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  یک فصل تاریخ در چهره های ماندگار
  :فرھنگی بھ سلسلھ ی پژوھشھای تاریخی، ادبی و

  )تیموریان عصر شکوھمندی ھرات در(

  )صباح( پژوھشی از

  ٢بخش 

  
*    *    *  

  

  تیموریان عصر ھرات در

  
  

مانده از روزگار   ، بنایی تاریخی در شھر ھرات بجای)مشھور بھ قلعھ اختیارالدین(ھرات اَرگ 

قلعھ اختیارالدین معروف بھ ارگ ھرات باستان کھ یکی از قدیمی ترین آثار باستانی . اسکندر مقدونی

، در آنجا این دژ را برای )ھرات امروزی(افغانستان است اسکندر پس از تصرف شھر آرتاکوآنا 
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، حفظ نظامیان از شورش ھدف از ساختن این دژ. نظامیان خود ساخت کھ بقایای آن ھنوز باقی است

ٔ مقدونی اکنون در وسط شھر ھرات  این بنای عظیم ھم. ھا بود احتمالی مردم شھر در برابر سلطھ

  . موجود است

دژ اختیارالدین نخستین دژ استوار ھرات در افغانستان است کھ اھالی آن بھ راھنمایی شمیره دختر 

ٔ چھارم پیش از میالد در . باد کردندفریدون بھ منظور رھایی از چیرگی و باجگیری دشمن آ در سده

این دژ دوباره در اثر . پی تھاجم اسکندر مقدونی ویران ولی پس از آن بھ فرمان خود او ازنو آباد شد

توسط وزیرش اختیارالدین آباد شده ) ٧٠۶ -  ۶٨٧(ھجوم چنگیز ویران ولی بعدآ در عصر فخرالدین 

دوره شاھرخ فرزند تیمور کھ پایتخت خراسان را از سمرقند بھ ) ٨١٠(در سال . و بنام وی نامیده شد

  . ھای گذشتھ بھ استوارسازی و آراستن این دژ نیز پرداختھ شد ھرات انتقال داد عالوه بر ترمیم ویرانی

ارسی بھ نام ھای ھرا، ھراه، ھری وھریوا نیز پھرات در ادبیات . بوده است» آریا«نام باستانی ھرات

  . ستخوانده شده ا

  . ھرات قبل از کشف راه دریائی ھند بر سر راه بازرگانی بین ایران و ھند قرار داشت

  . مورخ یونانی ھرودت از آن نام برده است. قبل از میالد این شھر را گشود ٣٣٠اسکندر مقدونی در 

  . در دوره ساسانی از مراکز مھم نظامی و منطقھ مرزی در مقابلھ با ھیاطلھ بوده است

  . یا کمی پس از آن بھ دست اعراب مسلمان فتح شد. ق. ه ٣١ل در سا

در سنھ ثمان و اربع مائھ فرمود ما : بیھقی در تاریخ خود می گوید. ھرات را دل خراسان خوانده اند

خواجھ عبدهللا انصاری معروف بھ پیر ھرات در این شھر . را تا ھرات رفتیم کھ واسطھ خراسان است

یز در روستای گازرگاه نزدیک ھرات است کھ بھ فرمان شاھرخ تیموری آرامگاه او ن. می زیست

  . ساختھ شد

شاھرخ فرزند تیمور و ھمسرش گوھرشاد پایتخت . ھرات را فتح کرد. ق. ه ٧٨٢امیر تیمور در سال 

  . م از سمرقند بھ ھرات منتقل کردند ١۴٠١تیموریان را در سال 

کمال الدین بھزاد نقاش دربار تیموریان در ھرات می . ھرات در دوره تیموریان بھ اوج رونق رسید

امیرعلی شیر نوایی وزیر سلطان حسین بایقرا کھ خود نیز نویسنده و شاعر بود بھ تشویق . زیست

در دوران صفوی ھرات مھمترین شھر و . ھنرمندان و ادیبان و ساختن بنا ھایی در ھرات پرداخت

طمع ازبکان بودحتی چندبار این شھر بھ دست مرکز خراسان محسوب می شد و ھمواره مورد 

اما سلطھ ازبکان بر این شھر بھ صورت کوتاه مدت بود و آنھا از دوره ھای فترت در . ازبکان افتاد

اوایل سلطنت شاه طھماسب اول و اوایل سلطنت سلطان محمد خدابنده و شاه عباس اول استفاده کردند 

گفتنی است شاه عباس در این شھر بھ دنیا . شغال داشتندو ھر بار برای مدت کمی این شھر را در ا
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پس از سقوط صفویان ھرات در . آمد و تا پیش از بھ سلطنت رسیدن در این شھر زندگی میکرد

  . پس از مرگ نادر افغان ھا بر ھرات مسلط شدند. ابدالی بود و بھ دست نادرشاه افشار افتاد تصرف

