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زنان و قیام مسجدگوهرشاد

تقدیر از 8بانوی فرهیخته و نیکوکار در چهارمین
جایزه جهانی گوهرشاد

عکس ازفارس

همزمان با هفتمین روز از دهه کرامت ،هشت بانوی
فرهیختهونیکوکارداخلیوخارجی،چهارمینجایزه
جهانی را دریافت کردند.به گزارش آســتان نیوز ،در
مراسماختتامیهچهارمیندورهاینرویدادفرهنگی
کهصبحدیروزدرتاالرقدسحرممطهررضویبرگزار
شــد ،خانمها رباب زیــدی مدیر جامعــة الزهرا(س)
لکنهو کشــور هندوستان ،یاسمین حســنات بانوی
مبارزومقاومازکشورافغانستان،زینبعیسیهمسر
و مادر شش شــهید از نیجریه ،هال (رخسار) کی تی
بانــوی تازه مســلمان و مترجــم صحیفه ســجادیه از
میانماربهعنوانبرگزیدگانخارجیوشهنازعبادانی
واقف و مدیــر عامل موسســه خیریه محدث ،ســیده
اعظم حسینی نویسنده و پژوهشــگر ،بی بی فاطمه
حقیرالساداتتولیدکنندهدومحصولدانشبنیانو
فعالدرزمینهنانوودکترنفیسهثقفیمتخصصزنان
و زایمان و فعال در حوزه عمرانی و پزشکی به عنوان
برگزیدگانداخلیاینجایزهمعرفیشدند.
•فلسفهجایزهجهانیگوهرشادشناساندنزنان
تحولآفرینوانقالبیاست

اما نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی ،در
این مراســم گفت :فلســفه جایزه جهانی گوهرشاد
نشان دادن زن تحول آفرین و انقالبی در تابلوی زن
مسلمانونمایشعظمتاسالمبرایاحیایحقوق
زنان در دنیاســت.آیت ا ...ســید احمــد علمالهدی
بیان کرد :نام گوهرشــاد به عنوان بانویی فرهیخته
در طول اسالم به عنوان انســانی خیر و نیکوکار و در
عین حال شخصیتی فرهیخته و فرهنگی شناخته
میشود.ویافزود:اینجایزهبهشایستگیتوانسته
بهتبیینچهرههایبرجستهفرهنگی
از میــان خیــل عظیــم بانــوان
مومنه و خیــر امــروز برآید و
زنانی را به جهــان معرفی
کندکههمچونگوهرشاد
خانم باعث افتخار اســام
هستند.امام جمعه مشهد
مقدس با بیان ایــن که آن چه
امروز بزرگ ترین افتخار برای زن
مســلمان در برابر دنیای غرب و دیگر مکاتب اســت
برخورداری از حقوق اســت ،گفت :بانو گوهرشــاد
از تبــاری برآمــده بود کــه در زمره نســلی ســفاک و
خونریز در کنار چنگیز خان مغول معرفی میشــد و
جنایات زیادی در سرزمین خراسان به راه انداختند
و کشتارهای بی رحمانهای نسبت به شیعیان انجام
دادند.وی گفت :از دل همین قوم ،گوهرشاد خانم
برخاســت که تنها یکی از خدماتش ساخت مسجد
گوهرشاد اســت ،و به غیر از این خدمت گران بها در
جریان فرهنگی انقالبی ،تحولســاز و تحولآفرین
نیزایفاینقشکرد.آیتا...علمالهدیبابیاناینکه
آن چه امروز با نام بانو گوهرشاد تناسب دارد معرفی
خواهرانی فرهیخته ،با عظمت و نقش آفرین است،
گفت:عظمتیمثالزدنیازشخصیتهاییهمچون
زینبکبری(س)درتاریخبهثبترسیدهوکمنیست
حرکتهای انقالبی زنانــی از این قبیل که در تاریخ
شــیعه ظاهر شــدند و از این امتیاز برخوردار بودند.
ویتحولآفرینیوتحولسازیرانقطهعطفجایزه
جهانی گوهرشــاد ذکر کرد و گفت :شخصیتهای
فرهیختهای که برگزیده این جایزه شدهاند افرادی
هســتند که صرف نظــر از خدمات ارزشمندشــان،
شخصیتتحولسازیداشتهاند.آیتا...علمالهدی
افزود:بانواندرعرصهمقاومتتابلوییبزرگدربرابر
اســتکبار به نمایش گذاشــتند و پرچم زن فرهیخته
اسالمیرادربرابردشمنانباالبردندودرعرصههای
اجتماعیوسیاسیجریانسازشدند.ویتاکیدکرد:
دردنیاییکهزنراتابلوییبرایعرضهامیالشهوانی
مردانبهجهانمعرفیمیکندواهمیتحقوقزنرا
درقالبیمسمومبهنسلجوانارائهمیدهد،معرفی

