تجربۀ توسعۀ حرم حرضت
عبدالعظیم حسنی(ع)؛ موضوعات،
معضالت و محتوا
عبدالحمیدنقرهکار*

درآمد

پیــش از ورود بــه بحــث اصلــی ،شایســته اســت بــه چنــد نکتــه اشــاره
کنــم .ابتــدا بایــد بــر ایــن امــر تأکید کنــم که نشسـتهایی همچــون «هرن
و معــاری اعتــاب مقدســه در دوران معــارص» نقــش بســیار مهمــی در
تحقــق گام دوم انقــاب اســامی و منشــور جدیــدی کــه مقــام معظــم
رهربی(مدظلهالعالــی) ارائــه دادنــد ،دارد و میتوانــد در کارهــای آینــده
مقـ ّوم و مؤثــر باشــد.
در ایــن نوشــتار ،گزارشــی از تجربیــات اینجانــب در زمینۀ طرح توســعۀ
حرمهــای رشیــف و مبــارک حــرت عبدالعظیــم(ع) ،حــرت امــا مزاده
حمــزه(ع) و حــرت امــا مزاده طاهــر(ع) ارائــه میشــود .نگارنــده و برخی
از همــکاران در دانشــگاه علــم و صنعــت ایـران توفیــق انجــام این طــرح را
داشــتهایم .تولیــت ایــن حــرم از ســال ۱۳۶۹ش .بــه آقــای ریشــهری واگذار
شــد .فعالیتهــای عمرانیتوســعهای ایــن گــروه تقریبـاً از اوایــل ســال ۷۰
یــا  ۷۱در ایــن قالــب رشوع شــد و کار مؤثــر در آنجــا حــدود  ۵ســال بــه
طــول انجامید.
* دانشیار دانشکده معامری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران.
a_noghrekar@iust.ac.ir

پیشینۀ تاریخی حرم

بــا آنکــه س ـوابق قبــور متربکــه روشــن اســت و نیــاز بــه
بازگویــی نــدارد ،در اینجــا در جهــت یــادآوری بــه صــورت
اجاملــی بــه ســابقۀ تاریخــی حــرم اشــاره میکنــم .از یــک
منظــر ،از نظــر قدمــت ،شــهر ری را بــا نینـوا و بابــل همعهــد
میداننــد .بنــای حــرم اصلــی مربــوط بــه نیمــۀ قــرن ســوم
هجــری اســت کــه توســط پادشــاهان آل بویــه کــه شــیعه
بودنــد ،ایجــاد شــد و مجدامللــک قمــی ایــن بنــا را پایهگــذاری
کــرده اســت .ســاختار حــرم اصلــی ،مطابــق طرحهــای دورۀ
ســلجوقی اســت .تبدیــل مربــع بــه هشـتضلعی و پــس از آن
بــه شــانزدهضلعی و گنبــد در ایــن بنــا یــک شــاهکار بســیار
عظیــم اســت کــه در جهــان بینظیــر بــه شــار میآیــد،
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
وجــود دارد.
توســعههای بعــدی حــرم را بــه دورۀ صفویــه و شــاه
طهامســب صفــوی و دیگـران نســبت میدهنــد .همچنیــن در
دورۀ قاجــار ،بــر روی تزئینــات و بقعههــای حــرت امــا مزاده
حمــزه(ع) و امــا مزاده طاهــر(ع) نیــز اقداماتــی انجــام شــده
اســت .حکومتهــای وابســتۀ پهلــوی بــرای تهــران طــرح
جامــع تهیــه کردنــد ،بــا ایــن حــال کوچکتریــن مطالعــه و
فعالیتــی بــر روی شــهر ری حتــی بــه عن ـوان حاشــیۀ ته ـران
صــورت نپذیرفــت .تنهــا در بســر ایجــاد دسرتسـیهای تهـران
بــه شهرســتانها ،یــک مســیر عبــوری پیشبینــی شــد کــه
بعدهــا بزرگراههایــی جدیــد ماننــد بزرگ ـراه امــام علــی(ع)
مبتنــی بــر هــان طرحهــا طراحــی و اج ـرا شــد .مــا نیــز در
طــرح توســعۀ حــرم ،به مســیرهای عبــوری قدیم و مســیرهای
عبــوری جدیــد توجــه کردیــم.