  مکانھای تاریخی ھرات 

  ارگ ھرات 

  د جامع مسج

  ) آرامگاه پیر ھرات(کازرگاه شریف 

  مسجد گوھرشاد بیگم 

  قلعھ اختیارالدین ھرات 

  شاھرخ میرزا 

  مناره ھا 

  . چشت شریف

آسیای (در ترکستان  سمرقند از توابع شھرکش و در ماوراءالنھر اى از قبایل ترک تیمور در خانواده

م دیده بھ جھان گشود و خیلی زود در  سیزده سی وپنج/ ق  -ھفتصدوسی وشش در  - ) فعلی مرکزی

اش در  پدرش تراغاى، از جنگجویان ایل برالس بود کھ طایفھ. سوارکاری و تیر اندازی مھارت یافت

م، فردى بھ نام تغلق تیمور،  -سیزده شصت در . این نواحى از قدرت و نفوذ محلى برخوردار بودند

 - حاجى برالس کھ دفاع از شھر کش . شکر کشیدل ماوراءالنھر جغتاى، از ترکستان بھ از نوادگان

 - را در مقابل این مھاجم دشوار یافت، دفاع از والیت را بھ پسر تراغاى  - بعدھا شھر سبز خوانده شد 

بیست تیمور کھ در چنین آشوبى قدم بھ صحنھ حوادث گذاشت در آن ھنگام . سپرد -تیمور گورکان 

و سیاست، از ھمان آغاز کار، و با اظھار طاعت نسبت بھ تیمور توانست با زیرکى . سال داشت وپنج

بناى  -نواده قزغن در کابل  -سپس با امیر حسین . مھاجمان، شھر کش را از قتل و غارت نجات دھد

تیمور بھ سبب . را بھ عقد ازدواج خود درآورد -اولجاى ترکان  -دوستى گذاشت و باالخره خواھر او 

مع ھذا، دوستى تیمور با . مشھور شدوامیر حسین بھ گورکان، دامادھمین خویشاوندى، در خانواده 

در آخرین . امیر حسین دیرى نپایید و با مرگ اولجاى ترکان، جنگ بین این دو امیر اجتناب ناپذیر شد

با . بلخ، بھ محاصره سپاه تیمور درآمد و امیر حسین مغلوب و مقتول شد نزدیک نبرد، قلعھ ھندوان

چھار تن از زنان . ر در بلخ بھ فرمانروایى مستقل رسیدو خود را صاحبقران خوانداین پیروزى تیمو

  . امیر حسین را نیز بھ ازدواج خود درآورد و باقى را بھ سرداران بخشید

نیز چند  سیستان در جنگ با والی. پس از آن بھ ماوراءالنھر رفت وسمرقند را پایتخت خویش ساخت

تش قطع شد و پای راستش چنان صدمھ دید کھ تا پایان عمر زخم برداشت، دو انگشت دست راس

بعد از قدرت یافتنش و یا شاید در زمان . لنگید و بھ این دلیل بھ تیمور لنگ شھرت یافت می
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چنگیز خان مغول می  -و شاید افسانھ ای - جانشینانش، نسب او را بھ سردار و خویشاوند نزدیک

  . تند خود را جانشینان چنگیز قلمداد کننداین بدان جھت بود کھ می خواس. رساندند

تیمور از ابتدای . یکی از شگفت انگیز ترین ویژگی ھای تیمور، فتوحات او در سنین باالی اوست

گویی تنھا نظاره گر حوادث . جوانی، ھیچ نقش جدی و مھمی در تاریخ تحوالت منطقھ خودش ندارد

خصوصا . آمد اما او ھیچ واکنشی نشان نداد بسیاری رخدادھا در منطقھ او بوجود. است و منتظر

شواھد بسیار فراوانی وجود دارد کھ بھ دقت بھ تحوالت داخلی می نگریست و مواظب اختالفات 

او منتظر فرصت مناسب بود و بھ دقت برنامھ . موجود میان شاھان و سردستگان داخلی و مغول بود

ه سالگی است کھ ناگاه این چشمھ خروشان بھ تنھا در سنین حدود پنجا. ھایش را تنظیم نموده بود

 . جوشش می آید و بخش بزرگی از دنیای آن زمان را فتح می کند

ھمھ جھان . یعنی تقریبا ھیچ گاه در دوره فتوحاتش شکست نمی خورد. تیمور فاتح خیلی خوبی است

با دارد، بازھم از  چنانچھ شھر مسکو، با وجود فاصلھ بسیار طوالنی ای کھ. پیرامونش را فتح می کند

 . ھجوم بھ آنجا باز نمی ماند

و ھمھ . فعلی، فاصلھ ھایی بسیار طوالنی ھستند ترکیھ و مناطق شرقی سوریھ ھند و بخش ھایی از

