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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال دهم، شماره 39، پاییز 1401

دریافت: 1400/9/27  پذیرش: 1400/11/3
امین اله طالئی1، فریبرز دولت آبادی 2، کاوه بذرافکن3  

چکیده 

معمــاری یکــی از عوامــل مهمــی اســت کــه می توانــد پاســدار فرهنــگ رضــوی باشــد و از ایــن فرهنــگ 
ــلمان،  ــاران مس ــدان و معم ــۀ هنرمن ــن دغدغ ــد. مهم تری ــت کن ــاص صیان ــه ای خ ــر به گون ــی و مؤث متعال
ــم،  ــت. تکری ــوده اس ــوی ب ــگ رض ــع آن، فرهن ــوی و به تب ــگ نب ــی فرهن ــای ارزش ــترش درون مایه ه گس
ــه فرهنــگ  تثبیــت و ترویــج ارزش هــای حــرم حضــرت رضــا g همچــون نمــاد برجســتۀ ارادتمنــدی ب
رضــوی، همــواره محــل بحث هــای گوناگــون در ابعــاد مختلــف فرهنگــی و هنــری بوده اســت. بــرای  مثال، 
بافــت تاریخــی پیرامــون ایــن مضجــع شــریف توانســته در بســتر زمــان، محمــل تداعی هــای رفتارســازی از 
فرهنــگ رضــوی باشــد. فرهنگــی کــه خــود مبتنی بــر اســتذکار و اســتمرار والیــت الله اســت. نکتــۀ درخور 
ــه و  ــای معماران ــدید حرفه ای گری ه ــواره در تش ــور هم ــی مذک ــت تاریخ ــت باف ــه مرم ــت ک ــن اس ــل ای تأم
ــه فراموشــی ســپرده شــده اســت؛ درحالی کــه مرمت کننــدگان ایــن بناهــای  ــگاه فن ســاالرانه ب تنفیــذ ن
تاریخــی، بیــش و پیــش از هــر چیــز خــود را به ســان زائــری مخلــص می یافتنــد کــه بایــد به قــدر بضاعــت 
در بــروز بارقه هــای معنایــی فرهنــگ رضــوی بکوشــند و جامــۀ ســعی بلیــغ و اهتمــام فصیــح بــه تــن در 
پوشــند. ایــن تحقیــق می کوشــد تــا فراتــر از »نقــش« بــه »مأموریــت« مرمــت بافــت تاریخــی حــرم حضــرت 
رضــا g و بــا نگاهــی ســاختارگرایانه و نظام منــد بــه رابطه هــای معنــادار حاکــی از مرمــت بپــردازد. رویکرد 

ایــن تحقیــق کیفــی و روش انجــام آن توصیفــی تحلیلــی اســت.
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مقدمه

 حــرم مطهــر رضــوی در برهه هــای حســاس تاریــخ، جلــوه گاه فرهنــگ رضــوی و تداوم دهنــدۀ 
مــودت اهل بیــت b و همچنیــن پهنــۀ تحرکات اســالم خواهی و اســتقرار و بســط فرهنگ شــیعی 
ــود  ــأن خ ــه در ش ــت، اگرچ ــای مرم ــارگاه در حوزه ه ــن ب ــت ای ــه، عظم ــن  هم ــا ای ــت. ب ــوده اس ب
رعایــت شــده، در حــد آن بــه هیچ  وجــه مطمــح  نظــر قــرار نگرفتــه اســت. به نظــر می رســد وجــود 
ایــن مســئله مهــم می توانــد دالیــل مختلفــی داشــته باشــد؛ همچــون نــگاه نــازل و روبنایــی بــه 
مرمــت، نبــود مبانــی نظــری منســجم در ایــن خصــوص، نبــود خبــرگان و منتقــدان کارآمــد و خــأل 
ــژه  ــالمی و به وی ــاری اس ــر و معم ــوزه هن ــه ح ــرف ب ــی ص ــگاه تاریخ ــته ای، ن ــه های بین رش اندیش
ناتوانــی در تبییــن رابطه هــای نظام منــد بیــن ســیرۀ نبــوی و معمــاری اســالمی بــا مرجعیــت کتاب 

و ســنت.

اگــر فرهنــگ رضــوی را به مثابــه روح جــاری و نافــذ در بطــون این بناهــا در نظر بگیریــم، مجموعه 
بناهــای رضــوی تجســد کالبــدی آن تلقــی می شــود. پــس همچــون هــر ظرفــی باید مظــروف خود 

را بــه مطلوب تریــن گونــۀ ممکــن آشــکار کند و بــه نمایش بگــذارد.

ازجملــه عواملــی کــه می توانــد در فراینــد بهینه ســازی ارزش مدارانــه مرمــت بافــت تاریخــی حرم 
ــالم  ــان اس ــای جه ــت در پهنه ه ــرآمدان مرم ــور در آرای س ــد، غ ــده باش ــوی یاری دهن ــر رض مطه
ــگ  ــی فرهن ــداف روح کل ــا اه ــازی آن ب ــان و متناسب س ــرات ایش ــترک نظ ــول مش ــتن فص و جس
رضــوی اســت. نیــل بــه ایــن ســیاِق اســتقرایی اســتعالیی معطــوف بــه فرارفتــن از ســعۀ محــدود 
ــی  ــای مهندس ــا مهارت ه ــق آن ب ــی و تلفی ــت ُانس ــه معرف ــیدن ب ــی1 و رس ــای اثبات گرای نگره ه
اســت. به عبارت دیگــر، یافتــن جوهــرۀ معنایــی »زیــارت«، به مثابــه ظرفیتــی تمدن ســاز و ســپس 

ترجمــان معمارانــه آن بــا اســتفاده از آموزه هــای نویــن دانــش مرمــت اســت.

ــاد  ــوان نم ــراف آن به عن ــوی و اط ــر رض ــرم مطه ــه ح ــای مجموع ــد از بناه ــت، بای در گام نخس
ارادت بــه فرهنــگ رضــوی صیانــت کــرد؛ امــا صیانــت و حفاظــت مســتلزم مرمــت اســت. »صیانت 
دارای ماهیتــی چندبعــدی اســت«)حناچی و مظفــر، 1397: 77(. مرمــت همــواره بــا گــذر زمــان 
1. Positivistm
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رابطه هــای تنگاتنــگ و معنــی دار دارد. نمی تــوان یک بــار و بــرای همیشــه بــه مرمــت بنــا پرداخــت. 
بنــا اگرچــه می توانــد بــه لحــاظ معنــی »بــر تاریــخ« باشــد و بــه آن ســوی زمــان بــرود و تلقی هــای 
ــه لحــاظ فیزیکــی »در تاریــخ« اســت و مشــمول همــۀ  ــد، امــا ب متعــددی را در بســتر زمــان برتاب
عوارضــی می شــود کــه المحالــه بــر اشــیا می شــود. لــذا »مرمــت، امــری اســت بطئــی و آیینــی و 

بایــد به صــورت پیوســته و در طــول زمــان صــورت گیرد«)نظامــی، 1394: 9(.

ــرای بناهــای  ــر ب »ازجملــه دشــواری هایی کــه در فراینــد اتخــاذ الگــوی واحــد و منســجم و مؤث
ــت و  ــده مرم ــوده ش ــا آزم ــای باره ــر الگوه ــرف ب ــه ص ــود دارد، تکی ــوی وج ــم رض ــی حری تاریخ
ســکنی گزینی در اندیشــه های َمدَرســی اســت. در ایــن مســیر مهــم وجــود نظریه پــردازان و 
نظریه پــردازی امــری حیاتــی اســت؛ چنان کــه برخــی از محققــان بــه الــزام تدویــن مبانــی نظــری 
مرمــت دربــارۀ خلــق فضــا اشــاراتی داشته اند«)بهشــید، 1378: 90(. ایــن درحالــی اســت کــه 
مرمــت بناهــای تاریخــی در جهــان امــروز در ظــرف صدســال گذشــته، بــه گفتمــان  مؤثــری دســت 
 یافتــه و مهندســان از ظرفیت هــای علمــی مختلــف و آورده های عملی گوناگون در راســتای توســع 
و تعمیــق مرمــت بیشــترین اســتفاده ممکــن را بــه عمــل می آورنــد؛ زیــرا »تغییــرات گســترده در 
هنجارهــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی و گرایش هــای مختلــف فکــری و ذائقه هــای هنــری 
ــه  ــت ک ــته اس ــی را روا داش ــات خاص ــی الزام ــای تاریخ ــازه در بافتاره ــاختارهای ت ــداث س در اح

ــری، 1385(. ــد)ر.ک: قدی ــه آن پرداخته ان ــمندان ب ــیاری از اندیش بس

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 می کوشــد تــا اربــاب نظــر و 
اصحــاب دقــت و درایــت را بــه الــزام بازخوانــی مؤثــر آموزه هــای فرهنــگ رضــوی در راســتای مرمت 
بافــت تاریخــی حــرم مطهــر حضــرت رضــا g فراخوانــد و به ویــژه بــر نقــش احــوال مرمتگــر در 

تنظیــم و تعالــی موضــوع مرمــت متمرکــز شــود.

انجام این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سواالت است که:

ــش،  ــر نق ــزون ب ــا g اف ــرت رض ــر حض ــرم مطه ــی ح ــت تاریخ ــت باف ــی مرم ــه صورت 1. در چ
ــت؟ ــام داده اس ــتی انج ــز به درس ــود را نی ــت خ مأموری
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2. وجه ایمانی و اعتقادی وجود مرمتگران بناهای مذکور چه تاثیراتی بر فرایند مرمت دارد؟

1. پیشینۀ تحقیق

بنیــادی )1393( در مقالــه خــود ســعی دارد ناهماهنگــی واژگان تخصصــی در مداخلــه بــا 
بافت هــای شــهری را رفــع کنــد. دلیــل انجــام آن نیــز دســت یابی بــه زبانــی مشــترک بــرای ترجمــۀ 
ــه بافت هــای شــهری و فهــم درســت اقدامــات و روش  ــا مداخل ــون و اســناد مرتبــط ب درســت مت

انجــام آن هاســت.

_ حبیبــی و همــکاران)1386( در کتــاب خــود بــه به ســازی و نوســازی بافت هــای کهــن شــهری 
می پردازنــد و بــا بررســی تعریف هــا، ســاختارها و جنبه هــای مختلــف بافــت کهــن شــهری تــالش 
ــای  ــوع در فضاه ــن موض ــت ای ــهری را از اهمی ــران ش ــوص مدی ــب و به خص ــه مخاط ــد ک می کنن
شــهری مطلــع کنــد. همچنیــن در ایــن کتــاب نویســندگان بــه مقایســه راهبردهــای مداخلــه در 

ــد. ــران و کشــورهای توســعه یافته نیــز پرداخته ان بافت هــای کهــن شــهری ای

ــور  ــد کش ــارب در چن ــدی تج ــس از جمع بن ــود پ ــده خ ــاب منتشرش ــور)1984(1 در کت _ تیل
آســیایی، نتیجــه می گیــرد کــه الگــوی طرح هــای جامــع و تفصیلــی کــه در کشــورهای پیشــرفته 
بــا نارســایی فزاینــده ای روبــه رو شــده  بــوده و طــی دو دهــۀ 1950 و 1960 میــالدی بــه بســیاری 
ــک  ــر ی ــه دیگ ــی ک ــع و تفصیل ــای جام ــت. طرح ه ــده اس ــادر ش ــعه ص ــورهای درحال توس از کش

الگــوی ســنتی تلقــی می شــود بــر توســعه و عمــران کالبــدی اســتوار اســت.

