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چکیده

بخش زیادی از آثار معماری اســامی را بناهای آرامگاهی تشــکیل میدهد .در میان این آثــار مجموعهها و بناهای
زیارتگاهی از اهم ّیت خاصی برخوردار هستند .بقعۀ احمد بن موسی (ع) ،که سابقۀ وجودیاش به قرن هفتم ق میرسد،
از مهمترین بناهای زیارتگاهی شهر شیراز در طول دورههای مختلف بوده است .به رغم اهم ّیت این بقعه تاکنون تحقیق
جامعی در زمینۀ معماری این بنا در دورههای مختلف تاریخی انجام نشده است و ابهامات زیادی دربارۀ آن وجود دارد.
مهمی از تاریخ شهر شیراز که در چنین مجموعة زیارتی شکل
در حالی که با درک این مهم ،میتوان به شناخت بخش ّ
تحوالت بقعه در دورة صفویه و جایگاه آن را در شهر شیراز صفوی بررسی
گرفته است ،دست یافت .این مقاله قصد دارد ّ
تحوالت بقعه به همراه بناهای همپیوند آن ،که به مثابه یک مجموعه کار میکردند ،در دورۀ
کنــد .لذا در این تحقیق ّ
تحوالتی که سبب شکلگیری جایگاه جدیدی برای بقعة احمد بن موسی
صفویه و در سیاق این دوره بررسی شده است؛ ّ
ش زیادی از کالبد صفوی و فقدان شواهد باستانشناسی حجم
(ع) در شهر شیراز صفوی شده است .به ع ّلت نابودی بخ 
زیادی از دادههای تحقیق از منابع مکتوب و تصویری دست ا ّول و دست دوم و وقفنامهها به دست آمده است .سپس
شواهد موجود مثلثبندی ،تحلیل ،ارزیابی و تفســیر شده است تا روایتی تاریخی از مجموعۀ احمد بن موسی (ع) در
دورۀ صفوی به دست دهد .نتایج این پژوهش نشان میدهد با آغاز حکومت صفویه زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،مذهبی
تحوالتی در بقعۀ شاهچراغ شد .با تغییر سیاستهای نظام حاکم ،همچون رواج
و  ...جدیدی شکل گرفت که باعث ایجاد ّ
آیین تشیع ،تغییر حامیان بقعه ،و شکوفایی اقتصادی زمینه برای ساخت و ساز حول بقعه ایجاد شد :بناهایی با پیوندهای
تنوع کارکردهای شهری آنها
مختلف با بقعه که به منزلۀ مجموعهای شهری فعال ّیت میکردند .با شکلگیری این بناها و ّ
ِ
موقوفات مجموعه نیز در شهر و
و به عالوه موقع ّیت قرارگیری آنها در شهر ،ارتباط مجموعه با شهر بیشتر شد .گسترش
تحوالت مختلف و با
با
دوره
این
بیرون از آن این ارتباط را افزایش میداد .بنابراین مجموعۀ احمد بن موســی (ع) در
ّ
توجه به شرایط زمانه جایگاه جدیدی در شهر شیراز پیدا کرد.
ّ
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 1کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران ،دانشگاه شهید بهشتی
 3دکتری معماری ،عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج
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مقدمه
هیلــن ب راند معمــاری تدفینی را عامل مهمــی در درک جامعه
قرون میانی ایــران م یداند؛ بناهایی که عملکردشــان به تدریج از
حالت ســاده تدفینی به پیچیدگی گ رایش یافت و این پیچیدگی
در گســترش بافت اصلی معماری م ربوط به آن متجلی شد (هیلن
ب راند .)۶۹ :۱۳۸۷ ،وی معتقد اســت آرامگاه بیشــتر از دیگر بناهای
معمــاری در ای ران ،به جز مســجد ،مــورد توجه عام ق رار داشــت
(پیشین .)۵۸ :وی رشد تشیع را اوج تحوالت این مکانهای مقدس
م یداند؛ مکانهای مقدســی که از میان آنها مقبرۀ امامان شیعه و
بســتگان آنها به «کانونهای طبیعی تمایالت مذهبی مردم شیعه»
تبدیل شد .اقبال شیعیان به این بناها آبادی و توسعه آنان را در پی
داشت به گ ونهای که زیارتگاهها هستۀ مرکزی مجموعههایی شدند
که وسعتشــان گاه به چندین ج ریب م یرسید .به عالوه هیلن ب راند
از نقش عمــده این مجموعهها در زندگی سیاســی و اجتماعی و
اقتصادی جامعه نیز سخن م یگ وید (پیشین.)۶۱ :
حبیبی از ســاخت مجموعهها در بحث ساخت و بافت شهر از
قرن یازدهم تا ســیزدهم ق ســخن م یگ وید .به عقیدۀ وی ساخت
عناصــر خدماتــی و تاسیســاتی در دورۀ صف ویه به اوج م یرســد؛
مجموعههای ب یشــماری که با توجه به ســیاق دوره در شــهرهای
مختلف ســاخته شــدند و برخی از آنها تا کنون باقــی ماندهاند و
به مثابه عناصر اصلی شهرســازی و شه رنشــینی ســنتی شــناخته
م یشــوند (حبیبی .)۹۱ :۱۳۹۰ ،در واقع وی به شــکلگیری نگرش
مجموعهســازی و معماری ـ شــهری در این دوره ،که آن را مکتب
اصفهان م ینامد ،معتقد اســت؛ مکتبی کــه در آن به منظور رونق
و آبادانی شهر به جای بازســازی شهر کهن ،مجموعههای شهری
جدید در کنار شهر کهن ایجاد م یشد (پیشین ۹۸ :و .)۹۹
شــیال بلر نیز از شــرایط زمانه یا سیاق ســخن م یگ وید و آن را
عاملی م یداند که زمینۀ گسترش م راکز زیارتگاهی را در دورههایی
خاص ف راهم کرده اســت .وی مجموعههایی چون مجموعۀ نطنز را
محصول طبیعی ش رایط زمانه خودش م یداند و شکوفایی اقتصادی،
اصالحات دســتگاه اج رایــی و  ...را ع واملی م یداند که زمینهســاز
ســاخت چنین مجموعهای شده اســت .بلر در واقع مجموعه نطنز
را الگ ویــی ب رای بررســی معیارهای اقتصــادی ،اجتماعی ،مذهبی،
و سیاســیای به حســاب م یآورد که زمینهساز شکوفایی مجموعه
مزارها در ای ران عهد ایلخانی شــده اســت (بلر .)۱۲۰ :۱۳۸۷ ،وی بیان
م یکند که تش ریح شکلگیری مجموعه مزار نطنز م یت واند به روشن
شدن چگ ونگی شــکلگیری مجموعههای مشابه نیز کمک کند.
توج ه به این دیدگاه م یت وان دیگر بناهای زیارتگاهی را نیز
بناب راین با ّ
توج ه به سیاق و ش رایط زمانۀ آن مطالعه کرد
در دورههای خاص و با ّ
و از معیارهای اقتصادی ،اجتماعی ،مذهبی و غیرهای ســخن گفت
که زمینۀ شکلگیری یا تح ّول آن مجموعهها را در شهر ف راهم کرده
و به این ط ریق بر جایگاه آنها در شهر اثر گذاشته است.

