا شــهری را مقیــد میکنــد .در حقیقــت مســئله اصلــی ایــن پژوهــش تدویــن چهارچــوب طراحی
ت پیرامونــی حــرم مطهــر رضــوی اســت بهنحویکــه
معمــاری جامــع در فراینــد بازآفرینــی بافــ 
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افــزون بــر فائقآمــدن بــر دشــواریهای مذکــور ،قــادر بــه بازنمایــی جلوههــای فرهنــگ رضــوی
هــم باشــد .از مشــخصههای بــارز ایــن فرهنــگ تأکیــد بــر اصــل تــوازن (تقــارن و اعتــدال) اســت
کــه بیشــک هرچــه در فراینــد مرمــت بافــت تاریخــی حــرم بیشــتر مطمــحنظــر قــرار گیــرد ،بــه
آرامشبخشــی بیشــتر فضــای ذهنــی و روحــی زائــران خواهــد انجامیــد .بــه نظــر میرســد در ایــن
زمینــه ،پیشــتر و بیشــتر از هــر مقــال و مجــال ،بایــد بــه تبویــب مرمــت پرداختــه و حوزههــای آن از
هــم تفکیــک شــود تــا تحیرهــا و تقیدهــای حرفـهای از میــان برداشــته شــود.
 .1-2-1تبویب مرمتگری
علــم بهعنــوان یــک حقیقــت وجــودی ،از دو حیــث بررســی میشــود :نخســت حیــث وجــودی و
هستیشــناختی آنکــه مربــوط بــه خــود علــم بــوده و بــه بحــث از ســنخیت علم و غیــره میپــردازد
و هیــچ ارتباطــی بــا واقــع نــدارد .دوم از حیــث حکایتگــری علــم و معرفــت اســت کــه در ایــن حالت
ارتبــاط علــم بــا واقــع (واقعنمایــی آن) و امــکان رســیدن بــه واقعیــت و مطابقــت بــا آن و ...مــد
نظــر اســت .بخــش نخســت بــر عهــدۀ «هستیشناســی» معرفــت و بخــش بعــدی بــر عهــده
«معرفتشناســی» اســت.
افــزون بــر ایــن هنــر و معمــاری کــه محصــول تــراوش ذوقــی انســان و ناظــر بــه خالقیــت اوســت،
معنــای ژرفتــری هــم دارد کــه همــان وجــه معرفتــی آن اســت .بــه عبارتــی ،هنــر و معمــاری ،نــوع
خاصــی از معرفــت نســبت بــه انســان و جهــان اســت .بــا اینهمــه بــرای فهــم بهتــر آن ناگزیــر از
طبقهبنــدی تأمــات هنــری هســتیم.
تدویــن ،تبویــب و طبقهبنــدی علــوم بــه یــک عبــارت بــا ارســطو آغــاز شــد .گرچــه پیــش از او
افالطــون در مجموعــه آثــار خــود در نمایانــدن گونـهای پیکرهبنــدی از علــوم کوشــیده بــود .چنین
صورتبنــدی را فارابــی نیــز در احصاءالعلــوم انجــام داد و چهبســا بــه همیــن دلیــل معلــم ثانــی
لقــب گرفــت .در مباحــث معرفتــی ،تبویــب و شــاخهبندی علــوم ،بحــث بســیار مهــم و کارســازی
اســت؛ تبویبــی کــه نخســتینبار بــا تقســیم علــم بــه علــوم نظــری و عملــی آغــاز شــد و در رهگــذر
پرفــراز و نشــیب تحــول معانــی و علــوم ،تقســیمات گســتردهتری را نیــز پذیرفــت .در برخــی آثــار
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پژوهشــی کــه تبویــب و شــاخهبندی بهدرســتی انجــام شــده ،امــکان تمرکــز و دقــت مطالعاتــی
بیشــتری میســر شــده اســت .بــرای همیــن اســت کــه بــاب مرمــت ،بــاب موضــوع مرمــت و
بهخصــوص بــاب موضــع فکــری و اعتقــادی مرمتگــر بســی حائــز اهمیــت اســت و هریــک را بایــد
در مقــام خــاص خــود نشــاند و قــرارداد.
ایــن موضــوع مهــم بــه دالیــل بســیار در حــوزۀ مرمــت از ظرافــت مضاعفــی برخــوردار اســت تــا
آنجــا کــه امــروزه بــا هــدف تحقــق حفاظــت ،بــا زندهســازی و تــداوم زندگــی بناهــا و مجموعههــای
فرهنگــی و تاریخــی و نیــز تربیــت نیــروی متخصــص مــورد نیــاز دورههایــی در ســطوح مختلــف در
آمــوزش عالــی ایــران طراحــی شــده اســت کــه مهمتریــن آنهــا دوره کارشناســی ارشــد مرمــت
بناهــا و بافتهــای تاریخــی اســت .بــا توجــه بــه پیشــینۀ انــدک دانشــگاههای ایــران در برگــزاری
ایــن دوره ،تفاوتهــای بــارز و برجســتهای در بضاعتهــای آموزشــی و پژوهشــی واحدهای درســی
دوره مذکــور بیــن آمــوزش عالــی ایــران و دیگــر دانشــگاههای معتبــر جهــان وجــود دارد .البتــه این
تفــاوت تــا حــد زیــادی طبیعــی و بدیهــی اســت؛ چــون پیشــرفتهای اخیــر جهانــی علــم مرمــت،
تحوالتــی زیــادی در آمــوزش عالــی ایــن دوره ایجــاد کــرده اســت .مطالعــه تطبیقــی بیــن اهــداف،
مــواد درســی و واحدهــای آموزشــی ایــن دوره در دانشــگاههای ایــران و دانشــگاههای جهــان
تفاوتهــای معنــاداری را در اهــداف تفکیــک ســاحتهای مرمــت بناهــای تاریخــی ،مرمــت
بافتهــای تاریخــی ،توجــه بــه معرفتشناســی آثــار تاریخــی و ســهم دانشهــای تجربــی مرتبــط
در حفاظــت و نیــز توجــه بــه ماهیــت میانرشــتهای مرمــت نشــان میدهــد.
مرمــت علمــی تجربــی ،اقدامــی پیشــگیرانه و درمانــی در حــوزۀ موضوعــات می ـراث فرهنگــی
اســت .مرمــت را میتــوان ترکیبــی از تئــوری و مهــارت دانســت .بــا اینکــه اســاس حفاظــت و مرمــت
در طــول زمــان از مهــارت فــراوان صنعتگــران و هنرمنــدان برآمــده اســت ،در رهگــذر ســالهای
متمــادی حفاظــت و مرمــت معمــاری در تعامــل و ترابــط بــا بســیاری از علــوم همچــون علوم انســانی
و طبیعــی ،شــیمی و فیزیــک کاربــردی و همچنیــن عناصر تحلیلــی ،ســازمانی و ِحکمــی ،بهصورت

رشــتهای آموزشــی و توســعهیافته رخ نمایانــده اســت .پژوهشهــای وســیع اخیــر دربــارۀ حفاظــت و
مرمــت ،ایــن رشــته را بــا رویکردهــای میانرشــتهای مواجــه ســاخته اســت .گرچــه ســاختار متعــارف
دانشــگاهی آن بــه همــان حــال باقــی مانــده ،امــا موضوعــات و مســائل مشــترک بیــن رشــتهها و
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مطالعــات حــوزۀ حفاظــت معمــاری و بناهــای تاریخــی ،همپوشــانیها میان ایــن رشــتهها را افزایش
داده اســت؛ البتــه میطلبــد تــا محدودههــا ،اشــتراکات و همافزاییهــای بیــن تخصــص حفاظــت
و مرمــت بناهــای تاریخــی و دیگــر حوزههــا همچون معماری ،باستانشناســی ،مهندســی عمـران و
علــوم اجتماعــی بهدقــت طــرح و بیــان شــود.
