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 1۷/1۰/۲۰1۹             ده محمود محموشا
 

 یغور نیمدرسه سالط نیبزرگتر سیمدرسه شاه مشهد بادغ
 

 :مقدمه
جوند واقع  هیغرب افغانستان، در ناحدر شمال سیبادغ تیمرغاب، وال یای است هه در هنار درمشهد مدرسهٔ  شاه

 : باشدیم انیغور یبنا از ساخته ها نیمربوط غرجستان و غور و هرات بوده است .ا یمحل زمان نیاست. ا
 ایمالیه یهاهیو بنارس و هوهپا یتا دهل شابوریو ن انیو بام روزهوهیهه در دوران اوج قدرت خود، از ف یامپراطور

قدرتشان بهره  شینما ی براعنوان رسانه به ،یاز معمار یخود گرفته بودند. دولت غور یقدرت نظام ۀطریس ریرا ز
ً یب شد و نهاها غالقدرت خوارزمشاهان بر آن نکهیبردند؛ تا ا در  یامپراطور نیا طرهیمغوالن س ۀهم با حمل تا
 . افتی انیپاافغانستان 
از آن  مخروبهٔ  سیبادغ تیبود امروز در وال یمدارس در عهد امپراطوران غور نیشاه مشهد هه از بزرگتر مدرسهٔ 

ابوالفتح محمد  نیالد اثیسلطان غ ییم( در زمان حکمروا 11۵۶- 11۵۰هـ = ۵۷1. "شاه مشهد" در )مانده است یباق
ذهر آن زن رفته است، اما نام آن معلوم  کینمره  بهیهه در هت افتیدربار بنا  یاز زن ها کی یبن سام به مساع

هه شاه مشهد در اثر  کندیم یرهنما هیبه فرض را ما گرید ۷-۶-۴ یها بهیدر هت"  ۴۸سوره " یو برجستگ ستین
 .است  دهیاعمار گرد یتوجه بانو
خانقاه  ایمساجد و  ایمدارس و  نی. معموالً ابوده است یو مذهب ینید یها تیاز اولو انیدر نزد غور یساز مدرسه

 نیبه هم یاست. مؤلف طبقات ناصر دهیاعمار و اداره گرد یخانواده سلطنت یاز اعضا یکی ایو  نیاز طرف سالط
 :هه سدینو یمناسبت م

[ ، ملك ضیاء الدین در  فیهللا شر تیب ارتیو از ملوك غور در آنوقت هیچ یكى را این سعادت دست نداده بود] ز »
خدمت والده خود از راه خراسان و هرات و نیشاپور بسفر قبله رفت، و در آنوقت سلطان تكش خوارزمشاه در نیشاپور 

بارگاه او در رفت و سعادت دستبوس سلطان تكش دریافت، بود، ملك ضیاء الدین در لباس سادات دو گیسو بافته در 
و حج اسالم با شرایط و ادب تمام او را میسر شد و در مكه خانقاهى بنا فرمود، و وجه آن عمارت تمام مهیا و مرتب 
در كرد، و معتمدان نصب فرمود، و هم در خدمت والده خود به ممالك غور باز آمد و نام والده او ملكه حاجى شد، و 

 .ود، حق تعالى ازیشان قبول گرداندممالك غور بسیار مدارس و مساجد بنا فرم
 

 شاه مشهد: مدرسه
 یهفت مدرسه در نواح الاقلساختند؛  یاریبس یها داشتند و مدرسه خاصی یتیعنا یمذهب ماتیبه تعل یغور شاهان
دو مدرسه داشت هه  انیرا داشت؛ بام نیافش ۀشاه  مشهد و مدرس ۀ: غور مدرسهردندیم تیفعال انیتسلط غور تحت  
قرار داشت هه َمْدرس  اثهیغ ۀمسجد جامع، مدرس جاورتدر هرات و در م هرد؛ یها را اداره م منهاج آن نیالدسراج

 قرار داشت هه ُمدّرس آن منهاج یروزیف ۀسرحوض و در ملتان مدرس ۀمدرس ستانیبود؛ س یراز نیالدامام فخر
ً یبود و نها یناصر صاحب هتاب طبقات یجوزجان نیالد  نیرا داشت. احتماالً شاه  مشهد نخست یمعزّ  ۀهم مدرس یدهل تا
 نیمحمد فرزند سلطان عالوالد نیالدفیهم در آن قرار دارد )سلطان س یشاه غور کی ۀمقبر رایمدارس باشد ز نیا

