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شیراز یکی از شهرهای مهم مذهبی ایران اس��ت و این اهمیت به دلیل وجود مقبره 
شاهچراغ احمد بن موسی)ع( برادر امام رضا)ع( است. این مقبره از لحاظ معماری چند قرن 
سابقه دارد. طی دو قرن اخیر چند بار گنبد شاهچراغ آسیب دید که مرمت و بازسازی 
شد و اکنون به یکی از مهم ترین مجموعه های زیارتی شیعیان تبدیل شده است. مرمت 
گنبد و بارگاه شاهچراغ به ش��کل کنونی آن در دوره پهلوی و با همکاری آستان قدس 
انجام گرفت؛ موضوعی که تاکن��ون در پژوهش ها هنر و معماری به آن توجه نش��ده 
است. اسناد و مدارک موجود ابعاد بیش��تری از چگونگی شروع همکاری آستان قدس 
در دوره نیابت تولیت فخرالدین شادمان، س��ید جالل الدین تهرانی، محمد مهران، امیر 
عزیزی، باتمانقلیچ و پیرنیا طی سال های 1337 تا 1348هجری شمسی نشان می دهند که 

در تحقیقات و پژوهش های فارس شناسی به کلی نادیده گرفته شده اند.
در این مقاله با تکیه بر اسناد منتشر نشده آستان قدس  و روزنامه های چاپ مشهد و 
شیراز در آن دوره، علل و چگونگی همکاری آستان قدس در تعمیرات و بازسازی گنبد 
شاهچراغ، سیاست ها و فعالیت های هرکدام از نایب التولیه ها، هزینه های صرف شده 
در تعمیرات، تاثیرات هنری و معماری مش��هد و اصفهان بر گنبد و مجموعه شاهچراغ 

بررسی می شود.
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مقدمه 
مهم ترین زیارتگاه شهر ش��یراز بقعه میر سید احمد بن موس��ی)ع( برادر امام رضا)ع( معروف به 
شاهچراغ اس��ت که بنا بر روایات برادر بزرگ امام رضا)ع( بوده اند. آن حضرت بعد از درگذشت در 
شیراز مدفون شد و شاهچراغ مقبره اوست. در زمان اتابک ابوبکر سعد بن زنگی بقعه و گنبدی بر 
مزار وی ساخته شد و اتابک نیز رواقی بر آن افزود و سپس ملک تاش خاتون، مادر شاه ابواسحاق 
اینجو در سال های 745 تا 750قمری تعمیرات اساسی در آن انجام داد و بقعه، بارگاه و مدرسه عالی 
برای خود در جنوب آن ساخت)مصطفوی، 1382: 63-64(. در زمان شاه اسماعیل اول صفوی به 
سال 912قمری متولی بقعه به نام میرزا حبیب الل شریفی تعمیرات اساسی در این بنا انجام داد. 
در سال 997قمری براثر زلزله نیمی از بنای ش��اهچراغ تخریب شد و تعمیر مجدد یافت. در قرن 
سیزدهم هجری نیز گنبد چند بار تخریب و تعمیر شد. براثر زلزله سال 1269قمری خرابی  به بقعه 

رسید و محمد ناصر ظهیرالدوله آن را تعمیر کرد.
آخرین بار مرحوم نصیر الملک گنبد ش��اهچراغ را تعمیر کرد اما به علت ش��کاف های متعدد، 
گنبد در سال 1337شمسی برچیده ش��د و به جای آن با آهن و مصالح ساختمانی مناسب گنبد 
سبک قابل دوام به همان طرح ساختند)همان: 64(. تا دوره پهلوی هنرمندان شیرازی به تعمیر و 
بازسازی گنبد شاهچراغ می پرداختند و به همین دلیل سبک هنری و کاشی کاری آن محلی بود و 
فنون بومی نظیر گنبد غنچه گلی، کاشی کاری گره چینی، معرق و هفت رنگ، مقرنس شیرازی یا 
خاک اندازی از جمله این موارد بود)پارسایی، 1388: 88(. ولی در تعمیرات و بازسازی دوره پهلوی 
تالش هایی از خارج از شیراز صورت گرفت و هنرمندان مشهدی و اصفهانی نیز وارد عمل شدند و 

بر ساخت گنبد شاهچراغ تاثیر گذاشتند که تاکنون بررسی نشده است. 
ساخت بناهای بزرگ و باشکوه در هر دوره ای هزینه های زیادی دارد و هنرمندان متعددی در 
آن نقش دارند. علل و انگیزه موثر بر ساخت یک اثر و برنامه ریزی برای تکمیل آن جزئیات بسیاری 
زیادی دارد که در منابع تاریخی کمتر به آن اشاره می شود و در مطالعات تاریخ هنر و معماری نیز 
بدان اشاره نمی شود، زیرا به ندرت اطالعاتی درباره آن باقی می ماند. تعمیر گنبد شاهچراغ نیز از 
جمله بناهایی است که تنها علی سامی در کتاب شیراز)سامی، 1347: 340( به طور مختصر بدان 
اشاره کرده است. به خاطر فقدان مدارک در این زمینه ها پژوهشگران تاریخ هنر و معماری بیشتر 
براساس حدس، گمان و ش��کل ظاهری ارتباط هنری بین بناها و تاثیر آن ها را بر یکدیگر بررسی 
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کرده اند در حالی که اگر اس��ناد و مدارک س��اخت بناها به خوبی نگهداری می شد به بسیاری از 
سئواالت متداول درباره هر بنا و ویژگی های هنری و معماری آن پاسخ داده می شد.

با این پیش زمینه، مدارک تعمیر گنبد شاهچراغ شیراز که در البه الی پرونده های آستان قدس 
باقی مانده، بررسی شد تا عوامل موثر بر ساخت آن و تاثیر هنری و معماری مناطق مختلف ایران 

بر مجموعه آستانه شاهچراغ بیشتر مشخص شود.
روش پژوهش در این مقاله به شیوه کتابخانه ای و اسنادی بوده و از طریق مطالعه اسناد متعدد 
منتشر نشده و روزنامه های چاپ مشهد طی چند دهه به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است. 

ضرورت  بازسازی گنبد شاهچراغ 
مهم ترین بازسازی اساسی گنبد شاهچراغ در اواسط دوره پهلوی انجام گرفت. دکتر شریفی 
متولی مجموعه ش��اهچراغ در گزارش خود درباره ساختمان حضرت ش��اهچراغ نوشته است: در 
سال 1336شمسی پس از تشخیص وضع خطرناک گنبد حضرت شاهچراغ و این که ممکن است 
از هم متالشی شود و بقعه، بارگاه آستانه و خانه های اطراف را منهدم و عده ای را تلف نماید، پس 
از مش��اوره با مهندس��ان و معماران ذی صالح و تایید کارشناس��ان اداره باستان شناسی، اوقاف و 
انجمن آثار ملی، گنبد برچیده شد. این تصمیم برای رفع خطر بود ولی مشکل را به طور کامل حل 
نمی کرد، زیرا برای ساختمان مجدد گنبدی چون آستانه شاهچراغ بودجه ای وجود نداشت. طبق 
تقاضای متولی سابق)مرحوم سید محمد حسین شریفی( و کمک مصطفی قلی رام، استاندار وقت 
فارس، کمیسیونی مرکب از علمای اعالم و افراد مورد اعتماد قاطبه اهالی شیراز به نام کمیسیون 
ساختمان گنبد تش��کیل ش��د و به وس��یله اعضا و روزنامه های محلی به خصوص جریده شریفه 
پارس از مردم شیراز و سایر نقاط ایران طلب استمداد شد تا هر مبلغ که می توانند به حساب های 

مخصوص ساختمان گنبد در بانک های مختلف واریز کنند.

