
 

  همايون باخترياني

 

  گنبد سبز هرات گذرا بر گذار
  

  صورتگری که خواسته پيشنۀ مرا

  از برگهای سوختۀ تقويم

  در آبگينۀ خانۀ پندار بنگرد

   تصويری از چراغ شقايق کشيده است

  اما هزار حيف که هرگز نديدنيست       

   .بادی که بر چراغ شقايق وزيده است

                     »              واصف باختری «

ي خيابان هامدرسه، مسجد و مصلیمتصل به ايست کهشاد؛ مقبره و يا گنبدخانهگنبد گوهر ياز    گنبد سب
 شكوهمند مجتمع آغا ـ ساخته بود و امروز از تمام آن  گوهرشادي شاهرخ ميرزا ـ ملكهدستورهبهرات، 
 گنبد صرف پنج مينار و هميند؛ وششمرده مي آه از شهكارهاي صنعت معماري جهان اسالم ساختمانی

گوهرشاد بيگم، اجساد است آه سبز باقي مانده
  و؛ميرزا محمد جوگی و  ميرزابايسنقر شانپسر
. نداآن مدفون درپسر بايسنقر الدوله عألاشنواسه
گزند  ازهاي ديگر اين بناي تاريخي بخش

ًا ويران عمد مصئون نمانده، حوادث روزگار
مشت  عنوانبهبا آنهم بخش باقيمانده . دناگرديده
-تمثيل ميرا بهخروار؛ نماد عشق زنی ي هنمون

تار و پود وجودش  در دوستيميهنآه گيرد 
 و براي اثبات اين عشقش سر و سيالن داشت



  .شهادت رسيد ـ به هراتـش  محبوبدفاع از شهرجان را فداي آشور ساخته، در راه 

  آشور اولو بانوی مي مردمحبوب عامهخراسانزمين جغرافياي در پهنای  آهيی بود شاد ملکه   گوهر
 در خدمت مردمش قرار ،منشانه اشرافپسندیتفوق تعصب و ازدور  بهکه بودهمو . شدشناخته مي

ي همين از خودگذري و محبتش بزرگترين فرهنگيان و هنرمندان آشورش حمايت آرد و نتيجهاز داشته، 
عنوان يكي از ست و بهها زبانهنوزهم نامش وردي طوالني، هاز گذشت سدهاروز پس امآه خلق بود به

 تيموريان يتل مدنو بذر او عصر خويش را گذاشت سنگ تهداب تمدن بزرگشود آه آساني شناخته مي
  هريكي از آنها در بلکه،بودنه خواص و اعيان براي تعيش  ، او آباد آرد را کهيهايبنا .هرات را افشاند

  .رفتند شمرده ميالمنفعهعامخدمت عامه ي مردم قرار داشته؛ تأسيسات 

* * * 

 کهن و  بسيتاريخ؛ است شدهياد نيز هريواو  ١تاريخی بنامهای هریآهِن که در منابع شهر هرات      
 يكي از مهمترين شهرهاي خراسان بود و اين شهر در زمان غزنويان؛  دارد بزرگسرشار از افتخارات

- بههامرواريد شهرشدن به با ملقب تيموريان عهد در
 . مبدل گرديدآسيا  علمیهاي-کانونيكي از بزرگترين 

 شورای، ميالدی١٣٦٩سال  که درآنگاهي
به او .) م١٤٠٤–١٣٣٥( تيمور کورگانی نظامی

 ش امارتسمرقند را پايتختلقب امير دادند و شهر 
رحم بيامير باعزم ولي  اين جهانگشاييقرار دادند، 
لنهر، أفتح مناطق ماوربهوي در آغاز . آغاز يافت

قفقاز  ،کسپين، هند، عراق يهخوارزم، اطراف بحير
 در و غربی نايل گشتسيای آات جنوبی و ساح

تيمور با وصف آنکه يک . ، ديده از جهان فروبستچين را داشتکه تصميم لشکرکشی به. م١٤٠٤
، منارها ساخت در شهر هرات کله.  پرداختو غارت مسلمانانقتل ، بيش از همه به مسلمان متعصب بود

 ـ شهر سبز ـ  خودگاهزاد بهرا پر نقش و نگارش  فلزیيه و درواز آردرا ويرانآنديوارهای تدافعی 
 منهدم نمود که ،کرد را آبياری می امروزيدر سيستان بند رستم را که ساحات سيستان افغانی. انتقال داد

- کسی موفق بهامروز نيز  به و تا تشگمتروک مبدل ه هاي به ويران چهار طرف آن ایه شهر، اثر آندر
های سيستان دو انگشت دست راستش  در جنگ آهتيمور. ستنا نتواعمار مجدد آن بند مهم و تاريخی شده

 تا؛ زيرا در اثر اين زخم بود آه تيمور لنگ شهرت يافتنام ؛ بهزخم برداشتنيز پای چپش  و  باخترا
  .عمر می لنگيداخير 

  



الدين ميرانشاه و شاهرخ جمال ،، معزالدين عمر شيخرلدين جهانگياغياث:  داشتتيمور چهار پسر     
 .خراسان مقرر شدوالي  شزمان سلطنت پدر دره بود؛ دنيا آمدبه ی زباني تاجيك و در از مادر آهميرزا