_ پوراحمــد و همــکاران)1385( توســعه نامــوزون شــهرهای کشــور را نتیجــه طرح هــای توســعه 
شــهری می داننــد و بــر ایــن اســاس آسیب شناســی طرح هــای توســعه شــهری بــا هــدف شــناخت 

نارســایی ها و اصــالح آن هــا را بررســی کرده انــد.

_ ســیدامیر منصــوری و علــی خانــی)1387( در کتــاب طــرح ویــژه نوســازی بافت هــای، واکنش 

1. William Taylor
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ســنتی طرح هــای جامــع و به تبــع آن طرح هــای تفصیلــی بــه بافت هــای فرســوده را نادیده گرفتــه 
و تهیــه طــرح ویــژه نوســازی را بــرای بافــت فرســوده ضــروری دانســته اند.

_ علیرضــا عندلیــب )1389( در کتــاب خــود پــس از ارائــه اصــول و مبانــی نوســازی شــهری و 
ــران، طرح هــای جامــع و تفصیلــی را در زمینــه نوســازی  آسیب شناســی اقدامــات گذشــته در ای
ــژه نوســازی  ــه طرح هــای وی ــر ضــرورت تهی ــد. همچنیــن ب بافت هــای فرســوده ناکارآمــد می دان
ــارکت  ــور و مش ــا حض ــدی و ب ــورت فرآین ــت به ص ــای باال دس ــوب طرح ه ــوده در چارچ ــت فرس باف

ــد. ــد می کن ــردم تأکی م

بهزادفــر)1388( در کتــاب خــود پــس از ارائــه مفاهیــم پایــه بــه بررســی روش مطالعــه و انجــام 
طرح هــای جامــع و تفصیلــی پرداختــه و بــا اشــاره بــه انجــام چهــار پژوهــش در ایــن زمینــه، ایــن 
ــری در نحــوۀ رویکــرد  ــد. وی واقع نگــری و انعطاف پذی ــر می دان طرح هــا را ناکارآمــد و تحقق ناپذی
بــه تعییــن اهــداف و ارزیابــی امکانــات اجرایــی را از عوامــل مؤثــر در تحقق پذیــری ایــن طرح هــا 

می دانــد.

_ محمدمهــدی عزیــزی)1379( در پژوهشــی کــه در نشــریه پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه 
ــهری  ــن ش ــای که ــه در بافت ه ــت های مداخل ــول سیاس ــیر و تح ــه س ــرده، ب ــر ک ــران منتش ته
پرداختــه و بــه توســعه طرح هــای تیــپ جامــع و تفصیلــی و شکســت کامــل ایــن طرح هــا بــه علــت 

ــه مشــارکت مردمــی در دورۀ دوم 1320 - 1357 اشــاره کــرده اســت. بی توجهــی ب

ــن  ــای که ــازی بافت ه ــازی و نوس ــاب بهس ــش )1386( در کت ــی و همکاران ــرث حبیب _ کیوم
ــام  ــی و نظ ــوی غرب ــدی از الگ ــران را تقلی ــهری در ای ــعه ش ــرح توس ــای ط ــود، الگوه ــهری خ ش
برنامه ریــزی شــهری در ایــران را فاقــد نظــم سلســله مراتبی می داننــد. همچنیــن بــر اســتفاده از 

ــد. ــد کرده ان ــهری تأکی ــعه ش ــزی و توس ــردی در برنامه ری ــاختاری راهب ــای س طرح ه

_ حمیــد ماجــدی )1389( نیــز در پژوهشــی توســعه بافت هــای تاریخــی بــا رویکــرد حفــظ 
ارزش هــای کالبــدی فضایــی مــد نظــر قرارگرفتــه اســت و بــر ایــن مطلــب تأکیــد دارد کــه در آینــده 
برنامه هــا و طرح هــای توســعه شــهری بــا رویکــرد فعلــی، جزئــی از بافت های فرســوده خواهند شــد.
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_ علــی شــماعی و احمــد احمدپــور )1383( در مقالــه خــود بــه تحلیــل سیاســت ها و برنامه های 
نوســازی و به ســازی شــهری کشــور در برنامه هــای توســعه ای پرداختــه  و بــه تاریخچــه ای از 

اقدامــات و مداخــالت شهرســازی اشــاره کــرده اســت.

_ ژیــال ســجادی و حمیــد احمــدی دســتجردی )1387( در مقالــه منتشــرکرده در نشــریه 
پژوهش هــای جغرافیایــی انســان بــه مطالعــه مــوردی بافــت قدیــم تهران پــارس در منطقــه 
8 شــهرداری تهــران پرداخته انــد. همچنیــن عوامــل مؤثــر بــر مهاجرت هــای درون شــهری و 
پیامدهــای اجتماعــی فضایــی ناشــی از آن را بررســی کرده انــد و پــس از شــناخت وجــوه گوناگــون 

ــند. ــائل می باش ــوردی مس ــناخت م ــا ش ــراه ب ــزی هم ــه برنامه ری ــد ب ــوع معتق ــن موض ای

_ ســعید اســفندیاری و حســن احمــدی )1393(، پژوهشــی بــا موضــوع مکان یابــی کاربری های 
خدماتــی در راســتای نوســازی و به ســازی بافــت فرســوده شــهری در محلــه قاشــق تراش ها شــهر 
همــدان انجــام داده انــد. هــدف ایــن پژوهــش دســت یابی بــه فضــا شــهری مطلــوب و بــا هویــت 
 »swot« ــش از روش ــن پژوه ــت. در ای ــت اس ــن باف ــهری در ای ــی ش ــد طراح ــتفاده از فراین ــا اس ب
وضــع موجــود ســنجیده و ارزیابــی شــده و نقــاط قــوت و ضعــف و فرصت هــا و تهدیدهــا را بــا توجــه 
ــی کــه نیازمنــد نوســازی و بازآفرینــی و احیــای هویــت اســت،  ــه بافــت کنون به گونه هــای مداخل
شناســایی کــرده تــا بــه این وســیله حــس تعلــق بــه مــکان افزایــش یافتــه و محلــه ای بــا هویــت، 
خودکفــا و توانمنــد ایجــاد شــود. در نهایــت بــا ارائــه گزینــه پیشــنهادی، بــه طراحــی و تحلیــل آن 
ــازی و  ــرای نوس ــی ب ــی نهای ــدی آن، طرح ــکالت و جمع بن ــائل و مش ــی مس ــا بررس ــه و ب پرداخت

بازآفرینــی محلــه و ارائــه ضوابــط بیــان کــرده اســت.

ــهر  ــز ش ــکن در مرک ــت مس ــی وضعی ــه بررس ــه ای ب ــز در مقال ــا)1396( نی ــم رهنم _ محمدرحی
مشــهد پرداختــه اســت. نتایــج پژوهــش وی حاکــی از آن بــوده اســت کــه محلــه سرشــور ازنظــر 
ــری اراضــی دارای ســاختی مســکونی اســت. از نظــر اجتماعــی نیــز محــل اســکان طبقــه  کارب
ــاری(  ــی و تج ــی )بازرگان ــای خدمات ــواع فعالیت ه ــل ان ــه دلی ــرد ب ــر کارک ــت. از نظ ــط اس متوس
ــر  ــت. از نظ ــی اس ــر( خرده فروش ــا )2/3 نف ــاغلین کارگاه ه ــداد ش ــغل تع ــط ش ــژه متوس و به وی
اجتماعــی اقتصــادی و کالبــدی همگنــی و تضــاد طبقاتــی بیــن گروه هــای اجتماعــی، ناچیــز و 
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تفــاوت آشــکاری را بــا ســاخت محــالت مرکــزی شــهرهای غربــی کــه محــل ســکونت طبقــات فقیر 
ــد. ــان می ده ــت، نش ــی اس و غیربوم

_ منــا عرفانیــان)1380( هــم در مقالــه ای بــه بررســی و نقــد و تحلیــل تجربه های دخیــل در بافت 
مرکــزی شــهر مشــهد بــا تأکیــد بــر موردپژوهــی طــرح به ســازی و نوســازی پیرامــون حــرم مطهــر 

امــام رضــا g پرداختــه اســت.

ــار  ــه بررســی آث _ یونــس غالمــی و همکارانــش)1387( هــم در پژوهشــی در قالــب پایان نامــه ب
اجــرای طــرح توســعه حــرم مطهــر بــر فضــای پیرامــون پرداخته انــد. نتایــج پژوهــش حاکــی از آن 
اســت کــه اجــرای طــرح برخــالف اهــداف آن کــه بهبــود وضــع ســاکنین و جــذب مشــارکت های 
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 )1384(نیــز در مقالــه ای بــه تحلیل رونــد احیای 
مرکــز شــهر مشــهد )1384-1357( بــا توجــه به سیاســت های شهرنشــینی در عصر جهانی شــدن 
پرداخته انــد. درنتیجــه ایــن پژوهــش بیانگــر دو نــوع مداخله مســتقیم و غیرمســتقیم بــا طرح های 

متعــدد و اهــداف متفــاوت در فراینــد احیاء مرکز شــهر اســت.

_ مرضیــه امینــی و همکارانــش)1395( در پژوهــش پایان نامــه 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 داده انــد، نتیجــه می گیرنــد کــه وضعیــت موجــود مدیریــت بازآفرینــی در ســطح بافت فرســوده 
ــدگاری  ــی در مان ــت بازآفرین ــاد مدیری ــود و ابع ــی می ش ــوب ارزیاب ــت نامطل ــهر در وضعی ــز ش مرک
جمعیــت ایــن محــدوده ناموفــق بــوده اســت؛ از طرفــی بــا توجــه بــه آزمــون رتبه بنــدی فریدمــن1  
ــا دارا بــودن رتبــه 1/36 در میــان ابعــاد بازآفرینــی تأثیــر بیشــتری را در عــدم  عامــل اقتصــادی ب

ارتقــای مدیریــت بازآفرینــی در بافــت فرســوده مرکــز شــهر مشــهد )منطقــه ثامــن( دارد.