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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طبق گزارش روزنامه استخر در مهرماه 1340شمس��ی چون گنبد کاشی قدیمی شاهچراغ 
شکافی برداشته بود و بیم افتادن و خراب شدن داش��ت، با تصویب و پیش بینی اداره اوقاف شیراز 
آن گنبد را به تدریج برداش��تند تا به جای آن گنبدی تازه بگذارند. برای تهیه مخارج آن راه اعانه 
را باز کردن��د که هر کس به قدر همت خود در این کار مذهبی ش��رکت نمای��د و پولی بدهد، زیرا 
این کار بزرگ و پرهزینه از توان متولی آس��تانه و اداره اوقاف خارج بود. مردم عالقه مند مجمعی 
به نام نظارت بر س��اختن گنبد از حضرات حجج اس��الم، چند تن از بازرگانان و دو سه تن از اداره 
باستان شناس��ی، از معمارهای درجه اول متولی تشکیل دادند و حس��اب جاری در بانک ملی باز 
نمودند و رئیس، نایب رئیس، منشی و صندوق دار را انتخاب کردند. این مجمع هر ماه یا دو ماه در 
مورد لزوم تشکیل می شد و کمک های مردمی را گردآوری می کرد و از این طریق پانصد هزار تومان 

اعانه جمع شد)استخر، ش 1881: 3(.
پس از دوره اس��تانداری مصطفی قلی رام، باقر پیرنیا که به س��مت اس��تانداری رسید، روند 
بازساری گنبد شاهچراغ را ادامه داد. وی در خاطراتش به نظارت بر صندوق ضریح تاکید کرده و 
نوشته که »من در آغاز برای سروسامان بخشیدن به این مسئله هیئت امنا تشکیل دادم که از همه 
دسته ها در آن عضویت داشتند و ش��مار آنان نیز هفت تن بود. با تشکیل هیئت امنا قفلی بر درب 
ضریح شاهچراغ زده و کلید آن را در جعبه ای ویژه نهاده و به وسیله هیئت الک و مهر شد. سپس 
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آن را به دس��ت خزانه دار هیئت سپرده و مقرر ش��د هر ماه درب ضریح را باز کرده و درآمد حاصل 
را پس از ش��مارش به حس��ابی که در بانک به امضای یکی از اعضای هیئت امنا و شریفی متولی 
موروثی شاهچراغ باز شده بود، سپرده شود تا به تدریج بتوان از محل این درآمد نوسازی های مورد 
نظر را انجام داد. این درآمد در ماه نخست نزدیک 30 هزار تومان بود که پس از یک سال به بیش 
از دویست هزار تومان رسید و در س��ال های پس از آن از یک میلیون تومان هم گذشت«)پیرنیا، 

.)254 :1382
 

طرح گنبد شاهچراغ
پس از تدارک مقدمات و مشخص ش��دن درآمد، موضوع تجدید بنای گنبد مطرح شد. ظرف 
چند ماه چندین طرح اس��کلت گنبد تهیه کرد و سپس بهترین و مس��تحکم ترین آن را مهندس 
سیحون، رئیس هیئت مهندسان اعزامی از تهران تهیه کرد. طبق گزارش دیگری انتخاب اسکلت 
آهنی براساس نقشه تنظیمی توسط استادکار درجه یک شیرازی به نام سید احمد رضازاده و تحت 

نظارت مستقیم مهندسان ذی صالح با وجود این که کاری بس دشوار بود، با موفقیت انجام شد.
چون تا زمان تهیه طرح اولین گنبد، مبلغی نزدیک دو میلی��ون ریال از طریق کمک مردمی 

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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و عواید آستانه از محل واگذاری حجرات برای دفن اموات آماده ش��ده بود، مصالح الزم به منظور 
ساخت اسکلت آهنی خریداری و قرارداد ساخت آن منعقد و با قطع نوار سه رنگ در اردیبهشت ماه 

سال 1338شمسی ساخت اسکلت آهنی گنبد شاهچراغ آغاز شد.

اسکلت در عرض مدت نسبتاً کوتاهی در محل خود نصب شد و در مجموع مقدار 360901/4 
کیلوگرم آهن در آن به کار رفت. مخارج برچیدن گنبد اولیه، نصب مجدد اس��کلت جدید، خرید 
مصالح و دس��تمزد در مجموع مبل��غ 1/575/838 ریال ش��د که همه تحت نظارت کمیس��یون 
ساختمان به مصرف رسید. تا این زمان مس��ئوالن آستان قدس رضوی وارد همکاری نشده بودند 
و از لحاظ هنری نیز نمی توانس��تند تاثیری داشته باش��ند. طرح گنبد جدید شاهچراغ منطبق با 
گنبدهای رایج در فارس بود، اما به تدریج با مش��خص ش��دن هزینه زیاد تکمیل گنبد، نهادها و 

شخصیت های دیگر برای ادامه کار وارد عرصه شدند که آستان قدس رضوی یکی از آن ها بود.
شروع همکاری آستان قدس رضوی در بازسازی گنبد شاهچراغ

اولین گزارش درباره کمک آستان قدس به آستانه شاهچراغ در سال 1337شمسی آمده است. 
عامل شکل گیری این مسئله و حلقه ارتباطی خیلی دقیق مشخص نیست؛ ولی گویا از مصاحبه 
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مطبوعاتی سید فخرالدین شادمان، نیابت تولیت آستان قدس در 25 آبان 1337شمسی آغاز شد 
که اعالم کرد آستان قدس تعهد پرداخت صد هزار ریال برای مس��اعدت به ساختن گنبد مقبره 
شاهچراغ در شیراز، برادر مکرم علی ابن موسی الرضا)ع(، کرده است)هیرمند، ش4، سال اول: 2 ؛ 
آفتاب شرق، ش 6034: 4 ؛ خراسان، ش 2711: 2(. این مسئله می توانست نشأت گرفته از چند 
عامل باشد. شخصیت علمی و فرهنگی دکتر سید فخرالدین شادمان در میان سایر نایب التولیه های 
دوره پهلوی ممتاز بود و نشان داد بیش از سایر نایب التولیه ها عالقه مند به فعالیت های فرهنگی 
است و از سوی دیگر شادمان با اقدامات اصالحی توانسته بود آستان قدس را از بحران مالی عبور 
دهد و با افزایش درآمد و ایجاد توازن در دخل و خرج آستانه زمینه را برای کمک های فرهنگی به 
سایر موسسات و اماکن مذهبی و فرهنگی فراهم آورد. آستان قدس به خاطر تجربیات  موفق در 
مرمت و بازسازی پیشتر نیز چنین کمک هایی به بازسازی اماکن متبرکه یا بناهای تاریخی کرده 
بود و از سال 1329شمسی در مرمت بنای خواجه ربیع، تربت شیخ احمد جامی و آرامگاه نادری 
نقش ایفا کرده بود و پیشنهاد همکاری و کمک به تعمیر گنبد شاهچراغ با این پیش زمینه ها انجام 

گرفت.  
مسئوالن اس��تان فارس نیز از مصاحبه شادمان مبنی بر کمک آس��تان قدس استفاده کردند 
تا حداقل از کمک مادی آستان قدس بهره مند ش��وند. مصطفی قلی رام، استاندار فارس و رئیس 
انجمن آثار ملی فارس دراول دی 1337شمس��ی طی نامه ای به نیابت تولیت آستان قدس اعالم 
کرد به طوری که ضمن مصاحبه بیان گردیده مبلغ صد هزار ریال از محل اعتبارات آستان قدس 
رضوی برای کمک به ساختمان گنبد حضرت ش��اهچراغ منظور گردیده است. وی ضمن تشکر 
و امتنان از این مساعدت بجا و پسندیده، درخواس��ت کرد نائب التولیه آستان قدس دستور دهد 
برای صدور حواله مبلغ نام برده اقدام مقتضی انجام گیرد)مرکز اسناد آستان قدس: 91614/9(. 
سید فخرالدین شادمان نیز با پاسخی مثبت به این نامه در 21 بهمن 1337شمسی به رام استاندار 
فارس پاسخ داد که به حسابداری آستان قدس دستور داده مبلغ صد هزار ریال کمک برای مخارج 
ساختمان گنبد حضرت شاهچراغ پرداخت کنند. با وجود این هماهنگی، حواله آستان قدس هنوز 
در 24 فروردین 1338شمسی به شیراز نرسیده بود)همان: 6 و 91614/5(. در حالی که دوره نیابت 
تولیت دکتر شادمان در آخرین روزهای سال 1337شمس��ی به پایان رسید و به جای وی محمد 
مهران به این سمت منصوب شد. حضور مصطفی قلی رام در مسند استانداری فارس و ارتباط وی 

