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عباس آفرنده؛ معماری که هیچ متروپلی نساخت
ُ

دربارهآثاروخدماتمعماراعجوبهمشهدیکه افزونبربازسازیگنبدمسجدگوهرشاد،ساخت بناهای ورزشگاهتختی،هنرستانفنیشهیدبهشتی
بانکملیمرکزی،دبیرستانحکمت،کارخانهنخریسیوبیمارستانهایقائم و آریا ازیادگارهای اوست

▪مقدماتانجامیکشاهکار

هرچند که تمام طرحهای مهندس آفرنده،
همازنظرظاهروهمازمنظرپایداری،درنوع
خود مثالزدنی هستند ،اما بدون تردید،
باید شاهکار وی را در عرصه معماری،
تعویض گنبد مسجد گوهرشاد بدانیم.
مسجد گوهرشاد ،بنایی مربوط به دوره
تیموریاستکهبادستورگوهرشادخاتون،
همسرشاهرختیموریومعماریقوامالدین
شیرازی ساختهشد .این بنای ُم َ
عظم ،یکی
از زیباترین بناهای معماری اسالمی است و
گنبد آن ،یکی از بزرگترین گنبدهای جهان
اســام محسوب میشود .این گنبد بــزرگ ،تا
 200سال بعد از ساخته شدنش ،پایداری خود
را حفظ کرد؛ اما در سال1052ش و در پی زلزله
بزرگخراسان،آسیبهاییجزئیدیدکهتوسط
استادشجاعالدین،معمارمخصوصشاهسلیمان
صفوی ،به نحو مؤثری ترمیم شد .حاصل
کار شجاعالدین و ترمیم استادانه او،

گنبد جدیدمسجد گوهرشاد در حال بتن ریزی

جوادنوائیانرودسری–هنرمعماریدرایران،
پیشینهای چندهزارساله دارد .همین خراسان
خودمان ،معمارانی را به چشم دیدهاست که
باعث افتخار این هنر در سراسر دنیا هستند؛
نمونه برجسته آنهــا قوامالدین شیرازی در
دوره تیموری یا استاد شجاعالدین در دوره
صفویه هستند و در دوره معاصر هم ،میتوان از
کریم طاهرزاده بهزاد ،همرزم ستارخان و طراح
آرامــگــاه فردوسی و همچنین ،عباس آفرنده
یاد کرد که بسیاری از آثار هنری او ،هنوز هم
جلوی چشم ما مشهدیهاست؛ نمونههایی
مثل ساختمان هنرستان فنی شهید بهشتی،
ورزشگاه تختی ،ساختمان بانک ملی مرکزی
(خیابان ارگ) ،کارخانه نخریسی مشهد،
ساختمانهای قدیمی بیمارستانهای قائم
و آریــا ،ساختمان مرکزی اداره اوقــاف و البته،
ساختماندبیرستانابنیمین(شهیدحکمت).
امروز میخواهم برایتان از عباس آفرنده بگویم؛
استاد و اعجوبه معماری که مانند خیلی از
معماران اصیل ،خــوشذوق و متعهد ایرانی،
در کارنامهاش اثری از آثاری شبیه ساختمان
«متروپل» نیست و برخالف برخی که برای نفع
شخصی ،حیثیت و اعتبار این صنف نجیب
را بر بــاد میدهند ،تعهد و تخصص او برای
همکارانشمایهافتخارومباهاتبودهوهست.
آفرنده در کارنامه فعالیتهای معماری خود،
بازسازی گنبد مسجد گوهرشاد را هم دارد
که یکی از شگفتانگیزترین اقدامات عمرانی
در تاریخ حرم رضوی و مشهد است .او در دوم
اردیبهشتماه سال 1359ش ،در  55سالگی،
بر اثر بیماری کلیوی درگذشت و در صحن نو
(آزادی) حرم رضوی به خاک سپردهشد؛ آفرنده
در ظاهر ،عمر کوتاهی داشت ،اما آثار بدیع و
محیرالعقول او ،در تاریخ معماری ایران
جاودان خواهد ماند.

