تجربۀ توسعۀ حرم احمدبنموسی(ع)
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درآمد

در ایــن نوشــتار ،از تجربــۀ توســعۀ حــرم حــرت احمدبنموســی(ع)
ملقــب بــه شــاهچراغ گزارشــی ارائــه میشــود .ابتــدا شایســته اســت بــه
معرفــی و ارائــۀ توضیحــی دربــارۀ ایشــان بپــردازم و ســپس جهت شــناخت
جنبههــای پدیدارشناســانۀ ایــن موضــوع ،گزارشــی از ســیر تطــور شــهر
شــیراز ارائــه دهــم و در انتهــا ســیر توســعه و نوســازی حــرم مطهــر را
بیــان منایــم .ضمنـاً الزم بــه پــوزش اســت بــه واســطه اینکــه مــن حاصــل
پیادهســازی ســخرنانی شــفاهی اســت ،ممکــن اســت ویژگیهــای ارجــاع
مناســب رعایــت نشــده باشــد کــه نویســنده از آن پــوزش میطلبــد.

احمدبنموسی(ع)

معرفــی و شــناخت زوایــای تاریخــی و پژوهشــی در حــوزۀ شــناخت
ایشــان خــارج از تخصــص و تـوان نویســنده اســت ،امــا بــه لحــاظ الـزام در
معرفــی ایشــان بــه عنـوان راوی بــه اطــاع میرســانم کــه آنچــه از متــون و
اســناد نوشتهشــدۀ موجــود برمیآیــد ،امــام هفتــم ،نــوزده فرزنــد داشــتند
کــه ســه فرزنــد ایشــان در شــیراز بودهانــد .دو نفــر از ایــن امام ـزادگان
فرزنــدان اماحمــد ،از همـران امــام هفتــم ،هســتند .پس از اینکــه مأمون
آن فاجعــۀ قتــل امــام هشــتم ،حــرت علیبنموســیالرضا(ع) ،را در
ایـران رقــم میزنــد ،بـرادران امــام و پــارهای شــیعیان از مســیر شــیراز بــه
ای ـران میآینــد.
* استادیار دانشکده هرن و معامری دانشگاه شیراز
Aliabadi@shirazu.ac.ir

دو نکتــۀ مهــم و ارزشــی دربــارۀ شــخصیت امامــزاده
احمدبنموســی(ع) در متــون بیــان شــده اســت:
 .1بیعت مردم مدینه
نقــل شــده حــرت شــاهچراغ(ع) علیرغــم اینکــه ب ـرادر
بزرگــر امامرضــا(ع) بــود ،زمانــی کــه موضــوع والیتعهــدی
ایشــان مطــرح میشــود و مــردم بـرای بیعــت بــه حضورشــان
میرونــد ،ایشــان اعــام میکنــد کــه والیــت از آنِ امــام
رضــا(ع) اســت و بــه هم ـراه مــردم بــا امــام رضــا(ع) بیعــت
میکنــد .ایــن اتفــاق رخــداد معنــاداری در زمــان خــود بــوده
اســت.
 .2عزیمت به طوس از مسیر شیراز
پــس از عزیمــت امــام رضــا(ع) بــه طــوس بــه اجبــار
مأمــون ،احمدبنموســی(ع) بــا مجموع ـهای از همراهــان در
حــدود ســال  203تــا 218ق از مدینــه بــه ســمت طــوس از
طریــق شــیراز عزیمــت میکننــد .بــه نقلــی میگوینــد کــه در
ایــن زمــان ،کاروانــی حــدود 15هـزار نفــره ایشــان را همراهــی
میکردنــد .مأمــون از ایــن عزیمــت نگـران میشــود و دســتور
قتــل ایــن کاروان را صــادر میکنــد .در جایــی قبــل از شــیراز
کــه بــه خانزنیــان مشــهور اســت (تصویــر ،)1جنگ و ســتیزی
رخ میدهــد .بــا ایجــاد شــایعۀ شــهادت امــام رضــا(ع) کاروان
متالشــی میشــود و عــدۀ زیــادی شــهید میشــوند .عــدهای
کــه ماندنــد ،وارد شــهر میشــوند و نقــل اســت کــه برخــی
ســالها بــه صــورت مخفیانــه در شــهر زندگــی میکننــد.

یافتــه شــد .ســپس عضدالدولــه دســتور میدهــد بنایــی بــر
ایــن مرقــد ســاخته شــود .ایــن بنــا در میــان ســالهای  338تــا
371ق ایجــاد شــد».