زنانی مقاوم و فرهیخته در جایزه جهانی گوهرشــاد
اقدام شایســتهایاســت ،رویکردی که از تربت پاک
عالــم آل محمد(ع) برخاســته و امید اســت در آینده
شاهدتوسعهآنباشیم.
•معجزهاسالمحفظهویتوکرامتزناست

در این مراسم تولیت آستان قدس رضوی نیز گفت:
معجزهاسالمحفظهویتوکرامتزندرعینحضور
فعــال در عرصههــای مختلــف اجتماعی اســت .به
گزارش صفحه اینستاگرامی « ،»marvi_irحجت
االسالموالمسلمین«احمدمروی»افزود:غربتحت
عنوانفریبکارانهوظاهرفریبنده«آزادیوحقوقزن»
جایگاهیمبتذلوکوچکبرایزنانقائلاست.وی
افزود:بهترینتعریفوتعبیرازحقیقتذاتمردوزن
در قرآن آمده که این دو را از یک نفس واحده دانسته
است ،اسالم همان گونه که زنان را به رعایت حجاب
و عفاف توصیه میکند ،بــه همان انــدازه آنها را به
حضور در عرصههای بزرگ اجتماعی و دینی دعوت
میکند ،نمونهاش مراسم بزرگ فرهنگی ،سیاسی
و عبادی حج است .تولیت آستان قدس تصریح کرد
:بانو گوهرشاد فقط یک مسجد نســاخت ،بلکه این
مسجدبرایندفکر،اعتقادوعقیدهبود.اونمیخواست
تنها یــک بنای مانــدگار تأســیس کند ،این مســجد
محصول ایمان ،بینش ،توحیــد ،پاکدامنی و اعتقاد
به امامت و والیت این بانوست.این بانو پرورش یافته
مکتباهلبیت(ع)وقرآناست،اینبانومیتواندبه
یک الگو برای زنان و دختران جامعه ما تبدیل شود.
حجتاالسالموالمسلمینمرویافزود :زندگیبانو
گوهرشــاد به ما میآموزد که میتوان در هر شرایط،
موقعیت و طبقه اجتماعــی با پیــروی از مکتب اهل
بیت(ع)وقرآنبهقلهکمالوسعادترسید.
•تقدیراز ۸بانویفرهیختهدرهرسال

در ادامه دبیر جایزه جهانی گوهرشاد در این مراسم با
تشــریح اقدامات دبیرخانه این جایزه اظهار کرد :این
جایزه با هدف تجلیــل از بانوان فرهیختــه و نیکوکار
سراســر جهان در ذیــل نام حضــرت رضــا(ع) و به نام
یکی از خادمــان این حضــرت ،به منظور اســتفاده از
ظرفیتهای عظیم آســتان قــدس رضــوی در ترویج
معارف قرآنــی و مکتب اهل بیت(ع) و جریان ســازی
فرهنگی در زمینه نیکوکاری و مطالبه گری ،هر سال
از هشت بانوی فرهیخته و نیکوکار داخلی و خارجی
تجلیل میکند.علی ســروری افزود :بانو گوهرشاد،
شــخصیتی خیــر ،نیکــوکار ،علــم دوســت ،متدین،
واقف ،مدیر و مدبر بودند که عــاوه بر موقوفات قابل
توجهی که در کنار مضجع منور حضــرت رضا(ع) بنا
نهادند،اقداماتارزشمندیدرعرصههایفرهنگی،
اجتماعی و تمدن ســاز از خــود به یادگار گذاشــتند.
سروری در ادامه با اشــاره به این که گستره مد نظر در
جایزه جهانی گوهرشاد تنها به موضوع وقف خالصه
ی نیکوکاری را در بر
نمیشود ،بلکه تمامی عرصهها 
میگیرد ،تصریح کــرد :مالکهای هشــت گانه این
جشنواره ایثار و شهادت ،مقاومت و بیداری اسالمی،
جریان ســازی فرهنگی و هنری ،وقــف و امور خیریه،
خدمــات عمرانــی و پزشــکی ،امور علمی ،آموزشــی
و پژوهشــی و حوزه مدیریــت و کارآفرینی اســت .وی
حضور فعــال در فضــای مجــازی ،تعامل بــا نهادها و
ســازمانهای داخلــی و خارجی و برگزاری ســومین
دورهشبشعرگوهرشادراازاقداماتجنبیایندوره
برشمردوگفت:یکیازبرنامههایآیندهجایزهجهانی
گوهرشاد ،تشــکیل شــبکه جهانی بانوان نیکوکار و
انجام فعالیتهای تبلیغی و رسانهای است که در این
مسیرنیازمندتوسعهوتکمیلبانکاطالعاتیهستیم
و امیدواریم با معرفی بانوان نیکوکار از طریق ســایت
بر غنای آن افزوده شــود و با اســتفاده از ظرفیتهای
رسانهایواندیشمندانبرایتحققاهدافموردتاکید
مقاممعظمرهبریگامهایموثریبرداریم.