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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با خراسان و به ویژه آستان قدس که مدتی سمت نیابت تولیت را نیز داشت، می توانست بر شکل 
گیری این همکاری و تعامل مؤثر باشد که علی سامی نیز در نامه اش به محمد مهران نایب التولیه 
جدید به آن اشاره ای کرده است. علی سامی، رئیس اداره آثار باس��تانی فارس، در نامه مورخ 25 
اردیبهشت 1338شمسی به محمد مهران ضمن تبریک انتصاب وی به نیابت تولیت آستان قدس 
اعالم کرد »در نتیجه تقاضایی که از طرف کمیسیون جمع آوری اعانه و نظارت بر ساختمان گنبد 
حضرت شاهچراغ)ع( و جناب رام اس��تاندار فارس و بنادر و رئیس انجمن آثار ملی فارس، در سال 
گذشته به عمل آمد، به موجب نامه شماره 11422- 37/11/21 مقرر فرموده بودند که مبلغ صد 
هزار ریال برای مساعدت به ساختمان گنبد حواله فرمایند؛ ولی حواله مزبور تاکنون نرسیده است. 
بنابراین چون از عالقه خاص جناب عالی به ش��هر ادب پرور شیراز و ایمان محکمی که به خاندان 
عصمت و طهارت دارند کامال مطلع می باشد به خود این حق را می دهد که استدعا نماید اینک که 
ساختمان اسکلت گنبد آغاز شده دستور فرمایند صدور و حواله مبلغ صد هزار ریال مقرر به عنوان 
حساب شمار 35036 ساختمان گنبد حضرت شاهچراغ یا به عنوان جناب رام ریاست انجمن آثار 
ملی فارس هر کدام صالح بدانند، تسریع به عمل آورند«)همان: 91614/3(. سید محمد حسین 
شریفی، تولیت آستانه متبرکه احمدیه)ع(، نیز یک روز بعد در 26 اردیبهشت1338شمسی به محمد 
مهران نوشت طبق پرونده مبلغ صد هزار ریال برای مساعدت به ساختمان گنبد شاهچراغ حواله 
فرمایند)همان: 91614/4(. ورود انجمن آثار ملی به مسئله بازسازی گنبد شاهچراغ نیز می توانست 
بر این تعامل موثر باشد. از دوره ای که سیاست ساخت یا مرمت بناهای ملی و یادمانی توسط انجمن 
آثار ملی در اولویت قرار گرفت تعامل خاصی بین موسسات فرهنگی در سطح شهرها و گاه در سطح 
ملی به وجود آمد و بازسازی گنبد ش��اهچراغ نیز از جمله مواردی بود که آن انجمن در مشاوره و 
نحوه ساخت آن نقش ایفا کرد و مصطفی قلی رام عالوه بر استانداری، رئیس انجمن آثار ملی فارس 

را نیز داشت که می توانست در جلب کمک مادی از آستان قدس موثر باشد.
گنبد طال یا گنبد کاشی

 با سا خته شدن اسکلت گنبد ش��اهچراغ، مردم شیراز و ایران آرزو داش��تند گنبد شاهچراغ 
روکش طال شود. محمد شریفی، متولی شاهچراغ در نامه به عالء، وزیر دربار درخواست کرد برای 
طال کردن گنبد حضرت احمد بن موسی)ع( اقدام شود)همان: 69161/23(. با وجود این پیشنهاد، 
عده ای در شیراز با این طرح مخالفت کردند. استدالل مخالفان از دو جنبه هنری و مادی قابل تامل 
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بود و به همین دلیل در کمیس��یونی مورد بررسی بیشتر قرار گرفت. اس��تدالل مخالفان از لحاظ 
هنری این بود که طالکاری گنبد ارزش هنری ندارد و بهتر اس��ت گنبد کاش��ی کاری شود. افراد 
ذی فن، باستان شناسان و اعضای انجمن آثار ملی نیز در زمره مخالفان طالکاری گنبد شاهچراغ 
بودند.آنان اظهار می داشتند در صورتی که گنبد کاشی کاری شود به طور مسلم اثری بدیع از نظر 
هنر کاشی سازی، کاشی کاری، طراحی، نقاشی و نمونه ای از ذوق ایرانیان معاصر خواهد بود)همان: 

.)69161/8-5
یکی دیگر از علل مخالفت با طالکاری، هزینه زیاد آن بود. در مراحل اولیه تعمیر ش��اهچراغ 
برآورد ش��د برای طالکاری گنبد مبلغی حدود 40 میلیون ریال بودجه الزم باشد در صورتی که 
برای کاش��ی کاری فقط چهار میلیون ریال کفایت می کرد. طبق ب��رآورد دقیق برای مطال کردن 
گنبد14میلیون ری��ال الزم بود در حالی که  برای کاش��ی کاری س��ه میلیون ری��ال نیز کفایت 

می کرد)همان: 69161/18-17(. 
اعضای تصمیم گیرنده درباره گنبد شاهچراغ شامل چهار گروه علما، ماموران دولتی، معتمدان 
و اهل فن بودند. محمد مهران در گزارش 8 خرداد 1340شمسی درباره تصمیم گیری برای کاشی 
کاری گنبد شاهچراغ به اعضای شرکت کننده در جلسه و ترکیب آن ها چنین اشاره کرده است: در 
27 اردیبهشت 1340شمسی کمیسیونی مرکب از پنج نفر از علمای اعالم شامل: آیت الل رضوی، 
آیت الل حاج سید حسام فال اسیری، حاج محمد جواد آیت اللهی، علم الهدی فضائلی، ابن یوسف 
حدائق، چهار نفر از ماموران دولتی شامل فرماندار، مدیر کل فرهنگ، رئیس باستان شناسی، رئیس 
اوقاف و استاندار که در محل نبودند، س��ه نفر از معتمدان شیراز شامل متولی آستانه، حاج جلیل 
منتخب و سید محمود عطاران، شش نفر از اهل فن شامل رئیس هنرهای زیبای اصفهان، مهندس 
صدر هاشمی، حاج علی محمد فصحتی معمار، عزیز صداقت معمار، کارشناس اوقاف، یک باستان 
شناس و دو نفر کاشی کار آستان قدس رضوی تشکیل ش��د. این افراد با حضور محمد مهران در 
مجموع گروهی 19 نفره را تش��کیل دادند که باید درباره طالکاری یا کاشی کاری گنبد تصمیم 
می گرفتند. از بین این چهار گروه تنها دو گروه علما و اهل ف��ن نظراتی قابل توجه والبته مخالف 
با یکدیگر داش��تند. علما و متولی آستانه بر ساخت گنبد طال نظر داش��تند و در این زمینه اصرار 
می ورزیدند ولی نظر اهل فن آن بود که گنبد طال عالوه بر این که خرج زیادی دارد، ارزش صنعتی 
و تاریخی ندارد و گنبد کاشی معرق را توصیه می کردند. محمد مهران نیز با همین دلیل و برهان 
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تصمیم نهایی را گرفت و اعالم کرد که کاشی کاری بهتر از طالکاری است)همان: 69161/18-17(.
روزنامه اس��تخر چند ماه پس از جلس��ه تصمیم گیری درباره کاش��ی کاری گنبد، در 5 مهر 
1340شمسی علت انتخاب کاشی کاری برای گنبد شاهچراغ را منتشر کرد و نوشت: اسکلت آهنی 
گنبدی شکل که باید گنبد روی آن قرار بگیرد، س��اخته و آماده شد. همه صحبت از گنبد طال یا 
مطال می کردند. بر حسب دستور شاه به مهران، نیابت تولیت آستان قدس رضوی، دستور داده شد 
تا از مشهد سفری به شیراز برود و از کم و کیف قضایا اطالع حاصل نماید. در مجمع نظارت بنا به 
پیشنهاد و نظر مهران گنبد طالیی تبدیل به کاشی معرق شد و با دالیل و نکات فنی که هم بادوام تر 
است و هم صنعتی زنده محسوب می ش��ود و در عین حال زیباتر و جذاب تر است، مجمع دالیل و 
نظرات مهران را قبول کرد و نقشه  ها تهیه شد و به نظر مجمع رسید)استخر، ش 1881: 3(. احتماالً 
تجربیات کاشی کاری و جنبه های هنری که در مجموعه آستان قدس بارها مشاهده و مرمت شده 

بود، بی تاثیر بر تصمیم گیری درباره کاشی کاری گنبد شاهچراغ نبوده است.
 

جلسه مذاکره درباره کاشی کاری گنبد شاهچراغ)عکس از مرکز اسناد آستان قدس(
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طرح های کاشی کاری شاهچراغ
پس از تثبیت نظر کاش��ی کاری گنبد ش��اهچراغ زمان ارائه طرح آن فرا رس��ید. این بخش 
می توانس��ت از مهم ترین مراحلی باش��د که تاثیرات هنری طراح و س��بک های هنری را بر گنبد 
مشخص کند. محمد رضا پهلوی که روز 27 فروردین1340شمسی وارد مشهد شده بود، به مهران 
ماموریت داد چند روزه به شیراز مسافرت کند و مقدمات ساخت گنبد شاهچراغ در شیراز را فراهم 
کند)نامه آستان قدس، ش 5: 78 و 83(. در پی این فرمان، وزیر دربار به محمد مهران ماموریت داد 
گنبد احمدیه را بسازد)مرکز اسناد آستان قدس: 69161/164(. مهران نیز به مهندس قهرمانی 
رئیس اداره امور فنی و مهندس آستان قدس ماموریت داد فوری عازم شیراز شود و مخارج گنبد 

احمدیه را برآورد کند و گزارشی ارائه دهد)همان: 69161/160(. 