مرمتگــر دانشآموختــهای فراتــر از یــک معمــار یــا مهنــدس ســازه یــا متخصــص شــیمی یــا
جامعهشــناس اســت .کســی کــه مرمــت یــک بنــا یــا مجموعـهای از بناهــای در همپیوســته را بــر
عهــده میگیــرد ،بهگون ـهای میکوشــد تــا فردیــت خالقــه ،مســتقل و منحصربهفــرد خــود را نیــز
بــه حوزههــای تاریخــی بنــا وارد کنــد .چنیــن نگاهــی تأثیــر دو مؤلفــه «حــس مــکان» و «حــس
تعلــق» را کــه ســبب تجــری اصالــت بــه فضــای مرمتشــده بافــت میشــوند ،پــی میریــزد.
دغدغــۀ اصلــی ایــن پژوهــش ماندگارســازی بافتــار از مســیر کیفیکــردن مفهــوم مرمــت ،یعنــی
القــای مفاهیمــی همچــون شــخصیت و کمــال بافــت و همچنیــن پیبــردن بــه منزلــت و مقــام
اصالــت و ارزشهــای فرهنــگ رضــوی در تشــکل فراینــد مرمــت اســت .افزایــش و ارتقــای حــس
تعلــق و حــس مــکان ،منجــر بــه اعتــا و ارتقــای کیفیــت زندگــی افــراد مــدرک بافــت شــده و نهتنها
در اصالـتدادن بــه فضــا مؤثــر خواهــد بــود ،بلکــه تأثیر کیفــی آن باعــث ارتقــای فهم زیبایــی بافت
میشــود.
همــه ایــن مــوارد معطــوف و منــوط بــه تبویــب مباحــث اســت تــا راههــای نرفتــه و راههــای رفتــه
و کژراهههــا بهدرســتی از هــم تفکیــک شــود و امــکان مطالعــه شــیوهها و شــئونات و شــرایط
بهدرســتی معلــوم گــردد .در هــر مرمتــی دو عامــل از هــم بایــد تمیــز داده شــود :موضــوع مرمــت
و عامــل انســانی (مرمتگــر) کــه بهعنــوان مداخلهگــر در موضــوع مرمــت (اثــر تاریخــی) نقــش
تعیینکننــدهای دارد .از ســوی دیگــر ،بــا اینکــه راهبردهــا و رهنمودهایــی بهطــور عــام و خــاص
بــرای امــر مرمــت قیــد شــده اســت ،خصایــص مرمتگــر و بهعبارتــی دنیــای خــاص او چنــدان
درخــور توجــه قــرار نگرفتــه اســت .در بیشــتر پژوهشهایــی کــه بــا موضــوع مرمــت بناهــای
دینــی بــه رشــتۀ تحریــر و تفحــص درآمــده از «دیــن» بهعنــوان وصــف بنــا اســتفاده شــده اســت.
بــه بیانــی دیگــر ،مرمتگــر آن همچــون دیگــر مرمتگــران بــا اســتفاده از اصــول و ضوابطــی متقــن
ً
و صرفــا تحصلــی بــه مرمــت میپــردازد .ایــن در حالــی اســت کــه در حــوزۀ معمــاری اســامی
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وجــوه اعتقــادی مرمتگــران و معمــاران بــر قواعــد ِحــرف و مشــاغل مقــدم اســت .آنهــا بــه مرمــت
نمیپرداختنــد کــه بــه مرمــت پرداختــه باشــند ،بلکــه اهتمــام ایشــان مبتنــی بــر شــهود غیــب و

شــعور اعتقــادی بــود .افــزون بــر همــه مــواردی کــه میبایــد هنرمنــدان و معمــاران ایــن ســاحت
ً
داشــته باشــند ،بــه اهلیــت اعتقــادی ایشــان بهمثابــه زائــر قویــا تأکیــد شــده بــود.
 .2-2-1سیر مرمت در حرم رضوی
«زیــارت» وجــه کالبــدی و روحــی برانگیزاننــده اســت .تنهــا وقــوف بــه کالبــد بیرونی زیــارت برای
مرمتگــر کافــی نیســت؛ زیــرا «مهمتریــن مســئله در زیــارت ،معرفــت نســبت بــه مــزور و زیــارت
باطنــی اســت کــه بهعنــوان مغــز و روح زیــارت بیــان شــده اســت .رســیدن بــه اهــداف زیــارت،
جــز بــا رعایــت آداب آن ،میســر نخواهــد شــد»(فالحیان .)7 :1397 ،مرمــت بناهــای حــرم مطهــر
رضــوی و متعلقــات آن مســتلزم ادراک درســت از ماهیــت زیــارت اســت؛ چراکــه «زیــارت ،دیــدار
خودخواســته اماکــن مقــدس اســت کــه ابعــاد عینــی و ذهنــی دارد .بعــد عینــی زیــارت متضمــن
«نهادمنــدی» و «توجیهمنــدی» اســت .درحالیکــه نهادمنــدی زیــارت ،حاصــل انجــام مکرر عمل
ً
زیــارت در چارچــوب آداب و احــکام معیــن مذهبــی اســت .توجیهمنــدی زیــارت عمدتــا شــامل
مجموعــه احادیــث و روایاتــی اســت کــه در فضیلــت و ثــواب زیــارت نقــل شــده اســتُ .بعــد ذهنــی
زیــارت متضمــن درونیســازی معنــای زیــارت اســت کــه بــه آگاهــی زائــر از خارقالعادهبــودن
زیا رتشــونده و خضــوع در برابــر او میانجامد»(یوســفی و اورعــی .)180 :1391 ،مرمــت
بناهــای زیارتــی هــمماننــد ســنخهای متنــوع ،تجربــۀ زیــارت رویکردهــای متفاوتــی دارد« .بــر
ایــن اســاس پنــج ســنخ «زیــارت ســنتگرا عــادت گــرا»« ،زیــارت شــریعتگرا مناســکگرا»،
«زیــارت عاطفهگــرا معناگــرا»« ،زیــارت مبادلهگــرا کارکردگــرا» بــر اســاس میــزان حضــور و بــروز
شــاخصهای مختلــف تجربــه زیــارت ،شناســایی و از هــم متمایــز میشــوند»(پویافر:1397 ،
 .)78مرمــت بناهــای دینــی ماننــد حقیقــت دیــن بــرای تثبیــت معرفــت و آگاهــی زائــر صــورت
میگیــرد .پــس چگونــه ممکــن اســت کــه فاعــل امــر مرمــت بتوانــد بــدون آگاهــی و نیــل بــه
زیــارت باطنــی بــه دســتاورد شایســتهای دســت یابــد .گاه در فراینــد مرمــت بناهــای حــرم مطهــر
برخــی از مــوارد متعالــی ،برخــی تعدیــل و برخــی حــذف میشــد« .ضریــح شــیر و شــکر چهارمین
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ضریــح قرارگرفتــه بــر مضجــع شــریف امــام رضــا  gبــوده اســت کــه در نیمه شــعبان ســال 1379
قمــری در محــل قبــر نصــب شــده اســت .کتیبههــای ایــن ضریــح شــامل ســورۀ «یــس» ،ســوره
«انســان» ،اســمای الهــی ،احادیثــی در شــأن امــام رضا  gو اســمای چهــارده معصوم  bاســت
ً
کــه اکثــرا بــه خــط زیبــای ثلــث کتابــت شــده اســت .بــه علــت مرمتهــای صــورت گرفتــه بــر ایــن
ضریــح ،در کتیبههــای آن تغییراتــی ایجــاد شــده بــه صورتــی کــه تعــدادی از ایــن کتیبههــا بــا
نقــوش اســلیمی فلــزی تعویــض و تعــدادی از اســمای الهــی از قســمت تــاج ضریح برداشــته شــده
اســت»(صالحی و همــکاران.)16 :1395 ،