می دانیم کھ تدارکات برای یک لشگر کشی اھمیتی بسیار زیاد دارد و حتی چنانچھ بدرستی برنامھ 

اما ھیچ . محاصره شدن، لشگر حملھ کننده نابود خواھد شد ریزی نشود، بعد از ھجوم اولیھ، در اثر

یک از این موارد از حملھ ھا و تصرفات تیمور گزارش نشده است و این قدرت برنامھ ریزی نظامی 

 . بسیار زیاد و درخشانی را می طلبد

طوری امپرا. اما تقریبا ھیچ یک از مناطق فتح شده، در اختیار و تصرف جانشینانش باقی نمی ماند

البتھ . او، بھ سرعت و پس از مرگ او فرو می پاشد و تنھا بھ منطقھ خراسان محدود می گردد

و تمامی خراسان امروزی و بخشی از ) فعلی افغانستان(خراسان بزرگ یعنی تمامی ماوراء النھر 

 . سیستان

ی سبب می شود تا این جھان گیری و نھ جھان داری، بسیار ما را بھ تأمل فرا می خواند کھ چھ عوامل

یک سلسلھ براستی شکل بگیرد و باقی بماند و کدامین عوامل در عملکر تیمور نبوده است و چنین 

 توانایی بسیار در فتح کردن و عدم توانایی بازماندگان در ادامھ آن، بھ ھمین شکل در. شده است

سیار خشن بود و موارد تیمور ب. نیز مشاھده می شود و جای بررسی بیشتر و کاملتر دارد نادرشاه

اما تیمور عالوه بر آن، بسیاری از . بسیار زیادی از قتل عام و خشونت ھایش آورده شده است

مواردی زیادی از . ھنرمندان و دانشمندان شھرھای فتح شده را بھ پایتخت خود یعنی سمرقند می آورد

ت کھ توسط تیمور بھ سمرقند نقاشان برجستھ و استادان معماری، فقھا و نظائر آن وجود داشتھ اس
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این موارد نقش فراوانی در تحوالت بزرگ ھنری و فرھنگی در عصر پس از تیمور . آورده شده است

  . داشتھ است

  :تیمور پس از تصرف شیراز با آگاھی از این بیت حافظ کھ می گوید{ 

  اگر آن ترک شیرازی بھ دست آرد دل ما را 

  بخارا رابھ خال ھندویش بخشم سمرقند و 

در آن زمان شیراز دارای دختران و زنان بسیار زیبایی بود کھ حاصل ازدواج سربازان مغول با مردم (

  ) شھر بودند

  تیمور فرمان می دھد تا حافظ را بھ نزد خود بیاورند سپس با لحنی تحقیرآمیز بھ او می گوید 

تا بتوانم شھرھای لطیف و ناز  ای مردک من کشورھا و شھرھای زیادی را با خاک یکسان کرده ام« 

سمرقند و بخارا را رونق بخشم آن وقت تو ھمین طوری پایتخت من سمرقند و شھر بخارا را بھ یک 

  »؟!خال می فروشی 

ای سلطان بزرگ با چنین بخششھایی است کھ من بھ این روز افتاده ام و چیزی « : حافظ پاسخ می دھد

  » ندارم 

ھ وجد آمده بود نھ تنھا او را مورد مالمت و سرزنش قرار نمی دھد بلکھ تیمور کھ از این سخن حافظ ب

 } . با ھدایایی او را بدرقھ می کند

فردی . فرزند تیمور کھ پس از او بھ حکومت رسید، درست نقطھ مقابل پدرش بود شاھرخ میرزا

ھمین  .فرھنگ دوست، با رفتاری غیر نظامی و بھ شدت ترویج کننده ھنر و معماری و فرھنگ

خود از  الغ بیک ویژگی ھا در پاره ای از جانشینان شاھرخ نیز، ادامھ یافت و حتی کسانی ھمچون

 . ھنرمندان و دانشمندان عصر خود محسوب می شدند

ھمھ این عوامل و خصوصا تجمع ثروتی کھ تیمور فراھم آورده بود و میزان باالیی از ھنرمندان کھ 

بودند، سبب شد تا با حمایت کسانی ھمچون شاھرخ تیموری و  در مناطقی نظیر سمرقند گرد آمده

 . آثار درخشانی از ھنر و معماری و نقاشی و خطاطی پدید بیاید گوھرشاد ھمسرش

گویی بازی روزگار کار را با تیمور و فرزندان و جانشینانش بھ آخر برده است کھ از پدری تا آن 

چنانچھ حتی علم و دانش نیز . گ دوست بھ وجود بیایدزورگو، فرزندانی چنین ھنرپرور و فرھن اندازه

و با نظارت  الغ بیک تیموری کھ با حمایت رصدخانھ الغ بیگی در این دوره درخششی داشتھ است و