پادشاهي اعالن مان شهر دره. م١٤٠٥  به سالازآن سال پس نه افتاد و اتفاق. م١٣٩٦سال  دراين رويداد 
ر ب را  سلطه اش خود در آورد وحاآميتتحت سمرقند و زابلستان را . جا را پايتخت قرار دادهمانکرد و 

شايد تيمور وي را به علت .  بود مدبر، دانشمند و عادليشاهرخ مرد.   وسعت بخشيدزیکای مرآسي
اسرع بهمقام شاهي؛ هاز رسيدن ب وي پس .دوست داشتسران خود همين ويژه گي هايش بيشتر از ساير پ

 فراست خود و خانم يه در ساي،رده بودآوخراسانزمين وارد ر پيكر پدرش ب  را کهيهاي زخموقت
هرات را که به اثر حمالت چنگيز و تيمور ويران شده  ديوارهای تدافعی شهر. ش التيام بخشيدخيرانديش

 ديده از که. م١٤٤٧  تا ١٣٩٩بدينترتيب از سال .  زيادی بنا نمودهرات با شکوساخت و عمانو  از ،بود
 هرات و  مجددعمران را وقف شانهاي ؛ تمام تواناييهم خانمش گوهرشاد جهان فروبست، هم خود او و

  .ند نمود خراسانزمينادبي و های مختلف هنریرشد و انکشاف عرصه

 از لقبچنانكه . دواج نمودازالدين ترخان امير غياث دخترغا شاد آگوهربا . م١٣٨٨ شاهرخ در سال    
اغاجی يا آغجی  و ترخان. مقام وااليی برخوردار بودنزد امير تيمور از پيداست،  امير غياث الدين
 واسطه ميان سلطان و رعيتگردد آه آساني اطالق مي ترك تبارست و بهامرایه دستگا منصب خاص

 نزد سلطان بار می ،رعايت نوبت و رخصتبدون التزام به، ی که داشتندحشمت و نفوذ بخاطر. بودند
امام در جوار مرقد ه، وفات يافت مشهدشهر  در ) ق٨١٦. (م١٤١٤ در سال آه گوهرشادمادر  .يافتند

حيا، با ط، محتا،  وقار، خردمندي باهملک اين  دخترش؛.اشتد نام بانوخانزاده بيگم؛ رضا مدفون گرديد
اطعام و انعام، صدقات سخاوتمند در ، خير و ، آراستهاطفهعدل، پررحم

.  مقام وااليی داشت؛ سياستآگاه از و حسن تدبيربه موصوف ،و خيرات
از ثروت  او .گرديدحل و فصل میتدبير وی به مهم مردم منازعاتاغلب 
عاقالنه ، عالمانه و عادالنه استفاده  به نحو ،که به ارث برده بودايمادی 
- المنفعه و کمک بهاعمار اماکن عامی، زبازساه همه را در را ،کرده
های دور جهت جاعلم و دانش از حتی اهل . ا نيدرسميمصرف هعايا بر
؛  استاش اعمار گرديدهکنار مقبرهوی که در ي همدرسگيری علوم بهفرا

، از همين جهت ادبيات عالقمند بودتاريخ و  او خود به.نددکرمراجعه می
ي مصاحب و نديممهري هروي ـ را به هجري ـ  نهميسدهر ونامي هاعرش

های شاهرخ ميرزا مشورهنشمند در امور دولتی و حکومتی بهگفته ميشود که اين زن دا .بودخود برگزيده 
 شاهرخ ميرزا همچنان در بسياری از سفرها. ميگرفت سهم فعال  نيزيی ميداد و در امور اجرايیسازنده

اکثر . نزد مردم از قدرت و عزت برخوردار بودوهرش نيز وی پس از مرگ ش. کردرا همراهی مي
و پرداخت گری میميانجیاو به ؛پيوستوقوع میهاوقات که مشاجره بين شهزادگان و حکام دولت ب

، مسجد جامع مشهد. ران و آبادی داشتعم به خاصیهتبار توج ترکياين شهبانو. ردآايجاد ميمصالحه 
ست از آثاريست آه  پا برجاهممسجد گوهرشاد که هنوزو  زيبا، هنر معماری و کاشيکاری هایرینوآوبا 
باور نام نامي خودش مسماست، به آه بهدمسجد گوهرشا. اندمصرف شخصي او ساخته شدهبه

که از لحاظ هنر معماری و کاشی  شمرده مي شود دوازده بنای منحصر بفرد جهان  يکی از،باستانشناسان
الدين شمسي هشاد ؛ بقعتاريخی ديگر گوهرزبناهای  ا.شود اسالم شناخته ميجهان يعاليترين بنااری ک

باغ در يک چهار  اصفهان، مسجد شاه ويه، مسجد جمع، تربت شيخ جام، مسجد کبود تبريزدر يزد
های ز از ساختهرم ني، باغ دلکشا و باغ انما، باغ جهانباغ قراچهدر ايران امروزي، همچنان . شيرازست

 يکی در داخل آشور امروزي ما افغانستان، .دگردنهای سابق شان ياد میهم بنام گوهرشادست که هنوز
. باشد ميمدرسه، مسجد و يک مصلیست آه شامل يك هرات 2خيابان های عمرانی گوهرشاد درشاهکار



