
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 مسؤولیت نوشته بدوش نویسنده میباشد
 

 

 

 4تر 1 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

                    ۱۸/۲/۲۰۱۰           کاندید اکادمیسین سیستانی                                                                

 مدرسه ؟ ایکاروانسرا بود  ،نیمروزسرخ گنبد در 

نقاط  بمنظور مشاهدهیس حکمیت تقسیم سیستان ئر جنرال گولدسمید همراه با ۱۸۷۲سمت در سال  وانیا

 ینموده شرح دنیقلعه فتح داز  درمسرسفرد، وسفرکراز بندکوهک تا چهار برجک  رانیتحت تصرف دولت ا

 دهیقابل توجه، د یاز ساختمان ها ینشان»فتح  درقلعه:مینویسدجایکدرو است نوشته وسرخ گنبد آن  ۀدربار

ً ارزش توجه داشت،  یزیتنها چ شود،ینم  نیشهر بود. ا وارید رونیبزرگ واقع در ب یکاروانسرا کیکه واقعا

انچ مربع ساخته شده بود واز  ۱۱ یشهر واقع وتماماً از خشت پخته، به بزرگ یبارو یکاروانسرا، در جنوب غرب

 .ستیمعمول ن تان،سیس یباستان یخاص داشت که در خرابه ها یبائیز راواج ینظرطراح

آن بود که در هرطرف آن  یرو یبزرگ با سقف گنبد یمرکز اطیح کی یکاروانسرا دارا ساختمان

درجه به اصطبل ها ساخته شده  ۹۰یۀبا زاو یاتاق وجود داشت. از بال راست راه ارتباط نیمتشکل از چند یبالها

ً خوب بود، اما ظاهر ساختمان چن یمرکز اطیگنبد ح یبود. رو کاره بوده  مهیکه ن مدآ یبه نظر م نیواقعا

 یقسمت باال نیبال چپ وجود نداشت وهمچن یالزم برا یاصطبل ها رایاست.ز دهیوساختمان آن به اتمام نرس

آن  رگیودر طرف د ،یگل یبزرگ ساخته شده از خشت ها خچالی کیکاروانسرا ،  نیگنبد نا تمام بود. مجاور ا

قلعه  دیپراکنده بود. بعد از باز د یکاش یوتکه ها مرمر یآن خرده سنگ ها یوجود داشت که رو یگورستان کی

  است. یمیقد یلیشهر خ نیکه ا میدیرس جهینت نیفتح به ا

 

 سرخ گنبد یا مدرسۀ  شاهی قلعه فتح

 یوبناها ستی)بعلت نداشتن کوه[ن رپاید یسنگ یامکان احداث بنا ها ستان،یس درسمت درادامه مینویسد:

ساختمانها به  نیاز وجودچوب درا یپا برجا بمانند. نشان یطوالن یلیمدت خ توانندینم یهوا زدگ لیهم به دل یگل

 یگنبد بشکلساختمانها همه از خشت وگل  نیپوسد، بنابر یبعلت رطوبت هوا چوب زود م رای]زخوردیچشم نم

در  میضخ یگل یها هیبه صورت پا ییگاه ها هیتک یشهردارا یوارهایدشکل بوده و یقوس یاند[ وسقف همگ

  1 هستند. یفوت ۶فواصل 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کرده  انیآن ب ۀخود را در بار یدهایداده وچشم د صیتشخ« کاروانسرا»سمت، آنرا  تانیکه کاپ یساختمان

 دهیندارند،بنام "سرخ گنبد" نام قیدق یمنطقه اطالع خیکه اکثراً بلوچ اند واز تار یمردم محل انیاست، درم

اعمار شده  یبه شکل مخروط شهر ۀارگ قلعه فتح، درخارج حوم کیساختمان که در جنوب غرب نزد نی.اشدیم

(آنرا بنانهاده بودوبنام ۱۶۵۵-۱۶۱۸در قرن هفدهم ) یانیمدرسه بود که ملک حمزه ک کیبود، اصالً ساختمان 

 .شدیم ادی «یمدرسه مال شاه» ای" یشاه ۀ"مدرس

 

 سرخ گنبد یا مدرسۀ ملک حمزه کیانی در قلعه فتح

 :تیگنبد از نظر ت سرخ

که هم نقشه بردار وهم باستان  ت،یترتیبنام جورچ پ ستانیس تیحکم ئتیاز همراهان ه یکی، ۱۹۰٣ درسال

 یدولت ۀمدرس کیسرخ گنبد اصالً :» دیگویآن داده م ۀدر بار یوشرح دهید کیساختمان را از نزد نیشناس بود،ا

یاد آور مى شود « شجرة الملوک» بنامسیستان  ابیبوده است. جى.پى. تیت با دسترسى به یکى ازآثار تاریخى نا

"سرخ گنبد" به یکصد و هشتاد نفر مى رسید که از والدین طالب ساالنه عالوه بر  ۀکه" تعداد اساتید مدرس