طرح اولیه

ابتــدا یــک طــرح مقدماتــی در دفــر فنــی آســتان قــدس
رضــوی بـرای ایــن امــر تهیــه شــده بــود کــه زحــات ایشــان

شایســتۀ قدردانــی اســت .ایــن پیشطــرح در ادامــه بهکلــی
تحــول پیــدا کــرد .طــرح مقدماتــی ،طــرح توســعۀ مربــوط بــه
شــهرداری منطقــۀ شــهر ری بــود .کمیســیون مــادۀ پنــج تهران
بــه میـزان  ۲۰۰مــر بــه ســمت مرکــز حــرم را بــه عنـوان طــرح
توســعۀ حــرم در نظــر گرفتــه بــود کــه در عمــل هــر نــوع
ســاخت و ســاز در ایــن محــور  ۲۰۰مــری متوقــف بــود .ایــن
یــک طــرح ابتدایــی بــود کــه توســط آقــای مهنــدس حیــدری
ارائــه شــد ،امــا برنامــه تغییــر کــرده ،متوقــف شــد .مهمرتیــن
کاربریهایــی کــه در ایــن طــرح از مــا خواســته شــد ،بــه رشح
زیــر اســت:
 .1ایجاد مصالی برای شهر ری
 .2اتصــال ســه حــرم بــه یکدیگــر؛ دو حــرم حــرت
عبدالعظیــم(ع) و حــرت امــا مزاده حمــزه(ع) به هــم اتصال
داشــتند ،زیـرا 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.
 .3ایجــاد پژوهشــکده و آموزشــکدۀ حدیــث؛ این مجموعه
اکنــون برقـرار اســت و فعالیتهــای خوبــی دارد.
 .4توسعۀ حوزۀ علمیۀ موجود
 .5توســعۀ ســاختامن تولیــت کــه ابتدایــی بــود و نیــاز بــه
توســعه داشــت
 .6ایجاد مهام نرسای آستانه
 .7ایجاد دو مرکز فرهنگی برای خواهران و برادران
 .8ایجاد موزه برای آستان و شهر ری
 .9ایجــاد ســالن اجتامعــات مرکــزی بــرای دانشــکده و
مجموعــۀ آســتان در مقیــاس شــهری
 .10ایجاد کتابخانۀ آستان
 .11سایر خدمات عمومی
م ـوارد یــاد شــده بهتدریــج در طرحهــای فــاز یــک و دو
پیشبینــی و اجـرا شــد .برجســتگی خــاص ایــن پــروژه مــدت
انجــام مطالعــات طراحــی و اجـرای کار اســت .متــام مطالعات
مقدماتــی ،طراحــی فــاز یــک ،طراحــی فــاز دو و نظــارت عالی
بــر ســفتکاری و بخشــی از نــازککاری بـرای حــدود 100هزار
مرتمربــع ایــن مجموعــۀ معظــم ،ظــرف مــدت چهــار تــا پنــج
ســال انجــام شــد و تنهــا نازککاریهایــی ماننــد آین ـهکاری و
کاشـیکاری و امــوری کــه بهطــور طبیعــی در زمــان طوالنــی
محقــق میشــدند ،باقــی مانــده بــود.

زمــان اجــرای ایــن پــروژه یــک تجربــۀ بیســابقه بــود.
در طرحــی مشــابه آن همچــون طــرح توســعۀ حــرت
معصومــه(س) ،طراحــی توســط مهندســان مشــاور بــا نظارت
وزارت مســکن پیش از انقالب رشوع و ســاماندهی شــده بود
و ســاماندهی انجــام آن تــا اجـرای 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 دانشآموختــگان جدید
مقطــع کارشناســی و ارشــد معــاری بودنــد ،طراحــی ایــن
مجموعــۀ معظــم و مهــم را بــه عهــده گرفتیــم .از مشــکالت
مهــم در رشوع کار وجــود قبــور پراکنــدهای بــود کــه طراحــی
مجموعــه را از نظــر هندســی و لــزوم محورهــای منظــم در
طراحــی ،دچــار اشــکال میمنــود .یکــی از مشــکالت طراحــی
اتصــال شبســتانهای ســه امــا مزاده بــود ،در حالــی کــه قبــور
موجــود در حجرههــای رشق صحــن اصلــی بهتدریــج تــا دو
مــر بــه مقــره تبدیــل شــده بــود ،ارتفاع صحــن اصلــی صفر و
ارتفــاع شبســتانهای موجــود حــدود ســی ســانتیمرت بودنــد.

