
درآمد
   پیــش از ورود بــه بحــث اصلــی، شایســته اســت بــه چنــد نکتــه اشــاره 

کنــم. ابتــدا بایــد بــر ایــن امــر تأکید کنــم که نشســت هایی همچــون »هرن 

و معــاری اعتــاب مقدســه در دوران معــارص« نقــش بســیار مهمــی در 

ــام معظــم  ــه مق ــدی ک تحقــق گام دوم انقــاب اســامی و منشــور جدی

ــده  ــد در کارهــای آین ــد، دارد و می توان ــه دادن ــی( ارائ رهربی)مدظله العال

مقــّوم و مؤثــر باشــد.

در ایــن نوشــتار، گزارشــی از تجربیــات اینجانــب در زمینۀ طرح توســعۀ 

حرم هــای رشیــف و مبــارک حــرت عبدالعظیــم)ع(، حــرت امــام زاده 

حمــزه)ع( و حــرت امــام زاده طاهــر)ع( ارائــه می شــود. نگارنــده و برخی 

از همــکاران در دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران توفیــق انجــام این طــرح را 

داشــته ایم. تولیــت ایــن حــرم از ســال ۱۳۶۹ش. بــه آقــای ری شــهری واگذار 

شــد. فعالیت هــای عمرانی  توســعه ای ایــن گــروه تقریبــاً از اوایــل ســال ۷۰ 

یــا ۷۱ در ایــن قالــب رشوع شــد و کار مؤثــر در آنجــا حــدود ۵ ســال بــه 

طــول انجامید.
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پیشینۀ تاریخی حرم
ــه  ــاز ب ــه روشــن اســت و نی ــور متربک ــا آنکــه ســوابق قب ب

ــورت  ــه ص ــادآوری ب ــت ی ــا در جه ــدارد، در اینج ــی ن بازگوی

ــک  ــم. از ی ــاره می کن ــابقۀ تاریخــی حــرم اش ــه س ــی ب اجال

منظــر، از نظــر قدمــت، شــهر ری را بــا نینــوا و بابــل هم عهــد 

ــه نیمــۀ قــرن ســوم  ــوط ب ــی مرب ــای حــرم اصل ــد. بن می دانن

ــیعه  ــه ش ــه ک ــاهان آل بوی ــط پادش ــه توس ــت ک ــری اس هج

بودنــد، ایجــاد شــد و مجدامللــک قمــی ایــن بنــا را پایه گــذاری 

کــرده اســت. ســاختار حــرم اصلــی، مطابــق طرح هــای دورۀ 

ســلجوقی اســت. تبدیــل مربــع بــه هشــت ضلعی و پــس از آن 

بــه شــانزده ضلعی و گنبــد در ایــن بنــا یــک شــاهکار بســیار 

ــد،  ــار می آی ــه ش ــر ب ــان بی نظی ــه در جه ــت ک ــم اس عظی

چراکــه در ایــن بنــا حجــم مکعــب، بــه کــره تبدیــل شــده کــه 

یکــی از شــاهکارهای بســیار ارزشــمند دوران متــدن اســامی 

اســت. ایــن ترکیــب بســیار بامعنــا و بامحتواســت. مکعــب در 

ایــن ســازه منــاد خانــۀ کعبــه و چهــار جهت اصلــی، و کــره مناد 

آســان و عنــارص آســانی و در مجمــوع منــاد ســیر از کــرت 

بــه وحــدت و از کالبــد جســانی بــه وحــدت روحانــی اســت. 

ایــن چنیــن نــکات بســیار ظریــف و عمیقــی در ایــن ســازه 

ــود دارد. وج

توســعه های بعــدی حــرم را بــه دورۀ صفویــه و شــاه 

طهاســب صفــوی و دیگــران نســبت می دهنــد. همچنیــن در 

دورۀ قاجــار، بــر روی تزئینــات و بقعه هــای حــرت امــام زاده 

حمــزه)ع( و امــام زاده طاهــر)ع( نیــز اقداماتــی انجــام شــده 

ــرح  ــران ط ــرای ته ــوی ب ــتۀ پهل ــای وابس ــت. حکومت ه اس

ــن مطالعــه و  ــن حــال کوچک تری ــا ای ــد، ب ــه کردن جامــع تهی

فعالیتــی بــر روی شــهر ری حتــی بــه عنــوان حاشــیۀ تهــران 

صــورت نپذیرفــت. تنهــا در بســرت ایجــاد دسرتســی های تهــران 

ــه  ــد ک ــی ش ــوری پیش بین ــیر عب ــک مس ــتان ها، ی ــه شهرس ب

ــی)ع(  ــام عل ــراه ام ــد بزرگ ــد مانن ــی جدی ــا بزرگراه های بعده

مبتنــی بــر هــان طرح هــا طراحــی و اجــرا شــد. مــا نیــز در 

طــرح توســعۀ حــرم، به مســیرهای عبــوری قدیم و مســیرهای 

عبــوری جدیــد توجــه کردیــم.