جلسه مذاکره درباره کاشی کاری گنبد شاهچراغ)عکس از مرکز اسناد آستان قدس(

مهران براي س��اختمان گنبد ش��اهچراغ وارد عمل ش��د. روز 10 اردیبهشت 1340شمسی 
مهندس قهرماني، رئیس اداره امور فني و مهندس آستان قدس رضوي، وارد شیراز شد و با حضور 
معماران، شریفي متولي آستانه شاهچراغ و علی سامي رئیس اداره باستان شناسي فارس، گنبد را 
از نزدیک بازدید کرد. اندازه گیري سطح گنبد آغاز و مشخص شد تمام سطح گنبد در حدود 540 
متر مربع است. ساقه گنبد نیز در حدود 110 مترمربع بود که باید کاشي کاري و معرق کاري مي شد. 

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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مقرر شد ساخت گلدسته ها، ضریح و سایر تعمیرات آستانه به عده کمیسیون نظارت بر ساختمان و 
از محل وجوه و اعاناتي که مردم شیراز مي پردازند، انجام شود)خراسان، ش3420، سال دوازدهم: 

1(. ولی هزینه اصلی گنبد را آستان قدس تعهد کرد که پرداخت کند.
با قوت گرفتن این مسئله الزم به نظر  رسید مهران، موضوع را از نزدیک بررسی کند. به همین 
دلیل در 25 اردیبهشت 1340شمسی اعالم شد او ظرف چند روز آینده عازم شیراز خواهد شد تا 
در امر ساختمان گنبد شاهچراغ اقدام و نظارت کند)همان، ش 3431، سال دوازدهم:2(. مهران 
به شیراز سفر کرد و تا روز 30 اردیبهشت در آن جا مشغول تهیه تدارک امور بود)همان، ش 3437، 
سال دوازدهم: 2(. گزارش مهران به عالء، وزیر دربار، در 26 شهریور1340شمسی نشان می دهد 
وی همراه با بهادری رئیس هنرهای زیبای اصفهان، مهندس قهرمانی رئیس اداره ساختمان آستان 
قدس و حاج صادق، استادکار مش��هدی به شیراز مسافرت کرد و دو جلس��ه با فوالدوند استاندار 

فارس، معتمدی، معماران محلی و کارمندان انجمن آثار ملی برگزار کرد.
مهران در س��فرش به ش��یراز دو نقش��ه برای ارائه در مجمع عمومی همراه برده بود که یکی 
خراسانی و دیگری اصفهانی بود. در این سفر چندین طرح برای کاشی کاری تهیه شد و مهم ترین 
آن متعلق به بهادری رئیس هنرهای زیبا اصفهان بود که بررس��ی و تایید ش��د. شایان ذکر است 
بهادری که از اصفهان آمده بود، س��ه طرح و رضوان کتیبه نویس آستان قدس طرح دیگری تهیه 

کرده بود)مرکز اسناد آستان قدس: 69161/18-17(. 
استخر، روزنامه محلی فارس، چند ماه بعد از این سفر در 5 مهر 1340شمسی گزارشی مفصل 
درباره نقشه گنبد امام زاده احمدبن موسی شاهچراغ ارائه کرد که مشکالت تصمیم گیری در این 
زمینه را نشان می داد. این روزنامه به سفر اول مهران به ش��یراز اشاره کرده که در مجمع عمومی 
دو نقشه را نش��ان  داد یکی خراسانی و دیگری اصفهانی و هر دو نقش��ه را هم همراه آورده بود و از 
مجموع این طرح ها قلمزنی نقاش اصفهانی مورد پسند واقع ش��د و در مجمع نیز مورد قبول قرار 
گرفت)استخر، ش 1881: 3(. درباره منشاء این طرح اطالعات زیادی موجود نیست و تنها روزنامه 
آفتاب شرق نوشته: نقشه طرح گنبد اقتباس از گنبد شیخ لطف الل در اصفهان بوده است)آفتاب 

شرق، ش 139، سال سی و هفتم: 6(.
پس از تایید طرح کاشی کاری، تهیه کاش��ی ها از دیگر نکات قابل توجه بود که فن کاشی در 
آن مقطع زمانی را نش��ان می دهد و تولید کنندگان این عناصر هنری می توانستند آثار زیادی به 
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جای گذارند. قرارداد تهیه کاش��ی یکی از چالش هایی بود که بین هنرمندان شیرازی، اصفهانی و 
مشهدی پیش آمد. 

موضوع تهیه کاشی در کمیسیون س��اختمان گنبد با حضور فوالدوند، استاندار وقت فارس و 
مهران نیابت تولیت آستان قدس مطرح شد و از طرف معماران و مهندسان شیرازی اظهار شد تهیه 
مقدار زیادی کاشی در ش��یراز آن هم در مدت کوتاه میسر نیست. یکی دیگر از علل تامین نشدن 
این کاشی ها در شیراز مواد و مصالح آن بود. درباره مواد س��اخت کاشی مسلم بود سنگ آسیابی 
شیراز برای تهیه خشت کاشی معرق مناسب نیست و باید از نقطه دیگری آورده شود یا کاشی ها 
را در اصفهان ساخت و به شیراز منتقل کرد)مرکز اسناد آستان قدس: 17-69161/18(. با توجه 
به چنین شرایطی مقرر شد؛ کاشی های مورد نیاز گنبد شاهچراغ تحت نظارت بهادری در اصفهان 
تهیه و به شیراز حمل و نصب شود. برای تهیه مصالح، کاشی ها و نصب آن قراردادی از طرف آستان 
قدس رضوی با مقاطعه کار اصفهانی منعقد و بهادری از طرف اداره کل هنرهای زیبای کش��ور و 
آستان قدس به عنوان ناظر برای تهیه کاشی و نصب آن تعیین شد. درباره ساقه گنبد نیز مقرر شد 

کتیبه های آن در مشهد مقدس تهیه و به شیراز ارسال شود. 

یکی از طرح های کاشی کاری شاهچراغ)عکس از مرکز اسناد آستان قدس(

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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بیوک قهرمانی، رئیس دایره ساختمان آستان قدس رضوي، در نامه 9 اردیبهشت1352شمسی 
درباره س��ابقه همکاری س��ازمان عمران آس��تان قدس با طرح گنبد ش��اهچراغ نوشت: در سال 
1339شمسی به امر مهران نیابت تولیت برای انجام امور فنی تعمیر گنبد مطهر شاهچراغ به شیراز 
عزیمت کرد و جزئیات آن برآورد شد. پس از تصویب اعتبار، وی همراه یک نفر معمار از مشهد به 
نام حاجی صادق به شیراز عزیمت کرد و قرارداد سقف کاشی و معرق کاری با دو نفر از استادکاران 
اصفهان امضا شد و پیش قس��ط ها توس��ط مهران پرداخت و نظارت فنی بر عهده وی )قهرمانی( 
گذاشته شد)همان: 92159/58(. وی پس از آن به اصفهان سفر کرد. مهران یک بار یگر در 5 مرداد 
1345شمسی براي مدت چهار روز به منظور رسیدگي به امور ساختماني گنبد شاهچراغ به شیراز 

مسافرت کرد)آفتاب شرق، ش 103، سال سی و هفتم: 6(. 

