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نگذاشتیم اجساد شهدا به دست ساواک بیفتد
3

با حضور فرمانده نیروی قدس
سپاه پاسداران انقالب اسالمی انجام شد

رونمایی از
«قصهفاطمیون»
در کنگره
جبههمقاومت

ویژهفرهنگومعارفرضوی
سال اول ویژه نامه245

مروری بر خاطرات عیسی جعفری ،خادم
حضرت امام خمینی eبه بهانه درگذشت او

حاج عیسای

روحهللا
2

هزینههایهنگفت
برای براندازی حجاب

رقابت  ۱۹۰قاری و حافظ قرآن
از  ۶۹کشور در ایران

نیما نجفزاده  -تسنیم

در برنامه تلویزیونی چراغ مطرح شد

4
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داستان گنبد مسجد گوهرشاد و سازندگانش

شاهکار «آفرنده»

در سن  82سالگی

مؤسس دارالحدیث نیجریه
درگذشت

4

مشاور مطالعات اجتماعی کمیسیون ملی یونسکو مطرح کرد

زنان زرتشتی
ل داشتهاند
پوشش کام 

2

منبرمجازی

طی کردن قلهها هزینه دارد

مجید تربتزاده  622سال
پیش ،باالخره روز و ساعتی رسید که
استاد قوامالدین شیرازی ،مهندس
ارشــد و همهکاره آن روزه ــا ،نفس
راحـتــی بکشد و پــس از پنج سال
کــار م ــداوم ،به عمله و بناهای زیر
دستش خسته نباشید بگوید و البد پیک و پیغام
بفرستد بـرای «گوهرشاد بیگم» و خبر پایان بنای
مسجد باشکوه «گوهرشاد» را بدهد .آقای مهندس
و معمار دوره تیموریان ،این تنها ساخته و هنرش
نبود اما خودش هم شکی نداشت ،بنایی را در کنار
حرم مطهر رضوی برپا کرده که سالهای سال کسی
نمیتواند مشابهش را در ابهت و زیبایی پیدا کند.

◾

حجتاالسالم عالی در سوره «والضحی»  -که چیز
عجیبی اســت  -گویی خداوند متعال به خاطر نگرانی
پیامبر(ص) که مبادا بعضی از امتش در فشارها و سختی
کم بیاورند؛ از باب تسلی این سوره را فرستاد« .قسم به نور
خورشید ،آن موقعی که پهن میشود».
در برخی از روایتها آمده است که تأویل این آیه مربوط
به زمان ظهور حضرت ولی عصر(عج) است که نور نبوت و
حقایق نور نبوت و والیت فراگیر میشود« .قسم به شب
تاریک» که گسترش پیدا میکند ،در این آیه شاید مقصود
از شب تاریک ،حجابها و موانع و سختیهایی است که
در مقابل نور نبوت مقاومت میکند و نمیگذارد تا زمان
ظهور گسترش پیدا کند .سختی میبینی اما گمان نکن
خدایت تو را فراموش کرده اســت ...خدایت بر تو خشم
نگرفته است .خدای تو با توست اگر کشته میدهید اگر
مشکالتی داریــد ،این الزمه راه است ،قلهها را طی کردن
هزینه دارد.
به قــول حافظ« :ای که در کوچه معشوقه ما میگذری
 /باخبر بــاش کــه ســر میشکند دیـ ـ ــوارش» ...پیامبر
میفرمایند« :حفت النار بالشهوات» مسیر جهنم با
شهوات مخلوط است ،مسیر بهشت سختیهایی دارد.
«والــجــنــه حفت بــالــمــکــاره» ...خــداونــد متعال البته در
ادامــه ســوره «والضحی» میفرماید« :ولــاخــره خیر لک
من االول ــی» ...رسول ما! آخر کار برایت از اول کار بهتر
است ،آخرش برایت شیرین است .در این آیه احتمال این
است مقصود همان آخرت و قیامت باشد و الطافی که
خدا به پیغمبر اکرم(ص) عنایت میکند و طبق روایتها
احتمالی نیز وجود دارد که منظور از «آخرت» ،آخر همین
دنیا باشد.
در روایت امام صادق(ع) در تفسیر علی بن ابراهیم قمی
نقل شده است که «الکرة هی آخرة للنبی» رجعت ،آخرت
پیغمبر است .یعنی آخر و انتهای عالم دنیا.
ای پیغمبر! ظهور و رجعت ،زمانی است که نتیجه زحماتت
را میبینی .ایــن تالشها آنجا به بــار مینشیند ...آنجا
خستگیتان در میرود .آنجا میفهمید این تالشها هدر
نرفت ،این زحمات به بار نشست.
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت  /دائما ً یکسان
نباشد حال دوران ،غم مخور ...در بیابان گر به شوق کعبه
خواهی زد قدم  /سرزنشها گر کند خار مغیالن ،غم مخور