طرح اولیه
ابتــدا یــک طــرح مقدماتــی در دفــرت فنــی آســتان قــدس 

رضــوی بــرای ایــن امــر تهیــه شــده بــود کــه زحــات ایشــان 

شایســتۀ قدردانــی اســت. ایــن پیش طــرح در ادامــه به کلــی 

تحــول پیــدا کــرد. طــرح مقدماتــی، طــرح توســعۀ مربــوط بــه 

شــهرداری منطقــۀ شــهر ری بــود. کمیســیون مــادۀ پنــج تهران 

بــه میــزان ۲۰۰ مــرت بــه ســمت مرکــز حــرم را بــه عنــوان طــرح 

ــوع  ــه در عمــل هــر ن ــود ک ــه ب توســعۀ حــرم در نظــر گرفت

ســاخت و ســاز در ایــن محــور ۲۰۰ مــرتی متوقــف بــود. ایــن 

یــک طــرح ابتدایــی بــود کــه توســط آقــای مهنــدس حیــدری 

ارائــه شــد، امــا برنامــه تغییــر کــرده، متوقــف شــد. مهمرتیــن 

کاربری هایــی کــه در ایــن طــرح از مــا خواســته شــد، بــه رشح 

زیــر اســت:

1. ایجاد مصای برای شهر ری 

2. اتصــال ســه حــرم بــه یکدیگــر؛ دو حــرم حــرت 

عبدالعظیــم)ع( و حــرت امــام زاده حمــزه)ع( به هــم اتصال 

داشــتند، زیــرا نزدیــک یکدیگــر بودنــد، امــا ارتبــاط حــرم امــام 

زاده طاهــر)ع( تنهــا از طریــق صحــن بــود. بنــا شــد ایــن ســه 

شبســتان، بــه هــم اتصال شبســتانی و رسپوشــیده پیــدا کنند.

3. ایجــاد پژوهشــکده و آموزشــکدۀ حدیــث؛ این مجموعه 

اکنــون برقــرار اســت و فعالیت هــای خوبــی دارد.

4. توسعۀ حوزۀ علمیۀ موجود

5. توســعۀ ســاختان تولیــت کــه ابتدایــی بــود و نیــاز بــه 

توســعه داشــت

6. ایجاد مهان رسای آستانه

7. ایجاد دو مرکز فرهنگی برای خواهران و برادران

8. ایجاد موزه برای آستان و شهر ری

9. ایجــاد ســالن اجتاعــات مرکــزی بــرای دانشــکده و 

مجموعــۀ آســتان در مقیــاس شــهری 

10. ایجاد کتابخانۀ آستان 

11. سایر خدمات عمومی

ــاز یــک و دو  ــج در طرح هــای ف ــاد شــده به تدری مــوارد ی

پیش بینــی و اجــرا شــد. برجســتگی خــاص ایــن پــروژه مــدت 

انجــام مطالعــات طراحــی و اجــرای کار اســت. متــام مطالعات 

مقدماتــی، طراحــی فــاز یــک، طراحــی فــاز دو و نظــارت عالی 

بــر ســفت کاری و بخشــی از نــازک کاری بــرای حــدود 100هزار 

مرتمربــع ایــن مجموعــۀ معظــم، ظــرف مــدت چهــار تــا پنــج 

ســال انجــام شــد و تنهــا نازک کاری هایــی ماننــد آینــه کاری و 

کاشــی کاری و امــوری کــه به طــور طبیعــی در زمــان طوالنــی 

محقــق می شــدند، باقــی مانــده بــود.



ــود.  ــابقه ب ــۀ بی س ــک تجرب ــروژه ی ــن پ ــرای ای ــان اج زم

در طرحــی مشــابه آن همچــون طــرح توســعۀ حــرت 

معصومــه)س(، طراحــی توســط مهندســان مشــاور بــا نظارت 

وزارت مســکن پیش از انقاب رشوع و ســاماندهی شــده بود 

و ســاماندهی انجــام آن تــا اجــرای بخشــی از طرح حدود ســی 

ســال طــول کشــید. ارجــاع ایــن طــرح بــه مــا کــه در دانشــگاه 

حضــور داشــتیم و از همــۀ امکانــات یــک مهنــدس مشــاور 

برخــوردار نبودیــم، در واقــع یــک توفیــق الهــی بــود. بنــده و 

همــکاران کــه اغلــب یا دانشــجو یــا از دانش آموختــگان جدید 

ــن  ــی ای ــد، طراح ــاری بودن ــد مع ــی و ارش ــع کارشناس مقط

مجموعــۀ معظــم و مهــم را بــه عهــده گرفتیــم. از مشــکات 

مهــم در رشوع کار وجــود قبــور پراکنــده ای بــود کــه طراحــی 

مجموعــه را از نظــر هندســی و لــزوم محورهــای منظــم در 

طراحــی، دچــار اشــکال می منــود. یکــی از مشــکات طراحــی 

اتصــال شبســتان های ســه امــام زاده بــود، در حالــی کــه قبــور 

ــا دو  ــج ت ــی به تدری موجــود در حجره هــای رشق صحــن اصل

مــرت بــه مقــربه تبدیــل شــده بــود، ارتفاع صحــن اصلــی صفر و 

ارتفــاع شبســتان های موجــود حــدود ســی ســانتی مرت بودنــد.