پاره ای از . غیاث الدین جمشید بنا شد، نمونھ ای از این موارد است دانشمند بزرگ عصر یعنی

دارند کھ بطور کامل با حمایت شاھزاده ھای تیموری در  مکتب ھرات زیباترین نقاشی ھا، ریشھ در

. برخاستھ از چنین مکتبی است کمال الدین بھزاد شکل گرفت و استاد بزرگ نقاشی یعنی ھرات شھر

در دوره جانشینان تیمور شکل گرفت و آخرین مراحل  خط نستعلیق ارسی نظیرپخطوط زیبای 
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از زیباترین آثار معماری در این دوره بھ وجود آمد کھ  پاره ای. تکاملی اش را در این دوره طی نمود

این مسجد کھ با حمایت گوھرشاد ھمسر شاھرخ . اشاره نمود مسجد گوھرشاد از آن جملھ می توان بھ

در گوشھ ای کتیبھ ھای این . تیموری ساختھ شده است، یکی از درخشان ترین آثار معماری است

از شاھزادگان تیموری وجود دارد کھ  بایسنقر میرزا بھ ای ازآن، کتی ایوان مقصوره مسجد و در سمت

  . خود از خطاطان بزرگ عصر خویش بود

رو ھنرمندان و  از این. داد بود ولی بھ دانش و ھنر عالقھ نشان می دیکتاتورتیمور با اینکھ بسیار 

ن تیموریان را پی گذار دودما فرزندان او نیز سیاست بنیان. صنعتگران از کشتارھایش در امان بودند

ھنر نگارگری یا نقاشی . توان بھ راه اندازی رصدخانھ، مسجد و مدرسھ اشاره کرد گرفتند ازجملھ می

شاھرخ پسر . و نیز خوشنویسی در این دوره از تاریخ خراسان بھ شکوفایی قابل توجھی دست یافت

الرضا کھ زیارتگاه  تیمور پیرو جدی علوم و صنایع بود و مسجد گوھرشاد و حرم علی بن موسی

زیج یا زیگ، جدول یا کتابی است (بیگ فرمان داد زیجی  پسر شاھرخ، الغ. شیعیان است ازاوست

بیگ یعنی بایسنقر میرزا و تاحدی  برادران الغ. ترتیب دادند) برای تعیین احوال و حرکات ستارگان

اول و از حامیان ھنری مھم در برادر او ابراھیم میرزا کھ نوه تیمور بودند خود ازخوشنویسان طراز 

ٔ تیمور کھ ھیچگونھ شباھتی بھ وی نداشت، کوشش کامل بھ رفاه و . روند شمار می تاریخ بھ خلیل نوه

حسین بن بایقرا نیز حامی علوم و . خوشبختی کشور معطوف داشت و خدماتی بھ دانش و ادب کرد

او پیرو . خاندان نیز خود ھنرمند بود ابوسعید پادشاه توانا، با کفایت، ھنردوست این. ادبیات بود

داشت و بعد او بود کھ خاندان تیموریان  گری و اھل عرفان بود و مشایخ صوفیھ را گرامی می صوفی

  . گری روی آوردند بھ صوفی

تیموریان بھ رغم نابسامانی و منازعات داخلی و درگیری امیران این خاندان با ترکمانان  هٔ دور

بلخ، دربارھای ھرات، سمرقند، . فرھنگ، ادبیات، تاریخ، ریاضی و نجوم بود قراقوینلو، دوره رونق

سبب ھنرپروری و ھنرمندی فرمانروایان تیموری، محل تجمع و آمد و شد  شیرازو اصفھان بھ

  . ھنرمندان و ادیبان برجستھ بود

ٔ واگذاری بخش ٔ حکومتی تیمور با بازماندگانش، نحوه . ھای حکومت بود اختالف مھم دیگر در شیوه

ای برای خود قائل بودند، چون  نامیدند و قدرت مطلقھ فرمانروایان تیموری با اینکھ خود را سلطان می

از داشتند و چون حمایت لشکریان نی اقتدار تیمور را نداشتند، برای تثبیت قدرت و حفظ قلمروشان، بھ

یورغال  خزاین حکومتی بر اثر درگیری ھا و اوضاع نابسامان داخلی تھی شده بود، مجبور بھ دادن سُ

در اواخر دوره تیموریان این نوع بخشش بھ علما و ھنرمندان و . بھ امیران و حاکمان محلی شدند

ایش داد بلکھ موجب فقر و شاعران نیز تعلق گرفت کھ نھ فقط قدرت حاکمان و امیران لشکری را افز

  . نابسامانی اجتماعی و تضعیف قدرت فرمانروایان تیموری و زوال این خاندان نیز شد
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آید و این ھنر  ھای رشد خوشنویسی بھ شمار می قرن ھشتم و نھم ھجری در ھرات از بھترین دوره