◾زلزله ویرانگر
کیفیت ســاخــت ب ـنــای گــوهــرشــاد و محاسبات
دقیقش البته آن قدرها بود که نه تنها قوامالدین
شیرازی بلکه هر کس که سررشتهای در معماری آن
سالها داشت میتوانست حدس بزند که مسجد
گوهرشاد سالیان دراز عمر خواهد کرد .اما به نظر
نمیرسد هیچ کس از جمله خود معمار زبردست
دوره تیموریان در محاسباتش به زلزله  263سال
بعد و قدرت تخریبش فکر کرده باشد .با این حال
مسجد گوهرشاد البد به حدی مهندسیساز بود که
با وجود گذشت بیش از دو قرن ،در سومین سده
عمرش ،زلزله ویرانگر سال  1084قمری را تقریبا ًتاب
آورد .آسیب فـراوان دید و بسیاری از قسمتهای
مرتفعش فرو ریخت اما با خاک یکسان نشد تا سه
یا چهار سال بعد ،شاه سلیمان صفوی به معمارش
«شجاعالدین» دستور بدهد که شاهکار معماری
قوامالدین شیرازی را مرمت و بازسازی کند.

◾

◾مرمت پس از  500سال
بیشک بنایی که شما امروز آن را به چشمنوازترین
شکل ممکن در جوار بارگاه منور رضوی میبینید
و همگان معتقدند از شاهکارهای معماری و هنر
اسالمی – ایرانی است ،تنها همین یک بار مرمت
را تجربه نکرده است .اصوال ً هیچ کدام از بناهای
تاریخی در هیچ کجای دنیا نیستند که بدون تعمیر
و بــازســازی باقی مانده باشند .منارههای مسجد
گوهرشاد نیز یک بار دیگر در  540سالگی عمر این
بنا ،نیاز به مرمت پیدا میکنند که زحمتش میافتد
به گردن حسامالسلطنه ،والی آن روزهای خراسان.
سهــا چه
ســال  1291هم که میدانید توپخانه رو 
بالیی سر مسجد گوهرشاد م ـیآورد تا یک سال
بعد متولیان مسجد مجبور شوند به طور مختصر
گنبد آسیب دیده را مرمت کنند .اما داستان مرمت
اساسیتر و اصولیتر مسجد گوهرشاد و گنبد
آن ،حکایت دیگری اســت .در کتاب «مسجد و
موقوفات گوهرشاد» نوشته مهدی سیدی و جمعی
دیگر میخوانیم ١١« :گلوله توپ به ایوان مقصوره
و  ۱۱گلوله به گنبد مسجد اصابت کــرد ...بعد از
این ماجرا مسجد گوهرشاد  ۵٠سال با مرمت های
جــزئــی در مقابل زخــم روسـهــا مقاومت کــرد اما
سرانجام در سال  ١٣٣٩خورشیدی نظر اداره کل
باستان شناسی و اداره کل اوقاف بر این قرار گرفت
که نگهداری گنبد دیگر امکان پذیر نیست و باید به
صورت اساسی بازسازی شود» .واقعا ً نمیشود در

صحبت از مرمت اساسی مسجد گوهرشاد چیزی
نوشت و در آن به نقش مهندس «عباس آفرنده»
اشاره نکرد .همچنین نمیشود فقط به چند سطر
مختصر از او بسنده کرد.

◾

◾مشهد ...آمریکا ...مشهد
«عباس آفرنده» معمارزاده بود .یعنی پدرش محمد
آفرنده هم از معماران سنتی حــرم مطهر رضوی
بود که خدا عباس را در سال  1304در مشهد به
او داد .عالقه عباس به درس و مشق و هنر سبب
شد پس از اینکه دیپلمش را از دبیرستان فیوضات
مشهد گرفت ابتدا ب ـرای تحصیل در رشته راه و
ساختمان راهی دانشکده فنی تهران شود و بعد هم
به دانشگاه اورگن آمریکا برود .آخر کار هم در سال
 1325به ایران برگشت و ساکن مشهد شد.
از فعالیتها و خدمات فراوان مهندسی و تخصصی

گزيده
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خبر

تولیت آستان قدس رضوی

در دیدار وزیر راه و شهرسازی:

حدود 80درصد وزن گنبد را سبک کرد .طاق ضربی
گنبد هم برداشته شد و طاق االن آجر و کاشی به
صورت کاذب است .او با شاهکار هنری خود این
بنای تاریخی را زنده و روپا نگه داشت».

