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در سالهای منتهی به انقالب اسالمی ایران ،هر تصمیمی
از جانب شاه میتوانست هم بهعنوان فرصت و هم بهعنوان
تهدیدی برای نهضت اسالمی قلمداد شود .به گزارش
پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایــران ،قــرارداد
الجزایر زمانی امضا شد که امام خمینی(ره) در تبعید و
در نجف به سر میبرد .امضای این قــرارداد ،همزمان با
مبارزات امام خمینی(ره) در نجف ،دو پیامد فرصت و
تهدید را برای نهضت اسالمی در پی داشت .از مهمترین
فرصتهایی که این قرارداد در اختیار امام خمینی(ره)،
برای مبارزه علیه رژیم شاه قرار داد و به آن سرعت بخشید،
باز شدن راه زائران ایرانی نجف و کربال بود .در تعهدات
این قرارداد آمده بود که «طرفین ،امنیت و اعتماد متقابل
را مجدد ًا در طــول مرزهای مشترک برقرار میکنند.
آنان همچنین متعهد میشوند که نظارت دقیق و مؤثر از
مرزهای مشترک برقرار نمایند ».با واکاوی این قرارداد
و پروتکلهای امضاشده ،مشخص میشود که برقراری
مسافرت دوجانبه اتباع دو کشور و همچنین مقررات
مربوط به تنظیم مسافرت اتباع ایرانی و عراقی ،برای زیارت
اماکن مقدسه ،دو مزیت را در اختیار پیشبرد مبارزات
امام خمینی(ره) قرار داد .اولین مزیت را باید در افزایش
دیــدارهــای ام ــام(ره) و ایرانیان دانست ،بهگونهای که
افزایش این دیدارها ،در انتقال گفتمان امام خمینی(ره)
به ایران تأثیرگذار بود.
اما از سوی دیگر ،بهبود روابــط شاه با رژیــم بعث عراق،
تهدیدی جــدی بــرای مــبــارزات امــام خمینی(ره) علیه
رژیم شاه نیز ،محسوب میشد .اوج این تهدید را میتوان
در اقــدام سال  1356دولت بعث عراق در جلوگیری از
فعالیتهای سیاسی امام خمینی(ره) دید .در این سال،
با اوج گیری تدریجی انقالب اسالمی ،بغداد ،هماهنگ
با همپیمانان شاه در منطقه و جهان ،بهویژه آمریکا ،مقابله
با امام خمینی(ره) و نهضت اسالمی را در دستور کار خود
قرار داد .دولتی که تا قبل از قرارداد الجزایر ،روابط تیرهای
با ایران داشت ،منزل مسکونی امام خمینی(ره) را محاصره
کرد تا فعالیتهای ضد رژیم ایشان را محدود کند .این
محاصره ،با هدف کاهش دیدارهای امام خمینی(ره) و
قطع ارتباط ایشان با ایرانیها انجام شد؛ دیدارهایی که
بعد از بهبود روابــط ایــران و عــراق ،افزایشیافته بود .در
واقع ،تالش شد تا منزل ایشان و ارتباطات شان با ایرانیها
به کانونی برای فعالیتهای ضدرژیم تبدیل نشود .نکته
مهمی که باید درباره چگونگی برخورد رژیم بعث با امام
خمینی(ره) ،مورد توجه قرار گیرد ،این است که بعثیها
اعالمکردندبهدلیلرعایتواحترامبه«مقرراتبینالمللی
فیمابین کشورها» ،چنین سیاستی را در پیش گرفتهاند.
چنین دلیلی ،نقش قرارداد الجزایر در این سیاست را آشکار
میکند .در نهایت ،رژیم بعث تصمیم به اخراج امام(ره) از آن
کشور گرفت .امام خمینی(ره) نیز ،در راستای رسالتی که
برای مبارزه خود داشت و همچنین ،به دلیل محدودیتها و
فشارهایی که دولت عراق به ایشان وارد میکرد ،تصمیم به
ترک نجف گرفته بود .بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران،
پس از آنکه دولت کویت از ورود ایشان به خاک این کشور
جلوگیری کرد ،به همراه اطرافیان راهی فرانسه شد.

