
درآمد
صیانــت و حفاظــت از اســناد، مــدارک و امانــات امامــان معصومیــن)ع( از 

رســالت های اصلــی شــیعیان اســت. در طــول تاریــخ شــیعه، نســبت بــه صیانــت 

از اســناد مکتــوب بــا جدیــت عمــل شــده اســت. افــرادی همچــون عالمــۀ امینــی 

عمــر خــود را رصف صیانــت از همیــن اســناد مکتــوب کرده انــد؛ امــا متأســفانه مــا 

نســبت بــه اســناد مصنــوع شــیعه بــا بی دقتــی و گاهــی بــا جهــل رفتــار کرده ایــم 

و صیانــت از آثــار مصنــوع تاریخــی را جــدی نگرفته ایــم. آثــار معــاری تاریخــی 

را بــه عنــوان اســناد نشــناختیم و ایــن صیانــت را در مغایــرت مســتقیم بــا توســعه 

تعریــف منودیــم. متأســفانه گاهــی ناخواســته حرکــت در مســیری انجــام شــد کــه 

متولیــان حــرم نبــوی در آن مســیر حرکــت می کننــد و متــام آثــار تاریخــی را کــه در 

درک حقیقــت رشایــط تاریخــی مدینه النبــی بــه همــگان کمــک می کــرد، تخریــب 

منودند. شــهر ســامرا و حرم مطهر و منور امامین عســکریین)ع( نیز دارای بســیاری 

از اســناد مصنــوع اســت کــه صیانــت و حفاطــت از آن رســالت شــیعه اســت. ایــن 

موضــوع نســبت بــه ســایر اعتــاب مقدســه دارای رشایــط خــاص و ویــژۀ دیگــری 

نیــز اســت؛ 

اول، آنکــه حــرم امامیــن عســکریین)ع( بیــت رشیــف دو امــام بزرگــوار و محــل 

میــالد بــا ســعادت حــرت بقیه اللــه االعظم)عج(اســت. دوم، ایــن بیــت رشیــف و 

حــرم منــور، در جغرافیایــی قــرار گرفتــه اســت کــه شــیعه همــواره در معذوریــت 
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بــوده و قابــل قیاس با دیگر شــهرهای اعتاب مقدســه نیســت. 

ــن،  ــان معصومی ــدادگان امام ــر و دل ــردم زائ ــوم م ــوم، عم س

ــه حــرم، بیــت  شــناخت درســت و اطــالع جامعــی نســبت ب

ــد  ــش می آی ــی گاهــی پی ــد و حت ــامرا ندارن ــه شــهر س و البت

کــه منی داننــد بــه زیــارت کــدام یــک از امئــۀ معصومیــن)ع( 

مــرف شــده اند، بنابرایــن حفــظ و صیانــت از آثــار مصنــوع 

و امانــت داری بیــت رشیــف امــام، بســیار حیاتــی و وظیفــۀ 

خطیــری اســت و منی تــوان بــه بهانــۀ توســعه و حجــم زائــر 

و تجدیــد بنــای حــرم، ایــن آثــار را تخریــب منــود کــه تخریــب 

ــه ســعودی ها آن را  ــردن مســیری اســت ک ــار طــی ک ــن آث ای

بنــا نهادنــد تــا هیچ آثــاری از امئــۀ معصومیــن)ع( باقــی مناند.

ــۀ توســعه، اســناد مصنــوع دســت اول  ــه بهان ــز ب ــان نی آن

تاریخــی شــیعه را در شــهر مدینــه تخریــب منودنــد و اکنــون 

ــدارد. متأســفانه برخــی  ــی وجــود ن ــری از مدینه النب ــچ اث هی

نادانســته در اعتــاب مقدســۀ ایــران و عــراق نیز بــا بی اهمیت 

خوانــدن آثــار تاریخــی در طرح هــای توســعۀ جدیــد از حفــظ 

آثــار رس بــاز زدنــد و آن را مغایــر توســعه خواندنــد. در حالــی 

کــه توســعۀ علمــی و پایــدار، بقــای خــود را بــر صیانــت از آثار 

تاریخــی قــرار می دهــد. اگــر غیــر از ایــن باشــد، قطعاً توســعه 

نیســت؛ بلکــه تخریــب اســت. ای کاش از تجربــۀ شــهر مدینه 

و البتــه شــهر مشــهد می آموختیــم کــه در اعتــاب مقدســه چه 

کارهایــی را نبایــد انجــام دهیــم.