به اعتقاد اهری شهر انباشتی از الی ههای حیات اف رادی است که
در آن زندگی کردهاند و این الی هها ه مچون الی ههای زمی نشناســی
نیازمنــد بررســی دقی قاند و هرگ ونــه اقدامی به فهــم این الی ههای
انباشــته بر هم نیاز دارد .چ را که «نتیجۀ هر کاوش و اقدامی بدون
شــناخت دقیق ایــن الی هها در ک وتاه مدت یا بلنــد مدت فاجع هبار
اســت»(اهری و حبیبــی ۹ :۱۳۹۴ ،و  .)۱۰بناب راین خ وانش تاریخی
شــهر و سیر تح ّول فضاهای مدنی آن آغاز هر اقدامی است .بقعۀ
احمد بن موســی (ع) ،ب رادر امــام رضا (ع) ،یکــی از این فضاهای
شــهری است که در قرن هفتم ق در شی راز آشکار شد .از آن زمان
تا کنون این بقعــه از مه مت رین بناهای زیارتگاهی شــی راز در ادوار
گ وناگون و محمل رویدادهای مختلف بوده اســت .در واقع این بنا
بخش مهمی از تاریخ شهر شی راز را در طول حدود هشت سده در
خود دارد و الی ههای تاریخی انباشــته بر هم آن در طول این هشت
سده نیاز به فهم و مطالعۀ دقیق و بازخ وانی دارد تا بخشی از تاریخ
شهر شــی راز و اوضاع و اح وال زمانۀ خود را بنمایاند و مبنایی ب رای
اقدام در آن را ف راهم کند .لذا این مقاله به دنبال مطالعۀ بقعۀ احمد
بن موسی (ع) در یکی از این دورهها است.
دورۀ صف ویــه یکی از مه مت رین دورههــا در تاریخ بقعۀ احمد بن
موســی (ع) و دورۀ آغــاز تح ّوالت مهم در بقعــه از نظر معماری و
شهرسازی است؛ تح ّوالتی که آثار آن از دورۀ صف ویه تا دورۀ پهلوی
اول برجــا مانده بود .بناب راین هدف این مقاله جســتجوی تح ّوالت
توج ه به سیاق این دوره
بقعۀ احمد بن موسی (ع) در دورۀ صف ویه با ّ
ب رای شناخت جایگاه آن در شهر شی راز صفوی است .در این مقاله
تغیی رات بقعه و بناهای ه مپی وند آن ،که با هم به منزلۀ مجموعهای
واحد دیده م یش وند ،بررسی و نسبت این تغیی رات با شهر شی راز در
آن دوره مطالعه شده است تا چگ ونگی شکلگیری جایگاه جدید
مجموعۀ احمد بن موســی (ع) در دورۀ صفوی تبیین شــود .بر این
اساس این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش های زیر است:
ـ در دوران صف ویــه و همــراه با تح ّوالت سیاســی -مذهبی آن
دوران و تغییر حامیان و مت ولی ّان ،بقعه از نظر کالبدی چه تغیی راتی
داشت؟ چه بناهایی به آن اضافهشد؟
ـ تغییــرات کالبدی و شــکلگیری کارکردهای جدید شــهری
م ربوط به بقعه چه نســبتی با شهر داشــته و چگ ونه جایگاه جدید
بقعه را در شهر تع ریفکرده بود؟
در اکثر منابعی که در مورد بقعۀ احمد بن موســی (ع) نوشته شده
اســت تنها بخشهایــی از کالبد بقعه با بهرهگیری از متون دســت
اول و دوم توصیف شده اســت .در این منابع از اسناد یا وقفنامهها
که اطالعات زیادی در مورد ســیر تحــ ّول کالبد مجموعه در اختیار
م یگذارند استفاده نشــده است و دادهها در قیاس با هم ب رای روشن
کردن کالبد بقعه به کار گرفته نشدهاند .نکتة مهم دیگری که در این
منابع مغفول مانده مجموعه بودن بنای احمد بن موسی (ع) است .در
این منابع بقعۀ احمد بن موسی (ع) به صورت تک بنا دیده شده که

نشــان از عدم بررسی دقیق کالبد و منابع م ربوط به آن است .این در
حالی است که در دورهای چون صف ویه با اضافه شدن بناهایی ،بقعه
به صورت مجموعه درآمد و اضافه شــدن ایــن اجزا به بنا بر جایگاه
بقعه در شــهر و ارتباط آن با شهر اثر داشــت .بناب راین تاکنون هیچ
پژوهشی به بررســی تح ّوالت مجموعۀ احمد بن موسی (ع) در دورۀ
صف ویه و در سیاق این دوره و در نسبت با شهر شی راز نپرداخته است.

یافت هها و بحث
محل دفن حضرت احمدبنموسی (ع) ،ب رادر امام
رضا (ع) ،را در دورۀ اتابکان بین سالهای  ۶۲۳تا ۶۵۹
ق یافتند و گنبدی بر آن ســاختند (زرکوب شی رازی،
 .)۲۵۵ :۱۳۸۹اما در مورد اولین بنای ســاخته شده بر
مدفن امامزاده می راحمد بن موســی (ع) نظر دیگری
نیز وجود دارد .مؤلف ریاضاالنســاب ،آشکار شدن

پ
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روش پژوهش
از کالبــد مجموعۀ احمد بــن موســی (ع) در دورۀ صف ویه تنها
بقع های به جا مانده که تغیی رات زیادی در آن ایجاد شــده و دیگر
بخشهای مجموعه از بین رفته است ،به عالوه ش واهد باستانشناسی
از این مجموعه در دست نیســت .لذا در پژوهش حاضر اطالعات
از منابع دست ا ّول و قابل استناد شامل متون تاریخی و جغ رافیایی،
وقفنامههــای بقعــه یا اجــزای مجموعه در دورههــای مختلف و
تصاویــر به جــا مانده از مجموعه گردآوری شــده اســت .پس از
استخ راج اطالعات الزم ،دادهها و ش واهد با استفاده از روش تفسیری
تاریخی ،تجزیه و تحلیل شــد تا در نهایت روایتی از تح ّوالت بقعۀ
احمد بن موسی (ع) در سیاق دورۀ صف ویه و تح ّوالت
و جایگاه آن در شــهر به دست آید .ب رای رسیدن به
توج ه
ایــن مهم ابتدا تح ّوالت بقعه در دورۀ صف ویه با ّ
به تغیی رات سیاق و حامیان بقعه بررسیشد و بناهای
جدیدی که در این دوره در اط راف بقعه ساخته شده
بود شناسایی گردید .ســپس پی وندهای مختلفی که
ایــن بناها با بقعه برق رار م یکردند مورد کنکاش ق رار
گرفت تا در مورد امکان شــناخت این بناها به هم راه
بقعه به مثابه یک مجموعه بحث شــود .در گام بعد
تح ّوالت از زاویة مقیاس شهری و ارتباط مجموعه با
شهر مورد بررسی ق رار گرفت؛ ارتباطی که با ساخت
اجزای جدیــد در کنار موقعی ّت مجموعه در شــهر
و به عــاوه موقوفات مجموعه به شــکل دیگری با
شهر برق رار م یکرد .در نهایت با برداشتن این گامها
جایگاه جدید مجموعه در این دوره در شــهر شی راز
روشن شده است (نمودار شمارة .)۱

مرقــد را در قرن چهــارم ق در زمان حکومــت عضدالدوله دیلمی
ذکر کرده اســت .از آنجا که در منابع قرن چهارم ق و حتی منابع
معتبر در دورههای بعد سخنی از وجود این مدفن در این زمان و یا
پیدا شدن آن نیست چنین نظری منتفی است (زاهدی۱۰۳ :۱۳۸۸ ،
ـ  .)۱۰۵پس از آن در سال  ۷۴۴ق ،تاشی خاتون مادر شاه اب واسحق،
بر بقعۀ احمد بن موسی (ع) که در مرکز شهر ق رار داشت ،گنبدی
رفیع ســاخت و مدرســهای هم جنب آن بنا کرد (زرکوب شی رازی،
 ۲۵۵ :۱۳۸۹و  .)۲۵۶وی مرقــد خــود را نیــز در نزدیکــی این بقعه
ســاخت (جنید شی رازی .)۳۳۷ :۱۳۶۴ ،ابنبطوطه که در همین دوره
1
(قرن هشتم ق) به شی راز سفر کرده بود ،عالوه بر مدرسه از زاوی های
نیز یاد کرده اســت که در آن به مســاف ران طعام داده م یشــد (ابن
بطوطه .)۲۲۹ :۱۳۳۷ ،از این زمان به بعد بقعۀ احمد بن موســی (ع)
تــا آغاز دورۀ صف ویه تعمیر نشــد؛ چنانکــه در اوایل دورۀ صف ویه
بخشهای زیادی از آن مخروبه و اثری از مدرســه نیز به جا نمانده
توج ه ق رار
بــود (نامعلوم ۹۴۷ ،ق) .با آغــاز دورۀ صف ویه این بنا مورد ّ
گرفت و عالوه بر تعمیر اجزای آن ،بناهای جدیدی نیز در اط راف
آن ساخته شد.
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نمودار شمارة  :۱مراحل تحقیق