ان بھ آن نظر بزرگ پارسی در تمام مجامع و موسسات علمی مورد توجھ بوده، شاھان و شاھزادگ

اند تا آنجھ کھ خط نویسان و خط شناسان بسیاری را در دربار خویش جلب کرده و آنان  ای داشتھ ویژه

ھای  چنانچھ در احوال بعضی از ھنرمندان آمده حتی جایزه. نمودند را ترغیب و تشویق شایستھ می

ندی آنان بدین ھنر این بس کردند و از عالقھ م بسیار بزرگ و با ارزش را برای ھنرمندان منظور می

آثار بجا مانده از آنان خود . اند کھ تعدادی از شاھان و بزرگان خود از خوشنویسان صاحب نام بوده

در چنین بستری حط شکستھ نستعلیق پا بھ عرصھ وجود . دلیل و مدرک بارزی بر این مدعا است

  . گذاشت

معروف بھ » محمد شفیع ھروی«حاکم ھرات و برخی دیگر » مرتضی قلی خان شاملو«ای  عده

ٔ این خط دانستھ» شفیعا« پیدایش خط و «مرحوم عبدالمحمد خان مولف کتاب . اند را ابداع کننده

مرتضی قلی خان «عقیده دارد کھ کھ شکستھ نستعلیق در زمان صفویھ بھ وجود آمد و » خطاطان

یا ھمان محمد شفیع (دارد کھ میرزا شفیعا ھراتی  ھمچنین اذھان می. ا از نستعلیق رویاندآن ر» شاملو

ٔ . است است آن را تکمیل نموده از خوشنویسان این قلم کھ منشی مرتضی قلی خان بوده) ھروی در نیمھ

ٔ نستعلیق را بھ اوج تکامل رسانید» درویش عبدالمجید طالقانی«دوم سده دوازدھم  اھل او . شکستھ

  . سالگی چشم از جھان بست ٣۵طالقان قزوین بود، درجوانی بھ اصفھان رفت و بسیار زود در سن 

باور  مکتب ھرات ھرچند بھ. سخن از نقاشی، تذھیب و خوشنویسی در دوره تیموریان ھرات است

شی بی گمان نقا برخی از محققین دیگر ھنرھا را نیز شامل می شود اما برجستھ ترین شاخصھ ھای آن

 . حیرت کرده است این آثار منتقدین و ھنردوستان را ھمیشھ دچار. تذھیب و نگارگری اند

دیدار خود از آثار ھنری در ھرات چنین حکایت  توفیق سبحانی، نویسنده و پژوھشگردر باره نخستین

ن آ. زده شدم ھرات رفتم؛ با دیدن این مسجد کامال شگفت من یک روز جمعھ بھ مسجد جامع: کند می

ھایی کھ دور و بر بارگاه خواجھ  آن آرامگاه. است، یک نقاشی است طاقھا ھر کدام یک مینیاتور

من کتابھایی را . ھرات است، ھر کدام و ھر میلی متر آن یک اثر ھنری است عبدهللا انصاری در

مان ھرات از ز. اکثر این ھا در ھرات تھیھ شده اند. کھ سرلوحھ مذھب داشتھ اند فھرست کرده ام

  . صورتگران بسیاری داشتھ است پادشاھی شاھرخ تا سلطنت بایقرا نقاشان و

سبزواری، قل محمد شبرغانی و شماری  مال درویش محمد، موالنا حاجی محمد مالیاری، امیر شاھی 

جایگاه را نھ  در این زمینھ استاد سیاه قلم، میرک نقاش و مخصوصا کمال الدین بھزاد برترین. دیگر

  . تنھا در آن عصر بلکھ در تاریخ این ھنرھا بھ خود اختصاص داده اند

ھرات کھ پایتخت دولتش بود، کانون درخشان ھنر و ادب عصر محسوب  ،در دوره سلطنت شاھرخ

کرد، بھ شاھرخ و  مانند در آن دوران در ھرات زندگی می ، معمار نابغھ و بی الدین موالنا قوام. شد می
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گوھرشاد آغا، این فرصت و امکان را داد، تا مساجد، مدارس، و ابنیھ عالی در  ھنر پرورش ھمسر

ترین آثار  مسجد گوھرشاد در ھرات کھ ھنوز باقی است، از درخشان. قلمرو قدرت خویش بنا کنند

یکی دیگر از آثار . الدین و آن ملکھ ھنرپرور بود معماری عصر تیموری و مدیون طرح و تفکر قوام

کاری این معمار برجستھ با گوھرشاد خاتون، مسجد گوھرشاد مشھد است، بھ دلیل ظرافت و زیبایی  مھ

کارھای معماری در  ترین شاه گوھرشاد، این مسجد از نفیس  کاری و خط و اسلوب معماری مسجد کاشی