در تاریخ آمده است که وقتی خانزاده ُ
بیگم ،همسر محترم
امیرغیاثالدین ترخانی ،یکی از ُامــرای پرنفوذ عهد
تیموری ،در سال ،814در شهر مشهد مقدس درگذشت،
دختر نیکسیرتش گوهرشاد بیگم ،مــادر را در حریم
ملکپاسبان سلطان سریر ارتضاء ،حضرت امام علی بن
موسیالرضا(ع) به خاک سپرد تا از انوار قدسی مضجع
شریفآنامامهمام،درسرایباقی،بهرهمندباشد.هنگام
تشییع پیکر خانزاده بیگم ،احتما ًال تعدادی از مشایعت
کنندگان ،دستاندرکاران و کارگران بنای ُم ْع َظمی بودند
که به فرمان دختر او ،در کنار حرم ساخته میشد؛ بنایی که
امروز آن را با نام مسجد گوهرشاد میشناسیم؛ مسجدی
که صحن آن بیش از  2هزار و  850متر مربع وسعت دارد و
پروفسور آرتور آپهم پوپ ،خاورشناسی که شیفته ایران بود
و اینک مزارش در نزدیکی زایندهرود اصفهان قرار گرفته،
آن را هشتمین بنای زیبای جهان نامیده است.
هــم اکــنــون مسجد گــوهــرشــاد ،بــزرگ ترین مسجد در
مجموعه آستانقدس رضوی محسوب میشود؛ مسجد
جامع شهر مشهد که اگر تاریخ هجری شمسی را مالک
بگیریم ،بیش از  600سال از عمر آن میگذرد و طی
قرنهای متمادی ،شاهد عینی بسیاری از حوادث تلخ
و شیرین ایــن دیــار بــوده اســت .گویی دیــوارهــای بلند و
معنویاین
ایوانهایپرشکوهوشبستانهایسرشارازج ّو
ِ
بنای شگفتانگیز ،واگویهکننده بیشمار رازهای نهفته
در دل تاریخ است .در همین حال ،باید مسجد گوهرشاد
را یکی از نمادهای سنت جاودانه وقف در تاریخ خطه
خراسان و بلکه ایران دانست .موقوفههای ارزشمندی که
بانی نیکپندار این مسجد زیبا و ماندگار ،برای نگهداری
آن وقف کرده است ،هنوز از پی شش قرن ،چون چشمهای
جاودانه ،برکت خود را نثار این بنای قدیمی میکند و ثواب
کثیر این خیر جاودانه را ،در سرای باقی ،به دست واقف
یرساند.
ککردارش م 
نی 
▪طرحی از یک زندگی

گوهرشاد بیگم یا گوهرشاد آغا ،در سال  780هـ.ق ،دیده
به جهان گشود؛ هرچند درباره تاریخ والدت وی ،اتفاق نظر
وجود ندارد ،اما زندهیاد کاظم مدیر شانهچی ،استاد فقید
دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی ،در شماره  31مجله
«نامه آستان قدس» ،با استناد به برخی حقایق تاریخی،
زمان والدت گوهرشاد را با سال  780هـ.ق( 757هـ.ش)
قابل تطبیق میداند .گوهرشاد تباری مغولی داشت.
بارتولد مینویسد که غیاثالدین ،پدر گوهرشاد ،یکی از
نجیبزادگان اولوس جغتای(منطقه حکومت جغتای،
یکی از پسران چنگیز) بــود که نیای وی ،چنگیز را از
مهلکهای رهاند و جان او را نجات داد .اجداد گوهرشاد،
لقب «ترخانی» داشتند؛ این لقب در فرارودان ،متعلق به
کسانی بود که میتوانستند بیمزاحمت بر سلطان وارد
شوندوبدونرخصتباویدیدارکنند.بههرحال،خاندان
وی آنقــدر بانفوذ بودند که وقتی شاهرخ ،پسر تیمور
گورکانی،امیرهنردوستوهنرمندپرور،تصمیمبهتجدید
فــراش گرفت و خواست که بــرای سلطانبیگم ،همسر
اولش و مادر ُا ُلغبیگ ،هوو بیاورد ،گوهرشاد را برگزید و
حاصل ازدواج این دو ،فرزندانی بود که مشهورترینشان،
بایسنقرمیرزا ،شاهزاده هنرمندی است که خطنگاره او،
همچنان زینتبخش گنبد فیروزهای مسجد گوهرشاد
است .البته آن چه درباره ازدواج گوهرشاد و شاهرخ به