یکی از طرح های کاشی کاری شاهچراغ)عکس از مرکز اسناد آستان قدس(
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مهران پس از تصویب طرح کاش��ی کاری چند بار به شیراز س��فر کرد)همان، ش 6752: 6 ؛ 
خراس��ان، ش 3515: 8( و قرار بود برای کاشي کاري گنبد ش��اهچراغ یک هفته در آن جا اقامت 
کند)خراس��ان، ش 3515: 8(. مهندس قهرماني، نیز براي ساختمان گنبد ش��اهچراغ به شیراز 
مسافرت کرد)همان، ش 3521: 2( تا همراه مهران مقدمات تجدید ساختمان گنبد شاهچراغ را 
فراهم کنند و با نظر مهندسان محلی اقدامات الزم را انجام دهند. طبق مطالعات و برآورد اولیه کلیه 
مخارج گنبد 5 میلیون پیش بیني  شد و ساخت آن باید در مدت یک سال و نیم انجام مي شد)آفتاب 

شرق، ش 139، سال سی و هفتم: 6(. 
محمد مهران پس از این مس��افرت در 26 شهریور 1340شمس��ی جزئیات این ماموریت را 
به عالء، وزیر دربار، گزارش داد و نوش��ت برای بار دوم به منظور س��اختمان گنبد مطهر حضرت 
ش��اهچراغ در معیت بهادری رئی��س هنرهای زیبای اصفه��ان و مهندس قهرمان��ی رئیس اداره 
ساختمان آستان قدس و حاج صادق استادکار مشهد به شیراز مسافرت کردم. دو جلسه با فوالدوند 
اس��تاندار فارس و معتمدان و معماران محلی و کارمندان انجمن آثار ملی برگزار شد و تصمیمات 
الزم بدین شرح اتخاذ شد: 1- چون در شیراز اس��تادکار بتن مسلح و کاشی سازی، معرق کاری و 
خط وجود ندارد مقرر شد هر چهار مورد از جای دیگر انتخاب شود و کارگران در درجه اول از شیراز 
انتخاب شوند. 2- عیسی بهادری رئیس هنرهای زیبای اصفهان س��ازنده طرح کاشی های گنبد 
که طرح وی مورد توجه ق��رار گرفته تا خاتمه بر اجرای کاشی س��ازی و نصب آن مالک عمل قرار 
گیرد. 3- بتن مسلح، زیرسازی کاشی، قفل و بست آهنی به وسیله حاج صادق استادکار مشهد در 
ش��یراز تحت نظر مهندس قهرمانی انجام گیرد. 4- برای تهیه کاشی با مشخصات و الوان مختلف 
در اصفهان سه قرارداد بسته ش��د. کلیه مخارج آن پیش بینی شد و چون در بودجه امسال آستان 
قدس چنین خرجی منظور نشده به ناچار از اعتبار ساختمانی آستان قدس باید تامین گردد)مرکز 

اسناد آستان قدس: 92158/236(. 
در سفر دوم مهران درباره نحوه کاشی کاری، ساخت کاشی ها و جزئیات کار مذاکره شد. درباره 
ریزه کاری هایی نظیر این که بین اسکلت آهن و کاشی ها چه مالطی بشود گچ یا آسفالت؟ معماران 
شیرازی باشند یا از اصفهان بیایند؟ خط دور گنبد را چه کس��ی بنویسد؟ در شیراز خطاط قابلی 
هست یا آن را هم از اصفهان بیاورند؟ مذاکره شد. در تصمیم گیری این کمیسیون، هنر کاشی کاری 
ش��یراز مورد توجه قرار نگرفت و همین موضوع باعث نارضایتی هنرمندان این شهر شد. روزنامه 

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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استخر نیز گوشه ای از این نارضایتی را چنین گزارش کرد که »آقایان معمارهای شیرازی می گویند 
همه را از جای دیگر بیاورند ش��یرازی ها دخالتی نمی کنند. چون این حرف بوی قهر می داد یکی 
از حاضران نطقی می کند و میانه را می گیرد که ش��یراز هم خالی از هنر نیس��ت؛ نقره کاری دارد، 
خاتم سازی دارد«)استخر، ش1881: 3(. اعتراض ش��یرازی ها در این زمینه چندان نیز بی دلیل 
نبود با این که در صورت جلسه اولیه مشخص شده بود از کاشی کاران شیرازی کمک گرفته شود 
ولی شش ماه پس از آن وقتی هنرمندان شروع به کار کردند و معرق کاران شیرازی را به کلی نادیده 
گرفتند ، این موضوع باعث نارضایتی آنان ش��د. ده نفر از معرق کاران ش��یرازی نظیر سید هاشم 
حیدری، کریم قهرمانی و ابراهیم نباتی در 15 بهمن 1340شمسی طی نامه ای به استاندار فارس 
نوشتند که کارگران اصفهانی و خراسانی مش��غول کار ساختمان گنبد حضرت شاهچراغ شدند و 
برخالف صورت مجلس تنظیمی به امضای مهندس قهرمان و هیئت کمیسیون کاری به ما رجوع 
ندادند. آنان این اعتراض خود را برای نایب التولیه آس��تان قدس نیز ارسال کردند ولی نتیجه آن 

مشخص نیست)مرکز اسناد آستان قدس: 69161/26(.
در کل کاشی کاری گنبد شاهچراغ تنها قس��متی که برعهده شیرازی ها گذاشته شد نوشتن 
متن دور گنبد بود. درباره این که در دور گنبد چه متنی نوشته شود مذاکره شد و دبیران، رئیس 
شهرداری شیراز، یکی از سوره های مناسب قرآن را نوشت که مورد قبول واقع گردید)استخر، ش 

.)3 :1881
درباره هزینه پیش بینی شده گنبد، اهالی شیراز پیشتر اعانه هایی جمع آوری کرده بودند و از آن 
حساب، 300 تومان خرج اسکلت گنبد شد و 200 تومان دیگر باقی مانده بود که مهران پیشنهاد 
داد چون سیم های برق بیرون است و ممکن است تصادف سویی بشود آن را از الی دیوار بکشند. 
همچنین مقرر شد برای س��رد و گرم کردن حرم در فصول زمستان و تابستان شوفاژ تعبیه شود و 

هزینه این دو کار از 200 تومان باقی مانده پرداخت گردد)همان(.
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گنبد فلزی شاهچراغ قبل از کاشی کاری

کاشی کاری گنبد شاهچراغ
 طبق گزارش مهندس قهرمان��ی به نیابت تولیت آس��تان قدس در30 مهر 1342شمس��ی 
س��اختمان گنبد مطهر حضرت احمد بن موسی ش��اهچراغ در تاریخ 30 شهریور 1340شمسی 
برحسب دستور نیابت تولیت وقت محمد مهران شروع شد)مرکز اسناد آستان قدس: 92158/74(. 
این فعالیت در نتیجه انعقاد قراردادی بود که در 16 ش��هریور 1340شمسی بین محمد مهران و 
مهندس قهرمانی از یک طرف و عیسی بهادری رئیس وقت هنرستان زیبای اصفهان بسته شد و 
امور طراحی و نظارت بر عملیات کاشی سازان و معرق کاران و تحویل و حمل مصالح از اصفهان به 
شیراز و نصب آن به عهده بهادری گذاشته ش��د. قرارداد دیگری نیز بین بهادری و قهرمانی از یک 
طرف و حاج سید حسین موسوی زاده کاشی ساز با حضور حسین مصدق پور معرق کار در اصفهان 

منعقد شد)همان: 92158/39(.
بخشی از عملیات ساختمانی گنبد شاهچراغ که با هزینه آستان قدس انجام می گرفت به شرح 
زیر بود: زیرسازی گنبد شامل بتن مس��لح به طور امانی و با نظارت فوالدوند استاندار وقت فارس 
و س��امی دبیر انجمن آثار ملی فارس انجام گرفت و برای اجرای عملیات زیرس��ازی )بتن مسلح( 
از طرف آس��تان قدس مبلغ 1/519/491 ریال به تدریج به نام فوالدوند حواله شد که در صندوق 

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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انجمن آثار ملی فارس مبلغ 90هزار ریال باقی مانده بود.
برای عملیات کاشی پزی، معرق سازی و نظارت سه قرارداد در شهر اصفهان در محل هنرستان 

هنرهای زیبا با حضور محمد مهران در تاریخ 16شهریور 1340شمسی با اشخاص زیر بسته شد:
 1- قرارداد با رضا موس��وی زاده برای تهیه کاش��ی مورد لزوم گنبد: کاشی الوان هر متر 600 

ریال، کاشی با لعاب طال هر متر 5000 ریال.
2- قرارداد با حسین و مهدی مصدق پور برای تهیه و نصب معرق های مورد نیاز گنبد به قرار 

هر متر 1600 ریال .
3- قرارداد با عیسی بهادری بابت تهیه طرح گنبد و نظارت در تهیه کاشی و معرق و بابت مخارج 

حمل و نقل صندوق های کاشی از اصفهان به شیراز و اقامت در آن جا.
 عملیات س��اختمانی، کاشی س��ازی و هزینه ها در تاریخ انعقاد قرارداد بدین ش��رح بود: 1- 
زیرسازی گنبد و بتن مسلح دستمزد و مصالح 1/429/491ریال، تهیه کاشی الوان 923/20 متر 
و کاشی با لعاب طال 52/36 متر، کاشی سفید با تراش کاشی های طالئی ارزش 840/920 معرق 