 اند. هـ ق ساخته ۵۷1تا  ۵۶1 یهاسال یمدرسه را در ط نیبنا، ا ۀبی(. بر اساس هتنیحس
در « هدشاه مش» هه نام  گرددیمدرسه واضح م نیمانده ا یباق یها بهیاز هت یبیحب یمرحوم پوهاند عبدالح انیب بنابر

آن  یایو جغراف خینام ان را من در هتب تار یشده، ول یموقع اطالق م نیو اواسط قرن ششم هـ ق برا انیزمان غور
 .افتمیزمان ن

عکس ها در مجله  ین با بعضآگزارش مختصر  کیبار  نیهـ ش ناشناخته مانده تا اول 1۳۴۹تا سال  یخیبنا تار نیا
 انیاقا مدرسه نیاز ا یهاهـ ش( طبع هابل به زبان پشتو نشر شد و بعداً گزارش 1۳۴۹ ی، جد۲۹1) ش  انایار

  ۵۰ش  یمرهز یایطالعات اسم در مجلهٔ  یرحآنرا با ش یها بهیعکس ها و هت 1۹۷1و گلتزر، در سال  ریهازم
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م منتشر  1۹۷1، س  ۵۶۷ - ۵۵۳، ص  ۲1شرق و غرب ش  م و هم در مجلهٔ  1۹۷1س  1۹۷ - 1۹1: صفحات
 .داده است  یرو یمتعد یآن سهو ها و فروگذاشتها یهوف یها بهیهردند هه در خوانش هت

را خراب  شیجاها یاند و بعض بنا داشته نیبه ا یتیعنا یهه هم ارتش مغول و هم چوپانان محل رسدینظر م به
 انیغور یمعمار ناتیتزئ ۀنمون نیمنار جام و جامع هرات بهتر ف،یشر شاه  مشهد در هنار چشت ۀاند. مدرسهرده

ت هه بناس یهابهیمدعا هت نیبوده است؛ گواه ا انیغور راز زنان دربا یکیشاه  مشهد  ۀمدرس یدر افغانستان است. بان
امرت ببنا هذا المدرسه »مؤنث هستند:  یرهایشده در آن ضم استفاده یرهایضم به،یاز هت یشدن بخش ابرغم خر به

 ۀبیرا هتیمرد است؛ ز کیبنا دفن شده احتماالً  نیهه در ا هرچند آن«. )؟( المعظمه العالمه دهیالملکه/السع… المبارهه
)نورهللا  هندیمرد م کینور بر قبر  دنیبار ین، دعاآ هلمات ریهم در مدرسه هست هه با توجه به ضما یگرید

ها و مانده هه از ساختار فعل یباق یااندازه نیمانده در شاه  مشهد فعالً به هم یبرجا یهابهیهرحال از هتمرقده(. به
 .میمعطوف به بنا ببر راز امو یبه حدود یها پ  واژه یبعض
 ها و مدرسبه حجره یبنا شده است. دسترس انسرایم ای یلیحو کی تیدارد هه بر محور یلیمستط یا مشهد نقشه شاه  

مترمربع است.  ۲۶.۶در  ۲۴.۸ یلیحو نیاست. ابعاد ا ریپذ امکان یلیصحن حو نیهم قیاز طر یو نمازخانه همگ
ً مدرسه شاه مشهد بر ساحه مربع؛ شماالً جنوب یبنا کهیدر حال متر واقع است .  ۴۴غرباً متر و شرقاً و  ۴۴،۲۰از  ا

ها و گنبد ها و طاق  وارید یو گچ یخشت یها یمتر( در آن هار شده و نقاش یسانت ۵×۲۵×۲۵پخته )  یو خشت ها
 یدر تداوم سنت معمار ناتیتزئ نیاز مغول است . ا شیپ یخراسان هٔ یابن نیآن نمونه اهمل هنر تزئ یها وانیها و ا
تر  بزرگ یهااست. اتاق یجنوب یتقارن، شمال نیمتقارن دارد هه محور ا یساخته شده است. شاه  مشهد پالن غزنه

ساختمان.  یو غرب یشرق یها هم در دو سو طلبه یهااند و حجرهبنا واقع بوده یو جنوب یشمال ۀمجموعه در دو جبه
در  یزمنعم الرا دیس لیساالر جل هیو ابن دیبن ز ییحی امامچون مرقد  ییشاه  مشهد مشابه دو بقعه  ناتیو تزئ یمعمار