ســاختار کالبــدی شــهر شــیراز و موقعیــت حــرم در
ادوار مختلــف
اساسـاً مرقــد و بارگاهــی کــه بــه صورت فعلــی وجــود دارد،

تصویر 1

تصویــر  :۲شــیراز در زمــان حکومــت امویــان و
عباســیان(194-74ق)
موقعیــت شــهادت حــرت در درون شــهر دورۀ
عباســیان

نوشتهها از آشکار شدن مزار احمدبنموسی(ع)

حــرم حــرت بعــد از ســالها مشــهود میشــود .اســنادی
در ایــن بــاره وجــود دارد کــه نشــان میدهــد محــل دفــن
پیکــر حــرت تــا زمــان عضدالدولــۀ دیلمــی مخفــی مانــد.
منقــول اســت کــه در زمــان عضدالدولــه بــه طــور مکــرر از
محــل شــهادت ایشــان نــور مشــاهده میشــده و گفتــه شــده:
«گویــی چراغــی در نهایــت روشــنایی در بــاالی تلــی از خــاک
تــا طلــوع صبــح نورافشــانی میکنــد .عضدالدولــه با مشــورت
علــا محــل مزبــور را میشــکافد و بــه لــوح ســنگی یشــمی
میرســد کــه روی آن عبــارت «الســید امیــر احمدبنموســی
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 احمدبنموســی»

تصویر 3

تصویر  :4شیراز در زمان حکومت صفاریان (293-247ق) در این دوران توسعۀ شهر با رشد بیشرت
روبهرو میشود .مسجد عتیق و نخستین مسجد جامع در این دوران ساخته شد.

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

تصویر  :6شیراز در زمان حکومت سلجوقیان و اتابکان(543-448ق)
توســعۀ شــهر و شــکلگیری برخــی محــات و دیگــر آرامگاههــای شــخصیتهای علمــی و
مســاجدی کــه در شــیراز ســاخته شــدند .در ایــن دوران ب ـرای شــاهچراغ(ع) گنبــد و بــارگاه
شــاخته میشــود .در زمــان اتابــک ابوبکــر ســعدبنزنگی بقعــه و گنبــدی بــر مـزار وی ســاخته
شــد و اتابــک نیــز رواقــی بــر آن افــزود و ســپس ملکتاشخاتــون ،مــادر شاهابواســحاق
اینجــو ،در ســالهای  745تــا  750ق تعمیراتــی اساســی در آن انجــام داد و بقعــه ،بــارگاه و
مدرســۀ عالــی ب ـرای خــود در جنــوب آن ســاخت(مصطفوی.)1382 ،

در دورۀ قبــل از انقــاب شــکل گرفــت و از آنجایــی کــه شــیراز
در مرکزیــت جنــوب کشــور واقــع شــده و توانســته اســت
هرنهــا و رخدادهــای مختــص بــه خــود را بپرورانــد کــه بیــان
آنهــا مجالــی دیگــر میطلبــد ،امــا آنچــه در ایــن مرحلــه ارائــه
میشــود ،مــروری بــر ســاختار کالبــدی شــهر شــیراز تــا دوران
معــارص و تبییــن وضعیت توســعۀ کالبدی حــرم شــاهچراغ(ع)
اســت.
در تصویــر  ،3خــط زرد رنــگ مــرز شــهر شــیراز را در دورۀ
امویــان و عباســیان نشــان میدهــد .توجــه بــه جایــگاه فعلــی
حــرم شــاهچراغ نشــان میدهــد کــه محــل دفــن حــرت در
مرکــز و بافــت اولیــه ق ـرار دارد .اکنــون شــیراز را حــرم ســوم
اهــل بیــت مینامنــد ،بــه نظــر الزم میآیــد کــه مطالعاتــی
صــورت گیــرد تــا بدانیــم کــه وجــود شــخصیتهای علمــی
و دینــی و مقابــر آنهــا در گوش ـهها و جایجــای شــهر چــه
روایــت و رویــداد و وابســتگی تاریخــی داشــتهاند و رسه و
نــارسۀ آن معلــوم گــردد .در شــیراز در ضلــع شــالی ،حــرم
علیبنحمــزه(ع) و در جنــوب شــهر ،حرمهــای دیگــر و
قربســتانی بــه نــام دارالســلم قـرار دارد کــه روایتــی ویــژه دارد
و بســر بســیار مناســبی را بـرای پژوهــش در جایــگاه علــم و
اندیشــه و تأثیــر اندیشــمندان شــیراز در تاریــخ متــدن ای ـران
اســامی فراهــم ســاخته اســت.
در دورۀ صفاریــان ،حــرم مشــخص نشــده اســت و تأثیــری
در ســاختار کالبــدی شــهر نــدارد و محــل آن در نزدیکــی ثقــل
شــهر شــیراز اســت .تصویــر 4در خصــوص عنــارص شــاخص
کالبــدی آن دوره بایــد گفــت کــه بــازاری بــه نام «حاجــی» ،که
از ســویی قدیمیتریــن بــازار شــهر شــیراز بــه شــار مـیرود،
و مســجد جامــع عتیــق در ایــن دوره بســیار شــاخصاند .در
داخــل مســجد عتیــق بنایــی بــه نــام «خدایخانــه» قـرار دارد.
بــه گفت ـهای ،ایــن خانــه در وســط مســجد گاه ـاً بــه جهــت
متریــن ب ـرای کســانی کــه بــه زیــارت خانــۀ خــدا میرفتنــد،
اســتفاده میشــده اســت ،امــا ماهیتــاً ایــن فضــا بــرای
نگهــداری قــرآن و مصحــف باارزشــی بوده اســت .این مســجد
و خدایخانــۀ درون آن کــه البتــه روایتهــای دیگــری نیــز
بـرای آن ذکــر شــده ،از بناهــای بســیار بــاارزش قدیمــی اســت
کــه بیــان آنهــا و آرایههــا و هرنهــای بـهکار رفتــه در آن مجــال
دیگــری را میطلبــد.