مجــاورت  در  ســازی  ســاختان   بــرای  راهــربدی 
اصیــل و  قدیمــی  ســاختان های 

در بررســی بــرای ایجــاد طــرح راهــربدی و کلــی بــرای ایجاد 

ــه  ــارک، ب ــرم های مب ــن ح ــار ای ــد در کن ــاختان های جدی س

سیاســت چنــد مرحلــه ای و حلقــوی رســیدیم. )تصویــر 1(

ــن منــودار، محــدودۀ A ســاختان های موجــود در    در ای

ــای تاریخــی،  ــه بن ــوان هرگون ــه جــای آن می ت حــرم اســت. ب

حــرم یــا آســتان مقــدس را در نظــر گرفــت. در ادامــه ســه فــاز 

بــرای توســعه پیش بینــی کردیــم؛ فازهــای B، C و D. مســافت 

در هــر فــاز بســتگی بــه مســاحت آســتان مبــارک دارد و بــر 

ــه، آســتان  ــرای منون ــد. ب ــدا می کن ــاوت پی ــن اســاس، تف همی

ــرت  ــتان ح ــه آس ــعتی دارد ک ــا)ع( وس ــام رض ــرت ام ح

ــدام  ــر ک ــا در ه ــن رو فاصله ه ــدارد، از ای ــم)ع( ن عبدالعظی

ــا آســتان اصلــی تنظیــم می شــود. متناســب ب

در ایــن راهــربد، میــان دو موضــوع تفکیــک صــورت گرفت: 

ــه مهندســی ســاختان و موضوعــات  ــوط ب موضوعــات مرب

مربــوط بــه محتــوا و هــرن ســاختان )تصویــر 2(

منظــور از موضوعــات مهندســی هــان چیــزی اســت کــه 

حــرت آیت اللــه جــوادی آملــی به عنــوان علم بــری مطرح 

می مناینــد؛ یعنــی دســتاوردهای علــوم تجربــی و مهندســی تــا 

زمانــی کــه نقض نشــده بــه عنــوان علم عرفــی، علــم احتالی 

و علــم ظنــی پذیرفتــه شــده و رعایــت آن الزامــی اســت، از 

ــرار  ــوب ق ــب و مطل ــرداری مناس ــورد بهره ب ــد م ــن رو، بای ای

گیرنــد، غیــر از مــوارد اســتثنائی و مصلحتــی.

ــه  ــود ک ــاره ش ــث اش ــن بح ــال ای ــت در خ ــته اس شایس

متأســفانه در دانشــگاه ها ترجمــۀ بســیار عجیــب و ناروایــی 

رواج دارد. در ایــن ترجمه هــا، تجــدد و نوگرایی )مدرنیســم( را 

در مقابــل مفهــوم ســنت و ســنت گرایی قــرار می دهنــد. ایــن 

امــر روشــن اســت کــه تجــدد بــه معنــای نوگرایــی و مصادیــق 

نــو اســت، امــا ســنت بــه مفهــوم راه و روش و اصــول اجتهادی 

و عملــی و ســبک معــاری اســت. مصادیــق جدیــد در مقابل 

مصادیــق قدیمــی و کهنــه قــرار می گیــرد. ســنت اصــل اســت 

و از منظــر اســامی احــکام عملــی و اصــول اجتهــادی تبدیل و 

تحول پذیــر نیســتند، یعنــی »التبدیــل لســنه اللــه و التحویــل 

لســنه اللــه«. ســنت های الهــی همــواره ثابــت هســتند. البتــه 

ســنت های غیرالهــی نیــز داریــم، از یــک ســو ســنت آل 

فرعــون داریــم و از ســوی دیگــر ســنت الله. ســنت های الهــی 

ــت  ــاری ثاب ــی مع ــوب در طراح ــب و مطل ــول مناس ــا اص ی

هســتند و می تواننــد میلیاردهــا مصــداق و کالبــد جدید خلق 

مناینــد، اّمــا در علــوم تجربــی و مهندســی ایــن فــرض وجــود 
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دارد کــه محصــوالت نــو بهــرت از کهنــۀ آنهاســت؛ مگــر آنکــه 

بــه دالیلــی غیــر از آن ثابــت شــود. ماننــد اینکــه ممکن اســت 

یــک تکنولــوژی نــو به وجــود آیــد کــه مقــاوم اســت و امــکان 

انبوه ســازی دارد، امــا بــه دلیــل اینکــه بــر روی محیط زیســت 

اثــر نامطلــوب دارد، کنــار گذاشــته شــود. در حالــت معمــول 

ــوع  ــرت از ن ــو به ــوژی ن ــه هــر تکنول ــن اســت ک ــر ای فــرض ب

قدیمــی آن اســت. ممکــن اســت تکنولــوژی قدیمــی از نظــر 

رسعــت ســاخت، هزینــه، مقاوم ســازی، انبوه ســازی و... دچــار 

نقــص باشــد و بــه همیــن جهــت تکنولــوژی جدیــد بــه وجــود 

می آیــد. ایــن امــر فاقــد اشــکال اســت و علــم بــری را بایــد 

آموخــت، بــه تعبیــر پیامــرب اســام حتــی اگــر از چیــن باشــد: 