بهرغــم اهمیــت مرمــت بناهــای رضــوی متأســفانه نبــود مبانــی نظــری منســجم و مبتنی بــر روح
ً
ایــن بناهــا ،فرهنــگ رضــوی و طبعــا نبــود دســتور زبــان مشــترک در بیــن مرمتگــران خودنمایــی
میکنــد« .در مقــام مقایســه بررســی واژگان تخصصــی مرمــت همچــون نمادهــای ریاضــی ابــزار
انتقــال مفاهیــم پیچیده و دشــوار هســتند .اگــر از این واژگان بهدرســتی اســتفاده نکنیــم ،همانند
آنچــه در ریاضیــات قدیــم ایــران بــه علــت عــدم اســتفاده از نمادهــای ریاضــی اتفــاق افتــاد ،انتقال
مطالــب و بالطبــع پیشــرفت علــم بســیار دشــوار و حتــی ناممکــن خواهــد شــد»(بنیادی:1390 ،
.)125
در تاریــخ مرمــت بناهــای حــرم مطهــر رضــوی هــر سلســلهای از ســاطین و فرمانروایــان کــه
ارادت بیشــتری بــه حضــرت رضــا  gداشــتند ،در مرمــت ایــن بناهــا اهتمــام بیشــتری نشــان
ن مثــال میتــوان از سلســلۀ صفــوی نــام بــرد« .آنــان بــه حــرم امــام رضــا g
میدادنــد .بهعنــوا 
توجهــی ویــژ ه داشــتهاند کــه دلیــل عمــدۀ آن ،برگزیــدن مذهــب شــیعه و ادای احتــرام بــه بــزرگان
ایــن مذهــب بــوده اســت .اللهوردیخــان ،از نخبــگان نظامــی عصــر صفویــه توجــه خاصــی بــه
معمــاری ایــن دوران کــرد ه اســت .ایــن امــر را میتــوان بــا نگاهــی بــر آثــار بهجــا مانــده از وی در
مشــهد و شــیراز (مدرســه خــان) تأییــد کــرد .گنبــد اللهوردیخــان ،یــادگاری چشــمگیر از نظــر
زیبایــی و معمــاری اســت کــه توجــه تمــام هنرمنــدان و کارشناســان هنــری را بهســوی خــود جلــب
میکنــد .آرتورپــوپ در کتــاب معمــاری ایــران ،آن را کاملتریــن قســمت مرقــد امــام رضــا g
میداند»(شایســتهفر.)78: 1389 ،
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بقعــۀ مبارکــه حضــرت رضــا  gبارهــا توســط مهاجمــان و حاکمــان متعصــب همچــون غزهــای
ترکمــان و مغولهــا تخریــب شــده است(ســیدی .)۱۸ :۱۳۷۸ ،ابــن ابیالحدیــد در شــرح
نهجالبالغــه مینویســد کــه مغــوالن در ســال  ۶۱۸قمــری ابتــدا بــه تــوس حملــه آوردنــد ،شــهر
را غــارت کردنــد و مــردم را بــه قتــل رســانیدند .ســپس وارد مشــهدالرضا شــدند و آنجــا را هــم خــراب
کردنــد .اگرچــه بعضــی منابــع از خرابــی بــارگاه مقــدس رضوی به دســت مغــوالن ســخن گفتهاند،
ولــی بــا وجــود ایــن کــه مــردم مشــهد را بــه قتــل رســانیدند ،بــارگاه رضــوی را حداقــل تخریــب
نکردند(ســیدی.)1378 ،
ً
در دورۀ غزنویــان ســوریبنمعتز ،والــی خراســان منــارهای بــرای حــرم ســاخت کــه احتمــاال
همیــن منــاره مجــاور گنبــد اســت .مســجد باالســر نیــز کــه محــراب آن باقیمانــده بــه دســت یکی
از دبیــران مســعود غزنــوی ســاخته شــد .در روزگار ســلجوقیان شــرفالدین ابوطاهــر قمــی پــس از
مرمــت بنــا گنبــدی کاشـیکاری شــده را روی قبــه حــرم بنــا کــرد و منــارهای کنــار آن ســاخت .در
دورۀ خوارزمشــاهیان روضــۀ رضــوی مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه کتیبههایــی از آن زمــان در حــرم
موجــود اســت(عالمزاده .)1394،بــه عقیــدۀ برخــی ســیاحان و محققان(ابــن حوقــل)1384 ،
مرقــد منـ ّـور امــام رضــا  gاز دیربــاز ،افــزون بــر محلــی زیارتــی ،مکانــی بــرای عبــادت و ُّ
تهجــد
هــم بــوده اســت .ایــن موضــوع نقــش مهمــی در اهتمــام بــه توســعه و مرمــت آن داشــت .روزگار
ســامانی برخــوردار از ویژگیهــای ارزشــمندی بــود کــه بیشــک بــر توســعه و ترمیــم فضاهــای
مطهــر اثرگــذار بــود .گفتهانــد کــه «خراســان بــزرگ در ایــن عهد بــه اوج رشــد و شــکوفایی فرهنگی
ب پارســی در ایــن دوران بهانــدازهای نیــرو گرفــت کــه قرنهــا پــساز آن نیــز
رســید .فرهنــگ و اد 
ناتــوان نگردیــد و در همــه حکومتهــای پســین ایــران تأثیــر گذارد»(رفائــی .)48 :1388 ،بهنظــر
میرســد توســعۀ بــارگاه منــور رضــوی در دورۀ حکومــت «امیرمنصــور محمدبــن عبدالــرزاق»،
حاکــم تــوس در عهــد ســامانیان ،شــتاب بیشــتری بــه خــود گرفتــه باشــد؛ زیــرا او شــیعیمذهب
بــود و تالشهایــی بــرای توســعه و مرمــت حــرم مطهــر رضــوی و آســایش زائــران و مجــاوران آن
انجــام داد.
توســعۀ بنــای حــرم مطهــر رضــوی در دورۀ ســلجوقیان شــتاب کمتــری داشــت .ایــن امــر بیشــتر
بــه رویکردهــای مذهبــی خــاص ســاطین ســلجوقی مربــوط میشــد .بــا اینحــال ،بــا زوال
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تدریجــی ســلجوقیان و تغییــر مشــی مذهبــی آنهــا ،از دوران سلطانســنجر بــه بعــد ،برخــی
ساختوســازها در مشــهد و بهویــژه حــرم مطهــر رضــوی بــرای رفــاه حــال زائــران و مجــاوران انجــام
شــد .بهعنــوانمثــال ،قدیمیتریــن ســنگ مرقــد مطهــر امــام رضــا  gکــه هــم اکنــون در مــوزۀ
آســتان قــدس رضــوی نگهــداری میشــود و بــا خطــی شــبه کوفــی نوشــته شــده اســت ،مربــوط
بــه ســال  516قمــری و دوران امــارت عضدالدیــن فرامــرز علــی ،والــی منصــوب سلطانســنجر
ســلجوقی اســت .عضدالدیــن فرامــرز در ســال  510قمــری ســاخت بــاروی شــهر مشــهد را آغــاز
کــرد؛ بارویــی کــه احــداث آن تــا ســال  515قمــری طــول کشــید .برخــی کاشـیکاریهای اطراف
ضریــح مطهــر امــام رضــا  gو قســمتهای قدیمــی حــرم رضــوی نیــز در دوران سلطانســنجر
انجام شــده اســت .توســعۀ شــهر مشــهد و حــرم مطهــر امــام رضــا  gدر دورۀ خوارزمشــاهیان نیز
ادامــه یافــت .بعضــی از کاشـیهای فاخــر و ارزشــمند حــرم منــور رضــوی را منســوب بــه ایــن دوره
تاریخــی میداننــد .بــا اینحــال ،حملــۀ مغــوالن و اشــغال مشــهد ،نهتنهــا رونــد توســعه را متوقــف
کــرد؛ بلکــه خرابیهــای زیــادی در بــه دنبــال داشــت.