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

باپایانیافتنبنایمسجد،گوهرشادبیگم
طینامهایبهشاهرختیموری،ازویبرای
افتتاحمسجد،دعوتکرد.شاهرخبرای
شرکتدرمراسمافتتاح،واردمشهدشدو
چلچراغیبهحرممطهرامامرضا(ع)اهدا
کردکهدرآنازسههزارمثقالنقرهاستفاده
شدهبود.اگرطبقبرخیروایاتتاریخی،
زمانآغازساختمسجدراسال 807یا
 812هجریقمریدرنظربگیریم،میتوان
نتیجهگرفتکهساختآن،بین 9تا14
سالطولکشیدهاست.کلمسجد،شامل
صحن،شبستانوایوانها،وسعتیبیشاز
 9هزارو 410مترمربعرادربرمیگیرد
میانآمد،حرفآخرنیستوبرخیُ ،ا ُلغبیگراهمفرزندی
از بطن گوهرشاد میدانند .بررسیهای تاریخی نشان
میدهد که نباید میان دو ازدواج شاهرخ ،فاصله زمانی
زیادی بوده باشد .به هر حال ،آنچه مس ّلم به نظر میرسد،
این است که گوهرشاد ،بسیار بیشتر از هووی خود ،در
دستگاه امــارت شاهرخ ،منشأ اثر و بالطبع ،مورد توجه
شوهر خویش بوده است.
درباره مذهب گوهرشاد ،روایتهای متعدد و گاه متضادی
وجود دارد .برخی ،مانند مرحوم حاج مالهاشم خراسانی،
به استناد تالش گوهرشاد برای آبادی مشهد و به ویژه،
تزیین و ساخت و ساز در حرم مطهر امام رضــا(ع) ،وی را
بانویی شیعی مذهب و دوستدار اهلبیت(ع) میدانند و
نویسند«:مخدره گوهرشادآغا مسلم ًا شیعه
درباره او می
ّ
بوده و در حد کمال اخالص و ُحسن عقیده ،مسجدی را
در مشهد مقدس بنا نهاد ».بر این دلیل ،باید دفن مادرش،
خانزاده ُ
بیگم را نیز ،بیفزاییم .اما نباید از یاد برد که او ًال ،به
گواهی تاریخ ،مضجع شریف امام هشتم شیعیان(ع) ،طی
قرنهای متمادی ،برای عموم مسلمانان ،اعم از شیعه و
سنی ،محترم و مقدس بوده و گزارش سفرنامهنویسانی
مانند ابنبطوطه که دست بر قضا درگذشت وی ،یک سال
پیش از والدت گوهرشاد بوده است ،بر این موضوع تأکید
میکند.ثانی ًا،درهمینعصر،بودهاندبزرگانیکهدرشیعه
بودن آن ها تردید است ،اما برای خود مزاری در مشهد
احداث کرده و در آن مدفون شدهاند .نمونهای از چنین
آرامگاههایی را میتوان در انتهای بازار فرش مشهد ،با
عنوان«مسجدهفتادودوتن»مشاهدهکردکهظاهر ًامدفن
یکی از ُامرای تیموری و وزیر ُا ُلغبیگ پسر شاهرخ است .با
این همه ،آنچه نمیتوان در آن تردید کرد ،ارادت و عالقه
گوهرشاد بیگم به امام هشتم شیعیان(ع) است.
▪فرجام گوهرشاد

