
درآمد
در ایــن نوشــتار، از تجربــۀ توســعۀ حــرم حــرت احمدبن موســی)ع( 

ملقــب بــه شــاه چراغ گزارشــی ارائــه می شــود. ابتــدا شایســته اســت بــه 

معرفــی و ارائــۀ توضیحــی دربــارۀ ایشــان بپــردازم و ســپس جهت شــناخت 

ــن موضــوع، گزارشــی از ســیر تطــور شــهر  جنبه هــای پدیدارشناســانۀ ای

ــر را  ــیر توســعه و نوســازی حــرم مطه ــا س ــه دهــم و در انته ــیراز ارائ ش

بیــان منایــم. ضمنــاً الزم بــه پــوزش اســت بــه واســطه اینکــه مــن حاصــل 

پیاده ســازی ســخرنانی شــفاهی اســت، ممکــن اســت ویژگی هــای ارجــاع 

مناســب رعایــت نشــده باشــد کــه نویســنده از آن پــوزش می طلبــد.

احمدبن موسی)ع(
ــای تاریخــی و پژوهشــی در حــوزۀ شــناخت  معرفــی و شــناخت زوای

ایشــان خــارج از تخصــص و تــوان نویســنده اســت، امــا بــه لحــاظ الــزام در 

معرفــی ایشــان بــه عنــوان راوی بــه اطــاع می رســانم کــه آنچــه از متــون و 

اســناد نوشته شــدۀ موجــود برمی آیــد، امــام هفتــم، نــوزده فرزنــد داشــتند 

ــزادگان  ــن امام ــر از ای ــد. دو نف ــد ایشــان در شــیراز بوده ان ــه ســه فرزن ک

فرزنــدان ام احمــد، از همــران امــام هفتــم، هســتند. پس از اینکــه مأمون 

آن فاجعــۀ قتــل امــام هشــتم، حــرت علی بن موســی الرضا)ع(، را در 

ایــران رقــم می زنــد، بــرادران امــام و پــاره ای شــیعیان از مســیر شــیراز بــه 

ــد. ــران می آین ای
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تجربۀ توسعۀ حرم احمدبن موسی)ع(



محمد علی آبادی  *

دو نکتــۀ مهــم و ارزشــی دربــارۀ شــخصیت امامــزاده 

احمدبن موســی)ع( در متــون بیــان شــده اســت:

1. بیعت مردم مدینه

نقــل شــده حــرت شــاه چراغ)ع( علی رغــم اینکــه بــرادر 

بزرگــر امام رضــا)ع( بــود، زمانــی کــه موضــوع والیت عهــدی 

ایشــان مطــرح می شــود و مــردم بــرای بیعــت بــه حضورشــان 

می رونــد، ایشــان اعــام می کنــد کــه والیــت از آِن امــام 

رضــا)ع( اســت و بــه همــراه مــردم بــا امــام رضــا)ع( بیعــت 

می کنــد. ایــن اتفــاق رخــداد معنــاداری در زمــان خــود بــوده 

اســت.

2. عزیمت به طوس از مسیر شیراز

پــس از عزیمــت امــام رضــا)ع( بــه طــوس بــه اجبــار 

ــا مجموعــه ای از همراهــان در  مأمــون، احمدبن موســی)ع( ب

ــه ســمت طــوس از  ــه ب ــا 218ق از مدین حــدود ســال 203 ت

طریــق شــیراز عزیمــت می کننــد. بــه نقلــی می گوینــد کــه در 

ایــن زمــان، کاروانــی حــدود 15هــزار نفــره ایشــان را همراهــی 

می کردنــد. مأمــون از ایــن عزیمــت نگــران می شــود و دســتور 

قتــل ایــن کاروان را صــادر می کنــد. در جایــی قبــل از شــیراز 

کــه بــه خان زنیــان مشــهور اســت )تصویــر1(، جنگ و ســتیزی 

رخ می دهــد. بــا ایجــاد شــایعۀ شــهادت امــام رضــا)ع( کاروان 

ــادی شــهید می شــوند. عــده ای  متاشــی می شــود و عــدۀ زی

ــه برخــی  ــل اســت ک ــد، وارد شــهر می شــوند و نق ــه ماندن ک

ســال ها بــه صــورت مخفیانــه در شــهر زندگــی می کننــد.

نوشته ها از آشکار شدن مزار احمدبن موسی )ع(
حــرم حــرت بعــد از ســال ها مشــهود می شــود. اســنادی 

ــن  ــل دف ــد مح ــان می ده ــه نش ــود دارد ک ــاره وج ــن ب در ای

ــۀ دیلمــی مخفــی مانــد.  ــا زمــان عضدالدول پیکــر حــرت ت

ــه طــور مکــرر از  ــه ب منقــول اســت کــه در زمــان عضدالدول

محــل شــهادت ایشــان نــور مشــاهده می شــده و گفتــه شــده: 