فرایند شکلگیری مجموعۀ جدید احمد بن موسی (ع) در
دورۀ صفویه
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پیش از آغــاز حکومت صف ویه ســلطان م راد ،آخ رین ســلطان
آقق وی ونلــو که حاکم ع راق و فارس و یزد و کرمان بود (حســینی
فســائی )۳۶۹ :۱۳۶۷ ،ت ولیت را از خاندان ش ریفی ،که مت ولیان بقعه
در دورههــای قبــل بودند ،گرفته و به مخالفان آنــان داد .علّت این
بود که در زمان ســلطان م راد ،که هنوز مکتب تشــی ّع رواج نداشت
و دین رســمی نبود ،آباء میرزا حبی باهلل که امام جمعه ،منبردار و
شیعه بودند ،خطبۀ روز جمعه را به نام ائمۀ معصوم م یگفتند .پس
عدهای از مخالفان ،ســلطان م راد را بــه آزار و اذیت آنها تح ریک
کردند .ســلطان م راد نیز امر به غارت آنان کرد و ت ولیت بقعه را از
آنان گرفت و به مخالفانشان تف ویض کرد (نامعلوم ۹۴۷ ،ق) .سلطان
م راد در ســال  ۹۰۸ق در جنگ با شاهاســماعیل صفوی شکســت
خــورد و حکومت آقق وی ونلوهــا بر این بخش از کشــور به پایان
رسید (حسینی فســائی .)۳۷۰ :۱۳۶۷ ،پس از آن با آغاز حکومت
صف ویه و رواج تشی ّع ،ت ولیت بقعۀ احمد بن موسی (ع) از طرف شاه
اسماعیل صفوی در سال  ۹۴۷ق بار دیگر به خاندان ش ریفی سپرده
شده و میرزا حبی باهلل ش ریفی مت ولی بقعه شد (نامعلوم ۹۴۷ ،ق).
ِ
صاحب منصبهای مهمی بودند.
خاندان شــریفی در این دوره
به گ ونهای که ب رادر میرزا حبی باهلل مقام صدارت شــاه 2را عهدهدار
بــود (رازی )۲۴۱ :۱۳۷۸ ،و خود امیر محبالدین حبی باهلل در دورۀ
صف ویه مدّتی به قضاوت ،کالنتری و شی خاالسالمی 3شی راز مشغول
بود (پیشین .)۲۴۳ :در بخشهای مختلف وقفنامۀ م ربوط به احمد
بن موسی (ع) در این دوره از وی با توصیفاتی چون «قاض یالقضات
فی الممالک و البالد» و «مزین مســند ش ریعه و حاکمها» و «مشید
ق واعد المله و حامیها» و «الجایز به صنوف العلوم معقوال و منقوال»
و «الفایز به دقایقها فروعا و اصوال» یاد شده است (نامعلوم ۹۴۷ ،ق)؛
آنچه جایگاه مهم سیاســی و اقتصادی میرزا حبیب
را در شی راز دورۀ صفوی نشــان م یداد و آن را تق ویت
م یکرد.
وی در اوایــل دورۀ صف ویه با آغاز ت ولیت خ ویش به
تعمیر بقعه و ساخت بناهایی در اط راف آن پرداخت.

«تمامی بنای ک ریاس مشهور به میدان واقعه در قبله طاق درگاه وصل
بقعه کاظمیه که طول آن شماال ف یالجنوب چهل ذرع و عرض آن قبلة
فی الصبا چهل و دو ذرع به ذراع معمول معین است و تمام ابنیه محیط
اطــراف آن از فخ ریات و ح وانیت و حج رات فوقانی مجموع دوطبقه و
نقارهخانه مســقف و [ ]...و تمام حمام مشتمل بر بینه و خلفالباب و
چهار صفه و دو خلوت گرم و یک خلوت سرد و خل وتخانه ازاره کاشی
و حیاضین و قدرین موضوعین و تمام سقاخانه» (پیشین).

بناب راین در این دورة میدان یا کاروانس رایی که بدنۀ آن دو طبقه بود
در ضلع جن وبی بقعه ساخته شد .این بنا دکانها و حجرههایی داشت.
عالوه بر آن نقارهخانهای مس ّقف ،حمام و سقاخانه حول بقعه ساخته و
همه آنها وقف بر شاهچ راغ شد .میرزا حبیب عالوه بر ساخت بناهای
جدید بناهای به جا مانده از قبل را ،مانند بقعه که بعضی قسم تهای
آن سقف نداشــت و تا پایین خ راب شده بود ،تعمیر کرد .ه مچنین
صحن صبوی و تاقهای آن را بازســازی کــرد و بخشهایی را چون
ِ
صبوی صحن قدیم و سنگفرشهای صحن ،که بر
گنبد و آشخانۀ
اثر زلزله تخ ریب شده بود ،دوباره ساخت (پیشی ن).
با مقابله و مقایسة متون و نقشههای به جا مانده م یت وان محدودۀ
ق رارگیــری بقعه و بناهای اط راف آن را مشــخّ ص کرد .از نیمة دوم
قرن نهم ق وقفنامهای به جا مانده است که در شناخت موقعی ّت
بقعۀ احمدبن موسی (ع) یاریگر است 4.در این وقفنامه موقعی ّت
ق رارگیری امامزاده احمد بن موســی (ع) و مسجد نو نسبت به هم
توصیف شده است:
«وقف نمــود [ ]...بر روضۀ [ ]...امامزاده معصوم ســید می راحمد بن

موسی [ ]...که واقع است در صدر محلۀ لالن از محالت شی راز ،و باب
رفیع جنابش م واجه باب مسجد جامع جدید است از ج وامع دارالملک
شی راز از مبینات پادشاه [ ]...اتابک سعدبن زنگی که واقع است در آخر
کوچۀ چهارسوق اتابکی در وسط بلدۀ مذکوره» (افشار.)۲۵۶ :۱۳۸۵ ،

«از خالص مال خود [ ]...احداث نمود طنبی طوالنی

جن وبی جنبد عالی و شاهنشین قبلی و پیشگاه جن وبی
و ابنیــه تحت آن جملــه از مقابر و مناظــر و راهرو و
احداث کرد بقعه دو طبقه موســومه بکاظمیه قبلی آن
جنبد عالی و درگاه قبلی و طاقی عالی محیط بر آن و
تاجگاه فوق آن را مزین ســاخت به کتابه کاش یت راشی
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دوم رتبه» (پیشین).

عالوه بر طنبی و شاهنشین و بناهای م ربوط به آن و
بقعۀ دو طبقۀ کاظمیه ،میرزا حبیب بناهای دیگری نیز
در اط راف بقعه ساخت.

تصویرشمارة :۱موقع ّی تقرارگیری امامزاده میراحمد (ع) وچهارسوق اتابکی و مسجد

نو از قرن هفتم تا دورۀ پهلوی (قبل از تخریب چهارسوق اتابکی) به این صورت بود.
مأخذ تص ویر پایه ،افسر ،۱۳۵۳ ،نقشۀ ارتش در سال  ۱۳۲۶ش.

تصویــر شــمارة  :۳موقعیــت قرارگیــری چهارســوق اتابکــی در
کنــار بقعــۀ احمــد بــن موســی (ع)
مأخذ :دیوالفوا۱۳۶۱ ،

مسجد نو (مسجد جامع جدید) و چهارسوق
اتابکی در قرن هفتم (دوره اتابکان) ســاخته شد
(زرکوب شی رازی .)۲۳۴ :۱۳۸۹ ،چهار سوق اتابکی
بین مســجد نو و اما مزاده می راحمد ق رار داشت.
پس در قرن نهم د ِر اصلی اما مزاده می راحمد (ع)
روب هروی در مسجد نو بود و بین آن دو چهارسوق
اتابکی ق رار داشت؛ موقعی ّت مکان یای که تا دورۀ
صف ویه و حتی دورۀ پهلوی اول حفظ شــده بود
(تصاویر شــمارة  ۱و  ۲و  ۳و  .)۴بناب راین م یت وان
گفت صحن شــمالی مجموعه از دورۀ اتابکان
وجود داشــته اســت؛ چ راکه د ِر ورودی مجموعه
به آن باز م یشده است .مؤیّد این ادعا بخشی از
وقفنامۀ قرن دهم است:

تصویــر شــمارة  :۴موقعیــت قرارگیــری مســجد نــو و بقعــۀ احمــد بن
موســی نســبت بــه هــم .گنبــد بقعــۀ احمــد بــن موســی (ع) از درون
صحــن مســجد نــو دیــده میشــود .چهارســوق اتابکــی از ورودی
مســجد نــو تــا ورودی بقعــه بــود .مأخــذ :دیوالفــوا۵۲ :1361 ،

بررسی تحوالت مجموعۀ احمد بن موسی (ع) در شهر شیراز در دورۀ صفویه

تصویــر شــمارة  :۲بازســازی موقعیــت قرارگیــری امــامزاده میراحمد (ع) و چهارســوق اتابکی و مســجد نو بــر روی تصویــری از دورة
پهلوی (حدود دهۀ  ۳۰شمســی) پس از تخریب چهارســوق اتابکی )۱ .امامزاده احمد بن موســی )۲ ،مســجد نو )۳ ،چهارســوق اتابکی.
مأخذ تصویر پایه :کاراندیش و زارع ۸۶ :۱۳۹۰ ،و .۸۷
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تصویر شمارة  :۵صحن صبوی و دیواری که بر آن سنگ حجاری نصب شده بود بر روی عکس
هوایی  ۱۳۳۵ش ،مأخذ :بازیار۲۹ :۱۳۹۴ ،

اعاده نمود ارکان اربعة صحن صبوی جنبد سامی و صفات و طاقات

حض رتی بوده که چهل ذرع در چهــل دو ذرع در طومار وقفنامچه 6خبر

آن [ ]...و فــرش صحن از احجار اتابکی مســبوقه و عمارات قدیم به

دادهاند در زلزلۀ هفتاد ســال قبل که بالکلیه بقعه و تیمچه خ راب گردید

سبب زلزله منهدم شده بود (نامعلوم ۹۴۷ ،ق).