در دورۀ ایلخانــی ،برخــی ویرانههــای شــهر مشــهد مرمــت شــد؛ امــا بــا هجــوم تیمــور به خراســان
دوبــاره هرجومــرج همهجــا را فراگرفــت .ایــن وضعیــت تــا دوران حکومــت شــاهرخ ،پســر تیمــور
ادامــه داشــت .در دوران شــاهرخ اقدامــات بــرای آبادانــی شــهر مشــهد و توســعه و مرمــت حــرم
مطهــر رضــوی از ســر گرفتــه شــد .بــا حاشــیهگزینی تــوس ،جمعیــت مشــهد افزایــش یافــت؛ بــه
همیــن دلیــل بارویــی جدیــد بــرای شــهر ســاخته شــد .افزون بــر ایــن ،به همت گوهرشــاد همســر
شــاهرخ ،مســجد جامــع زیبایــی در مشــهد ســاختند (مســجد گوهرشــاد) .از دیگــر بناهــای ایــن
دوره میتــوان بــه بنــای «مدرســۀ پریــزاد» اشــاره کــرد کــه بانــوی بانــی آن ،پریــزاد ندیــم گوهرشــاد
ً
و ظاهــرا از نــوادگان ربیعبــن خثیــم معــروف بــه خواجــه ربیــع بــوده اســت .ســاخت مدرســۀ «دو
درب» ،رواقهــای «دارالســیاده» و «دارالحفــاظ» نیــز در همیــن دوره انجام گرفت .توســعه و عمران
مشــهد و بهویــژه حــرم مطهــر رضــوی در دورۀ تیمــوری باعــث رونــق شــهر شــد.
در دورۀ صفویــه ،شــهر مشــهد اهمیــت و موقعیتــی دوچنــدان یافــت و احــداث بارویــی بلنــد
بــرای آن بــه فرمــان شاهتهماســب صفــوی آغــاز شــد .مدتــی بعــد ،کاشـیهای گنبــد حــرم مطهــر
رضــوی را جمـعآوری و خشـتهای طــا را جایگزیــن آن کردنــد .در همیــن دوره ،منــاره کنار گنبد
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نیــز مرمــت و طــاکاری شــد .در دوران شــاهعباس اول ،ســومین خیابــان ایــران بــا طراحــی شــیخ
بهایــی در ایــن شــهر ســاخته شــد .ســرداران و رجــال صفــوی موقوفــات ارزشــمندی را وقــف حــرم
مطهــر رضــوی کردنــد و در مرمــت برخــی از بناهــا کوشــیدند .آنهــا مــدارس مهمی مانند مدرســۀ
«عباســقلیخان شــاملو» تأســیس و برخــی رواقهــا را بــه حــرم مطهــر افزودنــد .در دوران نادرشــاه
افشــار ،توســعه مشــهد بــاز هــم ادامــه یافــت و در پــی جاریشــدن نهــر نــادری کــه آب چشــمه
«گلســب» (چشــمه گیــاس امــروزی) را بــه حــرم مطهــر میرســاند ،ســقاخانهای ســاختند کــه
ً
ابتــدا بــه ســقاخانه نــادری و ســپس بــه نــام ســازندهاش ،اســماعیل طالیــی معــروف شــد .ظاهــرا
بیــن ســالهای  1145 -1144قمــری نادرشــاه ســنگابی یکپارچــه از ســنگ مرمــر و بــا ظرفیــت
ُ
ســه کــر را از هــرات بــه مشــهد آورد و فرمــان احــداث ســقاخانه را داد .این ســقاخانه در ســال 1347
شمســی مرمــت شــد .در دوران قاجاریــه آینـهکاری حــرم مطهــر بــا آینـهکاری روضــه منــوره رضوی
در ســال  1275قمــری  1237/شمســی آغــاز شــد .همچنیــن صحــن دیگــری (صحــن نــو) بــه
مجموعــه ســاختمانهای حــرم مطهــر رضــوی افــزوده شــد کــه امــروزه بــا نــام صحــن «آزادی»
شــناخته میشــود .ایــوان ایــن صحــن در دورۀ ناصرالدینشــاه مرمــت و طــاکاری شــد و بــه ایــوان
«ناصــری» شــهرت یافــت .بــا پیــروزی انقــاب اســامی ،فراینــد توســعه و مرمــت حــرم مطهــر
شــتابی چنــد برابــر پیــدا کــرد .افزایــش تعــداد زائــران و مجــاوران بــارگاه منـ ّـور امــام رضــا  gو لزوم
خدمترســانی بهتــر و بیشــتر ،باعــث شــد طرحهــای عمرانــی و مرمتــی متعــددی در حــرم مطهــر
رضــوی اجــرا شــود .طــی ســالهای پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،رواقهــا و صحنهــای
متعــددی بــه حــرم مطهــر امــام رضــا  gافــزوده شــده اســت کــه از میــان آنهــا ،میتــوان بــه
صحنهــای «جامــع رضــوی»« ،کوثــر»« ،هدایــت»« ،غدیــر» و رواقهــای «امــام خمینــی (ره)»،
«دارالحجــه»« ،غدیــر»« ،کوثــر» و «دارالمرحمــه» اشــاره کــرد.
 .3-2-1همجواریهای معماری اسالمی و فرهنگ رضوی
هنــر و معمــاریماننــد فرهنــگ دینــی ،بهویــژه فرهنــگ رضــوی بــه تعامــل بــا مخاطــب
میاندیشــد و حقیقــت خــود را در ارتبــاط آفرینیهــای مؤثــر و مفیــد بــروز و ظهــور میدهــد.
«ایــن شــاخص کارآمــد را در فرهنــگ رضــوی در قالــب مناظــره بــه نحــو بهتــری میتــوان دریافــت.
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امــری کــه نشــان از مصلحــت و مســالمت دارد .مناظــره بــه معنــای گفتوگو میــان دو نفــر از دیرباز
تاکنــون یکــی از بهتریــن و مؤثرتریــن روشهــا در تبلیــغ و بیــان واقعیتهــا بــوده اســت[ .حضــرت
رضــا  ]gبــا تفکــر و اندیشــۀ ســازنده در مناظــرات توانســتند حقانیت اســام و آموزههای شــیعی
را تبییــن کنند»(اکبــری و احمدینــژاد .)9 :1400 ،هنرمنــدان و معمــاران بــا زبــان رنــگ و حجم و
فــرم و ...بــه گفتوگــو بــا مخاطــب مینشــینند و همچــون فرهنــگ رضــوی در فــروغ مســالمت بــه
انتقــال آرای خــود میپردازنــد و از عاطفهانگیــزی بهــره میجوینــد .بــرای همیــن اســت کــه زبــان
هنــر و معمــاری را بایــد زبــان مناظرههــای دلآمیــز دانســت کــه غایتــی جــز تنویــر نــدارد.
فرهنــگ رضــوی مبتنــی بــر نظــام عاطفــی زبان اســت .ایــن حقیقــت در هنــر و معمــاری جایگاه
بنیــادی دارد« .نظــام عاطفــی از گفتمانهایــی اســت کــه در نشــانه معناشناســی ،مطالعــه و
بررســی میشــود .در گونــۀ عاطفــی ،تعامــل میــان مجموعههــای بــزرگ نشــانهای کــه صورتهــای
بیــان (دال) و صورتهــای محتــوا (مدلــول) نامیــده میشــود ،فراینــد نشــانه معنایــی را تحقــق
میبخشــد .همیــن تعامــل ،اســاس مباحــث در ایــن نظــام را شــکل میدهــد .ایــن رابــط تعاملــی
زمین ـهای فراهــم م ـیآورد تــا شــوشگران بــا حضــور ادراکــی حســی و عاطفــی خــود در فراینــد
معنادهــی مشــارکت کننــد .بــر ایــن اســاس در هــر گفتمانــی بــا ســازوکارهای عاطفــی مختلفــی
ل مطالعــه هســتند .درواقــع «دنیــای عاطفــی زبانــی اســت کــه نظــام
مواجــه میشــویم کــه قاب ـ 
خــاص خــود را دارد و کار نشــانه معناشناســی مطالعــه همیــن نظــام و بررســی شــرایط تحقــق و
طغیــان معنــا در آن است(میرحســینی و کنعانــی.)171 :1398 ،
هنــر و معمــاری اســامیماننــد فرهنــگ رضــوی برخــوردار از دو مضمــون بارز و برجســته اســت:
«مضمــون اول ،احتــرام و شــناخت فرهنــگ متقابــل در عیــن پایبندی بــه فرهنگ خــود و مضمون.