زمینه های مشارکت زنان مشــهد در فعالیت های سیاسی-
اجتماعی در دوره قاجار و پس از انقالب مشروطیت مهیا می
شود .از تاسیس مدارس نوین که جدی ترین فعالیت آنان بود
تا مشــارکت در ایجاد مراکز درمانی و پرستاری و تالش برای
ورود به عرصه علــم و دانش.زنان که پیشــگام در اعتراضات
مدنی بودند ،سال 1309ق .برای نخستین بار در لغو امتیاز
تنباکو فعال ظاهر می شوند .در شهر مشهد نیز زنان نسبت
به وقایع قبل از مشروطیت بی تفاوت نبودند .زیرا مرور وقایع
و رویدادهای این شــهر حاکی از آن اســت در سال 1321ق.
زنان در اجتماعات مشارکت دارند .این قشر فعال ،ناآرامی ها
و آشوب های مشهد قبل از مشروطیت را بر اثر گرانی و قحطی
جریان این واقعه در خاطرات و اسناد مختلف
انعــکاس داشــته اســت .در شــب  21تیرماه
1314نیروهای نظامی با حمله به متحصنین
در مســجد گوهرشــاد تعــدادی از آن هــا را به
خاک و خون کشیدند .مولف حدیقة الرضویه
ضمن توصیف این واقعه تعداد کشته شدگان
قیــام را چنین بیــان کــرده اســت ...« :آن چه
مســافرین ما دیــده و از مقابــل اتاق شــان که
مشــرف به خیابان تهران بوده برده اند به نقل
آن ها یک کامیون مقتول و یک کامیون مجروح
و چهار کامیون هم اســرا بوده اند ،اما افواها تا
هزار نفر مقتــول و مجروح می گفتند و شــمار
هزار نفر متواتر بود ولی آن چه نگارنده بعدها
شنیدم از منبع موثقی تحقیقا عده مقتولین و
مجروحین بالغ بر 850تن بوده است»]1[.
در جریان قیام مسجد گوهرشاد زنان خواستار
شــرکت در نهضت یعنی خواســتار حضور در
متن جریان می شــوند .مســجد پیــرزن که در
وســط مســجد گوهرشــاد واقع اســت با زدن
چــادری برای زنــان شــجاع و آزاده مســلمان
آمــاده می گــردد .در خاطرات «غالمحســین
بقیعی» نشــانه هایی از مشارکت زنان در قیام
آمده است:
« ...در وســط مســجد گوهرشــاد یــک چهــار
گوشــی بود که نیــم متــر از کف حــرم،از کف
صحن مسجد باالتر بود اون وقت دور تادور این
حجره های سنگی درست کرده بودند خیلی
قشنگ که این اسمش مســجد پیرزن بود .در
جریان قیــام زنان آن جــا را چــادر زده بودند،
شلوغ بود و وسایلی که می آوردند برای پخت
و پز ،برای چایی و ســماورهای گنده گذاشته
بودند و پذیرایی میکردند» ]2[.
پس حضور زنان به عنوان بخشی از معترضین

نان و سخت گیری محتکران می دانستند که مردم را به ستوه
میآورد .در این بحبوحه زنان به خیابان ریختند و مردان نیز
به تبعیت از آن ها دکان های محتکران را غارت کردند .با آن که
زنان در تاریخ معاصر مشهد نقش قابل توجهی دارند ولی این
موضوع در تاریخنگاری ها لحاظ نشده و در واقع نادیده گرفته
شــدن حضور آن ها در مسائل سیاســی و فرهنگی موضوعی
قابل تامل در تحوالت این شهر محســوب می شود .در دوره
پهلــوی اول شــاهد فعالیــت هــای زنــان در مســائل مختلف
هستیم اما اوج این نقش آفرینی ها در 19تیر  1314رخ داد.
روزی که مردم در اعتراض به کاله پهلوی با تحصن در مسجد
گوهرشاد ،قیامی را رقم زدند.