   2شهریه، یکصد خروار غله بوزن تبریز و دویست تومان نقد در یافت میکردند. "

 تیمال شاهى بودکه گویا مال امام شاه یا ملک حمزه کیانى بوده است. ت ۀمدرسه معروف به مدرس این

م ۱٦٤٥ـ۱٦۱۸هجرى برابر با ۱۰٥٥ـ ۱۰۲۸حمزه کیانى عهده دارحکومت سیستان از که ملک  کندیعالوه م

پلنگى اعمار  عهدر شمال قل« حوض»بود. اراضى وسیعى به این مدرسه و مدرسه دیگریکه در محل موسوم به

 کرده بود وبنام مدرسه ملک حمزه مشهور بود وقف کرده بود.

مدرسه موجود  کیاز  یفتح، در جنوب غرب کوت ]قلعه[ آثار ۀقلع واریدورتر از د:» سدینویم نیچن ت،یت

گنبد مذکور  نکهیآن افتاده وبا توجه به ا یاست که ملک حمزه آنرا وقف نموده بود. اکنون گنبد ساختمان مرکز

دوبازو  یموسوم است. در دوجانب ساختمان مرکز« سرخ گنبد»تماماً از آجر پخته]خشت پخته[ ساخته شده بنام 

 یاتاقها استادان وطالب زندگ نی. دراشودیم دهیستون دار د یوده که در داخل آنها اتاقها وبالکن هاموجود ب

نفر بودند که از ۱۸۰مشتمل بر  دیتعداد اسات ندیگویدور آمده بودند. م ی. بخصوص آنانکه از مکانهاکردندیم

. احداث مدرسه به مال گرفتندیتومان نقد م ستیودو زیخروار غله بوزن تبر کصدی یۀطالب عالوه برشهر نیوالد

مدرسه ملک حمزه آنرا وقف نمود. وراث  نیا لیفتح بوده است. بعد از تکم ۀمنسوب است که مجتهد قلع یشاه

آن مدتها  نیبرند.مدرسه وگروه مدرس یعسرت بسرم به«یگور»و« بنجار» یمذکوراکنون در دهکد ها یمال

. رنگ شودیم دهیقرارگرفته واز دور د یسطح کم ارتفاع یان مدرسه بر روشده اند.ساختم نهیقبل داستان پار
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به  یعاد ریغ ستانیس یبناها نیدر ب یبنائ نیچن رایز کند،یرا به خود جلب م یپخته توجه آدم یسرخ آجرها

  3 .«رسدینظرم

 سرخ گنبد: یمعمار سبک 

 یاز مرکز نکهیا یمدرسه قابل ذکر اند. آجر)خشت پخته( بجا یانیساختمان م یمحرابها ژهیو یمعمار

 یها فیساختمان از رد نیا یآورند، در محراب ها دیرا پد یی هیو با آنکه طبق معمول حاش رندیسرچشمه بگ

را محکمتر  دیجد سبک نیا میضخ یوارهایحال د نیپوشانند ودر ع یرا م گرید کیآجر ساخته شده و یافق

در جنوب  لیهفت م ایشش  ۀشده است که در فاصل دهید زین یسبک محراب ساز نیهم گرازید ۀ. نمونسازندیم

 یسبک معمار رایاز آجر ساخته شده ز زیساختمان ن نیموجود است. ا «یچهاردر» یها رانهیکرکوشاه در و

 ییمقبره  یدوام نخواهد آورد. چهاردر ادیشود ز ختهپنداشتند که اگر با مصالح کم دوام سا یم نیمزبور را چن

بود و  عی)محراب( وسیباز شامل چهاردرگاه یبود که هرچهارسمت آن با جهات قطب نما مطابقت داشت. راه ها

از آجر پخته  یقبر، گنبد یبر رو زیساختمان ن نی. دراشدیاستفاده م کیبار یبصورت ستونها وارهاید یایاز زوا

را دفن کرده اند وهمانند  یانیموجود در ساختمان وسط مدرسه، ملک حمزه خان ک تیساخته شده بود.طبق روا

 .شدیاستفاده م زیاز آن به عنوان مسجد ن یاسالم یمیوتعل یاوقاف مذهب

 دلچسپ از عبدالغفور مراد، مردمنور قلعه فتح: تیروا دو

هفته  کیعه فتح زدم وبه قل یبودم،سر اتی، که هنوز محصل فاکولته ادب۱۹۶٣سطور،در نیا نگارنده

از من  شوند،یکه بعد نام برده م شیخود در قلعه فتح بودم. عبدالغفورمراد وپسران عمو یمهمان اقوام بارکزائ

از سرانجام گنبد سرخ گفت که:دردوره  تیروا کیکرد، در تیروا میجالب برا تیدو حکا اوکرد. یرائیپذ یبخوب