راهــردی بــرای ســاختام ن ســازی در مجــاورت
ســاختامنهای قدیمــی و اصیــل
در بررســی بـرای ایجــاد طــرح راهــردی و کلــی بـرای ایجاد

تصویر 1

تصویر 2

ســاختامنهای جدیــد در کنــار ایــن حــرم هایمبــارک ،بــه
سیاســت چنــد مرحلـهای و حلقــوی رســیدیم( .تصویــر )1
در ایــن منــودار ،محــدودۀ  Aســاختامنهای موجــود در
حــرم اســت .بــه جــای آن میت ـوان هرگونــه بنــای تاریخــی،
حــرم یــا آســتان مقــدس را در نظــر گرفــت .در ادامــه ســه فــاز
بـرای توســعه پیشبینــی کردیــم؛ فازهــای  B، Cو  .Dمســافت
در هــر فــاز بســتگی بــه مســاحت آســتان مبــارک دارد و بــر
همیــن اســاس ،تفــاوت پیــدا میکنــد .ب ـرای منونــه ،آســتان
حــرت امــام رضــا(ع) وســعتی دارد کــه آســتان حــرت
عبدالعظیــم(ع) نــدارد ،از ایــن رو فاصلههــا در هــر کــدام
متناســب بــا آســتان اصلــی تنظیــم میشــود.
در ایــن راهــرد ،میــان دو موضــوع تفکیــک صــورت گرفت:
موضوعــات مربــوط بــه مهندســی ســاختامن و موضوعــات
مربــوط بــه محتـوا و هــر ســاختامن (تصویــر )2
منظــور از موضوعــات مهندســی هــان چیــزی اســت کــه
حــرت آیتاللــه جـوادی آملــی به عنـوان علم بــری مطرح
میمناینــد؛ یعنــی دســتاوردهای علــوم تجربــی و مهندســی تــا
زمانــی کــه نقض نشــده بــه عنـوان علم عرفــی ،علــم احتاملی
و علــم ظنــی پذیرفتــه شــده و رعایــت آن الزامــی اســت ،از
ایــنرو ،بایــد مــورد بهرهبــرداری مناســب و مطلــوب قــرار
گیرنــد ،غیــر از مـوارد اســتثنائی و مصلحتــی.
شایســته اســت در خــال ایــن بحــث اشــاره شــود کــه
متأســفانه در دانشــگاهها ترجمــۀ بســیار عجیــب و ناروایــی
رواج دارد .در ایــن ترجمههــا ،تجــدد و نوگرایی (مدرنیســم) را
در مقابــل مفهــوم ســنت و ســنتگرایی قـرار میدهنــد .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 قـرار میگیــرد .ســنت اصــل اســت
و از منظــر اســامی احــکام عملــی و اصــول اجتهــادی تبدیل و
تحولپذیــر نیســتند ،یعنــی «التبدیــل لســنه اللــه و التحویــل
لســنه اللــه» .ســنتهای الهــی همـواره ثابــت هســتند .البتــه
ســنتهای غیرالهــی نیــز داریــم ،از یــک ســو ســنت آل
فرعــون داریــم و از ســوی دیگــر ســنتالله .ســنتهای الهــی
یــا اصــول مناســب و مطلــوب در طراحــی معــاری ثابــت
هســتند و میتواننــد میلیاردهــا مصــداق و کالبــد جدید خلق
مناینــد ،ا ّمــا در علــوم تجربــی و مهندســی ایــن فــرض وجــود