▪آفرنده،چگونهآفرندهشد؟

مهندس عباس آفرنده در سال1304ش به دنیا
آمد .پدرش ،حاج میرزامحمد ،یکی از معماران
خــوشذوق و سنتی شهر مشهد بود که ِس َمت و
عنوان معمار آستانقدس رضوی را هم داشت.
آفرندهنیز،بهدلیلمداومتحضوردرفعالیتهای
عمرانی پدرش ،به ویژه در حرم امام رضا(ع) ،به
هنر معماری سخت عالقهمند شد و بعد از اتمام
دوره دبیرستان در مدرسه «فیوضات» مشهد ،به
دانشگاه تهران رفت و به تحصیل در رشته راه و
ساختمان (عمران) در دانشکده فنی پرداخت.
آفرنده بعد از گرفتن لیسانس مهندسی ،برای
تکمیل دانــش خــود در ایــن رشته ،به دانشگاه
«اورگن»درآمریکارفتوسال1325شبهایران
بازگشت .او پس از فعالیت کوتاهی در تهران،
راهیمشهدشدوهمکاریخودرابااداراتومراکز
مختلف این شهر ،مانند اداره آموزش و پرورش
آغازکرد.آفرندهبهعنوانمسئولادارهساختمان

آموزشوپرورشمشهد،اهتمامفراوانیبهساخت
مدارسمناسبدراینشهرداشت.اوهرسالآمار
ورودیهای جدید به مدارس مشهد را با استفاده
از پروندههای ثبتاحوال به دست میآورد و برای
ایجاد فضای آموزشی مناسب ،طرحهایی ارائه
م ـیداد .در همین مدت ،فعالیتهای معماری
و طراحی بناهای مهم شهر را هم عهدهدار شد؛
نمونهاش ساختمان بانکملی در خیابان ارگ
مشهد که توسط آفرنده طراحی و زیرنظر وی،
اجراشد.اوبهدلیلسابقهخانوادگیونیز،عالقه
ویــژهاش به معماری حرم مطهر ،با آستانقدس
رضــوی همکاریهای متعددی داشــت و پیش
از آنکه پروژه تاریخی تجدید بنای گنبد مسجد
گوهرشادرااجراکند،دراینمسجدودیگراماکن
متبرکهحرمرضوی،طرحهایترمیمیوبازسازی
رابهمرحلهاجراگذاشت؛بهعنواننمونه،میتوان
از ترمیم ایــوانهــای شرقی و غربی (معروف به
دروازهآب)مسجدگوهرشادیادکردکهتوسطوی
طراحیواجراشد.

 288سال دوام آورد و در این مدت ،گنبد مسجد
گوهرشاد ،افــزون بر بالیای طبیعی ،حمالتی
مانند به توپ بستن حرم رضــوی توسط ارتش
روسیه تزاری ،در  11فروردین  1291را هم از
سر گذراند و باز هم پایدار ماند .با این حال ،همه
میدانستند که عدم مرمت اساسی بنا ،میتواند
عــوارض وخیمی در پی داشتهباشد .به همین
دلیل،طاهری،تولیتوقتمسجدگوهرشاد،در
سال1339شتصمیمگرفتکهایوانمقصورهو
گنبد مسجد گوهرشاد را به نحو مقتضی مرمت و
بازسازیکند.اماانجاماینکار،ازعهدههرکسی
ساختهنبود.بههمیندلیل،مدیریتومهندسی
این پــروژه عظیم و منحصربهفرد را به مهندس
عباس آفرنده واگذار کردند که افزون بر توانایی
فنی ،انسانی متعهد و عالقهمند به معماری
اسالمی و در عین حال ،ارادتمند به امام رضا(ع)
بود .طاهری برای تأمین هزینه بازسازی که در
آن زمان مبلغ معتنابهی بود ،افزون بر درآمدهای
موقوفاتمسجدگوهرشاد،بخشمهمیازاراضی
سرده و سعدآباد را که وقف این مسجد بود ،برای
ساخت منزل به کارمندان اجاره داد تا بتواند از
پس هزینه کار برآید .در آن زمان ،تولیت مسجد
گوهرشاد،ازتولیتآستانقدسرضویجدابود.
▪فرایندتعویضگنبدمسجدگوهرشاد

مهندس آفرنده ،بعد از ارزیابیهای اولیه به این
نتیجه رسید که برای نجات بنای مهم و تاریخی

ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد (جایی که گنبد
مسجدرویآنقراردارد)،نیازیبهتغییرساختار
دیوارهها نیست و نباید آنها را که هم از منظر
تاریخیدارایاصالتهستندوهمازنظرپایداری
وضعیت خوبی دارند ،خراب کرد .او چاره کار را
دربرداشتنگنبدبزرگمسجدوجایگزینکردن
آن با یک گنبد بتنی دانست .اقدامی که در گام
اول،غیرممکنبهنظرمیرسید.خیلیهامعتقد
بودند که اینکار ،از مقاومت دیوارههای مسجد
نیز،میکاهدوبهتخریبکاملآنمیانجامد.اما
آفرنده که تخصص ویژهای در بتنریزی داشت،
با محاسبات خودش دریافت که برداشتن گنبد
و بتنیکردن آن ،سه هزار کیلو ،معادل سه ُتن،
از وزن گنبد کم میکند و با ایــن َس ُبکسازی
اصل بنا ،خطر تخریب دیوارههای آن به کلی رفع
خواهد شد .با محاسبه و مدیریت مهندس عباس
آفرنده ،آجرهای لعابدار روی گنبد را یکییکی
برداشتند و به ترتیب شمارهگذاری کردند تا بعد ًا
وبهترتیب،دوبارهرویگنبدبتنینصبشود.کار
برداشتنگنبدوبتنریزیگنبددوپوستهجدید،از
 1340تا1345شبهطولانجامید.جالباست
بدانید که مهمترین قسمت کار ،یعنی بتنریزی
گنبد،بدوناستفادهازوسایلامروزیتزریقبتن
انجام شد .در آن زمان از این وسایل خبری نبود
و کارگران باید بتن تولیدشده را در ظرفهایی
چوبی به نام «ناوه» میریختند و از طریق پلکان
مــوجــود ،آن را روی دوشــشــان میگذاشتند و
حدود 30مترباالمیبردندودرمحلتعیینشده
میریختند .به همین دلیل ،مهندس آفرنده،
کارگران را در سه شیفت به کار میگرفت .او در
زمینهوضعیتمعیشتآنهاهم،بهشدتحساس
بود و اجــازه نمیداد که مشکالت مالی ،باعث
ضعف و ناامیدی نیروهایش شود .به این ترتیب،
گنبدمسجدگوهرشاد،درحالیکهنسبتبهگنبد
قدیمیاش،سههزارکیلوگرمسبکترشدهبود،در
محل خود قرار گرفت و به عنوان یکی از نمادهای
زیباوجذابشهرمشهد،بهحیاتخودادامهداد؛
نمادی که بقا و چشمنوازی آن را مدیون زندهیاد
عباسآفرندههستیم.
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عباسمیرزا ُملکآرا
شازده دربهدر!

اگر فکر میکنید که شازده بودن خیلی خوب
اســت و بــه شــازدههــا خیلی خــوش مـیگــذرد،
باید بگویم که خیر ،همیشه چنین نیست و در
تاریخ داریم شازدههایی که ک ً
ال بدبیار بودهاند.
نمونهاش عبا سمیرزا ،ملقب به ُمــلـکآرا که
داداش ناصرالدینشاه بــود و شــاه اص ـ ً
ا از او
ِ
خوشش نمیآمد؛ چرا؟ چون پدرش محمدشاه
قاجار ،از عبا سمیرزا بیشتر خوشش میآمد و
حتی یکبار میخواست او را ولیعهد خودش
کند و به وی لقب «نایبالسلطنه» هم داد .نتیجه
این لوسبازیهای محمدشاه هم ،کینه شتری
ناصرالدینشاه از برادرش و بدبینی همیشگی
شاه قاجار به عبا سمیرزا بود .به همین دلیل،
مدتی بعد از آ نکه ناصرالدینشاه به سلطنت
رسید ،عبا سمیرزای بدبخت را بــدون دلیل
درست و حسابی ،به بغداد تبعید کرد؛ آن هم نه
یکی دو سال ،بلکه  27سال! عبا سمیرزا طی
این مدت ،در والیت عثمانی سرگردان بود ،یک
روز در بغداد ،روز دیگر در اسالمبول و بعد ،دوباره
در بغداد! باالخره ،بعد از  27سال ،عباسمیرزا
چند نفر از درباریان و بزرگان ایل قاجار را واسطه
کــرد ،شاید بــرادرش ماجرا را بیخیال شود و
بگذارد که او به کشور بازگردد .ناصرالدینشاه
که دیگر خیالش از بابت برادر راحت بود ،اجازه
بازگشت داد و شاید بــرای آ نکــه یــک جــوری
مسمای
از دلــش هم دربــیــاورد ،به او لقب بی ّ
ُملکآرا داد و حکومت زنجان را هم به وی واگذار
کرد .عبا سمیرزا ملکآرا ،بعد از کشته شدن
داداشش ،از طرف مظفرالدینشاه ،سفیر ایران
در دربار تزار شد؛ اما همینکه به مسکو رسید،
اوضاع بههم ریخت و شورشهای گسترده باعث
شد که دست از پا درازتــر ،به ایــران برگردد .او
مدتی هم وزیر عدلیه بود .عباسمیرزا ملکآرا
سرانجام در  61سالگی ،هنگام سوارکاری،
سکته کرد و درگذشت.
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