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ثریا اسفندیاری بختیاری
(متولــد اول تیــر ســال
 ۱۳۱۱در اصفهــان) دختر
بزرگ خلیل اسفندیاری
و اوا کارل ،دومین همسر
زهرابهنام
پژوهشگر تاریخ
محمدرضــا پهلــوی و
ملکــه دربار ایــران به مــدت هفت ســال بود.
پــدرش خلیــل اســفندیاری فرزنــد چهــارم
اســفندیار خــان و بــرادرزاده ســردار اســعد
بختیاری (از فرماندهان فاتح تهران در انقالب
مشروطه)بود.
با طالق محمدرضا پهلوی و فوزیه ،شاه ایران
در صــدد یافتــن همســر جدیدی بــرای خود
برآمد.بهشاهدخترانبسیاریمعرفیمیشد
اما او آنها را نمیپســندید تا آنکه آوازه زیبایی
ثریا به گوش شاه رسید و او خواهر بزرگ خود
شمس پهلوی را برای بررسی به اروپا فرستاد.
شــمس در میهمانی ســفارت ایــران در لندن
ثریــای  18ســاله را پســندید و موضــوع را با او
در میــان گذاشــت .اما ثریا که بیــش از هرچیز
در رؤیای هنرپیشگی و نقش آفرینی در فیلم
های ســینمایی بــود ،با پدر شــرط کــرد که اگر
ازدواج وی با شاه صورت نگرفت ،با ورود او به
جهانسینمامخالفتینکند.
نشریات مختلف داخلی و خارجی تصاویری
رمانتیک از ازدواج شاه و ثریا در روز  ۲۳بهمن
ســال  ۱۳۲۹و تصاویــری درام از جدایــی ایــن
دو در  ۲۴اســفند ســال  ۱۳۳۶ارائــه دادهانــد،
در حالــی کــه حقیقــت بــا تصویرســازیهای
رسانهها به کلی متفاوت بود .آنها با رویکردی
ژورنالیستی و با محوریت عشق عمیق بین آن
دو و «فداکاری شاه و ملکه برای مصالح عالیه
مملکت» ماجرا را تا جایی پیش بردند که این
طــاق را «بزرگ ترین و بیســابق ه ترین درام
عشقی تاریخ ایران» نامیدند.
ثریا اسفندیاری در صفحات متعددی از کتاب
خاطــرات خود به افســانه ســراییهایی از این
دســت اشــاره میکند و آن را مشتی «اراجیف
مبتــذل و قصههای پر آب و تــاب» مینامد و
میگویــد« :اصــل رویدادهای جهــان در برابر
کل شــایعات شفاهی و کتبی پرآب و تاب ولی
بیاساس ،به فرع تبدیل میشوند».
چرا که علت اصلی طالق شاه از ثریا نازا بودن
او و فشــارهای تاجالملــوک آیرملو مادر شــاه
بــود .مشــکلی که برای حــل آن بــه معاینات
پزشکی در مجهزترین بیمارستان های امریکا