دوم ،برخــورد مناســب بــا فرهنــگ متقابــل اســت(نامدار جویمــی و ســیدعلیقلی.)117 :1398 ،
هنــر و معمــاری اســامی همــواره بــه پایــداری میاندیشــد و میکوشــد تــا پایــداری در مفاهیــم
و زیبایــی را تــا حــد امــکان رعایــت کنــد .ایــن هنــر هرگــز خــود را محــدود و محصــور در لحظــه
نمیدانــد؛ بلکــه میکوشــد تــا پیامهــای مــد نظــر خــود را بــه فراســوی مــکان و زمــان تقویمــی
برســاند و بکشــاند .بــرای همیــن اســت کــه بــه بــاور برخــی از محققــان «ســیره و فرهنــگ رضــوی
مبتنــی بــر فرهنــگ پایــداری ،تأثیــری شــگرف در ادب فارســی داشــته اســت .ســیره و فرهنــگ
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رضــوی بــا توجــه بــه وجــود مرقــد مطهــر امــام رضــا  gدر ایــران اســامی و بازتــاب جلوههــای
پایــداری تاثیرپذیرفتــه از آن در اشــعار شــاعران ایرانزمیــن ،همــواره سرمشــق زندگــی ایرانیــان
بــوده اســت»(آقاخانی بیژنــی و صادقــی.)127 :1397 ،
هنــر و معمــاری اســامی در ضمــن انجــام تکالیــف خــود و فضاگشــایی بــرای تحقــق منویــات
دینــی در اندیشــه الگوســازیهای شایســته هــم هســت؛ بدیــن معنــی کــه تــداوم پیــام خــود
مســتلزم ایجــاد الگوهایــی اســت کــه بتوانــد بــه فراینــد بــروز نمونههــای شــاخص در مکانهــا و
زمانهــای آتــی مــدد رســاند .ایــن الگوســازی را در فرهنــگ رضــوی هــم بهروشــنی درمییابیــم
و در اصــل ُدر مییابیــم یعنی«ارائــه الگــوی شایســتگیهای اجتماعــی بــرای ســرمایۀ انســانی بــر
اســاس ســیرۀ معصومیــن (bنامــدار جویمــی و ســیدعلیقلی.)139 :1398 ،
هنــر و معمــاری اســامی بــه جامعــه آرمانــی میاندیشــد و الگوهــای خــود را مبتنــی بــر چنیــن
جامع ـهای شــکل میدهــد« .یکــی از اهــداف مهــم پیامبــران الهــی و جانشــینان آنــان برقــراری
زنـــدگی نیکـــو یـــا جامعه آرمانی بوده است .گرچه اصطالح «مدینۀ فاضله» یـــا «جامعۀ آرمـــانی»
در قـــرآن یـــا متـــون روایــی نیســت ،ایــن موضــوع ریشــه در تعالیــم انبیــا داشــته و مجموعــۀ آیههــا
و روایتهایــی کـــه دربــاره هــدف و کیفیــت زندگــی مطلــوب یــا حیــات طیبــه ســخن میگویــد،
مــا را بــه ایــن سمتوســو هدایــت میکنــد .از نظــر قــرآن کریــم و روایتهــای معصومــان نهتنهــا
دســتیافتن بــه جامعــه آرمانــی امکانپذیــر اســت ،بلکــه هــدف بعثــت انبیــا همیــن بــوده
اســت .قــرآن و عتــرت دو یــادگار بینظیــر پیامبــر اکــرم  nهســتند و امـــام رضـــا  gپــارۀ تـــن
رســولالله  ،nوارث انبیــای بــزرگ الهــی و امامــان پیــش از خــود اســت؛ اینــان هــم در حکمـــت
نظــری و هــم در حکمــت عملــی بــه تــاش و مجاهــدت بــرای تبییــن و تحقــق ایــن هــدف دیرینـــه
پرداختهاند»(ســروری مجــد .)77 :1392 ،بــر پایــۀ چهارچــوب نظــری تنیدگــی دین و هنــر ،میان
فرهنــگ رضــوی و معمــاری اســامی میتــوان همصداییهــا و همنواییهایــی را مشــاهده و
برجســته کــرد کــه خویشــاوندی و ترابــط میــان آنــان را تســهیل میکنــد .هنــر اســامی و فرهنــگ
رضــوی هــر دو «نگــرش بــه دیــن دارنــد»« ،فرهنــگ ســازند»« ،انســان ســازند»« ،اخالقگراینــد»،
«رمزگــرا و نمادگراینــد» و «کارکــرد ترغیبــی دارنــد» .بــر بنیــاد ایــن اشــتراک البتــه تعاملهــای
گســترده بیــن آن برقــرار میشــود و بایــد برقــرار بشــود .بــه ایــن معنــی کــه از یکســو معمــاری
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بــه خدمــت انتقــال و تثبیــت فرهنــگ رضــوی درمیآیــد و امکاناتــی را در اختیــارش میگــذارد.
ازجملــه« :محمــل تفکــر و معــارف رضــوی قــرار میگیــرد»« ،شــخصیت و امامــت اما م رضــا  gرا
معرفــی میکنــد»« ،ســیرۀ فــردی امــام رضــا  gرا تبییــن میکنــد»« ،ســیرۀ اجتماعــی امــام رضا
 » gرا جلوهگــر میســازد»« ،وجــوه و جنبههــای معنــوی امــام رضــا  gرا نشــان میدهــد» و
«فرهنــگ زیــارت و میــراث فرهنگــی برآمــده از آن را خاطرنشــان میکنــد» .از دیگــر ســو ،فرهنــگ
ً
ق ایمانی و
رضــوی هــم متقابــا بــر هنــر و معمــاری اســامی تاثیــرات وســیعی دارد ماننــد« :تعمیـ 
کرامــت انســانی»« ،گســترش و گرانبارســازی معنویتگرایــی»« ،ارائــه ایدههــای انســانی و معنوی
و متعالــی» و «الگودهــی در مواجهــه بــا اندیشـههای بــرون فرهنگــی و نــازل».
 .4-2-1ترامتنیت در رویکرد مرمتی به بناهای تاریخی
«متــن» هــر آن چیــزی اســت کــه در آن نشــانهها جمــع و معنــادار شــود و مفهومــی خــاص را
بــه مــا برســاند .بــر اســاس ایــن تعریــف هــر آنچــه را ببینیــم و بشــنویم و بخوانیــم و حتــی ببوییــم
درصورتیکــه دارای معنــا باشــد ،متــن اســت .بــر ایــن اســاس یــک بنــای تاریخــی از آنجهــت کــه
حــاوی و حامــل یــک معناســت ،گونـهای متــن تلقــی میشــود؛ «ترامتنیــت» پژوهشــی اســت کــه
نــوع رابطههــای یــک متــن بــا غیــر خــود را مطالعــه میکنــد و بــه پنــج حــوزه پژوهشــی تقســیم
میشــود:
. 1بیشــامتنیت :ایــن شــیوه کــه در نیمــۀ دوم قــرن بیســتم بهوســیلۀ ژرار ژنــت  1مطــرح شــد بــه
بررســی رابطــۀ متــون پیشــین و پســین میپــردازد تــا تأثیــر متــون پیشــین را در خلــق آثــار جدیــد
بررســی کنــد.
ً
. 2پیشامتنیت :مدعی است که هر متنی قطعا بر بنیاد متنهای گذشته شکل میگیرد.
. 3پیرامتنیت :در حدود و حوالی متن اصلی به وجود میآید.
. 4فرامتنیت :بسیار فراتر از داللتها و باورهای متعارف به بررسی متن میپردازد.
1. Gerard Genette
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 .5ســرامتنیت :رابطههــای یــک متــن را از حیث نوع ارتبــاط با خود بررســی میکند(پورجعفری،
.)1398
برخــی پژوهشــگران ایــن عرصــه برآنانــد کــه متــن باقیمانــده از پیشــینیان هرگــز آثــاری
طردشــده نیســت ،بلکــه بایــد نگاهــی معاصــر بــه دســتاوردهای فکــری ایشــان داشــت .مرمتگــر
بیشــک بایــد «متــن آگاهــی» داشــته باشــد تــا بتوانــد بــه ژرفــای فعــل حلــول کنــد و بــر عمــل
ُ
خــود احاطــۀ فکــری داشــته باشــد و کنــه اعتقــادی اثــر را برجســته ســازد.