سازی و نصب روی گنبد 480 متر مربع به ارزش 806/265)همان: 92158/74(
با تغییر نیابت تولیت از محمد مهران به سید جالل الدین تهرانی روند نظارت آستان قدس بر 
طرح کاشی کاری گنبد ش��اهچراغ ادامه یافت. موتمنی، رئیس حسابداری آستان قدس که برای 
رسیدگی به ساختمان گنبد شاهچراغ به شیراز رفته بود در 7 خرداد 1341شمسی با قطار به مشهد 

بازگشت)آفتاب شرق، ش7971: 4 ؛ خراسان، ش 3734: 2(.
بهادری پس از بازدید موتمن��ی و مهندس قهرمانی از اصفهان در 4 تیر 1341شمس��ی طی 
گزارش��ی مفصل به س��ید جالل الدین تهرانی اعالم کرد؛ پس از ورود به هنرستان هنرهای زیبا، 
پرونده کاش��ی کاری را مطالعه کردند و با مقدار کاشی های حمل شده به شیراز تطبیق دادند . دو 
تَرک از شانزده تَرک کاشی که روی گنبد نصب شده بود، بازدید گردید و پیشنهاد افزودن دو کوره 
جدید برای پخت کاشی داده شد . تا آن زمان 145 متر مربع کاشی الوان و مقدار هشت تَرک کاشی 
تهیه و به شیراز فرستاده شده بود و کاشی تراش ها نیز دو تَرک دیگر روی گنبد نصب کرده بودند و 
تا زمان این بازدید چهار تَرک از 16 تَرک کاشی روی گنبد نصب شده و دو تَرک دیگر تراشیده شده 

بود و مبلغ 80 هزار ریال کار انجام شده بود )مرکز اسناد آستان قدس: 92158/139(. 
کاشی کاری بدنه گنبد ش��اهچراغ از محل عواید آستان قدس س��اخته شد و در حالی که سه 
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میلیون ریال هزینه آن شد در سال 1342شمس��ی به پایان رسید، ولی هنوز مدت زیادی سپری 
نشده بود هر زمستان تعداد زیادی از کاشی ها ریزش می کرد. اگرچه بهادری معتقد بود کاشی ها 
هزار س��ال دوام خواهند  آورد ولی مدت کمی پس از آن در اواخر س��ال 1343شمسی معایب آن 
مشخص شد و شریفی در گزارشی به استاندار فارس نوشت: طرح ساختمان اسکلت گنبد، طراحی، 
کاشی کاری و تلفیق رنگ ها با یکدیگر بس��یار عالی و با ارزش اس��ت؛ ولی با کمال تاسف باید به 
عرض رساند که این اثر بدیع با طرح و رنگ عالی که دارد به علت نامرغوب بودن کاشی ها معیوب 
است، زیرا در زمستان سال قبل لعاب تعداد زیادی از کاشی ها ورقه کرد و ریخت و تمام افرادی را 
که شنیده بودند کاشی ها هزار س��ال دوام خواهند کرد ناراحت کرد و به تعجب انداخت. موضوع 
ورقه کردن لعاب کاشی ها کتباً به اطالع بهادری ناظر ساختمان رس��ید. وی ابتدا انکار کرد و آن 
را خرابکاری بعضی افراد مغرض و وجود چوب بس��ت دانس��ت ولی وقتی از نزدیک جزئیات آن را 
مش��اهد کرد معایب کار را پذیرفت و کارگرانی از اصفهان برای تعمیر به شیراز برد که کاشی های 
پولک انداخته را تعمیر کردند ولی کاشی های ترک خورده را موفق به تعویض نشدند. از بین انواع 
کاشی ها، کاش��ی مطال از همه رنگ ها بدتر بود و بهادری اظهار تاس��ف کرد که از نظر کاشی کار 

معیوب است)همان: 69161/8-5(. 
پس از بررسی مشخص شد علت ریزش کاشی های گنبد شاهچراغ نبود دقت کافی و الزم در 
تهیه مواد اولیه بوده است. سید رضا موسوی زاده کاشی ساز و حسین مصدق زاده معرق ساز طرف 
قرارداد با آستان قدس برای کاشی ش��اهچراغ بودند)همان: 92158/6(. به همین دلیل شریفی 
متولی شاهچراغ به حسین مصدق زاده درباره رفع نواقص و تعمیرات گنبد مطهر حضرت شاهچراغ 

مکاتبه کرد و تعمیرات کاشی ها تا سه سال بعد ادامه یافت)همان: 92159/140(.

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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کاشی کاری گنبد شاهچراغ

تغییر نایب التولیه ها در آستان قدس، تغییری در برنامه کاشی کاری شاهچراغ و قراردادهایش 
ایجاد نمی کرد. سپهبد امیرعزیزی نایب التولیه آستان قدس در 19 اسفند 1343شمسی به پیرنیا 
استاندار فارس نوشت که کار ساخت گنبد شاهچراغ به عهده بهادری رئیس اداره هنرهای زیبای 
اصفهان است و تا زمانی که تحویل نشود بر عهده وی است. به ایشان ابالغ نمایید تا اول فروردین 

44 نواقص را مرتفع و تحویل دهد)همان: 69161/3(. 
طوالنی شدن کاشی کاری ش��اهچراغ یکی از مش��کالت این طرح بود. به طوری که در سال 
1345شمسی هنوز عملیات به پایان نرسیده بود و به همین علت  دستور پیگیری جدی آن داده 
شد و کاشی سازان و معرق کاران متعهد شدند از 15 اردیبهشت 1345شمسی شروع به کار کنند 
و آن را شش ماهه به پایان برسانند)همان: 92158/39(. این بار نیز مسئولیت متوجه هنرمندان 

آستان قدس شد. 
سپهبد باتمانقلیچ نایب التولیه بعدی آستان قدس در 17فروردین 1345شمسی به عزیزالل 
آسانی، معاون اداره عمران و فنی آستان قدس رضوی، ماموریت داد با سه نفر استادکار به نام های 
استاد شکرالل خوشدست، استاد صادق رافتی و استاد محمد معاونی به شیراز سفر کند. آنان ظهر 
همان روز باید به تهران عزیمت و با اولین هواپیما به سوی شیراز سفر می کردند تا خود را به تیمسار 
حجازی ژنرال آجودان شاه معرفی نمایند و در غیاب استاندار فارس در مورد کارهای انجام گرفته 
و همچنین تکمیل قسمت باقی مانده کاشی کاری های ش��اهچراغ بررسی و اقدام الزم معمول و 
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نتیجه را مشروحاً گزارش  نمایند)همان: 69460/7(.
هیئت بازرسی آستان قدس شامل آسانی، خوشدست، رافتی و معاونیان متخصص فن کاشی 
کاری دو روز بعد در 19 فروردین 1345. برای تعمیر گنبد شاهچراغ وارد شیراز شدند و به همراه 
مهندس شریفی و دکتر شریفی تولیت آستانه مبارکه حضرت شاهچراغ از وضع گنبد حرم مطهر 
بازدید کردند. این هیئت پس از بررسی وضعیت اظهار کرد که تعمیر گنبد یک سال و نیم به طول 
می انجامد و سه میلیون و 500 ریال هزینه خواهد داش��ت که ممکن است از محل درآمد آستان 
قدس رضوی وام گرفته شود)خراس��ان، ش4846، س��ال هفدهم: 10(. با وجود تاکید بر تسریع 
تکمیل کاش��ی کاری در عمل اقدامی انجام نشد و س��میعی، مدیر کل اوقاف فارس، در 7 خرداد 
1345شمسی گزارش عدم شروع کار را به استانداری داد. برای کاشی کاری ساقه گنبد نیز قرارداد 
بسته شد تا هیئتی برای نوشته روی آن س��اقه مطالعه کنند و تا زمان ارائه گزارش سمیعی تمام 

