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انجمن آثار ملی و هزارة فردوسی
*

دکتر علیرضا اسماعیلی

چکیده
انجمن آثار ملی بهعنوان یکی از با قدمتترین انجمنهای فرهنگی کشور ،در دو دوره فعالیت
خـود ( 1314-1314و  ،)1357-1323اقــدامات درخـور تــوجهی بــرای شناسـایی و معرفــی میــرا
فرهنگی ،مرمت بناهای تاریخی ،حفظ آثار باستانی و نیز احدا بنای یادمان بـرای شخصـیتهـای
فرهنگی و سیاسی انجام داد .رویکرد اصلی این انجمن در دورۀ اول فعالیت آن که حدود یک دهه
طول کشـید ،ناسیونالیسـم باسـتانگرا و تجـدد غربـی بـود .از همـینرو ،بنـای آرامگـاه فردوسـی بـا
بهره گیری از نمادها و نشانه های باستانی و برگزاری هزارۀ فردوسی ،بـا حوـور مستشـرقین سراسـر
جهان ،مهم ترین اقدامی بود که در دورۀ اول فعالیت انجمن آثار ملی صورت گرفت .در این مقالـه
با رو

توصیفی و تحلیلی و با بهرهگیری از اسـناد ،بـهویـژه اسـناد بایگـانی انجمـن آثـار و مفـاخر

فرهنگی ،سعی شده به این پرس

پاسخ داده شود که چگونه ساخت آرامگاه فردوسی و برگزاری

هزارۀ وی در احیای هویت ملی و معرفی ایران به جهان نق

داشته است.

کلیدواژه :انجمن آثار ملی ،هزارۀ فردوسی ،آرامگاه فردوسی ،مستشرقین ،هویت ملی.

* .عوو هیأت علمی فرهنگستان هنر)Alirezaesmaili.ti.@gmail.com( .

تاریخ وصول99/12/13 :

تاریخ پ یر 99/13/17 :

مقدمه

فردوسی نمادی برای هویت ملی
هویتسازی بر مبنای ملیت یکی از مهمترین اقدامات تجددگرایان دورۀ پهلوی اول
بود .ریشههای این هویت در تاریخ و ادبیات جستوجو میشد و بخشی از نماد و نمود آن
در حوزۀ فرهنگ و هنر بود .سیاستگ اران فرهنگی سلطنت پهلوی بر اهمیت جنبههای
فرهنگی در ایجاد هویت جدید واقف بودند و نیک میدانستند که این هویت میبایستی در
هنر و مظاهر فرهنگی ،از لباس گرفته تا معماری ،نمود داشته باشد.
ایددولوژی سلطنت پهلوی ،با دو شاخصة ملیگرایی باستانگرا و تجدد غربی ،باید در
قالب مظاهر فرهنگی به ظهور و بروز میرسید ،تا رفته رفته به هویت ملی بدل میشد .این
دو شاخصه در پیوند با یکدیگر بودند .به اعتقاد صاحبان این تفکر ،برای رسیدن به تجدد
غربی که حال مشترکی میان ایران و غرب ایجاد میکرد ،نیاز به گ شتة مشترک داشت؛
این گ شتة مشترک نه در دوران پس از حملة اعراب به ایران که در دورۀ پی

از اسالم

جستوجو می شد .در این دوران ایران دارای دولت و ملت مستقل بود و هماورد غرب
باستان (یونان و روم) بود .در حالی که در دوران پس از اسالم ،ایران ییل نظام خالفت
عربی ـ اسالمی تعریف میشد؛ بنابراین ،در دورهای که ایران دارای استقالل و اقتدار
فرهنگی و تمدنی بود ،گ شتة مشترک مراد میشد تا از این گ شتة مشترک به حال و
آیندۀ مشترک با غرب در مسیر تجدد برسند؛ حال و آیندهای که در آن تجدد غربی با
قرادت ملیگرایانه میتوانست هویتساز باشد.
نهادهای فرهنگی سلطنت پهلوی اول با چنین منظوری به نهادسازی و نمادسازی
پرداختند و بر ادبیات ،تاریخ ،آداب و رسوم ،هنر و معماری تأثیر گ اشتند .این سیاست با
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جریان غالب شرقشناسی در میان محققان و مورخان اروپایی نیز هماهنگی داشت.
شرقشناسان درصدد شناختن همان ایرانی بودند که روزگاری در برابر یونان و روم قد
برافراشته بود؛ این ایران هم چیزی جز ایران باستان نبود .از این رو آنان در تحقیقات خود
دربارۀ ایران پس از اسالم ،کمتر پژوه

میکردند .البته این غلبه در نزد سیاستگ اران

فرهنگی متفاوت بود و به معنای نادیدهانگاشتن مفاخر ایران پس از اسالم نبود؛ بلکه این
سیاست رنگ غالب فعالیتهای فرهنگی در آن دوره را تعیین میکرد .اگر از مظاهر
فرهنگ ایران دورۀ اسالمی هم یاد میشد ،اغلب به صورتی بود که با این رنگ غالب
معارضه نداشته باشد .ایران پس از اسالم بیشتر از جنبة تمدنی نگریسته میشد ،نه جنبة
هویتی .این چنین بود که حتی به شخصیتهای برجستة اسالمی ایران همچون ابنسینا نیز
رنگ ایرانی محض میزدند و وجهة اسالمی آنان را میزدودند .سیاستمداران دورۀ
رضاشاه میرا

اسالم را سد راه پیشرفت و دستیابی به جهان مدرن و مترقی و میرا

ایران بدون اسالم را مظهر شکوه و اقتدار ملی و تفاخر جهانی میدانستند( .حجت،
 ،1381ص )245
برخی از فعالیتهای انجمن آثار ملی ،از جمله ساخت آرامگاه فردوسی و برگزاری
هزارۀ وی با توجه به چنین سیاستى قابل فهم است .در کشورهای شرقی «فرهنگهای عظیم
قومی ،اجزای زیرقومی آنها را به هم پیوند میدهد» و در ایران ،فردوسی و شاهنامها ،
یکی از مهمترین عناصر وحدت فرهنگی در میان ملت ما است( .بهار ،1386 ،ص  )191در
احیای هویت ایرانی ،فردوسی در تاریخ ایران یک استثناء است .وقتی او هویت ایرانی را
در خطر میبیند ،آن را به شیوۀ خود

بازتولید میکند؛ در واقع در شاهنامه همزمان زبان،

فرهنگ ،سنتها و آیینهای ایرانی بازتولید و احیا میشوند .انجمن در نخستین فعالیتهای
خود ،با درک چنین جایگاهی ،به تجلیل از حکیم ابوالقاسم فردوسی پرداخت .فردوسی از
منظر کارگزاران سیاسی و فرهنگی پهلوی اول ،مسلمانی بود که نه تنها عناصر ملی ایرانی را
احیا کرده بود؛ بلکه مظهر ایرانیگری در برابر اعراب و ترکان و حافظ زبان فارسی در
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زمانة تسلط انیران (غیر ایرانی) بود .از این رو بود که زرتشتیان را هم در بزرگداشت او
شرکت میدادند و کارگزاران فرهنگی پهلوی او را سرپلی میدانستند که میتوان با تکیه
بر او ،از شکاف دورۀ اسالمی گ شت و به ایران پی

از اسالم رسید( .اسماعیلی،1385 ،

ص )111
ساخت آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی از نخستین تصمیمات مهم انجمن آثار ملی
است .پیشینة این اقدام انجمن به دورۀ قبل از رضاشاه باز میگردد .پس از جنگ جهانی
اول و اشغال ایران به دست نیروهای متخاصم و جریحهدار شدن احساسات ملی ایرانیان ،در
مجامع و مطبوعات مطالبی در خصوص لزوم ساخت آرامگاهی باشکوه برای فردوسی
مطرم شد .ملکالشعرای بهار در سال  1299در مقالهای در هفتهنامة «نوبهار» از ضرورت
بنای آرامگاهی درخور مقام و منزلت فردوسی سخن گفت( .ریاحی ،1375 ،ص  )373قبالً
در دورۀ قاجار ،در زمان حکمرانی میرزاعبدالوهابخان شیرازی (آصفالدوله) بر
خراسان ،به دستور وی در طابران طوس ،در محلی که بر اساس قراین و شواهد و تحقیقات
هیئتی فرانسوی مدفن فردوسی شناخته شده بود ،بنایی از خشت و گل ساخته بودند( .همان،
ص  )372-373البته پی

از آن بارها محل دفن فردوسی را ،بدخواهان وی ،ازجمله

عبیداهللخان ازبک ویران و بر قبر او زراعت کرده بودند( .همان ،ص 372؛ کرزن،1373،
ج ،1ص )242
انتخاب فردوسی ،شاعر حماسهسرای ایران ،از سوی انجمن آثار ملی خود حاوی نکتة
ظریفی است .فردوسی را احیاکنندۀ تاریخ و فرهنگ باستانی ایران میشناختند که در دورۀ
تسلط ترکان غزنوی ،مقابلة فرهنگی خوی

را با سرودن اثر جاودانها  ،شاهنامه ،آغاز

کرد .فردوسی و شاهنامه عالوه بر نخبگان ،در نزد تودههای مردم نیز نامآشنا بودند .در
محافل سنتی عامه همچون زورخانهها ،اشعار شاهنامه بر سر زبان مرشدان بود و حکایات
حماسی آن را نقاالن و پردهخوانان برای مردمان کوچه و بازار نقل میکردند .در واقع
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نبودند ،به زبان ساده و

نمایشی برایشان روایت میکردند و در واقع ،حلقة اتصال تودهها و نخبگان بودند( .همان)
داستانهای حماسی شاهنامه با همة سختیهایی که در خوان

شعر فردوسی وجود

داشت ،شاعر را نزد تودهها مشهور ساخته بودند .این داستانها به تحریک احساسات
مردمانی میپرداختند که خود را شکستخورده و سرخورده میپنداشتند .جالب اینکه
شاهنامه در بین ایالت و عشایر ایران نیز هواخواهان بسیار داشت؛ به طوری که برخی از
شاهنامه خوانان بختیاری و قشقایی بدون داشتن سواد خواندن و نوشتن ،اشعار شاهنامه را
شفاهی آموخته بودند .فردوسی با تأکیدی که بر زبان فارسی و تاریخ و اساطیر ایرانی
داشت ،در زمانة خالفت عربی و سلطنت ترکی ،بر هویت ایرانی تأکید کرده بود؛ بنابراین،
فردوسی شاخصه و نمادی مهم در هویتسازی دورۀ پهلوی اول به شمار میرفت .گویا
رضاشاه خود نیز به شاهنامة فردوسی عالقة شخصی داشت؛ چنانچه نقل شده عالقة او به
شاهنامه به حدی بود که در زمان تصدی وزارت جنگ ،همیشه یک نسخة شاهنامه در دفتر
کار

وجود داشت و در برخی مواقع میرزاعبدالحسین فیروزکوهی ،ملقب به شیخالملک

اورنگ «با صدای خو

و لحن حماسی» برای او شاهنامه میخواند( .صفایی ،1354 ،ص

 )11از همینرو فردوسی فصل مشترک عامة مردم و کارگزاران فرهنگی سلطنت پهلوی در
ایجاد هویت جدید مبتنیبر ناسیونالیسم باستانگرا بود.
نخستین طرحهای آرامگاه فردوسی
یحیی دولتآبادی در کتاب حیات یحیی ،خود را بانی و طرام اندیشة بزرگداشت
فردوسی معرفی میکند؛ (دولتآبادی ،1362 ،ج  ،4ص  )422-423اما برای نخستینبار
سیدحسن تقیزاده موضوع ساخت یادمان و آرامگاه فردوسی را در تیرماه  ،1314در
سومین جلسة انجمن آثار ملی ،مطرم کرد که با استقبال عبدالحسین تیمورتا

روبرو شد.

همزمان در مجلس پنجم هم بودجهای برای ساخت آرامگاه فردوسی تخصیص داده شد.
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سپس تقیزاده ،ابراهیم حکیمی ،ارباب کیخسرو شاهرخ و حسین عالء به عنوان اعوای
کمیتة مطالعة ساخت آرامگاه فردوسی و بررسی نحوۀ جمعآوری اعانه انتخاب شدند.
(آرشیو ادارۀ اسناد و متون انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،صورتجلسة مورخ سوم تیرماه
 )1314بر این اساس در بهار  1315انجمن آثار ملی هیئتی را به سرپرستی ارباب کیخسرو
شاهرخ ،خزانهدار انجمن آثار ملی و نمایندۀ زرتشتیان در مجلس شورای ملی ،مأمور
شناسایی محل دقیق دفن فردوسی در طوس کرد .کیخسرو شاهرخ با مساعدت والی
خراسان (محمود جم) ،فرماندۀ لشکر شرق (اماناهلل جهانبانی) ،نایبالتولیة آستان قدس
رضوی (محمدولی اسدی) و معمرین طوس ،بر اساس نوشتة نظامـی عروضی موفق به
شناسایـی محل آرامگاه فردوسـی شد( .نظامی عروضی ،1388 ،ص  )179در گزار

این

مأموریـت به انجمـن آمـده است:
«چون نظامی عروضی در کتاب چهار مقاله نقل کرده است که فردوسی را در
باغ خود

به خاک سپردند و به سال  511هجری شخصاً قبر او را زیارت کرده و

امروز باغ حاج مقامالتولیه طبق نظر عموم مردم طوس ،همان باغ فردوسی است؛ ل ا
در باغ م کور به تجسس پرداختند و تختگاهی یافتند که پس از خاکبرداری ،آثار
قبر ظاهر گردید .بنابراین همان تختگاه که طول آن ش

متر و عرض

پنج متر

است ،مدفن فردوسی است»( .صدیق ،1354 ،ج ،2ص )212-213
البته پی

از این ،هرتسفلد مدعی بود محل قبر فردوسی را شناسایی کرده است( .آرشیو

ادارۀ اسناد و متون انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،همان) پس از مشخص شدن محل دفن
فردوسی ،زمین آن که به مساحت  23هزار متر مربع در اراضی مزرعة اسالمیه در مالکیت
حاج میرزا محمدعلى قادممقام رضوی بود ،در تاریخ  26دی  1316برای بنای آرامگاه اهدا
گردید( .بهرامی و عبدی ،1381 ،ص  )369-375فرزندان ملکالتجار نیز هفتهزار متر
مربع از اراضی جنب مزرعة م کور را هدیه کردند( .صدیق ،همان ،ص  )213بدین ترتیب
زمینی با مساحت سیهزار متر مربع به این کار اختصاص یافت.
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اعوای انجمن اولینبار از هرتسفلد آلمانی خواستند «نقشهای از روی سبک مناسب
ایرانی» برای آرامگاه فردوسی اراده دهد .همچنین اعوا مخالف این بودند که «مقبره به
سبک معمولی یا گنبد برپا شود» ،از همین رو خواستار آن شدند که یکپارچه و از «سنگ
باعظمتی از مرمر» باشد؛ حتی محمدعلی فروغی پیشنهاد کرد با توجه به دور بودن محل قبر
فردوسی از شهر ،ساختمان اصلی به شکل بنای یادبود در تهران یا مشهد ساخته شود و در
محل قبر صرفاً به قرارگرفتن سنگ قبر اکتفا شود( .آرشیو ادارۀ اسناد و متون انجمن آثار و
مفاخر فرهنگی ،همان)
بر این اساس ،ارنست هرتسفلد که خود از اعوای افتخاری انجمن آثار ملی بود ،اولین
طرم را عرضه کرد .این طرم گنبدوار که بر خالف نظر اعوای انجمن بیشتر شبیه
آرامگاههای م هبی بود ،به م اق برخی از آنها خو

نیامد( .مرکز اسناد

ریاستجمهوری ،پایگاه وزارت دربار ،پروندۀ شمارۀ  )5639از آنچه اعوای انجمن آثار
ملی در جلسات برای آرامگاه فردوسی پیشنهاد کردند ،مشخص بود انجمن از همان ابتدا
درصدد ساخت بنایی به سبک معماری ایران پی

از اسالم است؛ چنانکه چنین ایدههایی

را میتوان در آثار دیگر دورۀ رضاشاه ،مانند ساختمان موزۀ ایران باستان ،مشاهده کرد.
ضمن اینکه میرزاحسنخان پیرنیا ،ردیس موقت انجمن ،در خصوص طرم هرتسفلد اظهار
داشت « :به یادگار فردوسی که گ شتة درخشان ملیت ایران را احیا کرد ،مناسبتر بود
بنایی کامالً ایرانی به طرز زمان قبل از اسالم ،یعنی ساسانی یا هخامنشی ساخته شود».
هرتسفلد در پاسخ عنوان کرد این طرم را به سبک معماری زمان فردوسی کشیده و اگر
میخواست بهشکل «مقبرۀ کور

یا ابنیة تخت جمشید» کار کند ،هزینة آن زیاد میشد و

انجمن توان انجام آن را نداشت؛ درحالـی که هزینة اجرای طـرم حاضر هجـده هزار
تومـان است( .آرشیو ادارۀ اسناد و متون انجمن آثار و مفاخر فرهنکی ،صورتجلسة
مورخ یکم شهریور )1314
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طرح هرتسفلد برای آرامگاه فردوسی (شافعی و دیگران )01،4،04 ،در این منبع به اشتباه این طرح
به طاهرزاده بهزاد نسبت داده شده است.