در روز نخســت وجود داشته اســت حتی بنابر
محتوای کتاب «قیــام گوهرشــاد» ،در آن روز
مرحوم احتشــام رضوی برای زنان سخنرانی
مــی کنــد ]3[.نــواب احتشــام رضــوی در
خاطراتش ضمن تاکید بر حضور زنان در قیام
مسجد گوهرشاد نقش این گروه را چنین بیان
کرده اســت...« :چندین هــزار زن مجتمعا در
مســجد حضور یافتند .اجتماع آن ها با شیون
و غوغا چندان تاثر و هیجــان در طبقات ایجاد
کرده بود که شورش و فتنه بزرگی در برداشت.
مرا هم کشته می پندارند .برحسب امر آقایان
علمــا در مقابل آن هــا حضور یافته ،ایســتادم
که بدانند زنــده ام و آن ها را متقاعــد کنم و به
خانه هاشــان عودت دهم .قبل از این که وارد
صحبت شــوم برای ریز ریز کردن شال سبزی
که عمامه ام بــود و پاره کردن لبــاس هایم مرا
احاطه کردند چیزی نمانده بود در زیر دست و
پای آن ها جان بدهم .به زحمت زیاد مردها مرا
از دست شان نجات دادند .باالخره ایستاده و
صحبت کــردم و آن ها را کامــا متقاعد کرده
و اجتماعشــان را مخالفت با دین خاطر نشان
کــرده به خانــه هاشــان عــودت دادم و از فتنه
بزرگــی که پایانــش معلــوم نبــود و ممکن بود
ســبب قتل هزاران نفر از همان بانوان بشــود
جلوگیری کردم»]4[.
محمدحســن ادیب هروی نیز در اشــعاری به
توصیف حضــور زنان در مســجد پرداخته و در
این زمینه نوشته است:
یک عده زنان داغدیده
پیراهن صبر را دریده  
با مسجدیان شده هم آواز
پس گریه و ناله کرده آغاز
گردآمده مسجد منیجه        

تا خود چه بود مر این نتیجه؟[]5
مرحــوم «بهلــول گنابــادی» نیز در بخشــی از
خاطراتش ضمن اشــاره به نقش زنان در قیام
مســجد گوهرشــاد نوشــته اســت ...« :پس از
این کــه در یکی از اتــاق های صحــن حرم مرا
بازداشــت کردند یکی از زنان شهر گناباد مرا
دید و برای رهاییام داد و فریاد کرد و مردم را
به کمک طلبید ]6[.پلیس او را دستگیر و از آن
جا دور کرد .بعد از آن چهار زن دیگر از اهالی
شــیراز به میدان آمده و مثــل آن زن گنابادی
به داد و فریــاد و تحریک مردم بــرای آزادیام
پرداختند .پلیس این چهار زن را هم دستگیر
کــرد ».درجایــی دیگــر بعــد از این کــه بهلول
ازصحن حرم خارج می شود وی از کمک زنی
که به او پناه داده یاد می کند و این زن را طوعه
دوم می داند]7[.
شاهدان و ناظران این واقعه در خاطرات شان
به طور گذرا به نقش زنان اشــاره کرده اند .از
جمله؛ حــاج غالمعلــی نخلعی کــه در آن ایام
کفشدار مســجدگوهر شــاد بود در این زمینه
گفته اســت :برای تمیز کردن مســجد رفتیم،
چادر زن ها ،تکه پاره لبــاس ها و کفش و کاله
ها بود که در مسجد ریخته شده بود]8[...
محتوای اســناد باقــی مانــده از قیام مســجد
گوهرشاد به تعداد زنانی که در این ایام در این
ماجرا دخیل اند اشاره دارد .سند شماره پنج
از مجموعه منتشــر شده مرکز اســناد انقالب
اســامی قریب به دویســت نفر زن در حرم به
تدریــج مجتمع شــده مشــغول نوحه ســرایی
هستند ]9[.هنگامه غریبی برپا بود سپس به
فاصله کمی همان عده قرآن به دست گرفته به
قصد تلگرافخانه از داالن کتاب فروشی بیرون
شدند]10[.

