مطابــق آنچــه در ســدة نهــم ســاخته شــده بــود،
حفــظ شــده اســت .در واقــع شــما وقتــی در ایــن
مســجد میایســتید میتوانیــد خــود را در یــک بنای
تیمــوری تصــور کنیــد .هرچنــد گنبــد این مســجد تا
کنــون دو مرتبــه تعویــض شــده و برخــی تزئیناتــش
در ادوار مختلــف جایگزیــن شــده امــا مرمتگــران
ســعی کردهانــد رنــگ و ســاختار تزئینــات را مطابــق
آثــار دوره تیمــوری اجــرا کننــد ،از ایــنرو مســجد
ً
گوهرشــاد کامــا روح بناهــای دوره تیمــوری را دارد.
ویژگــی برجســته دیگــر ایــن مســجد مجاورتــش
بــا حــرم امــام رضــا«ع» اســت .در دوره تیمــوری
بناهــای بســیاری بــه ایــن صــورت گردا گــرد آرامــگاه
شــخصیتهای مقــدس و محتــرم ســاخته شــد
کــه از جملــه آن مســجد فیروزشــاهی در کنــار مــزار
احمــد جــام و مجموعــه گازرگاه هــرات در کنــار مــزار
خواجــه عبــداهلل انصــاری اســت .مســجد گوهرشــاد
هــم بخشــی از یــک پــروژة عظیــم بــرای رونــق شــهر
مشــهد بــود .بــا ایــن حــال وقتــی در نظــر میگیریــم
گوهرشــاد در کنــار مــزار یــک امــام شــیعه مســجدی
بــا ایــن عظمــت میســازد و زمینهــا و باغهــای
بســیاری بــر آن وقــف میکنــد ،در مییابیــم کــه
حضــرت رضــا«ع» در نــزد درباریــان تیمــوری چــه
جایــگاه رفیعــی داشــته اســت.
شاخصههایمسجد گوهرشاداز لحاظ
معماریچیست؟
شــاخصههای ایــن بنــا ،شــاخصههای ســبک
قوامالدیــن شــیرازی اســت .از جملــه ســاخت منــاره
از روی زمیــن در دو طــرف ایــوان مقصــوره کــه
ً
شــیوهای نســبتا بدیــع اســت .در بناهــای اســامی
ایــران منارههــا بــر روی ایوانهــا ســاخته میشــود.
یکــی از نــکات شــایان توجــه در طراحــی ایــن بنــا
کــه هوشــمندی قوامالدیــن شــیرازی را میرســاند،
نســاختن ســردر بــزرگ و عظیــم بــرای ایــن مســجد
اســت .زیرا مسجد گوهرشــاد ابعادی بزرگتر از گنبد
و گلدســتههای حــرم امــام رضــا«ع» دارد ،از ایــن رو
بنایــی معظمتــر اســت .ســاخت ورودی بــزرگ و
عظیم برای این بنا ،مشــابه ورودی مســجد جامع
یزد و بســیاری از بناهای دیگر ،ســبب میشــد حرم
امــام رضــا«ع» کوچــک بــه نظــر برســد .از ایــن رو
معمــار ،ورودیهــای کوچــک در بازارهــای اطــراف
قــرار داده کــه مســجد گوهرشــاد بمنزله یک فضای
افــزوده بــرای گســترش بنــای حــرم بــه نظــر برســد،
نــه یــک بنــای شــاهانه و معظــم کــه حــرم را تحــت
تأثیــر قــرار دهــد .یکــی از ویژگیهــای دیگــر پــان
ایــن بنــا ،عــدم هممحــوری بــا حــرم اســت .یعنــی
محــور مســجد ،روبـهروی ضریــح امــام رضــا«ع» قرار
نــدارد بلکــه مقابــل دارالســیاده اســت .برخی بــر این

گمانند این مســئله بدان ســبب است که گوهرشاد
نخواســته بــا تصــرف زمینهــای اطــراف کــه محــل
گــذر مــردم بــوده ،مســئله وقــف را خدشـهدار کنــد و
بــه قــول معــروف نخواســته زمینــی را بــرای ســاخت
مســجد در محــور حــرم غصــب کنــد.
از جمله هنرهایی که نمود ویژهای در این
بنادارد ،کتیبهنگاریاستوشمانیزتحقیقات
مبسوطیدر اینبارهداشتهاید .کتیبههای
مسجد گوهرشادچهویژگیهاییبرجستهای
دارند؟
مهمتریــن کتیبــه ایــن بنــا کتیبــه ایــوان مقصــوره
بــه خــط بایســنقر پســر شــاهرخ و گوهرشــاد اســت.
بایســنقر در آن زمــان حاکــم خراســان غربــی بــود و
ً
احتمــاال در مشــهد ســاکن بــوده اســت و پیشــکاری
ســاخت مســجد را بــر عهــده داشــته اســت .عــاوه
بــر ایــن او شــخصیت برجســتهای در تاریــخ هنــر
ایــران تلقــی میشــود ،زیــرا او صاحــب کارگاه
هنــری هــرات بــود؛ کارگاهــی کــه محصوالتــش آثــار
درخشــانی چــون شــاهنامه بایســنقری و دههــا اثــر
برجســته دیگــر و همینطــور ماحصلــش تربیــت
هنرمنــدان برجســتهای مثــل جعفرتبریــزی ،اظهــر
تبریــزی ،میرخلیــل ،پیراحمــد باغشــمالی ،عبداهلل
طبــاخ و غیــره اســت .او در واقــع حامــی همــه ایــن
هنرمنــدان و ســفارشدهندة آثــار درخشــان تاریــخ
هنــر ایــران اســت .البتــه او خــود در خطاطــی ســرآمد
بــود و خطــوط ششــگانه را عالــی مینوشــت .ایــن
کتیبــه کــه رقــم بایســنقر بــن شــاهرخ گــورکان دارد
تنهــا اثــر رقـمدار از این خطــاط اســت .در واقع عالوه
بــر خصوصیــات بســیار مهــم خــط ایــن کتیبــه کــه
میتوانــد معیــار قلــم ثلــث در کتیبهنــگاری دوره
تیمــوری تلقــی شــود ،اهمتیــش از حیــث رقمــی
اســت که از بایســنقر دارد .نکته شایان توجه اینکه
ســال  821ق کــه ایــن کتیبــه کتابــت شــد ،بایســنقر
حــدود  19ســال داشــت و تصــور اینکــه جوانــی
در ایــن ســن بتوانــد یکــی از بهتریــن کتیبههــای
ثلــث تاریــخ ایــران را کتابــت کنــد خــود موضــوع
دیگــری اســت .عــاوه بــر ایــن کتیبههــای ایــن
ً
بنــا ویژگیهــای ارزنــده دیگــری هــم دارنــد .مثــا
گونههــای خاصــی از کتیبهنــگاری در ســدة هشــتم
و نهــم بهوجــود آمــد امــا بنــا بــه دالیلــی کــه بــه گمان
بنــده مشــکالت طراحــی و اجــرا بــود ،از ســدة دهــم
کنــار نهــاده شــد .بســیاری از ایــن گونهها در مســجد
گوهرشــاد بهجــا مانــده .منظــورم گونههایــی اســت
ببســتها و
کــه مــن در کتابــی کــه فرمودیــد قا 
الــواح مســتدیر و هندســی نامیــدم .اســتفاده از قلــم
ثلــث در کتابــت ایــن کتیبههــا از ســدة دهــم کنــار
نهــاده شــد و آخریــن نمونههــای آن اکنــون در