»اطلبــوا العلــم ولــو بالصیــن«

از نظــر مهندســی، توصیــه و راهــربد اصلــی ایــن اســت کــه 

ــک و دو از  ــر ی ــر شــده در تصاوی در همــۀ مســافت های ذک

آخریــن دســتاوردهای علــوم تجربــی بهره بــرداری شــود مگــر 

ــت  ــوم مرم ــر عل ــه از منظ ــی ک ــتثنایی و مصلحت ــوارد اس م

ســاختان نیــاز اســت از تکنولوژی هــای قدیمی تــر اســتفاده 

گــردد. در فاصله هــای بعــدی )B، C یــا D( نیــز کــه از مرکــز 

ثقــل ســاختان دور می شــویم، بایــد از آخریــن دســتاوردهای 

تکنولــوژی در زمینــۀ اجــزا، عنارص، مــواد، مصالــح و فناوری ها 

ــته  ــد از گذش ــرار و تقلی ــوارد تک ــن م ــود. در ای ــتفاده ش اس

رویکــردی منفــی تلقــی می شــود.

مرحلــۀ هــرنِی کار مربــوط بــه نــازک کاری و چهــرۀ بیرونــی 

ــم و  ــه ســاختان قدی ــی ســاختان اســت. نســبت ب و درون

ــی  ــاختان اصل ــم. س ــر گرفتی ــه را در نظ ــه فاصل ــود س موج

ــد  ــی بای ــراث فرهنگ ــوان می ــه عن ــه ب خــود آســتان اســت ک

کامــاً ماننــد خــودش مرمــت شــود. در فاصلــۀ بعــدی کــه بــا 

عنــوان B تلقــی می شــود، رویکــرد »هاهنگــی و هم نوایــی« 

بــا ارزش هــای اصیــل و تاریخــی بنــا را پیش بینــی کردیــم. در 

اینجــا نیــز بحــث هاهنگــی و هم نوایــی اســت و تقلیــد مراد 

نیســت؛ زیــرا در طرح هایــی از ایــن دســت، نیــاز اســت نوعی 

هم نوایــی و هاهنگــی بــا شــکل ها، صورت هــا و رنگ هــای 

ــرد  ــا C رویک ــدی ی ــۀ بع ــرد. در فاصل ــورت پذی ــی ص تاریخ

»نســبتاً هاهنــگ« مدنظــر بــود. در ایــن رویکــرد عــاوه بــر 

هم نوایــی و هاهنگــی تاریخــی از خاقیــت و نــوآوری نیــز 

می تــوان اســتفاده منــود، در عیــن حــال، از ارزش هــای اصیــل 

تاریخــی و هــرنی نیــز اســتفاده می شــود. الزم اســت بــه ایــن 

نکتــه دقــت شــود کــه هــر تجربــۀ تاریخی نیــز اصیل نیســت، 

تجربه هایــی کــه برجســتگی داشــته و نســبت بــه ارزش هــای 

آن اجــاع وجــود دارد مــورد نظــر اســت.

در فاصلــۀ D بــه بعــد رویکــرد بایــد کامــاً اصیــل، بــاارزش 

و بدیــع باشــد یعنــی از انتهــای C تــا آخــر شــهر، هــر طــرح 

توســعه ای بایــد اصیــل و بدیع باشــد، روح زمــان در نظر گرفته 

شــود کــه در هــر دوره متفــاوت اســت. در هــر دورۀ زمانــی، 

مقیاس هــا، روحیــه و رشایــط خاصــی وجــود دارد کــه ایجــاب 

می کنــد خاقیــت متناســب بــا آن و البتــه مبتنــی بــر حکمــت 

هــرن و زیبایی شناســی اســامی طراحــی و اجــرا شــود.