و اقدامــی از بزرگان ملک و ملت و اجماعی از عامه به ســبب ارادت به
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واقف از اعادۀ صحن صبوی ســخن م یگ وید بــه این معنی که
این صحن از قبل وجود داشــته و وی آن را به صورت ا ّول بازگردانده
است .وی ه مچنین از فرش صحن سخن م یگ وید که از سنگهای
اتابکیِ گذشته بود .پس این صحن در دورۀ اتابکان وجود داشته (یا
در دورة اتابکان ساخته شده) و سنگفرش آن تا قبل از دورۀ صفوی
متع لّق به دورۀ اتابکان بوده است (بازیار.)۲۴ :۱۳۹۴ ،
به عالوه به نظر م یرســد این صحن (صحن قدیمی و صبوی که
در وقفنامه از آن یاد شــده اســت) صحن اصلی بقعه بود و ورودی
اصلی بقعه نیز درون این صحن و در جرز شــمال شــرقی بقعه ق رار
داشــت .بخشــی از وقفنامۀ صفــوی ،که در ســال  ۹۴۷ق بر روی
ســنگی حجاری شــد و در جرز باب صبوی بقعه نصب شــد تا در
معرض دید زائ ران ق رار گیرد ،این ادعا را تأیید م یکند (تص ویر شمارة
 .)۵ق رارگیری این ســنگ بر دی وار د ِر شمال شرقی نشان م یدهد که
توآمد زائ ران از آن
این در ،اصل یت رین در بقعــه بود و بی شت رین رف 
صورت م یگرفت (پیشین.)۲۷ :
مجموعهای که در دورۀ صف ویه حول شــاهچ راغ شکل گرفت در
دورۀ قاجاریه در ســال  ۱۲۳۹ق بر اثر زلزلهای شــدید تخ ریب شد.
پس از زلزله تنها ت وانســتند بقعه را بازســازی کنند و کاروانس را و
حمام مجموعه ســالها مخروبه باقی ماند (مجداالشــراف:۱۳۵۴ ،
 .)۳۶میــرزا فضلاهلل خاوری ،از مت ولیان شــاهچ راغ در دورۀ قاجاریه،
حمام را در سال  ۱۲۵۶ق بازسازی کرد:
«[زمانی] که بقعة منوره از صدمة زلزله وی ران گردید ،حمامی که از

قدی ماالیام در میدان ســمت جن وبی آن روضه منوره سالیان دراز وقف
کردۀ مت ولیان سابق بود عالیها سافلها شد .اسبابی که به کار م یآمد در
مدت خ رابی [ ]...بردند ]...[ .بعد از آنکه حقیر به دارالعلم شــی راز آمدم
و [ ]...صاحب منصب آبا و اجدادی شــدم ]...[ .در عرض دو

آن حضرت شــده []...به هر زحمت بقعه مبارکه را به همان ارکان ســابقه
ب رپا نمودند دیگر مجال آنکه تیمچه مخروبه را کاری کرده باشند نشد که
نشــد .سالها خ راب و وی ران بود که ال واط محل و مخلوق دور و بر هر چه
خ واسته برده و تصرف نمودند .قلیلی از آن تا حال باقی مانده ناچار همان
دکاکین که عرضش از چهل ذرع در چهل ذرع بود به هزار معرکه آرایی و
منت خ ریده شد به قیمت گزافی خ راب کرده طرح رو به آفتاب را به اجماع
یریختند» (مجداالش راف.)۳۶ - ۳۵ :۱۳۵۴ ،
اساتید م 

پس مجداالشــراف بنایی را بازســازی کرد که مطابق وقفنامۀ
صفوی «تیمچه دو طبقۀ حض رتی» بود و در زلزلۀ  ۱۲۳۹ق تخ ریب
و به مرور به میدان گاوکشها مشــهور شده بود .صاحب فارسنامۀ
ناصری نیز از این بنا با نام «کاروانســرای شــاهچ راغ» و از حمام یاد
شده با نام «حمام میدان شاهچ راغ» یاد کرده است (حسینی فسائی،
.)۱۲۲۵ :۱۳۶۷
بناب راین ،مجموعة ســاخته شــده در دورۀ صفوی کــه بر اثر زلزلۀ
ســال  ۱۲۳۹ق تخ ریب شــده بود به مرور زمان بازســازی شد .عالوه
بر بازسازی کاروانســرا و حمام نشانههایی نیز از بازسازی نقارهخانه
در اواخر ســدۀ ســیزدهم قمری وجود دارد .در وقفنامهای از ســال
 ۱۲۹۹و  ۱۳۰۴ق م ربوط به فردی به نام حاجی نظرعلی تاجر شــی رازی
ب رای نشــانی دادن از این نقارهخانه ذکری به میان آمده است« :محله
سردزک جنب نقارهخانه آستانه احمدیه» (رضایی 7.)۱۲۹ :۱۳۸۲ ،پس
در سال  ۱۲۹۹ق نقارهخانۀ آستان ،کالبد داشته است .به احتمال زیاد
این بنا نیز در زلزله  ۱۲۳۹ق وی ران و پس از آن بازسازی شده بود .این
مجموعه تــا اواخر دهۀ  ۴۰ش برجا بود ،امّــا پس از آن بخشهایی
چون حمام ،کاروانس را ،عمارت نقارهخانه و حت ّی حجرههای صحن
در طرح توسعۀ شاهچ راغ به طور کامل تخ ریب شدند .در دورۀ پهلوی

ســال و نیم تا سه سال حمام را دائر کردند» (ش ریفی:۱۳۴۴ ،
.)۶۸

اما کاروانس را در سال  ۱۳۰۴ق توسط میرزا جاللالدین
مجداالشــراف ،مت ولی وقت شــاهچ راغ ،بازســازی شد .از
آنجا که پس از زلزلۀ  ۱۲۳۹ق تا ســالها این بنا وی ران بود
تصرف کرده بودند .در زمان
بخشهایی از آن را اط رافیان ّ
بازســازی کاروانســرا این بخشها دوباره خ ریداری شــد.
مجداالش راف در این باره م ین ویسد:
5

«ب رادر مقامی حاجی محمد اسماعیل معمار آستانه مبارکه
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و سایر استادان را جمع نموده ب رای ط راحی سمت رو به آفتاب
تیمچه چــون دکاکین از بازارچه حاجی محمد کاظم خان را
به قیمت گزاف خ ریده شد و حال آنکه اراضیش بالشک از

آستانه است؛ چ را که سابقاً این میدان گاوکشها تیمچه دو طبقه

تصویر شــمارة  :۶محل قرارگیری اجزای مجموعه شاهچراغ در دورۀ صفویه بر

روی عکس هوایی  ۱۳۳۵ش .کاروانســرای دورۀ صفویــه  ۴۰در  ۴۲ذرع بود و
عمارت نقارهخانه در جبهه جنوبی آن قرار داشت؛ مأخذ :بازیار۳۱ :۱۳۹۴ ،

نت وانســتند این زمی نهای تصاحب شده را باز پس گی رند.
توج ه بــه ابعادش در دورۀ صف ویه با
بناب راین کاروانســرا با ّ

عمارت نقارهخانــه هم مرز بوده اســت .م یت وان احتمال

داد که عمارت نقارهخانه در ضلع جن وبی کاروانس را ق رار
داشته است .این در حالی اســت که در دورۀ پهلوی بنابر
نوشتۀ ســاحی نقارهخانه جدا از کاروانســرا و در وسط

کوچ های در جنوب آن واقع شــده بــود .امّا حمام هم در

دورۀ پهلــوی و هم در دورۀ صفوی بنابر وقفنامه در ضلع
شــرقی کاروانســرا ق رار داشــت .محدودۀ حمام بر روی
توج ه به بام آن مشخّ ص است.
عکس ه وایی  ۱۳۳۵ش با ّ

تصویر شمارة  :۷محل قرارگیری اجزای مجموعه شاهچراغ در دورۀ پهلوی بر

روی عکس هوایی  ۱۳۳۵ش .بخشهایی از کاروانسرا را اطرافیان پس از زلزلۀ
به دورة صفوی داشت؛ مأخذ :کاراندیش و زارع۷۲ : ۱۳۹۰ ،

