
  

  مدرسه و خانقاه 
  شاھرخی در ھرات

  
  

                 بنـيـاد فـرھنـگـی کـھـزاد           احـمـد عـلـی کـھـزاد                    
  

از نظر موقعيت جغرافيائی و تاريخی و ھرات يکی از شھرھای عمدۀ افغانستان 
موری شھرت  از روزگاران باستان تا عصر تييکی از شھرھای عمدۀ آسيا بوده که

  .خود را کماکان حفظ کرده بود
  

شينی شاھرخ پسر  سال قبل با تخت ن550اين شھر بزرگ و تاريخی در حوالی 
 نوينی در زندگانی خود شد زيرا با تخت نشينی اين پادشاه منور تيمور وارد مرحۀ

 در .ولت تيموری در خراسان تثبيت شدو مقتدر مرکزيت ھرات بحيث پايتخت د
ی سلطنت شاھرخ که قريب سی و ھفت سال بطول انجاميد، بسا دورۀ طوEن

  .عمرانات باشکوه در عرض و طول بلدۀ فاخرۀ ھرات بميان آمد
  

در قطار آبادی ھای عصر شاھرخی دو بنا از نظر مفاد اجتماعی و باE بردن 
و » مدرسه«سطح دانش و علم و فرھنگ اسNمی کمال اھميت دارد که يکی بنام 

ياد شده و ھر دوی آن يکی مکمل ديگری بوده و ھر دو » خانقاه«ديگری بنام 
شاھرخ . کانون علمی داشته و يکی از مراکز تعليم و تدريس بشمار ميرفتحيثيت 

 تخت نشينی او بود 6 يا 5 ھجری قمری که مصادف به سال 813ميرزا در سال 
  .تصميم به پی گذاری عمارات اين دو بنای خيريه گذاشت

  
 بطرف شمال شھر قرار داشت و ، مدرسه و خانقاه، دو کانون تعليمیموقعيت اين

تا جائی که از روی برخی مأخذ، منجمله نوشته ھای عبدالرزاق سمرقندی در 
م طوری قرار داده  عمارات مدرسه و خانقاه متصل ھ، بر می آيد»مطلع السعدين«

 رفيع و دو  صفه و طاق. ی آن دو را از ھم جدا ميکردی بزرگشده بود که سرا
منار بلند به ھر دو طرف خود داشت که ايوان طNئی و Eجوردی در آنھا کار شده 

متن عبارت مطلع السعدين چنين . و در تابش نور آفتاب شعشه پاشی داشت
بر طرف شمال شھر تحت القلعه در جانب جنوب مدرسۀ عالی و : "ميگويد

بزرگ و صفه و طاقی رفيع خانقاھی پيوستۀ ھم و در ميان آن بقعه صحن سرائی 
و ھر دو طرف دو منار بلند قامت بديع استقامت ارتفاع يافت و از شعشعۀ طN و 

مھندسان دقيق انديشه و . ت آثار بر در و ديوار آن بقعه تافتھجEجورد انوار ب
بنايان چابک عمل، نازک پيشه غايت صنعت و کمال دقت بظھور آوردند و قواعد 

 kت برآوردند و در ين سال رصانمعارج متانت و اقصی مدارج معاقد آنرا در اع
در . يعنی سنه ثلث عشر اين دو بقعۀ بديع منوال بشرف اتمام و حد کمال رسيد



عرصه زمين از سرحد روم تا اقصی چين موضعی به نزاھت و موقعی به 
  "...طراوت آن دو بقعه نشان نميدھند

  
بدين منوال از خNل کلمات صاحب مطلع السعدين واضح ميشود که اين دو بقعۀ 
خيريه که دو کانون معرفت و دانش محسوب ميشدند در قطار مجلل ترين عمارات 

ت و اشاھرخ ميرزا نه تنھا در وضع ظاھری عمار. ندمشرق زمين قرار داشت
فس معنی واقعی آن بلکه در ن کوشش زياد بخرچ داده ھاابھت و جNل عمرانی آن

دو بقعۀ متبرکه توجه شاھانه بخرچ داده بود زيرا قراريکه مأخذ مينگارند تا حدی 
که ميسر بود کتب مختلفه و معتبر علمی را از اقطار نقاط داخل و خارج کشور 
جمع نموده و در صندوق ھا و قفسه ھا در دسترس طNب و دانشمندان و اھل 

 که مدرسه و خانقاه شاھرخی با داشتن کتابخانه مطالعه قرار داده بود به نحوی
غنی و منظم بزرگترين کانون علمی آن عصر بشمار ميرفت که حيثيت يک 

  .را داشتامروزی دانشگاه 
  

در ين مدرسه و خانقاه اھل علمای عصر و نخبه دانشمندان وقت به تعليم و تدريس  
طلع السعدين نام چھار نفر از بزرگترين علمای عصر را که م. مشغول بودند

  :ميبرد قرار آتی است
  نا جNل الدين يوسف اوبھیليمو: اول  

  نا جNل الدين حNج مولي:دوم     
  نا نظام الدين عبدالرحيم باراحمد مولي:سوم  
  نا افضل العلما خواجه ناصر الدين لطف هللا خواجه عزيز هللا مولي:چھارم  

ن مدرسه مشغول تدريس و تعليم اين چھار نفر دانشمند و عالم بزرگ عصر در اي
  .بودند

  
خانقا در حقيقت يکنوع مدرسه شب باش بود که در آن اھل علم و طNب و 

علی ًدانشمندان حجره ھا داشتند و از اوقاف مدرسه امرار معاش مينمودند و ضمنا 
اين خانقاه تحت اداره شيخی اداره ميشد و . اده و استفاده ميکردندقدر مراتبھم اف

 خانقاه رتبه بلند و بزرگی بود که در اوائل امر به جناب شيخ »شيخی«منصب 
اEسNم خواجه عk الدين علی چشتی، يکی از فحول علمای چشت تفويض شده 

ن و واعظ و امام و موذ: متصديان ديگر از قبيلبود و تحت اداره ايشان يک عده 
پول و مدارک خانقاه اوقاف بزرگی داشت که از . کارکنان ديگر مؤظف بودند

مؤرخ بزرگ . مالی آن معاش و مخارج متصديان خانقاه وغيره پرداخته ميشد
سمرقندی عبدالرزاق که در دربار شاھرخ در ھرات ميزيست بعد از خواجه 

  .عkالدين علی چشتی منصب شيخی خانقاه شاھرخيه را احراز نمود
  

صر عخNصه مدرسه و خانقاه شاھرخی بحيث يک کانون بزرگ علمی در 
آن  يافت و مرکز اجتماع طNب و دانشمندان سلطنت شاھرخ ميرزا در ھرات بنأ

ثمره ھا بردند و  از پرتو فيوضات معنوی آن جمعی از دانشمندان عصر شد که
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