اســام در حــوزۀ زیبایی شناســی و فلســفۀ هــرن، مبانــی و 

اصولــی فرازمانــی و فرامکانــی و بــه تعبیــری »الهی انســانی« 

دارد و بــر همیــن اســاس، هــر آرایــه ای را منی پذیــرد. در 

اندیشــۀ اســامی، آرایه هــای شــیطانی و آرایه هــای الهــی 

وجــود دارد. در معــاری بایــد از آرایه هــای الهــی بهــره گرفــت 

کــه عبــارت اســت از آرایه هــای هندســی، تجریــدی و معناگــرا 

و نــه بدن منــا و کالبدهایــی کــه از موجــودات زنــده بــوده و 

برانگیزاننــدۀ حــواس و غرایــز باشــند. در فلســفۀ هــرن اســام 

ــن  ــوان در عی ــود دارد و می ت ــی وج ــیار لطیف ــای بس بحث ه

ــن  ــرا ای ــت، زی ــز داش ــت نی ــول آن، در کار خاقی ــظ اص حف

اصــول از جنــس مفهــوم و معنــا هســتند و مــاده و صــورت 

ندارنــد. لــذا می تــوان بــا رعایــت ایــن اصــول کلــی و مفهومی، 

میلیاردهــا شــکل و صــورت و کالبــد جدیــد خلق منــود. مبتنی 

ــد ســنت و ســنت گرائی را  ــم نبای ــن موضــوع می گویی ــر ای ب

کــه از جنــس اصــول عملــی اســت، مــرتادف مصادیــق و آثــار 

قدیمــی و متضــاد بــا خاقیت و نــوآوری قــرار داد. این اشــتباه 

باعــث شــده اســت کــه جوانــان از اســام و مبانــی آن بیــزار 

ــل ســنت گرایی  ــا تقاب شــوند. متأســفانه در دانشــکده های م

و نوگرایــی بــه اشــتباه مطــرح شــده و تبلیــع می شــود. 

ــن اشــتباه در غــرب باعــث رویکــرد ساختارشــکنی  طــرح ای

)دیکانرتاکشــن( در هــرن و معــاری شــده اســت و بــه بهانــۀ 

خاقیــت و نــوآوری اصــول ثابــت نظــری و عملــی را نیــز کــه 

ــد. ــی اســت، نقــض می مناین ــی و فرامکان فرازمان

 

نگاهی به نقشۀ قدیمی آستان و طراحی جدید
ــدان  ــداد می ــه در امت ــی ک ــازار قدیم ــوق، ب ــر ف در تصوی

و خیابــان شــالی اســت، صحــن اصلــی و حــرم حــرت 



ــرم  ــزه)ع(، ح ــام زاده حم ــرت ام ــرم ح ــم)ع(، ح عبدالعظی

خصوصــی،  مقربه هــای  و  طاهــر)ع(  امــام زاده  حــرت 

عمومــی و پراکنــده را می بینیــد. همچنیــن مســیر بــاغ طوطی 

و احداثاتــی کــه از قبــل بــوده اســت، از جملــه مســیری کــه 

ــه ســمت  ــتان ب ــی آس ــع غرب ــع در ضل ــد واق ــدان جدی از می

ــوده،  ــازار جدیــدی کــه در حــال ســاخت ب حــرم می آمــد و ب

مشــاهده می شــود. از آنجــا کــه اطــراف حــرم در طــرح 

توســعۀ آســتان قــرار گرفتــه و هنــوز خریــداری نشــده بــود، 

ــت. ــه داش ــوده و مرتوک ــیار فرس ــی بس بافت

هان طــور در تصویــر 4 ماحظــه می مناییــد، یکــی از 

مهمرتیــن مســائل مورد نظــر در طراحی، دسرتســی مناســب و 

مطلــوب اهالــی و زائریــن بــه ایــن مجموعــۀ معظم بــود، زیرا 

محــور بــازار شــالی بســیار مرتاکــم و در مواقعــی نامطلــوب 

شــده بــود. در طــرح اولیه ســعی شــد محــور دیگری از شــال 

ــه  ــت دسرتســی های موجــود ب ــق تقوی ــوب و از طری ــه جن ب

ســمت مجموعــه در محــور مصــا پیش بینــی و طراحی شــود. 

محــور مهــم دیگــر، دسرتســی های غربی یعنــی بــازار و میدان 

جدیــد و دسرتســی های رشقــی بــود کــه بــه بزرگــراه در حــال 

احــداث منتهــی می شــد. در ســمت جنــوب نیــز محورهایــی 

بــرای دسرتســی بــه بافــت قدیــم و بزرگــراه در حال احــداث در 

طراحــی پیش بینــی شــد. )تصاویــر 5 و 6(

ــتان  ــود در آس ــی و موج ــاختان های قدیم ــر 5 س  تصوی

را نشــان می دهــد و تصویــر 6 مربــوط بــه کروکــی اولیــه در 

ــن  ــۀ بســیار مهــم در ای ــک( اســت. نکت ــاز ی طراحــی اّول )ف

مرحلــه تعجیــل نامطلــوب کارفرمــای محــرتم بــود. در آن زمان 

تعجیــل در امــور طراحــی مســائل را پیچیده تــر می ســاخت. 