دارد کــه محصــوالت نــو بهــر از کهنــۀ آنهاســت؛ مگــر آنکــه
بــه دالیلــی غیــر از آن ثابــت شــود .ماننــد اینکــه ممکن اســت
یــک تکنولــوژی نــو بهوجــود آیــد کــه مقــاوم اســت و امــکان
انبوهســازی دارد ،امــا بــه دلیــل اینکــه بــر روی محیط زیســت
اثــر نامطلــوب دارد ،کنــار گذاشــته شــود .در حالــت معمــول
فــرض بــر ایــن اســت کــه هــر تکنولــوژی نــو بهــر از نــوع
قدیمــی آن اســت .ممکــن اســت تکنولــوژی قدیمــی از نظــر
رسعــت ســاخت ،هزینــه ،مقاومســازی ،انبوهســازی و ...دچــار
نقــص باشــد و بــه همیــن جهــت تکنولــوژی جدیــد بــه وجــود
میآیــد .ایــن امــر فاقــد اشــکال اســت و علــم بــری را بایــد
آموخــت ،بــه تعبیــر پیامــر اســام حتــی اگــر از چیــن باشــد:
«اطلبـوا العلــم ولــو بالصیــن»
از نظــر مهندســی ،توصیــه و راهــرد اصلــی ایــن اســت کــه
در همــۀ مســافتهای ذکــر شــده در تصاویــر یــک و دو از
آخریــن دســتاوردهای علــوم تجربــی بهرهبــرداری شــود مگــر
مــوارد اســتثنایی و مصلحتــی کــه از منظــر علــوم مرمــت
ســاختامن نیــاز اســت از تکنولوژیهــای قدیمیتــر اســتفاده
گــردد .در فاصلههــای بعــدی ( B، Cیــا  )Dنیــز کــه از مرکــز
ثقــل ســاختامن دور میشــویم ،بایــد از آخریــن دســتاوردهای
تکنولــوژی در زمینــۀ اجـزا ،عنارص ،مـواد ،مصالــح و فناوریها
اســتفاده شــود .در ایــن مــوارد تکــرار و تقلیــد از گذشــته
رویکــردی منفــی تلقــی میشــود.
مرحلــۀ هــریِ کار مربــوط بــه نــازککاری و چهــرۀ بیرونــی
و درونــی ســاختامن اســت .نســبت بــه ســاختامن قدیــم و
موجــود ســه فاصلــه را در نظــر گرفتیــم .ســاختامن اصلــی
خــود آســتان اســت کــه بــه عن ـوان می ـراث فرهنگــی بایــد
کامـاً ماننــد خــودش مرمــت شــود .در فاصلــۀ بعــدی کــه بــا
عنـوان  Bتلقــی میشــود ،رویکــرد «هامهنگــی و همنوایــی»
بــا ارزشهــای اصیــل و تاریخــی بنــا را پیشبینــی کردیــم .در
اینجــا نیــز بحــث هامهنگــی و همنوایــی اســت و تقلیــد مراد
نیســت؛ زیـرا در طرحهایــی از ایــن دســت ،نیــاز اســت نوعی
همنوایــی و هامهنگــی بــا شــکلها ،صورتهــا و رنگهــای
تاریخــی صــورت پذیــرد .در فاصلــۀ بعــدی یــا  Cرویکــرد
«نســبتاً هامهنــگ» مدنظــر بــود .در ایــن رویکــرد عــاوه بــر
همنوایــی و هامهنگــی تاریخــی از خالقیــت و نــوآوری نیــز
میتـوان اســتفاده منــود ،در عیــن حــال ،از ارزشهــای اصیــل
تاریخــی و هــری نیــز اســتفاده میشــود .الزم اســت بــه ایــن