شاد صرف يکی آنرا گوهر آه  داردد وجومصلیدر آن پنج ؛ ستمنار معروفنام پايهب امروز  آهاين محل
. اند آه پس ازين درباره آنها سخن خواهيم گفتشده ا پيشين بنهایدوره دري آنها است بقيهاعمار نموده

ه بود آه هنوز  اعمار نمود براي خود،ي اين محلجوار مدرسهدر يي نيز همقبرش شاد در زمان حياتگوهر
  .برجاست

 را دربر بيست و يک سال؛ آغاز شد.  ق٨٢٠ =م ١٤١٨ در سالآه عمارت باشکوه مدرسه      ساختن 
 از سرتاسر ، تذهيب کاران و نقاشان خوشنويسانمعماران،ماهرترين . ي اآمال برسدگرفت تا به پايه

زمين بحساب مشرق بيعجايكي از قلمرو خراسان عهد شاهرخ در بسر رسانيدن ساختمان اين مدرسه آه 
ز جهت منظر جای دوم سه بطرف شمال مصلی در مقابل مسجد واقع بود که امدر. ؛ سهم گرفته اندآمدمی

 چندين چوکات را آن در مرکز يهای متعددکمان يک گنبد کماندار بود که ، مدرسه درآمدهرا. را داشت
 هريك ارتفاع وآاري هاي فن مهندسي بودند  مدرسه آه آگنده از ريزههایهمنار. ندوجود آورده بودهب
گوهرشاد در کنار اين  . بودندفلک کشيده شدهر سر ب اهاي اين بن؛ در گوشهرسيده پنجاه متر میآنها باز

نام هب و  که تا اکنون بحال خويش باقی ماندهه است برای خود و شوهرش ساختي زيباييهمدرسه؛ مقبر
ي خير  اين ملكههايوز قبر امر.هراتست افزای شهر زينت)سوزدر زبان گفتاري گمبذ (گنبد سبزي همقبر

.  ق٨٥٠ در سال و دانشمند و فرزندانش درين مقبره قرار دارند؛ ولي هنگامي آه شوهرش شاهرخ ميزرا
باشکوه ي هدر دراخل همين مقبره، هرات انتنقال دادجسدش را به ديده از جهان فروبست، ری در شهر
با جسد پدر را  بود؛ سمرقندوالي   که ـالغ بيک ميرزاـ پسرش  پس ازآن  سالواما د.  ساختندشمدفون
خاک سپرد هب ـ امير تيمور ـ سمرقند انتقال داد و در جوار قبر پدر کالن خودبه خاک گورشاز  يمقدار

  .نامندامروز آن محل را گور امير ميکه 

 ١٠٦ در٦٤آن مساحت  آه گاه بود؛ مسجد عيد اين ساحهي نخستهمنظر     از موضوع دور نشويم؛ 
 ما ترين آثار هنری کشوريکی از زيبانه تنها ، هامدرسه و مصلی اين مسجد و .آردحتوا مي را امتر
يي مسجد دومیدر پهلوي اينها . آيندحساب ميزمين بهشرقمنظير آثار بیي هبلکه در جملشوند، ده ميشمر
به گفته ميرمحمدصديق بنا  . در آن ادأ مي آردند راروزانهي هنمازهای پنجگان گرديده بود آه  اعمارنيز

هاي متفاوت تاريخ ما  آنها به دورههر کدام هاي هرات پنج پايه بوده آه مصلی اصلي تعدادفرهنگ 
ند؛ مصلی دومی را امير تيمور کورگانی  بودبنا نهاده هرات  کرتی اول را سالطين مصلارتباط دارند؛

 سلطان حسين بوط به دوران سلطنت عهد شاهرخ ميرزا و چهارمي مری سوم ياد گارساخته بود و مصل
سالطين اول صفويه به اتمام ي هد که بوسيل بودنسالطين ازبک بنا نهاده مصلي پنجمي را .ستبايقرأ
مير .  با دو منار مرتفع بودندصحن و ايوان و گنبدیداراي  هر يک از اين مصلی ها ٣ .ه استانده شدرس

هر جهت  هرات ازيمصال«:يک ديده است مينويسد را از نزد مذکور هايعبدالکريم بخاری  که مصلی
 آاشيكاري سقف بوده، قسطنطنيهي  گنبدعثمانيهيه به انداز و بزرگيبلندیدر  آني هخوب حفاطت شده قب

 ناگفته نماند آه عمارت گنبد ٤».است جوردیهای طاليی و الاز گل و برگ و نقشپوشيده  ي آنشده
  . مي نامندرمسجد نوي ترآيه را امروز عثمانيه

  فعآل صرف پنج عدد آن باقی مانده؛محل آباد بودپيش درين  نه عدد ميناريکه تا هفتاد سال يهاز جمل     
 ها و تكان.نداداشته شدهميان بر  از يااز بين رفته و برعوامل گوناگونیبنازيرا چهارتاي ديگر آنها 

 رفت و آمد اثر آه از ،زمين محل دايمي ارتعاشات
  ايناحداث شده در ميان سرک باالي نقليه وسايط
 هاآنتخريب امِل شود؛ مهمترين ع ناشي ميهاميناره

 سرك مذآور بنا با آنكه اخيرًا. را فراهم ساخته است
روي ترافيك بسته بر اعتراض فرهنگدوستان هرات به