در یــک روایــت در ایــن زمــان و همزمــان بــا ســلطنت
عضدالدولــه دیلمــی بــر شــیراز ،محــل دفــن حــرت کشــف
میگــردد.
فراینــد تغییر شــکل هســتۀ مرکــزی شــهر شــیراز در اطراف
مســجد جامــع نو ،محلــی کــه بعدهــا در دورۀ اتابکی ســاخته
میشــود ،و بعدهــا بناهــای شــاخص متعــددی ماننــد بــاغ و
کتابخانــۀ عضــدی از ویژگیهــای بــارز ایــن دوره اســت.
در دورۀ آل بویــه کــه رواج شــیعه را به همـراه دارد ،جایگاه
شــهریکالبدی حــرم مشــخص میشــود .توســعۀ شــهر کــه
پیــش از ایــن بیشــر بــه صــورت شــالیجنوبی معنــا داشــت،
در محــور جدیــد و رشقیغربــی گســرش مییابــد .تصویــر 5
در ایــن دوره ،عنــارص کالبــدی جدیــد و مرقد حــرت بر روی
ســاختار شــکلی شــهر نیــز تأثیــر میگــذارد و محور ســاختاری
جدیــدی رخ میدهــد.
در دورۀ ســلجوقیان و اتابکیــان ،پررنگتریــن رخــداد
ســاخت و ســاز صــورت گرفتــه ،شــکل بیرونــی حــرم توســعه
پیــدا میکنــد .تصویــر  6در ایــن دوره ،حرم دارای گنبد شــده و
رواق ســاخته میشــود .بــه مــرور ،ســاختار رشقیغربــی شــهر
در حــال تغییــر اســت و وجــود حــرم توســعهیافتۀ حــرت
در ســاختار شــهر تأثیــر میگــذارد .بــه نظــر میرســد کــه
در ایــن دوره خوانــش شــکل شــهر و شهرســازی شــهر شــیراز،
بــه مثابــه برخــی عنـوان شــهرهای ایـران تحــت تأثیــر عنــارص
مذهبــی اســت و از ســاختارهای معنــادار مذهبــی برخــوردار
اســت .شــاید بیدلیــل نیســت کــه بســیاری از دروازههــای این
شــهر بــه نوعــی بــا یکــی از بناهــای مذهبــی یــا آرامگاههــای
وابســتۀ علمــی و دینــی شــیعی مرتبــط عجیــن گشــته اســت.
شــکلگرفنت عنــارص شــهری و معــاری صفویــه ،احــداث
مدرســه و میــدان بــزرگ ،احــداث کاخ ،کشیدهشــدن حصــار
در اط ـراف شــهر و ســاخت گنبــد کاشیکاریشــده بــر مرقــد
مطهــر آســتانه از مـواردی اســت که به ایــن دوره نســبت داده
شــده اســت.
در دورۀ صفویــان شــاهد رخــداد دیگــری هســتیم .شــاه
اســاعیل کــه مریــدان خــود را داشــته و تفکــر او بازبینــی
جدیــدی از مســائل دینــی بــوده ،بــه نظــر میرســد همچــون
برخــی شــهرهای دیگــر ایــران قصــد ایجــاد جایــگاه و
بازتعریــف مجــدد مرکــز شــهری جدیــدی داشــته اســت؛ بــه
همیــن جهــت بــه نوعــی هســتۀ شــهر را جابهجــا میکنــد.

تصویــر 7مبتنــی بــر باغهایــی کــه بــا رنــگ ســبز در تصویــر
مشــخص شــده اســت ،محــور عرضــی رشقیغربــی دیگــری را
شــکل میبخشــد و ســاختار کالبــدی ،دورۀ تاریخــی جدیــدی
را رقــم میزنــد .در ایــن دوره ،رخدادهــای ویــژهای را در شــهر
شــاهدیم .شــاید معنادارتریــن اتفــاق ،به تبــع آرایههــای ویژۀ
آن دوره ،ایــن اســت کــه گنبــد حــرم حــرت ،کاشــیکاری
میشــود .همچنیــن تالشهایــی بـرای مشــخص شــدن جایگاه
ویــژۀ حــرت صــورت میگیــرد .شــهر نظــام دو هســتهای را
دنبــال میکنــد و ســاختار شــهر بــه ســوی شــال گســرش
مییابــد.
در بــاالی تصویــر کــه بــا رنــگ ســبز مشــخص شــده اســت،
بــارگاه علیبنحمــزه(ع) قــرار دارد .ایشــان یکــی دیگــر
از فرزنــدان امــام هســتند کــه بــه نقلــی در جریــان حضــور
حــرت وارد شــیراز شــده و در محــدودۀ دروازۀ شــالی
شــهر بــه شــهادت میرســد .مدفــن ایشــان در محــدودهای از
قربســتان بــا نــام «جوانآبــاد» اســت.
ترمیــم و تعمیــر حصــار شــهر ،ایجــاد خنــدق گــرد شــهر،
ســاخت بناهــای متعــدد از جملــه ارگ ،بــازار و حــام از
ویژگیهــای بــارز ایــن دوره اســت.
در دورۀ زندیــه حکومــت مرکــزی در شــیراز شــکل میگیرد.
تصویــر  8ایــن حکومــت تــاش میکند در ســاختار شــهر و در