اعوای انجمن ابتدا طرم هرتسفلد را پ یرفتند و قرار شد آرامگاه مطابق نقشة وی
ساخته شود؛ اما «مدخل باغ به سبک معماری زمان هخامنشیان باشد»( .همان) هرتسفلد در
ادامه سردر باغ آرامگاه فردوسی را به سبک دورۀ هخامنشی طراحی کرد که مورد تصویب
انجمن قرار گرفت .هزینة اجرای آن نیز دو هزار تومان برآورد شد( .همان ،صورتجلسة
مورخ یازدهم شهریور  )1314در این میان تیمورتا  ،وزیر دربار ،در خصوص سبک
ساختمان آرامگاه فردوسی معتقد بود «خدمات فردوسی را نسبت به حفظ ملیت ایران و
کبیر مشابه دانست و مزار

نیز باید شبیه

ایجاد وحدت ملی باید با خدمات کور

آرامگاه آن شاهنشاه باشد»( .صدیق ،همان ،ص  )213نکته آنکه سالها پی

از جشنهای

دوهزار و پانصد ساله ،رجال عصر رضاشاه ،کور

را به عنوان نمادی از ایجاد شاهنشاهی

ایران ،بر مبنای وحدت اقوام و ملل در گسترۀ ایران ،در نظر داشتند.
بنابراین ،طرم کریم طاهرزاده بهزاد مطرم شد که ستونها و سرستونهای آن را به
سبک و اسلوب معماری تخت جمشید طراحی کرده بود .این طرم را هیئتی که از طرف
انجمن آثار ملی مأمور بررسی طرمهای پیشنهادی شده بود ،در مهرماه  1318تصویب کرد
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و به اطالع بهزاد رساند( .مرکز اسناد ریاستجمهوری ،همان) بهزاد نیز بالفاصله عملیات
ساخت آرامگاه را آغاز کرد .چندماهی از شروع کار بر اساس نقشة بهزاد نگ شته بود که
سیدحسن تقیزاده ،والی جدید خراسان ،طی نامهای به کیخسرو شاهرخ خبر از وضع
نامناسب ساختمان داد( .اشیدری ،1355 ،ص  )165بنابراین کیخسرو شاهرخ به اتفاق بهزاد
از تهران عازم مشهد شد .او در این خصوص مینویسد:
«در ورود به مشهد و رفتن به طوس هم دیدم مبالغی خرج شده و جز
شفتهکاری زیربنا و تهیة قدری سنگهای بیاستقامت سست ،کار دیگری نشده و
شفتهکاری به طوری سست بود که من با پنجه آنها را میکندم .از طرفی ،هرقدر
از آقای طاهرزاده توضیح میخواستم که به چه نحو این ساختمان انجام خواهد
شد که از دوام آن اطمینان حاصل باشد ،چون نتوانست جواب قانعکنندهای بدهد.
له ا [ ]...از نقشة طاهرزاده و مداخلة مشارٌالیه صرفنظر [ ...شد]»( .همان ،ص
)165-166
طاهرزاده در اعتراض به این تصمیم نامهای به تیمورتا

نوشت .او از عالقة تیمورتا

نسبت به این کار با توجه به خاستگاه خراسانی وزیر دربار گفت و از تکرار تجربة مقبرۀ
نادرشاه بیم داد؛ همچنین از ترجیح طرح

بر دیگر طرمهای اراده شده گفت:

«الزم میدانم توجه آن وجود محترم را به چگونگی مقبرۀ آن دانشور بزرگ
جلب کنم که مبادا مثل مقبرۀ نادر عاری از تمام مزایا درست شود! تاریخ تهیة
نقشه بدین قرار است؛ در نتیجة مسابقه ،انجمن محترم آثار ملی نقشة چاکر را به
نقشههای آقای هرتزفلد و آقای پروفسور گدار و غیره ترجیح داده و مسأله را از
طرف انجمن م کور آقای ارباب کیخسرو به اینجانب ابالغ و مأمور ساختمان
کردند و حقیر نیز چند ماه جانفشانی کرده و نمونههای ستونها و سرستونها که
در اسلوب معماری تختجمشید ترسیم شده ساخته و بهترین مرمرها را تهیه کرده
و پیسازی را کامالً انجام دادهام و هفت هزار تومان صرف این کارها شده است
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که اگر نقشه عوض شود ،این سنگها به درد نخواهد خورد .عالوه بر همة اینها،
از کیسة فقیر خودم نمونة مقبره را در مقیاس یکدهم بنده در منزل ساختهام که
چند روز دیگر تمام خواهد شد»( .مرکز اسناد ریاستجمهوری ،همان)
در پایان نیز تقاضا کرد انجمن آثار ملی طرم تصویب شدۀ خود را محترم شمارد« :آیا
در این صورت صالم نیست که انجمن محترم آثار ملی تصمیم و اموای خود را محترم
شمرده و هر روز یک نقشه را تصویب نکند؟»( .همان)
اعتراض طاهرزاده بهزاد مؤثر نیفتاد؛ زیرا در این زمان از آندره گدار ،دیگر عوو
افتخاری انجمن آثار ملی که در این زمان در پاریس به سر میبرد ،خواستند طرم جدیدی
تهیه کند .طرم هرمشکل آندره گدار با مخالفت اعوای انجمن آثار ملی مواجه شد .گویا
نظر محمدعلی فروغی در این مخالفت مؤثر بوده که گفت «ما عرب نیستیم که اهرام را
بسازیم و بهتر است که طرم آرامگاه فردوسی یک ایدۀ ایرانی داشته باشد»( .کیانی،1383 ،
ص  )87بهرغم نظر انجمن ،تیمورتا

با اعمال تغییراتی در طرم گدار با آن موافقت کرد.

(اشیدری ،1355 ،ص 166؛ مرکز اسناد ریاستجمهوری ،همان) بلوشر ،سفیر آلمان در
تهران نیز به این اختالفنظر تیمورتا

با دیگر اعوای انجمن اشاره کرده و دلیل اصلی پا

نگرفتن این طرم را ناتوانی مالی عنوان کرده است( .بلوشر ،1369 ،ص )312
ژان سمادیلوف ،مهندس روس ،که کمترین هزینه را برای اجرای طرم گدار پیشنهاد
کرده بود (حدود  38/ 911تومان) در تیرماه  1318مأمور اجرای آن شد( .همان) طاهرزاده
بهزاد م دعی بود ازارۀ طرم گدار برگرفته از طرم وی بوده است و مردم از کلیت آن
ناراضی بودند « :روزی نقشه را در روزنامة بهار دیدم و یک هرم مصری بود و دیدم
ازاره ا

مال نقشة اینجانب است .با مشاهدۀ نقشه میان مردم نجوا شروع شد و عدم رضایت

آغاز گردید»( .شافعی و دیگران ،1384 ،ص )58
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طرح هرمی شکل آندره گدار( .مافی و دیگران ،0111 ،کتاب اول)،10 ،

هزینههای ساخت آرامگاه و تغییر طرح آن
در خصوص تأمین اعتبار مورد نیاز بنای آرامگاه فردوسی ،در نظر بود هزینة آن با
کمک مردم و نه بودجة دولت تأمین شود تا «عموم افراد ملت در این امر ملی شرکت
جویند تا ضمناٌ وطنخواهی آنان بیشتر بیدار شود و به ارز

و اهمیت فرهنگ خود و مقام

بزرگان ایران بیشتر پی ببرند»( .صدیق ،همان ،ص  )211در واقع کارگزاران سیاسی و
فرهنگی رژیم پهلوی درصدد بودند از این اقدام نمادین در جهت ایجاد هویت جمعی بهره
ببرند .ابتدا بر اساس نظرات کمیتة جمعآوری اعانه ،تصمیمات گوناگونی گرفته شد،
ازجمله معرفی انجمن آثار ملی و مقاصد آن به وسیلة پیرنیا و حسین عالء در تمامی جراید؛
تهیة مطلبی به قلم تقی زاده و به اموای تمامی اعوای انجمن و چاپ آن در جراید برای
دعوت عموم مردم به کمک؛ برگزاری کنفرانس توسط هرتسفلد و جمعآوری اعانه در
پایان آن؛ نگار

رسالهای به وسیلة تقیزاده حاوی زندگینامة فردوسی همراه با قطعة
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مناسبی از شاهنامه و قطعاتی از اشعار شعرایی همچون ادیب پیشاوری ،ملکالشعرا بهار،
بدیعالزمان و حاج سیدنصراهلل تقوی و چاپ و نشر این رساله و اختصاص عواید فرو

آن

برای ساخت آرامگاه فردوسی؛ تهیة دفتری از اسامی افراد متمول توسط مستوفیالممالک،
تیمورتا

و فیروزمیرزا فیروز به منظور جمعآوری اعانه از آنها؛ در نظر گرفتن مبلغی از

محل اوقاف تهران و مشهد به وسیلة نظامالدین حکمت و جمعآوری اعانه از زرتشتیان
توسط ارباب کیخسرو( .آرشیو ادارۀ اسناد و متون انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،
صورتجلسة مورخ دوازدهم تیر )1314
در خصوص اخ کمک از خارجیان ،انجمن مراجعه به ملل خارجی را ناخوشایند
میدانست؛ اما استمداد از ایرانیان خارج از کشور و «زرتشتیان و مللی که با ما از حیث زبان
یا ترادیسیون تاریخی یکی هستند» را جایز شمرد( .همان ،صورتجلسة مورخ هجدهم
شهریور  )1314انجمن از این منظر حتی در ساخت بنا نگاه هویتی و ملی داشت و از
پ یر

سرمایة خارجی امتناع میکرد تا شادبهای ایجاد نشود.

بر این اساس در مهر ماه  1314ورقة استمداد انجمن آثار ملی برای شروع بنای مقبرۀ
فردوسی منتشر شد .جمعآوری اعانه از اول مهرماه  1314شروع شد و تا آخر بهمن ماه
ادامه داشت .مبلغ اعانه حداقل و حداکثر نداشت و هرکس بر حسب استطاعت و همت
خود میتوانست کمک کند( .افشار ،1355 ،ص  )333انجمن آثار ملی از عیسی صدیق،
ردیس مدرسة متوسطة سیروس ،نیز تقاضا کرد در جمعآوری اعانه یاری رساند .وی با
توزیع قبضهای اعانه بین دان آموزان مدرسه ،حدود  1311تومان جمعآوری کرد و به
کیخسرو شاهرخ ،خزانهدار انجمن ،تحویل داد( .صدیق ،همان ،ص  )212همچنین با
پیشنهاد ارباب کیخسرو برای جمعآوری اعانه از شاگردان دیگر مدارس ،جعبههای
مخصوصی میان مدیران مدارس توزیع شد( .آرشیو ادارۀ اسناد و متون انجمن آثار و مفاخر
فرهنگی ،صورتجلسة مورخ بیستم مهر  )1314زرتشتیان هندوستان نیز یازده هزار روپیه
برای ساخت مجسمة فردوسی کمک کردند( .همان)
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عالوهبر فراخوان عمومی ،رجال سیاسی ،تجار و متموالن نیز برای تأمین هزینة ساخت
آرامگاه فردوسی به کمک فراخوانده شدند .ابتدا فهرستی از رجال سیاسی و متموالن،
شامل :احمدشاه قاجار ،ولیعهد ،ناصرالدینمیرزا ،نصرهالسلطنه ،اسمعیلمیرزا معتمدالدوله،
عودالسلطان ،اکبرمیرزا صارمالدوله ،فرمانفرما ،ردیسالوزرا ،شیخ خزعل ،معینالتجار،
حاجعلی صراف اتحادیه ،ردیسالتجار ،حاجحسین و حاجحسن ملک و امینالورب تهیه
شد و مقرر گردید چند نفر از اعوای انجمن ،برای دریافت کمک ،با آنان وارد م اکره
شوند( .همان ،صورتجلسة مورخ یازدهم شهریور )1314با این فراخوان افرادی همچون
حاج سیدابوالقاسم کازرونی ،میرزامحمد قرشی ،امیرشوکتالملک ،ردیسالتجار،
امیرتیمورکاللی ،قوام شیرازی ،حاجحسینآقا ملک ،وهابزاده ،سیدحیدر بربری ،قادممقام
رضوی ،جلیلبیک نصیربیکاوف و محمدولى اسدی از  511تا  1111تومان و حاج
محمدرضا بهبهانی  2111تومان کمک کردند( .مرکز اسناد ریاستجمهوری ،همان،
پروندۀ شمارۀ  )5617گویا کمک بعوی از این اشخاص به میل و رغبت نبوده است،
چنانکه در گزار

نیابت تولیت آستان قدس رضوی به وزارت دربار آمده« :مستدعی

است به هر طریق که رأى مبارک باشد ،مقرر فرمایید در وصول وجوه تقبلی آقایانی که از
پرداخت تعلل دارند ،اقدام به عمل آید»( .همان) حاج مستشارالسلطنه که از ثروتمندان و
اعیان درجه اول خراسان بود و در جمعآوری اعانه از قلم افتاده بود ،بهرغم نامة تیمورتا
به وی و تعریف و تمجید از خیّر بودن  ،تنها به پرداخت  511تومان حاضر شد( .همان)
همچنین برای شوکتالدوله ،شوکتالسلطنه ،حبیباهللخان و امیرشوکت ،هر کدام 251
تومان قبض اعانه صادر شد( .همان)
یکی دیگر از راههای ج ب اعتبار برای ساخت آرامگاه فردوسی برگزاری نمای

در

تهران ،ایاالت و والیات و اختصاص عایدات آن برای این منظور بود( .همان) انجمن آثار
ملی برای تأمین بخ
فرو

دیگری از هزینهها ،عالوه بر اجرای کنسرت موسیقی و چاپ و

کارت پستالهایی با نشان انجمن و برخی اشعار فردوسی ،یکسری تمبر پستی به
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یادبود فردوسی با نظر تقیزاده چاپ و منتشر کرد( .آرشیو ادارۀ اسناد و متون انجمن آثار و
مفاخر فرهنگی ،همان؛ صفایی ،1354 ،ص  )12آنچه در این میان قابل توجه است ،تال
در جلب مشارکت ملی در این کار است .با آنکه دستاندرکاران این پروژه همگان از
رجال دولتی بودند؛ اما مشارکت ملی در آن جایگاه خاصی داشت .آنان از این طریق سعی
داشتند مردم را نسبت به این موضوع حساس و در آن دخیل سازند .این مشارکت موجب
میشد موضوع عمومی شده و مسایل مورد توجه نخبگان و دولتیها که همان ناسیونالیسم
باستانگرا بود ،در میان تودهها فراگیر شود .بر این اساس ،فروغی ،ردیس انجمن ،معتقد بود:
«همه چیز را نباید از دولت متوقع بود ،مردم خود باید همت داشته باشند»( .فروغی،1387 ،
ج ،1ص  )23از همین رو تیمورتا

نیز که مستقیماً پیگیر به انجام رسیدن این طرم بود،

از هر فرصت و موقعیتی برای تأمین اعتبار مورد نیاز آرامگاه استفاده میکرد ،حتی اگر منبع
آن نامشروع باشد .از جمله او در نامهای به والی خراسان ،به تاریخ شانزدهم شهریور ،1319
نوشت:
«آقای صدرالتجار بزرگنیا برای اینکه از خراسان انتخاب شود ،برای اینجانب
 2511تومان رشوه آورده بود .چون برای مصارف مقبرۀ فردوسی محتاج به پول
هستیم ،بهترین مجازاتی که تصور میکنم برای ایشان باشد ،این است که پول را از
ایشان گرفته برای جناب عالی بفرستم که به مصارف مقبرۀ فردوسی برسانید».
(مرکز اسناد ریاستجمهوری ،همان ،پروندۀ شمارۀ )5618
مجلس شورای ملی نیز در دو نوبت در ساخت آرامگاه فردوسی مساعدت مالی داشت؛
مبلغ دههزار تومان از محل صرفهجویی در اعتبارات خود در شروع کار و دههزار تومان
دیگر در اواسط کار به این امر اختصاص داد( .اشیدری ،1355 ،ص  164و  )166با وجود
این ،ساخت آرامگاه فردوسی در چند مرحله به علت کسر بودجه دچار مشکل شد و

10
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متصدیان امر ناچار به گرفتن قرض از بانکها شدند( .مرکز اسناد ریاستجمهوری ،همان،
پروندۀ شمارۀ  )5617این کسری بودجه و پیشرفت نکردن کار تا آنجا پی

رفت که در

سال  1311درصدد برآمدند موقتاً ساخت آرامگاه را متوقف ساخته و نقشة آن را تغییر
دهند( .همان)
در این میـان طرم ساخت آرامـگاه نیز دچار تغییر شد و دیگـر بـار به طاهـرزاده
بهـزاد مراجعـه شـد که طرحـی نو درانـدازد .اربـاب کیخسـرو در یـادداشـتهـای خـود
در این باره مینویسد:
«چون مبلغ زیادی مخارج شده بود و کار به جایی قابل نرسیده و در سفر بودم
که سقف ناتمام اهرامی نیز شکست خورده ،عمل را متوقف نموده ،عازم تهران
شده گزار

عرضه داشتم .ضمناً برحسب تقاضای من ،آقای طاهرزاده بهزاد نقشة

دیگری از روی تخت جمشید تهیه کرده که به جای سقف اهرامی گ ارده شود».
(اشیدری ،1355 ،ص )171

مراسم کلنگزنی ساخت آرامگاه فردوسی؛ با حضور محمدولی اسدی
(تولیت آستان قدس) و کریم طاهرزاده بهزاد( .شافعی و دیگران ،01،4 ،ص )01-01
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طاهرزاده بهزاد ابتدا به دلیل برخوردهای قبلی انجمن با طرمهای

از پ یر

درخواست انجمن خودداری کرد؛ ولی در نهایت پ یرفت( .شافعی و دیگران ،1384 ،ص
 )61بدین ترتیب طاهرزاده بهزاد برای تکمیل آرامگاه فردوسی طرم جدیدی تهیه کرد که
در تاریخ  28مهرماه  1312به تصویب انجمن آثار ملی رسید .حسین لرزاده هم که در آن
زمان حدود سی سال داشت ،در سمت معمار و سرکارگر ،با کمک حسین حجارباشی
زنجانی که مسئول تهیة سنگهای آرامگاه و ترا

آنها بود و مباشرت تقی درودیان،

1

تکمیل ساختمان آرامگاه فردوسی را آغاز کردند( .اشیدری ،1355 ،ص  )171لرزاده
روایتی چنین از کار دارد:
«در سال  1311مرا برای ساختمان آرامگاه فردوسی در توس استخدام و به
همراه میرزا تقی خان ،مباشر ده فیروز بهرام ارباب کیخسرو ،به خراسان اعزام شدم.
همگی در توس ساکن شده و شروع به تخریب ساختههای مهندس گدار فرانسوی
نمودیم [ ]...ارباب کیخسرو و سرتیو ایرج ،فرمانده لشکر شرق ،به محل مقبره
آمده و گفتند باید مقبره را به سبک ایرانی هخامنشی بسازی .ابتدا طرحی به صورت
ماکت آماده کردم و پس از تصویب ،شروع به کار کردم( .مفید و ردیسزاده،
 ،1385ص )31-32

 .1پس از ساخت آرامگاه فردوسی و افتتام آن ،به پیشنهاد ارباب کیخسرو شاهرخ ،در قدردانی از زحمـات
معمار و مباشر ساختمان ،از طرف انجمن مبلغ  211تومان به معمار و  51تومـان بـه مباشـر ،پـادا
(آرشیو ادارۀ اسناد و متون انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،صورتجلسة مورخ دهم آبان )1313

داده شـد.