و زیــر نظر بهترین متخصصــان روی آوردند.
با آنکه نظر پزشــکان بر این بود که هیچکدام
شــان مشــکلی ندارند و تنها بایــد منتظر گذر
زمان باشند؛ نبو ِد ولیعهد ،خانواده سلطنتی را
دچار تشویش کرده بود.
فشــارهای مادر شــاه به او بویژه بعــد از مرگ
علیرضا پهلــوی تنها بــرادر تنی شــاه ،کمکم
موضــوع جانشــینی را بــه بحرانــی بــزرگ در
دربــار و نقطــه عطفــی در روابــط شــاه و ثریــا
تبدیــل کــرد .ناامید شــدن شــاه از اینکــه ثریا
بتوانــد فرزند پســری بــرای او بیــاورد ،در کنار
فشــارهای روزافزونــی که به ثریا وارد میشــد
باعــث شــد تــا آنهــا از چنــد مــاه قبــل درباره
طالق توافقی صحبتهایی داشــته باشند .با
رجــوع به خاطــرات ثریا میتــوان دریافت که
شــاه تصمیم خــود را از مــدت ها پیش گرفته
بــود و تمام داســتان ســازیهای بعدی عاری
از حقیقت اســت .ثریا چنانکــه بعدها گفت،
پیشنهاد طالق را خود وی به شاه داد و احتماالً
انتظــار داشــت شــاه بــا نشــان دادن واکنــش
منفــی به ایــن پیشــنهاد ،دوام زندگیشــان را
برای مدتــی طوالنیتر تضمین کنــد .ثریا آن
پیشنهاد را قمار بزرگ زندگی خود میدانست
کــه امکان داشــت بابت آن همه هســتیاش
را ببــازد «ولی حــرف از دهانم پریده بــود []...
اصالً نمیتوانســتم قبول کنم مجبور خواهم
شــد همه آنچه را به جانم بسته بود ،بهدلیل
گناهــی که مرتکب نشــده بــودم به یکبــاره از
دست بدهم!»
به هر روی ثریا با تشریفات رسمی در24بهمن
ســال  1336تهران را به مقصد ســنت موریتز
ترک کرد تا منتظر تصمیم شــاه و دربار باقی
بماند .وی میگوید در تمام این مدت ســعی
میکــرد موضــوع را از اطرافیــان پنهــان نــگاه
دارد و در مجامــع همــواره شــاد و لبخندزنان
بهنظر آیــد .هرچند بعد از یک تماس تلفنی
با شاه و زمانی که از شاه درباره نتیجه جلسات
پرسیده ،با آنکه شاه به او گفت «هنوز جلسات
ادامه دارد و من سعی خودم را میکنم! شما
هم بهتر اســت چند روزی صبر کنید تا خودم
به شــما تلفن کنم ».اطمینان حاصل کرد که
دیگر هیچ امیدی نیست!
یک ماه بعــد از خروج ثریا از کشــور ،تصمیم
شــاه و دربار مبنــی بر طالق بهطور رســمی از
طریــق مجلس شــورای ملــی اعالم شــد .در
بیانیهای به این مناسبت با ابراز «کمال تأسف
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و تألــم و بــا تذکــر اینکه ثریــا پهلــوی در تمام
مدت همسری شاهنشاه از هیچ گونه خدمت
و عطوفت و خیرخواهی نسبت به ملت ایران
خــودداری نفرمــوده و از هر حیث شایســتگی
مقــام شــامخ خــود را داشــتهاند» اعالم شــد
حاضران در هر دو جلســه «به اتفاق آرا اظهار
کردند که ولیعهد ایران باید از نســل بالفصل
شــخص اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی
باشــد [محمدرضاشــاه و ثریا بــا وجود] کمال
عالقه و محبتی که فیمابین وجود دارد ،تنها
به خاطــر مصالح عالیه کشــور از احساســات
شــخصی خود صرفنظــر کــرده و تصمیم به
جدایی اتخاذ فرموده اند».
روایتثریا ازماجرامتفاوت است؛ویمیگوید
با توجــه به برخوردهای ســرد شــاه ،مطمئن
شــده بــود که بازگشــتی در کار نخواهــد بود .با
این حال پیش از اعالن رسمی طالق هیأتی از
طرف شاه به دیدار او آمدند تا آخرین راه حل
را پیــش پــای او بگذارند و از ثریــا بخواهند «با
ازدواج دوم شاه موافقت کند و همچنان ملکه
اول کشــور باقــی بماند!» ثریا از این پیشــنهاد
عصبانی میشود و میگوید این بهانهای بیش
نیست و شــاه نیز خود میدانسته که او چنین
پیشنهادی را نخواهد پذیرفت.
ثریــا اســفندیاری بعــد از باخــت در قمــاری
کــه خود پیشــنهاد کرده بــود به ایتالیــا رفت و
ضمــن معاشــرت بــا تنی چنــد از ســتارگان و
دست اندرکاران سینما در چند فیلم به بازی
پرداخــت .مالحظــات دربــار دربــاره شــهرت
ملکه ســابق باعث شــد تا نســبت بــه حضور