1. Milton Friedman.
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1-1. اهمیت و ضرورت تحقیق

بــا نگاهــی دقیــق بــه غالــب پژوهش هایــی کــه در بــاب مرمــت و نظریه هــای مرمتــی بــه  رشــتۀ 
تحریــر درآمــده درمی یابیــم 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 
ــر  ــی ب ــری مبتن ــای نظ ــود تئوری ه ــی از نب ــأل ناش ــه خ ــات ب ــی مطالع ــه برخ ــت. البت ــده اس نش
تجــارب گذشــته و »بازســازی خــالق به ویــژه دربــارۀ بناهــا و آثــار تاریخــی در حفــظ هویــت فرهنگی 
ــی  ــیر آمیختگ ــته از مس ــای گذش ــه تجربه ه ــه ب ــگاه نقادان ــان، 1395(. »ن ــر کرده اند)درخش نظ
عــزم مرمتگــر بــا ذات بنــا و نیــل به گونــه ای انــس میســر اســت؛ امــا امــروزه در فراینــد مرمــت هرگــز 
مرمتگــر بــه گفت وگــو بــا وجــه باطنــی بنــا نمی نشــیند و نوعــًا از بیــرون بــه آن می نگــرد. 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 می شــود. اگرچــه بــه ایــن مســئله تلویحــًا در منشــورها اشــاره 
شــده، ولــی هرگــز به گونــه ای 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 می توانــد امــر مرمــت را 

فراتــر از مالحظــات صــرف مهندســی قرائــت کنــد.

1-2. ادبیات تحقیق

ــه دلیــل فقــدان دیدگاه هــای  بافت هــای قدیمــی شــهرهای ســرزمین مــا در دهه هــای اخیــر ب
روشــن در خصــوص اهــداف، سیاســت ها و راهکارهــای اجرایــی در زمینــۀ مداخلــه و ســامان دهی، 
ــتاب زده و در  ــورت ش ــه به ص ــازی ک ــای آماده س ــد. طرح ه ــودگی را پیموده ان ــریع فرس ــد س رون
ــر  ــالوه ب ــد، ع ــرا درآم ــه اج ــل ب ــن معض ــل ای ــرای ح ــور ب ــهرهای کش ــر ش ــیع در اکث ــاس وس مقی
مصــرف اراضــی و زمین هایــی کــه می توانســتند بــه نحــو مناســب تری در خدمــت توســعۀ شــهری 
ــن بافت  هــا اکنــون  ــد. ای ــی ایفــا کرده ان ــد، نقــش بســزایی در تخلیــه چنیــن بافت های قــرار گیرن
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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 جایگزین شــدن مهاجریــن روســتایی، اقشــار فرودســت 
جامعــه شــهری، افغانســتانی و... رونــد رکــود و تخریــب را طــی می کننــد. همچنیــن بــه اعتبــار 
خــروج ســرمایه و کاهــش ارز اقتصــادی، شــاهدیم بخــش وســیعی از ســطوح دایــر شــهری کــه از 
یک ســو از ارزش هــای فرهنگــی تاریخــی برخوردارنــد و از ســوی دیگــر تــوان بالقــوه چشــمگیری 
را بــا هــدف توســعه شــهری دارنــد، روزبــه روز دســتخوش انــزوا می شــوند و بــا خارج شــدن دایــره 

حیــات فعــال شــهری، از مســیر توســعه عقــب می ماننــد.

ــاختارهای  ــل در س ــای حاص ــد و دگرگونی ه ــرح ش ــه مط ــی ک ــه عوامل ــه مجموع ــه ب ــا توج ب
اجتماعــی و اقتصــادی و کالبــدی شــهرها و ایجــاد بحران هــای مختلــف بــا ابعــاد هویتــی فرهنگی 
و اقتصــادی در بافت هــای واجــد ارزش تاریخــی، بازآفرینــی شــهری از مباحــث مهــم و موردتوجــه 

ــت. ــده اس ــون ش ــی گوناگ ــته های علم ــران رش ــان و صاحب نظ محقق

بازآفرینــی شــهری شــامل مجموعــه فعالیت هــا و اقدام هایــی بــا ابعــاد مختلــف کالبــدی، 
اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی اداری و فرهنگــی اســت. ازجملــه اقدامــات مهــم آنــان، اقدامات 
ــده ای  ــکالت عدی ــی مش ــای قدیم ــودگی بافت ه ــه فرس ــت؛ چراک ــدی اس ــای کالب و فعالیت ه
را در ابعــاد مختلــف پیــش آورده اســت. ایــن مســئله کــه از نظــر فرســودگی کالبــدی و نارســایی 
زیرســاخت های شــهری مطــرح می شــود، جابه جایــی جمعیــت و جایگزینــی جمعیــت مهاجــر 
ــا را در  ــن محله ه ــی در ای ــن اجتماع ــطح پایی ــار س ــدن اقش ــی جایگزین ش ــن و به طورکل و ناهمگ
پــی دارد. همچنیــن ناهنجاری هــای اجتماعــی، مشــکالت فرهنگــی و گاه مشــکالت سیاســی، 
از پدیده هــای عمــده ای اســت کــه در پــی فرســودگی و ناکارآمــدی کالبــدی بافت هــای قدیمــی 

می آیــد. به وجــود 

یکــی از ضرورت هــای مدیریــت مداخــالت کالبــدی در فرایند بازآفرینی شــهری، ارائــه چهارچوب 
طراحــی معمــاری اســت کــه اقدامــات و فعالیت هــای کالبــدی در مقیاس های مختلــف از معماری 
تــا شــهری را مقیــد می کنــد. در حقیقــت مســئله اصلــی ایــن پژوهــش تدویــن چهارچــوب طراحی 
ــه  ــت به نحوی ک ــوی اس ــر رض ــرم مطه ــی ح ــت  پیرامون ــی باف ــد بازآفرین ــع در فراین ــاری جام معم
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افــزون بــر فائق آمــدن بــر دشــواری های مذکــور، قــادر بــه بازنمایــی جلوه هــای فرهنــگ رضــوی 
هــم باشــد. از مشــخصه های بــارز ایــن فرهنــگ تأکیــد بــر اصــل تــوازن )تقــارن و اعتــدال( اســت 
کــه بی شــک هرچــه در فراینــد مرمــت بافــت تاریخــی حــرم بیشــتر مطمــح  نظــر قــرار گیــرد، بــه 
آرامش بخشــی بیشــتر فضــای ذهنــی و روحــی زائــران خواهــد انجامیــد. بــه نظــر می رســد در ایــن 
زمینــه، پیشــتر و بیشــتر از هــر مقــال و مجــال، بایــد بــه تبویــب مرمــت پرداختــه و حوزه هــای آن از 

هــم تفکیــک شــود تــا تحیرهــا و تقیدهــای حرفــه ای از میــان برداشــته شــود.

1-2-1. تبویب مرمتگری

علــم به عنــوان یــک حقیقــت وجــودی، از دو حیــث بررســی می شــود: نخســت حیــث وجــودی و 
هستی شــناختی آن کــه مربــوط بــه خــود علــم بــوده و بــه بحــث از ســنخیت علم و غیــره می پــردازد 
و هیــچ ارتباطــی بــا واقــع نــدارد. دوم از حیــث حکایتگــری علــم و معرفــت اســت کــه در ایــن حالت 
ــا آن و... مــد  ــه واقعیــت و مطابقــت ب ــی آن( و امــکان رســیدن ب ــا واقــع )واقع نمای ــم ب ــاط عل ارتب
ــده  ــر عه ــدی ب ــش بع ــت و بخ ــی« معرف ــدۀ »هستی شناس ــر عه ــت ب ــش نخس ــت. بخ ــر اس نظ

ــت. ــی« اس »معرفت شناس

افــزون بــر ایــن هنــر و معمــاری کــه محصــول تــراوش ذوقــی انســان و ناظــر بــه خالقیــت اوســت، 
معنــای ژرف تــری هــم دارد کــه همــان وجــه معرفتــی آن اســت. بــه عبارتــی، هنــر و معمــاری، نــوع 
خاصــی از معرفــت نســبت بــه انســان و جهــان اســت. بــا این همــه بــرای فهــم بهتــر آن ناگزیــر از 

طبقه بنــدی تأمــالت هنــری هســتیم.

ــا ارســطو آغــاز شــد. گرچــه پیــش از او  ــه یــک عبــارت ب ــوم ب تدویــن، تبویــب و طبقه بنــدی عل
افالطــون در مجموعــه آثــار خــود در نمایانــدن گونــه ای پیکره بنــدی از علــوم کوشــیده بــود. چنین 
ــه همیــن دلیــل معلــم ثانــی  صورت بنــدی را فارابــی نیــز در احصاء العلــوم انجــام داد و چه بســا ب
لقــب گرفــت. در مباحــث معرفتــی، تبویــب و شــاخه بندی علــوم، بحــث بســیار مهــم و کارســازی 
اســت؛ تبویبــی کــه نخســتین بار بــا تقســیم علــم بــه علــوم نظــری و عملــی آغــاز شــد و در رهگــذر 
پرفــراز و نشــیب تحــول معانــی و علــوم، تقســیمات گســترده تری را نیــز پذیرفــت. در برخــی آثــار 
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ــی  پژوهشــی کــه تبویــب و شــاخه بندی به درســتی انجــام شــده، امــکان تمرکــز و دقــت مطالعات
ــت و  ــوع مرم ــاب موض ــت، ب ــاب مرم ــه ب ــت ک ــن اس ــرای همی ــت. ب ــده اس ــر ش ــتری میس بیش
به خصــوص 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 زنده ســازی و تــداوم زندگــی بناهــا و مجموعه هــای 
فرهنگــی و تاریخــی و نیــز تربیــت نیــروی متخصــص مــورد نیــاز دوره هایــی در ســطوح مختلــف در 
آمــوزش عالــی ایــران طراحــی شــده اســت کــه مهم تریــن آن هــا دوره کارشناســی ارشــد مرمــت 
بناهــا و بافت هــای تاریخــی اســت. بــا توجــه بــه پیشــینۀ انــدک دانشــگاه های ایــران در برگــزاری 
ایــن دوره، تفاوت هــای بــارز و برجســته ای در بضاعت هــای آموزشــی و پژوهشــی واحدهای درســی 
دوره مذکــور بیــن آمــوزش عالــی ایــران و دیگــر دانشــگاه های معتبــر جهــان وجــود دارد. البتــه این 
تفــاوت تــا حــد زیــادی طبیعــی و بدیهــی اســت؛ چــون پیشــرفت های اخیــر جهانــی علــم مرمــت، 
تحوالتــی زیــادی در آمــوزش عالــی ایــن دوره ایجــاد کــرده اســت. مطالعــه تطبیقــی بیــن اهــداف، 
ــان  ــگاه های جه ــران و دانش ــگاه های ای ــن دوره در دانش ــی ای ــای آموزش ــی و واحده ــواد درس م
ــت  ــی، مرم ــای تاریخ ــت بناه ــاحت های مرم ــک س ــداف تفکی ــاداری را در اه ــای معن تفاوت ه
بافت هــای تاریخــی، توجــه بــه معرفت شناســی آثــار تاریخــی و ســهم دانش هــای تجربــی مرتبــط 

در حفاظــت و نیــز توجــه بــه ماهیــت میان رشــته ای مرمــت نشــان می دهــد.