امکانــات رایانــه ای در آن زمــان موجــود نبــود و بــر روی 

کالــک در حــال طراحــی فــاز دو بودیــم، در صورتــی کــه 

هنــوز سیســتم اجرایــی و محاســبات کامــل پی ســازی و ســازه 

ــرای متــام شــدن کار  ــه ب ــود و عجل ــا نرســیده ب ــه دســت م ب

باعــث ایجــاد فشــار و مشــکات مضاعــف می شــد. فــاز یــک 

را کــه تحویــل دادیــم، عمــاً مشــغول اجــرای خاک بــرداری و 

شــمع کوبی و ســتون گذاری شــده بودنــد. تــا ایــن حــد عجلــه 

ــروز  ــث ب ــت و باع ــب نیس ــاً مناس ــه قطع ــت ک ــود داش وج

مشــکاتی در طراحــی و اجــرا می شــود و کار قــوام الزم را 

پیــدا منی کنــد. اّمــا همــۀ مشــکات بــه لطــف الهــی و دعــای 

ــید. ــوب می رس ــبتاً مطل ــای نس ــه راه حل ه ــام زادگان ب ام

تصویر 3: بافت قدیمی

تصویر 4

تصویر 5

تصویر 6



در تصویــر 6 محورهــای جدیــدی کــه توضیــح دادیــم 

منایــان اســت. در تصویــر بــازار قدیمــی و حرم هــای حــرت 

عبدالعظیــم، امــام زاده حمــزه)ع( و امــام زاده طاهــر)ع( دیده 

ــه خصــوص  ــی )شــالی جنوبی( ب می شــود. یــک محــور اصل

بــرای مصــا ایجــاد شــد تــا از مشــکل تراکــم موجــود در بــازار 

کاســته شــود. در ایــن محــور جدیــد بســتی وجــود دارد کــه 

ورودی را تعریــف و بــه آن تأکیــد می کنــد. یــک صحــن روی 

محــور حــرم امــام زاده طاهــر)ع( ایجــاد شــد، ایوانــی کــه دو 

صحــن را بــه هــم اتصــال می دهــد. در نهایــت، صحــن اصلــی 

کــه صحــن مصــا بــود و در محــور عرضــی آن، بقعــۀ حــرت 

امامــزاده عبدالعظیــم)ع( قــرار دارد و محــور طولــی آن هــم 

مصاســت. بــه ایــن ترتیــب ورودی هایی ایجــاد شــد. از طریق 

مصــا، یــک ورودی بــه ســمت بزرگراهــی کــه ادامــۀ بزرگــراه 

ــا را  ــی بقعه ه ــای خارج ــن من ــت، همچنی ــی)ع( اس ــام عل ام

پیش بینــی کردیــم. صحــن جنوبــی اضافــه شــد و صحن هــای 

دیگــری طراحــی شــد کــه در تصویــر 7 مشــخص اســت.

تصویــر 7 نقشــۀ اولیــه مجموعــۀ فــاز یــک اســت کــه در 

اجــرا تغییراتــی پیــدا کــرد. در تصویــر صحــن اصلــی، ورودی 

صحــن اصلــی و شبســتان ها دیــده می شــود. توســعۀ قبلــی 

ــا  ــل ب ــزه)ع(، از قب ــزاده حم ــرت امام ــی ح ــتان غرب شبس

ــار  ــود و باالجب ــده ب ــه ش ــی مواج ــازه ای متنوع ــکات س مش

اتصــال  شــد.  بازســازی  و  تخریــب  آن  از  قســمت هایی 

شبســتان های ســه حــرم بــا وجــود مشــکات ناشــی از قبــور 

قدیمــی در طرازهــای مختلــف بــه نحــو مطلوبــی برقرارگردید.