تصویر  :7شیراز در زمان حکومت صفویان (1145-905ق)
تعمیرات اساسی خصوصاً در زمان شاه اسامعیل اول (912ق)

تصویر  :8شیراز در زمان حکومت زندیه (1193-1163ق)
ترمیــم و تعمیــر حصــار شــهر ،ایجــاد خنــدق گرد شــهر ،ســاخت بناهای متعــدد از جملــه ارگ،
بــازار و حــام از ویژگیهــای بــارز ایــن دوره اســت.

تصویر  :9شیراز در زمان حکومت قاجاریه (1343-1212ق) احداث باغات باشکوه نظیر
نارنجستان قوام و احداث مساجدی نظیر مسجد نصیر امللک و محورهای اصلی شهر در این
دوران از دروازهها و کَلها آغاز و به عنارص شاخص شهر ختم شده است( .مشاورین پرداراز)

تصویر 10

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

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 میشــود و در کنــار آن بــازار و
ســایر ارکان حکومتــی نیــز جایگیــری و ســاخته میشــوند.
در زمــان قاجــار حــرم حــرت علیبنحمــزه(ع) اهمیــت
بســیاری مییابــد .ایشــان ب ـرادر کوچــک هســتند و روایــت
شــهادت بســیار خاصــی دارنــد .مقــرۀ مربــوط بــه ایشــان در
ضلــع شــالی رودخانــۀ خشــک شــیراز اســت کــه بــه دروازه
قــرآن ختــم میشــود .در تصویــر ۹قســمت شــالی باغهــای
قاجــاری و دروازه قــرآن نشــان داده شــده اســت .یکــی از
اتفاقــات دولــت قاجــار ،تأکید بر مســیر محــور ورودی شــال
شــهر به ســمت جنوب و بازار و توســعۀ باغات شــالی شــهر
اســت .قرارگیــری و اعتبــار مقــرۀ حــرت علیبنحمــزه(ع)
بیتردیــد در شــکلگیری ایــن محــور شــهر اســت .در ج ـوار
ایــن مرقــد ،پلــی بــا نــام حــرت علیبنحمــزه(ع) وجــود
دارد و همچنین در مقیاس شــکلی ،از شــاخصترین گنبدهای
غنچـهای شــیراز بــر روی ایــن مرقــد شــکل گرفتــه اســت کــه
شــاخصه بســیار ویــژهای از لحــاظ شــکلی ،فرمــی ،هندســی،
تزئینــی و آرایــه دارد.
تصویــر 10نقشــۀ محــات شــهر شــیراز اســت و مرکزیــت
شــکلگیری محــات ،جایــگاه حــرم احمدبنموســی(ع) و
محمدبنموســی(ع) ،مســاجد و اماکــن بافــت مرکــزی و
تاریخــی شــیراز را نشــان میدهــد .قطع ـاً نســبت محــات و
محورهــای بافــت تاریخــی و تأثیــر متقابــل در ریختشناســی
و شکلشناســی شــهر مشــخص و قابــل بررســی اســت .شــهر
شــیراز در دورههایــی از تاریــخ متأثــر از عنارص مذهبی اســت
و ایــن امــر از ســاختار کالبــدی آن پیداســت .مســیر بــازار و
امتــداد آن بــه دروازۀ شــالی و نیــز برخــی از دروازههــای
دیگــر قابــل تأمــل اســت.
روایــت مذهبــی شــهر شــیراز در پــس بزرگــی جایــگاه ادبی
حافــظ و ســعدی ،نــه تنهــا ب ـرای عمــوم بلکــه حتــی ب ـرای
خـواص نیــز ناپیــدا مانــده اســت .خوانشهایــی نظیــر عرفــان،
تاریــخ ،باغــات و ادبیــات معــارص شــیراز ،همــه و همــه از این
شــمول خــارج نیســتند.
حضــور پررنگتــر اصــول و عنــارص معــاری و
شهرســازی اروپایــی و خیابانکشــیهای جدیــد ،گسســتگی
اســتخوانبندی قدیمــی شــهر و شــکلگیری اســتخوانبندی و