11
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طرح کریم طاهرزاده بهزاد برای آرامگاه فردوسی( .شافعی و دیگران)11 ،01،4 ،

گویا طاهرزاده بهزاد با اقدام انجمن آثار ملی در واگ اری ساخت آرامگاه فردوسی به
مخالف بود؛ بهگونهای که اقدامات لرزاده را کوچک

کس دیگری غیر از خود

میشمارد« :لرزاده که سابقاً در بناهای بیمارستان بنّایی میکرد ،ساختمان را از روی نقشة
من در آن حدودی که اطالعات

اجازه میداد ،به پایان رساند» ( .شافعی و دیگران،1384 ،

ص )61-61
اما مهمترین مانع تسریع ساخت آرامگاه ،افزای
افزای

هزینههای آن بود .یکی از علل این

هم هزینة تغییر نوع سنگهای آن بود .ابتدا قرار بود ساختمان را از سنگهای

سیاهی بسازند که از کوههای نزدیک طوس به دست میآید؛ اما در شروع کار تصمیم
گرفتند تمام ساختمان را از سنگ سفید معدن خلج بسازند .این معدن در یک فرسخی
مشهد است و تا طوس ش

فرسخ فاصله دارد( .همان؛ کیانی ،1383،ص 218-219؛ مرکز

اسناد ریاستجمهوری ،پروندۀ شمارۀ  )5617هر چند اصرار بر این بود که مقبره با هزینة
مردمی ساخته شود ،اما افزای

مخارج ،سازندگان را دست به دامان مجلس کرد .در این
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میان مخالفت سیدرضا فیروزآبادی ،نمایندۀ مجلس ،از مخالفت طیفی از جامعه رونمایی
کرد که بعدها در خود انجمن آثار ملی نیز نماینده داشت؛ طیفی که تأکید بی
جنبة ملی و باستانی هویت ایرانیان را چندان خو

از حد بر

نمیداشت .فیروزآبادی که با برخی

رجال ملی ،مانند مصدق و نواندیشان دینی مراوده داشت ،در مخالفت با این مخارج گفت:
«فردوسی اشعاری گفته ،ملت هم در مقابل قدردانی کرده .شاید هفتاد هشتاد
هزار تومان تا به حال خرج مقبرها

شده باشد .باز هم آیا سزاوار است با این همه

مخارج ضروری که ما داریم ،این نوع مخارج را متحمل شویم؟ اگر از این پول
یک کارخانه دایر بشود ،بهتر است یا خرج مقبرۀ فردوسی بشود؟»( .روزنامة
اطالعات ،شمارۀ  ،1319 ،5ص )1
ارباب کیخسرو شاهرخ در مقام مخالفت با سخنان فیروزآبادی ،به نق

فردوسی در

ایجاد هویت ملی ایرانیان اشاره و استدالل کرد« :زبان ایران و ملیت ایران را زنده کرده و ما
هر قدر بخواهیم در مقابل این خدمت قدردانی کنیم ،از عهده برنمیآییم»( .همان)
کل مبلغی که تا شهریور  1311برای ساختمان مقبرۀ فردوسی هزینه شد ،بالغ بر ،715
 678ریال و  851قران بود .از این مبلغ  182،389ریال و  351قران برای اجرت بنا و
عملیات و مباشر و مهندسی 147 ،959 ،ریال و  251قران برای مصالح 269،176 ،ریال برای
قراردادهای سنگتراشی توسط استاد حسین حجارباشی 71 ،415 ،ریال و  411قران بابت
اجرت سنگهای تراشیده به طور امانی و  8885ریال و  851قران باقی مانده نیز برای
کارهای متفرقه هزینه شد( .مرکز اسناد ریاستجمهوری ،همان) سرانجام این وضع نابسامان
تأمین هزینهها موجب شد انجمن آثار ملی در سال  1312تصمیم بگیرد از راه بختآزمایی
هفتاد هزار تومان کسری بودجة الزم را برای اتمام ساختمان آرامگاه براساس نقشة جدید
بهزاد تأمین کند .بدین منظور هیئت مدیرۀ بختآزمایی فردوسی به ریاست ابراهیم
حکیمالملک ،نایبردیسی حسین عالء و دبیری عیسی صدیق و عوویت کیخسرو شاهرخ،
عبدالحسین نیکپور (نمایندۀ مجلس شورای ملی و ردیس اتاق تجارت) و مصطفی فاتح
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(معاون شرکت نفت ایران و انگلیس) تشکیل شد .این هیئت با کمک نمایندگان رسمی
دادگستری ،بانک ملی ،شهرداری و شهربانی تهران جلساتی در دارالمعلمین عالی تشکیل
داد و توانست با فرو

بلیط ،وجه مورد نیاز را تهیه کرده و جمعاً با مبلغ 141هزار تومان

ساختمان آرامگاه فردوسی را در نیمة اول سال  1313به پایان برساند( .همان)

نمونۀ بلیط بختآزمایی برای تکمیل آرامگاه و جشن هزارة فردوسی( .آرشیو ادارة اسناد و
متون انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)

انجمن آثار ملی برای این منظور در مجموع بیست هزار بلیط ده ریالی بختآزمایی
چاپ و در تمام ایران توزیع کرد( .صفایی ،1354 ،ص  )12همچنین از این بلیطها برای
کارکنان سفارتخانههای ایران در خارج از کشور و اتباع ایرانی در آن کشورها ارسال شد؛
اما برخی از نمایندگی ها از عدم استطاعت ایرانیان مقیم بعوی ممالک نوشتند .از جمله
سرکنسولگری ایران در کربال در پاسخ به بخشنامة بانک ملی برای فرو

بلیطهای

بختآزمایی هزارۀ فردوسی در عراق ،نوشت:
« اوضاع و احوال اتباع ایران ساکنین کربال و محصلین ایرانی که یکری از آنها
در ضمن متحدالمآل مزبور شده است ،کامالً مستحور و حاجت به توضیح
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نمیباشد که یکمشت مردمان فقیر بیبواعت و چندان هم احساسات ملی و
وطن دوستی در ضمیرشان وجود نداشته و جز معدودی زیر بار نمیروند»( .ادارۀ
آرشیو و پژوه

اسناد وزارت امور خارجه ،سند شمارۀ )1312-k42-p72/63

جایزۀ بیست هزار تومانی بلیطهای بختآزمایی فردوسی نیز به مسروف
سرکیسیان ارمنی ،یکی از اهالی تبریز ،تعلق گرفت( .روزنامة اطالعات ،شمارۀ
 ،1313 ،2267ص )1
هزارة فردوسی؛ احیای نام ایران
در پنجم اسفند  1319حسین عالء (سفیر ایران در پاریس) در نامهای به سیدحسن
تقیزاده (عوو انجمن آثار ملی و وزیر مالیه) اعالم کرد اعوای «انجمن مطالعات راجع به
تمدن و صنایع ایران و علما و دانشمندان و مستشرقین فرانسوی» از وی تقاضا کردهاند با
توجه به مشخص نبودن تاریخ دقیق تولد فردوسی ،دولت ایران پس از مشورت با علما و
مستشرقین تاریخ تولدی را به صورت تخمینی برای برگزاری جشن هزارساله زادروز
فردوسی و تجلیل از مقام واالی او معیّن کند تا فرانسه و انجمن م کور مرکز این اقدام در
اروپا باشد( .بحرالعلومی ،1355 ،ص 27-29؛ صدیق ،1365 ،ص  213-214و  )21تقیزاده
در جواب این درخواست پاسخ داد:
«بهترین اقدام در این باب به نظر این جانب آن است که به مناسبت اتمام
عمارت مقبرۀ فردوسی که سال آینده امید است تمام شود ،جشنی برپا شود؛ چه نه
از تولد و از وفات فردوسی حتماً نهصد یا هزار سال نمیگ رد .وفات
یا  416بوده که  399شمسی یا  413شمسی میشود و تولد

در سنة 411

را هم نباید قبل از

 331گ اشت که  321شمسی میشود؛ بلکه شاید در حدود  335باشد .له ا اختتام
بنای مقبره وسیلة خوبی خواهد بود( .سازمان اسناد و کتابخانة ملی ج.ا.ا ،سند شمارۀ
)241115798
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بدین ترتیب با پیشنهاد تقیزاده و تصویب دولت قرار شد همزمان با افتتام آرامگاه
فردوسی ،کنگره و جشن هزارۀ فردوسی نیز برگزار شود .از طرف انجمن کمیسیونی
مرکب از محمدعلی فروغی ،محمدعلی فرزین ،محمود جم ،حسین عالء ،علیاصغر
حکمت و علی هانیبال به منظور تمهیدات برنامة جشن هزارۀ فردوسی تشکیل شد .برای
برگزاری جشنهای هزارۀ فردوسی در خارج از کشور ،پاریس مرکز این کار قرار گرفت و
مقرر شد کلیة امور با نظارت تقیزاده انجام شود( .آرشیو ادارۀ اسناد و متون انجمن آثار و
مفاخر فرهنگی ،صورتجلسة مورخ دوازدهم بهمن  )1312سپس مکاتبات متعددی از
طرف نمایندگیهای ایران در خارج از کشور برای دعوت از مستشرقین درجه اول
کشورهای مختلف ،برای شرکت در جشن به عمل آمد( .ادارۀ آرشیو و پژوه

اسناد

وزارت امور خارجه ،سند شمارۀ)1313- k26-p14/11
برای زمان برگزاری جشن برنامههای متعددی پی بینی شد که عبارت بودند از :چاپ
شاهنامه ای زیبا در قطع کوچک پس از مقابله با چند نسخة خطی ،چاپ خالصة شاهنامه به
کوش

محمدعلی فروغی ،تهیة جشننامه ،تهیة تمبر فردوسی ،تهیة صورت فردوسی به

صورت پالک ،ساخت مجسمة کوچک فردوسی و مدال فردوسی ،تهیة یک دوره
کارت پستال فردوسی و نمای

تئاتر ،سینما ،زورخانه و خواندن اشعار فردوسی به شکل

حماسی و اجرای کنسرت و بازی گوی و چوگان( .آرشیو ادارۀ اسناد و متون انجمن آثار و
مفاخر فرهنگی ،خالصة صورتجلسات انجمن تا بهمن )1312سپس مقرر شد ابوالحسن
صدیقی نمونة گچی مدال فردوسی را با طراحی خود

که یک طرف آن صورت

فردوسی و طرف دیگر آن مجلس رستم و افراسیاب باشد ،تهیه کند تا براساس این نمونه
در پاریس برنزریزی شود .هم چنین ساخت مجسمه کوچک فردوسی و پالک نیمتنة او به
صدیقی سپرده شد .انجمن نیز متعهد گردید در ازای انجام این امور مبلغ چهارصد و پنجاه
تومان به صدیقی بپردازد( .همان ،صورتجلسة مورخ سی فروردین )1313
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نمونۀ پشت و روی مدال های هزارة فردوسی؛ برگرفته از سایت سکهها

WWW.sekeha. com

برای تصاویر کارتپستال هم ،دو مجلس از شاهنامه ،مجسمه فردوسی(اثر صدیقی)،
آرامگاه فردوسی و منظرهای از شهر مشهد انتخاب گردید تا از طریق تقیزاده در پاریس
تهیه شود( .همان) البته بعداً در خصوص تصویر مدال فردوسی ،با نظر رضاشاه ،به جای
مجلس رستم و افراسیاب ،از مجلس کاوه استفاده شد( .همان ،صورتجلسة مورخ سوم
خرداد  )1313به نظر میرسد این انتخاب با نظر کسانی چون محمدعلی فروغی صورت
گرفته باشد .از آنجا که رضاشاه بر خالف دیگر شاهان ایرانی نه از تخمة شاهی بود و نه
ریاست ایل داشت ،با کسانی چون کاوه در ایران باستان و نادرشاه در ایران پس از اسالم
مقایسه و شبیهسازی میشد .این معنا را میتوان از خطابة محمدعلی فروغی در مراسم بر
تخت نشستن او نیز دریافت( .پورشالچی ،1398 ،ص )299
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این کنگره که نخستین اجتماع علمی بینالمللی در ایران بود ،با حوور چهل تن از
اندیشمندان و مستشرقان از هفده کشور خارجی و جمعی از محققان و ادیبان ایرانی ،در
روز پنجشنبه ،دوازدهم مهر  ،1313در تاالر بزرگ مدرسة دارالفنون ،با سخنرانی
محمدعلی فروغی ،ردیسالوزرا و ردیس انجمن آثار ملی ،افتتام شد( .سازمان اسناد و
کتابخانة ملی ج.ا.ا ،همان) حاج محتشمالسلطنه اسفندیاری ریاست کنگره را برعهده داشت
و عیسی صدیق دبیر آن بود .هیئت ردیسة کنگره نیز متشکل از هانری ماسه ،آرتور
کریستنسن ،محتشمالسلطنه اسفندیاری ،عیسی صدیق و عبدالوهاب عزام بود( .صدیق،
 ،1354ج ،2ص  ) 211-213امور مربوط به تدارکات این جشن و مدیریت پ یرایی از
مهمانان داخلی و خارجی نیز به ارباب کیخسرو شاهرخ سپرده شد .افرادی که برای این کار
در اختیار ارباب کیخسرو گ اشته بودند ،به ادعای او ،چندان صحیحالعمل نبودند:
عدهای اشخاص مخصوص به کمک من معین شده بودند که آخر نتوانستم
حساب خرج آن را از آنها بگیرم و بعوی خریدهایشان را که امتحان کردم ،یک بر
سه چهار [برابر] قیمت گ اشته بودند( .زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی
شادروان ارباب کیخسرو شاهرخ ،1387 ،ص )54-55
اجرای برنامة جشن نیز به محمود افشار یزدی محول شد تا با نظارت حسین عالء این
کار را انجام دهد( .آرشیو ادارۀ اسناد و متون انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،صورتجلسة
مورخ سی فروردین )1313
کنگرۀ فردوسی هفت جلسة عمومی داشت که در آنها مقاالتی در موضوعات مختلف،
ازجمله هنرهای زیبای ایران در عصر فردوسی ،مقام شاهنامه در ادبیات دنیا و نفوی فردوسی
در هندوستان به زبانهای فارسی ،انگلیسی و فرانسه عرضه شد .در اواسط سال  1314این
مقاالت را ادارهکل نگار
تقیزاده با عنوان «جنب

وزارت فرهنگ آمادۀ چاپ کرد .در این زمان مقالة سیدحسن
ملی ادبی» ،در مجلة تعلیم و تربیت ،ارگان رسمی وزارت معارف،

در انتقاد از افراط در واژهگزینیهای فرهنگستان ،در شهریور  1314چاپ شد .در این مقاله
در انتقاد از «لغات اختراعی» ،به دخالت شاه در کاری نامربوط کنایه زده شده و آمده بود:
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« این کار اهل علم است که از این مقوله بصیرتی داشته باشند و این با حکم و اینها
نمیشود» .قسمتی از مقاله هم طعنهای به دخالت شاهِ نظامی در این کار بود که به م اق
رضاشاه خو

نیامد« :از قدیم گفتهاند که شمشیر در کار قلم نباید مداخله کند»( .تقیزاده،

 ،1368ص  )256-257مدیر مجله مورد بازجویی و موأخ ه قرار گرفت و چاپ مجموعه
مقاالت هزارۀ فردوسی به تعویق افتاد .تا آنکه نه سال بعد (دی ماه  )1322که دیگر
رضاشاه بر اریکة قدرت نبود ،این مقاالت با ت کر و پیگیری لطفعلی صورتگر ،با عنوان
هزارۀ فردوسی چاپ و منتشر شد( .صدیق ،همان ،ص  )215-219روایت تقیزاده از این
مسأله درکتاب خاطرات