آنچنــان کــه در تصویــر 7 ماحظــه می مناییــد شبســتان ها 

بــه ایــن ترتیــب بــه هم اتصــال پیــدا کــرد. از طریق یــک ایوان 

دو صحــن امامــزاده طاهــر)ع( و مصــا بــا هــم ارتبــاط پیــدا 

کــرد. ورودی اصلــی و بســت اصلــی در ضلــع شــالی طراحــی 

شــد تــا مــردم محلــی بتواننــد از بافــت مجموعــۀ شــهری بــه 

ســمت حــرم و مصــا وارد شــوند. صحــن امامزاده طاهــر)ع( و 

صحــن مصــا طراحــی شــد. در ضلــع جنــوب غربــی دارالتولیه 

در چنــد طبقــه توســعه پیــدا کــرد. در ضلــع جنوبی دانشــکدۀ 

حدیــث در چنــد طبقــه ایجــاد شــد. یــک محــور جنوبــی بــه 

ســمت بزرگــراه ایجــاد شــد. ســالن اجتاعــات در حــد مقیــاس 

ــه  ــی کتابخان ــوب رشق ــع جن ــد. در ضل ــه وجــود آم شــهری ب

و مــوزه بــا دسرتســی های مختلــف و همچنیــن دو مرکــز 

فرهنگــی بــرای خانم هــا و آقایــان و یــک محــور ورودی اصلی 

بــه ســمت بزرگــراه امــام علــی)ع( طراحــی شــد. رسویس هــای 

بهداشــتی و وضوخانــه بــرای دور بــودن از منظــر عمومــی در 

ــا در  ــد. وضوخانه ه ــی ش ــه پیش بین ــه ها و در دو طبق گوش

بــاال قــرار داشــتند و رسویس هــای بهداشــتی در پاییــن ولــی 

ــینیه  ــک حس ــت. ی ــبی داش ــۀ مناس ــری و تهوی ــاال نورگی از ب

ــم  ــام مراس ــرای انج ــر)ع( ب ــزاده طاه ــن امام ــل صح در مقاب

هیئت هــای محلــی قــرار گرفــت. در نهایــت و در ضلــع 

رشقــی، مهــان رسا در دو طبقــه پیش بینــی شــد. حــوزۀ علمیۀ 

ــز طراحــی  ــرد و دبیرســتانی نی ــدا ک ــز توســعه پی قدیمــی نی

شــد. بــه جهــت ترسیــع کار، ادامــۀ طراحــی حــوزۀ علمیــه و 

دبیرســتان بــه مشــاور دیگــری ســپرده شــد.

در تصویــر 8 نقشــۀ طبقــۀ اّول مجموعــه را ماحظــه 

ــه  ــود ک ــدی ب ــه اّول در ح ــا در طبق ــاع بناه ــد. ارتف می منایی

مزاحمتــی بــرای منادهــای مذهبــی مجموعــه یعنــی گنبدهــا، 
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مناره هــا و ایوان هــای ورودی نداشــته باشــند.

ــن اســت. کارفرمــای  ــه طبقــۀ زیرزمی ــوط ب ــر 9 مرب تصوی

ــور کــه  ــرای احــداث قب ــن فضــا ب محــرتم قصــد داشــت از ای

مــورد اســتقبال بســیاری از شــهروندان بــود و نیــز برای کســب 

ــن  ــرای زیرزمی ــاس، ب ــن اس ــر ای ــد. ب ــرداری منای ــد بهره ب درآم

ــه  ــی آن ب ــمت فوقان ــا قس ــد ت ــی ش ــادی پیش بین ــاع زی ارتف

عبــور و مــرور و حضــور زائــران اختصــاص یابــد و در قســمت 

تحتانــی آن، درگذشــتگان دفــن گردنــد.

ــه  در تصویــر 10 یــک تصویــر ســه بُعدی از دیــد پرنــده ب

مجموعــه طراحــی شــده اســت. در این تصویــر، بــازار، ورودی 

صحــن اصلــی، ســه گنبدخانــه و اتصالــی کــه بــا هــم دارنــد و 

ســایر محورهــا، ورودی هــا و ســاختان های طراحی شــده 

ــود. ــه می ش ماحظ

تصویــر 11 مقیــاس گنبدخانــۀ حــرت عبدالعظیــم)ع( و 

امامــزاده حمــزه)ع( و گنبــد مصــا را نشــان می دهــد. شــاید 

بــرای اولیــن بــار بــود کــه ســقف گنبــد را بــا دال بتنــی اجــرا 

ــود از لحــاظ  ــرا مشــاور عمرانــی طــرح معتقــد ب کردیــم، زی

ــوع پوشــش و از لحــاظ عــدم  ــن ن مقاومــت و ســبکی بهرتی

ــداری  ــظ و پای ــرای حف ــرت ب ــن بس ــاط بهرتی ــاض و انبس انقب

کاشی کاری هاســت. 

 

اهمیت انتخاب مهندس مشاور
انتخــاب مهندس مشــاور بــه خصوص برای ابنیــۀ مذهبی از 

اهمیــت بســیار زیادی برخــوردار اســت، زیرا در دانشــگاه های 

موجــود، ارزش هــای اصیــل و تجربیــات بی بدیــل تاریخــی و 

ســنتی مــا آمــوزش داده منی شــود، بلکــه آموزش هــا ترجمــه ای 

ــاری  ــا و مع ــوب از رویکرده ــدی نامناســب و نامطل و تقلی

معــارص غربــی اســت. بنابرایــن هــر دانش آموختــۀ معــاری 

را منی تــوان در طراحــی بناهــای مذهبــی دعــوت منــود. اگــر 

مهنــدس مشــاور ذی صاحی انتخاب شــد، نباید کارفرمــا ارزش 

کار او را نادیــده گرفتــه، بــا کمرتیــن بهانــه در کار او به صورت 

نابجــا دخالــت کنــد. کار مهنــدس مشــاور در طراحی نقشــه ها 

متــام منی شــود. نکتــۀ بســیار مهــم، نظــارت عالــی بــر همــۀ 

مراحــل اجرایــی تــا پایــان نــازک کاری اســت. متأســفانه در ایــن 

طراحــی و اجــرای ایــن ســاختان، تعجیــل غیرعــادی کارفرمــا 

در تحویــل نقشــه ها، مشــکل آفرین بــود و مهم تــر از آن، بــه 

تصــّور آنکــه نیــاز چندانــی بــه نظارت مشــاور نــدارد، بــا قطع 

تصویر ۱۰

تصویر ۱۱

تصویر12: صحن اصلی هنگام برگزاری مراسم

تصویر 13: منظر عمومی مجموعۀ آستان از سمت مرق و بزرگراه امام علی)ع(



تدریجــی نظــارت عالــی مشــاور، کارهــا را بــه افــراد کم تجربــه 

و در برخــی از مــوارد بــه پیانــکاران غیرذی صــاح و ســودجو 

ســپرد و در برخــی از مــوارد کار نامناســب و نامطلــوب اجــرا 

شــد. بــرای منونــه، تصویــر 16 طــرح رواق هــای اطــراف صحــن 

مصــا و حــرت عبدالعظیــم)ع( اســت کــه منــای ایــن صحــن 

و نــازک کاری فضــای داخلــی مصّا بســیار نامناســب اجرا شــد.