عامــل انســانی بهویــژه در بناهــای مبتنــی بــر ارزشهــای فرهنــگ دینــی بســیار اهمیــت دارد.
«در هــر مرمتــی حداقــل دو عنصــر «موضــوع مرمــت» (ابنیــه و اشــیا) و «عامل انســانی» (مرمتگر)
را بهخوبــی میتــوان از هــم تمییــز داد .بدیهــی اســت کــه مرمتگــر بهعنــوان مداخلهگــر در
اثــر تاریخــی کــه موضــوع مرمــت اســت ،در امــر مرمــت نقــش تعیینکننــدهای دارد .بــا رجــوع
بــه تاریــخ مرمــت و تحلیــل نظریههــا و نگرشهــای مرمتــی مالحظــه میشــود کــه همــواره
موضــوع مرمــت بیــش از عامــل انســانی مرمــت مــورد توجــه بــوده اســت .بــه همیــن دلیــل ،اغلــب
راهبردهــا و رهنمودهــای مرمتــی نیــز را کــه بــر اســاس آن نظریههــا تدویــن شــدهاند ،مرمتگــر
ً
صرفــا در شــأن مجــری رهنمودهــا بــه رســمیت شــناختهاند و تعریف مشــخصی از شــخص مرمتگر
و نحــوۀ ارزیابــی صالحیــت وی بــه دســت ندادهانــد .ایــن درحالــی اســت کــه در حــوزۀ تمــدن
ً
اســامی اوضــاع کامــا متفــاوت اســت و همــواره عامــل حرفــه بــر اصــول و قواعــد اولویــت داشــته
اســت»(ارژمند و امینپــور.)98 :1394 ،
ازجملــه مــواردی کــه بایــد در مرمــت بناها مــورد تأکید قــرار گیــرد ،وجاهتهای ارزش شــناختی
بافــت مربوطــه اســت .ارزش همــان اســت کــه میتوانــد مبنایــی بــرای نظــام رفتــاری قــرار گیــرد
و داوریهــای مــا را شــکل دهــد .در ایــن بــاره برخــی محققــان بســیار تأکیــد کردهانــد( بــه نقــل از
حســینی )1396 ،افــزون بــر شــناخت ارزش بناهــا ،شــناخت اولویتهــای ارزشــی هــم میتوانــد
بســیار بااهمیــت باشــد .اولویــت هریــک از مکانهای میراثــی ،نشــانۀ اولویت مداخلــه در خصوص
سیاســتگذاری ،برنامهریــزی و اجــرای طرحهاســت(قلعهنویی و پیربابایــی .)39 :1397 ،در
اصــل میتــوان گفــت کــه مرمتگــر نظــام ارزشــی حاکــم بــر ادوار مختلــف تاریــخ را احیــا میکنــد و
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اشــاعه میدهــد .ضمــن اینکــه بایــد بــه نکتـهای ظریــف هــم در ایــن راســتا پرداخــت و آن اینکــه به
بــاور بســیاری از پژوهشــگران «امــر مرمــت نهتنهــا در راســتای توســعه بافتهــای بــاارزش تاریخــی
اســت بلکــه احیــای ارزشهای نادر معمــاری هــم هســت»(حناچی و دیبــا« .)51 :1386 ،ارزش،
از بنیادیتریــن پندارههــا در فلســفه مرمــت آثــار تاریخــی اســت .در دورههــای زمانــی گوناگــون
بــا دگرگونــی در ارزشهــای چیــره بــر جوامــع ،بنیانهــای نظــری حفاظــت و مرمــت آثــار نیــز
دســتخوش تغییــر شــدهاند .شــنایی آثــار و ســیر آن در طــول تاریــخ ،بنیــان دسـتیابی بــه مفهــوم
میــراث فرهنگــی در ادوار زمانــی گوناگــون است»(ســامانیان و حجــت.)9 :1396 ،
مرمــت بناهــای تاریخــی امــروزه بهعنــوان گفتمانــی پویــا بــدل گشــته اســت و میتوانــد منشــأ
زایــش دوبــارۀ بســیاری از حقایــق تاریخــی قرار گیــرد .مرمت آثــار تاریخــی در دورۀ رمانتیســم از آن
صــورت قدیمـیاش خــارج شــد و امکانــات ویــژهای را بــرای اغلــب کارهــای مرمتــی عرضــه کــرد.
در ایــن دوره مرمتــکاران ،بهعنــوان هــواداران اصالــت معمــاری معرفــی شــدند(به نقــل از علیــزاده،
 )1379رویکــرد حفاظــت از آثــار معمــاری را بایــد بهعنــوان عناصــری هویتبخــش در قالــب
توســعه ،تعمیــر و مرمــت بهعنــوان رکنــی اساســی در تاریــخ معمــاری ایــران دانســت(حناچی و
آذری .)37 :1392 ،از رهگــذر مرمــت بهینــه اســت کــه هویــت تاریخــی اعتقــادی برمال میشــود،
میپایــد و تثبیــت میشــود .مرمــت را بایــد یکــی از راههــای تاریخنویســی دانســت .چندانکــه
در ســیر تجربههــای حفاظــت و مرمــت ایرانیــان بــا پیشــینۀ نزدیــک بــه یــک ســده بــه ســبب
ســروکار داشــتن بــا آثــار معمــاری و اقدامــات اجرایــی ،اســناد و دادههایــی فراهــم آمــده کــه از نگاه
تاریخنــگاری بســیار قابلتأمــل اســت(به نقــل از نیــکزاد و ایوبــی .)1398 ،برخــی اقــوال و آرا
از منظــری دیگــر بــه موضــوع بحــث نگریســتهاند و مرمــت را اقدامــی درمانگرایانــه در حیطــۀ
موضوعــات میــراث فرهنگــی دانســته و آن را در تعامــل بــا بســیاری از علــوم ازجملــه علــوم انســانی
برشمردهاند(کشــاورز و مهــدیزاده .)85: 1397 ،ایــن امــر نشــان میدهــد کــه مرمــت تنهــا و
تنهــا اختصــاص بــه کالبــد نــدارد و اگرچــه بیشــتر مــردم همــان پوســته بیرونــی امــر را میبیننــد،
امــا نمیداننــد کــه بناهــا ،بنــا دارنــد تــا بــا تاریــخ آنــان ســخن بگوینــد و زمــان متعــارف را از میانــه
برگیرنــد تــا انســانها بتواننــد حقایــق تاریخــی را بهنحــوی دیگــر شــهود کننــد .در اینجــا زبــان
ارتباطــی رایــج از میانــه بــه در مـیرود و ایــن زبــان اشــارتی و انتقالــی اســت کــه دایرمدار میشــود.
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از طرفــی میتــوان گفــت درواقــع مرمتگــر میکوشــد تــا دانــش و بهتبــع آن بینــش مــردم
اکنــون را بــا گذشــته پیونــد زنــد و گذشــته را بــه قضــاوت امــروز بیــاورد و آن را از نــگاه و نیــت
اهالــی اکنــون بیاکنــد .مرمــت را دیگــر نمیتــوان بهعنــوان یــک اشــتغال فنــی صــرف محســوب
کــرد ،زیــرا مرمتگــر کســی اســت کــه فرصتهــای تــازهای را در اختیــار مــردم میگــذارد تــا از
ایــن طریــق بهنحــو بهتــری بــه قرائــت گذشــته بهمثابــه چــراغ راه آینــده بــرای خــود رقــم بزننــد.