سلطان مسعود  یهـ ق( و در دوران حکمران ۴۳۲-۴۲1) یجوزجان شمال افغانستان است هه در قرن پنجم هجر
 اراند هه معم حکم داده نیسه بنا، چن نیا اسیاز ق یاند. بعض منظر بر شاه  مشهد مقدم نیاند و از ا ساخته شده یغزنو

 محمود است. احمد بنشاه  مشهد هم ابونصرمحمد بن  یصورت، معمار بنا نیدو نفر بوده است؛ در ا ای کی هانیا
توانسته ن یمدرسه را بخواند، ول نیا یها بهیاز هت یتا برخ دهیاز هنرشناسان غرب هوش یکیادولف گرهمن  کهیحال در

 آن را بشناسد. ایبخواند و مدرسه را  نیا یو معمار و جا یاست هه نام بان
 

 و سال اعمار مدرسه شاه مشهد یبان
دو جناح  بهیهه : هت سدینویداشته وم هیعالمانه ارا حاتیو سال مدرسه هذا توض یاز بان ریتصاو هیبا ارا یبیحب پوهاند

 هٔ مقبر یتو خش یگچ یها یدر نقاش دهیچیگلدار پ یها بهیهت هیشب ینیتزئ یبزرگ مدخل، با هوف وانیراست و چپ ا
: جناح است نیو خوانش هامل آن چن دهیگرد نیفوق الذهر جوزجان تزئ یهـ ق و دو بنا ۴1۸علمدار دامغان  ریپ

 هیالعال» جناح چپ؛ «. . امرت ببنا هذا المدرسه المبارهه ملکه )؟( المعظمة العالمة میبسم هللا الرحمن الرح» راست؛ 
 بیاعداد آس نیا« و خمسائه  نیو سبع یشهر رمضان سنه احد خیبه تار رهایخ ی)؟( ما هملک َمد ظلها و ضاعف ف

ـ ق( م ۵۷1و خمسائه )  نیو سبع یبه مشکل احد دهیفراون د  ختهیخواند. به جناح راست هلمه ) ملکه( هم فرور توانیه
م هامل نمانده و خوانش آن ( ههیالعالبه جناح چپ هلمه  ) بهیو در اغاز هت میخوانیو به سند منهاج سراج آنرا ملکه م

 است . یحدس
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 نیمحمد بهاءالد نیالد اثیمجلل مدرسه را به امرش ساخته اند، دختر نامور سلطان غ یرا هه بنا کویعالمه ن یبانو نیا
 :سدینو یم یاوست ، و تیدربار و ترب هٔ پرورد یهـ ق( هه صاحب طبقات ناصر ۵۹۹ - ۵۵۸است )  یسام غور

 

هه منهاج سراج است نویسنده این كتاب ، در حرم محترم خداوند ملكه جهان زبیدة العصر و الزمان  یداع نیو ا »
جالل الدنیا والدین سلطان الملكات فى العالمین ماه ملك بنت سلطان السعید غیاث الدنیا والدین ابو الفتح محمد بن سام 

ستمائة، در پیش تخت معظم او در نظر آورده است،) نسب قسیم أمیر المؤمنین انار هللا برهانه، در شهور سنه اثنى و 
را( و آن ملكه جهان این ضعیف را در حجره پادشاهى خود، چون فرزندان در پرورش پادشاهانه داشتى،  انینامه غور

را مناقب بسیار است:  و شب و روز باصغر سن در حرم او بودى، و در نظر مبارك او تربیت یافتى و آن پادشاه زاده
وم آنچه اخبار شهادت تمامت در اول آنچه در تتق بكارت )از دار فنا بدار بقا( نقل كرد. دوم حافظ كالم هللا بود. س

حفظ داشت. چهارم آنچه در سالى یكبار قیام آوردى، و تمام قرآن در دو ركعت نماز ختم كردى. و پنجم آنكه چون 
مدت هفت سال روشنائى آفتاب روزى بر وى نتافت، و حق پیوست،  تپدرش سلطان غیاث الدین محمد سام برحم

 درین مدت بر سر مصال معتكف و منزوى بود، رحمة هللا علیها )رحمة واسعة و ارزقنا شفاعتها(. 
هفت سال  دیهـ ق واقع گرد ۵۹۹زنده بود و بعد از وفات پدر هه در  ۶۰۲؛ ماه ملک تا سنه یجوزجان تیروا به
 هـ ق از جهان رفته باشد. ۶۰۶در حدود  دیداشته و با عابدانه یهم زندگ گرید