ثریــا در ســینما حساســیتهای جدیــدی بــه
وجــود بیاید .گفته میشــود امتیاز فیلم هایی
کــه او در آنهــا نقش آفرینی کــرده بود همگی
توســط دولــت ایــران خریــداری شــد تــا بــه
نمایش عمومی درنیاید تا مبادا آن چهرهای
کــه رســانهها دربــاره «ملکهای با چشــمهای
زمردیــن» ســاخته بودند به کلــی تغییر کند!
به خــود ثریا نیز مبالغ هنگفتــی بابت مهریه
و مخــارج دیگــر پرداخــت شــده بــود هرچند
توقعــات او تمامی نداشــت .طبــق خاطرات
اســداهلل علم ،ثریا در سال  1354در نامهای از
شاه خواســت که آپارتمانی در پاریس برایش
خریداری شــود و شــاه نیز بــا آن موافقت کرد
ولی یک ســال بعد در آبان  1355با تقاضای
مســتمری ماهانه به مبلغ شش تا هفت هزار
دالر از طرف او مواجه شــد که این بار شاه را به
خشم آورد!
ثریــا هیــچ گاه بــه ایــران بازنگشــت و بــا این
عقیــده کــه «حــق دارم از موهبــت زندگــی
لذت ببرم» به سیر و سیاحت بسیار در نقاط
مختلف جهان پرداخت .ســرانجام در ســوم
آبــان  1380در آپارتمــان خــود در پاریــس از
دنیا رفت .اموال او که برآوردها آن را مبلغی
بیش از  50میلیون یورو نشان میدهند طبق
وصیت وی به ســه ســازمان خیریه فرانسوی
حامیان حیوانات ،حمایت از افراد ناتوان در
فرانسه و صلیب سرخ فرانسه اعطا شد تا به
وضوح مشــخص شــود ایران و ایرانیان هیچ
گاه بخشــی از «همه آنچه به جان [او] بســته
بود» نبود هاند.
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تحصن ملیون در کاخ مرمر

آرایش و پیرایش ایرانیان

آرایشــگران ایــران در
ایرانازنگاه آرایــش و پیرایــش ســر
سیاحان و ریــش مهــارت قابــل
تحســین دارنــد .آنــان ســر را چنــان بــه هنجــار و
مالیم میتراشــند کــه آدمی احســاس نمیکند
موی ســرش را میتراشــند .آرایشگران به هنگام
تراشــیدن ســر تیــغ را از باال بــه پاییــن میآورند و
این کار را چنــان به روانی انجام میدهند که آدم
میپندارد تیغ را بدون تماس با موی سر حرکت
میدهنــد .در کار خویــش آن قدر اســتادند که در
مدتــی بس کوتــاه مــوی ســر را میســترند .آنان
پیــش از شــروع به کار چند دقیقــه موها را مالش
میدهنــد .آن گاه با آب خیس میکنند و ســپس
بــه کار میپردازنــد و در نظــرم چنیــن مینماید
اتخاذ همین روش موجبات ســرعت عمل آنان