«مرمــت و احیــای گنجینههــای گرانقــدر معمــاری ،عــاوه بــر آنکــه فرصتــی بــرای بازخوانــی
و شــناخت ارزشهــای منــدرج در ایــن آثــار اســت ،موجــب انتقــال ایــن ارزشهــا بــه نسـلهای
آینــده هــم خواهــد شــد»(یزدی و بیــکزاده .)65 :96 ،بســیاری از پژوهشــگران ایــن عصــر
متفقالقولانــد کــه «آثــار معمــاری بازمانــده از ادوار گذشــته (بناهــا تــا محوطههــای تاریخــی)
بخشهــای ارزشــمند میــراث فرهنگــی محســوب میشــوند کــه نیازمنــد مرمــت هســتند و لــذا
معتقدنــد کــه «مرمــت؛ فراینــد دریافــت بهتریــن دســتاورد و کمتریــن آســیب بــه بنــا محســوب
میشــوند»(فرجی.)85 :1395 ،
امــروزه مرمــت توانســته اســت بــه حوزههــای مختلــف نیازهــای انســان امــروزه راه یابــد و الحــان
و الســنه مختلفــی بــه خــود بگیــرد« .تــا پیــش از ســدۀ هجدهــم میــادی ،چهــار ارزش مذهبــی،
کاربــردی ،هنــری و تاریخــی در تصمیمگیریهــای مرمتــی کارســاز بودنــد ،امــا در ســدههای 18
و  19میــادی ،بــا شــکلگیری عصــر روشــنگری و پیامدهــای آن ســویههای علمــی ،آموزشــی،
فرهنگــی ،گواهمنــدی ،احساســی ،چشــماندازی ،میهنــی و فنــی اثــر هــم دارای اهمیــت
ً
شدند»(ســامانیان و حجــت .)9 :1396 ،مثــا مرمــت منظــر برخــی از محققــان بهجــد بــه واکاوی
ایــن اصطــاح پرداختهاند»(یوسـفزاده و بمانیــان )35 :1391 ،و خاطرنشــان ســاختهاند کــه «بــا
مرمــت تمــام الیههــای موجــود در منظــر و درک رابطــه بیــن آنهاســت کــه میتــوان بــه احیــای
جامــع محوطههــای تاریخــی دســت یافــت .افــزون بــر اینهمــه مرمــت را میتــوان گونــهای
کوشــش زبانشــناختی هــم دانســت»(میبدی )45: 1399 ،و آن را در فــروغ نقشهای شـشگانه
زبــان (ترغیبــی ،عاطفــی ،همدلــی ،ادبــی ،فرازبانــی و ارجاعی) بررســی کــرد؛ البته در ایــن فرایند
بهنظــر میرســد کــه مرمــت بنــا میتوانــد قراردادهــای نشــانه شــناختی یــک فرهنــگ بهماننــد
ً
فرهنــگ رضــوی را در کلیــت نظــام بصــری تلویحــا بــه اســتحضار و اســتظهار مردم برســاند .روشــن
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اســت کــه اگــر بنــا بتوانــد حقانیــت بصــری خــود را بــه اثبــات برســاند بهنوعــی توانســته کــه
حقانیــت بصیرتــی خــود را هــم ثابــت کنــد .بــرای همیــن اســت کــه معمــاری را بهگون ـهای زبــان
تمــدن دانســتهاند و معمــاری اســامی در بســتر تاریــخ ایــن توفیــق را داشــته اســت کــه اندوختهها
و آوردههــای محتوایــی و باطنــی تمــدن اســامی را بنمایانــد.
«البتــه از وجــه دیگــری هــم میتــوان به مرمــت نظــر افکنــد و آن اینکه به همــان اندازه کــه تاریخ
معمــاری در پــی شــناخت معمــاری اســت ،مرمــت در پــی اســتمرار حیــات معمــاری اســت»(ایوبی
و نیکــزاد .)188 :1396 ،ایــن نکتــه میتوانــد مبیــن ایــن واقعیــت باشــد کــه شــناخت تاریــخ
تحــوالت بنــا تــا چــه حــد میتوانــد در توفیــق مرمتگــر نقشآفریــن باشــد .مادامیکــه مرمتگــر
شــناخت مبســوط و مســتوفی بــه تاریــخ بنــا نداشــته باشــد نمیتوانــد بــر ظرایــف و لطایــف آن در
حوزههــای مختلــف وقوفــی جــدی و همهجانبــه داشــته و عامــل تــداوم و تعالــی آن باشــد.
«مرمــت همچنیــن میتوانــد رویکــردی تفاهمــی داشــته باشــد .مرمتگر بــههرتقدیر بایــد نگاهی
پیونــدی داشــته باشــد .بــرای همیــن اســت کــه برخــی از پژوهشــگران چنیــن پرســیدهاند کــه آیــا
بهســازی بــا مالحظــات فنــی و مرمتــی دو رویکــرد متقابــل قلمــداد میشــوند یــا مکمــل؟ ایشــان
بــا نگاهــی تحلیلــی بــه اســتخراج مالحظــات فنــی و مرمــت معمــاری میپردازنــد و بــه رابطــۀ میان
نــگاه مهندســان ســازه بــا نــگاه مرمتگــران مینگرنــد .مســئلهای کــه همــواره در بســتر تاریخــی
مرمــت پرســش شــده اســت»(آصفی و رادمهــر.)29 :1393 ،

 .2تحلیل یافتهها
بناهــای مذهبــی بهمثابــه عناصــر هویتبخــش و قلــب تپنــدۀ شــهر پیوســته نقــش محــوری
در شــهرهای ایــران دوران اســامی داشــتهاند ،امــا هویــت شــهرهای ایــران بــا ورود جلوههــای
شهرســازی مــدرن بــا تغییــرات بیرونــی و درونــی زیــادی روبـهرو شــده اســت .بــا چنیــن تحوالتــی
در شــهرها ،بافــت تاریخــی شــهر و ســاختار بــاارزش آن کــه روزگاری همچــون یــک کلیــت شــهری،
حیاتــی کارآمــد داشــت ،در وجــوه کالبــدی و کاربــردی در مســیر و معــرض دگرگونیهای بســیاری
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قــرار گرفــت .الجــرم در فضاهــای شــهری دارای بافــت تاریخــی ،شــکاف بیــن ایــن بافــت و شــهر
معاصــر بهمراتــب بیــش از گذشــته افزایــش یافــت و مشــکالتی را در ابعــاد مختلــف بهخصــوص
فرهنگــی و رفتــاری پدیــد آورد کــه نمیتــوان چشــم بــر آن بســت .در ایــن میــان سرگذشــت
شهرســازی مشــهد بهمراتــب خواندنیتــر اســت؛ چراکــه نهتنهــا برخــوردار و بهرهمنــد از بافــت
تاریخــی اســت ،بلکــه بافــت آن مبتنــی بــر فرهنــگ رضــوی و مقــوم عنصــر والیتمــداری بهعنــوان
کانــون اعتقــادی شــیعیان جهــان اســت .مشــهد ماننــد هــر شــهر دیگــری دارای نشــانی اســت که
بیدرنــگ میتــوان بــر روی نقشــه آن را جســت ،امــا افــزون بــر نشــانی ،دارای نشــان هــم هســت
کــه خــود از ذات معنــوی شــهر ســخن میگویــد و آن ،فرهنــگ رضــوی اســت .افــزون بر ایــن دارای
نشــانه هــم هســت کــه همانــا بــارگاه شــریف رضــوی و بهویــژه گنبــد و گلدســتههای مطــای آن
اســت .معمــاران و هنرمنــدان در بســتر تاریــخ ،حســب بضاعتهــای اعتقــادی و ذوقــی خــود هــر
یــک کوشــیدهاند تــا فرهنــگ رضــوی را از مســیرهای دیــداری ،شــنیداری یــا ترکیبــی در مراتــب
ایمانــی وجــود زائــران و مجــاوران نهادینــه ســازند .معمــاران حســب مــرام فضایــی هنــری معمــاری
امــا بــه وجــه دیگــر در ایــن مســیر اهتمــام ورزیدهانــد:
الف .به زبان تجسم درآوردن آرمانهای دینی و ملکات انسی شیعیان.
ب .تأکیــد بــر صحــن مطهــر بهعنــوان مرکــز ثقــل شــهری در گســترش بســیاری از فضاهــای
کالبــدی ،وجــوه زیباشــناختی محــات و ابنیــه شــاخص شــهری.
ج .اعطــای تفــوق بصــری حــرم مطهــر بــر مجموعــه شــهر بهگون ـهای کــه اماکــن مقــدس حــرم
امــام رضــا  gاز میــان ایــن فضــا ســر برافراشــته و قــدرت و فرصــت کافــی بــرای جلوهنمایــی
داشــته باشــد.
د .توجــه بــه رازوارگــی بناهــا بهعنــوان یکــی از بنیادیتریــن بایســتههای ســیالیت معنایــی در
اماکــن مقــدس.