»گویــی چراغــی در نهایــت روشــنایی در بــاالی تلــی از خــاک 

تــا طلــوع صبــح نورافشــانی می کنــد. عضدالدولــه با مشــورت 

علــا محــل مزبــور را می شــکافد و بــه لــوح ســنگی یشــمی 

ــر احمدبن موســی  ــارت »الســید امی ــه روی آن عب می رســد ک

الکاظــم« حک شــده اســت. با برداشــن ســنگ، رسدابی عمیق 

آشــکار شــد و پیکــر توســط شــیخ کبیــر بــه صــورت صحیــح و 

ســامل بــا انگشــری دارای نقــش »العــزه اللــه احمدبن موســی« 

یافتــه شــد. ســپس عضدالدولــه دســتور می دهــد بنایــی بــر 

ایــن مرقــد ســاخته شــود. ایــن بنــا در میــان ســال های 338 تــا 

371ق ایجــاد شــد.«

ســاختار کالبــدی شــهر شــیراز و موقعیــت حــرم در 
ــف ادوار مختل

اساســاً مرقــد و بارگاهــی کــه بــه صورت فعلــی وجــود دارد، 

تصویر 1

امویــان و  تصویــر ۲: شــیراز در زمــان حکومــت 

عباســیان)74-194ق(

موقعیــت شــهادت حــرت در درون شــهر دورۀ 

عباســیان

تصویر 3



در دورۀ قبــل از انقــاب شــکل گرفــت و از آنجایــی کــه شــیراز 

ــت  ــته اس ــده و توانس ــع ش ــور واق ــوب کش ــت جن در مرکزی

هرنهــا و رخدادهــای مختــص بــه خــود را بپرورانــد کــه بیــان 

آنهــا مجالــی دیگــر می طلبــد، امــا آنچــه در ایــن مرحلــه ارائــه 

می شــود، مــروری بــر ســاختار کالبــدی شــهر شــیراز تــا دوران 

معــارص و تبییــن وضعیت توســعۀ کالبدی حــرم شــاه چراغ)ع( 

اســت.

در تصویــر 3، خــط زرد رنــگ مــرز شــهر شــیراز را در دورۀ 

امویــان و عباســیان نشــان می دهــد. توجــه بــه جایــگاه فعلــی 

حــرم شــاه چراغ نشــان می دهــد کــه محــل دفــن حــرت در 

مرکــز و بافــت اولیــه قــرار دارد. اکنــون شــیراز را حــرم ســوم 

اهــل بیــت می نامنــد، بــه نظــر الزم می آیــد کــه مطالعاتــی 

ــم کــه وجــود شــخصیت های علمــی  ــا بدانی ــرد ت صــورت گی

ــه  ــهر چ ــای ش ــه ها و جای ج ــا در گوش ــر آنه ــی و مقاب و دین

ــته اند و رسه و  ــی داش ــتگی تاریخ ــداد و وابس ــت و روی روای

ــع شــالی، حــرم  ــیراز در ضل ــردد. در ش ــوم گ ــارسۀ آن معل ن

علی بن حمــزه)ع( و در جنــوب شــهر، حرم هــای دیگــر و 

قربســتانی بــه نــام دارالســلم قــرار دارد کــه روایتــی ویــژه دارد 

و بســر بســیار مناســبی را بــرای پژوهــش در جایــگاه علــم و 

اندیشــه و تأثیــر اندیشــمندان شــیراز در تاریــخ متــدن ایــران 

اســامی فراهــم ســاخته اســت. 

در دورۀ صفاریــان، حــرم مشــخص نشــده اســت و تأثیــری 

در ســاختار کالبــدی شــهر نــدارد و محــل آن در نزدیکــی ثقــل 

ــارص شــاخص  ــر4 در خصــوص عن شــهر شــیراز اســت. تصوی

کالبــدی آن دوره بایــد گفــت کــه بــازاری بــه نام »حاجــی«، که 

از ســویی قدیمی تریــن بــازار شــهر شــیراز بــه شــار مــی رود، 

و مســجد جامــع عتیــق در ایــن دوره بســیار شــاخص اند. در 

داخــل مســجد عتیــق بنایــی بــه نــام »خدای خانــه« قــرار دارد. 

بــه گفتــه ای، ایــن خانــه در وســط مســجد گاهــاً بــه جهــت 

متریــن بــرای کســانی کــه بــه زیــارت خانــۀ خــدا می رفتنــد، 

اســتفاده می شــده اســت، امــا ماهیتــاً ایــن فضــا بــرای 

نگهــداری قــرآن و مصحــف باارزشــی بوده اســت. این مســجد 

ــز  ــری نی ــای دیگ ــه روایت ه ــه البت ــۀ درون آن ک و خدای خان

بــرای آن ذکــر شــده، از بناهــای بســیار بــاارزش قدیمــی اســت 

کــه بیــان آنهــا و آرایه هــا و هرنهــای بــه کار رفتــه در آن مجــال 

ــد. ــری را می طلب دیگ

تصویر 4: شیراز در زمان حکومت صفاریان )247-293ق( در این دوران توسعۀ شهر با رشد بیشر 

روبه رو می شود. مسجد عتیق و نخستین مسجد جامع در این دوران ساخته شد.

تصویر  6: شیراز در زمان حکومت سلجوقیان و اتابکان)448-543ق(

توســعۀ شــهر و شــکل گیری برخــی محــات و دیگــر آرامگاه هــای شــخصیت های علمــی و 

ــارگاه  ــد و ب ــرای شــاه چراغ)ع( گنب مســاجدی کــه در شــیراز ســاخته شــدند. در ایــن دوران ب

شــاخته می شــود. در زمــان اتابــک ابوبکــر ســعدبن زنگی بقعــه و گنبــدی بــر مــزار وی ســاخته 

ــحاق  ــادر شاه ابواس ــون، م ــپس ملک تاش خات ــزود و س ــر آن اف ــی ب ــز رواق ــک نی ــد و اتاب ش

ــارگاه و  ــا 750 ق تعمیراتــی اساســی در آن انجــام داد و بقعــه، ب اینجــو، در ســال های 745 ت

مدرســۀ عالــی بــرای خــود در جنــوب آن ســاخت)مصطفوی، 1382(.