را فراهــم میآورد .آرایشــگران بــه هنگام اصالح
کــردن آب گرم بــهکار نمیبرند و همیشــه از آب
سرداستفادهمیکنند.تشتآبزیرچانهمشتری
نمیگذارنــد ،اما ظرف کوچکی که بــه اندازه یک
کاســه آب میگیــرد کنار خــود قــرار میدهند .به
هنگام شروع به کار دست خویش را در آب آن فرو
میبرندوبهصورتمشتریمیمالند.آرایشگران
ایران بسیار تمیزند .به هنگام تراشیدن سر ،موها
را در یک گوشــه روی هــم میریزند و لبه تیغ را با
موهایــی که باید بتراشــند پاک و تمیــز میکنند.
بنابرایــن بــرای پــاک کردن تیــغ هرگــز پارچهای
روی دوش مشــتری نمیگذارند و در آخر کار لبه
تیغ را با انگشــتان خود پاک میکنند و من بر این
اعتقادم که گرمی و خشکی و لطافت هوای ایران
یکی از موجبات ســهولت کار آرایشــگران اســت.
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روزجمعــه  ۲۲مهرماه
 ۱۳۲۸دکتــر محمــد
اولــینها
مصــدق و  19نفــر از
افراد سیاســی و روزنامه نگاران در اعتراض به
دخالتهــای دولت محمــد ســاعد مراغهای
و عبدالحســین هژیــر ،وزیــر دربــار در جریــان
برگــزاری انتخابــات دوره شــانزدهم مجلــس
شــورای ملــی ،در کاخ مرمر دســت به تحصن
زدند .تقاضای تحصنکنندگان لغو انتخابات
تــا تعییــن دولتی بیطــرف بــرای برگــزاری و
نظارت بر برگــزاری انتخابات آزاد بود ،با آنکه
ایــن تحصــن به ســرانجام نرســید ،امــا اولین
گامهای تأسیس جبهه ملی برداشته شد و در
روز اول آبان همان ســال جبهــه ملی ایران به
رهبری محمد مصدق تشــکیل شد .براساس
گزارشهای منتشــر شــده از این تحصن  ،می
خوانیم:
«دیــروز صبــح عــدهای از طبقــات مختلــف
پایتخت به هدایت آقای دکتر مصدق بهعنوان
اعتــراض بر جریان انتخابات مجلس شــورای
ملی به کاخ ســلطنتی (خیابان کاخ) رفتند .در
برابــر سرســرای کاخ ،رئیــس گارد ســلطنتی از

آقای دکتر مصدق منظور جمعیت را استفسار
کــرد .آقای دکتــر مصــدق عریضــهای را که به
پیشــگاه همایونی نوشته بودند برای تقدیم به
حضور ملوکانه به ایشان دادند.
پــس از چنــد دقیقــه آقــای هژیــر وزیــر دربــار
شاهنشــاهی بــه مالقــات متحصنیــن آمدنــد
و اظهــار داشــتند کــه «عریضــه تقدیمــی بــه
عرض ملوکانه رســید» و ســپس عیــن بیانات
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی را که شخصاً
یادداشت کرده بودند قرائت نمودند:
 ...شکایتی که آقایان دارند ،مورد رسیدگی قرار
خواهد گرفت و در نتیجه رسیدگی هر اقدامی
را کــه در حــدود مقــررات و مجــوزات قانونــی
باشد دســتور خواهیم داد بعمل آورند .با این
وصــف تصــور نمیکنــم اساســاً احتیاجــی به
تحصن باشــد لکن اگر با این همه مایل باشند
برای تحصــن هم مانعــی در کار نخواهد بود.
عالوه بر اینها چنانچه نماینده آقایان االن هم
بخواهند مرا مالقات کنند ،آماده هستم.
آقــای دکتر مصــدق از مراحــم ملوکانه اظهار
تشــکر نمودنــد و پــس از مذاکراتــی ،تصمیم
گرفتنــد که فقط بیســت نفــر از متحصنین در