فرجاماینبانوینیکاندیش،تلخوناگواربود.هنگامیکه
شاهرخ،پسازحدود 43سالسلطنت،درذیالحجهسال
 850هـ.ق ،در ری درگذشت ،گوهرشاد همراه وی بود .در
این زمان ،عبداللطیف ،نواده شاهرخ از پسر سلطانبیگم،
در شهر ری و مناطق همجوار آن ،دست به نهب و غارت زد
و چون میدانست گوهرشاد قلب ًا به نوادگان خود از فرزند
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مرحومش،بایسنقرعالقهداردومایلاستآنهارابرسریر
قدرت بنشاند ،انواع رفتارهای زشت و زننده را نسبت به
همسر پدربزرگ خود روا داشت تا جایی که خواندمیر،
مورخ نامدار دوران سلطان حسین بایقرا ،در «روضه الصفا»
مینویسد«:ازجنابامیرعلیشیر[نوایی]استماعافتادکه
میرزا عبداللطیف در غارت اسباب گوهرشاد به مرتبهای
مبالغه نمود که چون کوچ واقع شد ،آن جناب االغی نیافت
که سوار شود[ ،پس] عصایی به دست گرفته و پیاده قدم در
راه نهاد .در آن حال یکی از نوکران اسرای برالس ،بدانجا
رسید،اسبخویش را پیش کشید تا وی سوار شد ».با آنکه
گوهرشاد با تالش نــوهاش ،از مهلکهای که عبداللطیف
برایشتدارکدیدهبود،نجاتپیداکردودرهراتبهزندگی
ظاهر ًا بیدغدغهای مشغول شد ،اما سیاستورزیهای
وی در دوران شاهرخ ،برایش دشمنانی تراشیده بود که
نمیتوانست از چنگ کینخواهی و انتقام جویی آن ها در
امان باشد .خواندمیر درباره این شیوه و سلوک گوهرشاد
مینویسد«:بانوی عظمی گوهرشادآغا مــزاج شریف
خاقانیرابهحالخودنمیگذاشتوپیوستهدرقبحاعمال
شاهزادگانسخنبهعرضمیرساند.الجرمپادشاه،میرزا
محمد جوکی(یکی از شاهزادگان) را در امور ُملک و مال
مداخله نمیداد ».این فعالیتها ،هرچند با هدف اصالح
اموربود،اماباعثدلخوریوکینهبهدلگرفتنشاهزادگان
تیموریازگوهرشادمیشد.پسازغلبه ُا ُلغبیگبرهرات،
گوهرشاد برای مدتی ،راه غرب ایران را پیش گرفت تا از
جنگ و جدال شاهزادگان در امان باشد .اما مدتی بعد و
در پی کشته شدن ُا ُلغبیگ به دست پسرش عبداللطیف و
سپس ،قتل عبداللطیف به دست پسرعمویش ،ابوسعید،
نوادهمیرانشاهومغلوبشدنفرزندانبایسنقرمیرزا،شرایط
برای گوهرشاد تغییر کرد .او که پس از فراز و فرود بسیار،
سرانجاماسیربرادرزادهشوهرش،یعنیابوسعیدشدهبود،
به حکم وی و در  9رمضان سال  861هـ.ق( 835هـ.ش)
در 81سالگیبهقتلرسیدوجسداورادرمقبرهایکهبرای
خودشدرمدرسهگوهرشادهراتساختهبود،دفنکردند.
▪گزارشی از ساخت و ترمیم یک بنای ُم ْع َظم

طبق برخی گزارشهای تاریخی ،بنای مسجد گوهرشاد
در سال  821به پایان رسید .معمار این بنا ،قوامالدین

بن زینالدین شیرازی بود که از معماران بنام این دوره
است و افزون بر مسجد گوهرشاد ،مصالی زیبای هرات
و چند مدرسه علمیه این شهر نیز ،از آثار معماری اوست.
با پایان یافتن بنای مسجد ،گوهرشاد بیگم طی نامهای به
شاهرخ تیموری ،از وی برای افتتاح مسجد ،دعوت کرد.
شاهرخ برای شرکت در مراسم افتتاح ،وارد مشهد شد و
چلچراغی به حرم مطهر امام رضا(ع) اهدا کرد که در آن
از سه هزار مثقال نقره استفاده شده بود .اگر طبق برخی
روایات تاریخی ،زمان آغاز ساخت مسجد را سال  807یا
 812هجری قمری در نظر بگیریم ،میتوان نتیجه گرفت
که ساخت آن ،بین  9تا  14سال طول کشیده است .کل
مسجد ،شامل صحن ،شبستان و ایوانها ،وسعتی بیش از
 9هزارو 410مترمربعرادربرمیگیرد.مسجدگوهرشاد،
در دورههــای تاریخی بعد و به ویژه در حمالت سهمگین
ازبکان به مشهد ،آسیب فراوان دید که این آسیب ها ،در
عهد صفویه ترمیم شد .در جریان حمله روسها به حرم
مطهر و به توپ بستن آن در بهار سال  1292هـ.ش نیز،
مسجد گوهرشاد هدف گلولههای توپهای روسی قرار
گرفتوبراساسیکگزارش،درمجموع 30گلولهکوچک
توپ به آن اصابت کرد که آسیب های ناشی از آن ،چند
سال بعد ترمیم شد .با این حال ،وقوع چند زلزله ،به بنا
آسیبهاییواردکردونیازمندترمیماساسیشد.بههمین
دلیل در سال  ،1339زیر نظر یک گروه مهندسی ایرانی
به سرپرستی مهندس عباس آفرنده ،کار ترمیم اساسی
مسجد آغاز شد و در سال  ،1341خاتمه یافت.
منابع:

...