در ایــن نوشــتار، تــالش می شــود برخــی از مســتندات 

به دســت آمده از ســیر تحــول تاریخــی ارائــه شــود؛ زیــرا 

بازآفرینــی صحــن اصلــی حرمیــن امامیــن عســکریین)ع( بــر 

مبنــای مطالعــات تاریخــی و البتــه صیانــت از آثار انجام شــد. 

هــر چنــد متــام ایــن اقدامــات بــه بضاعــت انــدک مــا بــود کــه 

می بایســت در برابــر فشــار ســنگین توســعۀ غیرعلمــی حــرم، 

ــم. ــتادگی می کردی ــت و ایس مقاوم

شــهر ســامرا بــه جهــت مهجوریــت تاریخــی و جغرافیایــی 

کــه در آن قــرار گرفتــه، از نظــر داشــن اســناد بســیار 

ضعیف تــر از ســایر اعتــاب مقدســه اســت. اگــر ایــن امــکان 

وجــود دارد کــه دربــارۀ ســامرا چنیــن مســتنداتی پیــدا شــود، 

یقینــاً در دیگــر اعتــاب مقدســه بیشــر ایــن اســناد مصنــوع و 

دست ســاخته هایی کــه حــاوی حقانیــت شــیعه هســتند، بایــد 

نگهــداری می شــد کــه متأســفانه بخــش قابــل توجهــی از آنهــا 

ــم.  را از دســت دادی
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دوره های تاریخی حرم
دوره هــای حــرم تقریبــاً بــه 9 یا 10 دوره تقســیم می شــوند 

ــود.  ــاره می ش ــه آن اش ــه ب ــورت خالص ــه ص ــا ب ــه در اینج ک

اولیــن دوره، خانــۀ اقامتــی از ســال های 234 تــا 260ق اســت. 

در ســامرای عباســی، خانــۀ دلیل بن یعقــوب توســط امــام 

خریــداری می شــود و امــام باالجبــار آنجــا ســکنی می گزیننــد. 

مبتنــی بــر مســتندات مکتــوب و باستان شناســی، خانــۀ امــام 

ــر 3( و امــام در  در مجــاورت شــارع ابی احمــد اســت )تصوی

ــی  ــت جامنای ــی باب ــن شــدند. حدس های ــزل خودشــان دف من

ــد.  ــع آوری گردی ــن مســتندات جم ــام زده شــد و ای ــزل ام من

ــا  ــا 7 ی منونــۀ خانه هــای ســامرا کــه در اطــراف کاوش شــد، ب

ــر 4( در  ــت. )تصوی ــزرگ اس ــیار ب ــعت، بس ــر وس ــزار م 8 ه

منقــوالت، نســبت بــه شــهادت امــام هــادی)ع( آمــده اســت 

ــان  ــه نش ــدند ک ــع ش ــرت جم ــۀ ح ــی در خان ــه جمعیت ک

می دهــد خانــه کوچــک نبــوده اســت. در بخشــی از صحــن 

حــرم، موفــق شــدیم در منفــی 3.20 بــه کــف برســیم کــه از 

بابــت جهت گیــری و مریــال نزدیــک بــه شــهر ســامرای 

عباســی بــود و ایــن امــکان را پیــدا کردیم کــه آنهــا را نگهداری 

کنیــم. )تصاویــر 5 و 6(

دورۀ دوم از ســال 254 تــا 328ق اســت. در ایــن دوره، خانه 

تبدیــل بــه خانــۀ زیارتــی می شــود؛ یعنــی امامــان اینجــا دفــن 

ــر 7، خطــوط  ــا برجاســت. در تصوی ــزل پ ــوز من شــدند و هن

ســبز شــارع های ســامرای عباســی اند کــه در باستان شناســی 

کشــف شــد. تصویــر 8 نقشــه ای اســت کــه شــارع ها و شــهر را 

نشــان می دهــد کــه نســبت بــه شــهر فعلــی بســیار کوچکــر 

اســت.