تصویر 5: شیراز در زمان حکومت آل بویه)310- 435ق(



ــلطنت  ــا س ــان ب ــان و هم زم ــن زم ــت در ای ــک روای در ی

عضدالدولــه دیلمــی بــر شــیراز، محــل دفــن حــرت کشــف 

می گــردد. 

فراینــد تغییر شــکل هســتۀ مرکــزی شــهر شــیراز در اطراف 

مســجد جامــع نو، محلــی کــه بعدهــا در دورۀ اتابکی ســاخته 

می شــود، و بعدهــا بناهــای شــاخص متعــددی ماننــد بــاغ و 

کتابخانــۀ عضــدی از ویژگی هــای بــارز ایــن دوره اســت.

در دورۀ آل بویــه کــه رواج شــیعه را به همــراه دارد، جایگاه 

ــه  ــهر ک ــعۀ ش ــود. توس ــخص می ش ــرم مش ــهری کالبدی ح ش

پیــش از ایــن بیشــر بــه صــورت شــالی جنوبی معنــا داشــت، 

در محــور جدیــد و رشقی غربــی گســرش می یابــد. تصویــر 5 

در ایــن دوره، عنــارص کالبــدی جدیــد و  مرقد حــرت بر روی 

ســاختار شــکلی شــهر نیــز تأثیــر می گــذارد و محور ســاختاری 

جدیــدی رخ می دهــد. 

اتابکیــان، پررنگ تریــن رخــداد  و  در دورۀ ســلجوقیان 

ســاخت و ســاز صــورت گرفتــه، شــکل بیرونــی حــرم توســعه 

پیــدا می کنــد. تصویــر 6 در ایــن دوره، حرم دارای گنبد شــده و 

رواق ســاخته می شــود. بــه مــرور، ســاختار رشقی غربــی شــهر 

ــر اســت و وجــود حــرم توســعه یافتۀ حــرت  در حــال تغیی

ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــذارد. ب ــر می گ ــهر تأثی ــاختار ش در س

در ایــن دوره خوانــش شــکل شــهر و شهرســازی شــهر شــیراز، 

بــه مثابــه برخــی عنــوان شــهرهای ایــران تحــت تأثیــر عنــارص 

مذهبــی اســت و از ســاختارهای معنــادار مذهبــی برخــوردار 

اســت. شــاید بی دلیــل نیســت کــه بســیاری از دروازه هــای این 

شــهر بــه نوعــی بــا یکــی از بناهــای مذهبــی یــا آرامگاه هــای 

وابســتۀ علمــی و دینــی شــیعی مرتبــط عجیــن گشــته اســت. 

ــه، احــداث  ــارص شــهری و معــاری صفوی شــکل گرفن عن

ــزرگ، احــداث کاخ، کشیده شــدن حصــار  ــدان ب مدرســه و می

در اطــراف شــهر و ســاخت گنبــد کاشی کاری شــده بــر مرقــد 

مطهــر آســتانه از مــواردی اســت که به ایــن دوره نســبت داده 

شــده اســت.

ــری هســتیم. شــاه  ــان شــاهد رخــداد دیگ در دورۀ صفوی

ــی  ــر او بازبین ــته و تفک ــود را داش ــدان خ ــه مری ــاعیل ک اس

جدیــدی از مســائل دینــی بــوده، بــه نظــر می رســد همچــون 

ایجــاد جایــگاه و  ایــران قصــد  برخــی شــهرهای دیگــر 

بازتعریــف مجــدد مرکــز شــهری جدیــدی داشــته اســت؛ بــه 

ــه نوعــی هســتۀ شــهر را جابه جــا می کنــد.  همیــن جهــت ب

تصویــر7 مبتنــی بــر باغ هایــی کــه بــا رنــگ ســبز در تصویــر 

مشــخص شــده اســت، محــور عرضــی رشقی غربــی دیگــری را 

شــکل می بخشــد و ســاختار کالبــدی، دورۀ تاریخــی جدیــدی 

را رقــم می زنــد. در ایــن دوره، رخدادهــای ویــژه ای را در شــهر 

شــاهدیم. شــاید معنادارتریــن اتفــاق، به تبــع آرایه هــای ویژۀ 

ــی کاری  ــرت، کاش ــرم ح ــد ح ــه گنب ــت ک ــن اس آن دوره، ای

می شــود. همچنیــن تاش هایــی بــرای مشــخص شــدن جایگاه 

ویــژۀ حــرت صــورت می گیــرد. شــهر نظــام دو هســته ای را 

ــرش  ــه ســوی شــال گس ــهر ب ــاختار ش ــد و س ــال می کن دنب

می یابــد.

در بــاالی تصویــر کــه بــا رنــگ ســبز مشــخص شــده اســت، 

بــارگاه علی بن حمــزه)ع( قــرار دارد. ایشــان یکــی دیگــر 

ــان حضــور  ــه نقلــی در جری ــدان امــام هســتند کــه ب از فرزن

حــرت وارد شــیراز شــده و در محــدودۀ دروازۀ شــالی 

شــهر بــه شــهادت می رســد. مدفــن ایشــان در محــدوده ای از 

ــت. ــاد« اس ــام »جوان آب ــا ن ــتان ب قربس

ترمیــم و تعمیــر حصــار شــهر، ایجــاد خنــدق گــرد شــهر، 

ســاخت بناهــای متعــدد از جملــه ارگ، بــازار و حــام از 

ویژگی هــای بــارز ایــن دوره اســت.

در دورۀ زندیــه حکومــت مرکــزی در شــیراز شــکل می گیرد. 