استبداد رضا خانی ،سوژه طنز شاعران خراسانی
پنجمین محفل شعر طنز «نارنجک» با حضور
جمعــی از طنزســرایان قــم و مشــهد و با
موضــوع «اســتبداد دوران رضاخان»
در موزه زنــده صحن نو برگزار شــد.
به گزارش واحــد خبر روابط عمومی
حوزه هنری خراسان رضوی ،عمده
اشــعار این شــب شــعر ،با هدف بیان
جنایات رضاشــاه در قیام گوهرشــاد و
مقابله با تطهیر رژیم پهلوی به موضوعاتی
نظیر کشف حجاب ،تجددگرایی و غربزدگی
ُ
شاعرکشیوقتلهنرمندانیهمچونمیرزادهعشقیدر
و
عصر رضاخان با بیانی طنزآمیز اما تلخ و گزنده اختصاص
داشــت .مســئول دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب
اســامی در این محفــل بــا تاکید بــر اهمیــت پرداختن
هنرمندان به ماجرای قیام گوهرشــاد ،گفت :در هر شهر

بزرگ دنیا اگر در یک شب صدها نفر را کشته
بودند حتما  80ســال بعــد از آن واقعه به
اندازه یــک موزه دربــاره آن اتفــاق اثر
هنری تولید شده بود اما تا چندسال
پیش در تمام مشهد حتی یک کارت
پستال از واقعه گوهرشاد نداشتیم.
«وحید جلیلــی» افــزود  :ایــن اندازه
سانســور ،بایکوت و انکار شاهدان این
جنایت در تمام این ســال ها واقعا عجیب
بود .مگر میشــود انســان هنرمند باشد اما در
برابر این جنایات عظیم  80ســال سکوت کند؟ دوستان
مــا حــدود  1000مصاحبــه در ایــن بــاره تهیــه کردند و
خوشبختانه در سال های اخیر اتفاق خوبی افتاده است
و هنرمنــدان نیــز وارد ایــن عرصــه شــدندکه امیــدوارم
پردهبرداری از این جنایت با سرعت بیشتری انجام شود.

در البه الی مطالب منتشر شده خاطرات یکی
از افراد نظامی که در مجله «رعد امروز» که در
سال  1323چاپ و منتشر شده است اشاره به
حضور زنان در جریان قیام مســجد گوهر شاد
دارد...:خوب به خاطر دارم که در پیشــاپیش
آنان زنی که یک چوب بلند در دســت داشــت
فریاد زنان می دوید ]11[ .در ادامه با اشاره به
صحن نو می نویسد :مردی روی چهارپایه رفته
مشغول خطابه است اما به واسطه دوری راه و
هیاهــو ،ناله مجروحین و زن ها ،صدا شــنیده
نمی گردید ]12[.یا این که به محض ورود به
دارالحفاظ چند نفر زن مشغول شیون و زاری
شدند]13[.
بررســی محتوا ،اســناد و منابع مکتــوب باقی
مانده از قیام مســجد گوهرشــاد حاکــی از آن
است ،زنان نیز دوشادوش دیگر متحصنین در
طول قیام به ویژه روزها در مســجد مشــارکت
فعالی داشــته اند ولی از جزئیات مسئله هیچ
گاه نوشته کامل و موثقی در این زمینه منتشر
نشده است.
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اجتماع عظیم مردمی «حافظان حریم
خانواده» در مشهد برگزار می شود

اجتماع عظیم مردم مشهد با عنوان «حافظان
حریم خانواده» ،روز جمعه در میدان شهدای
مشــهد برگــزار خواهــد شــد.به گــزارش
خراســان رضوی و بنا بر اعالم «ستاد امر به
معروف و نهــی از منکر خراســان رضوی»؛
همزمان با ســالگرد قیام تاریخی مســجد
گوهرشاد ،مردم مشــهد صبح جمعه 21
تیرماه در میدان شــهدای مشهد گرد هم
خواهند آمد و در اجتماع عظیم «حافظان
حریم خانــواده» ،یاد شــهدای این قیام
خونیــن را گرامی خواهند داشــت.این
گزارش حاکیست؛ آغاز این مراسم  9:30صبح خواهد بود.