دانهبنــدی کالبــدی جدیــد و مــدرن ،مرمــت عنــارص معــاری
تاریخــی و نوســازی بناهایــی نظیــر ادارۀ پســت ،شــهرداری،
شــهربانی ،بانــک ملــی ،دبیرســتان منــازی و شــاهپور و صحــن
شــاهچراغ(ع) از ویژگیهــای کالبــدی ایــن دوره اســت.
از آنجــا کــه تــا دورۀ پهلــوی رصفـاً هرنمنــدان شــیرازی بــه
تعمیــر و بازســازی گنبــد شــاهچراغ میپرداختنــد ،ســبک
هــری کاشـیکاری آن محلــی بــود و فنــون بومــی نظیــر گنبــد
غنچهگلــی ،کاشــیکاری گرهچینــی ،معــرق و هفــت رنــگ،
مقرنــس شــیرازی یــا خاکانــدازی از جملــه دســتاوردهای
مکتــب هــر و معــاری ایــن شــهر اســت.
در تصویــر  ،11بخــش ســفیدرنگ ،مــرز اصلــی و قدیمــی
شــهر شــیراز تــا دورۀ پهلــوی را نشــان میدهــد .توســعۀ شــهر
در ایــن دوره بــه ســمت رشق و غــرب و از طریــق خیابانهــای
عریــض و اتومبیـلرو ادامــه پیــدا میکنــد .گفتنی اســت که تا
ایــن دوره ،شــیراز هــر و هرنمنــدان خاص خــود را تربیت کرده
اســت .حــرم شــیراز از مقرنسهــای خاکانــدازی و فــرده،
تزئینــات و بهکارگیــری رنــگ صورتــی ،آیینــهکاری ویــژه و
ریزدانــه تــا اســلیمیهای دوبنــده ،نوعــی ســبک انحصــاری را
خــاص خــود کــرده کــه ترکیبــی از آرایههــای اســلیمی شــناخته
شــده و آرایههــای منفــرد تزئینــات دورۀ باســتانی هخامنشــی
اســت .حــرم حــرت شــاهچراغ(ع) بــه واســطۀ فراهم ســاخنت
عرصــۀ تجربــه و اجـرای آنهــا ،موجــب رشــد ایــن ویژگیهــای
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 .هامنگونــه کــه در تصویــر12
مشــخص اســت ایــن خیابانهــا محورهــای تاریخــی ،بهویــژه
محورهــای تاریخــی شــال و جنــوب را قطــع کــرد و ســاختار
جدیــدی در شــهر ایجــاد شــد .یکــی از محورهــای اصلــی کــه
قطــع شــد ،محــور پیــاده شــالیجنوبی بــود کــه امتــداد آن
دسرتســیها بــه حــرم میرســید و طبیعتــاً بعدهــا همیــن
انقطــاع در توســعۀ شــهر منشــاء الزامــات دسرتســی سـواره و
مشــکالتی متعاقــب آن گردیــد و ایــن آغــازی بــود بـرای تغییر
در دسرتسـیهای پیــاده بــه سـواره در بافــت تاریخــی شــیراز.

توسعۀ حرم پیش از انقالب اسالمی

تصویــر  13توســعۀ حــرم قبــل از انقــاب را نشــان میدهد.
مســتطیل قرمــز رنــگ بزرگــر ،حــرم حــرت شــاهچراغ(ع) و
مســتطیل کوچکرت ،حرم حرضت ســید میرمحمدبنموســی(ع)
اســت .ایشــان بــرادر شــاهچراغ(ع) هســتند و هــر دو از
فرزنــدان ا ّماحمــد بــه شــار میرونــد .بــه نقلــی مقربۀ ایشــان
هــم در هــان نزدیکــی اســت .در خصــوص نحــوۀ فــوت یــا
شــهادت حرضت ســیدمیرمحمد(ع) اختــاف نظر وجــود دارد.
گفتــه شــده کــه شهادتشــان هــم زمــان بــا شــهادت حــرت
شــاهچراغ(ع) اتفــاق افتــاده یــا بــه نقلــی نیــز گفتــه میشــود
کــه ایشــان پــس از اختفــاء طــی ســالها ،نهایت ـاً بــه دلیــل
کهولــت ســن فــوت کــرده اســت.
در دورۀ پهلــوی ،دو حــرم مرمــت و توســعه داده میشــود
و از آنجــا کــه ایــن حرمهــا از طریــق یــک گــذر تاریخــی بــا
یکدیگــر اتصــال داشــتهاند ،بـرای توســعۀ شــهری آنهــا تصمیم
بــه توســعۀ میــدان جلــو آســتان شــاهچراغ و ســاخت یــک
صحــن اتصالدهنــده میــان ایــن دو حــرم گرفتــه میشــود
تــا «بــارگاه حــرت شــاهچراغ(ع)» شــکل بارزتــری بــه خــود

تصویر 12

تصویر 13

تصویر 15

تصویر  :18اولین طرح مشاهده شده جهت توسعه بارگاه
شاهچراغ(ع)

تصویر  :20منونهای از اسناد بررسی اولین متلک و توسعۀ بارگاه
حرضت شاهچراغ(ع)

تصویر 14

تصویر 16

تصویر 17

تصویر  :19اسناد اولیه از بررسی متلک محدودۀ بارگاه حرضت شاهچراغ(ع)

تصویــر  :21نقشــۀ توســعۀ حــرم پیــش از انقــاب کــه ســاخت و رسدر جدیــد نیــز بــر بنــای
آن انجــام پذیرفتــه اســت.