ــراث فرهنگــی  ــی در حــوزۀ موضوعــات می ــی، اقدامــی پیشــگیرانه و درمان  مرمــت علمــی تجرب
اســت. مرمــت را می تــوان ترکیبــی از تئــوری و مهــارت دانســت. بــا اینکــه اســاس حفاظــت و مرمــت 
ــال های  ــذر س ــت، در رهگ ــده اس ــدان برآم ــران و هنرمن ــراوان صنعتگ ــارت ف ــان از مه ــول زم در ط
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، به صورت 
رشــته ای آموزشــی و توســعه یافته رخ نمایانــده اســت. پژوهش هــای وســیع اخیــر دربــارۀ حفاظــت و 
مرمــت، ایــن رشــته را بــا رویکردهــای میان رشــته ای مواجــه ســاخته اســت. گرچــه ســاختار متعــارف 
دانشــگاهی آن بــه همــان حــال باقــی مانــده، امــا موضوعــات و مســائل مشــترک بیــن رشــته ها و 
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مطالعــات حــوزۀ حفاظــت معمــاری و بناهــای تاریخــی، هم پوشــانی ها میان ایــن رشــته ها را افزایش 
داده اســت؛ البتــه می طلبــد تــا محدوده هــا، اشــتراکات و هم افزایی هــای بیــن تخصــص حفاظــت 
و مرمــت بناهــای تاریخــی و دیگــر حوزه هــا همچون معماری، باستان شناســی، مهندســی عمــران و 

علــوم اجتماعــی به دقــت طــرح و بیــان شــود.

ــا  ــیمی ی ــص ش ــا متخص ــازه ی ــدس س ــا مهن ــار ی ــک معم ــر از ی ــه ای فرات ــر دانش آموخت مرمتگ
جامعه شــناس اســت. کســی کــه مرمــت یــک بنــا یــا مجموعــه ای از بناهــای در هم پیوســته را بــر 
عهــده می گیــرد، به گونــه ای می کوشــد تــا فردیــت خالقــه، مســتقل و منحصربه فــرد خــود را نیــز 
ــه حوزه هــای تاریخــی بنــا وارد کنــد. چنیــن نگاهــی تأثیــر دو مؤلفــه »حــس مــکان« و »حــس  ب
ــزد.  ــی می ری ــوند، پ ــت می ش ــده باف ــای مرمت ش ــه فض ــت ب ــری اصال ــبب تج ــه س ــق« را ک تعل
دغدغــۀ اصلــی ایــن پژوهــش ماندگارســازی بافتــار از مســیر کیفی کــردن مفهــوم مرمــت، یعنــی 
ــه منزلــت و مقــام  ــردن ب القــای مفاهیمــی همچــون شــخصیت و کمــال بافــت و همچنیــن پی ب
اصالــت و ارزش هــای فرهنــگ رضــوی در تشــکل فراینــد مرمــت اســت. افزایــش و ارتقــای حــس 
تعلــق و حــس مــکان، منجــر بــه اعتــال و ارتقــای کیفیــت زندگــی افــراد مــدرک بافــت شــده و نه تنها 
در اصالــت دادن بــه فضــا مؤثــر خواهــد بــود، بلکــه تأثیر کیفــی آن باعــث ارتقــای فهم زیبایــی بافت 

می شــود.

 همــه ایــن مــوارد معطــوف و منــوط بــه تبویــب مباحــث اســت تــا راه هــای نرفتــه و راه هــای رفتــه 
ــرایط  ــئونات و ش ــیوه ها و ش ــه ش ــکان مطالع ــود و ام ــک ش ــم تفکی ــتی از ه ــا به درس و کژراهه ه
به درســتی معلــوم گــردد. در هــر مرمتــی دو عامــل از هــم بایــد تمیــز داده شــود: موضــوع مرمــت 
ــش  ــی( نق ــر تاریخ ــت )اث ــوع مرم ــر در موض ــوان مداخله گ ــه به عن ــر( ک ــانی )مرمتگ ــل انس و عام
تعیین کننــده ای دارد. از ســوی دیگــر، بــا اینکــه راهبردهــا و رهنمودهایــی به طــور عــام و خــاص 
ــدان  ــاص او چن ــای خ ــی دنی ــر و به عبارت ــص مرمتگ ــت، خصای ــده اس ــد ش ــت قی ــر مرم ــرای ام ب
ــای  ــت بناه ــوع مرم ــا موض ــه ب ــی ک ــتر پژوهش های ــت. در بیش ــه اس ــرار نگرفت ــه ق ــور توج درخ
دینــی بــه رشــتۀ تحریــر و تفحــص درآمــده از »دیــن« به عنــوان وصــف بنــا اســتفاده شــده اســت. 
بــه بیانــی دیگــر، مرمتگــر آن همچــون دیگــر مرمتگــران بــا اســتفاده از اصــول و ضوابطــی متقــن 
ــالمی  ــاری اس ــوزۀ معم ــه در ح ــت ک ــی اس ــن در حال ــردازد. ای ــت می پ ــه مرم ــی ب ــًا تحصل و صرف
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وجــوه اعتقــادی مرمتگــران و معمــاران بــر قواعــد ِحــرف و مشــاغل مقــدم اســت. آن هــا بــه مرمــت 
نمی پرداختنــد کــه بــه مرمــت پرداختــه باشــند، بلکــه اهتمــام ایشــان مبتنــی بــر شــهود غیــب و 
شــعور اعتقــادی بــود. افــزون بــر همــه مــواردی کــه می بایــد هنرمنــدان و معمــاران ایــن ســاحت 

داشــته باشــند، بــه اهلیــت اعتقــادی ایشــان به مثابــه زائــر قویــًا تأکیــد شــده بــود.

1-2-2. سیر مرمت در حرم رضوی

»زیــارت« وجــه کالبــدی و روحــی برانگیزاننــده اســت. تنهــا وقــوف بــه کالبــد بیرونی زیــارت برای 
ــارت  ــه مــزور و زی ــارت، معرفــت نســبت ب ــن مســئله در زی ــرا »مهم تری مرمتگــر کافــی نیســت؛ زی
ــارت،  ــه اهــداف زی ــارت بیــان شــده اســت. رســیدن ب باطنــی اســت کــه به عنــوان مغــز و روح زی
جــز بــا رعایــت آداب آن، میســر نخواهــد شــد«)فالحیان، 1397: 7(. 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 »توجیه منــدی« اســت. درحالی کــه نهادمنــدی زیــارت، حاصــل انجــام مکرر عمل 
ــًا شــامل  زیــارت در چارچــوب آداب و احــکام معیــن مذهبــی اســت. توجیه منــدی زیــارت عمدت
مجموعــه احادیــث و روایاتــی اســت کــه در فضیلــت و ثــواب زیــارت نقــل شــده اســت. ُبعــد ذهنــی 
ــودن  ــر از خارق العاده ب ــی زائ ــه آگاه ــه ب ــت ک ــارت اس ــای زی ــازی معن ــن درونی س ــارت متضم زی
زیار ت شــونده و خضــوع در برابــر او می انجامد«)یوســفی و اورعــی، 1391: 180(. مرمــت 
ــر  ــی دارد. »ب ــارت رویکردهــای متفاوت ــۀ زی ــی هــم  ماننــد ســنخ های متنــوع، تجرب بناهــای زیارت
ــک گرا«،  ــریعت گرا مناس ــارت ش ــرا«، »زی ــادت گ ــنت گرا ع ــارت س ــنخ »زی ــج س ــاس پن ــن اس ای
ــروز  ــزان حضــور و ب ــر اســاس می ــارت مبادله گــرا کارکردگــرا« ب ــارت عاطفه گــرا معناگــرا«، »زی »زی
ــوند«)پویافر، 1397:  ــز می ش ــم متمای ــایی و از ه ــارت، شناس ــه زی ــف تجرب ــاخص های مختل ش
78(. مرمــت بناهــای دینــی ماننــد حقیقــت دیــن بــرای تثبیــت معرفــت و آگاهــی زائــر صــورت 
ــه  ــل ب ــی و نی ــدون آگاه ــد ب ــت بتوان ــر مرم ــل ام ــه فاع ــت ک ــن اس ــه ممک ــس چگون ــرد. پ می گی
زیــارت باطنــی بــه دســتاورد شایســته ای دســت یابــد. گاه در فراینــد مرمــت بناهــای حــرم مطهــر 
برخــی از مــوارد متعالــی، برخــی تعدیــل و برخــی حــذف می شــد. »ضریــح شــیر و شــکر چهارمین 
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ضریــح قرارگرفتــه بــر مضجــع شــریف امــام رضــا g بــوده اســت کــه در نیمه شــعبان ســال 1379 
قمــری در محــل قبــر نصــب شــده اســت. کتیبه هــای ایــن ضریــح شــامل ســورۀ »یــس«، ســوره 
»انســان«، اســمای الهــی، احادیثــی در شــأن امــام رضا g و اســمای چهــارده معصوم b اســت 
کــه اکثــرًا بــه خــط زیبــای ثلــث کتابــت شــده اســت. بــه علــت مرمت هــای صــورت گرفتــه بــر ایــن 
ــا  ــن کتیبه هــا ب ــی کــه تعــدادی از ای ــه صورت ــی ایجــاد شــده ب ــح، در کتیبه هــای آن تغییرات ضری
نقــوش اســلیمی فلــزی تعویــض و تعــدادی از اســمای الهــی از قســمت تــاج ضریح برداشــته شــده 

ــکاران، 1395: 16(. ــت«)صالحی و هم اس

به رغــم اهمیــت مرمــت بناهــای رضــوی متأســفانه نبــود مبانــی نظــری منســجم و مبتنی بــر روح 
ایــن بناهــا، فرهنــگ رضــوی و طبعــًا نبــود دســتور زبــان مشــترک در بیــن مرمتگــران خودنمایــی 
می کنــد. »در مقــام مقایســه بررســی واژگان تخصصــی مرمــت همچــون نمادهــای ریاضــی ابــزار 
انتقــال مفاهیــم پیچیده و دشــوار هســتند. اگــر از این واژگان به درســتی 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

ــه  ــان ک ــالطین و فرمانروای ــله ای از س ــر سلس ــوی ه ــر رض ــرم مطه ــای ح ــت بناه ــخ مرم در تاری
ارادت بیشــتری بــه حضــرت رضــا g داشــتند، در مرمــت ایــن بناهــا اهتمــام بیشــتری نشــان 
 g می دادنــد. به عنــوان  مثــال می تــوان از سلســلۀ صفــوی نــام بــرد. »آنــان بــه حــرم امــام رضــا
توجهــی ویــژه  داشــته اند کــه دلیــل عمــدۀ آن، برگزیــدن مذهــب شــیعه و ادای احتــرام بــه بــزرگان 
ایــن مذهــب بــوده اســت. الله وردی خــان، از نخبــگان نظامــی عصــر صفویــه توجــه خاصــی بــه 
معمــاری ایــن دوران کــرده  اســت. ایــن امــر را می تــوان بــا نگاهــی بــر آثــار به جــا مانــده از وی در 
مشــهد و شــیراز )مدرســه خــان( تأییــد کــرد. گنبــد الله وردی خــان، یــادگاری چشــمگیر از نظــر 
زیبایــی و معمــاری اســت کــه توجــه تمــام هنرمنــدان و کارشناســان هنــری را به ســوی خــود جلــب 
 g ــا ــام رض ــد ام ــمت مرق ــن قس ــران، آن را کامل تری ــاری ای ــاب معم ــوپ در کت ــد. آرتورپ می کن