شــهریور ســال  1307کار ســاخت آرامــگاه
 20مهر
شــاعر حماســه ســرای ایــران «حکیــم
ابوالقاســم فردوســی» (  329 -411هجری
قمری) در طوس خراســان آغاز شــد .پس
از تکمیل بنا ،که یکبار ســاخت آن متوقف
و تخریب شــد ،در ساعت  4بعدازظهر روز جمعه  20مهرماه سال
 ۱۳۱۳با حضور «رضاشــاه» ،مستشــرقین و ایران شناســان سراسر
جهــان ،مقامــات فرهنگــی و ادبی ،وزیــران ،نماینــدگان مجلس،
مدیــران جراید ،قنســول ممالک خارجه و رؤســای دوایــر و ادارات
دولتی گشــایش یافت .روزنامه کوشــش در گزارشی از این مراسم ،
مینویسد:
«در این مراسم اعلیحضرت همایونی پشت میز خطابه قرار گرفته
حسنمجیدی و نطق ذیل را ایراد فرمودند:
مسئول
تاریخ بسیارمسروریمازاینکهبواسطهپیشآمدجشنهزارسالهفردوسی
صفحه
موفق میشویم که وسایل انجام یکی از آرزوهای دیرین ملی ایران
را فراهم آوریم و با ایجاد این بنا ،درجه قدردانی خود و حق شناسی
ملت ایران را ابراز کنیم .رنجی را که فردوسی طوسی در احیای زبان
و تاریخ این مملکت برده است ،ملت ایران همواره منظور داشته و
از اینکه حق آن مرد بدرستی ادا نشده متأسف و ملول بوده است.
اگرچه افراد ایرانیان با عالقهای که به مصنف شاهنامه دارند ،قلوب
خود را آرامگاه او ســاختهاند ،ولیکــن الزم بود اقدامی به عمل آید
و بنایی آراســته شــود که بهصورت ظاهر هم نماینده حق شناسی
عمومــی ملت باشــد .به همین نظر بــود که امر دادیــم در احداث
این یادگار تاریخی بذل مســاعی به عمل آید .صاحب شاهنامه با
افراشتن کاخی بلند که از باد و باران حوادث گزند نمییابد نام خود
را جاویدان ســاخته و از این مراســم و آثار بینیاز میباشــد و لیکن
قدردانی از خدمتگزاران ،وظیفه اخالقی ملت اســت و از ادای حق
نبایــد فروگذار کرد .مســرت و خرســندی خاطر ما بــه درجه کمال
رســید از اینکه مشاهده کردیم جماعتی از دانشمندان که دوستان
ما و دوستان صنایع و ادبیات ما هستند ،از اکناف جهان و از راههای
دور به آرامگاه حکیم ســخن پرور ما شــتافته و در اظهار شادمانی و
قدردانی با ما همقدم شدهاند .با ابراز خشنودی و خرسندی از این
احساســات محبتآمیز حضــار را به اجرای مراســم افتتاح دعوت
یکنم.
م 
بعدازادایاینسخنان«اربابکیخسروشاهرخ»قیچیمخصوص
که در سینی سنگی گذارده شده بود را تقدیم و با قطع نوار سه رنگ،
بنای باشکوه فردوســی با بازدید شاه و مدعوین رسماً افتتاح شد و
پــس از یادداشــت در دفتــر یادبود از ســوی میهمانان ،مراســم در
ساعت 5بعدازظهر با ترک موکب ملوکانه به پایان رسید».
تاریخچه احداث بنای اول
به نوشــته «نظامی عروضی» با مرگ فردوسی در سال 411هجری
قمری ،بهدلیل پیروی وی از مذهب شیعه ،از دفن جنازه فردوسی
در گورســتان عمومی شــهر جلوگیری شــد .در نتیجه پیکــر او را به
داخل شــهر تابران طوس بازگردانــده و داخل باغچهای که به وی
تعلــق داشــت دفــن کردنــد .در ســال  1302هجری قمــری ،میرزا
عبدالوهاب خان شــیرازی نصیرالدولــه (آصفالدوله) ،والی وقت
خراسان ،گور ناپیدای فردوسی را یافت و بنایی ساده بر آن ساخت.
گذشت زمان بار دیگر فردوسی و گور او را از یادها برد.
مبادت فراموش گفتار من /اگر دور مانی ز دیدار من
در ســال  1301هجری شمســی ،گروهی از رجال سیاســی -فرهنگی
ج نهادن بر مفاخر و حفظ و نگهداری ،تعمیر و احیای بناهای
برای ار 
تاریخی جمعیتی ب ه نام «انجمن آثار ملی» به ریاست «محمدعلی
فروغی» و نیابت ســید حسن تقیزاده تشــکیل دادند .یکی از اولین
اقدامات این انجمن ســاخت بنایی برای حماسه سرای ایرانی بود.
انجمن در سال  1303از مجلس شورای ملی درخواست مساعدت
کرد .در بهمن ســال  1304الیحهای در مجلس به تصویب رسید که
بــه موجب آن تمبری ب ه نام فردوســی چاپ و درآمد آن مســتقیماً
به ســاختن آرامگاه اختصاص یابد .همزمان بــا این مجوز ،انجمن
آثار ملی با انتشــار بیانیهای از مردم خواســت کمکهای مالی خود
را جهت ســاخت بنای جدید آرامگاه فردوســی به حســاب انجمن
واریز کنند .در اردیبهشت سال 1305ارباب کیخسرو شاهرخ نماینده
زرتشــتیان در مجلس ،از ســوی انجمن آثار ملی برای تعیین مکان
دقیق مدفن فردوسی راهی طوس شد .او با مراجعه به متون ادبی

