
یادنام ... 

معامری از تبار 
شهرستانی ها

سیدمحّمدعلی شهرستانی )۱۳۱۱ - ۱۳۸۹ش.(

 سیدحسن حسینی* 

دکرت مهندس سیدمحّمدعلی 

شهرستانی، فرزند میرزا محّمد 

صالح شهرستانی، در ۲۳ ربیع االوّل 

۱۳۵۱ق. )۱۳۱۱ش.( در کربال 

چشم به دنیا گشود. وی یکی از 

مشاهیر معارص خاندان موسوی 

رائد  است)هدو،  شهرستانی 

العامره...، ۱۳(. کودکی اش در 

کربال سپری شد. علوم اسالمی رایج در حوزه ها، تا سطح 

دروس خارج را از محرض آیت الله ســیدهبه الله شهرستانی 

و شیخ محّمدرضا حائری و دیگر اساتید فراگرفت )همو، 

محمدعلی الشهرستانی، ۳۳(.

پس از آن به آموزش علوم جدید در بغداد پرداخت و سپس 

به انگلستان رفت و دکرتای مهندسی را از معروف ترین 

دانشگاه های انگلستان به دست آورد و پس از مراجعت 

به عراق، با تشــکیل رشکتی به کارهای مهندسی پرداخت. 

به موازات آن، به اجرای برنامه های علمیـ  مهندســی در 

کشورهای مختلف از جمله: ایران، عراق، مالزی و عربستان 

اقدام منود. 

شهرستانی پس از انحالل حکومت جمهوری در عراق، در 

ســال ۱۳۳۷ش. راهی ایران شد و ابتدا در تهران ساکن و به 

همکاری با یک رشکت ساختامنی مشغول گردید. پس از 

مّدتی به دلیل اختالف، همکاری با آن رشکت را قطع منود 

)هدو، رائد العامرۀ، ۶۱(. 

شهرســتانی در سال ۱۳۴۰ش. به مشهد آمد و طرح توسعۀ 

بقعۀ مطّهر رضوی را از تیرماه آن سال آغاز منود. فاصلۀ 

دیوار غربی بقعه تا رضیح مطّهر ۸۵ سانتی مرت بیش تر نبود 

و برای زّوار ایجاد فشــار و زحمــت می کرد)میرنیا، ۳۰۲(. 

برداشنت دیوار غربی کار بسیار دشواری بود. یک چهارم 

بار گنبد مطّهر نیز بر روی این دیوار قرار داشــت. برای 

برداشــنت دیوار الزم بود یک پل مستحکم و اساسی ایجاد 

گردد تا بتواند فشار گنبد را تحّمل کند و در ضمن هیچ گونه 

خدشه ای به ساختامن بقعه وارد نگردد )شهرستانی، ۱۱۵(. 

از طرف دیگر امکان قُرق کردن حرم مطّهر و جلوگیری از 

رفت و آمد زّوار نیز وجود نداشــت. مهندس شهرستانی با 

طرحی که پی ریزی منود، ابتدا دو ستون اصلی در دو طرف 

دیوار با عمق کافی برپا کرد. سپس دو ستون کمکی مابین 

این دو ســتون قبلی ایجاد منود و بر روی این ستون ها پل 

بتون آرمه احداث منود و از این طریق فشار گنبد بر روی 

این ستون ها و پل بتونی قرار گرفت. پس از آن دیوار ضخیم 

۲۸۰ سانتی مرتی غرب بقعه را بدون اینکه آسیبی به گنبد و 

ساختامن بقعه وارد گردد، برداشت و فاصلۀ ۸۵ سانتی مرتی 

را به ۳۰۰ سانتی مرت ارتقا داد و فضای حرم را برای زّوار 

توسعه بخشید. کاشی کاری ها و محراب معرق گرانبهایی که 

بر دیوار نصب بود، بدون هیچ گونه آســیبی از محل خود 

برداشت و در دیوار جدید نصب منود. ایشان طی مقاله ای 

جزییات این عملیات را در نرشیۀ نامۀ آستان قدس نوشته 

است)شهرستانی، ۱۱۵ – ۱۲۰؛ میرنیا، ۳۰۲ - ۳۰۳(. 

این اقدام وی موجب شــگفتی و تحسین مهندسان و 

کارشناسان بین املللی قرار گرفت. این درحالی بود که قبل از 

انجام این کار مهندسان خارجی، از جمله ژاپنی ها انجام آن 

را غیرممکن می دانستند )خرسوشاهی(.

پس از پایان کار که بدون هیچ گونه حادثه ای انجام گرفت، 

بامتانقلیج، متولّی وقت، بعد از بررسی نظریات کارشناسان 

خارجی، دکرت شهرستانی را خواست و با تندی با وی برخورد 

کــرد و گفت: »تو باعث شــده ای که گنبد به زودی خراب 

شــود و...!« توضیحات علمی و فنی شهرستانی اثر نداشت 

و بامتانقلیچ دســتور بازداشت او را صادر کرد. پس از مّدتی 

چون هیچ گونه خدشه ای در اصالت و استحکام ساختامن 

گنبد و بقعه دیده نشد، او را آزاد کردند )هدو، رائد العامرۀ، 

۷۷؛ خرسوشاهی(.

یکی دیگر از اقدامات شهرستانی در مشهد تکمیل ساختامن 

ایستگاه راه آهن مشهد در سال ۱۳۴۵ش. بود. ظاهراً رشکت 

انگلیسی برای تکمیل این پروژه یازده میلیون تومان پول 
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