نکتــه دقــت شــود کــه هــر تجربــۀ تاریخی نیــز اصیل نیســت،
تجربههایــی کــه برجســتگی داشــته و نســبت بــه ارزشهــای
آن اجــاع وجــود دارد مــورد نظــر اســت.
در فاصلــۀ  Dبــه بعــد رویکــرد بایــد کامـاً اصیــل ،بــاارزش
و بدیــع باشــد یعنــی از انتهــای  Cتــا آخــر شــهر ،هــر طــرح
توســعهای بایــد اصیــل و بدیع باشــد ،روح زمــان در نظر گرفته
شــود کــه در هــر دوره متفــاوت اســت .در هــر دورۀ زمانــی،
مقیاسهــا ،روحیــه و رشایــط خاصــی وجــود دارد کــه ایجــاب
میکنــد خالقیــت متناســب بــا آن و البتــه مبتنــی بــر حکمــت
هــر و زیباییشناســی اســامی طراحــی و اجـرا شــود.
اســام در حــوزۀ زیباییشناســی و فلســفۀ هــر ،مبانــی و
اصولــی فرازمانــی و فرامکانــی و بــه تعبیــری «الهیانســانی»
دارد و بــر همیــن اســاس ،هــر آرایــهای را منیپذیــرد .در
اندیشــۀ اســامی ،آرایههــای شــیطانی و آرایههــای الهــی
وجــود دارد .در معــاری بایــد از آرایههــای الهــی بهــره گرفــت
کــه عبــارت اســت از آرایههــای هندســی ،تجریــدی و معناگـرا
و نــه بدنمنــا و کالبدهایــی کــه از موجــودات زنــده بــوده و
برانگیزاننــدۀ حـواس و غرایــز باشــند .در فلســفۀ هــر اســام
بحثهــای بســیار لطیفــی وجــود دارد و میتــوان در عیــن
حفــظ اصــول آن ،در کار خالقیــت نیــز داشــت ،زیــرا ایــن
اصــول از جنــس مفهــوم و معنــا هســتند و مــاده و صــورت
ندارنــد .لــذا میتـوان بــا رعایــت ایــن اصــول کلــی و مفهومی،
میلیاردهــا شــکل و صــورت و کالبــد جدیــد خلق منــود .مبتنی
بــر ایــن موضــوع میگوییــم نبایــد ســنت و ســنتگرائی را
کــه از جنــس اصــول عملــی اســت ،مـرادف مصادیــق و آثــار
قدیمــی و متضــاد بــا خالقیت و نــوآوری قـرار داد .این اشــتباه
باعــث شــده اســت کــه جوانــان از اســام و مبانــی آن بی ـزار
شــوند .متأســفانه در دانشــکدههای مــا تقابــل ســنتگرایی
و نوگرایــی بــه اشــتباه مطــرح شــده و تبلیــع میشــود.
طــرح ایــن اشــتباه در غــرب باعــث رویکــرد ساختارشــکنی
(دیکانرتاکشــن) در هــر و معــاری شــده اســت و بــه بهانــۀ
خالقیــت و نــوآوری اصــول ثابــت نظــری و عملــی را نیــز کــه
فرازمانــی و فرامکانــی اســت ،نقــض میمناینــد.

نگاهی به نقشۀ قدیمی آستان و طراحی جدید

در تصویــر فــوق ،بــازار قدیمــی کــه در امتــداد میــدان
و خیابــان شــالی اســت ،صحــن اصلــی و حــرم حــرت
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عبدالعظیــم(ع) ،حــرم حــرت امــا مزاده حمــزه(ع) ،حــرم
حــرت امــا مزاده طاهــر(ع) و مقربههــای خصوصــی،
عمومــی و پراکنــده را میبینیــد .همچنیــن مســیر بــاغ طوطی
و احداثاتــی کــه از قبــل بــوده اســت ،از جملــه مســیری کــه
از میــدان جدیــد واقــع در ضلــع غربــی آســتان بــه ســمت
حــرم میآمــد و بــازار جدیــدی کــه در حــال ســاخت بــوده،
مشــاهده میشــود .از آنجــا کــه اطــراف حــرم در طــرح
توســعۀ آســتان ق ـرار گرفتــه و هنــوز خریــداری نشــده بــود،
بافتــی بســیار فرســوده و مرتوکــه داشــت.
هامنطــور در تصویــر  4مالحظــه میمناییــد ،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
بــه جنــوب و از طریــق تقویــت دسرتس ـیهای موجــود بــه
ســمت مجموعــه در محــور مصــا پیشبینــی و طراحی شــود.
محــور مهــم دیگــر ،دسرتسـیهای غربی یعنــی بــازار و میدان
جدیــد و دسرتسـیهای رشقــی بــود کــه بــه بزرگـراه در حــال
احــداث منتهــی میشــد .در ســمت جنــوب نیــز محورهایــی
بـرای دسرتســی بــه بافــت قدیــم و بزرگـراه در حال احــداث در
طراحــی پیشبینــی شــد( .تصاویــر  5و )6
تصویــر  5ســاختامنهای قدیمــی و موجــود در آســتان
را نشــان میدهــد و تصویــر  6مربــوط بــه کروکــی اولیــه در
طراحــی ا ّول (فــاز یــک) اســت .نکتــۀ بســیار مهــم در ایــن
مرحلــه تعجیــل نامطلــوب کارفرمــای محــرم بــود .در آن زمان
تعجیــل در امــور طراحــی مســائل را پیچیدهتــر میســاخت.
امکانــات رایانــهای در آن زمــان موجــود نبــود و بــر روی
کالــک در حــال طراحــی فــاز دو بودیــم ،در صورتــی کــه
هنــوز سیســتم اجرایــی و محاســبات کامــل پیســازی و ســازه
بــه دســت مــا نرســیده بــود و عجلــه ب ـرای متــام شــدن کار
باعــث ایجــاد فشــار و مشــکالت مضاعــف میشــد .فــاز یــک
را کــه تحویــل دادیــم ،عم ـاً مشــغول اج ـرای خاکبــرداری و
شــمعکوبی و ســتونگذاری شــده بودنــد .تــا ایــن حــد عجلــه
وجــود داشــت کــه قطعــاً مناســب نیســت و باعــث بــروز
مشــکالتی در طراحــی و اجــرا میشــود و کار قــوام الزم را
پیــدا منیکنــد .ا ّمــا همــۀ مشــکالت بــه لطــف الهــی و دعــای
امــامزادگان بــه راهحلهــای نســبتاً مطلــوب میرســید.