مشکالت حاشیه شهر مشهد
با نگاه ملی حل میشود

◾

◾یاعلی(ع) ...یا رضا(ع)
مهندس علی اصغر ســاالری هم که گویا در طول
بازسازی مسجد گوهرشاد مدتی در کنار مهندس
آفرنده حضور داشته ضمن اینکه کار آفرنده را در
بازسازی مسجد گوهرشاد یک شاهکار دانسته به
«شهرآرا» گفته است« :در این بازسازی ،سقف
گنبد تا روی پشتبام برچیده شد ،اما به پایه ها
دست نخورد .در آن زمــان ،تاور کرانک جرثقیل،
میکسر و دســتــگــاه بــتــن نــبــود .صــحــن ق ــدس و
گوهرشاد را در نظر بگیرید .میانش دو تا راهرو
است .نجارخانه یعنی جایی که همه کارهای بنایی

مسجد گوهرشاد البد به حدی مهندسیساز بود که با وجود گذشت بیش از دو قرن،
در سومین سده عمرش ،زلزله ویرانگر سال  1084قمری را تقریب ًا تاب آورد .آسیب
فراوان دید و بسیاری از قسمتهای مرتفعش فرو ریخت اما با خاک یکسان نشد.

عباس آفرنده در مناطق مختلف مشهد و استان
خراسان که بگذریم و فقط فهرستوار بگوییم که
ساخت و سازهای محکم و ماندگاری مثل هنرستان
فنی شهید بهشتی مشهد ،ساختمان کارخانه
بــرق مــرکــزی مشهد ،اسـتــادیــوم ورزش ــی سعدآباد
(تختی) و ...از جمله کارهای ماندگار اوســت ،آن
وقــت میرسیم بــه عالقه و ارادت ــی کــه آفــرنــده به
ساخت اماکن مذهبی و مساجد داشت .مهندس
«دیشیدی» که از شــاگــردان مرحوم آفــرنــده بوده
به خبرگزاری «رضــوی» گفته است« :آن زمان که
مسجد گوهرشاد از آستان قدس رضوی جدا بود،
مهندس آفــرنــده مسئولیت تعمیرات و بازسازی
مسجد گوهرشاد را بر عهده داشت ...گنبد مسجد
گوهرشاد در اثر زلزلههای مختلف آسیب دیده و
روی ایوان مقصوره فشار آورده بود .در سال 1339
کار ترمیم اساسی مسجد به سرپرستی مهندس
عباس آفرنده آغاز شد .او ساخت گنبد جدید را با
دو پوشش بتنی به اجرا درآورد .کار بسیار بزرگی در
آن مقطع زمانی انجام گرفت به خصوص عملیات
بـتـنریــزی در آن ارت ـفــاع و ب ــدون وســایــل ام ــروزی
حساس بود ،به عنوان مثال بتنریزی پوسته رویین
گنبد به مدت  12شبانهروز طول کشید تا با ناوه
بتن ریختند و تمام شد .مهندس آفرنده با این کار

مجموعه کتاب سهجلدی «قصه فاطمیون» از
انتشارات آستان قدس رضوی (بهنشر) در کنگره
بینالمللی جبهه مقاومت ،یادبود شهدای مهاجر
مــدافــع حــرم بــا حضور س ــردار اسماعیل قاآنی؛
فــرمــانــده نــیــروی قــدس ســپــاه پ ــاس ــداران انقالب
اسالمی و جمعی از خانوادههای شهدای مدافع
ح ــرم رونــمــایــی شــد.بــه گ ــزارش
آســتــاننــیــوز ،س ــردار اسماعیل
ق ــاآن ــی در ای ــن مــراس ــم ضمن
رونمایی از این مجموعه کتاب،
به یادگار روی ...