و مينارهای گشودند  روی ترافيکغنای فرهنگی ما دوباره سرک را بهدشمنان هويت و تاريخ پرشد؛ اما 
 تانکيكي از به اثر اصابت مرمی ها ين مصلييکی از. قرار دادند انهدام باقيمانده را در معرض خطر

؛ صدمۀ زيادی ديده و بيک طرف خم گرديده   آنيهبر بدن. م١٩٨٠لهای سادر يه  روسهاي ارتش سرخ
  .است شدهبستهفلزي يبل يک کًا توسط موقت فروغلتيدن آامل آن، جلوگيری از، ولي براي است

 های داخل ديواريههای پيزارتزيينات قسمت. استنيز متأسفانه به همين حال مواجه گوهرشاد يهمقبر     
تزيينات . استهايش را از دست دادهنگاره سقف گنبد نيز ميان برداشته شده و يک قسمت از ازآن 

اندازد که نوشته می ـ  خواند ميري نهم آشور ـ سده مورخ ناموررا بياد گفته هایي آن انسان باقيمانده
زيبايي به نحو درآن آه است با طنطنه و خيلی مشعشع روشی) مکتب هنری(مکتب گوهرشاد«:است

 ازهر حيث منظم وبا ظرافت ؛مام ساختمان های هرات ديده ميشوددر تيي بازتاب يافته، آثار آن شايسته
های آبی الجوردی ا کاشی مزين بداِر که با نوارهای ساختمانی  چين گوهرشاديهگنبد زيبای مقبر ».است
دارای سه گنبد  و به اين ترتيب .دارد آسمانی رنگ تزيين گرديده؛ دو محفظه يا پوشش تحتانی ديگر نيز و

 ، تحتانی که سقف مقبره را تشکيل ميدهد ياگنبد اولی.  قرار گرفته انديکی باالی ديگرآه  است يا پوشش
 بخوبی وها را اين آرايه تا بيننده بتواند ،است ساخته شدهيارتفاع کمينات سقف؛ بهئظور نمايش تزبمن

  مانعبلند زيرا سقف. تر و زيباتر جلوه دهده را با شکوهفضای داخل مقبر فينات سقئتز ببيند وروشني 
 باران و نفوذ آب جلو تا وی محافظاستيپوشش گنبد دومی .گردد و رؤيت دقيق آن مييناتئنمايی تزجلوه

چه بيشتر نمای بيرونی هر هشکو منظور نيز بهگنبد سومی يا بيرونی.  گرفته بتواند راسقف مقبرهبهبرف 
 ه بسيار از فاصل،ه استو بسيار بلند اعمار گرديديی بشکل استوانهاين بخش آه .  ساخته شده استمقبره
 پنهانی يهيک زين،  محفظه بوده ديوارهای مقبره نيز دارای.استيدهکش آسمانسر به، ه بودديدقابل دور 

  . دارده نيزبام مقبربرد و راهي بهجوف گنبد می راه به،محفظهاين از درون 

های اخل مقبره که در ساختن آن از رنگينات دئ   تز
گرچه گذشت زمان . يباست ز،استفاده شده سرد گرم و

است توانستهساخته، ولي نهرنگ ها را کماين نظاره
.  از بين ببردراآن يزيبايي هاي خيره آنندهجلوه

هاي نسره مقست آهايرواقمزين با  ي مقبرهديوارها
آن سقف تزئينات . استآنها داده، شكوه عجيبي بهزيبا

 با اس آهدايرویي هحاشي بوده، دارای اشکال کوکبی
 خيلی ،استه گرديد متبركآيات قرانی ازي هايکتيبه
-پارچه،  داخل مقبرهيهدر يک گوش. مگير ميباشدچش

رويکار پيش طاق کمان ي سنگ نبشته گمان اغلب که به؛نبشته دار انبار شده است مرمر  سنگي ازهاي
  منقوريخط کوفی معقد بشکل زيباي مرمرين آيات قرانی بهيکتيبهدر اين .  مسجد بوده استمدرسه يا

در صحن . رسندنظر مي بهشاد آغا نيز شاهرخ و گوهريمابشته ها اسدريکی ازاين سنگ ن. استيدهدگر
سنگ مرمرينی لوح  باالی هر قبر. دنموقعيت داريک رديف در آن وسط قسمت ها در گور ،داخل مقبره

اما کدام ضريح يا .  مزين گرديده استهای منحصر بفردکارینکند آن با های زيرينقرار گرفته که قسمت
ست و يا هم  موجود ني،دور نگهداردگان زيارت آنندههای تاريخی را از دسترسی سنگحلوکه اين کتاره 

هايي در شمعداني در سقف و قنديل يا  چلچراغ موجويتآثارهمين گونه  به. استاز بين رفته ،اگر بوده
در ساختمان ه ي اين محل حاآي از آنست آآتيبه . خبري نيستخود آنهااآنون از اما  بوده، ديوارها هويدا
که  سهمي داشته مهندس عمادالدين نيز معمار، الدينقوامي استاد هعالو بر؛، مسجد و مقبرهاين مدرسه

 خطاط ، نقاش ونان نام اشخاص ديگريکه بحيث رسامهمچ. الدين بوده باشدقواماستاد  معاون  استممکن
، جعفر جالل واجه قمرعلی هرویخ: د بحث ياد گرديده اند؛ عبارت اندی موردر کتيبه راتااين عم