ــد.  ــامرا رخ می ده ــۀ س ــب و تخلی ــارم، تخری ــرن چه در ق

منــزل تخریــب و بقعــۀ کوچکی ســاخته می شــود. دورۀ ســوم 

کــه از ســال 328 تــا 451ق اســت، دورۀ حکومــت حمدانی هــا 

ــی  ــه، علای ــت آل بوی ــطۀ حکوم ــه واس ــت. ب ــه اس و آل بوی

چــون شــیخ کلینــی، شــیخ مفیــد و مثــل ایشــان، ورود و بــروز 

بیشــری پیــدا می کننــد و حاصــل آن می شــود کــه توجــه بــه 

اعتــاب مقدســه بیشــر می گــردد. در ایــن دوره، ســاختانی به 

عنــوان بقعــه بــرای ایــن مجموعــه ســاخته می شــود. طومــاری 

ــود دارد.  ــور وج ــار نیب ــام طوم ــه ن ــن دوره، ب ــه ای ــوط ب مرب

)تصاویــر 9 و 10( ایــن طومــار را یــک مســترق و نقشــه بردار 

ــازار  ــال 1765م در ب ــه در س ــرده ک ــه ک ــی تهی ــیاح آملان و س
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ــه قرن هــای  ــود. طومــار مربــوط ب ــداری منــوده ب ــال خری کرب

ــار  ــن طوم ــه در ای ــاب مقدس ــی عت ــت. متام ــر اس قدیمی ت

وجــود دارد. طومــار، عرضــی حــدود 23 یــا 24 ســانتیمر دارد 

ــون  ــه می شــود و اکن ــه بعدهــا از قســمت طــول، ســه تک ک

نیــز در مــوزۀ دامنــارک موجــود اســت. تکــۀ اول، قنــر، دلــدل، 

ــراق  ــوت و شــر پیغمــر)ص( اســت. بعــدی ب ــر نب شــیر مه

مرکــب معــراج اســت. تکــۀ ســوم از حــرم امــام رضــا)ع( رشوع 

شــده کــه مشــخصاً گنبــد دارد. ســایر اعتــاب نیز ترســیم شــده 

ــن  ــم، شــباهت فوق العــادۀ حرمی ــکات مه اســت. یکــی از ن

عســکریین)ع( بــه تصویــری اســت کــه از بقیــع داریــم. 

)تصویــر 11(

در تصویــر 8 دو بنایــی کــه پررنــگ شــده، مقــام حــرت 

صاحــب و حــرم اســت. شــباهت ایــن گنبــد بــه گنبــدی کــه 

در اســناد گنبــد حــرت خدیجــه)س( پیــدا شــد )تصویــر 12( 

ــر گنبــد حــرت  ــر بقیــع و تصوی ــل توجــه اســت. تصوی قاب

خدیجــه)س( در شــعب ابی طالــب، شــباهت زیــادی بــه 

تصویــر در طومــار دارنــد. بعدهــا در قرن هــای 12 و 13 

ــه در  ــر 13( ک ــری از صحــن ســامرا وجــود دارد )تصوی تصاوی

ــود. ــه می ش ــه آن پرداخت ــه ب ادام

در دورۀ چهــارم کــه از ســال 422 تــا 914ق اســت، صحــن 

در حــال ســاخت و شــکل گیری اســت )تصویــر 14( و حفاظت 

از اصــل فضــای رسداب بــه عنــوان یــک فضای مشــخص و جدا 

ــود. در  ــرح می ش ــودش را دارد، مط ــخص خ ــت مش ــه هوی ک

ــود.  ــده ب ــی ش ــخصاً طراح ــم رسداب مش ــین ه ــار پیش طوم

تصویــر 15، بقعــۀ حــرت صاحب)عــج( اســت. گنبــد شــبیه 

گنبدهــای اورچیــن اســت. همکــف صحــن مســجد اســت. دو 

ــا نوشــتۀ »رسداب حــرت صاحــب«، حجــرۀ  درب، رسداب ب
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ــده  ــیم ش ــخصاً در آن ترس ــز مش ــه چی ــا و هم رسداب، پله ه

اســت. رسداب یکــی از آن اســناد مصنوعــی اســت کــه شــیعه 

داشــت.