نشان میدهد ،چاپ این مقاله دردسر زیادی برای او ایجاد کرده

و شاه نسبت به نوشتههای او حساس شده بود .از همین رو تقیزاده ماندن در ایران را دیگر
به صالم ندانست:
«هرکسی از هر مملکتی به جشن فردوسی آمده بود ،یک خطابه دربارۀ فردوسی
داشت .چند نفر هم از ایرانیها مقاالت نوشتند .مقاالت مرا هم که راجع به فردوسی
به اندازۀ ثلث کتاب بود و در مجلة کاوه نوشته بودم ،چاپ کردند .این موضوع به
گو

رضاشاه رسیده بود که یک کتابی دربارۀ فردوسی مینویسند .نق نق کرده

بود .حکمت مقالة مرا چطور آورده باشد که چاپ بکند؟ هنوز هم چاپ نشده بود.
آن هم ترسیده بود .رفته بود پی

رضاشاه .گفته بود اینکه ما چاپ میکنیم،

مقاالت علمی است .تعریف از کسی نیست .نشان داده بود که ارتباطی با شخص
فالن ندارد .دیده بود که شاه عصبانی است .آخر گریه کرده بود که واهلل من تقصیر
ندارم .آنوقت گفته بود خوب ،خیلی خوب .گوشت را باز کن ،این آدمها با ما
«راسته» نیستند .میانة ما بد شد .دیگر قابل اصالم نبود .من برگشتم رفتم برلن نشستم.
یوا

یوا

عرصه به ما از حیث معیشت تنگ شد( .تقیزاده ،1368 ،ص )258

جلسات کنگرۀ فردوسی در تهران در روز دوشنبه ،شانزدهم مهر ،1313خاتمه یافت و
در بعدازظهر بیستم مهر با حوور حدود دویست تن از مدعوین در طوس ،آرامگاه
فردوسی ،با سخنرانی رضاشاه افتتام شد( .صدیق ،همان ،ص  )229-231رضاشاه پی

از
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این ،در سفری هم که در سال  1311به شمال و شمال شرق کشور کرده بود ،ضمن بازدید
از مراحل ساخت آرامگاه ،آرزو کرده بود پس از مرگ

برای وی نیز آرامگاهی همچون

آرامگاه فردوسی بسازند:
«معلوم میشود فردوسی شخص بزرگی بوده که بعد از نزدیک به هزار سال
چنان آثار بزرگی بر سر مقبرۀ او برپا میشود و شخصی مثل ارباب کیخسرو هم
مأمور ساختمان و به واقع متولی این کار است .آیا بشود روزی که برای من چنان
آثاری گ ارده شود؟»( .اشیدری ،1355 ،ص )171

شرکت کنندگان در کنگرة هزارة فردوسی در ورودی تاالر دارالفنون؛ ردیف اول (نشسته) :حیدرعلی
کمالی (ترکیه) ،محمقی بهار ،هانری مارسه (فرانسه) ،عباس اقبال ،عیسی صدیق ،محمد آقااوغلو (آمریکا)،
فرنکاین گونتر (آمریکا) ،سباستین بک (آلمان) .ردیف دوم :درینک واتر (انگلستان) ،عبدالوهاب عزام
(مصر) ،ژرژ کنتنو (فرانسه) ،ابراهیم حکیمی ،یوگنی برتلس (شوروی) ،حسن اسفندیاری ،محمدعلی
فروغی ،همسر گونتر ،دستور نوشیروان (هند) ،آرتور کریستنسن (دانمارک) ،فریدریش زاره (آلمان)،
عبدالحسین شیبانی و حسن پیرنیا .ردیف سوم :مجتبی مینوی ،ولیاهلل نصر ،مهدی دیبا ،وحید دستگردی،
میرزا یانس ،بدیع الزمان فروزانفر ،سعید نفیسی ،جمیل صدقی زهاوی ،صادق رضازاده شفق ،کوپر
یلیزاده (ترکیه) ،ابوالقاسم اعتصامزاده ،محمد نظامالدین ،ادوارد دنیسن راس ،آشیکاگا آتسوجی
(ژاپن) ،زین العابدین رهنما ،بولوتنیکف ،رضوی (هند) و رشید یاسمی( .صدیق ،0104 ،ج ،1ص )10،-109
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مهمانان کنگره به مدت چهار روز در مشهد اقامت کردند و مراسم م کور با اهدای
مدال مخصوص یادبود هزارۀ فردوسی از طرف انجمن آثار ملی به آنان و بازگشت مهمانان
به تهران خاتمه یافت( .صدیق ،همان ،ص  )231همزمان با برگزاری جشنهای هزارۀ
فردوسی در شهرهای مختلف ایران ،چنین مراسمی در نقاط مختلف جهان ،ازجمله
هندوستان ،انگلستان ،مصر ،امریکا ،اتحاد جماهیر شوروی ،آلمان ،سودد ،بلژیک و فرانسه
برگزار شد( .ادارۀ آرشیو و پژوه

اسناد وزارت امورخارجه ،شمارۀ -2-p 14 18

 )1313kهمچنین افرادی همچون عباس اقبال آشتیانی ،محمد قزوینی و سیدحسن تقیزاده
با کمک سفارتخانههای ایران در خارج اقدام به شناسایی نسخ شاهنامه در کتابخانههای
خارج و داخل کشور نموده و شاهنامة فردوسی که نسخ چاپی آن تا آن زمان کمیاب و
گران بود ،چاپ و در اختیار عموم مردم قرار گرفت( .سازمان اسناد و کتابخانة ملی ج.ا.ا،
اسناد شمارۀ  )297114597 ،297122154 ،241115798شعاعالدوله دیبا هم مأمور شد
عالوه بر تهیة عکس از نسخ خطی شاهنامه در لنینگراد ،نسبت به م اکره با مقامات روسی
برای بازگرداندن نسخ خطی که ژنرال پاسکویچ هنگام جنگهای ایران و روس از
کتابخانة شاه صفی در اردبیل به روسیه برده و در مقابل آن قبض سپرده بود ،اقدام کند.
(آرشیو ادارۀ اسناد و متون انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،صورتجلسة مورخ بیستم
اردیبهشت  )1313اخبار رویدادهای این کنگره و هزارۀ فردوسی نیز به وسیلة تلگرافهایی
که آژانس پارس ،از طریق آژانس هاواس به سراسر دنیا مخابره میکرد ،بازتاب وسیعی در
مطبوعات و رسانههای منطقه و جهان داشت( .روزنامة اطالعات ،شمارۀ  ،1313 ،1311ص
1؛ ادارۀ آرشیو و پژوه

اسناد وزارت امورخارجه ،همان) همچنین در یادبود هزارۀ

فردوسی ،خیابان عالءالدوله در تهران تعریض و تا خندق شهر (میدان فردوسی فعلی)
امتداد پیدا کرد و به نام فردوسی تغییر یافت( 1.صدیق ،همان ،ص )232
 .1نام این خیابان برگرفته از نام عالءالدولـه ،حکمـران تهـران در هنگـام انقـالب مشـروطه بـود؛ زیـرا منـزل
مسکونی او در ابتدای این خیابان قرار داشت.
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برگزاری کنگرۀ هزارۀ فردوسی عالوه بر جنبة هویتی آن و تأثیر

در برانگیختن

احساسات ملی ،نتایج ملموسی نیز در پی داشت .چاپ و نشر نسخههای متعددی از شاهنامه،
از جمله نیمی از آن در پنج جلد ،در قطع وزیری ،به کوش

عباس اقبال و مجتبی مینوی،

در سال  1313و نیمی دیگر در پنج جلد ،به همت سعید نفیسی و سلیمان حییم ،در سال
 1314و نیز چاپ خالصة شاهنامه در بیست هزار بیت ،بهوسیلة محمدعلی فروغی ،یکی از
این نتایج بود( .همان ،ص )233-234
برگزاری کنگرۀ هزارۀ فردوسی موجب برآمدن نسل جدیدی از کارگزاران فرهنگی
در سلطنت رضاشاه شد؛ کارگزارانی که در پی پیوند ایران مدرن با ایران باستان بودند .پس
از این کنگره تغییرات مهمی در صحنة داخلی و خارجی ایران رخ داد .از یک سو،
فرهنگستان ایران برای پاالی

زبان فارسی تأسیس شد؛ از سوی دیگر ،ایران به دولتهای

خارجی اطالع داد از این به بعد از واژۀ «ایران» به جای واژۀ «پرس» استفاده کنند .به اعتقاد
دولت ایران ،پرس ناظر بر یک ایالت از ایران بود ،در حالی که ایران دولت و ملتی
یکپارچه را نمایندگی میکرد( .بلوشر ،1369 ،ص )313
از این زمان توجه به فرهنگ ملی اوج گرفت و رضاشاه خود را در مقام احیاکنندۀ شکوه
و عظمت ایران میدید .به گفتة عیسی صدیق ،این اتفاق «آت

وطنپرستی» را دامن زد:

«مســافرت دانشــمندان ممالــک بــزرگ جهــان بــه تهــران و قــدرت رضاشــاه و آوازۀ
ترقیاتی که نصیب مملکت شده بود ،آت

وطنپرستی را در سینههـا دامـن زده و جمعـی

از جوانان بـر آن شـدند کـه زبـان رایـج آن روز را ماننـد زبـان فردوسـی خـالص کننـد و
کلمات خارجی بهخصوص لغات عربی را خارج سازند و مکنونـات خـاطر را بـه فارسـی
سره بنویسند و در این کار غلو کردند و تعصب نشان دادند»( .همان ،ص )234
گویی این ملی گرایی افراطی متأثر از روی کار آمدن حزب نازی در آلمان هم بود.
شاید جوانان جمعیت ایران جوان که نسل جدید کارگزاران فرهنگی بودند ،در یهن خود
آلمان را بدیلی از ایران در اروپا و ایران را بدیلی برای آلمان در آسیا میدیدند.
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تجدید بنای آرامگاه فردوسی
چون در آن زمان سطح دان

معماری پایین بود و سازندگان بنا با فنون آزمای

خاک

و محاسبة سنگینی بنایی عظیم با ارتفاع هجده متر آشنا نبودند و از آبهای زیرزمینی منطقه
اطالع نداشتند ،بنای آرامگاه مدت کوتاهی پس از ساخت شروع به نشست کرد .در
گزارشی که انجمن آثار ملی در آبان  1319در هنگام احدا بنا به وزارت دربار داده بود،
به این نکته اشاره کرده بود که:
«مباشرین بر طبق نقشه[ای] که در دست دارند ،عمل کرده و در خوبی بنا و
انتخاب سنگ و امتیاز مصالح قصور نشده؛ ولى [این] نقشه گمان میکنم غیر از آن
نظریه بود که حورت اشرف عالی داشتند که یک بنای محکم و باشکوه و ساده در
سر قبر ساخته شود که مستحفظ نخواهد و از آب و آت

نیابد گزند( .مرکز اسناد

ریاستجمهوری ،همان ،پروندۀ شمارۀ )5617
تال های سی سالة انجمن آثار ملی در تعمیر و استحکام آرامگاه فردوسی و رفع
رطوبت آن از طریق کانالکشی ،زهکشی و تخلیة قسمت فوقانی بنا از زواید نیز نتیجه
نبخشید .سرانجام پس از بررسیهای دقیق و آزمای های مکرر معلوم شد ،آرامگاه به علت
عدم رعایت اصول اولیة شالودهسازی بر زمین سست ،محل آن دوامی ندارد و بیم آن
میرود بر اثر ریختگی کاشیهای آن و ایجاد شکاف و رطوبت دادم یکسره منهدم شود.
(مرکز اسناد ریاستجمهوری ،همان) تا سال  1327که شعبة انجمن آثار ملی در خراسان
تأسیس شد ،مبلغ  551هزار ریال هزینة تعمیر و رفع نواقص آرامگاه فردوسی شده بود.
(همان ،پایگاه نخستوزیری ،پروندۀ شمارۀ 55288؛ بحرالعلومی ،1355 ،ص  )467این
وضعیت ادامه یافت تا اینکه در پانزدهم تیرماه  1342استاندار نظامی خراسان ،صادق
امیرعزیزی ،در نامهای به انجمن آثار ملی دربارۀ این وضع اسفبار نوشت:
«در ظرف ده ماهی که اینجانب در مشهد هستم ،مسافرین و زادرانی که از آرامگاه
فردوسی بازدید کردهاند ،مکرر حووری یا تلفنی و یا کتبی وضع بسیار زنندۀ آن را
یادآور شدهاند[ ]...بهتر است دستور داده شود که تا هنگامی که در بنا تعمیرات
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اساسی نشده است ،از ورود مسافران و بازدیدکنندگان در آرامگاه جلوگیری شود».
(همان ،ص )468
ادارهکل باستانشناسی نیز پنج ماه بعد ،در هجدهم آیرماه ،در خصوص وضعیت
نامطلوب آرامگاه فردوسی به انجمن آثار ملی نامه نوشت( .همان ،ص  )468-469نامههای
هشداردهنده موجب شد انجمن آثار ملی در تاریخ هفدهم آیرماه  ،1342مهندس هوشنگ
سیحون و حسین جودت را مأمور مطالعه و بررسی چگونگی تجدید بنای آرامگاه فردوسی
با حفظ کامل نمای بیرونی آن کند .این دو تن به اتفاق مهندس نکو ،مهندس شرکت کا .ژ.
ت ،پس از بازدید و بررسی اعالم کردند:
«برای تجدید بنای آرامگاه باید اوالً ،پی

از خرابکردن ،نقشههای دقیق و

عکسهای روشنی از آن برداشته شود تا پس از تجدید بنا نمای خارجی آن با
وضع فعلی تفاوت نکند؛ ثانیاً ،زیربنای آرامگاه و زیر صفة آن به ابعاد  31×31متر
خالی گردد؛ ثالثاً ،در سراسر قسمت زیرین بنا رادیه ژنرال از بتون آرمه تعبیه گردد
که بعدها حتی در حواد

احتمالی از قبیل زلزله و غیره نیز بنا نشست نکند و

شکست نیابد؛ رابعاً ،قسمت داخل گنبد آرامگاه بهکلی خالی شود؛ آنگاه از
داخل ،ارتفاعی در حدود  14متر خواهد داشت که سقف و بدنة آن کاشیکاری
خواهد شد( .همان ،ص )469

طرح و نقشۀ تجدیدبنای آرامگاه فردوسی ،ترسیم هوشنگ سیحون( .بایگانی عکس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)
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گویا سلطنت پهلوی حاضر نبود بنایی را که نمادی از باستانگرایی دورۀ رضاشاه تلقی
میشد ،به سادگی تخریب و تجدید بنا کند .به همین علت پس از مکاتبات انجمن آثار ملی
با دفتر مخصوص شاهنشاهی و موافقت محمدرضاشاه با تجدید بنای آرامگاه که در تاریخ
هشتم اردیبهشت  1343صورت گرفت( ،همان ،ص  )471هیئت دولت در جلسة محرمانه
مورخ  1343/15/17تعمیر آن را در اولویت قرار داد:
«در مورد آرامگاه فردوسی الزم است این بنا از طرف کارشناسان وزارت فرهنگ
با تشریک مساعی وزارت آبادانی و مسکن مورد بازدید قرار گیرد و در صورتی که
بتوان با تعمیر اساسی آن را حفظ کرد ،نسبت به تعمیر بنا و احیای باغ محوطة آن
اقدام فوری به عمل آورد؛ و چنانچه قابل تعمیر نیست و تجدید بنای آن الزم است،
طرم ساختمان جدیدی به همین سبک و حجم و با تزدینات و نقو

فعلی تهیه شود تا

این ساختمان به همان نحو که در زمان اعلیحورت رضاشاه کبیر و به مناسبت جشن
هزارۀ فردوسی ساخته شد ،به همان نحو باقی بماند( .همان ،ص )472
بر این اساس در تاریخ  25خرداد  1343انجمن آثار ملی قرارداد تجدید بنای آرامگاه
فردوسی را با هوشنگ سیحون منعقد کرد( .مرکز اسناد ریاستجمهوری ،همان ،پروندۀ
شمارۀ  )55516شرکت مقاطعهکاری و ساختمانی کا .ژ .ت .نیز که با مبلغ 911 ،612 ،35
ریال برندۀ مناقصة ساخت آرامگاه شده بود ،تحت نظارت هوشنگ سیحون تخریب بنا و
ساخت آن را از اواخر همان سال آغاز کرد( .بحرالعلومی ،1355 ،ص  )473-474انجمن
آثار ملی با وجود اینکه به تازگی هزینههای فراوانی برای ساخت آرامگاههای نادرشاه،
خیام و چند آرامگاه دیگر متحمل شده بود ،با توجه به اهمیت تجدید بنای آرامگاه
فردوسی برای حاکمیت ،تا پایان سال  1343حدود بیست میلیون ریال از اعتبارات انجمن را
برای این منظور پسانداز کرده بود( .مرکز اسناد ریاستجمهوری ،همان ،پروندۀ شمارۀ
)49611

11

انجمن آثار ملی و هزارة فردوسی

براساس مصوبة هیئت وزیران ،در تجدید بنای آرامگاه فردوسی نمای خارجی و حجم
و منظر آن با همان سنگها و نوشتهها و ستونها محفوظ ماند؛ اما در داخل آرامگاه به جای
فوای کوچک و تاریک و مرطوب و کاشیهای لعابریخته ،فوایی با وسعت نهصد متر
مربع با استفاده از قسمتهای انباشته زیر سکوهای گرداگرد بنا ایجاد شد .در تزدینات
داخلی مقبره هم از اسلوب معماری دورۀ غزنوی که معاصر فردوسی بود ،استفاده شد .بر
دیوارهای داخل آرامگاه نیز نقو