نشده بود)مرکز اسناد آستان قدس: 92158/39(.
پیرنیا، استاندار فارس نیز در 11 آبان 1345شمسی طی گزارشی به باتمانقلیچ پیگیر تکمیل 
کاشی کاری گنبد شاهچراغ شد. طبق اسناد آس��تان قدس آن اداره در سال 1345شمسی مبلغ 
800 هزار ریال بابت تتمه کاشی کاری گنبد 200هزار ریال بابت کاشی کاری ساقه گنبد و900هزار 
ریال برای اس��تانداری فارس ارس��ال کرده بود)همان: 92159/137(. با این که ساخت و نصب 
کاشی ها به اتمام رسیده بود ولی اشکال در ساخت کاش��ی های کم دوام باعث شد قبل از این که 
کاشی کاری به اتمام برسد معایب آن مشخص شد و هنرمندان مشغول تعمیر کاشی کاری گنبد 
شدند. در حالی که یک دهه طول کشید تا گنبد ش��اهچراغ کاشی کاری شد باز باید سال ها وقت 

صرف تعمیر و بازسازی آن می شد. 
تعمیرات کاشی های گنبد شاهچراغ

از اواسط سال 1347شمسی تعمیرات کاشی ها به طور جدی آغاز شد. طبق گزارش حسابداری 
آستان قدس در 19 شهریور1347شمسی به فالحی مشاور فنی نیابت تولیت، مبلغ 2/524/015 
ریال برای تعمیرات شاهچراغ کمک شده بود که مقدار 2/474/015 در وجه پیرنیا استاندار وقت 
فارس و مقدار 500هزار در وجه فوالدوند برای مخارج گنبد شاهچراغ شیراز پرداخت و ثبت شده 
بود)همان: 92159/155(. طول کشیدن مدت کاشی کاری و تعمیر و صرف هزینه های زیاد برای 
آستان قدس نیز مش��کالتی پیش آورد. فالحی در 21 شهریور 1347شمسی به اداره حسابداری 

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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آستان قدس اعالم کرد در ماموریتی که قباًل به همراه موتمنی رئیس سابق اداره حسابداری آستان 
قدس برای بازدید عملیات کاشی کاری گنبد مطهر شاهچراغ به ش��یراز عزیمت کرده بود چون 
کارها تکمیل نشده و اظهار نظر قطعی امکان نداشت به عقیده وی در صورت اجازه نیابت تولیت در 
معیت یک نفر از کارمندان آن اداره که مطلع و باسابقه باشد و از لحاظ حساب آشنایی داشته باشد، 
به محل عزیمت و از کلیه کارهای انجام گرفته بازدید کند و به حساب ها خاتمه داده شود)همان: 

.)92159/154
پیرنیا استاندار سابق فارس که بعد نایب التولیه آستان قدس و استاندار خراسان شد در راستای 
گزارش فالحی وی را به شیراز فرس��تاد و در 2 مهر 1347شمسی به صدری استاندار فارس نوشت: 
آستان قدس مبلغی برای تعمیر گنبد مطهر حضرت شاهچراغ پرداخت کرده و چون برای احتساب 
به هزینه قطعی اسناد و مدارک الزم است لذا فالحی مشاور نیابت تولیت و رئیس اداره عمران آستان 
قدس به شیراز عزیمت نموده دس��تور فرمایند با توجه به س��وابق امر کمیسیونی با حضور مقامات 
مسئول که در کارهای مربوطه دخالت داشته اند، تشکیل و کلیه هزینه ها را تعیین و اسناد مربوطه را با 
صورت مجلس به ایشان تحویل دهید)همان: 92159/147(. این کمیسیون در شیراز تشکیل شد و 
فالحی در 5 آبان 1347شمسی  گزارش داد هزینه تعمیر گنبد آستان قدس شاهچراغ در کمیسیونی 
با حضور مهندس شریفی تولیت و محمود حیدری نماینده استانداری بررسی و رسیدگی شد در نتیجه 
مشخص شد  از کلیه وجوه  پرداختی آستان قدس در سال 1340شمسی که جمع کل آن 914/021 

ریال بوده،  مبلغ 95/171 ریال باقی مانده که در اختیار استاندار فارس است.
یکی از نتای��ج این همکاری مش��ترک برای کاش��ی کاری گنبد ش��اهچراغ، ورود تعدادی از 
استادکاران مشهدی و اصفهانی به شیراز بود که برای اجرای طرح کاشی معّرق وارد مجموعه شدند 
و بعد از آن در شیراز ماندند. به طور مثال استاد احمد زجاجی پس از آن کارگاهی در آستانه احمدی 
تاسیس کرد و بخش هایی از کارهای معرق نظیر کاشی کاری ساقه، ستون ها و لچکی های صحن و 
مقرنس سردر ورودی شمالی شاهچراغ به دست وی انجام گرفت. او پس از آن شاگردانی چون علی 

تقوی، عباس و جعفر گلرخ و جواد زجاجی را پرورش داد)پارسایی، 1388: 90(. 
کمک آستان قدس به طرح توسعه مجموعه شاهچراغ 

تاثیرگذاری آس��تان قدس بر ش��اهچراغ تنها در زمینه دریافت کمک مادی ی��ا هنری نبود. 
مجموعه آستانه ش��اهچراغ در س��اختار اداری نیز از آس��تان قدس رضوی الگوگیری کرد. سید 
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عالء الدین شریفی، تولیت آستانه متبرکه شاهچراغ در نامه شماره 287- 1344/12/6شمسی به 
آستان قدس رضوی نوشت یک برگ از برنامه و مقررات که فعاًل برای خدمه آستان قدس معمول و 
اجرا می شود، بفرستند که اسناد این مقررات در 24 اردیبهشت 1345شمسی ارسال شد)همان: 

.)69456/2
طرح توسعه مجموعه متبرکه شاهچراغ نیز بی تاثیر از این روابط دو آستانه متبرکه نبود. این 
طرح از سال 1345شمس��ی مورد توجه قرار گرفت و آس��تان قدس نقش مهمی در آن ایفا کرد. 
برگزاری جشن های 2500 س��اله یکی از علل توجه به طرح عمرانی شاهچراغ بود. آستان قدس 
در این زمینه نیز بار دیگر به مجموعه ش��اهچراغ کمک کرد. پیرنیا، نیابت تولیت آس��تان قدس 
که پیشتر استاندار فارس بود، اقداماتی در زمینه تعمیر گنبد ش��اهچراغ انجام داد و قصد داشت 
مجموعه شاهچراغ را توسعه دهد ولی با تغییر س��مت اش طرح وی ناتمام ماند. این طرح در سال 
1345شمسی دوباره از سر گرفته شد. سید عالء الدین ش��ریفی با توجه به سابقه تمایالت پیرنیا 
برای جلب کمک آستان قدس طی نامه مورخ 12دی1345 به نیابت تولیت آستان قدس رضوی 
موضوع را مطرح و خاطرات و برنامه های گذش��ته و همکاری آن دو مجموع��ه مذهبی را یادآورد 
شد و نوشت: در خاطر است اوقات تشریف فرمایی در ش��یراز میل داشتید بر وسعت صحن مطهر 
حضرت شاهچراغ)ع( افزوده ش��ده و فاصله بین الحرمین از میان رفته صحن مصفا و دلگشا جهت 
دو امامزاده مجاور به وجود آید. اکنون می تواند به عنوان بش��ارت خاطر مبارک را مستحضر دارد 
مقدمات عملی این فکر فراهم و تا حد زیادی پیش��رفت حاصل شده اس��ت. به طوری که در حال 
حاضر میدان جنوبی- حمام- حجرات و مقابر قس��مت جنوبی جنوب ش��رقی و مشرق صحن که 
محل ساعت بزرگ را نیز شامل است خراب و خود ساعت نیز نقل به موزه گردیده است و قسمتی 
از خانه ها و مغازه های مجاور پس از خریداری و تنظیم سند نیز خراب و جزو صحن گردیده است. 
این برنامه در جریان است و ادامه خواهد داشت تا فواصل دو صحن مطهر به کلی برداشته و میدان 

بزرگ مورد نظر احداث گردد)همان: 77027/2(. 
کمک آستان قدس برای توسعه ش��اهچراغ با هماهنگی دربار انجام می گرفت. وزیر دربار در 
نامه30 آبان 1347شمسی به پیرنیا نوشت سید عالء الدین شریفی تولیت آستانه گزارشی از امور 
عمرانی و مالی شاهچراغ ارائه کرده و طبق برآورد مهندسان، طرح توسعه صحن شامل خریداری 
خانه ها، پرداخت سرقفلی و نیز ساختمان واحدهای مختلف در مجموع دویست میلیون ریال هزینه 

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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برآورد شد که در مرحله اول برای خرید خانه و تسطیح، 50 میلیون ریال ضروری است و مقرر شده 
با خوش کیش، رئیس بانک ملی ایران، مذاکره شود و وی قبول کرده با تضمین آستان قدس مبلغ 
20 میلیون ریال وام در اختیار تولیت آس��تانه مقدس بگذارد. مبلغ 20 میلیون ریال نیز از بانک 
عمران و 10 میلیون ریال دیگر از بانک بازرگانی ایران با ضمانت آستان قدس تامین و دریافت دارند 
که کار خرید و توسعه صحن قبل از شروع جشن های شاهنش��اهی انجام شود و از وضع نامطلوب 

فعلی به صورت آبرومندی تغییر پیدا کند)همان: 92159/144(. 
 