 تصویــر 16، درگاه چوبــی رسداب مربــوط بــه ســال 606ق 

ــن  ــی از ای ــخ دارد. بخش های ــوب تاری ــود چ ــت. روی خ اس

درگاه، هنــوز هــم در مخــزن حــرم موجــود اســت. تصویــر 17 

تصویرســازی از روی طومــار اســت. اگــر دو بنــا تصویرســازی 

ــک  ــد از ی ــال 640، بع ــود. در س ــن می ش ــه ای ــوند، نتیج ش

ــرای  ــری ب ــح جدیدت ــتور داده می شــود رضی آتش ســوزی دس

حــرم ســاخته شــود. )تصویــر 18(

در دورۀ پنجم که از ســال 914 تا 1198ق اســت، مشــخصاً 

صحــن وجــود دارد و در تصاویــر چیــزی بــه نــام صحــن دیــده 

ــارۀ روشــن نگــه  ــر 19( شــاه اســاعیل درب می شــود. )تصوی

داشــن صحــن و پررونــق کــردن آن دســتور می دهــد و بعــد از 

آن، شــاه عبــاس بــرای صیانــت از ایــن بنــا و حــرم می کوشــد. 

یــک آتش ســوزی در ســال 1106 در ســامرا رخ می دهــد کــه 

رضیــح یــا صندوقچــه آســیب می بینــد. پــس از آن، به دســتور 

ســلطان حســین، صندوقــی قوی تــر کار می شــود.

کرســی صفه هــای صحــن یافــت شــد و توانســتیم حــدس 

ــر 20(  ــت. )تصوی ــوی اس ــه دورۀ صف ــوط ب ــه مرب ــم ک بزنی

صفه هــا پــالن مستطیل شــکلی داشــتند کــه بعدهــا در دورۀ 

قاجــار بــه صــورت فعلــی درآمدنــد کــه نیم هشــت هســتند. 

ایــن آثــار و اســناد، حریــم حــرم را مشــخص کــرد. همچنیــن 

ــه نشــان  ــل صفوی ــودن حــرم را از قب ــن اســناد، تاریخــی ب ای

مــی داد. از ایــن رو، بســیاری از اتهاماتــی کــه می گویــد تاریــخ 

می ســازیم را رد می کــرد. رسدابه هایــی زیــر حــرم پیــدا 

ــر 21(  ــد. )تصوی ــن بودن ــاً رسدابه هــای دف ــه عموم شــدند ک

هــر کــدام پیــدا می شــدند، بســته می شــد کــه جســارتی بــه 

اجســاد نباشــد.

تصویــر 22، بخشــی دیگــر از کرســی هایی اســت کــه 1 مــر 

و 10 ســانتیمر از کــف باالتــر بودنــد. متولیــان حــرم ســامرا 

همــکاری کردنــد و ایــن امــکان فراهــم شــد کــه ایــن بخش هــا 

ــا  ــو آنه ــده شــوند. خاک هــای جل ــم صحــن کــم و کن از حری

تخلیــه شــد تــا حفاظت شــوند. ایــن جریان تقریبــاً 14 مــاه به 

طــول انجامیــد. البتــه عمومــاً ایــن اتفــاق منی افتــد.

از ســال 1198 تــا 1205 وارد دورۀ ششــم شــده، بــه ســاخت 

ــی می رســیم. احمدخــان، حاکــم  و ســازهای احمدخــان دنبل
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آذربایجــان اســت. در ســال 1273 احمدخــان دنبلــی به ســامرا 

مــی رود. در ایــن دوره اســت کــه صحــن، گنبــد و شــاکلۀ کلــی 

حــرم شــکل می گیــرد. تصویــر 23 مربــوط بــه ایــن دوره اســت 

ــد، صحــن و حــرم بســیار آســیب  و نشــان می دهــد کــه گنب

دیــده اســت. پــس از آن، حــرم مرمــت شــد کــه تأثیــر رفــن 

احمدخــان دنبلی اســت. تصویــر24 رسدر باب القبله منســوب 

بــه احمدخــان اســت. در طــول بررســی ها توانســتیم دوره ای 

از حــرم را اســتخراج کنیــم کــه یکپارچگــی مشــخصی دارد و 

قابــل اتکاســت. تصویــر 25 بــه ســال 1284 برمی گــردد. گنبــد 

مقــام صاحــب، کاشــی کاری دارد و منســوب بــه میــرزا علــی 

ــاه اســت. ــدان فتحعلی ش ــاه، از فرزن دولت ش

در تصویــر 26 می بینیــم کــه هنــوز طــالکاری گنبــد 

ــوب  ــس، منس ــل عک ــگ ذی ــِط کم رن ــت. خ ــده اس ــام نش مت

بــه نارصالدین شــاه اســت در ســفری کــه بــه ســامرا دارد. 