سنگی برجستهای از داستانهای شاهنامة فردوسی به

دست فریدون صدیقی ،فرزند ابوالحسن صدیقی ،ساخته شد( .بحرالعلومی ،1355 ،ص
474؛ آرشیو ادارۀ اسناد و متون انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،سند شمارۀ )2483
همچنین با توجه به افزودهشدن بناهای دیگری مانند کتابخانه ،موزه ،مهمانسرا،
رستوران و آسایشگاه و دفتر کار برای کارکنان آرامگاه و در نتیجه کوچک شدن محوطة
باغ آرامگاه ،موسی قادممقامی و عیسی مشار قادممقامی ،به تأسی از پدرشان ،بی

از

سیهزار متر مربع از اراضی خود را برای توسعة باغ آرامگاه اهدا کردند( .معصومی،1355 ،
ص  )89بدین ترتیب تجدید ساختمان آرامگاه فردوسی در سال  1347به اتمام رسید و در
روز دهم اردیبهشت همان سال با حوور محمدرضا شاه پهلوی گشای

یافت( .مرکز اسناد

ریاستجمهوری ،همان ،شمارۀ 55516؛ بحرالعلومی ،1355 ،ص  )478سیحون در تجدید
بنای آرامگاه فردوسی ،به سبک اکثر کارهای خود ،با الهام از باغ ایرانی ،بناهای محوطة
باغ را به فرم باغ ایرانی آراست و عالوه بر استفاده از شعرهای حماسی فردوسی در بدو
ورود به باغ که شور و احساسات ملی را برمیانگیزد ،از حوض و آبنما بهره برد.
(رموانیان ،1393 ،ص  )86به آرامگاه فردوسی ایرادهایی نیز وارد شده است ،از جمله
ناکافی بودن نور و روشنایی درون تاالر مقبره و «حالت ضد افسانهای و بیشتر واقعگرایانه»
داشتن حجاریها و نقو

برجستة آن( .در خانة بزرگترین سخنسرای ایران ،1354 ،ص )166
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طرح و نقشۀ محوطۀ بیرونی تجدیدبنای آرامگاه فردوسی ،ترسیم هوشنگ سیحون( .بایگانی عکس
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)

به مناسبت تجدید بنای آرامگاه فردوسی یادنامهای حاوی مقاالت دانشمندان و محققین
برجسته به درخواست انجمن آثار ملی تهیه و تدوین شد و در آبان  1349توسط انتشارات
انجمن چاپ و منتشر گردید .این یادنامه مشتمل بر  11مقاله و  27چکامه است که از جمله
مقاالت آن میتوان به مقالة مجتبی مینوی با عنوان «فردوسی و مقام او» مقالة غالمحسین
یوسفی با عنوان «چهرهای معصوم و روشن در شاهنامه» و مقالة محمود شفیعی با عنوان
و خرد فردوسی» و نیز چکامههای جالل همایی ،ادیب برومند و محمدعلی ناصح

«دان

اشاره کرد( .یادنامة فردوسی)1349 ،
نتیجه
ساخت آرامگاه فردوسی به وسیلة انجمن آثار ملی تنها ساخت یک بنا نبود؛ بلکه تبیین
و نهادینه ساختن گفتمان هویتگرای ملی مبتنی بر باستانگرایی و غیریتسازی در مقابل
غیرایرانی بود .فردوسی در این گفتمان نماد و نمود اصلیترین رکن این هویت ،یعنی زبان
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فارسی بود .با این زبان آثاری پدیدار شد که فرهنگ و تمدن بشری را غنا بخشیده بود.
انجمن در کنار ساخت یادمان فردوسی ،با چاپ و تکثیر نسخ متعدد شاهنامه در داخل و
خارج از کشور ،عموم مردم را با فردوسی و شاهنامه آشناتر و از این طریق به احیای هویت
ملی کمک کرد .انجمن موفق شد تاریخ مدرن ایران را در پیوند با تاریخ کهن ایران قرار
دهد .در این پیوند ایرانیت و نهاد پادشاهی دارای برجستگی بودند و در مقابل دورهای قرار
می گرفتند که نهاد خالفت جایگزین نهاد سلطنت شده و سلطنت ییل خالفت شمرده
میشد.
برگزاری کنگرۀ هزارۀ فردوسی عالوه بر جنبة هویتی آن و تأثیر
احساسات ملی ،به معرفی بیشتر ایران به جهان و گستر

در برانگیختن

ارتباطات بین مستشرقین با اهالی

فرهنگ و هنر در ایران منجر شد و حکومت پهلوی نیز با تبلیغات گسترده در سطح
بینالملل ،نهایت بهرهبرداری را از آن برد.
در واقع اقدام انجمن در ساخت بنای یادبود فردوسی با بهرهگیری از نهادها و نشانهای
باستانی و برگزاری هزارۀ وی ،بیشتر حرکتی در راستای تبلیغ ایددولوژی حکومت پهلوی
(ناسیونالیسم باستانگرا) بود و در این مسیر از توجه به سایر وجوه شخصیت حکیم ابوالقاسم
فردوسی ،به عنوان شاعری مسلمان و شیعه م هب پرهیز شد.
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 بلوشر ،ویپرت فون ،)1369( .سفرنامة بلوشر ،ترجمة کیکاووس جهانـداری ،تهـران،انتشارات خوارزمی.
 بهار ،مهـرداد ،)1386( .جسـتاری در فرهنـگ ایـران ،ویراسـت جدیـد ،بـهکوشـابوالقاسم اسماعیلپور ،تهران :انتشارات اسطوره.

 بهرامــی ،روماهلل؛ عبــدی ،عیســی ،)1381( .اســنادی از باســتانشناســی در ایــران(حفریات ،عتیقات و بناهای تاریخی) ،تهران :سازمان چـاپ و انتشـارات وزارت فرهنـگ و
ارشاد اسالمی.

 پورشالچی ،محمود ،)1398( .قـزاق :عصـر رضاشـاه پهلـوی براسـاس اسـناد وزارتخارجة فرانسه ،تهران :انتشارات مروارید.
 تقــیزاده ،سیدحســن ،)1368( .زنــدگی طوفــانی (خــاطرات سیدحســن تقــی زاده)،تهران :انتشارات علمی.
 دولتآبادی ،یحیی ،)1362( .حیـات یحیـی ،جلـد اول و چهـارم ،تهـران :انتشـاراتفردوسی و عطار.
 روزنامة اطالعات ،)1319( .شمارۀ  ،5سه شنبه 13 ،فروردین. ــــــــــــــــــــــــ  ،)1313( .شمارۀ  ،2267سال نهم ،سهشنبه 31 ،مرداد. ــــــــــــــــــــــــ  ،)1313( .شمارۀ  ،311سال نهم ،چهارشنبه 18 ،مهر. ریاحی ،محمدامین ،)1375( .فردوسی (زندگی ،اندیشه و شعر او) ،تهران ،انتشاراتطرم نو.
 زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان ارباب کیخسرو شاهرخ و (،)1387تهران :انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

 حجت ،مهدی ،)1381( .میـرا فرهنگـی در ایـران ،سیاسـتهـا بـرای یـک کشـوراسالمی ،تهران :انتشارات سازمان میرا فرهنگی کشور.
« -در خانة بزرگترین سخنسرای ایران» ،)1354( .هنر و مردم ،شمارۀ .154-153
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 شــافعی ،بیــژن؛ سروشــیانی ،ســهراب؛ دانیــل ،ویکتــور ،)1384( .معمــاری کــریمطاهرزادهبهزاد :مجموعة معماری دوران تحول در ایران ،تهران :انتشارات دید.
 صدیق ،عیسی ،)1354( .یادگار عمر ،جلد دوم ،تهران :انتشارات دهخدا. صفایی ،ابراهیم[ .بیتا] ،بنیادهای ملی در شهریاری رضاشاه کبیـر ،تهـران :ادارهکـلنگار

وزارت فرهنگ.

 فروغی ،محمدعلی ( ،)1387مقاالت فروغی ،جلد اول ،تهران :انتشارات توس. کــرزن ،جــورج ناتانیــل ،)1373( .ایــران و قوــیة ایــران ،ترجمــة غالمعلــی وحیــدمازندرانی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.

 کیانی ،مصطفی ،)1383( .معماری دورۀ پهلوی اول  -دگرگونی اندیشهها ،پیـدایو شــکلگیــری معمــاری دورۀ بیســت ســاله معاصــر ایــران  ،1299 - 1321تهــران :مؤسســه
مطالعات تاریخ معاصر ایران.

 مافی ،معصومه و دیگران ،)1362( .خـاطرات و اسـناد حسـینقلیخـان نظـامالسـلطنهمافی ،کتاب اول ،باب سوم ،تهران :نشر تاریخ ایران.
 مرکــز اســناد ریاســتجمهــوری ،بایگــانی پایگــاه وزارت دربــار دورۀ رضاشــاه،پروندههای شمارۀ .5639 ،5618 ،5617
 ـــــــــــــــــــــــــــــ  .بایگـــانی پایگـــاه نخســـتوزیـــری دورۀ محمدرضاشـــاه،پروندههای شمارۀ.55516 ،55288 ،49611
 معصــومی ،غالمرضــا« ،)1355( .شــمهای از پیشــینة امــور باســتانشناســی در ایــران واقدامات انجام شده در پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی» ،بررسیهای تاریخی ،شمارۀ  ،4مهـر و
آبان ،سال یازدهم ،ص .53-116
 ــــــــــــــــــــــــــ « ،)1355( .شمهای از امور باستانشناسـی در ایـران و اقـداماتانجام شده در پنجاه سال شاهنشاهی پهلـوی» ،بررسـیهـای تـاریخی ،شـمارۀ  ،5آیر و دی،
سال یازدهم ،ص .117-171
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 مفید ،حسین؛ ردیسزاده ،مهناز ،)1385( .ماجرای معماری سنتی ایـران در خـاطراتاستاد حسین لرزاده از انقالب تا انقالب ،تهران :انتشارات مولی.
 نظامی عروضی سمرقندی ،احمد بن عمر بن علی ،)1331( .چهار مقاله ،بـه تصـحیحو اهتمام محمد قزوینی ،به کوش

محمد معین ،تهران :انتشارات ارمغان.

 یادنامــة فردوســی ،)1349( .مشــتمل بــر  11مقالــه و  27چکامــه بــه مناســبت تجدیــدساختمان آرامگاه فردوسی ،تهران :انتشارات انجمن آثار ملی.
- WWW. Sekeha. Com.

انجمن آثار ملی و احیای هویت ایرانی
*

دکتر نادره جاللی

چکیده
هویت فرهنگی عنصر مهمی در جهان فرهنگسازی است و عناصر یهنی و عینـی فرهنـگ در
شکل گیری آن دخالت دارند .این مداخله به وسیلة دو حوزۀ خصوصی و عمومی و به لحاظ نیـاز و
خواستهای جامعه و حکومت شکل میگیرد .انجمن آثار ملی از جمله نهادهایی بوده که در طول
نزدیک به یک قرن از فعالیت خود همواره رسیدگی به هویت یهنی و عینـی ایرانـی را پـی گرفتـه
است .از این رو ،با بررسی کارنامة فعالیت انجمن و مطالعة فرهنگی ـ تاریخی آن با رو

کیفی و با

استفاده از اسناد و مدارک ،چیستی و چگونگی اهمیت این واقعه یعنی هویت فرهنگی را نزد بانیان
و رؤسای آن نشان میدهد و نق

آن را در جهان فرهنگسازی بیان میکند.

کلیدواژه :انجمن آثار ملی ،هویت فرهنگی ،تاریخ فرهنگ.

* .پژوهشگر و مصحح متون تاریخیjalali@ yahoo.com( .ـ )nadereh

تاریخ وصول99/12/13 :

تاریخ پ یر 99/13/17 :

مقدمه
انجمن آثار ملی (انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کنونی) بـهعنـوان یکـی از قـدیمیتـرین
انجمنهای علمی ـ فرهنگی کشور نزدیک به یک قـرن قـدمت دارد .انجمنـی کـه در سـال
1311

بر اساس اساسنامهای در  14مـاده و بـا هـدف «ازدیـاد عالقـه عامـه بـه آثـار قـدیم

تاریخی ،علمی و صنعتی ایران و بـه منظـور نگاهـداری صـنایع مسـتظرفه و صـنایع دسـتی و
حفظ سبک و شیوۀ قدیم آنها» تأسیس شد و پانزده عوو مؤسس داشت که خـود از رجـال
علمی و فرهنگی و سیاسی بهنام تاریخ معاصر ایران به شمار میروند .بـا نگـاهی بـه کارنامـة
فعالیتهای این افراد در حوزۀ فرهنگی درمییابیم این اعوای مؤسس همـواره تأکیـد بـر
تجلیل و احیای آثار مفاخر این کهن مرز و بوم و ساخت مقابر و مرمت آنهـا داشـتند و ایـن
موضوع را در اساسنامه انجمن گنجاندند؛ اما بهراستی چـرا ایـن موضـوع در اندیشـة آنهـا از
اهمیت برخوردار بود و مبادرت به انجـام آن کردنـد؟ آیـا چـون آن مفـاخر را احیاکننـدۀ
تاریخ و فرهنگ باستانی ایران و حافظ زبان و ادبیات فارسی مـیشـناختند و در نـزد تـوده
مردم مشهور بودند؟ سیاست دولت و حکومت وقت در برابر تفکر و اقدام آنان چه بـود؟ و
سرانجام کدام یک از شهرهای ایران بیشتر کانون توجه آنـان قـرار داشـت؟ بـرای پاسـخ بـه
سؤاالت م کور میتوان برای نمونـه بـه اقـدامات دو تـن از اعوـای مؤسـس انجمـن یعنـی
تقیزاده و سپهبد فرجاهلل آق اولی اشاره داشت.
سیدحسن تقیزاده که در عین اشتغاالت سیاسی چون نماینـدگی مجلـس شـورای ملـی،
وزارت و سفارت که در جای دیگری بایستی مورد نقد و بررسی قرار بگیـرد ،فعالیـتهـای
علمی و فرهنگی را نیز سامان داده است که برای اندیشیدن و کن گری در عرصه فرهنگی
و هویتی قابل توجه است .او به آثار ملی عالقه داشت ،حفظ آنها را واجب میشـمرد؛ ولـی

انجمن آثار ملی و احیای هویت ایرانی

41

به نوشتة مرحوم استاد ایرج افشار «ساختن آثار جدید را درست نمیدانست و از خروج آثار
قدیم هم متأثر نمیشد و معتقد بود که آثار ایرانی هر جا باشد ،به نـام ایرانـی خواهـد بـود و
باعث آبرومندی و افتخار»( .افشار ،1349 ،ص  )148اینجا توجه به یک نکته ضروری است
و آن اینکه ،پرداختن به حفظ آثار تاریخی و باستانی یک اقـدام مهـم بـرای احیـای هویـت
است؛ اما این رویکرد که متوجة خروج آثار باستانی است از جهتی نمـیتوانـد حـداالقل در
همه موارد درست به نظر آید .زیرا ماندگاری آثار در تماسهای چهره به چهره بـا صـاحبان
اصلی آن موجب احیای هویت فرهنگی میگردد که در اینجا تقیزاده بـه آن توجـه الزم را
نداشته است .نکتة دیگر آنکه ،تقیزاده به عناصر سنتی احترام میگـ ارد؛ ولـی از تولیـدات
جدید استقبال نمی کند .این نگاه نیز به لحاظ اینکه به عناصر فرهنگی هویتساز توجه شده،
اهمیت دارد چراکه او به هنگام تصدی وزارت دارایی «مبلغ قابل توجهی بـرای مرمـت ابنیـه
تــاریخی اصــفهان از بازرگــان مشــهور و ثروتمنــدی بــهطــور اعانــه گرفــت و در اختیــار
باستانشناسی و انجمن آثار ملی گ اشت و این نخستین کمک مهمی بود که پـس از وضـع
قانون عتقیات در  1319به مصرف تعمیر آثار و ابنیـه ملـی رسـید»( .یغمـایی ،1349 ،ص )6
همچنین تقی زاده در بین شاعران بزرگ ایـران بـه فردوسـی و ناصرخسـرو اهمیـت بیشـتری
میداد تا آنجا که مقاالتی دربارۀ فردوسی در مجلة «کاوه» منتشر ساخت و بعـدها چـون در
سومین جلسة انجمن آثار ملی ساخت آرامگاه این شـاعر سـترگ زبـان فارسـی در دسـتور
کار قرار گرفت و مجلس پـنجم هـم بودجـهای بـه آن تخصـیص داد ،بـه عنـوان یکـی از
اعوای کمیتة مطالعة ساخت آرامگاه فردوسی و بررسی نحوۀ جمعآوری اعانـه انتخـاب
شد( .آرشیو اسناد اداره اسناد و متون انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،صورت جلسة مـورخ
سوم تیرماه  )1314اما باید در نظر داشت که در جهان فرهنگشناسـی یکـی از صـفاتی کـه
بــرای فرهنــگ در نظــر گرفتــه مــیشــود ،تغییرپــ یری و نــوآوریهــای فرهنگــی اســت.
(روماالمینی ،1394 ،ص  )111که تقیزاده با رویکرد غنی به آن نپرداخته است.
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سپهبد آق اولی یکی دیگر از کن گران پیشقدم در احیای آثار باستانى است کـه طـی
نوزده سال ریاسـت هیـأت مـدیره انجمـن ،خـدماتی ماننـد سـاخت آرامگـاههـای خیـام در
نیشابور ،صادب تبریزی در اصفهان ،شیخ صدرالدین روزبهان در شیراز ،باباطاهر در همدان،
شیخ ابوالحسن خرقانی در حـوالی بسـطام کـرد .عـالوه بـر آن ،بنـای آرامگـاه فردوسـی بـا
استحکام کامل تجدید شد و باغ و مؤسسات آن توسعه یافت .آرامگاه کمالالـدین بهـزاد و
کمال الدین خجندی نیز در تبریز مرمت و مقدمات ساختن مقبـرهالشـعرا نیـز در همـان شـهر
آغاز شد .او فردی نظامی ،سیاسی و چنانکه مشهور است ،صوفیمسلک بوده کـه اقـدامات
توسعه بخ