تصویــر 8 ایــن حکومــت تــاش می کند در ســاختار شــهر و در 

تصویر 7: شیراز در زمان حکومت صفویان )905-1145ق(

تعمیرات اساسی خصوصاً در زمان شاه اساعیل اول )912ق(



محلــی جدیــد و خــارج از ثقــل دولــت قبلــی، جایــگاه خــود را 

تثبیــت کنــد. در دورۀ زندیــه، یکــی از مســاجد خــاص کشــور 

)مســجد وکیــل( در شــیراز بنــا می شــود و در کنــار آن بــازار و 

ســایر ارکان حکومتــی نیــز جای گیــری و ســاخته می شــوند. 

در زمــان قاجــار حــرم حــرت علی بن حمــزه)ع( اهمیــت 

ــرادر کوچــک هســتند و روایــت  ــد. ایشــان ب بســیاری می یاب

شــهادت بســیار خاصــی دارنــد. مقــربۀ مربــوط بــه ایشــان در 

ضلــع شــالی رودخانــۀ خشــک شــیراز اســت کــه بــه دروازه 

قــرآن ختــم می شــود. در تصویــر۹ قســمت شــالی باغ هــای 

ــی از  ــت. یک ــده اس ــان داده ش ــرآن نش ــاری و دروازه ق قاج

اتفاقــات دولــت قاجــار، تأکید بر مســیر محــور ورودی شــال 

شــهر به ســمت جنوب و بازار و توســعۀ باغات شــالی شــهر 

ــار مقــربۀ حــرت علی بن حمــزه)ع(  اســت. قرارگیــری و اعتب

ــن محــور شــهر اســت. در جــوار  ــد در شــکل گیری ای بی تردی

ــود  ــزه)ع( وج ــرت علی بن حم ــام ح ــا ن ــی ب ــد، پل ــن مرق ای

دارد و همچنین در مقیاس شــکلی، از شــاخص ترین گنبدهای 

غنچــه ای شــیراز بــر روی ایــن مرقــد شــکل گرفتــه اســت کــه 

شــاخصه بســیار ویــژه ای از لحــاظ شــکلی، فرمــی، هندســی، 

تزئینــی و آرایــه دارد.

تصویــر10 نقشــۀ محــات شــهر شــیراز اســت و مرکزیــت 

شــکل گیری محــات، جایــگاه حــرم احمدبن موســی)ع( و 

محمدبن موســی)ع(، مســاجد و اماکــن بافــت مرکــزی و 

تاریخــی شــیراز را نشــان می دهــد. قطعــاً نســبت محــات و 

محورهــای بافــت تاریخــی و تأثیــر متقابــل در ریخت شناســی 

و شکل شناســی شــهر مشــخص و قابــل بررســی اســت. شــهر 

شــیراز در دوره هایــی از تاریــخ متأثــر از عنارص مذهبی اســت 

ــازار و  و ایــن امــر از ســاختار کالبــدی آن پیداســت. مســیر ب

ــای  ــی از دروازه ه ــز برخ ــالی و نی ــه دروازۀ ش ــداد آن ب امت

دیگــر قابــل تأمــل اســت.

روایــت مذهبــی شــهر شــیراز در پــس بزرگــی جایــگاه ادبی 

ــرای  ــی ب ــرای عمــوم بلکــه حت ــا ب ــه تنه حافــظ و ســعدی، ن

خــواص نیــز ناپیــدا مانــده اســت. خوانش هایــی نظیــر عرفــان، 

تاریــخ، باغــات و ادبیــات معــارص شــیراز، همــه و همــه از این 

شــمول خــارج نیســتند.

و  معــاری  عنــارص  و  اصــول  پررنگ تــر  حضــور 

ــتگی  ــد، گسس ــی های جدی ــی و خیابان کش ــازی اروپای شهرس

اســتخوان بندی قدیمــی شــهر و شــکل گیری اســتخوان بندی و 

تصویر 8: شیراز در زمان حکومت زندیه )1163-1193ق(

ترمیــم و تعمیــر حصــار شــهر، ایجــاد خنــدق گرد شــهر، ســاخت بناهای متعــدد از جملــه ارگ، 

بــازار و حــام از ویژگی هــای بــارز ایــن دوره اســت.

نظیر  باشکوه  باغات  احداث  )1212-1343ق(  قاجاریه  زمان حکومت  در  شیراز  تصویر 9: 

نارنجستان قوام و احداث مساجدی نظیر مسجد نصیر امللک و محورهای اصلی شهر در این 

دوران از دروازه ها و کَل ها آغاز و به عنارص شاخص شهر ختم شده است. )مشاورین پرداراز(

تصویر 10

تصویر 11: شیراز در زمان حکومت پهلوی )1300-1357ش(



دانه بنــدی کالبــدی جدیــد و مــدرن، مرمــت عنــارص معــاری 

ــر ادارۀ پســت، شــهرداری،  تاریخــی و نوســازی بناهایــی نظی

شــهربانی، بانــک ملــی، دبیرســتان منــازی و شــاهپور و صحــن 

شــاه چراغ)ع( از ویژگی هــای کالبــدی ایــن دوره اســت. 

از آنجــا کــه تــا دورۀ پهلــوی رصفــاً هرنمنــدان شــیرازی بــه 

تعمیــر و بازســازی گنبــد شــاه چراغ می پرداختنــد، ســبک 

هــرنی کاشــی کاری آن محلــی بــود و فنــون بومــی نظیــر گنبــد 

ــگ،  ــت رن ــرق و هف ــی، مع ــی کاری گره چین ــی، کاش غنچه گل

مقرنــس شــیرازی یــا خاک انــدازی از جملــه دســتاورد های 

مکتــب هــرن و معــاری ایــن شــهر اســت.