تحصــن باقــی مانــده و بقیــه متفــرق شــوند.
بیســت نفــر متحصنیــن عبارتنــد از :آقایــان
عبدالقدیــر آزاد ،شــمسالدین امیرعالیــی،
دکترمظفــر بقایــی ،ابوالحســن حائــریزاده،
محمدرضــا جاللــی نائینــی (مدیــر روزنامــه
کشــور) ،عبــاس خلیلــی (مدیــر روزنامــه
اقــدام) ،ارســان خلعتبری ،مهنــدس احمد
زیرکزاده ،دکترکریم سنجابی ،دکترسیدعلی
شــایگان ،ابوالحســن عمیــدی نوری(مدیــر

رسم استادان سلمانی ایران بر این است که پس
از اصالح کردن ناخنهای دست و پای مشتری را
میگیرند و این کار را نه با قیچی ،بلکه با وسیله ای
شبیه آنچه جراحان برای خالی کردن پای دندان
بــه کار میبرند انجام میدهند .ســپس بــازوان و
یکایک انگشــتان را به جلو میکشــند و سر و بدن
را یکی پس از دیگری با فشــار مالیم به راســت و
چپ میچرخانند و این نرمشهای مطبوع حال
خوشی در انسان ایجاد میکند .آرایشگران هر روز
از صبحگاهان در حالی که آیینهای گرد و دسته دار
به قطر چهار شست در دست دارند از خانه بیرون
میروند و در حال عبور آیینه را بهدســت کســانی
که تصور میکنند وقت اصالح ســر و صورتشــان
فرارســیده اســت میدهنــد .از این بابــت مزدی
به ایشــان تعلق نمیگیرد اما اگر کســی را اصالح

دکتر مصدق و همراهان در تحصن مقابل کاخ مرمر

روزنامــه داد) ،آیــتاهلل محمد جــواد غروی،
دکتر حســین فاطمــی (مدیرروزنامــه باختــر
امــروز) ،دکترمحمدحســن کاویانــی ،یوســف
مشــاراعظم ،دکترحســین مکی ،دکتر محمد
مصدق ،احمد ملکی (مدیرروزنامه ستاره) و
سیدمحمود نریمان.
مقــارن ظهــر جمعیــت بتدریج متفرق شــد.
نمایندگانجمعیتاکنوندردربارشاهنشاهی
دوستانه و محترمانه پذیرایی میشوند».

کنند ،ســه یا چهار سو مزد به ایشان داده میشود
و آنــان کــه پنج شــاهی مزد اصالح ســر و صورت
خود میدهند در شــمار افراد متشــخص و عالی
مقاماند.
سفرنامهژانشاردن-ج،۲صص 891:و892