یکی در است،  ام گوھرشاد در دو محل با کاشی معرق نگاشتھ شده ن. رود دوره تیموری بھ شمار می

کھ بھ خط » مقصوره  ایوان«رود و دیگری بر کتیبھ  می» دارالسیاده«ای کھ بھ  قسمت باالی در نقره

  . است» بایسنقر زاده  شاه«زیبای 

. دوستان بھ شمار می آورند شاھرخ تیموری و پسرش بایسقر، آنھا را در شمار حامیان ھنر و کتاب

  . زمان حیات آن ھا تدوین و مصور گردید دری نیاتوربرخی از زیباترین و نفیس ترین کتاب ھای می

تیموریان بود بھ ھمراه وزیر با تدبیرش امیرعلیشیر نوایی  سلطان حسین بایقرا کھ آخرین شاه سلسلھ ی

پس از مرگ . حامی مکتب ھرات بودند وبھزاد نماینده ی برجستھ ی این مکتب بھ شمار می رفت

  . سلطان حسین، ازبکان، خراسان را تسخیر کردند و حدود سھ سال در ھرات حکم راندند

بھ عنوان یکی از  - ھشتصدوھفت ھـ شاھرخ آخرین فرزند امیر تیمور گورکانی در سال

. جانشینی مطرح شد و بعد از سھ سال کشمکش با رقیبان موفق بھ تثبیت حاکمیت خویش گشت مدعیان

حکمران خراسان بود، نھ تنھا بھ وی  و در زمان پدرش ھـ -اینکھ شاھرخ از سال ھفتصدونودونو

. نمود او را ناگزیر از این اتکا می لکھ در کلداد، ب پایگاه مھمی نظیر شھر ھرات را می توانایی اتکا بھ

  . اھتمام کرد پس از بھ دست گرفتن قدرت بھ نوسازی ھرات درنگ شاھرخ بی

اصلی شھر کھ  حصار شھر، بازار، خانقاه و قلعھء ھرات در عھد او مرمت و یا بنیاد نھاده شد و بافت

بیرون شھر و در ناحیھء شمالی آن . ماند، در عھد او شکل گرفت در سراسر دوران تیموریان ثابت

بھ امر گوھرشاد ھمسر شاھرخ مدرسھ  -  ھـ ھشتصدوسی وشش معروف بھ ناحیھء خیابان نیز در سال

این ناحیھ از »جوی سلطانی«در دورهء ابو سعید تیموری نیز با احداث. و مسجدی احداث شد

برآورد و امیر  م مدرسھ و خانقاھیحسین بایقراھ در ھمین ناحیھ، سلطان. بیشتری برخوردار شد آبادانی

ھرات در دورهء تیموریان با . علی شیرنوایی وزیر او نیز مدرسھ و خانقاه اخالصیھ را بنیاد نھاد

از چھل  رسید کھ ظھیر الدین بابر در خاطرات خود از بیش ای توجھ بھ این اقدامات عمرانی بھ مرتبھ

اجتماعی ھرات در دورهء تیموری با توجھ  و رفاه رونق اقتصادی. مکان دیدنی آن شھر نام برده است

ای  است کھ توصیفات و تمجیدھای عدیده شاعران و قلم بھ دستان آن دیار منجر بھ آن شده بھ فزونی

موالنا بنایی از مصاحبان امیر علی شیرنوایی . دربارهء شھر ھرات در ادبیات آن عصر مشاھده کنیم

  :سرود کھ می»مجمع الغرایب«در قصیدهء
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  متجلی ز مظھر اعیان  بھ خدایی کھ وجھ مطلق اوست«

  »بلدی از معاظم بلدان  تر ز ھرات کھ ندانم شریف.. . 

  :سرود کھ و یا موالنا جالل الدین جامی می

  گردید گر چھ بود از بالد ملک عراق عربی در ھرات می«

  »فرمود لیس مثل الھرات فی اآلفاق بھ زبان فصیح می

دست کم در آستانھء دورهء  دانیم کھ ھرات بودند، اما بنا بر یک گزارش می میانعمدهء سکنھء شھر بو

تیموری جماعاتی از غور، غرجھ، بلوچ، خلج، نکودری و سجزی در بافت اجتماعی ھرات سھیم 

دربارهء جماعات ساکن در ھرات آنچھ کھ بھ واسطھء تأثیرات اجتماعی و فرھنگی اثرات . اند بوده

اینکھ سالطین تیموری در فرامین . باشد است، مسألھ حضور ترکان در این شھر می نھاده مھمی برجای

مجمع اعیان و اشراف زمان و مرجع صنادید، نشان دھندهء این  خود از شھر ھرات با عبارت رسمی

ناحیھ از خراسان دو قوم را در خود جای  کھ دست کم از دید زمامداران ترک تبار ھرات، این معناست