بگیــرد .میت ـوان ایــن مرحلــه را تغییــر «حــرم حــرت» بــه
«بــارگاه حــرت» نامیــد .تصویرهــای  14و  15البتــه نــکات
بــارز دیگــری در ایــن دوران قابــل ذکــر اســت .در ایــن دوره،
اولیــن گنبــد بتنــی نیــز ایجــاد تصویــر  16و ســپس گنبــد
ثانــوی تصویــر  17ســاخته میشــود .در یــک مرحلــه نیــز
اســتاد فصحتــی ،یکــی از اســاتید بنــام شــیراز ،کــه در حــال
حــارض در قیــد حیــات اســت ،ایــن گنبــد را مرمــت کــرده و
بــه کمــک ســایر اســاتید شــیراز در زمینــۀ آرایههــا کاری نــو
انجــام میدهــد.
در دوران پهلــوی دو هســتهای شــدن حــرم و وجــود
خیابانهــای جدیــد شــهری ،موضوع توســعۀ حــرم را بــه حوزۀ
مداخلــۀ شــهری گــره میزنــد؛ یعنــی آرامآرام از مــرز «بــارگاه»
بــه مــرز «شــهر» پرداختــه میشــود .از همیــن رو طرحهــای
جامعــی تهیــه میگــردد .تصویــر  ،18شــاید اولیــن طــرح
جامعــی اســت کــه در اســناد موجــود پیدا شــد .در ایــن طرح،
ســعی شــده حــرم گســرش یابــد .در طراحی گنبدهــا و عنارص
و فضاهــا هامنگونــه کــه در تصاویــر و طرح مشــخص اســت،
تــاش شــده اســت تــا بارگاهــی ب ـرای حــرت ایجــاد شــود.
تصاویــر  19و  20مربــوط بــه خریــد زمینهــا ب ـرای توســعه
اســت .در تصویــر  ،21ایــوان چوبــی ،بخشــی از آرایههــای
آیین ـهکاری دیــده میشــود .تصویــر  23طــرح جامــع نهایــی
اســت کــه مبنــای متلــک ق ـرار میگیــرد و عمــده فضاهــای
اصلــی و فعلــی مرکــز حــرم متعلــق بــه ایــن دوره اســت و
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 .میتـوان فراینــد توســعه را اینگونــه
معناشناســی و پدیدارشناســی کــرد کــه بــه نظــر میرســد در
رونــد توســعه قــرار بــوده اســت هزینههــا از درون خــود
پــروژه بــا واگــذاری بــازار اســتخراج شــود .ایــن موضــوع بــا
اتصــال بــازار جدیــد بــه بــازار حاجــی که بــا خط زرد مشــخص
اســت صــورت گرفــت و هامنگونــه کــه مشــخص شــده،
تنهــا دو بخــش ســبز فضــای زیارتــی اســت و بخــش مشــخص
شــده بــا رنــگ زرد بعدهــا بــه توســعۀ فضــای زیارتــی افــزوده
میشــود.
رنــگ قرمــز در تصویــر  24نشــان میدهــد کــه بیشــرین
حجــم ســاخت و ســاز در بــازار صــورت گرفتــه و ایــن نگــرش
اقتصــادی در توســعه فضایــی امــری تأثیرگــذار و جــدی اســت.

تصاویر  :22منونهای از تصاویر فضای بارگاه ساخته شده در دورۀ پهلوی
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تصویر 24

رنگهــای آبــی بــه عنـوان بخــش خدماتــی و پشــتیبان حــرم
نظیــر مــوزه و اداری بــه حــرم افــزوده شــده اســت.

توسعۀ حرم پس از انقالب اسالمی
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تصویر  :26منای عمومی شیراز در اوایل دورۀ پهلوی

تصویر  :27منونههایی از پیشنهادهای مدیریتی بر توسعۀ حرم پس از انقالب
اسالمی

تصویر  :28بازار متوقف شده پس از انقالب و تغییر کاربری جهت فضاهای
خدماتی و پشتیبانی