صبح روزیکشــنبه ۲۲مهــر ماه ســال۱۳۲۳
 ۲۲مهر
«احمــد احمــدی» معــروف بــه پزشــک
احمدی ،طبیب مخصوص بهداری زندان
نظمیه تهران که با روش انژکسیون و تزریق
آمپولهای داغ ،آمپول هوا و ...آزادیخواهان
و ناراضیان سیاســی را راحت میکرد و پس از اشــغال ایران توســط
متفقین و خلع ســلطنت رضا شاه در شــهریور  ۱۳۲۰به کشور عراق
گریخته و توسط مأموران نظامی دولت عراق دستگیر و به مقامات
ایران تحویل شــده بــود ،در  30بهمــن  1322از طــرف دادگاه دیوان

۱۳۲۳

توجوی محل پرداخت و باغی
و تاریخی و تحقیقات بسیار به جس 
را که در آن روزگار متعلق به «میرزا محمدعلی قائم مقام التولیه»
بود ،پیدا کرد .با همکاری مقامات استان ،سراسر باغ کاوش شد که در
نهایت تخت گاهی به طول  6متر و عرض  5متر یافت شــد و بدین
ترتیب محل مدفن فردوسی مشخص شد .حاج میرزا محمدعلی
باغ را که به مســاحت بیست و ســه هزار مترمربع بود ،برای ساخت
آرامگاه به شاه تقدیم کرد و او نیز آن را به انجمن آثار ملی بخشید.در
 29تیر 1306قانونی به تصویب مجلس رسید که ماده واحده آن این
بود«:مجلس شورای ملی به اداره مباشرت مجلس اجازه میدهد
که از صرفه جوییهای  1306مجلس شورا مبلغ بیست هزار تومان
برای ساخت مقبره فردوسی اختصاص دهد تا عالوه بر وجوه اعانه
که توسط انجمن آثار ملی برای همین منظور جمعآوری شده است
با نظارت اداره مباشرت مجلس صرف شود».
با این مبلغ و سایر مبالغ جمعآوری شده توسط انجمن که حدود
 60هــزار تومــان بــود ،کار ســاخت آرامــگاه و محوطــه آن در ســال
 ۱۳۰۷در مســاحتی حدود ســی هزار متر در شهر طوس در بیست
کیلومتری شهر مشهد آغاز شد .نقشه بنا به «آندره گدار» معمار
و باســتان شناس فرانسوی سپرده شــد پس از مدتی اختالف نظر
و مخالفت محمد علی فروغی به نقشــه سقف هرمی گدار ،که به
شــکل اهرام مصر طراحی شــده بود و تخریب آنچه ساخته شده،
مهندس «کریم طاهرزاده بهزاد» مهندس و معمار ایرانی نقشــه
خود را براساس سبک ایرانی هخامنشی به انجمن ارائه کرد که در
 ۲۸مهر  ۱۳۱۲به تصویب رسید .معماری و ساخت ساختمان نیز
به «حسین لرزاده» یکی از معماران برجسته آن دوران واگذار شد.
همچنین «حسین حجار باشی زنجانی» ،سنگ تراشی سنگهای
بنــا و قبر را برعهده گرفت و بــا همراهی بهترین حجاران ،تصاویر
و اشــعاری از شــاهنامه را بــر دیوارهــای بنا حک کردند؛ ســرانجام
بنــای آرامــگاه در مســاحت  945متــر و همزمان با جشــن «هزاره
فردوســی» در ســال  ۱۳۱۳به اتمام رسید.جشــن هــزاره ،با حضور
دههــا خاورشــناس و ایــران شــناس برجســته از  17کشــور جهان،
مانند پروفســور «آرتور امانوئل کریستنســن» دانمارکی ،پروفســور
«فریدریش زاره» آلمانی« ،جان درینکواتر» انگلیســی ،پروفسور
«هانری ماسه» و «ژرژ کونتنو» خاورشناسان فرانسوی و نزدیک به
چهل نفر از ادیبان و دانشــمندان ایرانی در دوازدهم مهر  1313به
ریاســت نخستوزیر وقت محمد علی فروغی تشکیل و تا بیستم
مهر آن سال ادامه پیدا کرد وآرامگاه فردوسی ،روز بیستم مهرماه
 1313با سخنرانی رضاشاه در طوس خراسان گشایش یافت.
تاریخچه احداث بنای دوم
چند سال بعد آرامگاه به دالیل مختلف ازجمله نبود محاسبه دقیق
وضعیت آبهای زیرزمینی ناحیه طوس و نا آشــنایی سازندگان به
فنونبررسیجنسخاکواستفادهنکردنازمصالحمناسب،شروع
به نشست کرد .بنابراین انجمن آثار ملی در سال 1343یعنی پس از
سی سال دستور تخریب و بازسازی آن را صادر کرد .کار ساخت بنای
جدید با الهام از آرامگاه کوروش و معماری
دوره هخامنشــی و عناصــر تزئینــی عصر
فردوســی در قــرن چهارم هجــری قمری،
در  900مترمربع زیربنــا ،با مصالح مقاوم
و مرغــوب مانند ســیمان ،آهن و ســنگ،
در سال  ۱۳۴۳توسط مهندس «هوشنگ
سیحون» آغاز و پس از چهار سال در سال
 ۱۳۴۷به پایان رسید.