کتيبه اين ). شود خوانده ميميرک اصفهانی، ايرانآه در آثار امروزي ( هروی و خواجه ميرک هروی
 صورت گرفته  ميرک هروی تزئين و تذهيب آن توسطجعفر جالل هروی نوشته شده وبه خط زيباي 

  .است

 .سنگ سفيد منقشی را گذاشته اند،  گوهرشاديهبرمقي های دروازهدر نزديکی فته نبايد گذاشت کهناگ     
روايت شفاهی متولی  قرار.  منتقل شده باشد تخريب شده به اينجايهصحن حويلی مدرسآه ممكن است از 

برای معماران ، هامصلی ساختمان جريان پهلوانی بوده که درسنگ گور  لوح،اين يكيزيارتگاه؛  اين
  .ه استخشت پرتاب می نمود

 همه محصول استعداد ذاتی، خالقيت، ابتکار و ،کار اين ساختمان باشکوه وارسی از رح پالن وط     
- ميشيراز او را اهل منابع ايرانی است که ـ الدين معماروام ـ استاد قمرد هراتزحمات شباروزی بزرگ

 نيز از شاد مشهدمسجد گوهرعهده داشت، هرا ب رياست هيأت معماران دربار آه الدينقواماستاد . دانند
استعداد و  آغا واقع بود، شادملکه گوهراو آه مورد لطف و حمايت . محصوالت هنر و زحمات وي است

. گفت و به دانش نجوم نيز مهارت داشتشد؛ زيرا او شعر مي خالصه نمي فن معماریبه شمهارت
علت اشتباهي در قند، به تيمور در سمرخود نوشته است آه زمانيالشعرأي دولتشاه سمرقندي در تذآرة

  اميرمجلساز  ييكبه چندي بعد او خود را . امور بنايي بر او خشمگين گرديده از آار منفكش ساخت
الدين عرض رساند آه استاد قوامتيمور بهآسي از دوستان .  نيز درآنجا حضور داشت خودرساند آه شاه

او را پذيرفت ولي همينكه آتابش تيمور تقديم آند، يي در تنجيم نوشته و آرزو دارد آن را به پادشاه رساله
  :البديهه گفترا به دست گرفت؛ في

  ٥ ! نيز پرداختيآه بر آسمان    ؟تو آار زمين را نكو ساختي    

خانم گالينه ـ روسی      پژوهشگر و باستانشناس 
در ، تاريخ صنايع قديم افغانستاندر آتاب   ـگاچينکواپو

الدين معمار نخستين قوام :نويسد ميمورد گنبد سبز
 تازه و يي بديع، گنبدي را به چنين شيوهآسيست آه

ي حقيقت آنست آه شيوه.  استابتكاري اعمار نموده
 حد کمال آخرينبه  گوهرشاديهدر مقبرگنبدسازي 

، زيرا استرسيده
 علمي و تكنيك تخنيک

أثير بر بيننده تژرف آن 
کاری پالسترميان بادبانها با طريق پر نمودن . بس مهمی وارد ميکند

چي بيشتر و معماريست که هرهنر بديع چنان يك شيوه جالب و منقوش 
خود را اضافه تر بهتعجب و حيرت بيننده ،  شود نگريستهآن تر بهدقيق

 آن بيحد جالب  نقاشی رنگينکاری و مناظر منبتآند زيرامیجلب 
های خشتي ديوارها هزارتهداب تا پي ازدر بخش پاييني مقبره، . توجهست

متن طاليی رنگ  از پيزاره گرفته شده و باالتر رنگين کاشی موزائيک
 تمام ساحه  آنخط پالسترکاری منقوش آه  وجود دارديرسم ها و نقوش

 خطوطاين بخش آگنده از .  ادامه مي يابدگنبدبه را احاطه کرده و تا 
  آامل ويسدهپنج   آه گذشت ناگفته نبايد گذاشت٦.هندسی ميباشدآامل 
هاي  آسيبتعميري همحيط خارج گنبد و بدنبه ، گرم و سرد روزگارمرور



هارا تا حدود زيادي مرمت اين خرابي داکار يهموسس. م١٩٩٥در سال اما . ده بودوروارد آفراواني 
 حال خويشه ب،های آن از بين رفته استنوشته نقوش وهای داخل و خارج مقبره که است؛ ولي بخشنموده

  .ه است ترميم گرديدها نقوش و نبشته بازسازيساده و بدون و به صورت ،شدهگذاشته 

شخص خود و شوهرش ـ گرچي گوهرشاد بيگم اين مقبره را براي    
گفته شد پسرش، جسد شاهرخ ميرزا ـ اعمار نموده بود؛ ولي چنانكه 
ري از امروز آساني ديگشاهرخ ميرزا از آنار او دور ساخت؛ ولي 

اند آه در نيكوسرشت خفتهي ين ملكهفرزندان و اهل خانواده در آنار ا
 درهايي آه شخصيتيكي ازين : پردازيمبازشناسي آنها ميذيل به
ميرزا جوانمرگش ـ  خفته است، پسر گوهرشاد مرقد جوار

 سمت پدر ر دربادرآه بايسنقر ن ميرزا غياث الدي.  ـ استبايسنقر
ديده  سالگی ٣٧به عمر .  ق٨٣٧ =م ١٤٣٤ لسا دروزارت داشت، 