در تصویــر 11، بخــش ســفیدرنگ، مــرز اصلــی و قدیمــی 

شــهر شــیراز تــا دورۀ پهلــوی را نشــان می دهــد. توســعۀ شــهر 

در ایــن دوره بــه ســمت رشق و غــرب و از طریــق خیابان هــای 

عریــض و اتومبیــل رو ادامــه پیــدا می کنــد. گفتنی اســت که تا 

ایــن دوره، شــیراز هــرن و هرنمنــدان خاص خــود را تربیت کرده 

ــرده،  ــدازی و ف ــای خاک  ان ــیراز از مقرنس ه ــرم ش ــت. ح اس

ــژه و  ــه کاری وی ــی، آیین ــگ صورت ــری رن ــات و به کارگی تزئین

ریزدانــه تــا اســلیمی های دوبنــده، نوعــی ســبک انحصــاری را 

خــاص خــود کــرده کــه ترکیبــی از آرایه هــای اســلیمی شــناخته 

شــده و آرایه هــای منفــرد تزئینــات دورۀ باســتانی هخامنشــی 

اســت. حــرم حــرت شــاه چراغ)ع( بــه واســطۀ فراهم ســاخن 

عرصــۀ تجربــه و اجــرای آنهــا، موجــب رشــد ایــن ویژگی هــای 

خــاص گردیــده و آنهــا را در خــود جمــع کرده اســت؛ به همین 

دلیــل در دوران پهلــوی نیــز بــا آشــنایی هرنمنــدان بــا ســایر 

هرنهــای ملــی و فراملــی ایــن کنــدوکاو کــاکان ادامــه یافته و 

منشــاء اثــر گشــته اســت. 

در ایــن دوره، ســاخت چنــد خیابــان اتفــاق افتاد که مشــابه 

آن در اکــر شــهرها وجــود دارد. هان گونــه کــه در تصویــر12 

مشــخص اســت ایــن خیابان هــا محورهــای تاریخــی، به ویــژه 

محورهــای تاریخــی شــال و جنــوب را قطــع کــرد و ســاختار 

جدیــدی در شــهر ایجــاد شــد. یکــی از محورهــای اصلــی کــه 

قطــع شــد، محــور پیــاده شــالی جنوبی بــود کــه امتــداد آن 

ــن  ــا همی ــاً بعده ــید و طبیعت ــرم می رس ــه ح ــی ها ب دسرس

انقطــاع در توســعۀ شــهر منشــاء الزامــات دسرســی ســواره و 

مشــکاتی متعاقــب آن گردیــد و ایــن آغــازی بــود بــرای تغییر 

در دسرســی های پیــاده بــه ســواره در بافــت تاریخــی شــیراز.

توسعۀ حرم پیش از انقاب اسامی
تصویــر 13 توســعۀ حــرم قبــل از انقــاب را نشــان می دهد. 

مســتطیل قرمــز رنــگ بزرگــر، حــرم حــرت شــاه چراغ)ع( و 

مســتطیل کوچکر، حرم حرت ســید میرمحمدبن موســی)ع( 

اســت. ایشــان بــرادر شــاه چراغ)ع( هســتند و هــر دو از 

فرزنــدان امّ احمــد بــه شــار می رونــد. بــه نقلــی مقربۀ ایشــان 

هــم در هــان نزدیکــی اســت. در خصــوص نحــوۀ فــوت یــا 

شــهادت حرت ســیدمیرمحمد)ع( اختــاف نظر وجــود دارد. 

گفتــه شــده کــه شهادت شــان هــم زمــان بــا شــهادت حــرت 

شــاه چراغ)ع( اتفــاق افتــاده یــا بــه نقلــی نیــز گفتــه می شــود 

ــل  ــه دلی ــاً ب ــاء طــی ســال ها، نهایت ــس از اختف ــه ایشــان پ ک

کهولــت ســن فــوت کــرده اســت.

در دورۀ پهلــوی، دو حــرم مرمــت و توســعه داده می شــود 

و از آنجــا کــه ایــن حرم هــا از طریــق یــک گــذر تاریخــی بــا 

یکدیگــر اتصــال داشــته اند، بــرای توســعۀ شــهری آنهــا تصمیم 

ــک  ــو آســتان شــاه چراغ و ســاخت ی ــدان جل ــه توســعۀ می ب

ــود  ــه می ش ــرم گرفت ــن دو ح ــان ای ــده می ــن اتصال دهن صح

تــا »بــارگاه حــرت شــاه چراغ)ع(« شــکل بارزتــری بــه خــود 
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ــه  ــر »حــرم حــرت« ب ــه را تغیی ــوان ایــن مرحل بگیــرد. می ت