.)78:  1389 می داند«)شایســته فر، 
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بقعــۀ مبارکــه حضــرت رضــا g بارهــا توســط مهاجمــان و حاکمــان متعصــب همچــون غزهــای 
ترکمــان و مغول هــا تخریــب شــده است)ســیدی، 13۷۸: 1۸(. ابــن ابی الحدیــد در شــرح 
نهج البالغــه می نویســد کــه مغــوالن در ســال ۶1۸ قمــری 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 گفته اند، 
ــارگاه رضــوی را حداقــل تخریــب  ــه قتــل رســانیدند، ب ــا وجــود ایــن کــه مــردم مشــهد را ب ولــی ب

ــیدی، 1378(. نکردند)س

ــااًل  ــه احتم ــاخت ک ــرم س ــرای ح ــاره ای ب ــان من ــی خراس ــوری بن معتز، وال ــان س در دورۀ غزنوی
همیــن منــاره مجــاور گنبــد اســت. مســجد باالســر نیــز کــه محــراب آن باقی مانــده بــه دســت یکی 
از دبیــران مســعود غزنــوی ســاخته شــد. در روزگار ســلجوقیان شــرف الدین ابوطاهــر قمــی پــس از 
مرمــت بنــا گنبــدی کاشــی کاری شــده را روی قبــه حــرم بنــا کــرد و منــاره ای کنــار آن ســاخت. در 
دورۀ خوارزمشــاهیان روضــۀ رضــوی مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه کتیبه هایــی از آن زمــان در حــرم 
ــل، 1384(  ــن حوق ــیاحان و محققان)اب ــی س ــدۀ برخ ــه عقی ــت)عالم زاده،1394(. ب ــود اس موج
ــد  مرقــد منــّور امــام رضــا g از دیربــاز، افــزون بــر محلــی زیارتــی، مکانــی بــرای عبــادت و تهجُّ
هــم بــوده اســت. ایــن موضــوع نقــش مهمــی در اهتمــام بــه توســعه و مرمــت آن داشــت. روزگار 
ــای  ــم فضاه ــعه و ترمی ــر توس ــک ب ــه بی ش ــود ک ــمندی ب ــای ارزش ــوردار از ویژگی ه ــامانی برخ س
مطهــر اثرگــذار بــود. گفته انــد کــه »خراســان بــزرگ در ایــن عهد بــه اوج رشــد و شــکوفایی فرهنگی 
رســید. فرهنــگ و ادب  پارســی در ایــن دوران به انــدازه ای نیــرو گرفــت کــه قرن هــا پــس  از آن نیــز 
ناتــوان نگردیــد و در همــه حکومت هــای پســین ایــران تأثیــر گذارد«)رفائــی، 1388: 48(. به نظــر 
ــرزاق«،  ــن عبدال ــور محمدب ــت »امیرمنص ــوی در دورۀ حکوم ــور رض ــارگاه من ــعۀ ب ــد توس می رس
حاکــم تــوس در عهــد ســامانیان، شــتاب بیشــتری بــه خــود گرفتــه باشــد؛ زیــرا او شــیعی مذهب 
ــاوران آن  ــران و مج ــایش زائ ــوی و آس ــر رض ــرم مطه ــت ح ــعه و مرم ــرای توس ــی ب ــود و تالش های ب

انجــام داد.

توســعۀ بنــای حــرم مطهــر رضــوی در دورۀ ســلجوقیان شــتاب کمتــری داشــت. ایــن امــر بیشــتر 
ــا زوال  ــال، ب ــا این ح ــد. ب ــوط می ش ــلجوقی مرب ــالطین س ــاص س ــی خ ــای مذهب ــه رویکرده ب
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ــی  ــد، برخ ــه بع ــنجر ب ــا، از دوران سلطان س ــی آن ه ــی مذهب ــر مش ــلجوقیان و تغیی ــی س تدریج
ساخت وســازها در مشــهد و به ویــژه حــرم مطهــر رضــوی بــرای رفــاه حــال زائــران و مجــاوران انجــام 
شــد. به عنــوان  مثــال، قدیمی تریــن ســنگ مرقــد مطهــر امــام رضــا g کــه هــم اکنــون در مــوزۀ 
آســتان قــدس رضــوی نگهــداری می شــود و بــا خطــی شــبه کوفــی نوشــته شــده اســت، مربــوط 
بــه ســال 516 قمــری و دوران امــارت  عضدالدیــن فرامــرز علــی، والــی منصــوب سلطان ســنجر 
ســلجوقی اســت.  عضدالدیــن فرامــرز  در ســال 510 قمــری ســاخت بــاروی شــهر مشــهد را آغــاز 
کــرد؛ بارویــی کــه احــداث آن تــا ســال 515 قمــری طــول کشــید. برخــی کاشــی کاری های اطراف 
ضریــح مطهــر امــام رضــا g و قســمت های قدیمــی حــرم رضــوی نیــز در دوران سلطان ســنجر 
انجام شــده اســت. توســعۀ شــهر مشــهد و حــرم مطهــر امــام رضــا g در دورۀ خوارزمشــاهیان نیز 
ادامــه یافــت. بعضــی از کاشــی های فاخــر و ارزشــمند حــرم منــور رضــوی را منســوب بــه ایــن دوره 
تاریخــی می داننــد. بــا این حــال، حملــۀ مغــوالن و اشــغال مشــهد، نه تنهــا رونــد توســعه را متوقــف 

کــرد؛ بلکــه خرابی هــای زیــادی در بــه دنبــال داشــت.

در دورۀ ایلخانــی، برخــی ویرانه هــای شــهر مشــهد مرمــت شــد؛ امــا بــا هجــوم تیمــور به خراســان 
دوبــاره هرج ومــرج همه جــا 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 حاشــیه گزینی 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 می تــوان بــه بنــای »مدرســۀ پریــزاد« اشــاره کــرد کــه بانــوی بانــی آن، پریــزاد ندیــم گوهرشــاد 
و ظاهــرًا از نــوادگان ربیع بــن خثیــم معــروف بــه خواجــه ربیــع بــوده اســت. ســاخت مدرســۀ »دو 
درب«، رواق هــای »دارالســیاده« و »دارالحفــاظ« نیــز در همیــن دوره انجام گرفت. توســعه و عمران 

مشــهد و به ویــژه حــرم مطهــر رضــوی در دورۀ تیمــوری باعــث رونــق شــهر شــد.

ــد  ــی بلن ــداث باروی ــت و اح ــدان یاف ــی دوچن ــت و موقعیت ــهد اهمی ــهر مش ــه، ش در دورۀ صفوی
بــرای آن بــه فرمــان شاه تهماســب صفــوی آغــاز شــد. مدتــی بعــد، کاشــی های گنبــد حــرم مطهــر 
رضــوی را جمــع آوری و خشــت های طــال را جایگزیــن آن کردنــد. در همیــن دوره، منــاره کنار گنبد 
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نیــز مرمــت و طــالکاری شــد. در دوران شــاه عباس 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. آن هــا مــدارس مهمی مانند مدرســۀ 
»عباســقلی خان شــاملو« تأســیس و برخــی رواق هــا را بــه حــرم مطهــر افزودنــد. در دوران نادرشــاه 
ــادری کــه آب چشــمه  ــاز هــم ادامــه یافــت و در پــی جاری شــدن نهــر ن افشــار، توســعه مشــهد ب
»گلســب« )چشــمه گیــالس امــروزی( را بــه حــرم مطهــر می رســاند، ســقاخانه ای ســاختند کــه 
ابتــدا بــه ســقاخانه نــادری و ســپس بــه نــام ســازنده اش،  اســماعیل طالیــی  معــروف شــد. ظاهــرًا 
بیــن ســال های 1144- 1145 قمــری 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 آینــه کاری حــرم مطهــر بــا آینــه کاری روضــه منــوره رضوی 
در ســال 1275 قمــری /1237 شمســی آغــاز شــد. همچنیــن صحــن دیگــری )صحــن نــو( بــه 
ــام صحــن »آزادی«  ــا ن مجموعــه ســاختمان های حــرم مطهــر رضــوی افــزوده شــد کــه امــروزه ب
شــناخته می شــود. ایــوان ایــن صحــن در دورۀ ناصرالدین شــاه مرمــت و طــالکاری شــد و بــه ایــوان 
ــد توســعه و مرمــت حــرم مطهــر  ــروزی انقــالب اســالمی، فراین ــا پی »ناصــری« شــهرت یافــت. ب
شــتابی چنــد برابــر پیــدا کــرد. افزایــش تعــداد زائــران و مجــاوران بــارگاه منــّور امــام رضــا g و لزوم 
خدمت رســانی بهتــر و بیشــتر، باعــث شــد طرح هــای عمرانــی و مرمتــی متعــددی در حــرم مطهــر 
ــای  ــا و صحن ه ــالمی، رواق ه ــالب اس ــروزی انق ــس از پی ــال های پ ــی س ــود. ط ــرا ش ــوی اج رض
ــه  ــوان ب ــه حــرم مطهــر امــام رضــا g افــزوده شــده اســت کــه از میــان آن هــا، می ت متعــددی ب
صحن هــای »جامــع رضــوی«، »کوثــر«، »هدایــت«، »غدیــر« و رواق هــای »امــام خمینــی )ره(«، 

»دارالحجــه«، »غدیــر«، »کوثــر« و »دارالمرحمــه« اشــاره کــرد.

1-2-3. هم جواری های معماری اسالمی و فرهنگ رضوی

هنــر و معمــاری  ماننــد فرهنــگ دینــی، به ویــژه فرهنــگ رضــوی بــه تعامــل بــا مخاطــب 
ــد.  ــور می ده ــروز و ظه ــد ب ــر و مفی ــای مؤث ــاط آفرینی ه ــود را در ارتب ــت خ ــد و حقیق می اندیش
»ایــن شــاخص کارآمــد را در فرهنــگ رضــوی در قالــب مناظــره بــه نحــو بهتــری می تــوان دریافــت. 
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امــری کــه نشــان از مصلحــت و مســالمت دارد. مناظــره بــه معنــای گفت وگو میــان دو نفــر از دیرباز 
تاکنــون یکــی از بهتریــن و مؤثرتریــن روش هــا در تبلیــغ و بیــان واقعیت هــا بــوده اســت. ]حضــرت 
رضــا g[ بــا تفکــر و اندیشــۀ ســازنده در مناظــرات توانســتند حقانیت اســالم و آموزه های شــیعی 
را تبییــن کنند«)اکبــری و احمدی نــژاد، 1400: 9(. هنرمنــدان و معمــاران بــا زبــان رنــگ و حجم و 
فــرم و... بــه گفت وگــو بــا مخاطــب می نشــینند و همچــون فرهنــگ رضــوی در فــروغ مســالمت بــه 
انتقــال آرای خــود می پردازنــد و از عاطفه انگیــزی بهــره می جوینــد. بــرای همیــن اســت کــه زبــان 

هنــر و معمــاری را بایــد زبــان مناظره هــای دل آمیــز دانســت کــه غایتــی جــز تنویــر نــدارد.