نگارد هه : ملك عالء الدین پسر ملك  یمحمد سام م نیالد اثیماه ملک دختر سلطان غ شتریشناخت ب یبرا یجوزجان
شجاع الدین ابى على بود، پسر عم هر دو سلطانان غیاث الدین و معز الدین، و از هر دو برادر بزرگتر بود و هم 

خداوند یاد فرمودندى، و دختر سلطان غیاث الدین  بلفظى و هم غازى بودند ، و هر دو سلطان او را در مخاطبه حاج
كه ماه ملك نام بود و بلقب جالل الدنیا و الدین و از دختر سلطان عالء الدین جهانسوز بود، در حباله او بود، و آن 

و بود و اخبار شهادت یاد داشت و خطش چون در شاهوار زاده بس بزرگ بود و قرآن مجید محفوظ ادختر پادشاه
و در هر سال یك كرت دو ركعت نماز گزاردى و تمام قرآن در ان دو ركعت ختم كردى، و از دنیا همچنان بكر  ود،ب

رفت، بسبب آنچه پیش از وى ملك ضیاء الدین كنیزك ترك داشت، كه مادر پسر او بود مگر او را عقده بود ، برین 
شیر و خود را مثل نداشت و والده این كاتب با او هم  یاقادر نشد، و آن ملكه در جمال و عفت و زهاد در همه دنملكه 
مكتب بود، و این داعى را آن ملكه در حجر عنایت و حرم عصمت خود پرورده بود و تا اوان بلوغ، بخدمت  هم

بخدمت درگاه او، و درگاه پدر او مخصوص بودند و بارگاه و حرم او بود، و احوال این داعى و اجداد مادرى همه 
 او در ذمه این ضعیف بسیار بود جزاها هللا خیرا. عطوفتآثار 
و  صفات و هماالت ی: با نوشته صاحب طبقات ناصرهه کندیها اضافه م بهیدر ضمن مشخصات هت یبیحب پوهاند

داد،  یش رو 1۳۵۵هه در ماه اسد سال  بهیهت نیهامل ا دنتا خوان یول گرددیملکه غور واضح م یکوین رتیس
او  در مآثر ده،یبنا گرد نیالد اثیشاه مشهد هه به مناسبت فتح هرات بر دست پدرش سلطان غ هٔ مدرس نیا سیتآس

 شد. یشمرده نم
 ً  یم دییرا تآ هیفرض نیمدرسه، ا یالفتح قران بر رواق ها ۴۸زده بود هه هتابت سوره  ییگلتزر حدس به جا ضمنا
همچنان  «حکمران باشد گریاز فتوحات د یکی ایبر غزو  نیالد اثیفتح سلطان غ ادگاریمدرسه به  یبنا» هه  دینما

ه و خمسائ نیو سبع یهه در شهور سنه احد هرات: هه مدرسه به مناسبت فتح گفت توانیم یصاحب طبقات ناصر
 هـ ق بدان ثبت هرده اند.  ۵۷1سال  نیبنا را هم چنانچه گذشت هم خیساخته شده و تار بود؛

... احمد بن عمل محمد( نوشته شده و ادامه آن در) بهیمدرسه همانگونه در فوق گفته شد برهنار چپ هت معماران
 یمعمار تایخصوص گریو د یخشت ینیتزئ یسینو یو سبک هوف یگچ ی... توان خواند و از شباهت تمام نقاشمحمود
وجود دارد. در مرقد  یمشترهات یهه در سبک معمار گرددیبا دو مرقد فوق الذهر جوزجان معلوم م هیابن نیهه در ا
و  «هیغفرهللا له و لوالد یمما عمل ابونصر)؟( محمد بن احمد البنا الترمذ» آمده است :  نینام معمار چن ییحیامام 
 «هی له والوالدحمزه احمد بن محمد غفرهللا یاب یدی یمما جراد )؟( عل: » گرید یجا

 یبی.حب ندیجوره امام گو ای رحاتمیم ارتیاست هه مردم آن را ز یمنعم الراز دیس لیمدفن ساالر حل یبنا بهیهت همچنان
بعد از  یارویانرا قبالً هنده و برده اند؛ برد یهه صندوق سنگ یگچ ستیگنبد قبر انیهه در م سدینو یمورد م نیدر ا
 .دیآ یبه نظر م...« بن محمد  دعاملها ابوحمزه احم» صاحب قبر هلمات؛  یمعرف
 نیتزئ و سینو بهی) ابونصر؟( و هت یمحمد بن احمد ترمذ یخیگفت هه معمار و بنا هر سه ابده تار توانیم جهینت در

 هننده : ابوحمزه احمد بن محمد است .
 