از مهمتریــن ویژگیهــای پــس از انقــاب اســامی ،ایــن
اســت کــه حــرم از طریــق خیابانــی جدیــد بــه شــهر متصــل
میشــود .خیابــان زرد رنــگ در تصویــر  ،25اولیــن اتفــاق
ایــن دوره اســت کــه مجموعــۀ حــرم را اختصاصـاً بــه خیابــان
لطفعلیخــان زنــد متصــل میکنــد .بیتردیــد ایــن اتفــاق
یعنــی اتصــال بــه شــهر ،روی شــهر تأثیــر میگــذارد و مقیــاس
تأثیرگــذاری یــا تأثیرپذیــری حــرم و شــهر متفــاوت میشــود.
بـرای اولیــن بــار ،حــرم مرکــز اتفاقــات سیاسـیاجتامعی شــهر
شــده و گشــوده شــدن میــدان مرکــزی و نیــز برگ ـزاری منــاز
جمعــه در یکــی از بزرگرتیــن مســاجد کشــور (مســجد نــو) ،به
صــورت توامــان تأثیــر و تأثــر حــرم و شــهر را تشــدید میمناید.
از همیــن روســت کــه در متــام طرحهایــی کــه بعــد از
انقــاب تهیــه میشــود ،کوشــیده شــده اســت تــا مســجد نــو
(مصــای ابتــدای ایــن دوره شــیراز) را بــه بدنههــای شــهری
وصــل کنــد و جریــان توســعۀ حــرم کــه از طراحــی آرایههــای
«حــرم» و عنــارص درونــی آغــاز شــده بــود آرام آرام بــه طراحی
«بــارگاه» بپــردازد و نهایتـاً ارتبــاط و دغدغــۀ تعییــن فضاهــای
عبادتــی در مقیــاس «شــهر» و داللتهــا و تأثیـرات شــهری را
دنبــال منایــد.
در همیــن زمــان و حــدود ســال  ،1375آن بخــش قرمــز
رنــگ تجــاری در تصویــر  28کــه مربــوط بــه بــازار دورۀ پهلوی
اســت جهت تأمیــن فضاهــای الزم زیارتــی و خدماتی متوقف
شــد .رویکــرد هــای سیاس ـیمذهبی و نیــز تجــارب ســالها
اندیشــه ،تجربــه و توســعه در عتبــات ،نــوع نگــرش طرحهــا
را تغییــر داده و بــه نظــر میرســد ایــن ســیر تطــوری ،از
بارزههــای اصلــی توســعه پــس از انقــاب اســت.
هامنگونــه کــه در تصویــر  29دیــده میشــود ،فراینــد
توســعۀ حــرم از یــک ســو و نیازهــای دسرتســی سـواره شــهری
بــه حــرم از عرصههــای دیگــر شــهری از ســوی دیگــر ،بــر
یکدیگــر تأثیــر متقابــل گذاشــته و راهکارهایــی دیگــر را بـرای
برونرفــت از موضــوع موجــه منــود.
ایــن نگــرش بــه گســرش دسرتســیها بــه حــرم و نیــز
نبــود ســازوکار اقتصــادی دولتــی کارآمــد ،مدیــران شــهری

را بــر آن داشــت تــا حــدود ســال  1374بــا تعریــف پــروژه

«حــرم تــا حــرم» (از حــرم حــرت شــاهچراغ(ع) تــا حــرم
ســید عالءالدیــن حســین(ع) مشــهور بــه حســین کوچــک و از
ن ـوادگان حــرت موس ـیبنجعفر(ع)) بــه ســاخت و ســاز و
مداخلــۀ شــهری بپردازنــد .از آنجــا کــه بودجــۀ دولتــی خاصــی
جهــت ایــن امــر اختصــاص داده نشــده ،بــا هــان روش
اقتصــاد خــرد کــه در دوران پهلــوی نیــز تجربــه شــده بــود،
تعریــف پــروژه شــکل گرفــت ،ولــی ایــن بــار از رسمایهگــذار
رشیــک در مقیــاس کالنتــری دعــوت بــه عمــل آمــد.
طبیعتــاً رویکردهــای رسمایهگذارانــه در پــروژه بیشــر
بــه طراحــی و ســاخت فضاهــای قابــل فــروش و آن هــم بــه
تعــداد و مســاحت بیشــر جهــت بخشــید و نهایت ـاً یکــی از
بزرگمقیاستریــن محورهــای مداخلــه و طراحــی در بافــت
شــهری ،تعریــف و بــه اجـرا گذاشــته شــد .طرحــی کــه بعدهــا
بــا نــام «حــرم تــا حــرم» آغــاز و نهایتـاً بــا «بــازار بینالحرمین»
بــه بهرهبــرداری رســید و در عمــل نیــز هیــچ فضــای معنــادار
و پیوســتهای از آن در اختیــار زائریــن و مجاوریــن حــرم مطهر
شــاهچراغ(ع) ق ـرار نگرفــت.
در ســالهای اخیــر بــا تغییــر مقیــاس عملیــات توســعه،
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی متولــی عملیــات طراحــی و
اجرایــی توســعۀ حــرم گردیــد .بــا توجــه بــه تجربــه و امکاناتی
کــه ایــن بنیــاد بــه واســطۀ اجــرای توســعۀ حــرم حــرت
معصومــه(ع) در قــم داشــت ،متولــی توســعه حــرم گردیــد.
در تحقــق توســعۀ حــرم حــرت شــاهچراغ(ع) هامنگونــه
کــه در تصویــر  30مشــهود اســت ،طراحــی و عنــارص طــرح
اجرایــی و قالبهــای بتنــی توســعۀ حــرم حــرت معصومــه
بـهکار 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
علیرغــم تالشهــای فــراوان ســازمانها کــه بــرای کنــرل
نتایــج بافتــی آن بــه عمــل آمــد و نهایتــاً تبدیلشــدن آن
بــه «بــازار بینالحرمیــن» ،الزم دیــده شــد کــه ســاماندهی
مشــکالت مفــروض حــرم و بافــت مرکــزی شــهر بــا عنایــت بــر
هامهنگــی مداخلههــای مربوطــه صــورت گرفتــه و طرحــی
جامــع در محــدودۀ بافــت تاریخــی وابســته و همجـوار حــرم
طراحــی و تنظیــم گــردد .ایــن طــرح نهایت ـاً طــی جلســاتی
بــه تصویــب شــورای عالــی شهرســازی رســید .الزم بــه ذکــر
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اســت ایــن طــرح بــا عنـوان طــرح احیــاء بافــت  57هکتــاری
محــدودۀ شــاهچراغ(ع) شــناخته شــد( .تصویــر )33
رویکردهــای نظــری ایــن طــرح بیشــر بــر پایــۀ طراحــی
شــهری موضوعی و موضعی تنظیم شد و بخشــی از اختیارات
تصمیمگیــری در اجــزاء آن نیــز بــه اســتان واگــذار گردیــد.
بدیهــی اســت ایــن ویژگــی هامنگونــه کــه میتوانســت
پتانســیل و امــکان تطبیــق یــک بــه یــک بــا واقعیــت بافــت و
توســعۀ حــرم را داشــته باشــد ،میتوانســت ب هراحتــی دچــار
تحــول گردیــده و فرآینــد ازپیشتعیینشــدۀ خــود را از دســت
بدهــد .دقیقـاً بــه همیــن دلیــل بــود کــه بعدهــا ایــن طــرح
توســط مدیریــت کالن کشــور ،تعلیــق طــرح  57هکتــاری
اعــام گردیــد.