فرهنــگ رضــوی مبتنــی بــر نظــام عاطفــی زبان اســت. ایــن حقیقــت در هنــر و معمــاری جایگاه 
ــه و  ــی، مطالع ــانه معناشناس ــه در نش ــت ک ــی اس ــی از گفتمان های ــام عاطف ــادی دارد. »نظ بنی
بررســی می شــود. در گونــۀ عاطفــی، تعامــل میــان مجموعه هــای بــزرگ نشــانه ای کــه صورت هــای 
ــی را تحقــق  ــول( نامیــده می شــود، فراینــد نشــانه معنای ــوا )مدل بیــان )دال( و صورت هــای محت
می بخشــد. همیــن تعامــل، اســاس مباحــث در ایــن نظــام را شــکل می دهــد. ایــن رابــط تعاملــی 
ــا حضــور ادراکــی حســی و عاطفــی خــود در فراینــد  ــا شــوش گران ب زمینــه ای فراهــم مــی آورد ت
معنادهــی مشــارکت کننــد. بــر ایــن اســاس در هــر گفتمانــی بــا ســازوکارهای عاطفــی مختلفــی 
مواجــه می شــویم کــه قابــل  مطالعــه هســتند. درواقــع »دنیــای عاطفــی زبانــی اســت کــه نظــام 
خــاص خــود را دارد و کار نشــانه معناشناســی مطالعــه همیــن نظــام و بررســی شــرایط تحقــق و 

طغیــان معنــا در آن است)میرحســینی و کنعانــی، 1398: 171(.

هنــر و معمــاری اســالمی  ماننــد 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، 1398: 117(. 
هنــر و معمــاری اســالمی همــواره بــه پایــداری می اندیشــد و می کوشــد تــا پایــداری در مفاهیــم 
ــن هنــر هرگــز خــود را محــدود و محصــور در لحظــه  ــا حــد امــکان رعایــت کنــد. ای ــی را ت و زیبای
ــه فراســوی مــکان و زمــان تقویمــی  ــا پیام هــای مــد نظــر خــود را ب نمی دانــد؛ بلکــه می کوشــد ت
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 g در ایــران اســالمی و بازتــاب جلوه هــای 
ــان  ــه از آن در اشــعار شــاعران ایران زمیــن، همــواره سرمشــق زندگــی ایرانی ــداری تاثیرپذیرفت پای

بــوده اســت«)آقاخانی بیژنــی و صادقــی، 1397: 127(.

هنــر و معمــاری اســالمی در ضمــن انجــام تکالیــف خــود و فضاگشــایی بــرای تحقــق منویــات 
ــود  ــام خ ــداوم پی ــه ت ــی ک ــن معن ــت؛ بدی ــم هس ــته ه ــازی های شایس ــه الگوس ــی در اندیش دین
مســتلزم ایجــاد الگوهایــی اســت کــه بتوانــد بــه فراینــد بــروز نمونه هــای شــاخص در مکان هــا و 
زمان هــای آتــی مــدد رســاند. ایــن الگوســازی را در فرهنــگ رضــوی هــم به روشــنی درمی یابیــم 
و در اصــل ُدر می یابیــم یعنی»ارائــه الگــوی شایســتگی های اجتماعــی بــرای ســرمایۀ انســانی بــر 

اســاس ســیرۀ معصومیــن b)نامــدار جویمــی و ســیدعلیقلی، 1398: 139(.

هنــر و معمــاری اســالمی بــه جامعــه آرمانــی می اندیشــد و الگوهــای خــود را مبتنــی بــر چنیــن 
جامعــه ای شــکل می دهــد. »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 آیه هــا 
و روایت هایــی کـــه دربــاره هــدف و کیفیــت زندگــی مطلــوب یــا حیــات طیبــه ســخن می گویــد، 
ــه ایــن سمت وســو هدایــت می کنــد. از نظــر قــرآن کریــم و روایت هــای معصومــان نه تنهــا  مــا را ب
ــوده  ــن ب ــا همی ــت انبی ــدف بعث ــه ه ــت، بلک ــر اس ــی امکان پذی ــه آرمان ــه جامع ــت یافتن ب دس
اســت. قــرآن و عتــرت دو یــادگار بی نظیــر پیامبــر اکــرم n هســتند و امـــام رضـــا g پــارۀ تـــن 
رســول الله n، وارث انبیــای بــزرگ الهــی و امامــان پیــش از خــود اســت؛ اینــان هــم در حکمـــت 
نظــری و هــم در حکمــت عملــی بــه تــالش و مجاهــدت بــرای تبییــن و تحقــق ایــن هــدف دیرینـــه 
پرداخته اند«)ســروری مجــد، 1392: 77(. بــر پایــۀ چهارچــوب نظــری تنیدگــی دین و هنــر، میان 
فرهنــگ رضــوی و معمــاری اســالمی می تــوان هم صدایی هــا و هم نوایی هایــی را مشــاهده و 
برجســته کــرد کــه خویشــاوندی و ترابــط میــان آنــان را تســهیل می کنــد. هنــر اســالمی و فرهنــگ 
رضــوی هــر دو »نگــرش بــه دیــن دارنــد«، »فرهنــگ ســازند«، »انســان ســازند«، »اخالق گراینــد«، 
ــای  ــه تعامل ه ــتراک البت ــن اش ــاد ای ــر بنی ــد«. ب ــی دارن ــرد ترغیب ــد« و »کارک ــرا و نمادگراین »رمزگ
ــه ایــن معنــی کــه از یک ســو معمــاری  ــد برقــرار بشــود. ب گســترده بیــن آن برقــرار می شــود و بای
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بــه خدمــت انتقــال و تثبیــت فرهنــگ رضــوی درمی آیــد و امکاناتــی را در اختیــارش می گــذارد. 
ازجملــه: »محمــل تفکــر و معــارف رضــوی قــرار می گیــرد«، »شــخصیت و امامــت امام  رضــا g را 
معرفــی می کنــد«، »ســیرۀ فــردی امــام رضــا g را تبییــن می کنــد«، »ســیرۀ اجتماعــی امــام رضا 
g « را جلوه گــر می ســازد«، »وجــوه و جنبه هــای معنــوی امــام رضــا g را نشــان می دهــد« و 
»فرهنــگ زیــارت و میــراث فرهنگــی برآمــده از آن را خاطرنشــان می کنــد«. از دیگــر ســو، فرهنــگ 
رضــوی هــم متقابــاًل بــر هنــر و معمــاری اســالمی تاثیــرات وســیعی دارد ماننــد: »تعمیــق  ایمانی و 
کرامــت انســانی«، »گســترش و گرانبارســازی معنویت گرایــی«، »ارائــه ایده هــای انســانی و معنوی 

و متعالــی« و »الگودهــی در مواجهــه بــا اندیشــه های بــرون فرهنگــی و نــازل«.

1-2-4. ترامتنیت در رویکرد مرمتی به بناهای تاریخی 

ــادار شــود و مفهومــی خــاص را  »متــن« هــر آن چیــزی اســت کــه در آن نشــانه ها جمــع و معن
بــه مــا برســاند. بــر اســاس ایــن تعریــف هــر آنچــه را ببینیــم و بشــنویم و بخوانیــم و حتــی ببوییــم 
درصورتی کــه دارای معنــا باشــد، متــن اســت. بــر ایــن اســاس یــک بنــای تاریخــی از آن  جهــت کــه 
حــاوی و حامــل یــک معناســت، گونــه ای متــن تلقــی می شــود؛ »ترامتنیــت« پژوهشــی اســت کــه 
نــوع رابطه هــای یــک متــن بــا غیــر خــود را مطالعــه می کنــد و بــه پنــج حــوزه پژوهشــی تقســیم 

می شــود:

1 .بیشــامتنیت: ایــن شــیوه کــه در نیمــۀ دوم قــرن بیســتم به وســیلۀ  ژرار ژنــت 1 مطــرح شــد بــه 
بررســی رابطــۀ متــون پیشــین و پســین می پــردازد تــا تأثیــر متــون پیشــین را در خلــق آثــار جدیــد 

بررســی کنــد.

2 .پیشامتنیت: مدعی است که هر متنی قطعًا بر بنیاد متن های گذشته شکل می گیرد.

3 .پیرامتنیت: در حدود و حوالی متن اصلی به وجود می آید.

4 .فرامتنیت: بسیار فراتر از داللت ها و باورهای متعارف به بررسی متن می پردازد.

1. Gerard Genette
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5. ســرامتنیت: رابطه هــای یــک متــن را از حیث نوع ارتبــاط با خود بررســی می کند)پورجعفری، 
.)1398

ــاری  ــز آث ــینیان هرگ ــده از پیش ــن باقی مان ــه مت ــد ک ــه برآن ان ــن عرص ــگران ای ــی پژوهش برخ
طردشــده نیســت، بلکــه بایــد نگاهــی معاصــر بــه دســتاوردهای فکــری ایشــان داشــت. مرمتگــر 
بی شــک بایــد »متــن آگاهــی« داشــته باشــد تــا بتوانــد بــه ژرفــای فعــل حلــول کنــد و بــر عمــل 

ــر را برجســته ســازد.  خــود احاطــۀ فکــری داشــته باشــد و ُکنــه اعتقــادی اث

عامــل انســانی به ویــژه در بناهــای مبتنــی بــر ارزش هــای فرهنــگ دینــی بســیار اهمیــت دارد. 
»در هــر مرمتــی حداقــل دو عنصــر »موضــوع مرمــت« )ابنیــه و اشــیا( و »عامل انســانی« )مرمتگر( 
را به خوبــی می تــوان از هــم تمییــز داد. بدیهــی اســت کــه مرمتگــر به عنــوان مداخله گــر در 
ــا رجــوع  ــر تاریخــی کــه موضــوع مرمــت اســت، در امــر مرمــت نقــش تعیین کننــده ای دارد. ب اث
ــواره  ــه هم ــود ک ــه می ش ــی مالحظ ــای مرمت ــا و نگرش ه ــل نظریه ه ــت و تحلی ــخ مرم ــه تاری ب
موضــوع مرمــت بیــش از عامــل انســانی مرمــت مــورد توجــه بــوده اســت. بــه همیــن دلیــل، اغلــب 
ــن شــده اند، مرمتگــر  ــر اســاس آن نظریه هــا تدوی ــز را کــه ب راهبردهــا و رهنمودهــای مرمتــی نی
صرفــًا در شــأن مجــری رهنمودهــا بــه رســمیت شــناخته اند و تعریف مشــخصی از شــخص مرمتگر 
ــی اســت کــه در حــوزۀ تمــدن  ــن در حال ــد. ای ــه دســت نداده ان ــی صالحیــت وی ب و نحــوۀ ارزیاب
اســالمی اوضــاع کامــاًل متفــاوت اســت و همــواره عامــل حرفــه بــر اصــول و قواعــد اولویــت داشــته 

اســت«)ارژمند و امین پــور، 1394: 98(.