داشتند با  خسریکه در منطقه س ینهایمحمدعمر خان،زم لیقلعه فتح کرن انیبارکزائ سیصدارت هاشم خان رئ

 فهیرفتند وطا خسریاز قلعه فتح به س یناروئ فهیکرد وطا ضیقلعه فتح، تعو میمق یآغامحمد خان ناروئ یحاج

 به قلعه فتح آمدند. خسریازس یبارکزائ

 

 کیمحل ودر کیمجتمع شدتا تمام برادران در کی جادیمحمدعمرخان در قلعه فتح به فکر ا لیکرن

گرفت تا سرخ گنبد را که از خشت پخته بود  می. او تصمندینما یساختمان نسبتاً مستحکم وآبرومند کنارهم زندگ

 یخانواده ما قلعه ا یبرا شیکند و از خشت ها بیتخر گفتند،یم« سرخ گنبد»مردم به آن  شیوبعلت رنگ خشتها
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در  یهمراه با چهار برج سه طبقه ئ منینش یباب خانه ها ۴۸بسازد که شامل  یسکرکوچک ع ۀقشل کیبشکل 

همان  ی. عالوه برآن ازخشت هادیرسیمتر( م ۸در۴از خانه ها به ) کیهر یآن که حد وسط بزرگ ۀچهارگوش

 سیوتدر میوحجره جهت تعل زیدهل نیمتر( با چند۴ اعمتر به ارتف ۶متردر٣۰) یمسجد به بزرگ کیسرخ گنبد 

 ساخت. ینید لیمسا

 کیمسجد بزرگ با  کیو نیخانه نشم ۴۸ یدارا یقلعه نظام کی یمجتمع به بزرگ کیدرنظرداشت  با

که ساختمان  رسدیوقت داشت، به نظرم کینفرمهمان را در  کصدیکم از کم  شیمهمانخانه بزرگ که گنجا

 چقدر با عظمت و شکوه مند بوده است. ،یانیملک حمزه ک یمدرسه شاه

نوده فراه  یۀقر لیکالن خ ۀفیقلعه فتح از طا انیدادکه : بارکزائ حیتوض میمرحوم مراد برا گرید تیروا ودر

به  یسرحد دار فیوظا یاجرا یمحمدعمرخان بودکه با شش برادرخود از فراه برا لیکرن شانیاند. بزرگ ا

 محمدعمرخان، لیکرن کیهر رادرانب نیشده بودند. ا میوبعد در قلعه فتح مق خسریآمده ابتدا در س مروزین

خان، پسران  نیحس خان، محمداعظم خان ومحمد میمحمدعلم خان، محمدنع رخان،یکج وسفخان،یغفورخان، محمد 

 : راستیبشرح ز شانیدوران خان ابن مرادخان ابن نورا خان ابن کالن خان بودند. پسران ا

 احمدخان وعبدالرحمن بود.( یفرزند: نادرخان،عل)صاحب سه خانیخان، ومحمدعل نیغفورخان: محمدام از

 بود.( نیمحمدجان،عبدهللا، محمدحسن ومحمدحس یخان:احمدجان)صاحب چهارپسربنام ها وسفیازمحمد

خان  زیعبدالقدوسخان، وعبدالعز درخان،یخان،غالم ح قیغالم صد یمحمدعمرخان:چهارپسربنامها لیازکرن

 بوجود آمدند.

 .دندیبه ثمر رس لیخان واسرائ میعبدالحک ی: دوپسربنامهارخانیکج از

 جان وعبدهللا خان بوجود آمدند. میجان، عبدالرح میکر یمحمدعلم خان: سه پسربنامها از

خان ولعل  می( ، محمدرحیوبلوچ یخان،عبدالغفورخان مراد)شاعرزبان در نیالد یخان: غالم مح میمحمدنع از

 .دندیمحمد خان به ظهور رس

ام.در  دهیند گرانیبودم ود دهید یمحمدعمرخان را قبلن در دوران کودک لیبرادران فقط مرحوم کرن نیا انیم از

 بودند. یونامدار اریوهوش داریجان جوانان ب میخانواده عبالغفور مراد و کر نیفرزندان ا انیم

مثل  زیفتح ن قلعه یخانواده بارکزائ نیدرکشور ا یخیبراثرحوادث ناگوار تار رمتاسفانهیاخ ۀده درپنج

به مشهد وزاهدان  یکه من سفر ۱۹۹۸اند.در  دهروبرو ش یادیمشکالت زبا  مروزیسردار ان چهاربرجک ن

 نیمالقات کردم که ا راعبدالقدوس خان  یجان وحاج میکر یقلعه فتح از جمله حاج نیاز خوان یداشتم برخ رانیا

ندارم که کدام ها زنده اند وکدام ها  شانیا ازیقیقرار داشت. بعد از آن اطالع دق یبد اقتصاد تیدر َوضع یدوم

 دارند. یزندگ ادرکجایدرگذشته اند و

 پایان
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