آورد،  در شھر ھرات پدید می، ھایی دوران نزدیک بھ ایام امیر تیمور رسمی گذشتھ ازبی. است داده می

در این دوران نھ تنھا سلطان . در ساخت و بافت حکومتی تیموریان ذکر کنیم باید از تأثیرات آن

 یو دستگاه دیوانساالر تیموری ترک تبار است، بلکھ در ادوار پایانی این دوره حتی منصب وزارت

. آید بھ زیر سیطرهء ترکان در می -بود می پارسحوزهء نفوذ عناصر تازیک و  کھ در گذشتھ ھمواره

  . این روند است در مسند وزارت سلطان حسین بایقرا نقطھء اوج حضور امیر علی شیرنوایی

 معین الدین شاھرخ، ھمچون پدرش تیمور، فردى شجاع و جنگدیده، اما بر خالف او، سلیم و صلح جو

گذشت، با غلبھ بر دشواریھا و مدعیان متعدد  مى تیمور او توانست پس از سى سال کھ از مرگ. بود

جانشینى، عاقبت با رفع اختالفات خانگى، دوستى پر قدرت و استوار بھ وجود آورد کھ در اواخر عھد 

و  ز رومکند، از سر حد چین تا مر منجم باشى، مورخ معروف ترک، خاطر نشان مى حیاتش چنان کھ

این قلمرو عظیم . شد را شامل مى ھند « مرز«تا _فعلی  آسیای مرکزی یا ھمان_ ترکستان از اقصاى

تنھا در حیات او، وحدت و تمامیت ارضى آن محفوظ ماند و بالفاصلھ پس از مرگش بھ سرنوشت 

  . قلمرو وسیع و عظیم تیمور دچار شد؛ انفصال و انحالل

 عثمانی ھا فعلی گفتھ می شد کھ در اختیار ترکیھ یا ھمان ای صغیرآسی در آن زمان روم بھ منطقھ

امپراطوری  تا نزدیک بھ پانصد سال در اختیار ظھور اسالم این از آن جھت بود کھ تا از ابتدای. بود

  . یا روم شرقی بود بیزانس

کشان شاھرخ با آن کھ فردى صلح جو و در عین حال مخالف با خونریزى بیھوده بود، در دفع سر

ھر چند براى توسعھ قلمرو خود جز در مواردى متعدد بھ ندرت دست بھ . کرد قاطع و جدى عمل مى

در رفع . کرد، خوددارى نداشت لشکرکشى زد، در حفظ و تسخیر آن چھ آن را میراث پدر تلقى مى

http://www.esalat.org


www.esalat.org 

اما . دمخالفان ھمواره فردى پیروز بود بھ قول منجم باشى، در ھیچ نبردى شکست نخورد و مغلوب نش

زد بھ طورى کھ از سالح  رفت ھرگز دست بھ جنگ نمى مادامى کھ کار با صلح و دوستى پیش مى

  . کرد تدبیر بیش از توسل بھ شمشیر استفاده مى

چون شاھد تبعات نامطلوب یورشھاى خونین و طوفانى پدر بود، خود را در ترمیم خرابیھاى ناشى از 

این کھ با تھاجمات تازه و مجدد، خرابیھاى جدیدی در دید و از  تاخت و تازھاى پدر موظف مى

ً احتراز داشت را  مرو تحت تأثیر ھمین طرز تفکر بود کھ او شھر. اطراف قلمروش بھ وجود آید، جدا

را کھ مرو مدتھا از  نھر مرغاب ویران و بى آب مانده بود، آباد کرد و آب مغول کھ از عھد ھجوم

  . ر جویھاى شھر دوباره جارى ساختبرکت وجود آن محروم مانده بود د

بر خالف تیمور کھ از دین تنھا مالقات با صوفیان را می شناخت، شاھرخ در رعایت دین و پیروى 

او در سفر و حتى در میدان جنگ، از بھ جا آوردن . از شریعت صدق و اخالص واقعى داشت

  . کرد فرایض غفلت نمى

عصر را گرد خود جمع کرده بود، اما این ھرگز مانع  گرانخنیا  اى از موسیقى دانان، شاعران و عده

شاھرخ زیارت . از حضور او در مجالس حافظان قرآن و محضر علما و زیارت مقابر اولیاء نشد

ً بھ طور منظم و در ھر فرصتى کھ دست مى داد با اخالص و عالقھ تمام بھ جا  مشھد را تقریبا

شیخ ابو  و زیارت مقبره ھرات را در گذرگاه دهللا انصارىخواجھ عب بھ عالوه زیارت مقبره. آورد مى

او ھمچنین در ایجاد . کرد، انجام می داد سفر مى فارس را ھر وقت کھ در نواحى اسحاق کازرونى