ــارگاه حــرت« نامیــد. تصویرهــای 14 و 15 البتــه نــکات  »ب

بــارز دیگــری در ایــن دوران قابــل ذکــر اســت. در ایــن دوره، 

ــد  ــپس گنب ــر 16 و س ــاد تصوی ــز ایج ــی نی ــد بتن ــن گنب اولی

ــز  ــه نی ــک مرحل ــود. در ی ــاخته می ش ــر 17 س ــوی تصوی ثان

ــام شــیراز، کــه در حــال  ــی، یکــی از اســاتید بن اســتاد فصحت

حــارض در قیــد حیــات اســت، ایــن گنبــد را مرمــت کــرده و 

بــه کمــک ســایر اســاتید شــیراز در زمینــۀ آرایه هــا کاری نــو 

ــد. ــام می ده انج

در دوران پهلــوی دو هســته ای شــدن حــرم و وجــود 

خیابان هــای جدیــد شــهری، موضوع توســعۀ حــرم را بــه حوزۀ 

مداخلــۀ شــهری گــره می زنــد؛ یعنــی آرام آرام از مــرز »بــارگاه« 

بــه مــرز »شــهر« پرداختــه می شــود. از همیــن رو طرح هــای 

ــرح  ــن ط ــاید اولی ــر 18، ش ــردد. تصوی ــه می گ ــی تهی جامع

جامعــی اســت کــه در اســناد موجــود پیدا شــد. در ایــن طرح، 

ســعی شــده حــرم گســرش یابــد. در طراحی گنبدهــا و عنارص 

و فضاهــا هان گونــه کــه در تصاویــر و طرح مشــخص اســت، 

ــا بارگاهــی بــرای حــرت ایجــاد شــود.  تــاش شــده اســت ت

تصاویــر 19 و 20 مربــوط بــه خریــد زمین هــا بــرای توســعه 

ــای  ــی از آرایه ه ــی، بخش ــوان چوب ــر 21، ای ــت. در تصوی اس

آیینــه کاری دیــده می شــود. تصویــر 23 طــرح جامــع نهایــی 

ــرد و عمــده فضاهــای  ــرار می گی ــک ق ــای متل ــه مبن اســت ک

ــن دوره اســت و  ــه ای ــق ب ــز حــرم متعل ــی مرک ــی و فعل اصل

صحــن اتصــال دهنــدۀ دو حــرم نیــز در آن مشــخص گردیــده 

اســت. بــا در نظــر گرفــن طــرح، بــارگاه و رینــگ تجــاری دور 

آن شــکل گرفتــه اســت. می تــوان فراینــد توســعه را این گونــه 

معناشناســی و پدیدارشناســی کــرد کــه بــه نظــر می رســد در 

ــود  ــا از درون خ ــت هزینه ه ــوده اس ــرار ب ــعه ق ــد توس رون

ــا  ــازار اســتخراج شــود. ایــن موضــوع ب ــا واگــذاری ب پــروژه ب

اتصــال بــازار جدیــد بــه بــازار حاجــی که بــا خط زرد مشــخص 

اســت صــورت گرفــت و هان گونــه کــه مشــخص شــده، 

تنهــا دو بخــش ســبز فضــای زیارتــی اســت و بخــش مشــخص 

شــده بــا رنــگ زرد بعدهــا بــه توســعۀ فضــای زیارتــی افــزوده 

می شــود. 

رنــگ قرمــز در تصویــر 24 نشــان می دهــد کــه بیشــرین 

حجــم ســاخت و ســاز در بــازار صــورت گرفتــه و ایــن نگــرش 

اقتصــادی در توســعه فضایــی امــری تأثیرگــذار و جــدی اســت. 

تصاویر 22: منونه ای از تصاویر فضای بارگاه ساخته شده در دورۀ پهلوی
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رنگ هــای آبــی بــه عنــوان بخــش خدماتــی و پشــتیبان حــرم 

نظیــر مــوزه و اداری بــه حــرم افــزوده شــده اســت.

توسعۀ حرم پس از انقاب اسامی
ــن  ــامی، ای ــاب اس ــس از انق ــای پ ــن ویژگی ه از مهم تری

اســت کــه حــرم از طریــق خیابانــی جدیــد بــه شــهر متصــل 

می شــود. خیابــان زرد رنــگ در تصویــر 25، اولیــن اتفــاق 

ایــن دوره اســت کــه مجموعــۀ حــرم را اختصاصــاً بــه خیابــان 

ــاق  ــن اتف ــد ای ــد. بی تردی ــل می کن ــد متص ــان زن لطفعلی خ

یعنــی اتصــال بــه شــهر، روی شــهر تأثیــر می گــذارد و مقیــاس 

تأثیرگــذاری یــا تأثیرپذیــری حــرم و شــهر متفــاوت می شــود. 

بــرای اولیــن بــار، حــرم مرکــز اتفاقــات سیاســی اجتاعی شــهر 

ــز برگــزاری منــاز  ــدان مرکــزی و نی شــده و گشــوده شــدن می

جمعــه در یکــی از بزرگریــن مســاجد کشــور )مســجد نــو(، به 

صــورت توامــان تأثیــر و تأثــر حــرم و شــهر را تشــدید می مناید. 

ــد از  ــه بع ــی ک ــام طرح های ــه در مت ــت ک ــن روس از همی

انقــاب تهیــه می شــود، کوشــیده شــده اســت تــا مســجد نــو 

ــه بدنه هــای شــهری  ــن دوره شــیراز( را ب ــدای ای )مصــای ابت

وصــل کنــد و جریــان توســعۀ حــرم کــه از طراحــی آرایه هــای 

»حــرم« و عنــارص درونــی آغــاز شــده بــود آرام آرام بــه طراحی 

»بــارگاه« بپــردازد و نهایتــاً ارتبــاط و دغدغــۀ تعییــن فضاهــای 

عبادتــی در مقیــاس »شــهر« و داللت هــا و تأثیــرات شــهری را 

دنبــال منایــد.

ــز  ــش قرم ــال 1375، آن بخ ــدود س ــان و ح ــن زم در همی

رنــگ تجــاری در تصویــر 28 کــه مربــوط بــه بــازار دورۀ پهلوی 

اســت جهت تأمیــن فضاهــای الزم زیارتــی و خدماتی متوقف 

ــز تجــارب ســال ها  شــد. رویکــرد هــای سیاســی مذهبی و نی

اندیشــه، تجربــه و توســعه در عتبــات، نــوع نگــرش طرح هــا 

را تغییــر داده و بــه نظــر می رســد ایــن ســیر تطــوری، از 

بارزه هــای اصلــی توســعه پــس از انقــاب اســت.