فراوانی برای احیای آثار و مفاخر ایرانی انجام داده است کـه هـر کـدام از ایـن

اقدامات هنوز هم برای تدوین و ترکیب هویتی در زندگی ایرانیان مؤثر بـوده اسـت؛ امـا در
قلمــرو فرهنــگشناســی و هویــتســازی اقــدامات او بــا قــبض و بســطی همــراه اســت .زیــرا
شخصیت او از جهتی نظامی ـ سیاسی است و از سوی دیگر ایرانی .او سعی میکند با تولیـد
ابنیه تاریخی به ساخت ساختار حکومتی بپردازد که بـا عناصـر آن بتوانـد اهـداف حکومـت
سیاسی تحت امر خود را هدایت کند .در اینجا توجه به این نکته ضروری و مهـم اسـت کـه
فرهنــگســازی دارای دو بعــد مــادی و غیرمــادی اســت .در بعــد مــادی ایــن شخصــیت،
شکلگیری ابنیه تاریخی منجر به احیای تفکـر دربـارۀ ابعـاد نشـانهشـناختی و معنـیشـناختی
بزرگان این مملکت مهیا می گردد که خود ابـزار مهمـی بـرای احیـای مفهـوم هویـت بـرای
ایرانیان است؛ اما نیز نباید از توجه به ابعاد غیرمادی فرهنـگ کـه در ایـن زمینـه بسـیار مهـم
است غافل ماند .زیرا در بعد غیرمادی مالحظه میشود که بازار اصلی چنین تولیداتی عرصه
حمایتهای حکومتی است و این یافتهها میتواند هنگام تخصصـیشـدن فرهنگـی نوشـتار،
ابنیه و کالً تمامی اختراعات و فنآوریها در ظرفیت حقیقـی بـه شـکلدهـی سلسـلهمراتـب
درونی مهمی منجر شود( .ریموند ،1396 ،ص  )139چراکه آنگونه که گفته شـد بـه غیـر از
تعقیب عناصر هویت ملی برای ایرانیان ،به دنبـال تـأمین اهـداف نهـایی فرهنـگ مـورد نیـاز
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تحت امر خود را در سر داشته است .این نگاه مربوط به تدوین حوزۀ غیرفرهنگی فرهنگ و
هویت است.
سرانجام باید گفت اقدام فرهنگشناسی و هویتسازی شخصیتهای م کور مانند تیغـه
دولبه است که آثار خود را هم در حوزۀ عمـومی (مـردم) و هـم در حـوزۀ خصوصـی(نظام
سیاسی) بر جای نهاده است.
آنچه مسلم است فرهنگ و هویت در اندیشة این اعوا جایگاه مهمـی داشـت؛ چراکـه
هریک از آنها با توجه به وضعیت اجتماعی و فرهنگی خود و بهعنـوان کـن گـران عرصـة
فرهنگ در بازۀ زمانی خوی

و متناسب با شرایط پیرامونی خود به تولید فرهنگ پرداخته و

کارکردهای فرهنگی گوناگونی را نیز تولید کردهاند؛ البته روشن است که آثـار منفـی و یـا
مثبت ایـن تولیـدات در دو عرصـة طـولی و عرضـی از کـارکرد بـه شـکل مثبـت یـا منفـی
برخوردار بوده است .به عبارت دیگر این تولیدات نقطههایی هستند که خط تولید تـاریخ را
ترسیم نموده و بدینترتیب شعله هـای اثرگـ ار بـر فراینـد تمـدن را برپـا کـردهانـد کـه ایـن
تمدن سازی به معنای وسیع کلمه در جریان هویتیابی و هویتسازی ،البته متناسب با زمـان
خود دخالت داشته است.
این فرایند یک فرایند معنادار برای ساخت فرهنگ قلمـداد مـیشـود کـه در ایـن اقـدام
تاریخی به ثبت و ضبط پارهای از عناصر فرهنگی منجر شده و این عناصر دو گروه از مـردم
را در حال و آینده دربرگرفته و چراغ هویت را در مسیر زندگی آنها فـروزان کـرده اسـت؛
بنابراین مطالعه فرایند این فعالیتها نشان میدهد کـه چـراغهـای فرهنـگ و تمـدن چگونـه
سوسوزنان برای پیدای

مفهوم بسیار اثرگ ار هویت مهم بوده است ،تا جایی که امـروز بـا

وجود اینکه مدت معنیداری از چنین تولیداتی میگ رد؛ اما این تولیدات بهعنـوان عناصـر
هویت بخ

در عرصة زندگی اجتماعی ایرانیان دخالت دارد .ساالنه گردشگران متعددی از

این آرامگاهها مانند آرامگاه فردوسی دیدن میکنند و نتیجه دیدار آنها بـا برگـرفتن عناصـر
هویتی برایشان همراه میشود.
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نکتة دیگری که در این فرایند هویتپردازی از اهمیت ویژهای برخـوردار اسـت ،بحـث
دربارۀ میدان های هویتی است .این بر ما روشن است کـه زایـ

هویـت از عناصـر ویـژهای

مانند عناصر جغرافیایی و عناصر تاریخی اثر می پ یرد .در اینجا مالحظـه مـیشـود کـه ایـن
هویتپردازان به این نکته توجه داشته و در سرزمینهای جغرافیایی بـه تـال

هویـتسـازی

می پردازند که مقدمات آن در منطقة جغرافیایی معنادار باشد؛ ل ا آنها در این راه به مناطق و
جغرافیایی توجه میکردند که سرزمین مقدس آنها و یا انگارههای ادبی آن مکانها توانـایی
طراو

هویت را داشته باشد .بنا بر این است که با توجه به عناصـر موجـود در عرصـههـای

معماری و تاریخی یا اینکه حـوزه هـای ادبـی و هنـری و یـا فوـاهای قدسـی ظـرف تولیـد
فرهنگ و تمدن ایرانی مانند مواجع شریفه 1و یـا محـل زنـدگی بزرگـان ادب ماننـد محـل
فردوسی ،سعدی ،حافظ و خیام نزدیک میشدند و با تولیدات مادی و غیر مـادی خـود بـه
هویتسازی اقدام می کردند که این اقدام آنها تاکنون زنده بوده و کارکردی و ادامة حیات
این آثار تا زمانی نامتناهی یعنی تا آنجا که ایران اسالمی برقرار است ،برپا خواهد بود.
نتیجه
آنچه در مقاله آمد تالشـی اسـت بـرای روشـن شـدن عناصـر فرهنگـی کـه در شـرایط
زندگی اجتماعی ایرانیان رخ میدهد و شایستة آن بوده تا حافظان تولیـدات یهنـی ،عینـی و
فرهنگی جامعه فرایندی را سامان دهند که بتواننـد بـه پاسداشـت یافتـههـای زنـدگی انسـان
ایرانی دست یابند .انجمن آثار ملـی نهـادی اسـت کـه از دیربـاز تـاکنون همـواره بـا تـال
کن گران خود این زنجیرۀ فرهنگی را در گونههای گونـاگون رخـدادهای تـاریخی حفـظ
کرده است .در واقع کوشیده با شکلگیری فرایندی هویتساز که در پرداخت صـحنههـای
گ شته و حال آن زمان فعالیـت مـیکنـد ،جریـان هویـت فرهنگـی را نهـادی کنـد .هویـت
فرهنگــی کــه موجــب ایجــاد همبســتگیهــای اجتمــاعی شــده و شــناخت خــودِ اجتمــاعی
 .1بارگاههای مقدس.
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گران را مورد توجه قرار داده اسـت .خـو ِد اجتمـاعی یعنـی همـان خـود یایرانـی .خـو ِد

ایرانی که با هویت اسالمی نیز در ارتباط بوده است؛ بنـابراین ،انجمـن از ابتـدای تأسـیس بـا
تعقیب چنین هدفی به موفقیتهای گوناگونی دست یافته ،به نحوی که حتی با تغییر رژیم و
ســقوط حکومــت پهلــوی و شــکلگیــری حکومــت جمهــوری اســالمی نیــز جریــان ایــن
هویتسازی هنوز نیز در حال رخداد است.

منابع
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نرگس صادقیزاده

در سالی که گ شت ( )1398انجمن اولین ویژهنامـة خـود در حـوزۀ اسـناد را بـه چـاپ
اسناد و تصاویر استاد ابوالحسن صدیقی ،نقا

و مجمسهساز برجسـتة ایرانـی اختصـاص داد

که با استقبال خوانندگان روبهرو شد .از اینرو انگیزهای شد تـا در ویـژهنامـة دیگـر ،اسـناد،
مکاتبات و تصاویر مربوط به فعالیتهای انجمن در حوزۀ معماری ،ساخت و مرمت بناهـا را
چاپ و منتشر کند؛ چرا که معماری یکی از مباحـث مهـم در زمینـة هنـر بـه شـمار مـیرود.
اعتقاد محققان بر آن است که معماری از دورههـای پـی

از تـاریخ ،اساسـیتـرین نیازهـای

بشری مانند ساخت سرپناه و خانه را برآورده سـاخته اسـت و همیشـه بـا مسـاعدت و تـال
جمعی صورت گرفته و نوعی فعالیت هدفمند محسوب میشود.
عدهای از محققان ،معمـاری را همانـا مجموعـه آثـار بـه یـاد مانـدنی و منحصـر بـه فـرد
میدانند که در آن ایدههای نوینی تبلور یافته است .عدهای دیگر معماری بـومی را بـه رغـم
پیروی از الگوهای قوامیافتهای که در زمانهای طوالنی به تدریج تغییر میکنند ،معماری بـه
حساب میآورند .بسیاری هم معتقدند حتی ساختارهایی که عمدتاً فایدۀ عملی دارنـد ماننـد
آسیاب ،پل ،سد و کبوترخانه چنانچه با مالحظات زیباییشـناختی همـراه باشـند ،معمـاری
محسوب میشوند؛ اما امروزه بسیاری از نظریهپردازان و معمـاران اعتقـاد دارنـد کـه تمـامی
* .پژوهشگر و مسئول اداره اسناد و متون انجمن)Narges.sadegi@gmail.com( .
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ساختارهای بشر که به نوعی به ایجاد فوا میانجامند بهطور بالقوه معماری تلقـی مـیشـوند.
از اینرو میتوان گفت تعریف معماری اعتباری است و در مکان ،زمانها و مکاتـب نظـری
مختلف تغییر میکند.
مسألة مورد دیگر بحث ،معماری ایران است :از آنجا که معماری ایران مجموعه وسیعی
را شامل میشود که آثار و تأثیرات آن از هندوستان تا سواحل مدیترانه ،از آسـیای مرکـزی
تا سواحل خلـیج فـارس و دریـای عمـان گسـترده شـده اسـت ،اغلـب تـاریخنگـاران آن را
براساس سلسلههای حاکم دستهبندی کردهاند .گروهی نیز آن را به معماری اقلیمهـای گـرم
و خشک و گـرم و مرطـوب و سـایر تقسـیم نمـودهانـد؛ آنچـه مسـلم اسـت بـرای بررسـی
مشخصــههــای معمــاری ایــران بایســتی مقولــههــایی بســیار کلــی و بنیــادین را نظیــر شــیوۀ
سازماندهی فوا ،رو هـای هندسـی تقسـیم سـطوم ،سـلیقه در بـه کـارگیری رنـگ و یـا
واکن

هنری نسبت به نور محیط را ،فارغ از هر نوع دسـتهبنـدی متـداول مـدنظر قـرار داد.

چرا که بحـث معمـاری ایـران بحـث اقلـیمهـا ،فرهنـگهـا ،دورههـا و گونـههـای مختلـف
ساختمانی است و نمیتوان خصوصیات کالبدی مشتـرک واحدی را برای معماری خشتی ـ
گلی حاشیة کویر ،معماری چوبی گیالن ،آالچیقهای تـرکمن ،معمـاری سـنگی هخامنشـی
و ...عنوان کرد؛ اما میتوان گفت معماری ایرانی در نظام پیچیدۀ «مشابهتهای خـانوادگی»
قابل درک است و داللت آن بر کثرت است نه وحدت نور ،رنگ ،طـرم و نقـ

و فوـا و

مکان زمینههایی هستند که در آنها معماری ایران به گونهای بارز از خود واکن

نشـان داده

است .ولی اگر بخواهیم مختصری در مورد معماری اسالمی که در واقع از هنرهای اسـالمی
است و بیشتر مکانهای این مجموعه را شامل میشود ،بدانیم تعریفـی ایـنگونـه بایـد یکـر
کرد« .هنر اسالمی روایت زیبایی توسط راویان و حکایتگرانی است که در مـتن عـالم ،در
پی ردپای یار و جان هر چه زیبایی است را کاویدهاند ،تا گوهر مرواریـدنمای را بـه چنـگ
آورند و آنگاه به عنوان تجلی حق ،چراغ فروزان کسانی کنند کـه بـه دنبـال طریقـتانـد و
وصل به عر

یار ،این هنر ،روایت شیدایی است ،حکایت کاشف و شهود است ،تصـویر و
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تجلی اعیان ثابته و حقایق نازله در عالم ماده این هنر ،هنـر تختـه نیسـت؛ هنـر تزکیـه اسـت».
(بلخاری قهی ،1388 ،ص )9
آغاز معماری اسالمی با مساجد است که بهعنوان شناسنامة معمـاری جهـان اسـالم از آن
یاد می شود و اولین بنای ساخته شـده توسـط مسـلمانان و بـا هـدایت حوـرت محمـد (ص)
مسجدی در مدینه بوده است .کهنترین مسجد در ایران کـه هـمچنـان بـاقی مانـده ،مسـجد
فهرج 1است که در قرن اول هجری ساخته و دارای حیاط ،شبستان ،راهرو و منـاره اسـت .از
مهمترین ویژگیهای هنر اسالمی در مساجد باید به اهمیت کتیبههـا اشـاره کـرد کـه بیشـتر
مزین به آیات قرآن و کالم خدا است.
مجموعة حاضـر کـه اینـک تقـدیم اهـل علـم و پـژوه

مـیشـود ،اسـنادی اسـت کـه

مهمترین فعالیتهای انجمن را در حوزۀ معماری در استان خراسان بهعنوان اولین استان کـه
به یمن وجود بارگاه امام رضا (ع) و ارادت جمعی به حوـرت ابوالحسـن ثـانی از اهمیـت
ویژهای برخوردار است ،انتخاب شده و حاوی اسناد و مکاتبات بناها و اماکنی است کـه در
سایر منابع کمتر به آنها اشـاره شـده اسـت .از ایـنرو چـاپ آن اسـناد مـیتوانـد راه تحقیـق
بسیاری از پژوهشگران عالقهمند به این آثار را هموار سازد.
الزم به یکر است در بناهای تاریخی م کور در این ویژهنامه که مورد بحث قرار گرفتـه
در معماری برخی از آنها دخل و تصرفهـایی صـورت گرفتـه اسـت .از ایـنرو اختالفـاتی
میان موقوفات موجود با آنچه در وقفنامه آمده است ،وجود دارد که شایان توجـه اسـت؛
اما باید در نظر داشت که این تغییر و تبدیلها به منزلة تبدیل به احسن نیست.
این مجموعه مشـتمل بـر اسـناد آثـار و ابنیـه اطـراف حـرم ،قـدمگاه نیشـابور ،مدرسـة
عباسقلی خان ،گنبد اهلل وردیخان ،بقعة خواجه ربیع ،آرامگاه طبرسی و به تعداد  99برگ
سند 4 ،قطعه تصویر است که از میان انبوهی از اسناد گزین

 .1روستایی در دوازده کیلومتری جادۀ یزد ـ کرمان.

شده و سپس جهت آگـاهی
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بیشتر خوانندگان توضیحـاتی در باب هریک از آن آثار آمــده کـه امیــد اسـت سـودمند
واقع گردد.
سخن را با بیان این نکته به پایان میبرم ،بنا به گفتة بسـیاری از صـاحبنظـران ،معمـاری
ایرانی از جمله مساجد ساخت معماران ایرانی و دیگر اماکن ،از لحاظ هنری و فنی در زمرۀ
نظرگیرترین نمونهها و جلوههای هنر معماری است.