ه .تأکیــد بــر عنصــر گلدســته بهعنــوان نمــاد راس ـتقامتی ،اقتــدار و فراخــوان وجــه ایمانــی
مخاطــب بــه حقیقــت اســام.
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و .تأکیــد بــر عنصــر تزییــن بهعنــوان عامــل هماهنگســازی فــرم کلــی بنــا بــا مصالــح .در ایــن
راســتا عنصــر رنــگ ماننــد رنــگ طــا و آبــی بــه ترتیــب بهعنــوان نمــاد جبــروت و رأفــت الهــی
همــواره مصــدر و مســبب درنگــی هوشــمندانه در حقانیــت ارزشهــای دینــی اســت.
ز .توجه به سه عنصر درنگ ،حرکت و پرواز اندیشه در هنگامه ورود به اماکن مقدس.
در تاریــخ تحلیلــی مرمــت بناهــای تاریخــی بهویــژه بناهــای دینــی بــه وجــه خــاص بــه
صالحیتهــای فرهنگــی و اعتقــادی مرمتگــر بهعنــوان عامــل انســانی اشــارتی نشــده اســت و
امــر مرمــت را گون ـهای مهندســی و فنــی برشــمردهاند .تنهــا میتــوان بــرای ایــن شایســتگیها و
بایســتگیها در نقــد عملکــرد مرمتگــران اشــاراتی پیــدا کــرد .البته در همیــن حد انــدک ،همجهت
نشــانههای بازگشــت بهســوی فرهنــگ غربــی و اندیشــه فرنگســتانی اســت .ایــن در حالــی اســت
کــه در حــوزۀ فرهنــگ و تمــدن اســامی بهعنــوان مرجــع فرهنــگ رضــوی ،عاملیــت شــخص
مســبوق بــه ســابقهای بــس دراز اســت .همانطــور کــه باورهــا و اعتقــادات مفســر در تفســیر متــون
دینــی و ذوقــی و عرفانــی میتوانــد منشــأ اثــر باشــد ،در حوزههــای عمــل ماننــد هنــر و معمــاری
و مرمــت ،دریافتهــا و تلقیهــای شــخص میتوانــد بســیار کارآمــد باشــد .وجاهــت ایــن مهــم را
میتــوان در «فتوتنامههــا» بهدرســتی بازجســت .متونــی کــه همچــون آییننامههــای اخالقــی
هنــری هریــک از حــرف و صنــوف تلقــی میشــدند و در همــه آنهــا هنرمنــدان و معمــاران بهعنوان
نماینــدگان فاضــل هنــر اخالقــی و اخــاق هنــری دارای منزلــت و متانــت خاصــی بودنــد .بــر ایــن
اســاس مرمتگــر بایــد بیــش و پیــش از هــر ســخنی اهلیــت مرمــت بناهــای مقــدس را داشــته باشــد
و وجــودش در انــس بــا فرهنــگ حاکــم بــر ایــن بناهــا بوده باشــد .شــرط اکتســاب ایــن اهلیــت ورود
بــه عرصــه اندیشــگی خاصــی اســت کــه منشــأ آن فرهنــگ و عمــل بــه اقتضائات آن اندیشــه اســت.
مرمتگــران ایــن وادی ،بــه مرمــت بناهــای رضــوی بهعنــوان مجــال مغتنمــی مینگریســتند
کــه بهوســیلۀ آن میتواننــد بــه خلــوت رازآمیــزی دســت یابنــد و خدمــت شایســتهای بــه گفتمــان
فرهنــگ رضــوی کننــد .آنــان اعتقــاد باطنــی داشــتند کــه هرچــه کیفیــت مرمت ایــن بناها بــه وجه
ارزندهتــری تحقــق پذیــرد در جلــب و جــذب زائــران بــه وســعت ارادتمنــدی به ســاحت والیــت توفیق
بیشــتری کســب خواهنــد کــرد و فرهنــگ رضــوی را بارورتــر خواهنــد ســاخت.
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 .3نتیجهگیری
در همــۀ اهتمامهــای گذشــته در بافــت تاریخــی بناهــای حــرم مطهــر بهرغــم اهمیــت و
ارزشــمندی بســیاری از آنهــا در وضعیتهــای زمانــی و مکانــی خــاص خــود بایــد حلقــۀ مفقــوده
را در عــدم کاوش در عامــل انســانی مرمــت دانســت کــه حســن پیوســتگی و پویــش آن بــا فرهنــگ
رضــوی ،مصــدر اینهمــه کارآمــدی و چش ـمنوازی شــده اســت .متأســفانه امــروزه بــا دایرمــدار
شــدن فنــاوری بهعنــوان هســته فرمانــروا در ساختوســازهای معاصــر ،اگرچــه بــه نقــش عامــل
انســانی تــا حــدودی توجــه میشــود ،امــا بــه مأموریــت عامــل انســانی پرداختــه نمیشــود .اگرچه
وانهــادن فنــاوری ســبب عزیمــت دوبــارۀ انســان بــه غــار خواهــد شــد ،توجــه مفــرط بــه فنــاوری
صــرف هــم ســرانجام منجــر بــه عزیمــت انســان بــه غــار خواهــد شــد .بــا فنــاوری بایــد گفتوگــو
کــرد ،زیــرا فنــاوری امتــداد ارادۀ انســان در جهــان طبیعــت اســت .معمــاری تنهــا از بههم پیوســتن
دســت و عقــل نیســت ،بلکــه حاصــل اوج همــکاری دســت و عقــل و دل اســت .ارادتهــای
اعتقــادی در مرمــت بناهــای دینــی بایــد بــه کدهــای عملیاتــی ترجمــه شــوند و بهویــژه در فراینــد
مرمــت ایــن بناهــا بــا قــدرت در حوزههــای نظــری و عملیاتــی مطمــح توجــه قــرار گیرنــد .مبانــی
فرهنــگ رضــوی نهتنهــا در ســاخت و تحلیــل بلکــه در مرمــت هــم بایــد محوریــت داشــته باشــد.
مرمــت بناهــا در عرصــۀ معمــاری اســامی نهتنهــا نیازمنــد به تســلط بر تاریــخ عقلــی و نقلی هنر
و معمــاری اســامی اســت ،بلکــه نیازمنــد وقــوف مرمتگــر بــه دانــش نشانهشناســی و برخــورداری
از گونـهای معرفــت حضــوری نســبت بــه موضــوع مرمــت اســت .بــه بیانــی دیگــر ،شــاخص مرمــت
ن واحــد دارد؛ انفصــال از
بناهــای حــرم و بناهــای متصــل بــه آن نیــاز بــه انفصــال و اتصــال در آ 
ً
همــه آموزههایــی کــه نــگاه صرفــا تاریخیگــری بــه بناهــای فــوق دارنــد و آنهــا را تنهــا رهــاوردی
تاریخــی صــرف تلقــی میکننــد و اتصــال بــه فرهنــگ رضــوی بهمثابــه برتراویــده از فرهنــگ نبــوی
و جــاری در اقتضائــات عصــر اســت .شــوربختانه نگاههــای نــازل فرهنــگ رضــوی را تنهــا برخــی
مواعــظ و نصایــح باقیمانــده از آن امــام همــام  gمیداننــد و بیــان آن را بــه وجــه خطاب ـهای و
مســتقیم برمیتابنــد؛ درحالیکــه در فراینــد مرمــت ایــن بناهــا نهتنهــا بایــد مرمتگــر خویشــتن
خویــش را در انــس بــا ذات آن معــارف قــرار دهــد ،بلکــه باید بکوشــد در مســیری به مرمــت آن بناها
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بپــردازد کــه شــور معمــار زائــر پدیدآورنــده را حفــظ و بلکــه ارتقــا دهــد و مالحظات فنی و مهندســی
را در مســیر و معــرض همیــن دقیقــه بــه کار بنــدد .ســفر از آنچــه هسـتها بــه جانــب آنچــه بایــد
باشــدها؛ ســفر از نقــش بهجانــب مأموریــت .ایــن مأموریــت ،شــرط آن معموریــت اســت.
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