نکتۀپایانی
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اگــر ســیر تطــور حــرم را از زاویــۀ معناشناســی بررســی و یا
حتــی رصفـاً روایــت کنیــم ،شــاید بــه ایــن حقیقت برســیم که
حاصــل انــدر کنــش خواســت جریانهــای تاریخــی و تعامالت
مــردم و شــهر ،محیــط «حــرم حــرت» و هرنهــای وابســته را
متبلــور ســاخته کــه بــه مــرور مقیــاس آن تابــع عوامــل فــوق
و مقیاسهــای شــناختی و رفتــاری شــهری گســرش فیزیکــی
یافتــه و بــه صــورت «بــارگاه حــرم» شــکل یافتــه و ســاخته
شــده اســت .ایــن تطــور تعامــل در دورانهــای معارصتــر ،بــا

توجــه بــه ورود خیابانهــا و نیازهــای مقیــاس کالنتــر شــهری
آرامآرام مداخــات و توســعههایی را در مقیــاس رویکــرد
«شــهر حــرت» بــه تجربــه نشســته و آن را آزمــوده اســت.
آنچــه در ایــن تجربههــا قابــل خوانــش معنایــی اســت ،این
حقیقــت اســت کــه مقیــاس مواجهــه بــا موضــوع حرمهــا در
طــی ســالیان و در شــهر و ایجــاد تعامــل رفتــاری و شــناختی
میــان آنهــا بــه نوعــی بــا مقیــاس پاسـخگویی نیازهــای شــهر
رشــد یافتــه و مشــهود اســت .ایــن موضــوع میتوانــد عــاوه
بــر ایجــاد مشــکالت جــدی فیزیکــی ب ـرای هدایــت بافــت
شــهر ،معنــای بــاوری مقــدس حــرم را نیــز متأثــر کــرده و حتی
آن را بهانــۀ منافــع رسمایــه اقتصــادی قــرار دهــد و نهایتــاً
پروژههــای توســعه بــه جــای پرداخــن بــه روایــت ارزشهــا و
باورهــای آرمیــده در شــهر به شــهروندان و گردشــگران رسمایه
و رسمایهگــذاری فرامقیــاس بپــردازد.
تجربــۀ بینالحرمیــن شــیراز بــا بزرگتریــن تخریــب بافــت
تاریخــی و کمرتیــن عوایــد ب ـرای باورهــای مقــدس حرمیــن
بیشــر چیــزی شــبیه تحقــق ایــن کالم ارزشــمند اســت کــه
«حــرف حقــی کــه از آن اســتفاده باطــل گــردد».
نگارنــده بــر ایــن بــاور اســت کــه پــردازش امــروز بــه
شــهرها بــا توجــه بــه رویکردهــای معــارص شــناختی و روایــی
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مــکان شــهری اساســاً موضــوع دیگــر گونــهای نســبت بــه
پــردازش ســاختامنیمعامری کالن مقیــاس دارد .در شــهرها
و بافــت تاریخــی بیشــر معانــی و روایــت رویدادهــای آن
عهــدهدار تبدیــل فضــا بــه مــکان اســت ،نــه ســاخت فیزیــک
ســاختامنی کالن جدیــد کــه معمــوالً منجــر بــه از بیــن رفــن
الیــۀ معنایــی تاریــخ آن هــم میگــردد .لــذا اگــر ق ـرار باشــد
در بافــت تاریخــی شــهر من شــیراز بــا باالتریــن تراکــم از بقاع
دانشــمندان و حکــا و زیارتگاههــای پراکنــده ،اتصال معامری
حــرم تــا حــرم برقـرار 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 رصفـاً فیزیکــی و تهاجمــی .آنچه
بافــت تاریخــی شــیراز نیازمنــد آن اســت ،روایــت رویدادهــای
تاریــخ اســت .بدیهــی اســت کــه در خوانــش شــهر شــیراز چــه
بســا بقــاء افـرادی کــه عارفــان و بانیــان و حاکــان متــدن ایــن
رسزمیــن مقــدس ،کــه بیشــر از اقتضــای نــگاه فیزیکــی بــه
بافــت شــیراز ،لــزوم «روایــت رویداد»هــای شــهر شــیراز را
مطــرح و مطالبــه میکننــد.