منابع
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آثار و ابنیۀ اطراف حرم
مجموعــة حــرم رضــوی کــه در حــال حاضــر از باشــکوهتــرین و زیبــاترین مجموعــه
معماریهای جهان اسالم است ،ابتدا به ساکن تنهـا یـک سـنگ و صـندوق بـدون بارگـاه و
صحن بوده است.
سختی سنگ جـنس از مرمـر و در ابعـاد  31در  41سـانتی متـر بـوده و در دورۀ سـامانی
ساخته شده است .این بقعه در طول قـرنهـا در معـرض تحـوالتی قـرار گرفـت و بـهواسـطة
تاخت و تاز اقوام مختلف و لشکرکشـی هـا بـه سـرزمین خراسـان ،ماننـد تهـاجم سـبکتکین،
غزهای ترکمان و مغول بارها بهطور کلی ویران و بازسازی شد .براسـاس اسـناد ،مـدارک و
گزار

سفرنامهنویسان گ اشتن ضریح از عصر صفویان آغاز شـد و صـحن گنبـد بـر فـراز

مزار امام رضا (ع) به فرمان سلطان سنجر سلجوقی و به کوش
ساخته شد .در دوران شاه طهماسب صفوی گنبد با روک

وزیر وی شرفالـدین قمـی

طال بر فـراز گنبـد پیشـین کـه از

جنس کاشی بود ،بنا شد .گنبد طال بهسیلة ازبکها به چپاول رفت و شـاه عبـاس صـفوی در
سال 1119ق .هنگام سفر به مشهد ،دستور داد تا گنبد مطهر بار دیگر با خشتهـایی از مـس
با روک

طال مرمت شود .پس از آن به دستور شاه سـلیمان صـفوی پـس از وقـوع زلزلـه و

آسیبهای ناشی از آن به گنبد مطهر ،دوباره گنبد بازسازی و مرمت گردید.
در مجموعة قدیمی حرم دو گلدسته قرار دارد که یکی در نزدیکی گنبـد و دیگـری در
مقابل آن ،سقاخانة صحن انقالب از مهمترین آثار تاریخی اماکن متبرکه به شمار میآیـد و
در زمان سلطان حسین میرزا نیرالدوله حاکم خراسان (1321ق) چهار حـوض آب در چهـار
طرف سقاخانه ساخت و قناتی وقف آن کرد.

نامه انجمن مفاخر

11

حــرم دارای  27رواق اســت کــه رواقهــای دارالحفــاظ ،گنبــد حــاتم خــانی ،گنبــد اهلل
وردیخـان ،دارالســیاده ،دارالوــیافه ،توحیدخانــه و دارالسـعاده تــا پایــان دورۀ قاجــار ســاخته
شدهاند که هر کدام از این رواقها را شخص مهمی ،بانی ساخت آن بـوده اسـت ،بـهعنـوان
مثال رواق دارالحفاظ توسط بانو گوهرشاد در اوایل قرن نهـم سـاخته شـده و کتیبـه کاشـی
چینی سردری این رواق به خط ثلث و تاریخ 612ق .است .و رواق دارالوـیافه کـه مرمـت آن
طی  4دوره انجام گرفت ،اولین مرمت در دورۀ صفوی و آخـرین آن در زمـان پهلـوی دوم
بوده است.
حرم مطهر دارای دو صحن قدیمی عتیق و نو است که امروزه با اسامی آزادی و انقالب
از آنها نامبرده میشود .صحن انقالب در زمان سلطان حسین بایقرا بـه دسـتور وزیـر
علیشیر نوادی ساخته شده و به دسـتور شـاه عبـاس گسـتر

امیـر

یافـت .صـحن آزادی در زمـان

فتحعلی شاه ساخته شده است و معماری آن شباهت بـه صـحن انقـالب دارد و تقریبـاً قرینـه
هستند.
اما اگر در مورد توسعة حرم و اطراف آن بررسی جامعتری داشته باشیم ،ایـن توسـعه از
قرن چهاردهم هجری مصادف با حکومت و سلطنت خاندان پهلوی آغاز شد و یک صـحن
بزرگ با نام صحن موزه بنا گردید و عمارتی برای کتابخانـة مبارکـة رضـویه سـاخته شـد و
رواقهای دارالزهد ،دارالسرور و دارالشرف در این زمان بنـا گردیـد .در سـال  . 1318در
اطراف حرم مطهر فلکه ای ایجاد شد تـا وسـایل نقلیـه حـرم را دور بزننـد و بـا قسـمتهـای
شرقی ،جنوبی ،شمالی و غربی اماکن متبرکه رفت و آمد داشته باشند.
در آن زمان در مشهد دو خیابان معروف باال خیابان و پایین خیابان بود که مردم از آنهـا
به حرم مشرف میشدند .در بخ

جنوبی و شمالی اماکن شریفه ،خیابانی وجـود نداشـت و

امکان تردد وسایل نقلیه نبود ،از این رو در قسـمت جنـوبی حـرم ،خیابـانی بـه نـام تهـران و
قسمت شمالی خیابانی به نام نوخان ساخته شد و چهار خیابان اصلی شهر از طریق یک فلکه
به هم ارتباط پیدا کردند.
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از سال  1341به تعداد زادران و مشتاقان بارگاه حورت رضا (ع) افزوده شـد .از ایـن رو
مسئوالن دولت و آستان قدس رضوی تصمیم بر آن گرفتنـد فلکـه قـدیم را توسـعه داده تـا
تنگناها را برای زادران آن حورت بر طرف سازند.
پس از سالها مطالعه و نقشهبرداری توسـط کارشناسـان و مهندسـان ،اقـدام بـه تخریـب
اماکن اطراف و داخل فلکه کرده و یکه میدان بزرگ در اطراف حرم بهوجود آوردند.
عبدالعظیم ولیان بهعنوان تولیت و استاندار خراسان در سال  1353مقدمات اجرای طـرم
فلکه که مدتها به تـأخیر افتـاده بـود را بـه اجـرا درآورد .اولـین اقـدام او در اسـفند 1353
برداشتن سقف بازار رنجبر در مجاورت صحن کهنه بود.
اسناد و مدارک موجود مربوط بـه بازسـازی ابنیـه اطـراف حـرم در اداره اسـناد و متـون
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی  111برگ است که حاوی مکاتبات استاد عبدالحمید مولـوی،
تولیت آستان قدس با انجمن آثار ملی و پاسـخ مقامـات و رؤسـا در مـورد بناهـای مـدارس
پری زاد و باال سر مربوط به عهد شاهرخ بن تیمور گورگانی ،گنبد خشتی و  ...اسـت کـه از
این مجموعه  61برگ سند و یک تصویر انتخاب و به چاپ رسیده است.
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سند شمارة 0
مورخ0144/1/10 :
موضوع :اعالم فهرست مجموعه بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی متصل به حرم
حضرت امام رضا (ع)

11

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

ادامۀ سند شماره 0

نامه انجمن مفاخر

14

سند شمارة 1
مورخ0144/1/11 :
موضوع :طرح مقدماتی برای تجدید بناهای اطراف حرم مطهر

10

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

سند شمارة 1
مورخ0144/1/، :
موضوع :طرح اصالحات ابنیۀ اطراف حرم مطهر

نامه انجمن مفاخر

11

سند شمارة 4
مورخ0144/1/0، :
موضوع :حراست ابنیۀ تاریخی و باستانی اطراف حرم مطهر

11

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

سند شمارة 0
مورخ0144/1/11 :
موضوع :طرح آبادانی اطراف حرم مطهر

نامه انجمن مفاخر

1،

سند شمارة 1
مورخ0141/00/11 :
موضوع :حفاظت از ساختمانها و ابنیۀ قدیمی اطراف حرم مطهر

19

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

سند شمارة 1
مورخ0149/1/00 :
موضوع :جلوگیری از تخریب مدارس اطراف حرم مطهر

نامه انجمن مفاخر

11

سند شمارة ،
مورخ0149/0/11 :
موضوع :مدارس پریزاد و باال سر و عدم تخریب این دو مکان

10

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

سند شمارة 9
مورخ0149/01/11 :
موضوع :حفظ و عدم تخریب مدارس پریزاد و باالسر

نامه انجمن مفاخر

11

سند شمارة 01
مورخ0104/1/04 :
موضوع :اعتراض استاد عبدالحمید مولوی به نحوة اجرای توسعۀ اطراف حرم مطهر
(بازارهای متصل به مسجد گوهرشاد و سایر بناهای اطراف حرم مطهر)

11

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

ادامۀ سند شمارة 01

نامه انجمن مفاخر

14

ادامۀ سند شمارة 01

10

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

ادامۀ سند شمارة 01

نامه انجمن مفاخر

11

سند شمارة 00
مورخ0104/1/01 :
موضوع :تشکر از استاد عبدالحمید مولوی

11

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

سند شمارة 01
مورخ0104/4/01 :
موضوع :اعتراض به ویرانی آثار باستانی اطراف حرم در طرح نوسازی اطراف حرم مطهر

نامه انجمن مفاخر

1،

ادامۀ سند شمارة 01

19

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

ادامۀ سند شمارة 01

نامه انجمن مفاخر

،1

سند شمارة 01
مورخ0104/4/04 :
موضوع :اعتراض به ویرانی آثار باستانی و ابنیه تاریخی اطراف حرم در طرح نوسازی حرم مطهر

،0

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

سند شمارة 04
مورخ0104/0/1 :
موضوع :حفظ بناهای باستانی و ابنیه تاریخی اطراف حرم مطهر

نامه انجمن مفاخر

،1

سند شمارة 00
مورخ0104/0/1 :
موضوع :حفظ بناهای باستانی و ابنیه تاریخی اطراف حرم مطهر

،1

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

سند شمارة 01
مورخ0104/4/11 :
موضوع :طرح نوسازی اطراف حرم مطهر

نامه انجمن مفاخر

،4

سند شمارة 01
مورخ0104/1/01 :
موضوع :جلوگیری از تخریب بناهای تاریخی و ابنیه باستانی اطراف حرم مطهر

،0

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

ادامۀ سند شمارة 01

نامه انجمن مفاخر

،1

سند شمارة 0،
مورخ0104/1/14 :
موضوع :توضیحات در مورد آثار تاریخی و ابنیه باستانی اطراف حرم مطهر

،1

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

ادامۀ سند شمارة 0،

نامه انجمن مفاخر

،،

سند شمارة 09
مورخ0104/،/11 :
موضوع :استفاده از نظرات کارشناسان ابنیه تاریخی در مورد ساختمانهای اطراف حرم مطهر

،9

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

سند شمارة 11
مورخ0104/،/، :
موضوع :آثار باستانی و ابنیه تاریخی اطراف حرم مطهر

نامه انجمن مفاخر

91

ادامۀ سند شمارة 11

90

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

ادامۀ سند شمارة 11

نامه انجمن مفاخر

91

ادامۀ سند شمارة 11

91

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

سند شمارة 10
مورخ0104/9/1 :
موضوع :عدم تخریب اماکن تاریخی و ابنیه باستانی اطراف حرم مطهر

نامه انجمن مفاخر

94

ادامۀ سند شمارة 10

90

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

ادامۀ سند شمارة 10

نامه انجمن مفاخر

91

ادامۀ سند شمارة 10

91

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

ادامۀ سند شمارة 10

نامه انجمن مفاخر

9،

ادامۀ سند شمارة 10

99

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

سند شمارة 11
مورخ0104/01/1 :
موضوع :عملیات ترمیم طرح توسعه اطراف حرم مطهر

نامه انجمن مفاخر

011

ادامۀ سند شمارة 11

010

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

تصویر شمارة 0

نامه انجمن مفاخر

011

سند شمارة 11
مورخ0104/00/11 :
موضوع :توضیحات در مورد آثار باستانی و ابنیه تاریخی اطراف حرم مطهر (گنبد خشتی)

011

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

سند شمارة 14
مورخ0104/00/1 :
موضوع :توضیحات در مورد ابنیه و آثار باستانی اطراف حرم مطهر (مدرسۀ شاه محمدباقر
و حاج حسن ،مدرسه میرزا جعفر ،مدرسۀ مستشار ،مدرسۀ باالسر)

نامه انجمن مفاخر

014

ادامۀ سند شمارة 14

010

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

سند شمارة 10
مورخ0104/01/04 :
موضوع :ممانعت از تخریب و ویرانی آثار باستانی و ابنیه تاریخی اطراف حرم مطهر

نامه انجمن مفاخر

011

ادامۀ سند شمارة 10

011

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

سند شمارة 11
مورخ0104/00/10 :
موضوع :ابنیه تاریخی و آثار باستانی اطراف حرم مطهر (بقعۀ محمد پیرپاالن دوز)

نامه انجمن مفاخر

01،

ادامۀ سند شمارة 11

019

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

سند شمارة 11
مورخ0104/01/01 :
موضوع :ممانعت از تخریب ابنیه تاریخی و آثار باستانی و اطراف حرم مطهر و شرح این آثار

نامه انجمن مفاخر

001

ادامۀ سند شمارة 11

000

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

سند شمارة 1،
مورخ0101/1/11 :
موضوع :کاشیهای سر در حرم مطهر

نامه انجمن مفاخر

001

سند شمارة 19
مورخ0101/0/1 :
موضوع :ابنیه تاریخی و آثار باستانی اطراف حرم و عدم تخریب این اماکن در طرح
توسعه اطراف حرم مطهر

001

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

ادامۀ سند شمارة 19

نامه انجمن مفاخر

004

سند شمارة 11
مورخ0101/0/11 :
موضوع :درب پیش روی حرم مطهر

000

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

سند شمارة 10
مورخ0101/1/9 :
موضوع :گزارش در مورد ابنیه تاریخی و آثار باستانی اطراف حرم مطهر

نامه انجمن مفاخر

001

سند شمارة 11
مورخ0100/،/01 :
موضوع :ابنیه تاریخی و آثار باستانی اطراف حرم مطهر

001

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

سند شمارة 11
مورخ0101/1/00 :
موضوع :عدم تخریب ابنیه تاریخی و آثار باستانی اطراف حرم مطهر

نامه انجمن مفاخر

00،

سند شمارة 14
مورخ0100/1/0 :
موضوع :تشکر و سپاس از مرمت و بازسازی حرم مطهر

009

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

ادامۀ سند شمارة 14

نامه انجمن مفاخر

011

سند شمارة 10
مورخ0100/01/1، :
موضوع :ابنیۀ تاریخی و آثار باستانی اطراف حرم مطهر

010

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

ادامۀ سند شمارة 10

نامه انجمن مفاخر

011

ادامۀ سند شمارة 10

011

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

ادامۀ سند شمارة 10

نامه انجمن مفاخر

014

ادامۀ سند شمارة 10

010

آثار و ابنیۀ اطراف حرم

سند شمارة 11
مورخ0101/0/0، :
موضوع :قدردانی برای جلوگیری از تخریب اماکن اطراف حرم مطهر

قدمگاه نیشابور
بنای قدمگاه ،از بناهای عهد صفوی در  24کیلومتری شـرقی نیشـابور و  111کیلـومتری
مشهد واقع است و به دستور شاه عباس صفوی در قرن یازدهم هجری ساخته شده در داخل
بقعة اثر دو پا بر روی سنگی سیاه دیده میشود که در شاه نشین جنوبی بقعه طرف چـو بـه
دیوار نصب گردیده و عموم مـردم اثـر قـدم را منسـوب بـه حوـرت رضـا (ع) مـیداننـد و
معتقدند که در سال دویست هجری که حورت از مدینه عازم مرو بودهاند ،در ایـن آبـادی
اثر قدوم حورت به روی سنگ ظاهر شده است.
صاحب عالم آرای عباسی (اسـکندر بیـگ ترکمـان) ایـن عمـارت را قـدمگاه شـاهپـور
کسری نام برده است.
این بنا دارای گنبد فیروزه ای رنگ در دو طبقـه و بـه شـکل هشـت گـو

سـاخته و در

زمــان شــاه ســلیمان صــفوی مرمــت شــده اســت ،در دوران ناصــرالدین شــاه قاجــار نیــز
رسیدگیهایی به قدمگاه انجام شـد .قـدمگاه شـامل دو کاروانسـرا ،آب انبـار ،چاپارخانـه و
گرمابه بوده یک کاروانسرا و چاپارخانه با گ ر زمان از بین رفتهاند.
باغ قدمگاه نیشابور به شمارۀ  236در فهرست آثار ملـی بـه ثبـت رسـیده اسـت .اسـناد و
مدارک موجود مربوط به بقعة قدمگاه نیشابور در اداره اسناد و متون انجمـن آثـار و مفـاخر
فرهنگی  25برگ است که حاوی مکاتباتی در مورد بازسازی بقعه توسط انجمن آثـار ملـی
است .که از این مجموعه  8برگ سند انتخاب و به چاپ رسیده است.
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01،

سند شمارة 0
مورخ0119/0/11 :
موضوع :تأمین اعتبار مرمت قدمگاه نیشابور
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قدمگاه نیشابور

سند شمارة 1
مورخ014،/0/11 :
موضوع :مرمت قدمگاه نیشابور و برآورد هزینه
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سند شمارة 1
مورخ0101/،/09 :
موضوع :اعتبار جهت مرمت قدمگاه نیشابور
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ادامۀ سند شمارة 1

نامه انجمن مفاخر

011

سند شمارة 4
مورخ0101/،/10 :
موضوع :اعتبارسنجی جهت مرمت قدمگاه نیشابور

011

قدمگاه نیشابور

سند شمارة 0
مورخ0101/01/0 :
موضوع :تأمین اعتبار جهت مرمت قدمگاه نیشابور
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014

سند شمارة 1
فاقد تاریخ
موضوع :تأمین اعتبار و شرح امور مرمت قدمگاه نیشابور

مدرسۀ عباس قلیخان
عباس قلیخان شـاملو فرزنـد حسـنخـان شـاملو کـه در دوران سـلطنت شـاه صـفی اول
صفوی پس از وفات پدر از طرف شاه مسـتقالً بـه حکومـت هـرات تعیـین گردیـد و بیگلـر
بیگی خراسان نیز به عهدۀ او محول شده است و مدت سی و چهار سال این سمت را داشته،
وی در ابتدای امر چون جوان قابلی بود و استعداد ترقی داشت ،بهعنـوان قـورچی شمشـیری
منصوب گردید و به تدریج که قابلیت خود را نشان داد و به کمک پدر

حـاکم هـرات

انتخاب و پس از فوت پدر به طور مستقل حاکم هرات و بیگلر بیگی خراسان شد.
وی  76رقبه را وقف مدرسه علمیه کرده است که این موقوفههـا از خیابـان نـواب آغـاز
میشود و به تربت جام ،با خرز ،افغانستان و هرات میرسد.
مدرسة عباس قلیخان یکی از ابنیة عهد صفوی است که در ابتدای خیابان نواب صفوی
روبهروی شهرداری منطقة ثامن قرار دارد ،همانطور کـه از کتیبـههـای مدرسـه پیـدا اسـت،
بانی آن عباسقی خان ،بیگلر بیگی کل خراسان بوده کـه آن را در سـال  1177هــ .سـاخته و
مساحت کل زمین آن  3هزار و  211متر مربع است .این مدرسه دارای  92اطاق است که در
چهار طرف ساخته شده ،اطاقها دو طبقه است .جلوی هـر حجـره ایـوانی دارد و طـالب در
آن مشغول به تحصیل هستند ،این مدرسه دارای چهار ایوان اسـت ،نمـای ظـاهری مـزین بـه
کاشی و اطراف محراب و پیشـانی ایـوانهـای

دارای کتیبـههـایی اسـت .در پیشـانی درب

ورودی فرمان شاه سلیمان صفوی برای عباسقلی خان نوشته شده است .کتابخانة این مدرسه
در سال  1334تأسیس شد و در حال حاضر  211طلبه در آن مشـغول تـدریس هسـتند ،ایـن
مدرسه به شمارۀ  3/1617به ثبت آثار ملی درآمده است.