 و در سپيد صورت گرفتباغ  او در مراسم تکفين. از جهان فروبست
 ي بودمردر، ميرزابايسنق  ٧.يي آه مادرش ساخته بود مدفون گرديدمقبره

 را با خطوط هفت گانه .خوش طبع، هنرمند، هنرپرور و شجاع
هنرستان خطاطی و نقاشی هرات مرهون اين . تاد بوداس خط ثلثمهارت تام مي نوشت، ولي در نوشتن 

جعفر . دکرچهارصد تن کاتب، مصور، مذهب و مجلد کار میآده هنرين در .  واالگهر ميباشديهشهزاد
 گلستان  آاخدر موزيم خط بايسنقر ميرزايی بهشهنامه. آن نگارستان بودي هبايسنقری رئيس کتابخان

برت . پروفيسور د. د؛ موجود است نقاشی هرات را با خود داراز شهکارهای  تصوير٢٢تهران که 
  ٨.عالی ترين و گرانبها ترين کتاب دانسته است،  اين کتاب را در تاريخ زندگی بشر موزيم بريتانيا،رئيس

بر پيشانی ايوان  آه ،ر ميرزا موجودستکتيبه يی به خط ثلث جلی بايسنق نيز ر مسجد گوهرشاد مشهدد
 معروف هنرمند ؛ ميرزا بايسنقر. را در خود جا داده استهای هنر خطاطیشهکارز ا يكي مقصوره

 تا ه بودداد او دستوربه.  فرستادچيندر رأس هيأتي به آشور را ـ غياث الدين نقاش خواجه ـ رات ه
 يیروزنامچهرا ثبت  تا زمان برگشت خويش هراتيهطنلز دارالس عزيمت اش از روزخاطرات سفر
ها، عظمت پادشاهان و عمارات، قواعد شهر و  وصف واليات،هاشرح چگونگی راهنيز سازد؛ و او 

 را و غيره ، اطوار ملوک نامدارسياست ايشان، عجايبات آن بالد و ديار و داري کشورهايهطريق
ي خودرا اين سفرنامه. ق٨٢٥ م١٤٢٠ رمضان سالهرات در م بازگشت بهروزمره نوشته و در هنگا

  . نمود ميرزا بايسنقرتقديم 

  :استها گرديده، چنينش آه ثبت تذآرهکالمي از هنمون. ميسرودهم ر  بايسنقر شع   ميرزا

  هست ولی مهرش بسی در جان ما    نديدم آن دو رخ اکنون دو ماهست  

  تـسـاهـادشـان پـوبـالم روی خــغ    قـــرــنـــسـياـبد ــالم روی او شـغ  

افسوس که اجل مجالش نداد تا در . برای تعميم و انکشاف هنر بسيار کوشيدالدين خود وبايسنقر مانند      
 واتاريخ وفات  . چه هيوالی مرگ وی را درعنفوان جوانی بکام خود فروبرد؛اين راستا زيادتر کار کند

  :ندرا چنين دريافته ا

  ل عالم خبرمـو به اهـ بگ:گفتا که    نقر سحرمـبايس ،عيدـطان سـسل    

  »مر دراز پدرمـبادا به جهان ع«    اتم اينستـاريخ وفمن رفتم و ت    



 توسط  تيموريان هرات عهدهنر وبناي نخستين دانش سنگ، اشاره نموديمآه پيش ازين نيز ييگونه     به
 بينتأسي از سلوك آنها، ، بهعلم دوستی هنرپروری و ولي ؛ه شدگوهرشاد بانو و شاهرخ ميرزا گذاشت

ميرزا الغ بيگ  ـ شانديگر علمی پسر خدمات هنری وچنانكه . د گرديبدلم کواخالف شان بيک عنعنۀ ني
  .ي اين امرستـ مثال برجسته

ه و در از بطن گوهرشاد آغا زاده شد. م١٣٩٤در سال ، پسر چهارمی شاهرخ ميرزا بود آهالغ بيگ      
شباروزي  پنجم اوقات يک او درآن سرزمين، .ساليان نوجواني از سوي پدر والي پاردريا تعيين گرديد

دانش نجوم بهچون . نمودسپری میتحقيقات علمی را به آنيهد را صرف امور دولتی ميکرد و بقيخو
 علوم رياضی ي برايمرکز و در پهلوي آن معروف سمرقند را گذاشتي هخاندصبنای ردلبستگي داشت، 
ق همين گروه بود که به اتفا. ودنددر آنجا مصروف کار باين ساحه  تن از دانشمندان ٦٠تأسيس کرد که 
 از برآت توجه و دانشپروي الغ بيگ بود .انت رادر رياضی نوشتندجهای سينوس و تانالغ بيگ فرمول

. ناسي بودشآه در روزگار وي حتي مباحثات آوچه بازار سمرقند پيرامون مسايل رياضي و ستاره
الّدين  معيننام گار آه با همراي يكي از دوستانش به همانروزدان رياضي آاشاني دانشمند الّدين جمشيد غياث
 در نامه هايي به والدش نوشته بود آه دانش رياضي و ،پدرش به سمرقند فرستاده شده بودتوسط ؛ آاشاني

 قدر وسعت يافته است آه حتي مردم در سر بازار و روي آوچه ها هم به نجوم در شهر سمرقند آن
را در  نيز بود اين آتاب مقدس نآقرآه قاري غ بيگ ال ٩.م مشغول اندمباحثه روي موضوعات اين دو عل