مذاکره مهران با شریفی متولی آستانه شاهچراغ

طبق نامه ش��ریفی به پیرنیا در 2 خرداد 1347شمس��ی علت همکاری آس��تان قدس برای 
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توسعه مجموعه شاهچراغ، پیش��نهاد محمد رضا پهلوی بوده است. شاه در بازدید 13 اردیبهشت 
1347شمس��ی ضمن مش��اهده کارهای عمرانی مجموعه ش��اهچراغ بر توس��عه صحن واقع در 
بین الحرمین تاکید کرد و چون وضع مالی آستانه شاهچراغ برایش تشریح شد و این طرح نیازمند 
50 میلیون ریال برای خری��داری خانه ها، دکان ها و پرداخت س��رقفلی بود به عل��م، وزیر دربار، 
دس��تور داد ترتیب تامین 50 میلیون ریال از عواید آستان قدس داده شود)همان: 92159/72(. 
این موضوع یک سال پس از طرح اولیه مورد موافقت قرار گرفت و روزنامه خراسان در 13 خرداد 
1348شمسی خبری درباره اعطای وام آستان قدس برای توسعه صحنین مطهر حضرت شاهچراغ 
منتشر کرد که طبق آن به منظور توسعه صحن های مطهر حضرت ش��اهچراغ جلساتی در دفتر 
علم، وزیر دربار، تشکیل شد و با پیشنهاد پیرنیا که در این جلسه شرکت کرده بود، موافقت شد که 
احداث خیابان های مورد نظر از طرف شهرداری شیراز و بازسازی خانه های اطراف از طریق وامی 

که از طرف آستان قدس تامین خواهد نمود، انجام گیرد )خراسان، ش5765، سال بیستم: 10(.
کمک های مادی آستان قدس به ش��اهچراغ در س��ال های بعد نیز ادامه یافت. در اوایل سال 
1353شمسی موضوع کمک به طرح تهویه مطبوع حرم شاهچراغ مطرح شد و باز هم وزارت دربار 
به سوی آس��تان قدس توجه کرد، اما چنین هزینه هایی باید پیش��اپیش در بودجه آستان قدس 
گنجانده می شد. حسن زاهدی، نایب التولیه آس��تان قدس، در 8 اردیبهشت1353شمسی طی 
نامه ای به علم، وزیر دربار، ابتدا به کمک های سال های قبل آس��تان قدس به مجموعه شاهچراغ 
اشاره کرد و نوشت که برای س��اختمان گنبد حرم حضرت شاهچراغ معادل 2/719/915 ریال از 
طرف آس��تان قدس رضوی پرداخت شده و در بودجه جاری آس��تان قدس که تصویب شده رقم 
دیگری برای کمک در نظر گرفته نشده است)مرکز اسناد آس��تان قدس: 92159/52( این مبلغ 
جدید حدود13/500/000 ریال بود که باید از طرف آس��تان قدس تامین می ش��د. ولی آستانه 
نمی توانست آن را یک جا پرداخت کند و در بودجه اش چنین رقمی در نظر گرفته نشده بود)همان: 

.)92159/42
نتیجه

گنبد آستانه شاهچراغ به خاطر زلزله های متعدد در طول تاریخ بارها دچار شکست شد و سپس 
مورد تعمیر قرار گرفت و در نهایت در سال 1336شمسی به حد بحرانی رسید به طوری که اولیای 
آن آستانه تصمیم به بازسازی اساسی و ساخت گنبدی با اسکلت آهنی گرفتند. هزینه این طرح 
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فراتر از کمک های مادی و درآمدهای آن بقعه بود و تنها توانست هزینه اسکلت آن را تامین کند. 
به همین دلیل آستان قدس رضوی در دوره دکتر شادمان وعده کمک مالی داد. همکاری شادمان 
به ش��خصیت فرهنگی وی، وضعیت اقتصادی آس��تان قدس و رابطه مصطفی قلی رام استاندار و 
رئیس انجمن آثار ملی فارس مرتبط ب��ود. از دوره نیابت تولیت مهران از طرف دربار نیز دس��تور 
تامین هزینه مالی و نظارت بر ساخت آن داده شد و او برای مشورت با اولیای امر و هنرمندان شیراز 
چند بار به آن شهر سفر کرد تا درباره طالکاری یا کاشی کاری و سپس طرح های کاشی روی گنبد 
مشورت کند. پس از تصویب طرح کاشی کاری با وجود پیش زمینه هایی در زمینه ساخت کاشی 
در ش��یراز به خاطر نامرغوب بودن خاک کاش��ی و فقدان تجربه کافی نزد کاشی سازان شیرازی، 
قرارداد تولید و نصب کاش��ی ها با بهادری رئیس هنرهای زیبای اصفهان بسته شد. نادیده گرفتن 
صنعتگران شیرازی حتی در نصب کاشی ها نیز ادامه یافت و باعث نارضایتی بیشتر آنان شد. این 
کاشی کاری با این که تحت نظارت کاشی کاران و مهندس��ان آستان قدس انجام گرفت ولی هنر 
مشهد یا آستان قدس را نیز بازگو نمی کرد بلکه هنری اصفهانی بود. کاشی کاری گنبد شاهچراغ 
پس از حدود یک دهه در سال 1342شمسی به پایان رسید ولی برخالف ادعای بهادری که وعده 
داده بود هزار سال دوام خواهد داشت چندان کیفیتی نداشت و هنوز یک سال از عمر آن نگذشته 
و کاشی کاری به پایان نرسیده بود که دچار پولک و ریزش و تخریب شد. اگرچه سازندگان کاشی 
معایب آن را پذیرفتند ولی این موضوع بر مدت زمان تکمیل طرح افزود و آستان قدس بیش از یک 

دهه به کمک مالی خود به این مجموعه ادامه داد.
آستان قدس سپس در طرح بازسازی اطراف مجموعه شاهچراغ نیز به آن آستانه کمک کرد و 
حتی در زمینه ساختار اداری نیز این اثرگذاری مشهود بود. بهبود شرایط اقتصادی آستان قدس 
از دوره دکتر شادمان امکان کمک به بازسازی دیگر اماکن متبرک را فراهم کرد و تجربه بازسازی 
و تعمیر خواجه ربیع، تربت شیخ احمد جامی و کمک به س��اخت آرامگاه نادری نشان داد آستان 
قدس می تواند در زمینه مالی نقش مهمی در بازسازی اماکن فرهنگی ایفا کند. پس از شادمان دیگر 
نایب التولیه های آستان قدس نظیر مهران و پیرنیا این روند را ادامه دادند. رابطه شغلی استانداران 
فارس با نیابت تولیت آستان قدس یکی از عوامل موثر در برقراری رابطه این دو مجموعه مذهبی 
بود. مصطفی قلی رام که خاس��تگاه مشهدی داش��ت و از چهره های قدیمی فرهنگ خراسان بود 
و مدتی سمت نیابت تولیت آس��تان قدس را داشت، واس��طه این همکاری بود و پس از پیشنهاد 
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مساعدت مالی با شنیدن مصاحبه دکتر شادمان اولین مکاتبات برای جلب کمک های آستان قدس 
را انجام داد، زیرا توانمندی آن موقوفه بزرگ را در این گونه کمک های مالی به خوبی می دانست. 
مهران مهم ترین و تاثیرگذارترین نایب التولیه آستان قدس در کمک ها به کاشی کاری شاهچراغ 
بود و سپس باقر پیرنیا این روند را ادامه داد. پیرنیا نیز پیشتر استاندار فارس بود و برنامه بازسازی 
اطراف بقعه شاهچراغ را طرح کرد ولی موفق به اجرای آن نشد و پس از این که نایب التولیه آستان 
قدس شد نقش مهمی در کمک به  اجرا این طرح ایفا کرد. برگزاری جشن ها 2500 ساله در شیراز 
یکی از علل اجرای طرح توسعه مجموعه آستانه ش��اهچراغ بود که این بار نیز آستان قدس نقش 

مهمی در تامین کمک های مالی برعهده گرفت.

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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