مســجد گوهرشــاد بهجــا مانــده اســت .عــاوه بــر
ایــن دربــاره کاشـیکاریهای ایــن مســجد نیــز بایــد
گفــت کــه تکنیــک اجــرای کاشــی در دوره تیمــوری
ً
عمومــا معــرق بــود کــه فنــی ســخت و طاقتفرســا
و وقتگیــر اســت .بــا ایــن حــال تمــام کاش ـیهای
ایــن بنــا در آنزمــان بــه ایــن شــیوه اجــرا شــده بــود.
امــا در تعمیــرات دوره صفوی و قاجار بارها از کاشــی
هفترنــگ اســتفاده کــرده بودنــد کــه آن کاشـیها
پــس از عصــر قاجــار بــا کاشــی معرق جایگزین شــد و
دوبــاره بــا تکنیــک اصیــل خــودش اجــرا شــد.
مسجد گوهرشاد ،نه در قالب یک پروژه
حکومتی،بلکهبرمبناییکنذر شخصی
ساختهشد.امابااینحالاز باشکوهترین
نمونههایهنرومعماریاسالمیاست .در
مجموع،عللتوفیقبانیآن،بانو گوهرشاد،
را در این زمینه چه میدانید؟
برخــی افــراد در تاریــخ ،بخصــوص تاریــخ محلــی،
جایــگاه اســطورهای پیــدا میکننــد .علــت ایــن امــر
یتــوان براحتــی
خــود نیازمنــد تحقیــق اســت و نم 
دربــاره آن نظــر داد .گوهرشــاد نیــز از جملــه افــرادی
اســت کــه در هــرات و مشــهد جایگاهــی اســطورهای
یافتــه اســت و حتــی داســتانها و حکایتهایــی را
نیــز بــه او منســوب کــرده انــد کــه محقــق ارجمنــد
آقــای مهــدی ســیدی و همکارانشــان در کتــاب
مســجد و موقوفــات گوهرشــاد ایــن افســانهها و
حکایتهــا را گــردآوری کردهانــد .بــه نظــر مــن
ســاخت بنــای مهمــی چــون مســجد جامــع در
یــک شــهر آنهــم بــا کیفیتــی کــه اکنــون شــاهدش
هســتیم خــود عمــل چشــمگیری اســت کــه
میتوانــد در جایــگاه ایــن واقــف بــزرگ در نــزد
مــردم مؤثــر باشــد .مســجد جامــع مســجدی اســت
کــه همــه مــردم شــهر بــا آن ســر و کار دارنــد و بــرای
مراســم مختلــف در آن حضــور مییابنــد .اطــاق
نــام گوهرشــاد بــر ایــن مســجد خــود عامــل مهمــی
بــرای یــادآوری ایــن شــخصیت در نــزد مردم اســت.
اهمیــت ســاخت یــک مســجد زمانــی بهتــر درک
میشــود کــه بدانیــم بانــوان دربــار تیمــوری ماننــد
ـران دیگــر شــاهرخ،
همسـ ًـران تیمــور و حتــی همسـ ِ
عمومــا مدرســه ســاختهاند .امــا مخاطــب بنــای
ً
مدرســه صرفــا اقشــار خاصــی بودهانــد و مــدارس بــه
انــدازه مســاجد آنقــدر جایــگاه معنــوی نداشــتهاند
کــه از تخریبشــان در طــی زمــان جلوگیری شــود .اما
گوهرشــاد بــا هوشــمندی در مشــهد مســجد جامــع
ســاخت ،مســجدی کــه در درجــۀ اول در خــور مقــام
خــودش ،و بعــد در خــور مــردم ایــن شــهر باشــد.
ً
خــب متعاقبــا مــردم نیــز بــه احترامــش هــم از بنــا
محافظــت میکننــد ،هــم از موقوفاتــش.

هفتهنامۀفرهنگی،اجتماعیو اطالعرسانـــــݡی
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