ــوزۀ  ــامی در ح ــنت اس ــرداری از س ــت بهره ب اهمی
ــازی ــاری و شهرس ــرنی و مع ــار ه آث

ــبت  ــوان »نس ــا عن ــه ب ــه ای ک ــن نظری ــب در آخری اینجان

اســام بــا فرآیندهــای انســانی نظیــر آثــار هــرنی و معــاری 

و شهرســازی« یــا »نظریــۀ ســام« مطــرح منــوده ام و در 

ــی  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــردازی ش ــی های نظریه پ کرس

داوری و بــا عنــوان نظریــۀ درجــه یــک تأئیــد و تصویب شــده 

اســت، اثبــات منــوده ام کــه از پنــج مرحلــۀ خلــق آثــار هــرنی 

و معــاری و شهرســازی، اســام در ســه مرحلــۀ آن مســتقیاً و 

در دو مرحلــۀ بعــدی بــه صــورت غیرمســتقیم منابــع و مبانی 

ــی  ــی و فرامکان ــر، فرازمان ــق، خطاناپذی ــن، عمی ــیار متق بس

ــه  ــن مراحــل از بُعــد تخصصــی ب را مطــرح منــوده اســت. ای

مرحلــۀ تشــکیل ایده هــای هرنمنــد یا مفهــوم زیبایی شناســی، 

مرحلــۀ انگیزه هــای هرنمنــد یــا مفهــوم فلســفه و حکمت هرن 

ــاد هــرنی و  ــا اصــول اجته ــۀ روش و ســبک هــرنی ی و مرحل

دو مرحلــۀ بعــدی یعنــی خلــق اثــر هــرنی و تأثیــر اثــر هــرنی 

بــر مخاطــب تقســیم شــده اســت. در نظریــۀ فــوق و در یــک 

بررســی تطبیقــی، اثبــات می شــود کــه فرهنــگ اســامی در 

ــع و  ــن و جام ــا، کامل تری ــی آنه ــوق و مبان ــن مراحــل ف تبیی

ــن مکتــب موجــود اســت. مانع تری

هرنمنــدان و معــاران مؤمــن، متعهــد و عــارف مــا در طول 

ــی  ــع و مبان ــن مناب ــام از همی ــرداری و اله ــا بهره ب ــخ ب تاری

توانســته اند متدنــی بی نظیــر و بی بدیــل نظیــر ادبیــات 

ــران  ــئوالن و مدی ــد. مس ــود آورن ــاری به وج ــی و مع عرفان

ــی کــه نقــش کارفرمــا را در خلــق آثــار هــرنی و  دولتــی و ملّ

معــاری و شهرســازی ایفــا می مناینــد بایــد در حــد الزم بــا این 

مفاهیــم و آثــار آشــنایی داشــته و بــه خصــوص از کارشناســان 

برجســته و تأئیــد شــده در برنامه هــا، طرح هــا و نظارت هــای 

ــد. ــرداری مناین خــود بهره ب

ــار  ــرای آث ــری ب ــراح و مج ــاور، ط ــدس مش ــاب مهن انتخ

معــاری شهرســازی از اهمیتــی فوق العــاده برخوردار اســت و 

هــر دانش آموختــۀ رشــته های فــوق بــا حکمــت هــرن و متــدن 

ــل و  ــاری اصی ــد آث ــدارد و منی توان ــنایی ن ــامی آش دوران اس

خاقانــه ارائــه منایــد. 

امیــد اســت دانشــگاه های مــا الاقــل در گام دوم انقــاب، 

ــه اصــاح  ــد، ب ــام معظــم رهــربی فرموده ان ــه مق ــه ک آن گون

رسفصــل و محتــوای دروس ایــن رشــته ها مبتنــی بــر هویــت 

اســامی  ایرانی بپردازنــد تــا دانشــگاه از رویکــرد ترجمــه ای و 

تقلیــدی از فرهنــگ و متــدن معــارص غرب بــه رویکــرد اجتهاد 

و خاقیــت در فرهنــگ و متــدن اســامی گرایــش پیــدا کنــد.

تصویر 14

تصویر 15: مقطع منای شالی  جنوبی 

از حرم ها و مصا

تصویــر 16: منــای طراحــی  شــده 

ــرم  ــا و ح ــی مص ــن اصل ــرای صح ب

ــن  ــم)ع( کــه متأســفانه ای عبدالعظی

ــت. ــده اس ــرا نش ــرح اج ط