 نام شاه مشهد : ییشناسا
مدرسه در آن قرار  یایهه امروز بقا یینگارد هه : نام جا یاضافه نموده ، م شیخو در ادامه پژوهش یبیحب مرحوم

و  یاز افواه مردم به نام شاه مشهد است. اگر چه در منابع و منظوم در سیبادغ تیجوند وال یدارد مربوط ولسوال
هـ  ۵۷1بنا در سال  نیبنا ا نیو ح انیهه در عصر غور شودیم یثابت م بهیاز خود هت یبه آن برنخورده ام ول یعرب

 گفته اند و تا امروز به همان نام مسما است . یق هم آنرا شاه مشهد م
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بر دور هلمه المدرسه،  نیپائ فیرد یدر مربع وسط یول ختهیها فرور بهیهه هت ۳×۳بر مربعات  یجد بیوجود آس با
 یخواند پهلو توانی... را م لیهه در آن هلمات هوالجم یراست آن مربع یو پهلو دیا ینام شاه مشهد سه بار به نظر م

 هلمه الاله اال هللا مکرراً در ستون جداگانه با خط یریزنج نیئان تز نیو در ب یخشت ینیمربعات بعد دو قطار تزئ نیا
د نام شاه ونوهدار، نوشته شده و وج زیت نیو پائ میباال ضخ یعنیاست  ریبه ثلث، هه امتداد حروف ان مانند ت لیمتما

 .رساندینام را م نیمدرسه قدمت ا بهیمشهد در خود هت
 

 :ها بهیهت خطوط
دوم قرن ششم هـ ق مروج بوده  مهیانواع خطوط است هه در ن کندیجلب توجه م یخیآبده تار نیدر ا شتریهه ب آنچه

 شاه مشهد به هار رفته است. یها بهیو در هت
 

 مدخل ) عکس دوم( وانیُمقفّل مانند دو جناح ا یو خشت یدر اشکال و نقوش گچ دهیچیپ یهوف ینیخط تزئ - 1
 . 1۰ - ۴ - ۳مانند سوره الفتح عکس  ینیتزئ یبا گل هار ختهیامین یخط ساده هوف - ۲
 . ۹ - ۸مانند عکس  یخیبه ثلث نوهدار م لیخط متما - ۳
سوره الکافرون به  ریشاه مشهد هه ز هٔ مدرس یایقا، از ب1۰راست عکس  هٔ مانند گوش حانیبه ر لیخط ثلث متما - ۴

 است . یخط ساده هوف
 است . انیهه هلمات و المساجد ... در آن نما 1۰به نسخ مانند عکس  لیمتما یخط ثلث جل - ۵
 

    
 

 یهه در قرن ششم هجر میابی یمدرسه در م نیا هٔ درنظرداشت نکات فوق تنوع و تعداد اشکال خطوط مستعمل با
آمده و مورد  انیمانند انواع ثلث و نسخ هم به م یگریخطوط د ،یو ُمقفّل و ساده هوف دهیچیاز خطوط پ ریغ یقمر

 قصور حکمداران هم قرار گرفته اند. یو حت مدارسمانند مساجد و مقابر و  ینید هیابن ینیتزئ یها بهیاستعمال هت
ار ماهر معم نیهند هه ا یو انسان تصور م ستانینما قیدلکش دق یو خشت یمتنوع گچ ناتیخطوط با تزئ نیا انواع

 گل نیتر قینگار به هار برده و دق باینقاش ز ییمو هٔ را به منزله خام نیو تزئ یهنرمند نازک هار، اوزاد معمار
 آورده است .  دیرا در گچ و خشت پد یوارید شیو آرا ینگار
 گری، سه آن خط نسخ و دو د یهه ده آن خط هوف بهیپانزده دسته هت یگفت هه شاه مشهد هنوز هم دارا توانیم انیپا در

ر هه بعداً د یساخته شده هاش یهمه آن ها از پارچه ها گرید ،یکی یبه استثنا ی. خطوط هوفباشدیخط ثلث است م
طوط خ یباق کهیهرده در حال یرویروش را پ نیثلث هم طاست . دو دسته خ دهیگرد لیگچ قرار داده شده؛ تشک نیب

 گچ هار شده است . نیشکست در ب
 

ود از شاه محمود محم انیدولت مستقل غور خی: تاربه هتاب دیها رجوع هن بهیمعلومات و خوانش هت دیمز ی: برا نوت
 . ۳۶1تا  ۳۵۸، ص 

 
 انایپ
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