ازجملــه مــواردی کــه بایــد در مرمــت بناها مــورد تأکید قــرار گیــرد، وجاهت های ارزش شــناختی 
بافــت مربوطــه اســت. ارزش همــان اســت کــه می توانــد مبنایــی بــرای نظــام رفتــاری قــرار گیــرد 
و داوری هــای مــا را شــکل دهــد. در ایــن بــاره برخــی محققــان بســیار تأکیــد کرده انــد) بــه نقــل از 
حســینی، 1396( افــزون بــر شــناخت ارزش بناهــا، شــناخت اولویت هــای ارزشــی هــم می توانــد 
بســیار بااهمیــت باشــد. اولویــت هریــک از مکان های میراثــی، نشــانۀ اولویت مداخلــه در خصوص 
سیاســت گذاری، برنامه ریــزی و اجــرای طرح هاســت)قلعه نویی و پیربابایــی، 1397: 39(. در 
اصــل می تــوان گفــت کــه مرمتگــر نظــام ارزشــی حاکــم بــر ادوار مختلــف تاریــخ را احیــا می کنــد و 
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اشــاعه می دهــد. ضمــن اینکــه بایــد بــه نکتــه ای ظریــف هــم در ایــن راســتا پرداخــت و آن اینکــه به 
بــاور بســیاری از پژوهشــگران »امــر مرمــت نه تنهــا در راســتای توســعه بافت هــای بــاارزش تاریخــی 
اســت بلکــه احیــای ارزش های نادر معمــاری هــم هســت«)حناچی و دیبــا، 1386: 51(. »ارزش، 
ــار تاریخــی اســت. در دوره هــای زمانــی گوناگــون  از بنیادی تریــن پنداره هــا در فلســفه مرمــت آث
ــز  ــار نی ــت آث ــت و مرم ــری حفاظ ــای نظ ــع، بنیان ه ــر جوام ــره ب ــای چی ــی در ارزش ه ــا دگرگون ب
دســتخوش تغییــر شــده اند. شــنایی آثــار و ســیر آن در طــول تاریــخ، بنیــان دســت یابی بــه مفهــوم 

میــراث فرهنگــی در ادوار زمانــی گوناگــون است«)ســامانیان و حجــت، 1396: 9(.

مرمــت بناهــای تاریخــی امــروزه به عنــوان گفتمانــی پویــا بــدل گشــته اســت و می توانــد منشــأ 
زایــش دوبــارۀ بســیاری از حقایــق تاریخــی قرار گیــرد. مرمت آثــار تاریخــی در دورۀ رمانتیســم از آن 
صــورت قدیمــی اش خــارج شــد و امکانــات ویــژه ای را بــرای اغلــب کارهــای مرمتــی عرضــه کــرد. 
در ایــن دوره مرمتــکاران، به عنــوان هــواداران اصالــت معمــاری معرفــی شــدند)به نقــل از علیــزاده، 
ــب  ــش در قال ــری هویت بخ ــوان عناص ــد به عن ــاری را بای ــار معم ــت از آث ــرد حفاظ 1379( رویک
ــران دانســت)حناچی و  توســعه، تعمیــر و مرمــت به عنــوان رکنــی اساســی در تاریــخ معمــاری ای
آذری، 1392: 37(. از رهگــذر مرمــت بهینــه اســت کــه هویــت تاریخــی اعتقــادی برمال می شــود، 
ــه  ــت. چندان ک ــی دانس ــای تاریخ نویس ــی از راه ه ــد یک ــت را بای ــود. مرم ــت می ش ــد و تثبی می پای
ــبب  ــه س ــده ب ــک س ــه ی ــک ب ــینۀ نزدی ــا پیش ــان ب ــت ایرانی ــت و مرم ــای حفاظ ــیر تجربه ه در س
ســروکار داشــتن بــا آثــار معمــاری و اقدامــات اجرایــی، اســناد و داده هایــی فراهــم آمــده کــه از نگاه 
ــوال و آرا  ــی اق ــی، 1398(. برخ ــک زاد و ایوب ــل از نی ــت)به نق ــل اس ــیار قابل تأم ــگاری بس تاریخ ن
ــۀ  ــه در حیط ــی درمان گرایان ــت را اقدام ــته اند و مرم ــث نگریس ــوع بح ــه موض ــر ب ــری دیگ از منظ
موضوعــات میــراث فرهنگــی دانســته و آن را در تعامــل بــا بســیاری از علــوم ازجملــه علــوم انســانی 
ــا و  ــت تنه ــه مرم ــد ک ــان می ده ــر نش ــن ام ــدی زاده، 1397 :85(. ای ــاورز و مه برشمرده اند)کش
تنهــا اختصــاص بــه کالبــد نــدارد و اگرچــه بیشــتر مــردم همــان پوســته بیرونــی امــر را می بیننــد، 
امــا نمی داننــد کــه بناهــا، بنــا دارنــد تــا بــا تاریــخ آنــان ســخن بگوینــد و زمــان متعــارف را از میانــه 
ــان  ــا انســان ها بتواننــد حقایــق تاریخــی را به نحــوی دیگــر شــهود کننــد. در اینجــا زب ــد ت برگیرن
ارتباطــی رایــج از میانــه بــه در مــی رود و ایــن زبــان اشــارتی و انتقالــی اســت کــه دایرمدار می شــود.
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ــردم  ــش م ــع آن بین ــش و به تب ــا دان ــد ت ــر می کوش ــع مرمتگ ــت درواق ــوان گف ــی می ت از طرف
ــت  ــگاه و نی ــاورد و آن را از ن ــروز بی ــاوت ام ــه قض ــته را ب ــد و گذش ــد زن ــته پیون ــا گذش ــون را ب اکن
اهالــی اکنــون بیاکنــد. مرمــت را دیگــر نمی تــوان به عنــوان یــک اشــتغال فنــی صــرف محســوب 
ــا از  ــازه ای را در اختیــار مــردم می گــذارد ت ــرا مرمتگــر کســی اســت کــه فرصت هــای ت کــرد، زی
ایــن طریــق به نحــو بهتــری بــه قرائــت گذشــته به مثابــه چــراغ راه آینــده بــرای خــود رقــم بزننــد. 
»مرمــت و احیــای گنجینه هــای گران قــدر معمــاری، عــالوه بــر آنکــه فرصتــی بــرای بازخوانــی 
و شــناخت ارزش هــای منــدرج در ایــن آثــار اســت، موجــب انتقــال ایــن ارزش هــا بــه نســل های 
ــر  ــن عص ــگران ای ــیاری از پژوهش ــک زاده، 96: 65(. بس ــد«)یزدی و بی ــد ش ــم خواه ــده ه آین
متفق القول انــد کــه »آثــار معمــاری بازمانــده از ادوار گذشــته )بناهــا تــا محوطه هــای تاریخــی( 
بخش هــای ارزشــمند میــراث فرهنگــی محســوب می شــوند کــه نیازمنــد مرمــت هســتند و لــذا 
معتقدنــد کــه »مرمــت؛ فراینــد دریافــت بهتریــن دســتاورد و کمتریــن آســیب بــه بنــا محســوب 

می شــوند«)فرجی، 1395: 85(.

امــروزه مرمــت توانســته اســت بــه حوزه هــای مختلــف نیازهــای انســان امــروزه راه یابــد و الحــان 
و الســنه مختلفــی بــه خــود بگیــرد. »تــا پیــش از ســدۀ هجدهــم میــالدی، چهــار ارزش مذهبــی، 
کاربــردی، هنــری و تاریخــی در تصمیم گیری هــای مرمتــی کارســاز بودنــد، امــا در ســده های 18 
ــا شــکل گیری عصــر روشــنگری و پیامدهــای آن ســویه های علمــی، آموزشــی،  و 19 میــالدی، ب
فرهنگــی، گواه منــدی، احساســی، چشــم اندازی، میهنــی و فنــی اثــر هــم دارای اهمیــت 
شدند«)ســامانیان و حجــت، 1396: 9(. مثــاًل مرمــت منظــر برخــی از محققــان به جــد بــه واکاوی 
ایــن اصطــالح پرداخته اند«)یوســف زاده و بمانیــان، 1391: 35( و خاطرنشــان ســاخته اند کــه »بــا 
مرمــت تمــام الیه هــای موجــود در منظــر و درک رابطــه بیــن آن هاســت کــه می تــوان بــه احیــای 
ــه ای  ــوان گون ــت را می ت ــه مرم ــر این هم ــزون ب ــت. اف ــت یاف ــی دس ــای تاریخ ــع محوطه ه جام
کوشــش زبان شــناختی هــم دانســت«)میبدی، 1399 :45( و آن را در فــروغ نقش های شــش گانه 
زبــان )ترغیبــی، عاطفــی، همدلــی، ادبــی، فرازبانــی و ارجاعی( بررســی کــرد؛ البته در ایــن فرایند 
به نظــر می رســد کــه مرمــت بنــا می توانــد قراردادهــای نشــانه شــناختی یــک فرهنــگ به ماننــد 
فرهنــگ رضــوی را در کلیــت نظــام بصــری تلویحــًا بــه اســتحضار و اســتظهار مردم برســاند. روشــن 
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ــه  ــته ک ــی توانس ــاند به نوع ــات برس ــه اثب ــود را ب ــری خ ــت بص ــد حقانی ــا بتوان ــر بن ــه اگ ــت ک اس
حقانیــت بصیرتــی خــود را هــم ثابــت کنــد. بــرای همیــن اســت کــه معمــاری را به گونــه ای زبــان 
تمــدن دانســته اند و معمــاری اســالمی در بســتر تاریــخ ایــن توفیــق را داشــته اســت کــه اندوخته ها 

و آورده هــای محتوایــی و باطنــی تمــدن اســالمی را بنمایانــد.