در تصویــر  6محورهــای جدیــدی کــه توضیــح دادیــم
منایــان اســت .در تصویــر بــازار قدیمــی و حرمهــای حــرت
عبدالعظیــم ،امــا مزاده حمــزه(ع) و امــا مزاده طاهــر(ع) دیده
میشــود .یــک محــور اصلــی (شــالیجنوبی) بــه خصــوص
بـرای 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 میکنــد .یــک صحــن روی
محــور حــرم امــا مزاده طاهــر(ع) ایجــاد شــد ،ایوانــی کــه دو
صحــن را بــه هــم اتصــال میدهــد .در نهایــت ،صحــن اصلــی
کــه صحــن مصــا بــود و در محــور عرضــی آن ،بقعــۀ حــرت
امام ـزاده عبدالعظیــم(ع) ق ـرار دارد و محــور طولــی آن هــم
مصالســت .بــه ایــن ترتیــب ورودیهایی ایجــاد شــد .از طریق
مصــا ،یــک ورودی بــه ســمت بزرگراهــی کــه ادامــۀ بزرگـراه
امــام علــی(ع) اســت ،همچنیــن منــای خارجــی بقعههــا را
پیشبینــی کردیــم .صحــن جنوبــی اضافــه شــد و صحنهــای
دیگــری طراحــی شــد کــه در تصویــر  7مشــخص اســت.
تصویــر  7نقشــۀ اولیــه مجموعــۀ فــاز یــک اســت کــه در
اج ـرا تغییراتــی پیــدا کــرد .در تصویــر صحــن اصلــی ،ورودی
صحــن اصلــی و شبســتانها دیــده میشــود .توســعۀ قبلــی
شبســتان غربــی حــرت امامــزاده حمــزه(ع) ،از قبــل بــا
مشــکالت ســازهای متنوعــی مواجــه شــده بــود و باالجبــار
قســمتهایی از آن تخریــب و بازســازی شــد .اتصــال
شبســتانهای ســه حــرم بــا وجــود مشــکالت ناشــی از قبــور
قدیمــی در طرازهــای مختلــف بــه نحــو مطلوبــی برقرارگردید.
آنچنــان کــه در تصویــر  7مالحظــه م یمناییــد شبســتا نها
بــه ایــن ترتیــب بــه هم اتصــال پیــدا کــرد .از طریق یــک ایوان
دو صحــن امامـزاده 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 بزرگـراه ایجــاد شــد .ســالن اجتامعــات در حــد مقیــاس
شــهری بــه وجــود آمــد .در ضلــع جنــوب رشقــی کتابخانــه
و مــوزه بــا دسرتســیهای مختلــف و همچنیــن دو مرکــز
فرهنگــی بـرای خانمهــا و آقایــان و یــک محــور ورودی اصلی

بــه ســمت بزرگـراه امــام علــی(ع) طراحــی شــد .رسویسهــای
بهداشــتی و وضوخانــه بـرای دور بــودن از منظــر عمومــی در
گوشــهها و در دو طبقــه پیشبینــی شــد .وضوخانههــا در
بــاال ق ـرار داشــتند و رسویسهــای بهداشــتی در پاییــن ولــی
از بــاال نورگیــری و تهویــۀ مناســبی داشــت .یــک حســینیه
در مقابــل صحــن امام ـزاده طاهــر(ع) ب ـرای انجــام مراســم
هیئتهــای محلــی قــرار گرفــت .در نهایــت و در ضلــع
رشقــی ،مهــا نرسا در دو طبقــه پیشبینــی شــد .حــوزۀ علمیۀ
قدیمــی نیــز توســعه پیــدا کــرد و دبیرســتانی نیــز طراحــی
شــد .بــه جهــت ترسیــع کار ،ادامــۀ طراحــی حــوزۀ علمیــه و
دبیرســتان بــه مشــاور دیگــری ســپرده شــد.
در تصویــر  8نقشــۀ طبقــۀ ا ّول مجموعــه را مالحظــه
میمناییــد .ارتفــاع بناهــا در طبقــه ا ّول در حــدی بــود کــه
مزاحمتــی بـرای منادهــای مذهبــی مجموعــه یعنــی گنبدهــا،