ورزید و نسبت بھ علماء و مشایخ صوفیھ  و رباطھا اھتمام بسیار مى ھا بقعھ مساجد و تعمیر و ترمیم

کرد چنان کھ این ھمھ پرھیز از  ى کھ ممکن بود از خشونت پرھیز مىشاھرخ تا جای. محبت می نمود

 . خشونت از فرزند کسی مانند تیمور بسیار عجیب می نمود

از طرفى سلطنت آرام و صلح طلبانھ او براى رعایایش کھ در طول مدت حیات تیمور، عمرى را در 

ه بودند؛ دوران التیام جراحات دغدغھ دایم و نا امنى مستمر نسبت بھ جان و مال خویش سپرى کرد

فرمانروایى شاھرخ را سرآغاز یک عصر جدید و تجدید حیات در بعضى از انواع ھنر . قلبى بود

از آن گذشتھ شاھرخ در ایجاد رابطھ درستى با ممالک اطراف نیز اھتمام بسیار . اند تصور کرده

. غت بیشتر براى عموم مردم شدورزید کھ این امر نیز خود موجب بسط تجارت، ایجاد آسایش و فرا

او حتى با حکام ھند کھ پدرش تیمور قلمرو آنھا را غارت و رعایاى ایشان را قتل عام کرده بود، 

در عھد سلطنت او . رابطھ دوستى برقرار کرد و از طریق ارسال ھدایا و سفرا، از آنھا دلجویی نمود

  . شد صر محسوب مىھرات کھ پایتخت دولتش بود، کانون درخشان ھنر و ادب ع
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قوام الدین، آن مھندس معمار نابغھ و بى مانند کھ در آن ایام در ھرات، بھ وى و ھمسر  وجود موالنا

داد تا مساجد، مدارس، و ابنیھ عالى در قلمرو  گوھر شاد، این فرصت و امکان را مى ھنر پرورش

 . قدرت خویش بنا کنند

مسجد جامع گوھر شاد  السالم و بارگاه امام رضا علیھدر مشھد رضوى و در کنار  مسجد گوھر شاد

در ھرات، از درخشانترین آثار معمارى این عصر، مدیون طرح و تفکر قوام الدین شیرازى و آن 

اى عظیم  بھ سعى و تشویق شاھرخ، کتابخانھ. ملکھ ھنر پرور عصر بود، کھ ھنوز ھمچنان باقى است

بھ عالوه بعضى ھنرمندان عصر . دى از نفایس آثار بودنیز در ھرات بھ وجود آمد کھ جامع تعدا

استاد آواز،  استاد نقاشى، یوسف اندکانى استاد موسیقى، موالنا خلیل مصور عبدالقادر مراغى ھمچون

  . از ھمان ایام، در دربار ھرات، نام شاھرخ را پر آوازه ساختند

از زنان نیكوكار نامدار بود و از وى یكى . گوھرشاد بیگم زن سلطان شاھرخ میرزا ابن امیرتیمور

باشد كھ  ى او مسجد جامع، مدرسھ و خانقاه شھر ھرات و مسجد جامع مشھد مى ى خیریھ آثار و ابنیھ

ق بھ . ه - او در سال ھشتصدوشصت ویک. معروف ھستند» مسجد گوھرشاد«در ھر دو شھر بنام 

شاھزاده بایسنقر میرزا در مسجد دستور سلطان ابوسعید در ھرات كشتھ شد و در جنب قبر فرزندش 

  . قبر او اكنون باقى است. گوھرشاد ھرات مدفون گردید

ریاحین «گرچھ در . خواھر امیر قرایوسف و ھمسر شاھرج میرزاى تیمورى بود. شاعر و نیكوكار 

وى بھ تاریخ و ادبیات عالقھ داشت و . بھ اشتباه، وى دختر شاھرخ بن تیمور ذكر شده است» الشریعھ

او بھ فرمان سلطان ابوسعید . ى او بود رى ھروى، شاعر نامدار قرن نھم قمرى، مصاحب و ندیمھمھ

تیمورى در ھرات كشتھ شد و قبرش در جوار قبر فرزندش بایسنقر میرزا در مسجد گوھر شاد آن 

  . شھر است

ب مسجد جامع گوھرشاد ھرات؛ مدرسھ و خانقاه شھر ھرات؛ مسجد جامع گوھرشاد مشھد، در جن

معمار این دو رواق و دو . ، و اطراف آن»دارالسیاده«و » دارالحفاظ«مرقد امام رضا، دو رواق 

گوھرشاد بیگم در ھرات كشتھ شد و در جنب قبر فرزندش . الدین بود مسجد در ھرات و مشھد، قوام

را نام او . اكنون موجود است  بایسنقر میرزا در مسجد گوھرشاد آن شھر دفن گردید و قبر ھم

  . اند  گوھرشاد آغا نیز نوشتھ
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