ــد  ــود، فراین ــده می ش ــر 29 دی ــه در تصوی ــه ک هان گون

توســعۀ حــرم از یــک ســو و نیازهــای دسرســی ســواره شــهری 

ــر  ــر، ب ــوی دیگ ــهری از س ــر ش ــای دیگ ــرم از عرصه ه ــه ح ب

یکدیگــر تأثیــر متقابــل گذاشــته و راهکارهایــی دیگــر را بــرای 

ــود. ــه من ــوع موج ــت از موض برون رف

ــه حــرم و نیــز  ــه گســرش دسرســی ها ب ایــن نگــرش ب

ــهری  ــران ش ــد، مدی ــی کارآم ــادی دولت ــازوکار اقتص ــود س نب

تصویر 26: منای عمومی شیراز در اوایل دورۀ پهلوی
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ــروژه  ــف پ ــا تعری ــال 1374 ب ــا حــدود س ــر آن داشــت ت را ب

ــرم  ــا ح ــاه چراغ)ع( ت ــرت ش ــرم ح ــرم« )از ح ــا ح ــرم ت »ح

ســید عاء الدیــن حســین)ع( مشــهور بــه حســین کوچــک و از 

نــوادگان حــرت موســی بن جعفر)ع(( بــه ســاخت و ســاز و 

مداخلــۀ شــهری بپردازنــد. از آنجــا کــه بودجــۀ دولتــی خاصــی 

جهــت ایــن امــر اختصــاص داده نشــده، بــا هــان روش 

ــود،  ــه شــده ب ــز تجرب ــوی نی اقتصــاد خــرد کــه در دوران پهل

تعریــف پــروژه شــکل گرفــت، ولــی ایــن بــار از رسمایه گــذار 

ــه عمــل آمــد. ــری دعــوت ب ــاس کان ت رشیــک در مقی

طبیعتــاً رویکردهــای رسمایه گذارانــه در پــروژه بیشــر 

بــه طراحــی و ســاخت فضاهــای قابــل فــروش و آن هــم بــه 

ــاً یکــی از  تعــداد و مســاحت بیشــر جهــت بخشــید و نهایت

ــت  ــی در باف ــه و طراح ــای مداخل ــن محوره بزرگ مقیاس تری

شــهری، تعریــف و بــه اجــرا گذاشــته شــد. طرحــی کــه بعدهــا 

بــا نــام »حــرم تــا حــرم« آغــاز و نهایتــاً بــا »بــازار بین الحرمین« 

بــه بهره بــرداری رســید و در عمــل نیــز هیــچ فضــای معنــادار 

و پیوســته ای از آن در اختیــار زائریــن و مجاوریــن حــرم مطهر 

ــت. ــرار نگرف ــاه چراغ)ع( ق ش

ــات توســعه،  ــاس عملی ــر مقی ــا تغیی ــر ب در ســال های اخی

ــات طراحــی و  ــی عملی ــاد مســکن انقــاب اســامی متول بنی

اجرایــی توســعۀ حــرم گردیــد. بــا توجــه بــه تجربــه و امکاناتی 

ــرت  ــرم ح ــعۀ ح ــرای توس ــطۀ اج ــه واس ــاد ب ــن بنی ــه ای ک

معصومــه)ع( در قــم داشــت، متولــی توســعه حــرم گردیــد. 

ــه  ــاه چراغ)ع( هان گون ــرت ش ــرم ح ــعۀ ح ــق توس در تحق

کــه در تصویــر 30 مشــهود اســت، طراحــی و عنــارص طــرح 

اجرایــی و قالب هــای بتنــی توســعۀ حــرم حــرت معصومــه 

بــه کار رفتــه و کار بــر آن اســاس انجــام شــد. توســعۀ اخیر حرم 

در تصویــر، بــا رنــگ ســبز مشــخص شــده اســت. 

بــا توجــه بــه تجربــۀ ناموفــق طــرح »حــرم تــا حــرم« کــه 

علی رغــم تاش هــای فــراوان ســازمان ها کــه بــرای کنــرل 

نتایــج بافتــی آن بــه عمــل آمــد و نهایتــاً تبدیل شــدن آن 

ــاماندهی  ــه س ــد ک ــده ش ــن«، الزم دی ــازار بین الحرمی ــه »ب ب

مشــکات مفــروض حــرم و بافــت مرکــزی شــهر بــا عنایــت بــر 

هاهنگــی مداخله هــای مربوطــه صــورت گرفتــه و طرحــی 

جامــع در محــدودۀ بافــت تاریخــی وابســته و هم جــوار حــرم 

ــاً طــی جلســاتی  ــن طــرح نهایت ــردد. ای ــم گ طراحــی و تنظی

ــه ذکــر  ــی شهرســازی رســید. الزم ب ــه تصویــب شــورای عال ب
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اســت ایــن طــرح بــا عنــوان طــرح احیــاء بافــت 57 هکتــاری 

ــر 33( ــد. )تصوی ــناخته ش ــاه چراغ)ع( ش ــدودۀ ش مح

ــر پایــۀ طراحــی  رویکردهــای نظــری ایــن طــرح بیشــر ب

شــهری موضوعی و موضعی تنظیم شد و بخشــی از اختیارات 

ــد.  ــذار گردی ــتان واگ ــه اس ــز ب ــزاء آن نی ــری در اج تصمیم گی

بدیهــی اســت ایــن ویژگــی هان گونــه کــه می توانســت 

پتانســیل و امــکان تطبیــق یــک بــه یــک بــا واقعیــت بافــت و 

توســعۀ حــرم را داشــته باشــد، می توانســت به راحتــی دچــار 

تحــول گردیــده و فرآینــد ازپیش تعیین شــدۀ خــود را از دســت 

بدهــد. دقیقــاً بــه همیــن دلیــل بــود کــه بعدهــا ایــن طــرح 

ــاری  ــرح 57 هکت ــق ط ــور، تعلی ــت کان کش ــط مدیری توس

اعــام گردیــد.