دوم (سال  ۱۳۴۱ش) سالحی این مجموعه را چنین توصیف م یکند:
«درب جن وبی بقعۀ شاهچ راغ به صحن کوچکی باز م یشود [ ]...این

محوطه دارای حج رات متعدد اســت [ ]...و بســیار شبیه تجارتخانههای
قدیمی م یباشد و از آنجا رو به مشرق که بیرون روند م یرسند به حمام
حض رتی که از موقوفات امامزاده اســت و [ ]...رو به جنوب م یرسند به

عمارتی که ســابقاً ن وبتهــای حضرت آنجا جمع شــده و ن وبتی (نقاره)
م یزدند و به عمارت نقارهخانه مشهور است» (نیری ۱۱۴ :۱۳۷۸ ،و .)۱۱۵

از دورۀ صف ویه و یا قاجاریه ســندی تص ویری ب رای تعیین حدود

بقعه و کاروانس را و حمام و عمارت نقارهخانه وجود ندارد .چنانکه

طبق متون بررسی شده محدودۀ ق رارگیری این بناها در دورۀ صف ویه
تا حدود زیادی همان محدودۀ ق رارگیریشــان در دورۀ پهلوی بوده
توج ه به مدارک
اســت .بناب راین با شناســایی محدودۀ این بناها بــا ّ

دورۀ پهلوی م یت وان موقعی ّت ق رارگیری آنها را نســبت به بقعه در

دورۀ صفوی نیز پیدا کرد .تنها ســند تص ویری که م یت وان روی آن
محــدودۀ ق رارگیری این بناها را در دورۀ صف ویه با مقابله و مقایســۀ

آن تص ویر با متون ذکر شده شناسایی کرد عکس ه وایی  ۱۳۳۵ش
است (تصاویر شمارة  ۶و .)۷

بــر روی این عکس ه وایــی صحنی که در جنــوب بقعه دیده

م یشــود صحن کاروانس رایی اســت که در دورۀ قاجاریه بازسازی

شــد .از این رو ســاحی در دورۀ پهلوی آن را به تجارتخانههای

قدیمی تشبیه کرده است .بخشهای ساخته شده حول این صحن
نیز حجرههای کاروانس را است .در وقفنامۀ صفوی از این صحن

ق رارگیــری اجزای مختلف مجموعــه را در دورۀ صف ویه و
قاجاریه تعیین کرد (تصاویر شمارة  ۶و .)۷

بیــن بقعــه و بناهایــی که در این دوره ســاخته شــد

پی وندهــای مختلف کالبدی  -فضایــی ،وقفی ،حمایتی

و ذهنی وجود داشــت .این بناها که بان یشــان مشــترک بود ،در
دورۀ زمانی مشــخّ صی در محدودۀ مکانی خــاص و حول بنایی
شــاخص شکل گرفته بودند .آنها در ج وار یکدیگر ساخته شده

توج ه به ســاخته شدن ه مزمان آنها
بودند و به هم راه داشــتند .با ّ
شــاید بت وان به مصالح و تزیی نهای مشابه در برخی از این بناها و
به عالوه تکنی کهای ساخت مشترک اشاره کرد.

تعمی رات بقعه و ساخت بناهای جدید به دست حامیان مشترک

انجام م یشــد .چنانکه میرزا حبیب بانی ایــن بناها و فردی به نام

خ واجه مظف رالدین علی مباشــر و معمار و سرکار آنها بود (زارع،

 .)۸ :۱۳۹۰بناهایی چون حمام و کاروانس را ،در نزدیکی بقعه ،وقف
بر آن بودند .به عالوه بقعه موقوفاتی در سطح شهر و خارج از شهر

داشت که عالوه بر خود بقعه بناهای ساخته شده در این دوره را نیز
تأمین م یکرد؛ به گ ونهای که اگر یکی از این بناها تخ ریب م یشد

از محل درآمد موقوفات تعمیر م یشــد (نامعلوم ۹۴۷ ،ق) .بناب راین

پی وند حمایتی و وقفی بین این بناها و بقعه وجود داشت.

معرف نوع ذهنی ّت در مورد
بــه عالوه با ّ
توج ه به اینکه نــا م مکان ّ

آن مکان اســت ،نام این بناها که به احمد بن موسی (ع) و در زمانی

بعد به شــاهچ راغ منتسب م یشد از پی وند ذهنی بین این بناها و بقعه
خبــر م یداد .بناب راین ،این بناها به علّت حضور بقعه در این مکان و

حول آن شکل گرفته بودند و پی وندهای مختلفی با آن داشتند؛ آنچه

م یت وانــد بقعه را به هم راه این بناها تحت یک عالقه جمع کند .در

با «طول شــماال ف یالجنوب چهــل ذرع و عرض آن قبلة فی الصبا

واقع م یت وان از بقعه و این بناها به مثابه یک مجموعه سخن گفت.

ایــن صحن در دورۀ پهلوی ک متر از این مقدار بوده اســت؛ چ راکه

(ع) در قرن هفتم ق بنایی بر آن ســاخته شــد .در قرن هشتم ق ،در

آن را اط رافیــان تصاحب کردند و در هنگام بازســازی کاروانســرا

شــده بود ،بناهایی چون مدرسه و زاویه و مقبره تاش یخاتون حول

چهل و دو ذرع» (نامعلوم ۹۴۷ ،ق) یاد شده است ،در حالی که ابعاد

پــس از زلزلۀ  ۱۲۳۹ق و تخ ریب کاروانســرا بخشهایی از اراضی

بررسی تحوالت مجموعۀ احمد بن موسی (ع) در شهر شیراز در دورۀ صفویه

تصرف کردند .پس کاروانسرا در دورۀ پهلوی ابعاد کوچ کتری نسبت
 ۱۲۳۹ق
ّ

بناب رایــن روی عکس ه وایــی  ۱۳۳۵ش م یت وان محدودۀ

بنابر آنچه گفته شــد پس از پیدا شدن مدفن احمد بن موسی

تداوم ســن ّت مجموعهســازیای که از قرن پی شتر در شی راز آغاز
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این بقعه ســاخته شــد؛ بناهایی که به اعتبار بقعۀ احمد بن موسی

(ع) موجودیّــت م ییافتند .از قرن هشــتم تا قــرن دهم ق تعمیری
در ایــن مجموعه صــورت نگرفت به گ ونهای کــه در قرن دهم ق

بخشهایی از مجموعه چون مدرســه از بیــن رفت و بخشهایی
چون بقعه نیم هخ رابه بودند .در این زمان بقعه تعمیر شــد و بناهای

مختلفــی چون میدان و کاروانســرا و حمــام و نقارهخانه و  ...در
اط راف آن ســاخته شــد .بناهایی که با برق راری پی وندهای مختلف
کالبدی و ذهنی و حمایتی و  ...با بقعه م یت وانند به هم راه بقعه به

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره بیست و سوم بهار 1395

مثابه مجموعهای شهری بازتع ریف ش وند (نمودار شمارة .)۲
شــکلگیری چنیــن مجموعــهای در این دوره توســط یکی از
صاحــب منصبــان حکومتی نشــان م یدهد که چگ ونــه در دورۀ
صف ویه با زمینۀ اقتصادی مناســب ،حامیانی با ســاخت و سازهای
بزرگ به خصوص حــول بناهای مذهب یای چــون بقعۀ احمد بن
موســی (ع) ،در سیاستهای دینی حاکمان مشــارکت م یکردند.
توج ه هرچه
در واقع تغییر سیاســت حاکمان و رواج تشــی ّع سبب ّ
بی شتــر بــه بناهایی چــون بقعۀ احمد بن موســی (ع) شــده بود.
واگذار شدن ت ولیت به فردی وابسته به حکومت و صاحب منصب
شی خاالســامی و کالنتری و قضاوت در زمانی که بســتر مناسب
اقتصادی ف راهم بود زمینۀ گسترش بقعه و شکلگیری مجموعهای
جدیــد را ایجاد کرد؛ مجموعهای که تــا دورۀ پهلوی اول با اندک
تغیی راتی ه مچنان پابرجا بود.

