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مردی از جنس شعر و هرن
 سید رضا صداقت حسینی*  

 علی اصغر بنایی معامر یزدی  )۱۲۸۷ - ۱۳۶۱ش.(

حاج علی اصغر بنایی معامر یزدی 

در سال ۱۲۶۳ش. در مشهد قدم 

به عرصۀ هســتی نهــاد. خانوادۀ 

او اصالتاً یزدی بوده و پدرش، 

حسین، در سال ۱۲۸۷ق. از یزد 

به مشــهد مقّدس مهاجرت منود 

)بنایی معامر یزدی، ۴۷۱(.

او در سّن هفت ســالگی به 

مکتب خانه رفت و مّدت چهار سال مشغول تحصیل بود. 

دوازده سال بیش تر نداشت که برای آموخنت شغل بّنایی نزد 

استاد زین العابدین یزدی رفت و چند سال در خدمت ایشان 

بود. پس از آن به خدمت استاد حسن عموی کاشانی معامر 

رفت و ســه سال از دوران عمرش را نزد ایشان سپری منود 

و اغلب کارهای باســتانی را از او فرا گرفت. او در زمستان 

به ترســیم نقشه و کارهای طرّاحی می پرداخت و شب ها 

از محرض میرزاعبدالرّحامن مدرّس، دروس خالصه الحساب و 

هندسه را می آموخت )هامن، ۴۷۲-۴۷۱(.

استاد بنایی دارای ضمیری پاک و روشن، قریحه ای تابناک 

و روحی آزاد و مستقل بود )خاضع، ۶۰/۱(. او از معامران 

دورۀ تحّول بود و هم به شیوۀ کهن، معامری را در کنار 

اساتید این فن آموخت و هم با فنون جدید معامری آشنا 

گردید. وی مانند اســالف خود، عامرت دنیا را با عامرت دل 

درمی آمیخت و دل در گرو محبّت خدا و اولیای او داشــت 

و با همین محبّت، در امور جدیِد گســرتِش شهِر مشهد و 

توسعۀ مجموعۀ حرم رضوی که مقتضای دوران جدید بود، 

مشارکت می منود )جان نثاری، ۱۱۲-۱۱۱(.

استاد بنایی یزدی در سال ۱۳۱۰ش. همکاری خود را با 

شهرداری مشهد در حوزۀ شهرسازی آغاز منود. تبّحر او 

در معامری کهن و همچنین آشنایی اش با فنون جدید 

نقشه برداری، نقش بسزایی در پیرشفت و تکامل او در حوزۀ 

شهرسازی داشــت. از جملۀ مهم ترین اقدامات عمرانی وی 

می توان به اجرای نخستین طرح توسعۀ میدان حرم مطّهر 

حرضت امام رضا)علیه الّسالم( اشاره منود. او برای اجرای این 

کار بر مبنای نقشۀ تهیه شده، خانه  هایی را که در طرح 

*  کارشناس ادبیّات فارسی و پژوهشگر. 

gmail.com@sedaghat.reza۲ :جیمیل



تخریب قرار داشتند، با پرچم رسخ نشان می گذاشت و بعد، 

عملیات اجرایی آن را رشوع می منود. با اجرا و امتام این طرح، 

خیابان های امام رضا)ع( و طربسی مشهد به وجود آمدند. او 

در سال ۱۳۱۲ش. به همکاری خود با شهرداری مشهد خامته 

داد و مّدتی بعد به کربالی معلّی مســافرت منود. وی پس 

از مراجعت از زیارت مرقد مطّهر امام حسین)علیه الّسالم( 

در سال ۱۳۱۴ش. هم زمان با شکل گیری جدید اصناف در 

مشهد، رئیس صنف معامران مشهد گردید)هامن جا(.

از اقدامات مهم او طی این سال ها می توان به اجرای 

طرح هایی در حوزۀ حرم مطّهر حرضت رضا)علیه الّسالم( 

اشاره منود. از آن جمله یکی از گلدسته های حرم مطّهر که 

در اثر زلزله آسیب دیده و در آستانۀ ویرانی بود، در سال 

۱۳۲۷ش. با کمرتین خرابی توّسط وی مرّمت گردید. مرّمت 

گنبد اصلی حرم دیگر فّعالیت او بود که بر اساس طرح 

پیشنهادی اش، سازه های فلزی پیرامون گنبد مذکور ساخته 

و شکاف های گنبد با سیامن و بنت پر شد و عملیات مذکور 

با موفّقیت هر چه متام تر به امتام رسید )هامن، ۱۱۴-۱۱۳(.

از اقدامات دیگر او برای آســتان مقّدس رضوی طرح 

نخستین ساختامن چهارطبقه در مشهد بود که در ضلع 

رشقی فلکۀ حرم ساخته شــد. او همچنین ساختامنی برای 

بّنایان مشهد احداث منود که به بّناخانه معروف شد. از 

دیگر فّعالیت های عمرانی وی در مشــهد، احداث مسجد 

بّناها در خیابان خرسوی بود که هزینۀ آن را نیز خودش 

پرداخت منود )هامن، ۱۱۴(.

 بنایی یزدی در طی فّعالیت قریب به چهل ســال به عنوان 

کارشناس معتمد آستان قدس رضوی و شهرداری و استانداری، 

هیچ حقوقی از آنجا دریافت ننمود و زندگیش را تنها از راه 

ساخنت بناها و ساختامن ها و اجاره و فروش آنها می گذراند. 

او مانند اســالف خود به ابزار کار بسیار اهّمیت  داد و حتّی 

گونیا و خط کش های خاص و سفارشی برای کارهایش تهیه 

می کــرد که تا مّدت ها پس از وفاتش نیز باقی بود. وی برای 

ترسیم نقشه ها از کاغذ ضخیم و محکمی استفاده می کرد و 

آن را با میخ و پونیز به میز چوبی رسم می چسباند. در مواد 

و مصالحی هم که در ساختامن ها به کار می برد، دقتّی ویژه 

داشت و خود بر ساخت آنها، به ویژه مواد حّساسی مانند 

سفال و آجر منقوش نظارت می منود )هامن جا(.

استاد بنایی در اواخر عمر بر اثر ابتال به غّدۀ مغزی دچار 

فراموشی شد و رسانجام در تاریخ دهم آذر سال۱۳۴۱ش. در 

سن ۷۹ سالگی دار فانی را وداع گفت. به دستور استاندار 

وقت، ســیدجالل تهرانی پیکر او در حرم مطّهر رضوی به 

خاک سپرده شد )هامن، ۱۱۵(.

استاد بنایی یزدی عالوه بر تبّحر و مهارتی که در معامری 

داشت، در رسودن شعر نیز دستی توانا داشت، به طوری که 

دو اثر از ایشــان به نام های دیوان شعر و گلستان راز باقی 

مانده است )خاضع، ۶۱-۶۰/۱(.
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