عالی جنایــی ،جرم وی محــرز و بنا به ماده
۱۷۰قانــون مجــازات عمومــی بــه اعــدام
محکومشده،درمیدانتوپخانه،برباالیدار
رفت.ساعتششوبیستدقیقهطناببه
گردن احمدی بســته شد و چند دقیقه بعد
در بــاالی دار جــان داد .یــک ســاعت جنازه
احمــدی بــاالی دار بــود و جمعیــت از اطراف به تماشــا میآمدند.
سپس با اتومبیل نعش کش به گورستان برای دفن برده شد.
روزنامهکوشش-دوشنبه23مهر1323

مرگِاستاد بهزاد

مــرگ اســتاد بهــزاد تأثــر هنرمنــدان و
 23مهر
مــردم ایــران را برانگیخــت .ســیل نامهها
و تلگرامهــای تســلیت به خانه شــماره ۹۱
خیابان ساســان که اســتاد بهزاد سالها در
آن تابلوهــای ســحر آمیــزش را میآفریــد
ســرازیر شــده اســت .این خانه همچنین شــاهد دردها و رنج های
هنرمند ملی ایران از بیماری طوالنیش بود .اســتاد در این خانه که
در  48ساعت اخیر بهصورت ماتم سرای هنرمندان و هنردوستان
تهران در آمده است تابلوهایش را نگهداری میکرد و مدام بر آنها
میافزود و میکوشید مرحله تاریخی جدیدی را که در هنر مینیاتور
پدیــده آورده بود ،در عصر خویش به کمال برســد ....اســتاد بهزاد
برای دنیا یک هنرمند و برای ایران یک قهرمان ملی بود ،چون در
دنیا ،از طریق ذوق سرشار خود هنر مینیاتور را از زوال نجات داد و در
ایــران به آن جنبه ملی و ایرانــی داد و از صورت مغولی آن را خارج
کــرد و این امر را جز عالقه عمیــق بهزاد به وطنش به چیز دیگری
نمیتوانیمتعبیرکنیم.
بیماری اســتاد بهزاد ســابقه طوالنی داشــت و در تمــام این مدت
مورد توجهات خاص شاهنشــاه بود ،حتى دو بار به دســتور ایشــان
برای معالجه به اروپا اعزام شــد و بهطور مرتب از کمکهای دربار
برخــوردار بود .از طرفی وزارت فرهنــگ و هنر...دائماً مراقب حال
استاد فقید شادروان بهزاد بود و در هر مورد از کمکهای الزم به او
دریغنمیکردوتجلیلیکهسهماهقبلازاستادبهبهترینصورتبه
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عمل آمد و عنوان استاد افتخاری دانشکده
هنرهای زیبا به وی تقدیم شد ،نمونهای از
توجه خاص وزارت فرهنگ وهنر به استاد
ودر پیروی از نیات شاهنشاه بود.
روزنامهاطالعات-سهشنبه23مهرسال1347

