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نگاهی کوتاه به زندگی   ُپربار علی اصغر شعرباف، به مناسبت چهارمین سال کوچ جاودانه این معمار سنتی

شعرباف در آثارش زنده است
 1۲ در  هنــر،  فرهنگســتان  یــد  جاو عضــو  شــعرباف،  علی اصغــر 
ــود.  گش ــان  ــه جه ــده ب ــران دی ــی در ته ــال 1۳10شمس ــت س اردیبهش
پدربــزرگ او، حــاج عبــاس پی بنــد، از اســتادان برجســته زمــان خــود 
کــه بــه دلیــل توانایــی در جابه جایــی پایه هــا از زیــر طاق هــا و  بــود 
گرفــت و بــه  اتصــال اجــزای معمــاری بــه یکدیگــر،  لقــب پی بنــد 

حــاج  عبــاس پی بنــد معــروف شــد.
ایرانــی،  معمــاری  بــه  فراوانــش  عاقــه  دلیــل  بــه  شــعرباف  اســتاد 
و  شــد  مشــغول  معمــاری  کار  بــه  پدربــزرگ  کنــار  در  10ســالگی  از 
کــه پابه پــای پدربزرگــش  اســتعدادش در ایــن عرصــه موجــب شــد 
در مرمــت و تکمیــل تیمچــه حاجب الدولــه بــازار تهــران مشــارکت 
بی تأثیــر  موفقیتــش  مســیر  در  نیــز  پــدر  ســخت گیر ی های  کنــد. 

تــا او در جوانــی و در 1۸ســالگی، اســتادکار و  نبــود و ســبب شــد 
یخــی در  تار بناهــای  و  برجســته در معمــاری ســنتی  مرمــت کاری 

ایــران شــود.
کامــل  کشــور در ۲۵ســالگی بــه مهــارت  ایــن معمــار بــزرگ ســنتی 
گنبدهــای ایرانــی بــا دهانه هــای وســیع دســت یافــت و  در اجــرای 
کاشــی کاری، درودگــری، مقرنــس و دیگــر  گچ بــری،  در آینــه کاری، 

هنرهــای وابســته معمــاری، از ســرآمدان روزگار خــود شــد.
زبردســت چــون  و  ماهــر  اســتادانی  از  زمــان جوانــی،  شــعرباف در 
کاشــانی، و نیــز پــدر خویــش،  ــرزاده، حــاج محمــد معمــار  حســین ل
کــه  کــرد. او در همیــن سن وســال جوانــی بــود  کســب  مهــارت بســیار 
و  گره هــا  ترســیمات  به ویــژه  معمــاری،  تزیینــات  کارهــای  انجــام 
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بــر عهــده می گرفــت. به تنهایــی  را  کاربندی هــا 
امــا نقطه عطــف فعالیت هــای شــعرباف آشــنایی او در ۳۵ســالگی 
ــا ایــن اســتاد  کــه ایــن آشــنایی، بــه همــکاری ب ــود  ــا اســتاد پیرنیــا ب ب

معمــار منجــر شــد. از زبــان اســتاد شــعرباف آمــده اســت:
مــن ســال 1۳۴۵ بــا اســتاد پیرنیــا آشــنا شــدم. هیچ کــس را ندیــدم 
کار معمــاری را بفهمــد. نه فقــط بــا معمــاری  کــه بــه انــدازه پیرنیــا 
کــه مدیریــت را هــم به خوبــی می شــناخت و بــا  ســنتی آشــنا بــود 
کار می کــردم، بــه مــن  کــه بــا پیرنیــا  کار آشــنا بــود. آن زمــان  ارزش 
کــه کتابــی از کارهــای خــود منتشــر کنــم. جلــد اول کتــاب را با  گفــت 
کــردم، ولــی پــس از رفتــن او جلــد دوم بــا مشــکل  کمــک پیرنیــا منتشــر 

کمــک دوســت دیگــری منتشــر شــد. مواجــه شــد و در آخــر هــم بــه 
یخــی،   ــار تار ــر فعالیــت در حــوزه مرمــت آث اســتاد شــعرباف عــاوه ب
اســتاد  کــه  آثــاری  میــان  از  بــود.  هــم  دانشــگاه  افتخــاری  اســتاد 
بــه  یــا مرمــت آن شــرکت داشــت، می تــوان  شــعرباف در ســاخت 
گنبــد چینی خانه بقعــه شــیخ صفی الدیــن  »کاربنــدی و نیروبنــدی 
مجموعــه  المــاس  تــاالر  و  بادگیــر  عمــارت  »مرمــت   اردبیلــی«، 
یخــی  تار بنــای  ســردر  بازســازی  و  »مرمــت  ســعدآباد«،  کاخ هــای 

عالی قاپــوی قزویــن« و » بنــای شــهدای هفت تیــر در بهشــت زهرای 
کــرد. تهــران« اشــاره 

گنبــد  اجــرای  مطهــری،  شــهید  مســجد  ایــوان  مقرنــس  اجــرای 
لوشــان  پــل  چشــم های  طــاق  زنده ســازی  اردبیــل،  جنت ســرای 
گلســتان، اجــرای  کاخ  گیــان، تعمیــرات و بازســازی حوض خانــه 
ســقف تیمچــه حاجب الدولــه، چشــمه های طاق هــای بــازار تهــران 
و امــور مختلــف مســجد دانشــگاه صنعتــی شــریف نیــز از دیگــر آثــار 
نیــز از دیگــر  اســتاد اســت. تزیینــات نمازخانــه فرهنگســتان هنــر 

یادگارهــای ایــن هنرمنــد ارجمنــد اســت.
کوشــش در هنــر  علی اصغــر شــعرباف در ســال 1۳۹1 بــرای عمــری 
یافــت »نشــان درجه یــک فرهنــگ و  بــه در معمــاری ســنتی موفــق 

هنــر« شــد.
کــه بــا بیــش از ۶0 ســال ســابقه  یــد فرهنگســتان هنــر  ایــن عضــو جاو
یخــی و مرمــت آنهــا،  یکــی از جاودانه هــای  فعالیــت در بناهــای تار
کهــن محســوب می شــود، دوم شــهریور 1۳۹۵ بــه علــت  ایــن هنــر 

مشــکات ریــوی در ۸۵ســالگی درگذشــت.