 از همين جهت ؛ نداشتي خوبيه دانشمند بزرگی بود اما از سياست سر رشتوی. ماه از بر کردمدت شش
 بقتل ،که حاکم بلخ بود ـ عبداللطيف ـ اشبه دستور پسر نيمه ديوانه. ق ٨٥٣ =م ١٤٥٠ سالبود آه در 

بقتل نيز حاکم سمرقند را  ـ ميرزا عبدالعزيز ـ در کوچکتر خود که براستلطيف همان کسيعبدال. رسيد
قتل ي تهسرانجام بعد از يک سال از توط. را نيز تاراج نمود) گوهرشاد آغا (اشهدارايی جد و درسان

يز نبيگ شعر ميرزا الغ. بيگ آويختندالغي هطاق مدرس به، جدا کردهقاتلين سرش را از تن. پدرکشته شد
  :ش اينستکالميي از هنمونسرود؛ مي

  زير نگين تست             شوخی مکن که چشم بد اندر کمين تستهرچند ملک حسن به  

جذر  مد و  واينديدگر مبدل شهزادگان تيموری ميدان تاخت وتازبهخراسان ، وفات شاهرخ بعد از     
چه  دنياي ه که باالی جيف گرديد شهزادگانينم ازکدانع انعکاس طبيعت و شخصيت اصلی هرزمانی ما

  . در نبرد بودندًا با يكي ديگر و چه جبرًاعمد

؛ شاد مدفون انددر جوار مرقد گوهر ديگري آه تن     دو 
 سالي  ـ درگذشتهميرزا جوگی، پسر ديگرش ـ يكي

 فرزند لدولهاعألاش نواسهديگري و   ق٨٤٨ =م ١٤٤٦
 سفر بی بازگشتوله در ايام عألالد. ستبايسنقرميرزا 
چون . ، در هرات قايم مقام او بودعراق عجم از خشاهر

 رد حمايهسلطان در جريان اين سفر درگذشت، او آه مو
بر سرير داشت، قرار  ـ  گوهرشادمادرآالنش ـ ملكه
؛ زيرا پدرش شاهزاده بايسنقر آه سلطنت جلوس نمود

مملکت داری بطور الزم دسترسی نداشت ازين لحاظ در کار سياست و ، دانشمند رياضی و فزيک بود
اين عمل باعث ناراحتی و ، ولي  بر سرير سلطنت جلوس نمود،هقرار گرفتت ملكه عالالدوله مورد حماي

 و عألالدوله گرديده، آاآا از بيگالغ ميان  باعث عداوتنهايتًا وه؛ کدورت بين اعضای خانواده گرديد
 سبِب انتقال ين دشمنیهم. مشهد فرار نموده بهلعالالدو، ات لشکر کشيدههراش در سمرقند بر برادرزاده



 هريك  شخصيت اصلی وازينجاست که خانه جنگی آغاز شده .يدرد گقندسمراز هرات به سد شاهرخج
، غلبه و اسارت  تاريخ به جز ازجنگ و گريزيه حافظ ابهام منکسف مانده ويهزير پردگان ازين شهزاده
 نام و نشان شاهرخ و دولت تيموري در پايان عهد اين سالله .هم ديگری در خاطره ندارداوشان چيز م

 شكوه دوران سلطنت شاهرخ را هابود آه توسط سلطان حسين بايقرا احيا گرديد ورنه اين خانه جنگي
  .گان آرده بودپايمال آز ميرزاده

 های در زمان حيات خود تلخکامی؛ن بوديزم که اشرف زنان خراسان ـنيکوکاریي هاين الهـ شاد   گوهر
زمان حيات وی زندگی را  درخردمندش پسران هنرمند و شوهرش .  ديد چشيد و بسا ديدنی هازيادي

در نهم .  ق٨٦١ =م ١٤٥٧ يخهم باالخره بتار خودش.  شتافتندديار باقی  بهدهنموبرای هميش ترک 
محمد ند ميرزا سلطانسعيد فرز تاريخ غبار؛ ابوروايتبه.  يد ميرزا بشهادت رسيدسعورمضان توسط اب

عهده  را بهشادبيگ فرزند گوهر الغت ابتدا مالزمامير تيمور بود که دري هشاه و کواسميراني هنواس
اما زندان افگند؛ بهرا در سمرقند وابيگ عبداللطيف پسر الغازينرو. داشت؛ سپس به جمع مخالفين پيوست

م ١٤٥٧ برد و تابرا از بين ميرزا عبداهللا  . ق٨٥٥ =م ١٤٥٢ در ساله نمودحبس فرار ماز وي توانست 
- جنگ با ميرزا شاه آنکه ابراهيم ميرزا در ازپس . دست بگيرد را بهسمرقندزمام حكومت .  ق٨٦١ =

با گذشتن از درياي . به قصد تسخير خراسان حرکت نمودپاردريا سعيد از بو، امحمود مصروف گشت
 ولي ازين حقيقت ؛ افگندزندانبهشاد را گوهر در ابتدأ .ت گذاشت و آنشهر را تسخير کردهراپا به، آمو