تصویر 7

تصویر ۸

تصویر ۹

تصویر ۱۰

تصویر ۱۱

منارههــا و ایوانهــای ورودی نداشــته باشــند.
تصویــر  9مربــوط بــه طبقــۀ زیرزمیــن اســت .کارفرمــای
محــرم قصــد داشــت از ایــن فضــا ب ـرای احــداث قبــور کــه
مــورد اســتقبال بســیاری از شــهروندان بــود و نیــز برای کســب
درآمــد بهرهبــرداری منایــد .بــر ایــن اســاس ،ب ـرای زیرزمیــن
ارتفــاع زیــادی پیشبینــی شــد تــا قســمت فوقانــی آن بــه
عبــور و مــرور و حضــور زائـران اختصــاص یابــد و در قســمت
تحتانــی آن ،درگذشــتگان دفــن گردنــد.
در تصویــر  10یــک تصویــر س ـ هبُعدی از دیــد پرنــده بــه
مجموعــه طراحــی شــده اســت .در این تصویــر ،بــازار ،ورودی
صحــن اصلــی ،ســه گنبدخانــه و اتصالــی کــه بــا هــم دارنــد و
ســایر محورهــا ،ورودیهــا و ســاختامنهای طراحیشــده
مالحظــه میشــود.
تصویــر  11مقیــاس گنبدخانــۀ حــرت عبدالعظیــم(ع) و
امام ـزاده حمــزه(ع) و گنبــد مصــا را نشــان میدهــد .شــاید
بـرای اولیــن بــار بــود کــه ســقف گنبــد را بــا دال بتنــی اجـرا
کردیــم ،زی ـرا مشــاور عمرانــی طــرح معتقــد بــود از لحــاظ
مقاومــت و ســبکی بهرتیــن نــوع پوشــش و از لحــاظ عــدم
انقبــاض و انبســاط بهرتیــن بســر بــرای حفــظ و پایــداری
کاشیکاریهاســت.

اهمیت انتخاب مهندس مشاور

تصویر :12صحن اصلی هنگام برگزاری مراسم

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

انتخــاب مهندس مشــاور بــه خصوص برای ابنیــۀ مذهبی از
اهمیــت بســیار زیادی برخــوردار اســت ،زیرا در دانشــگاههای
موجــود ،ارزشهــای اصیــل و تجربیــات بیبدیــل تاریخــی و
ســنتی مــا آمــوزش داده منیشــود ،بلکــه آموزشهــا ترجمـهای
و تقلیــدی نامناســب و نامطلــوب از رویکردهــا و معــاری
معــارص غربــی اســت .بنابرایــن هــر دانشآموختــۀ معــاری
را منیت ـوان در طراحــی بناهــای مذهبــی دعــوت منــود .اگــر
مهنــدس مشــاور ذیصالحی 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 نقشـهها
متــام منیشــود .نکتــۀ بســیار مهــم ،نظــارت عالــی بــر همــۀ
مراحــل اجرایــی تــا پایــان نــازککاری اســت .متأســفانه در ایــن
طراحــی و اجـرای ایــن ســاختامن ،تعجیــل غیرعــادی کارفرمــا
در تحویــل نقش ـهها ،مشــکلآفرین بــود و مهمتــر از آن ،بــه
تصـ ّور آنکــه نیــاز چندانــی بــه نظارت مشــاور نــدارد ،بــا قطع

تدریجــی نظــارت عالــی مشــاور ،کارهــا را بــه افـراد کمتجربــه
و در برخــی از مـوارد بــه پیامنــکاران غیرذیصــاح و ســودجو
ســپرد و در برخــی از م ـوارد کار نامناســب و نامطلــوب اج ـرا
شــد .بـرای منونــه ،تصویــر  16طــرح رواقهــای اطـراف صحــن
مصــا و حــرت عبدالعظیــم(ع) اســت کــه منــای ایــن صحــن
و نــازککاری فضــای داخلــی ّ
مصل بســیار نامناســب اجرا شــد.