تاریخمعاصر
مصاف«مکتبسامرا»بااستعمارانگلیس
مکتب سامرا در حــدود سال
 1291هـــ.ق ،توسط میرزای
شـــیـــرازی پـــایـــهریـــزی شــد.
بـــه گـــزارش پــایــگــاه مؤسسه
مــطــالــعــات تـــاریـــخ مــعــاصــر
ایـــران ،محتوای آمــوزههــای
میرزای شیرازی و حساسیت
وی دربـــاره حیات اجتماعی
مسلمانان و اقبال او به معرفت
سیاسی ،باعث شد که پس از مدت کوتاهی ،حلقهای از فقها و
مجتهدانشیعهدرحوزهسامراگردهمآیند.میرزایشیرازی
در تبیین اصول مکتب سامرا در رساله خود مینویسد«:در
اعصاری که دولت و ملت در یک محل مستقر بود ،چون زمان
حضرت محمد(ص) ،تکلیف سیاست در این قسم از امور
عامه در عهده همان شخص معظم بود و حال که به اقتضای
حکمتهای الهیه هر یک در محلی است بر عهده هر دو است
کهبااعانتیکدیگر،دینودنیایعبادراحراستکرده ،کیان
اسالمرادرغیبتولیعصرعجلا...فرجهمحافظتنمایند».
میرزایشیرازییکیازمهمترینوظایفحکومتهاوعلمادر
حراستازاسالمرامقابلهباتسلطغیرمسلمانانبرمسلمانان
میدانست.ازاینرو،مبارزهبااستعماربخشیازاصولمکتب
سامرامحسوبمیشد.اجرایاحکامیکیدیگرازارکانمکتب
سامرا بود .این مکتب حفظ شوکت دین را در تداوم اجرای
احکام الهی میدانست؛ اما منظور مکتب سامرا از اجرای
احکام ،فقط برپایی نماز یا اجرای حد بر گناهکاران نبود و به
اجرای احکام در حوزههای مختلف اجتماعی و سیاسی نیز
توجه داشت .این مکتب اعتقاد داشت ،احکام اسالمی باید
بهگونهایدرجامعهاجراشودکهباعثتوسعهعدالتوتقویت
مسلمانانباشد.عراقدرآستانهجنگاولجهانی،منطقهای
بــود که تحت سیطره دو امپراتوری قــرار داشــت .از سویی
امپراتوریعثمانیوازسویدیگربریتانیاکهبراساسمطامع
استعماری و برای استحکام مواضع خود در منطقه راهبردی
خلیجفارس،بهدنبالاشغالعراقبود.بااشغالنظامیعراق
توسط انگلستان ،علمای مکتب سامرا ضمن دعوت مردم
به مقابله با اشغالگران ،مبارزه با تجاوز انگلستان و ایجاد یک
قدرت سیاسی متمرکز و غیر وابسته در عراق را ،بهعنوان
مهمترین هدف خود انتخاب کردند .رهبران شیعه ،مانند
شیخالشریعه،آیتا...مصطفیکاشانی،آیتا...محمدسعید
الحبوبیومهدیحیدریدررأساینجریانقرارداشتند.در
پی فتوای علمای مکتب سامرا ،هزاران شیعه در عراق برای
مقابله با انگلیسیها عازم جهاد شدند .فتوای علمای مکتب
سامراباعثشددرآوریل،1916انگلیسیهادراطرافدجله
از مجاهدان شکست بخورند؛ اما در اواخر سال  ،1916به
دلیل خیانتهای نفوذیها در کشور عثمانی و سنگاندازی
درحمایتازجبههها،عراقبهتصرفانگلیسیهادرآمد.
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