کاشــی کاری و آرایه هــای آن دوره مشــهود اســت. )تصویــر 27( 

ــرزای  ــن دوره، حضــور می ــات اساســی در ای یکــی از اتفاق

شــیرازی در محــدودۀ سامراســت کــه مکتــب ســامرا در فقــه 

را ایجــاد می کنــد. حضــور ایشــان، یکــی از دالیلــی اســت کــه 

مهجوریــت کمــر می شــود و شــهر بــا مجموعــۀ حــرم آشــتی 

پیــدا می کنــد. میــرزای شــیرازی ســاعت را بــه رسدر باب القبله 

اضافــه کــرد. )تصویــر 28(

از ســال ۱۲۹۵ تــا ۱۴۲۷ بخــش قابــل توجهی توســعۀ خرد و 

غیرعاملانــه در حــرم اتفــاق می افتــد. بــرای منونــه، آیــات کتیبۀ 

قــرآن ناقــص گذاشــته شــده و آیــه ای دیگر رشوع شــده اســت. 

بــه نظــر می رســد هــر کســی می خواســته در حــرم کاری کنــد. 

ــه بعــد رشایــط سیاســی عــراق هــم  از دورۀ ملــک فیصــل ب

نشــان دهندۀ همیــن درهم آمیختگــی اســت. در ســال ۱۲۸۸، 

میــرزا بــه ســامرا رفتــه و در ســال های 1321 تــا 1323، ایوانــی 

بــدون ســقف شــبیه معــاری ایــوان نجــف طراحــی و کاشــی 

می شــود. قبــل از آن، ایــن حجــم از کاشــی وجــود نداشــت. در 

ایــن دوره، مظفرالدیــن شــاه مرمــت حــرم را انجــام می دهــد.

ــع شــده اســت.  ــان جم ــف جه ــاط مختل ــری از نق تصاوی

تصاویــر هوایــی عمومــاً مربــوط بــه نیــروی هوایــی بریتانیــا 

در ســال های مختلــف اســت کــه از ســامرا عکاســی کرده انــد. 

تصویــر 29 نشــان می دهــد حــال حــرم دگرگــون شــده و 

مرمــت حــرم حــال بهــری دارد. در تصویــر30 صحــن مســجد 

صاحــب مشــخص اســت کــه تــا مدت هــا بــه عنــوان مســجد 
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ســنی ها معــروف بــود. در ایــن عکــس، ایــوان ســتون دار 

نیســت و بیشــر شــبیه نجــف اســت. تصویــر 31 عکــس آقای 

هرتســفلد از ورودی بقعــۀ اصلــی اســت. تصویــر 32 مربــوط 

بــه ســال ۱۹۴۸م )۱۳۶۷ق( اســت. در ایــن زمــان، ایــوان 

ســتون دار بــه ایــوان اصلــی اضافــه شــده، ســقف بتنی بــه این 

مجموعــه الحــاق می گــردد. ایــن حالــت شــباهت بیشــری بــا 

کاظمیــن می یابــد. تصویــر 33 مربــوط بــه ســال ۱۹۵۴ اســت. 

در ایــن زمــان، میــدان رشطــه ایجــاد می شــود و ورودی بــاب 

مهــدی کنونــی هنــوز وجــود نداشــته اســت.

جمع بندی
مــا توانســتیم زمــان و دورۀ متــام کاشــی کاری ها و اســنادی 

را کــه در صحــن اصلــی مانــده بــود، مشــخص کنیــم. اینکــه 

کدام هــا جابه جــا شــدند و هــر یــک مربــوط بــه کجــا بــوده 

اســت. آثــار شــاره گذاری شــد و مــواردی کــه امــکان اســتفاده 

ــتفاده  ــکان اس ــه ام ــواردی ک ــد. م ــه ش ــه کار گرفت ــت، ب داش

نداشــت نیــز کنــار گذاشــته شــد. در ایــن پــروژه، اطالعاتــی 

از کــف زمیــن بیــرون آمــد کــه اصــالً کــم ارزش نیســتند. دقــت 

ــرای  ــه ب ــد ک ــد کمــک کن ــم، می توان ــل داری روی آنچــه از قب

آینــده و توســعه چــه کارهــای انجــام دهیــم.
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