نکتۀ پایانی                                                                                                               
اگــر ســیر تطــور حــرم را از زاویــۀ معناشناســی بررســی و یا 

حتــی رصفــاً روایــت کنیــم، شــاید بــه ایــن حقیقت برســیم که 

حاصــل انــدر کنــش خواســت جریان هــای تاریخــی و تعامات 

مــردم و شــهر، محیــط »حــرم حــرت« و هرنهــای وابســته را 

متبلــور ســاخته کــه بــه مــرور مقیــاس آن تابــع عوامــل فــوق 

و مقیاس هــای شــناختی و رفتــاری شــهری گســرش فیزیکــی 

ــه و ســاخته  ــارگاه حــرم« شــکل یافت ــه صــورت »ب ــه و ب یافت

شــده اســت. ایــن تطــور تعامــل در دوران هــای معارصتــر، بــا  تصویر 32 
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توجــه بــه ورود خیابان هــا و نیازهــای مقیــاس کان تــر شــهری 

آرام آرام مداخــات و توســعه هایی را در مقیــاس رویکــرد 

»شــهر حــرت« بــه تجربــه نشســته و آن را آزمــوده اســت.

آنچــه در ایــن تجربه هــا قابــل خوانــش معنایــی اســت، این 

حقیقــت اســت کــه مقیــاس مواجهــه بــا موضــوع حرم هــا در 

طــی ســالیان و در شــهر و ایجــاد تعامــل رفتــاری و شــناختی 

میــان آنهــا بــه نوعــی بــا مقیــاس پاســخ گویی نیازهــای شــهر 

رشــد یافتــه و مشــهود اســت. ایــن موضــوع می توانــد عــاوه 

ــت  ــت باف ــرای هدای ــی ب ــاد مشــکات جــدی فیزیک ــر ایج ب

شــهر، معنــای بــاوری مقــدس حــرم را نیــز متأثــر کــرده و حتی 

ــاً  ــد و نهایت ــرار ده ــادی ق ــه اقتص ــع رسمای ــۀ مناف آن را بهان

پروژه هــای توســعه بــه جــای پرداخــن بــه روایــت ارزش هــا و 

باورهــای آرمیــده در شــهر به شــهروندان و گردشــگران رسمایه 

ــردازد. ــاس بپ ــذاری فرامقی و رسمایه گ

تجربــۀ بین الحرمیــن شــیراز بــا بزرگ تریــن تخریــب بافــت 

ــن  ــرای باورهــای مقــدس حرمی ــد ب ــن عوای تاریخــی و کمری

ــه  ــن کام ارزشــمند اســت ک ــق ای ــزی شــبیه تحق بیشــر چی

ــردد.«  ــتفاده باطــل گ ــه از آن اس ــی ک »حــرف حق

ــه  ــروز ب ــردازش ام ــه پ ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــده ب نگارن

شــهرها بــا توجــه بــه رویکردهــای معــارص شــناختی و روایــی 

ــه  ــبت ب ــه ای نس ــر گون ــوع دیگ ــاً موض ــهری اساس ــکان ش م

پــردازش ســاختانی معاری کان مقیــاس دارد. در شــهرها 

ــای آن  ــت رویداده ــی و روای ــر معان ــی بیش ــت تاریخ و باف

عهــده دار تبدیــل فضــا بــه مــکان اســت، نــه ســاخت فیزیــک 

ســاختانی کان جدیــد کــه معمــوالً منجــر بــه از بیــن رفــن 

الیــۀ معنایــی تاریــخ آن هــم می گــردد. لــذا اگــر قــرار باشــد 

در بافــت تاریخــی شــهر من شــیراز بــا باالتریــن تراکــم از بقاع 

دانشــمندان و حکــا و زیارتگاه هــای پراکنــده، اتصال معاری 

حــرم تــا حــرم برقــرار شــود، نــه تنهــا بافــت فیزیکــی بلکــه از 

بافــت هویتــی و تاریخــی آن چیــزی باقــی نخواهــد مانــد. 

تجربــۀ دانــش جهانی امــروز از تبدیل »فضــای فیزیکی« به 

»مــکان هویتی« بیشــر پــردازش بــه رویکردی معناشناســانه و 

روایــی اســت، نــه رویکــردی رصفــاً فیزیکــی و تهاجمــی. آنچه 

بافــت تاریخــی شــیراز نیازمنــد آن اســت، روایــت رویدادهــای 

تاریــخ اســت. بدیهــی اســت کــه در خوانــش شــهر شــیراز چــه 

بســا بقــاء افــرادی کــه عارفــان و بانیــان و حاکــان متــدن ایــن 

رسزمیــن مقــدس، کــه بیشــر از اقتضــای نــگاه فیزیکــی بــه 

ــیراز را  ــای شــهر ش ــت رویداد«ه ــزوم »روای ــیراز، ل ــت ش باف

مطــرح و مطالبــه می کننــد.
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