 براي تواندنمیشت شاد که نفوذ عميقی در بين مردم و شهزادگان تيموری دابا موجوديت گوهرآگاه بود 
باغ ؛ در لديناختياراي هشتن در دفاع از قلعدست داي هبه بهانرا  او لذا ؛مدت زيادي هرات را نگهدارد
قبر  جوار در گنبد سبزي هرا در مقبراو د مردم هرات جس. شهادت رساندسپيد که شرح آن قبآل گذشت به

  قرار١٠.ندآرد دفن  ـیگبايسنقر ميرزا و ميرزا محمد جو و آرامگاه پسرانش ـ شاهرخ ميرزاخالي خالي 
بدست ميرزا  . ق٨٧٢ =م ١٤٦٨ در نيز  خودميرزا ابوسعيد؛ حبيب السير تاريخ معروف روايت

شاد کشته انتقام خون گوهروهرشاد آغا ؛ بهيادگارمحمد بن سلطان محمد ميرزا بن بايسنقر ميرزا پسر گ
  .شد

 را سنت نيکوی هنرپروری بی مانندی ،تاريخ فرهنگی زنان افغانستان در که !   روان گوهرشاد شاد باد
  . يادگار گذاشت از خود بههای بعدین و نسلخوبی برای بقيه زناسرمشق  بجا گذاشت و خود از

  قـشـارد عـی بــو مـام تــيغـامه و پـاز ن    شقـارد عـی بـو مـام تـه از نـو کـی تـآن  

  شقـرد عــای بـو مــام تــآری ز در و ب    شتعاشق شود آنکس که به کوی تو گذ  

  موالنا جامی هروی

 زمان ظهور دو قدرت استعماری انگليس و روس کماکان   تا،شاد برافروخته بودچراغی را که گوهر     
ي خاموش تا باآلخره به شده رفت دريج کم نورته؛ اين چراغ بهند اما با آمدن انگليس در. روشن بود

 بر ها احتمالی روسيهحمله آه در صورت  بهانزير عنوان اين ،شاد گوهريهمسجد و مدرس .راييدگ
 امير باروت نقب و آن توسط یدو مصال استفاده خواهد شد، با سنگريِث حبهبناهای تاريخی هرات ازين 

 قديم هرات که يادگار ديوارهای تدافعی شهرس ـ تخريب گرديد و  انگلي بزرگعاملعبدالرحمن ـ اين 
 .خاك يكسان ساخته شدندبهشاه مدظاهرح سلطنت نادرخان و پسرش م عهدبود؛ درعصر شاهرخ 

والی  (زايی توسط عمال دولت محمدشهر، آن مردميهگفتبه؛ بنا اختيارالدين يه قلع ياهرات باالحصار
 مذکور يهقلعي ههای پختخشت.  گرديدمخروبه تبديل  به،تيموريانهاي هدفنيه دستيابی بيه به بهان)هرات

قول معي هاستفاد قديمي هایزعم خودشان از خشت تا به،را در پياده روهای شهر هرات فرش نمودند



 پارک فعًال(سعيد مشعل که در پارک سينما محمدميراثر استاد های چهاراسب مجسمه .بعمل آورده باشند
از   معدوم وًاعمد ها اثر تاريخی مااين ترتيب صد توسط طالبان تخريب گرديد و به،گذاشته شده بود) گلها

هرات را نيز  معروف و مناطق اماکن اسامی تاريخی ازي خرهمه اينکه ببدتر از. ندميان برداشته شد
- زرغون و قره تپه را بهپشتونقلعه؛ شافالن را بهاسالمشيندند ؛ کافرقلعه را به را بهسبزوار: ر دادنديتغي
  با تاريخ و راماآه اين بود های تخريبی و غير مردمی ين همه فعاليتهدف از. تغيير نام دادندغندی ورت

نه تنها در  با قوت تمام خود ، فراوان اين پروسهبا تأسفامروز نيز . سازندبيگانه ن فرهنگ نياکان ما
فرهنگ؛ اينست نماد تنزل معنوی بشر که بنام خدمت به. انستان ادامه داردافغ سرتاسر  بلکه در،هرات

 يه با ديد،م سر ديده شده نميتواندباد را که با چشاميدوارم مردم ما اين تند. دايندزهارا میمدنيت و فرهنگ
. ؛ دريغ نورزند تاريخ ما مفيد واقع شده ميتوانددل بنگرند واز انجام هر کاری که برای حفظ هويت و

  پايان

  :خذآپاورقی و م

  .ی روشناييستا بمعن آه واژه ايست اوستايي؛ هریـ١ 

   .٢٠٩. ص.  اثر مهرداد مهرين.  شرقيهفلسفـ       

عيد کرده آمد و خوانها  و«:يخ بيهقی آمدهتار  در.شدمیه  ناميدر سابق خدابانبان هرات دا خييهمنطق ـ ٢
هيچ روزگار  داد که روز بديد، اقرار آنيه، هرکس که نظاردشت خدابانامير به. نهادند و شراب دادند

ميگفتند و بعبارت فرس » کوی خدايگان« را آنان سابقدر زم: اسفزاری گويد ».ياد نداردبهچنين لشکر 
ه دوفرم در همين محل سكنا داشته؛ چنانكه  جامی نورالدين عبدالرحمنحضرت .را گويندخدايگان پادشاه 

  : است

  حديث روضه مکن جای، اين نه بس مارا       

  که  در  سواد هری  ساکن   خيابانم            
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