نامه انجمن مفاخر

011

در وقف نامة عباسقلی خان پس از اشاره بـه آیـات و احـادیثی کـه بـر کـار خیـر تأکیـد
کردهاند ،انگیزۀ اصلی خود را افزای

طالبـان علـم و کمبـود فوـای علمـی در مشـهد بیـان

میکند ،وقفنامه در اول محرم  1178تنظیم شده است.
اسناد و مدارک موجود مربوط به مدرسة عباسقلی خـان در ادارۀ اسـناد و متـون انجمـن
آثار و مفاخر فرهنگی  12برگ است که حاوی مکاتبات آقای سید حسـن مجتهـد اردبیلـی
متصدی وقت مدرسه ،با انجمـن آثـار ملـی و پاسـخ مقامـات و رؤسـا اسـت .کـه کـل ایـن
مجموعه انتخاب و به چاپ رسیده است.

011

مدرسۀ عباس قلیخان

سند شمارة 0
مورخ0119/01/01 :
موضوع :توصیف مدارس عباسقلیخان و پریزاد و درخواست تعمیر و مرمت
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01،

سند شمارة 1
مورخ0119/01/00 :
موضوع :تعمیرات مدرسۀ عباسقلیخان
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مدرسۀ عباس قلیخان

سند شمارة 1
مورخ0119/01/11 :
موضوع :اعتبار تعمیر مدرسۀ عباسقلیخان

نامه انجمن مفاخر

041

سند شمارة 4
فاقد تاریخ
موضوع :تعمیرات مدرسۀ عباسقلیخان

040

مدرسۀ عباس قلیخان

سند شمارة 0
مورخ0140/1/1 :
موضوع :تعمیر مدرسۀ عباسقلیخان

نامه انجمن مفاخر

041

سند شمارة 1
مورخ0140/1/1 :
موضوع :تأمین اعتبار جهت مرمت مدرسۀ عباسقلیخان

041

مدرسۀ عباس قلیخان

سند شمارة 1
مورخ0140/1/1 :
موضوع :درخواست بودجه برای مرمت مدرسۀ عباسقلیخان

نامه انجمن مفاخر

044

سند شمارة ،
مورخ0140/1/04 :
موضوع :اعتبار برای مرمت مدرسۀ عباسقلیخان
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مدرسۀ عباس قلیخان

سند شمارة 9
مورخ0140/1/11 :
موضوع :درخواست تأمین اعتبار برای مرمت مدرسۀ عباسقلیخان

نامه انجمن مفاخر

041

سند شمارة 01
مورخ0140/4/10 :
موضوع :درخواست تأمین منابع مالی برای مرمت مدرسۀ عباسقلیخان

041

مدرسۀ عباس قلیخان

ادامۀ سند شمارة 01
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04،

سند شمارة 00
مورخ0140/0/00 :
موضوع :ارسال بودجه جهت مرمت مدرسۀ عباسقلیخان

گنبد اهلل وردیخان
اهلل وردیخان سپهساالر ایران و حـاکم فـارس در عهـد شـاه عبـاس اول صـفوی سـازنده
گنبد اهلل وردیخان و مدفون در حرم مطهر حورت موسی بن الرضا (ع) است .وی از ارامنـة
گرجستان بوده و پس از اینکه چندبار در جوانی به عنوان برده فروخته شد ،در زمرۀ غالمـان
شاه طهماسب اول درآمد و به اسالم گروید .با فوت شاه طهماسب به خـدمت حمـزه میـرزا
رفت و پس از قتل او (994ق) بـه طرفـداری شـاه عبـاس اول برخاسـت و مقـام زرگرباشـی
یافت .اندکی بعد ،از معتمدان ویژۀ شاه شد و او را در محدود کردن قدرت قزلبا ها یاری
داد .چون مردی جسور ،صاحب نظر و فداکار بود به مقام خانی رسید و منصب قوللر آقاسی
(فرماندۀ غالمان خاصة شاه) را از آن خود کرد .وی در سال  1114به سپهساالری کل سـپاه
ایران برگزیده شد و تا پایان عمر در این مقام بود.
«اهلل وردی خان سرانجام پس از عمری تکـاپو ،در حـالی کـه بـرای اسـتقبال شـاه عبـاس از
شیراز به اصفهان رفته بود ،در روز دوشنبه چهاردهم ربیعالثـانی  1122درگ شـت .شـاه عبـاس
به نشانة احترام و سپاسگزاری از او ،با بزرگان کشوری و لشـکری در مراسـم تغسـیل و تکفـین
وی شرکت جست و جنازۀ او را با احترام بسیار به مشهد فرستاد تـا در بنـایی کـه اهلل وردیخـان
برای خود در حرم ساخته بود ،به خاک سپارند»( .یحیایی ،1393 ،ص  129ـ )127
رواق اهلل وردیخان از طرف شمال به صحن کهنه و از شرق به دارالویافه و از جنوب بـه
دارالسعاده و از غرب به رواق حاتم خانی مربوط میشود .جنس این گنبد مسی است که در
مجاورت گنبد طالیی و بر فراز روان اهلل وردیخان واقع شـده اسـت .اهلل وردیخـان در زمـان
والیگری فارس ،معماری از شهر اصفهان برای ساخت این عمارت انتخاب کرده و در سال
 1121ساخت این بنا را به اتمام میرساند.
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و دارای سقفی با شکوه است .ابعاد این گنبد به شرم زیر است:

در سطح زمین فاصله اقصر بین اضالع متقابل  7/57متر فاصله طول آن  11/21و ارتفـاع
از کف تا سقف  16/19متر ،کف گنبد از سنگهای مرمر الوان ترکیـب یافتـه اسـت .ازاره
بنا تا ارتفاع  91/1متر سنگ مرمر و از باالی ازاره به باال روی تمام بدنهها و پایهها و دیوارها
و سقف زیرگنبد کاشی معرق نصب شـده اسـت بـر گرداگـرد ایـن رواق ،تـاریخ والدت و
شهادت امامان معصوم (ع) به همراه بعوی احادیث مکتوب است.
اسناد و مکاتبات موجود مربوط به گنبد اهلل وردیخان در ادارۀ اسناد و متون انجمن آثـار
و مفاخر فرهنگی  33برگ است که حاوی مکاتبات استاد علی مـوتمن و اسـتاد عبدالحمیـد
مولوی با انجمن آثارملی در مـورد ایـن گنبـد و پاسـخ مقامـات و رؤسـا اسـت .کـه از ایـن
مجموعة  4برگ سند انتخاب و به چاپ رسیده است.

000

گنبد اهلل وردیخان

سند شمارة 0
مورخ0101/0/10 :
موضوع :توضیحات استاد مؤتمن در مورد گنبداهلل وردیخان

نامه انجمن مفاخر

001

ادامۀ سند شمارة 0

001

گنبد اهلل وردیخان

ادامۀ سند شمارة 0

نامه انجمن مفاخر

004

سند شمارة 1
مورخ0101/1/01 :
موضوع :بازگشت به نامۀ استاد علی مؤتمن برای گنبد اهلل وردیخان

آرامگاه خواجه ربیع
آرامگــاه خواجــه ربیــع مقبــرهای از دورۀ تیمــوری و صــفوی (قــرن دهــم ـ اوایــل قــرن
دوازدهم) این بنا در ابتدا راهی بود که پس از عبور از پل شاه در کنار کَشَف رود به سـمت
مشرق امتداد می یافت و در رباط ماهی (کاروانسرایی از اواخر دورۀ غزنویـان (قـرن ششـم)
در بخ

رضویة مشهد ،در شمال پاسگاه اسـماعیلآبـاد) بـه جـادۀ ابریشـم متصـل مـیشـد.

جایبة زیارتی ،وسعت باغ ،آب انبار نزدیک آرامگـاه و زیبـایی بنـا از جملـه عوامـل توجـه
مسافران و پژوهشگران به آن بوده است.آرامگاه خواجه ربیع در سال 1124ق سـاخته شـده؛
لکن شواهد تاریخی نشان از این دارد که این بنا در این تاریخ تجدید شده اسـت و پـی

از

این بنایی بر روی مزار وجود داشته است .نمای بیرونی بنا ،هشت ضلعی و متشـکل از چهـار
ضلع اصلی و فرعی است که به آن هشت و نیم هشت گفته مـیشـود .چهـار ایـوان و چهـار
ورودی روی اضالع اصلی بنا قرار گرفته است .این آرامگاه با  664/68مترمربع مساحت در
وسط صحنی به وسعت  51535مترمربع قرار گرفتـه اسـت کـه ایـن صـحن در حـال حاضـر
کاربری قبرستان دارد .در اطراف صحن تعدادی غرفه و حجره و در اضالع شـرقی و غربـی
آن ش

ایوان وجود دارد که ایوان ورودی اصلی در ضـلع جنـوبی محوطـه در اوایـل دهـة

 1361به جای ایوان قدیمی ساخته شـد .در چهـار گوشـة آرامگـاه ،هشـت حجـرۀ دو طبقـه
وجود دارد .کـنجهـای نـیم هشـت بنـا دارای غرفـههـایی دو طبقـه کـه غرفـههـای فوقـانی،
حجرههای طبقة باال را نیز به هم ارتباط میدهند .نقشة گنبدخانه به شکل چلیپایی شکسـته و
گنبد بنا به شکل دو پوستة گسسته است که گوشه سازی آن به سه کـنج و کاربنـدی انجـام
شده است .ارتفاع گنبد داخلی  ،13/2ارتفاع گنبد بیرونی  29/9و قطر گنبد  14/7متر است.
تزدینات بنا شامل کاشیهای معرق ،هفت رنگ ،زیررنگی و معقلی است .ایـن آرامگـاه سـه
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کتیبه داشته که در حال حاضر دو کتیبة آن موجـود اسـت .اراضـی مزرعـه حسـینآبـاد کـه
آرامگاه خواجه ربیع در آن واقع است از سال 1317ق .به تصرف آستان قدس درآمـده و از
آن پس ادارۀ این مجموعه بر عهدۀ آستان قدس رضوی است.
اسناد و مدارک موجود مربوط به آرامگاه خواجـه ربیـع در ادارۀ اسـناد و متـون انجمـن
آثار و مفاخر فرهنگی  11برگ و  8تصویر است که حاوی مکاتبـات نماینـدۀ انجمـن آثـار
ملی در خراسان و مسئولین انجمن آثار ملی و پاسخ آنان است.
که از این تعداد  4برگ سند 3 ،تصویر انتخاب و به چاپ رسیده است.

001

آرامگاه خواجه ربیع

سند شمارة 0
فاقد تاریخ
موضوع :اعتبارسنجی و شرح عملیات مرمت آرامگاه خواجه ربیع

نامه انجمن مفاخر

00،

سند شمارة 1
فاقد تاریخ
موضوع :برنامۀ تعمیرات بقعۀ خواجه ربیع
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سند شمارة 1
مورخ0101/1/1 :
موضوع :تعمیرات بقعۀ خواجه ربیع

نامه انجمن مفاخر
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سند شمارة 4
مورخ0101/1/01 :
موضوع :تعمیرات بقعۀ خواجه ربیع و نقش اژدها
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تصویر شمارة 1

آرامگاه طبرسی
ابوعلی فول بن حسن طبرسی ملقب به امیناالسالم و مشهور به شیخ طبرسـی از علمـای
بزرگ شیعه و مفسر قرآن ( 471ـ .)548
شیخ طبرسی در سال  471هجـری قمـری در شـهر طَبـرَس (بـین کاشـان و اصـفهان) یـا
تفر

متولد و بیشتر عمر را در مشهد گ رانده است .او صاحب چند تفسیر بر قـرآن کـریم

است که از آن میان تفسیر مجمع البیان وی شهرت بیشتری دارد .در سال 523ق .از مشهد به
سبزوار رفته و در سال  548که معاصر فتنة قوم ترکمانی غُز در خراسان بوده در گ شته ،یا به
دست آن قوم مهاجم کشته شده است ،بدین سبب در بعوی منابع از وی با عنوان شهید هـم
یاد شده است .گویند جسد شیخ را در زمان درگ شت بـه مشـهد انتقـال داده و در یکـی از
گورسـتان هـای مجـاور حـرم حوـرت رضـا (ع) مشـهور بـه «قتلگـاه» و «مغتسـل الرضـا» یـا
«غسلگاه» دفن کرده اند .این محـل در قـرون بعـدتر تنهـا بـه قتلگـاه شـهرت یافتـه و پـس از
احدا فلکه پیرامون حرم ( 1318ـ  ) 1312و خیابان طبرسی ،قبرستان مزبور تسطیح شـده
و بعداً در بخشی از آن صحنی به نام رضوان احدا گردیده کـه در مشـهد بـه بـاغ رضـوان
شهرت یافته است .نوشتهاند که زمین غسلگاه مشـهد را حوـرت رضـا علیـهالسـالم از محـل
اُجرت کتابت قرآن کریم خریده و وقف بر قبور مؤمنین و مؤمنات کرده است .ظاهراً همین
گورستان پس از قتل عام مـردم مشـهد توسـط لشـکریان عبـدالمؤمن خـان ازبـک در سـال
997ق .و دفن اجساد ایشان در محل غسلگاه ،به قتلگاه شهرت یافته است .با توجه به وجـود
مدفن شیخ در قبرسـتان قتلگـاه ،پـس از احـدا خیابـان شـمالی حـرم (در زمـان رضـا شـاه
پهلوی) خیابان مزبور به نام «طبرسی» نامگ اری شده که یکی از خیابـانهـای مهـم و مرکـز
شهر مشهد است .گرچه باغ رضوان ضمن توسعه حریم حرم در سـال  1371تخریـب شـده؛
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اما محل دفن شیخ با تزریق بتون بر اطراف آن جا بـه جـا و بنـای جدیـدی بـرای آن سـاخته
شده است .اینک مقبرۀ شیخ طبرسی در فوای شمالی حرم واقع در ابتـدای خیابـان طبرسـی
بر جا است.
این آرامگاه با گنبد کوچک کاشیکـاریا

بنـایی شـاخص در بافـت حاشـیهای حـرم

محسوب میشود و در سال  1371به موجب طرم توسعة حرم به داخـل بـاغ رضـوان انتقـال
داده شد.

از جمله آثار و تألیفات طبرسی ،مجمـعالبیـان در جوامـع الجـامع ،اعـالم الـوری بـأعالم
الهدی ،اآلداب الدینیه للخزانۀ المعینیۀ ،نثر اللئالی ،صحیفۀ الرضا ،الکافی الشـافی مـن کتـاب
الکشاف ،جوامع الجامع.
اسناد و مدارک و نقشههای موجود ،مربوط به آرامگـاه طبرسـی در ادارۀ اسـناد و متـون
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی  32برگ است کـه حـاوی مکاتبـات تولیـت آسـتان قـدس بـا
مسئولین انجمن آثار ملی و پاسخ آنان است.
که از این مجموعه  11برگ سند انتخاب و به چاپ رسیده است.
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سند شمارة 0
مورخ0104/1/11 :
موضوع :شرح حال شیخ طبرسی
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سند شمارة 4
فاقد تاریخ ثبت شده جهت ارسال
موضوع :تهیه سنگ قبر برای آرامگاه شیخ طبرسی
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سند شمارة 1
مورخ010،/01/01 :
موضوع :نقشه سنگ قبر آرامگاه شیخ طبرسی
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سند شمارة ،
مورخ010،/4/9 :
موضوع :سنگ قبر آرامگاه شیخ طبرسی
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