تشی ّع از رونق بعضی خانقاهها و تکایا کم شد؛ مانند رباط و خانقاه
شــیخ ابوعبداﷲ خفیف و شــیخ روزبهان و شــیخ ابوذرعه و رباط
مقاریضی در مح لّــۀ باهلیه .برعکس بقع ههای امامزادگان و عارفان
توج ه قــرار گرفت و بر توســعه و رونق آنها
شــیع یمذهب مورد ّ
افزوده شد (افسر .)۱۶۷ :۱۳۵۳ ،ب رای نم ونه ساختمان کن ونی امامزاده
ســید عالءالدین حســین به جا مانده از دورۀ صف ویه است و تاریخ
 ۹۲۳ق و نــام حاکم فــارس در آن زمان را بر خود دارد (مصطفوی،
 .)۶۸ :۱۳۴۳بــه عالوه مصطفوی بنای اصلی امــا مزاده میرمحمد را
نیز متع لّق به دورۀ صف ویه م یداند (پیشــین .)۶۴ :امامزاده احمد بن
توج ه بی شتری ق رار گرفت و
موســی (ع) نیز در همین دوره مــورد ّ
مجموعــهای جدید ،چنانکه در بخش قبل آمد ،حول آن شــکل
گرفت .شکلگیری این مجموعه سبب توسعۀ ارتباط بقعه با شهر
نیز شد.
در دورۀ صف ویه به نظر م یرســد اصل یت رین گذر ،گذر شمال یـ
جن وبی شــی راز بود که از دروازه اســتخر (دروازه قرآن کن ونی) آغاز
و به دروازه کازرون ختم م یشــد و بین شهرهای شمالی و جن وبی
شــی راز ارتباط برق رار م یکرد .بازارهای اصلی شــهر در این مســیر
شــکل گرفته بود و بناهای مهــم حکومتی صفوی نیز در کنار آن
ق رار داشــت .این گذر اصلی از کنار بقعۀ احمد بن موسی (ع) نیز
م یگذشــت .در واقع این مســیر ماهی ّتی تجاری ،سیاسی و حتی
مذهبی داشــت .با ساخته شدن کاروانســرای احمد بن موسی (ع)

تحوالت بقعۀ احمد بن موسی (ع) از قرن هفتم
نمودار شمارة :۲
ّ
تا دهم ق.

تحوالت مجموعه در شهر
ّ

38

پیش از حکومت صفوی مذهــب در ای ران مجموعهای بود
آمیخته از تســن ّن ،تص ّوف و تشی ّع ،و خانقاهها نقش مه ّم ی در
زندگی مردم داشــتند .دولتها هم به طور غالب ســن ّی بودند
(جعف ریان .)۱۳ :۱۳۸۹ ،در دورۀ صف ویه در شــهر شی راز با رواج

تصویـر شـمارة  :۸موقعیـت قرارگیـری مجموعـۀ احمد بـن موسـی (ع) در مرکز

شـهر و در کنـار مسـیر اصلـی شـمالی و جنوبـی .با سـاخته شـدن کاروانسـرای
شـاهچراغ در جنـوب بقعـه ارتبـاط تجـاری مجموعـه با این مسـیر اصلـی برقرار

شـد و بـا شـکلگیری دکانهـای صحن مجموعـه با جریـان تجـاری و تفریحی
بازارهـای اطـراف همراه شـد .مأخذ نقشـۀ پایـه :پاکـزاد :۱۳۹۰ ،نقشـۀ ۱۰۶

در جنوب بقعه در کنار این مســیر و در هم راهی با ج ریان تجاری
آن ،پی ونــد مجموعۀ احمد بن موســی (ع) با این گــذر اصلی در
شــهر مستحک متر شد (تص ویر شــمارة  .)۸به عالوه با ساخته شدن
دکانها جنبــۀ اقتصادی و حت ّی تف ریحی این مجموعه در هم راهی
با بازارهای اط راف پررنگتر شــد .کارکردهای شهری جدیدی که
در ایــن دوره در مجموعه شــکل گرفت گ ویای گســترش ارتباط
مجموعه با شهر و حت ّی خارج از شهر است:
« ...و ت رتیــب طعام لیل و نهار جمعــه و عیدین و آش یومی فق را

و مســاکین و عاب رین و نازلین یومیه دهند و ده من نان در وجه صدقه
فرق همایون شــاه عالم پناه طهماســب به مســتحقان دهند .و ت رتیب

شــربتخانه جهت ضیافت زائ رین و فق را نماید و فرش و روشــنایی و تصویر شمارة  :۹بقعۀ احمد بن موسی (ع) در مرکز شهر بود و بزرگترین گنبد

وظایف حفاظ و موذن و خادمان حســب الضرورت نمایند .و یکصد
پی راهن و ســی کپنــک (=باالپوش) و ســی پاافزار در [ه ر] ســالی به

بناب رایــن مجموعۀ احمد بن موســی (ع) با داشــتن اجزایی چون
آشخانه و شــربتخانة مح ل ّی بــرای تأمین خــوراک و به عالوه
پوشاک نیازمندان و فقی ران سطح شهر و حتی زای ران خارج از شهر
بود .حمام مجموعه نیز نمودی از گســترش این ارتباط با شهر بود
چنانکه مح ل ّی ب رای اســتحمام اهالی مح لّههای نزدیک و به عالوه
زای ران سطح شهر و یا خارج آن بود.
در این دوره مجموعۀ احمد بن موســی (ع) در مرکز شــهر ق رار
داشــت و مه مت رین مجموعۀ مذهبی و زیارتی شــهر شــد .میزان
اهمی ّــت این بقعــه را در این زمــان م یت وان از میــان روایتهای
مختلف جســتجو کرد .ب رای نم ونه تاورنیه ،جهانگرد ف رانســوی،
در دورۀ صفویــه بقعۀ احمد بن موســی (ع) را بهت رین بنای آجری
در شــهر معرفی م یکند که برخالف دیگــر بناها در مقابل باران
تاب آورده و به ســبب قداســتش بیش از دیگــر بناها نگهداری
شده اســت (تاورنیه .)۳۳۵ :۱۳۸۹ ،به عالوه در وقفنامۀ این دوره
بقعــۀ امامزاده می راحمد (ع) «اظهر و اوضح بقاع و اشــرف و انور
مزارات بلده» معرفی شده است (نامعلوم ۹۴۷ ،ق) .در تصویری به
جا مانده از دورۀ صفویه بقعۀ احمد بن موســی (ع) در مرکز شهر
و با گنبدی بزرگتر از دیگر گنبدهای شــهر کشیده شده است
توج ه
(تصویر شــمارة  .)۹مرکزیت یافتن این مجموعه در شی راز و ّ
به آن را م یت وان در اشعار متع دّدی که اهلی شی رازی ( ۸۵۸ـ ۹۴۲
ق) ب رای آستان این حضرت سروده است ،دید .این در حالی است
که تا پیش از آن ابیات کمی دربارۀ احمد بن موســی (ع) سروده
شده بود (م رادی.)۲۰۴ :۱۳۹۴ ،
توج ه به آنچه گفته شــد مجموعۀ احمد بن موســی (ع) در
بــا ّ
این دوره عالوه بر ق رارگیری در مرکز عینی شــهر مرکز ذهنی شهر
نیــز بود .در همیــن دوره ک مکم اما مزاده احمد بن موســی (ع) به
شــاهچ راغ معروف شــد (پیشــی ن) و پس از مدّتی حت ّی محدودۀ
اط راف مجموعه ،مح لّۀ شاهچ راغ نام گرفت (افسر.)۱۶۷ :۱۳۵۳ ،

در ایــن دوره موقوفههــای مجموعه در شــهر و حت ّــی خارج از
شــهر نیز نسبت به قبل گسترش یافت .پیش از آغاز دورۀ صف ویه
موقوفات بقعه به ق ریۀ میمند و شــش قطعه زمین در قص رالدشت و
یک ســوم ق ریه تبدیان در حومه شی راز محدود بود .امّا با آغاز دورۀ
صف ویه میرزا حبیب ،مت ول ّی مجموعه ،و شــاه تهماســب و دیگ ران
موقوفههای زیادی از ق ریه و مزرعه و بستان و بازار و بناهای مختلف
در شهر شی راز و حت ّی در حومه و بلوکات آن ب رای مجموعه تعیین
کردند (نامعلوم ۹۴۷ ،ق) .بناب راین در دورۀ صف ویه موقوفات مجموعه
بسیار گســترش یافت؛ آنچه مؤید جایگاه جدید مجموعۀ احمد
بن موسی (ع) در شهر در دورۀ صف ویه بود.
با ســاخته شــدن کاروانس رای شــاهچ راغ در جنوب بقعه بخش
تجاری مجموعه با ج ریان تجاری مســیر اصلی شــمالی ـ جن وبی
شــهر هم راه شد؛ مســیری که از بازارهای اصلی و کاروانس راهای
مهم شــی راز م یگذشــت .به عالوه با شکلگیری دکانهای صحن
ج ریان تجاری و تف ریحی در هم راهی با بازارهای مهم اط راف چون
بازار مرغ و بازار حاجی و بازارهای دیگری چون بازار ســر چهارراه
(بازار بین شــاهچ راغ و مســجد نو) و بازار سر حوض آقا (بازار بین
شــاهچ راغ و امامزاده میرمحمد) شــکل گرفت .ساخته شدن حمام
شاهچ راغ در شرق کاروانس را فضایی عامالمنفعه در خدمت شهر را
ایجاد کرد؛ فضایی که محل رجوع روزانه مردم بود .شــربتخانه و
آشخانه مجموعه نیز مح ل ّی ب رای خدمت به شــهر و نیازمندان آن
بود .به عالوه عمارت نقارهخانه فضایی را ب رای شهر ف راهم م یکرد
که بت وان از آن ط ریق اخبار را به مردم رساند و وقت را به آنان اعالن
کرد .گســترش وسیع موقوفات مجموعه در دورۀ صفوی نسبت به
دورههای قبل عالوه بر تأمین بقای کارکردهای شهری شکلگرفته
در مجموعــه پی وند مجموعه را نیز با بخشهای مختلف شــهر و
حتی خارج از شــهر گســتردهتر م یکرد و بر ذهنی ّــت اف راد در به
جــا آوردن بخشهای مختلف شــهر با مجموعۀ شــاهچ راغ تأثیر
م یگذاشت.