اهمیــت بهرهبــرداری از ســنت اســامی در حــوزۀ
آثــار هــری و معــاری و شهرســازی

اینجانــب در آخریــن نظریــهای کــه بــا عنــوان «نســبت
اســام بــا فرآیندهــای انســانی نظیــر آثــار هــری و معــاری
و شهرســازی» یــا «نظریــۀ ســام» مطــرح منــودهام و در
کرســیهای نظریهپــردازی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
داوری و بــا عنـوان نظریــۀ درجــه یــک تأئیــد و تصویب شــده
اســت ،اثبــات منــودهام کــه از پنــج مرحلــۀ خلــق آثــار هــری
و معــاری و شهرســازی ،اســام در ســه مرحلــۀ آن مســتقیامً و
در دو مرحلــۀ بعــدی بــه صــورت غیرمســتقیم منابــع و مبانی
بســیار متقــن ،عمیــق ،خطاناپذیــر ،فرازمانــی و فرامکانــی
را مطــرح منــوده اســت .ایــن مراحــل از بُعــد تخصصــی بــه
مرحلــۀ تشــکیل ایدههــای هرنمنــد یا مفهــوم زیباییشناســی،
مرحلــۀ انگیزههــای هرنمنــد یــا مفهــوم فلســفه و حکمت هرن
و مرحلــۀ روش و ســبک هــری یــا اصــول اجتهــاد هــری و
دو مرحلــۀ بعــدی یعنــی خلــق اثــر هــری و تأثیــر اثــر هــری
بــر مخاطــب تقســیم شــده اســت .در نظریــۀ فــوق و در یــک
بررســی تطبیقــی ،اثبــات میشــود کــه فرهنــگ اســامی در
تبییــن مراحــل فــوق و مبانــی آنهــا ،کاملتریــن و جامــع و
مانعتریــن مکتــب موجــود اســت.
هرنمنــدان و معــاران مؤمــن ،متعهــد و عــارف مــا در طول
تاریــخ بــا بهرهبــرداری و الهــام از همیــن منابــع و مبانــی
توانســتهاند متدنــی بینظیــر و بیبدیــل نظیــر ادبیــات
عرفانــی و معــاری بهوجــود آورنــد .مســئوالن و مدیــران
دولتــی و ملّــی کــه نقــش کارفرمــا را در خلــق آثــار هــری و
معــاری و شهرســازی ایفــا میمناینــد بایــد در حــد الزم بــا این
مفاهیــم و آثــار آشــنایی داشــته و بــه خصــوص از کارشناســان
برجســته و تأئیــد شــده در برنامههــا ،طرحهــا و نظارتهــای
خــود بهرهبــرداری مناینــد.
انتخــاب مهنــدس مشــاور ،طــراح و مجــری بــرای آثــار

معــاری شهرســازی از اهمیتــی فوقالعــاده برخوردار اســت و
هــر دانشآموختــۀ رشــتههای فــوق بــا حکمــت هــر و متــدن
دوران اســامی آشــنایی نــدارد و منیتوانــد آثــاری اصیــل و
خالقانــه ارائــه منایــد.
امیــد اســت دانشــگاههای مــا الاقــل در گام دوم انقــاب،
آن گونــه کــه مقــام معظــم رهــری فرمودهانــد ،بــه اصــاح
رسفصــل و محتـوای دروس ایــن رشــتهها مبتنــی بــر هویــت
اســامیایرانی بپردازنــد تــا دانشــگاه از رویکــرد ترجم ـهای و
تقلیــدی از فرهنــگ و متــدن معــارص غرب بــه رویکــرد اجتهاد
و خالقیــت در فرهنــگ و متــدن اســامی گرایــش پیــدا کنــد.

تصویر 14

تصویر  :15مقطع منای شاملیجنوبی
از حرمها و مصال

تصویــر  :16منــای طراحــی شــده
بــرای صحــن اصلــی مصــا و حــرم
عبدالعظیــم(ع) کــه متأســفانه ایــن
طــرح اجــرا نشــده اســت.