»البتــه از وجــه دیگــری هــم می تــوان به مرمــت نظــر افکنــد و آن این که به همــان اندازه کــه تاریخ 
معمــاری در پــی شــناخت معمــاری اســت، مرمــت در پــی اســتمرار حیــات معمــاری اســت«)ایوبی 
ــخ  ــناخت تاری ــه ش ــد ک ــت باش ــن واقعی ــن ای ــد مبی ــه می توان ــن نکت ــزاد، 1396: 188(. ای و نیک
ــن باشــد. مادامی کــه مرمتگــر  ــد در توفیــق مرمتگــر نقش آفری ــا چــه حــد می توان ــا ت تحــوالت بن
شــناخت مبســوط و مســتوفی بــه تاریــخ بنــا نداشــته باشــد نمی توانــد بــر ظرایــف و لطایــف آن در 

حوزه هــای مختلــف وقوفــی جــدی و همه جانبــه داشــته و عامــل تــداوم و تعالــی آن باشــد.

»مرمــت همچنیــن می توانــد رویکــردی تفاهمــی داشــته باشــد. مرمتگر بــه  هرتقدیر بایــد نگاهی 
پیونــدی داشــته باشــد. بــرای همیــن اســت کــه برخــی از پژوهشــگران چنیــن پرســیده اند کــه آیــا 
به ســازی بــا مالحظــات فنــی و مرمتــی دو رویکــرد متقابــل قلمــداد می شــوند یــا مکمــل؟ ایشــان 
بــا نگاهــی تحلیلــی بــه اســتخراج مالحظــات فنــی و مرمــت معمــاری می پردازنــد و بــه رابطــۀ میان 
نــگاه مهندســان ســازه بــا نــگاه مرمتگــران می نگرنــد. مســئله ای کــه همــواره در بســتر تاریخــی 

مرمــت پرســش شــده اســت«)آصفی و رادمهــر، 1393: 29(.

2. تحلیل یافته ها

ــوری  ــش مح ــته نق ــهر پیوس ــدۀ ش ــب تپن ــش و قل ــر هویت بخ ــه عناص ــی به مثاب ــای مذهب بناه
ــای  ــا ورود جلوه ه ــران ب ــهرهای ای ــت ش ــا هوی ــته اند، ام ــالمی داش ــران دوران اس ــهرهای ای در ش
شهرســازی مــدرن بــا تغییــرات بیرونــی و درونــی زیــادی روبــه رو 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 دگرگونی های بســیاری 
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قــرار گرفــت. الجــرم در فضاهــای شــهری دارای بافــت تاریخــی، شــکاف بیــن ایــن بافــت و شــهر 
معاصــر به مراتــب بیــش از گذشــته افزایــش یافــت و مشــکالتی را در ابعــاد مختلــف به خصــوص 
ــت  ــان سرگذش ــن می ــت. در ای ــر آن بس ــم ب ــوان چش ــه نمی ت ــد آورد ک ــاری پدی ــی و رفت فرهنگ
ــت  ــد از باف ــوردار و بهره من ــا برخ ــه نه تنه ــت؛ چراک ــر اس ــب خواندنی ت ــهد به مرات ــازی مش شهرس
تاریخــی اســت، بلکــه بافــت آن مبتنــی بــر فرهنــگ رضــوی و مقــوم عنصــر والیتمــداری به عنــوان 
کانــون اعتقــادی شــیعیان جهــان اســت. مشــهد ماننــد هــر شــهر دیگــری دارای نشــانی اســت که 
بی درنــگ می تــوان بــر روی نقشــه آن را جســت، امــا افــزون بــر نشــانی، دارای نشــان هــم هســت 
کــه خــود از ذات معنــوی شــهر ســخن می گویــد و آن، فرهنــگ رضــوی اســت. افــزون بر ایــن دارای 
نشــانه هــم هســت کــه همانــا بــارگاه شــریف رضــوی و به ویــژه گنبــد و گلدســته های مطــالی آن 
اســت. معمــاران و هنرمنــدان در بســتر تاریــخ، حســب بضاعت هــای اعتقــادی و ذوقــی خــود هــر 
یــک کوشــیده اند 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 ورزیده انــد:

الف. به زبان تجسم درآوردن آرمان های دینی و ملکات انسی شیعیان.

ــوان مرکــز ثقــل شــهری در گســترش بســیاری از فضاهــای  ــر صحــن مطهــر به عن ــد ب ب. تأکی
کالبــدی، وجــوه زیباشــناختی محــالت و ابنیــه شــاخص شــهری.

ج. اعطــای تفــوق بصــری حــرم مطهــر بــر مجموعــه شــهر به گونــه ای کــه اماکــن مقــدس حــرم 
ــرای جلوهنمایــی  ــن فضــا ســر برافراشــته و قــدرت و فرصــت کافــی ب امــام رضــا g از میــان ای

داشــته باشــد.

ــه رازوارگــی بناهــا به عنــوان یکــی از بنیادی تریــن بایســته های ســیالیت معنایــی در  د. توجــه ب
اماکــن مقــدس.

ــی  ــه ایمان ــوان وج ــدار و فراخ ــت قامتی، اقت ــاد راس ــوان نم ــته به عن ــر گلدس ــر عنص ــد ب ه. تأکی
مخاطــب بــه حقیقــت اســالم.
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و. تأکیــد بــر عنصــر تزییــن به عنــوان عامــل هماهنگ ســازی فــرم کلــی بنــا بــا مصالــح. در ایــن 
ــوان نمــاد جبــروت و رأفــت الهــی  ــه ترتیــب به عن ــی ب ــد رنــگ طــال و آب ــگ مانن راســتا عنصــر رن

همــواره مصــدر و مســبب درنگــی هوشــمندانه در حقانیــت ارزش هــای دینــی اســت.

ز. توجه به سه عنصر درنگ، حرکت و پرواز اندیشه در هنگامه ورود به اماکن مقدس.

در تاریــخ تحلیلــی مرمــت بناهــای تاریخــی به ویــژه بناهــای دینــی بــه وجــه خــاص بــه 
ــت و  ــده اس ــانی اشــارتی نش ــوان عامــل انس ــر به عن ــی و اعتقــادی مرمتگ ــای فرهنگ صالحیت ه
امــر مرمــت را گونــه ای مهندســی و فنــی برشــمرده اند. تنهــا می تــوان بــرای ایــن شایســتگی ها و 
بایســتگی ها در نقــد عملکــرد مرمتگــران اشــاراتی پیــدا کــرد. البته در همیــن حد انــدک، هم جهت 
نشــانه های بازگشــت به ســوی فرهنــگ غربــی و اندیشــه فرنگســتانی اســت. ایــن در حالــی اســت 
ــخص  ــت ش ــوی، عاملی ــگ رض ــع فرهن ــوان مرج ــالمی به عن ــدن اس ــگ و تم ــوزۀ فرهن ــه در ح ک
مســبوق بــه ســابقه ای بــس دراز اســت. همان طــور کــه باورهــا و اعتقــادات مفســر در تفســیر متــون 
دینــی و ذوقــی و عرفانــی می توانــد منشــأ اثــر باشــد، در حوزه هــای عمــل ماننــد هنــر و معمــاری 
و مرمــت، دریافت هــا و تلقی هــای شــخص می توانــد بســیار کارآمــد باشــد. وجاهــت ایــن مهــم را 
ــی کــه همچــون آیین نامه هــای اخالقــی  ــوان در »فتوت نامه هــا« به درســتی بازجســت. متون می ت
هنــری هریــک از حــرف و صنــوف تلقــی می شــدند و در همــه آن هــا هنرمنــدان و معمــاران به عنوان 
نماینــدگان فاضــل هنــر اخالقــی و اخــالق 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.

ــتند  ــی می نگریس ــال مغتنم ــوان مج ــوی به عن ــای رض ــت بناه ــه مرم ــن وادی، ب ــران ای مرمتگ
کــه به وســیلۀ آن می تواننــد بــه خلــوت رازآمیــزی دســت یابنــد و خدمــت شایســته ای بــه گفتمــان 
فرهنــگ رضــوی کننــد. آنــان اعتقــاد باطنــی داشــتند کــه هرچــه کیفیــت مرمت ایــن بناها بــه وجه 
ارزنده تــری 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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3. نتیجه گیری

در همــۀ اهتمام هــای گذشــته در بافــت تاریخــی بناهــای حــرم مطهــر به رغــم اهمیــت و 
ارزشــمندی بســیاری از آن هــا در وضعیت هــای 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 
ــدار  ــا دایرم ــروزه ب ــفانه ام ــت. متأس ــده اس ــم نوازی ش ــدی و چش ــه کارآم ــدر این هم ــوی، مص رض
شــدن فنــاوری به عنــوان هســته فرمانــروا در ساخت وســازهای معاصــر، اگرچــه بــه نقــش عامــل 
انســانی تــا حــدودی توجــه می شــود، امــا بــه مأموریــت عامــل انســانی پرداختــه نمی شــود. 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 گفت وگــو 
کــرد، زیــرا فنــاوری امتــداد ارادۀ انســان در جهــان طبیعــت اســت. معمــاری تنهــا از به هم پیوســتن 
ــای  ــت. ارادت ه ــل و دل اس ــت و عق ــکاری دس ــل اوج هم ــه حاص ــت، بلک ــل نیس ــت و عق دس
اعتقــادی در مرمــت بناهــای دینــی بایــد بــه کدهــای عملیاتــی ترجمــه شــوند و به ویــژه در فراینــد 
مرمــت ایــن بناهــا بــا قــدرت در حوزه هــای نظــری و عملیاتــی مطمــح توجــه قــرار گیرنــد. مبانــی 
فرهنــگ رضــوی نه تنهــا در ســاخت و تحلیــل بلکــه در مرمــت هــم بایــد محوریــت داشــته باشــد.

مرمــت بناهــا در عرصــۀ معمــاری اســالمی نه تنهــا نیازمنــد به تســلط بر تاریــخ عقلــی و نقلی هنر 
و معمــاری اســالمی اســت، بلکــه نیازمنــد وقــوف مرمتگــر بــه دانــش نشانه شناســی و برخــورداری 
از گونــه ای معرفــت حضــوری نســبت بــه موضــوع مرمــت اســت. بــه بیانــی دیگــر، شــاخص مرمــت 
ــه انفصــال و اتصــال در آن  واحــد دارد؛ انفصــال از  ــاز ب ــه آن نی بناهــای حــرم و بناهــای متصــل ب
همــه آموزه هایــی کــه نــگاه صرفــًا تاریخی گــری بــه بناهــای فــوق دارنــد و آن هــا را تنهــا رهــاوردی 
تاریخــی صــرف تلقــی می کننــد و اتصــال بــه فرهنــگ رضــوی به مثابــه برتراویــده از فرهنــگ نبــوی 
و جــاری در اقتضائــات عصــر اســت. شــوربختانه نگاه هــای نــازل فرهنــگ رضــوی را تنهــا برخــی 
مواعــظ و نصایــح باقی مانــده از آن امــام همــام g می داننــد و بیــان آن را بــه وجــه خطابــه ای و 
مســتقیم برمی تابنــد؛ درحالی کــه در فراینــد مرمــت ایــن بناهــا نه تنهــا 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 هســت ها بــه جانــب آنچــه بایــد 

باشــدها؛ ســفر از نقــش به جانــب مأموریــت. ایــن مأموریــت، شــرط آن معموریــت اســت. 
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