بررسی تحوالت مجموعۀ احمد بن موسی (ع) در شهر شیراز در دورۀ صفویه

مستحقین دهد» (زارع.)۸ :۱۳۹۰ ،

را داشت .مأخذ :کاراندیش و زارع۳۱ :۱۳۹۰ ،
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جدول شمارة  :1تغییرات شاهچراغ در دورۀ صفویه و نسبت آن
تغییرات شاهچراغ در
دورۀ صفویه

نسبت تغییرات مجموعه شاهچراغ با شهر

ساختن کاروانسرای
شاهچراغ

ـ فعال شدن بخش تجاری مجموعه در ارتباط با شهر
ِ
تجاری مسیر اصلی
ـ همراهی مجموعۀ شاهچراغ با جریان
شمالی ـ جنوبی شهر

شکلگیری دکانهای
صحن شاهچراغ
ساختن حمام شاهچراغ
اضافه شدن شربتخانه
و آشخانه به مجموعۀ
شاهچراغ

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره بیست و سوم بهار 1395
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تغییرات با شهر

ـ همراهی مجموعۀ شاهچراغ با جریان تجاری و تفریحی
بازارهای مهم شهر در اطراف مجموعه (بازار حاجی ،بازار
مرغ ،بازار سر چهارراه ،بازار سر حوض آقا)

ـ شکلگیری مکانی عمومی در خدمت شهر (بنای
عامالمنفعه)
ـ محل رجوع روزانه مردم شهر و معاشرت آنها
ـ شکلگیری مکانی در خدمت نیازمندان شهر
ـ تأمین خوراک فقیران و مستحقان شهر و زایران

ساختن عمارت نقارهخانه

ـ اعالن وقت و اخبار به شهر

تعیین موقوفههای مختلفی
در سطح شهر و خارج از
آن برای مجموعه

ـ شکلگیری ذهنیت متفاوتی از شهر و شناخته شدن
موقوفهها در سطح شهر و خارج از آن با شاهچراغ در
ذهنیت مردم
ـ گستردهتر شدن ارتباط مجموعه با اجزای شهر و خود شهر

نتیجه گیری
پژوهش حاضر نشــان م یدهد که چگ ونه تغییر ش رایط زمانه یا
به عبارت دیگر تغییر سیاستهای نظام حاکم ،تحوالت اقتصادی
و  ...باعث شــکلگیری تحوالتی در زمینۀ معماری و شهرســازی
م یشــود .جایگاه جدید مجموعــۀ احمد بن موســی (ع) در دورۀ
صف ویه و گســترش بقعه در قــرن دهم ق ،نمود اوضاع سیاســی،
مذهبی و اقتصادی دوران صف ویه بود .با رواج تشی ّع و ت ولیت مجدد
خاندان شــریفی که صاحب منصبهای مهم حکومتی و در زمینۀ
اقتصادی مناسب سیاستهای دینی حاکمان در این دوره بودند ،از
ساخت چنین مجموعههایی حمایت م یشد.
بقعۀ احمد بن موسی (ع) ،که به نظر م یرسد از قرن هشتم ق پس
از ســاخت و سازهای تاش یخاتون تا آغاز قرن دهم بدون تعمیر رها
شده بود ،در نیمۀ اول قرن دهم ق تعمیر اساسی شد و اجزای جدیدی
چون بقعۀ دو طبقۀ کاظمیه و کاروانســرا و حمام و نقارهخانه و ...
به آن اضافه شــد .اجزایی که بیانگر شکلگیری مجموعهای جدید
مطابــق با شــرایط زمانه و در زمینۀ خاص دورۀ صفــوی بود و زمینۀ
ارتباط هر چه بی شتر مجموعه را با شــهر ف راهم آورد و مجموعه را
بیش از پیش در پی وند با اســتخ وانبندی شهر ق رار داد .کارکردهای
شهری مجموعه در این دوره نمایانگر حضور ف ّع ال مجموعه در شهر
ِ
تجاری
بود .شکلگیری کاروانس رای مجموعه در هم راهی با ج ریان
مسیر اصلی شمالی ـ جن وبی ،ساخته شدن دکانهای اط راف صحن
در کنار بازارهــای مهم اط راف مجموعه و متناســب با کارکردهای
آنهــا ،احداث حمــام مجموعه به منزلۀ محل رجــوع روزانۀ مردم و
شــکلگیری نقارهخانه به مثابه محل اعــان وقت و اخبار خاص و
 ...نمودهایی از گسترش ارتباط مجموعه با شهر و حضور مجموعۀ

احمد بن موســی (ع) در جایگاه جدیدی به مثابه فضایی شهری در
شی راز صفوی بود .عالوه بر این موقعی ّت ق رارگیری مجموعه در مرکز
شهر و در همسایگی فضاهای مهمی چون مسجد نو و مسجد عتیق
و بازارهای بزرگ و گذر اصلی شهر نیز به گسترش ارتباط مجموعه
با شهر کمک م یکرد .این حضور فعال مجموعه در شهر به هم راه
موقعی ّــت ق رارگیری مجموعه در مرکز عینی شــهر ،آن را نه تنها به
«اظهر و اوضح بقاع» (نامعلوم ۹۴۷ ،ق) که به «اشــرف و انور مزارات
تسری یافتن نام جدید مجموعه
بلده» (پیشی ن) نیز تبدیل کرده بودّ .
(شــاهچ راغ) به محلۀ اط راف آن و گسترش یافتن موقوفات مجموعه
در سطح شــهر و حومه و بلوکات حت ّی توســط حاکم ای ران ،نشان
از جایگاه جدید این مجموعه در شــهر شــی راز دورۀ صف ویه و حتی
ف راتــر از آن دارد .جایگاهی که در دورههای بعد نیز در صورتهای
گ وناگون تداوم م ییابد به گ ونهای که در دوران معاصر ،شــی راز را به
«سومین حرم اهل بیت (علیهم السالم)» معروف م یکند.