انجام می شد ،بین همین دو راهرو بود .بتن را درون
ناوه (یک ظرف بزرگ چوبی) می ریختند و کارگرها
آن را سر شانه می گذاشتند و یاعلی و یارضاگویان
از پله های نردبان باال می رفتند .سه روز و دو شب
بدون وقفه بتن ریخته شد .ما سه شیفت کارگر
داشتیم .باالی پشتبام فرش پهن کرده بودیم و
تمام خورد و خوراک کارگرها همان باالی پشتبام
بــود .یــک شیفت خسته مــی شــدنــد ،استراحت
می کردند و شیفت بعد کارش را شروع می کرد.»...
سرانجام مهندس عباس آفــرنــده بر اثــر بیماری
کلیوی کــه میگویند بــه دلــیــل فــشــارهــای کــاری
سراغش آمــده بــود ،ســال  1359و در  55سالگی
ت ثامناالئمه(ع)
درگذشت و در بلوک  25بهش 
صحن آزادی حرم مطهر رضوی آرام گرفت.
مسجد گوهرشاد با وجود مرمت اساسی که توسط
او انجام شد در قسمتهای فوقانی شاید دیگر به
مرمت نیاز پیدا نکند اما در قسمتهای تحتانی
به دلیل ایجاد طرحها و رواقهــای جدید قطعا ً به
مقاومسازی نیاز پیدا میکرد .بـرای همین هم از
سال  1388طرحی در این زمینه تهیه و به مرور
مقاومسازی کف و قسمتهای اطراف و زیرین آغاز
شد .با اینکه مقاومسازی اساسی به پایان رسیده
اما بخشهای دیگر این طرح هنوز هم ادامه دارد.

تولیت آستان قــدس رضــوی در دیــدار وزیــر راه
و شــهــرســازی بــر ض ــرورت نگاه ملی بــرای رفع
مشکالت حاشیه شهر مشهد و بافت فرسوده
اطراف حرم تأکید کرد.
به گزارش آستاننیوز ،حجتاالسالم والمسلمین
احمد مروی در دیدار وزیر و معاونین وزارت راه و
شهرسازی که در حرم مطهر رضوی برگزار شد،
گفت :آستان قدس رضوی به میزان مقدورات
با دولت انقالبی و خدمتگزار برای گرهگشایی از
مشکالت همکاری خواهد کرد.
وی در ادام ـ ــه ب ــا اش ـ ــاره ب ــه مــشــکــات م ــردم
مناطق حاشیه شهر مشهد ،ابـراز کرد :آستان
قــدس به میزان تــوان و امکاناتش تــاش کرده
ضــمــن رع ــای ــت حــقــوق شــرعــی و مــاحــظــات
وق ــف ،بــرخــی مشکالت حاشیه شهر مشهد
را رف ــع کــنــد ،ام ــا رف ــع مــشــکــات ای ــن مناطق
نیازمند ارادهای ملی و همراهی مدیران کشوری
ب ـرای اجــرای طــرحهــای پیشبینی شــده در آن
مناطق است.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه سال
گذشته آستان قدس حدود ۳۰هکتار زمین برای
رفع مشکالت حاشیه شهر در اختیار نهادهای
مسئول قرار داده است ،گفت :در سال جاری
نیز آستان قدس زمینی ۵هکتاری را برای ساخت
بیمارستانی در حاشیه شهر مشهد برای کاهش
محرومیت و رفــع مشکالت درمانی مــردم این
مناطق اختصاص داده است.
وی در ادامه بر ضرورت سرعتبخشی در اجرای
ت فرسوده اطراف حرم مطهر
طرح نوسازی باف 
تأکید و عنوان کرد :شرایط بافت پیرامون حرم
مطهر رضوی با جایگاه و شأن این بارگاه مقدس
و حضور خیل کثیر زائـران ایرانی و خارجی که
ساالنه به این بارگاه قدسی مشرف میشوند،
تناسب ندارد.
ح ــجـ ـتاالس ــام والــمــســلــمــیــن م ـ ــروی گــفــت:
ساماندهی شرایط بافت فرسوده پیرامون حرم
مطهر امــام رض ــا(ع) طرحی ملی اســت و برای
ی کار آورده شود
اجرای آن باید سرمای ه ملی پا 
که انشاءهللا در این دولت این طرح به سرانجام
برسد.
رستم قاسمی ،وزی ــر راه و شــهــرســازی نیز در
این دیــدار با تأکید بر اینکه هر آنچه از طرف
دول ــت بـ ـرای رفــع مشکالت مشهد مــقــدس و
اســتــان خ ـراســان بــربــیــایــد ،انــجــام خــواهــد داد
گــفــت :دغــدغ ـههــای آســتــان ق ــدس نسبت به
حاشیه شهر و بافت پیرامون حرم مطهر توسط
معاونین ایــن وزارتخانه پیگیری خواهد شد و
هر کــاری از ما ساخته باشد در رفع مشکالت
زائ ـ ـ ـران و م ــج ــاوران حــضــرت رضـ ـ ــا(ع) انــجــام
خواهیم داد.