پی نوشت ها

 .1در فرهنــگ مه رازی ذیل «زاویه» معانی زیر آمده اســت :گوشــه ،خانه،
حجره ،نمازخانه ،ربات ،کاروانســرای ویژه ته یدســتان ،خانقاه (رفیعی
توج ه به آنچه ابنبطوطه
سرشــکی و همکاران .)1382 ،در اینجا زاویه با ّ
گفته است مکانی بود که به مساف ران طعام داده م یشد.
 .2در دوران صف ویــه صدر مقامی مذهبی بود که از طرف پادشــاه ریاســت
محکم ههای شــرعی را عهدهدار م یشــد .مه مت رین وظایف صدر ادارة
موقوفات و نظارت قضایی بود .نعیین حاکمان شــرع ،مباشــران ،علما و
مدرسان و شی خاالسالمها و قاض یها و پی شنمازان و مت ولیان و  ...با صدر
بود (حسینی و رض وانی منفرد.)۱۶۱ :۱۳۹۰ ،
 .3شی خاالســامها و قاضیان امــور قضایی را انجام م یدادنــد .ب رای مطالعۀ
بی شتر نک :پیشین.۱۶۲ :
 .4در یکی از گ واه یهای این وقفنامه تاریخ «تســع و ســتین و ثمانمائه»
یعنــی  ۸۶۹ق آمــده اســت .از طرفی واقــف در متــن وقفنامه «رجوع
فرمــود ت ولیــت این وقف را بــه [ ]...محمدبــن منصور [ ]...الدشــتکی».
محمدبنمنصور دشــتکی از ســال  ۸۲۸ق تــا  ۹۰۳ق زندگی م یکرد .به
عالوه در این وقفنامه از اب والمظفر جهانشــاه به عن وان پادشاه وقت یاد
م یکند .اب والمظفر جهانشاه ( ۸۴۱ـ  ۸۷۲ه) معروفت رین پادشاه از سلسله
ق راق وینلوهاســت( .خ واندمیر ۴۷۸ :۱۳۶۷ ،ـ  .)۴۸۲با مقایسة این تاریخها و
تالش ب رای یافتن سالهای مشــترک آنها به نظر م یرسد این وقفنامه
م ربوط به نیمۀ دوم قرن نهم است.
 .5در منابــع مختلف از این بنا با نامهایی چون میــدان (وقفنامۀ صفوی)،
کاروانســرا (رازی )۲۴۳ :۱۳۷۸ ،و تیمچه (مجداالش راف ۳۵ :۱۳۵۴ ،و )۳۶
یاد شده است.
 .6منظور وقفنامۀ به جا مانده از دورۀ صف ویه است.
 .7به آستانۀ احمد بن موسی (ع) معروف به شاهچ راغ در این زمان آستانۀ احمدی
هم گفته م یشد (به سبب نام حضرت که احمدبن موسی (ع) است).
 .8مجموعههای دیگری هم در این قرون (قرن  ۷و  )۸در شــی راز ســاخته شده
بود؛ از جمله در قرن  ۷ق وزیر اتابک تلکه در نزدیکی مسجد جامع عتیق،
مدرسه و رباط و سقای های ســاخت .یا وزیر اتابک اب وبکر به نام فخ رالدین
اب وبکر نزدیک خانۀ اتابک مســجد جامع و مدرســه و رباط و دارالشــفا و
دارالحدیث به نام فخری ساخت (زرکوب شی رازی ۱۵۲ :۱۳۸۹ ،و .)۱۵۳

فهرست منابع و مراجع

2828نیری ،محمد یوســف ،)۱۳۷۸( ،دو رســاله در حاالت و کرامات
حضرت شاهچراغ .انتشارات دانشگاه شی راز.
2929هیلــن ب راند ،ربــرت« .مقابــر» ،ترجمۀ ک رامــتاهلل افســر .در :کیانی،
محمدیوســف ( ،)۱۳۸۷معماری ایران (دورۀ اســامی) ،ته ران:
انتشارات سمت.
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1 .1ابنبطوطه ،)۱۳۳۷( ،ســف رنامۀ ابن بطوطه .ترجمۀ محمد علی
موحد ،زیر نظر احسان یارشاطر ،مجموعۀ ای رانشناسی ،بنگاه ترجمه
و نشر کتاب ،ته ران.
2 .2افســر ،ک رامتاﷲ ،)۱۳۵۳( ،تاریخ بافت قدیمی شــیراز ،سلسله
انتشارات انجمن آثار ملی ،ته ران.
3 .3افشار ،ایرج ،)۱۳۸۵( ،فرهنگ ایران زمین ،جلد  ،۲۰سخن ،ته ران.
4 .4اهــری ،زه را و حبیبی ،محســن ،)۱۳۹۴( ،میدان بهارســتان :تج ربۀ
نووارگی در فضای شهری ایرانی ،دفتر پژوهشهای فرهنگی ،ته ران.
5 .5بازیــار ،مرضیه ،)۱۳۹۴( .بازشناســی مجموعۀ شاهچراغ (ع) به
مثابه فضای شهری در دورۀ قاجاریه ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد
به راهنمایی مهندس عادل فرهنگی و مشاوره دکتر زه را اهری .دانشگاه
شهید بهشتی .دانشکده معماری و شهرسازی ،ته ران.
6 .6بلــر ،شــیال ،)۱۳۸۷( ،معماری ایلخانی در نطنز :مجموعه مزار
شیخ عبدالصمد ،ترجمه ول یاهلل کاوسی ،فرهنگستان هنر جمهوری
اسالمی ای ران ،ته ران.
7 .7پاکزاد ،جهانشــاه ،)۱۳۹۰( ،تاریخ شــهر و شه رنشینی در ایران،
انتشارات آرمانشهر ،ته ران.
8 .8تاورنیه ،ژان بابتیســت ،)۱۳۸۹( ،ســف رنامۀ تاورنیــه ،ترجمه ارباب
شی رافی ،انتشارات نیلوف ر.
9 .9جعف ریــان ،رســول ،)۱۳۸۹( ،صفویه در عرصــۀ دین ،فرهنگ و
سیاست ،جلد  ،۱پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم.
1010جنید شــی رازی ،جنید بن محمــود ،)۱۳۶۴( ،هزار مــزار ،کتابخانه
احمدی ،شی راز.
1111حبیبی ،ســید محسن ( ،)۱۳۹۰از شار تا شهر ،ته ران :دانشگاه ته ران.
مؤسسه انتشارات.
 1212حسینی ،سید محمد و رض وانی فرد ،احمد« .)۱۳۹۰( ،ساختار نظام قضایی
عصر صفوی» ،مجله حقوق ،شماره  ،۲۳ص  ۱۵۵ـ .۱۷۰
1313حســینی فســائی ،حاج میرزاحسن ،)۱۳۶۷( ،فارســنامه ناصری،
موسسه انتشارات امیرکبیر ،ته ران.
1414خ واندمیــر ،)۱۳۶۷( ،حبی بالســیر ،ج  ،۳بــه کوشــش محمــود
دبیرسیاقی ،خیام ،ته ران.
1515رازی ،امین احمد ،)۱۳۷۸( ،تذکرۀ هفت اقلیم ،به تصحیح محمدرضا
طاهری ،سروش (انتشارات صدا و سیما) ،ته ران.
1616رضائــی ،امید ،)۱۳۸۲( ،فهرست اسناد موقوفات ایران ،دفتر اول:
استان فارس ،معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خی ریه ،ته ران.
1717رفیعی سرشــکی ،بیژن و رفی عزاده ،نــدا و رنجبر کرمانی ،عل یمحمد،
( ،)۱۳۸۲فرهنــگ مهرازی ایــران ،مرکز تحقیقات ســاختمان و
مسکن ،ته ران.
1818زارع ،ایمانعلی ،)۱۳۹۰( ،بازنویسی سند سن گنوشتۀ منصوب در
دیوار بقعۀ حضرت احمد بن موسی (ع) ،معاونت اوقاف آستان
احمدی و محمدی ،شی راز.
1919زاهــدی ،ســید یاســین« ،)۱۳۸۸( ،احمــد بــن موســی (ع)»،
در :سخن تاریخ ،شماره پنجم ،ص  ۹۰ـ .۱۱۱
2020زرکوب شــی رازی ،اب والعباس احمد بن اب یالخیر ،)۱۳۸۹( ،شــیرازنامه،
به کوشــش محمد ج واد جدی و احساناهلل شک راللهی ،موسسه تالیف،
ترجمه و نشر آثار هنری «متن» ،ته ران.

2121دیوالف وا ،مــادام ژان ،)۱۳۶۱( ،سف رنامه مادام دیوالفوا ،ترجمه علی
فرهوشی ،انتشارات دانشگاه ته ران.
2222ش ریفی ،ســید اب راهیم ،)۱۳۴۴( ،چراغ ایمان یا گلچین شریفی،
شی راز.
2323کاراندیش ،ف ریده و زارع ،فرزاد ،)۱۳۹۰( ،ماه تمام ،انتشــارات آســتان
احمدبن موسی ،شی راز.
2424مجداالشــرف ،جاللالدین محمــد ۱۳۲۳( ،ق) ،حاالت فیض آثار
حضرت احم دبن موسی الکاظم ،شی راز.
2525م رادی ،محمد« ،)۱۳۹۴( ،بررســی سیر شهرت نام و مرقد مطهر احمد
بن موســی (ع) در شــی راز به روایت متون ادبی و نخستین اشعار سروده
شــده در ســتایش آن حضرت تا آغاز عصر صفــوی» ،در مجموعه
مقاالت نخستین همایش علمی پژوهشی سومین حرم اهل
بیت (ع) ،ارم شی راز .ص  ۱۶۵ـ  ،۲۰۸شی راز.
2626مصطفوی ،سید محم دتقی ،)۱۳۴۳( ،اقلیم پارس (آثار تاریخی و
اماکن باستانی فارس) ،انجمن آثار ملی ،ته ران.
2727نامعلوم ۹۴۷( ،ق) ،وقفنامه صفوی حبی باﷲ الشریفی م ربوط
به احمد بن موســی (ع) ،در :معاونت اوقاف آســتان احمدی و
محمدی.
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