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ً
هرات در گذرگاه تاریخ شرق ،خاصتا افغانستان ،جلوه گاه تخت نشینان،
قلم بدستان ،روحانیون ،عرفاء ،ادباء ،شعراء و هنرمندان و خاستگاه
شخصیت های بوده که در قطار اول نوابغ مشرق و مغرب کرهء ارض بشمار
می آیند.
اکنون که هرات یک والیت کشورمان افغانستان محسوب میگردد ،در
گذشته ها سالهای زیادی ،پایتخت امپراطوری ها و مرکز شهریاران صدر نشین
بود ،که نام نامی اش در فرهنگ و علم و هنر ورد زبان دانشمند جهان قرار
دارد.
آسمان کبود و روشن ،زمین تیره و تاریک ،کوه های سربفلک کشیده و دره
های رنگ ،رنگ خاک باستانی هرات شاهد ایام نیک و روزگار بدی می باشند
که ما مردم کنونی در صفحات سبز و سرخ و سفید تاریخ آن وقایع را تا جائیکه
بما رسیده ،خوانده ایم.
شهر هرات با این نگین زیبای مشرق زمین بشمول بیست وچهار عقرب دوران
سیاه خلق و پرچم چندین بار تخریب و بخاک یکسان شده و مردم با فرهنگ
آن قتل عام شده اند .و چون خاک هرات پر فیض وبرکت و دارای هوای خوش
ً
و گوارا میباشد ،بنا هرباریکه شهر هرات تخریب و مردم آن کشته شده،
مردمان دیگر از گرد ونواح و یا مناطق دور آمده دوباره شهر را آباد و حیات
خویش را ادامه داده اند.
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چون بحث ما در شرح و بسط هرات باستان بدورهء صدر نشینان و شهر
یاران تورک تبار تیموری چون شاهرخ میرزا ،علی شیر نوایی ،میرزا حسین
ً
بایقراء ،میرزا بایسنقر و دیگران است ،بنا میخواهیم در خصوص تاریخ
مختصر هرات و سپس در قسمت کارهای هنری و فرهنگی دوران آن شهریاران
نیک نام و به اصطالح محققین و قلم بدستان دورۀ رنسانس شرق هرات یا
مرکز اعلی خراسان زمین را اندکی زیر مطالعه و بررس ی قرار بدهیم.
عنـایـت هللا شهـرانی

om

هرات در پرده های تاریخ:
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گ ـ ـ ـ ـ ـرکــس ی پـ ـ ـ ـ ـرسد تـ ـرا از شهر ه ــا خوشتر ک ـ ــدام
ارج ـ ـواب راس ـ ـت خـ ـ ـواهی گفت ـ ـن ،اورا گ ـ ـ ـ ـ ـوهری
این جهان را همچو در یادان خراسان را صدف
درمی ـ ـ ــان این صدف شهر ه ـ ـری چون گ ـ ـ ـوه ـ ـ ـ ـری
کلمه و وجه تسمیۀ « هرات » بمانند بعض ی شهر های کهن و باستانی از
افسانه آغاز می یابد ،زیرا هرچند که در گذشته های دور بنگریم و هر اندازه
که قدامت یک محل طوالنی و مشهور باشد به همان درجه به مجهوالت روبرو
می شویم ،زیرا که به نسبت نداشتن اسناد و کتیبه ها ،از گذشته های دور
چندان شواهد مؤثق بدست نمی آید.
در بس ی تواریخ بگونۀ افسانه آمده که وجه تسمیآ «هرات» منسوب به دختر
ضحاک است ،چونکه دختر ضحاک« ،هرات» بکسر «ها» نام داشته و پیش از
آن قلعۀ باسم «شمیران» موجود بوده و «هرات» یا دختر ضحاک دستور داده
تا در اطراف آمد مدینه ای را آباد نمایند و از آن سبب است که چون طراح
نقشۀ شهر هرات« ،هرات» بوده ،مدینۀ مذکور به «هرات» شهرت یافته.
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ً
ً
از زبان راویان آمده است که اوال لهراسب بعدا گشتاسب و سپس بهمن،
شهر هرات را بنا کرده اند ،هم چنان طهو مرث بن هوشنگ را گویند که
«هرات» را او بنا نهاده است.
یک تعداد محققین بمانند ثعالبی ،یاقوت حموی ،و «رهنی» اسکندر مقدونی
را بانی هرات گفته اند ،و مؤرخ روس ی بار تولد آنرا تائید نموده است( .ص
 263و  262خراسان بزرگ)
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گشت ـ ــاسب در او بـ ـ ــنای دیگر بنهاد
لهراسب نهاده است هری را بنیاد
اسکندر رومی اش هم ـ ــه داد بباد
بهمن پس از او عمـ ـ ــارت دیگر کرد
(حافظ ابرو)
بعض ی از دانشمندان گویند که پیش از آنکه کلمۀ «هرات» بنام شهر هرات
مسمی گردد" ،اوبه" محلی بود ،و چون پدر افراسیاب بنام پوشنگ در اوبه
میرود و در آنجا دفن میگرددً ،
بناء آنجا پوشنگ که معرب آن فوشنج است
ً
شهرت می یابد ،اما کلمۀ "اوبه" غالبا تورکی است و بمعنی قبری است که
باالی آن سنگ ها گذاشته شود و بعداز کلمات "اوبه" و " پوشنگ " بکدام
نسبتی دیگر کلمۀ "هرات" را می آورند.
در کتاب "خراسان بزرگ" آمد است که «اسفزاری میگوید ،محل شهر هرات
و قهندژ آن در ابتداء گذر آبی بود و بصورت شهر نبوده و تنها یک محل در هرات
آباد بوده بنام "اوبه" زمانی نمیگذرد که اختالف در "اوبه" ایجاد شود و مردم
"اوبه" به محلۀ دیگری بنام "کواشان" می روند و بعد از مدت زمانی از کواشان
به محلۀ دیگر بنام "درۀ براردان" رهسپار میگردند و در محله ای بنام "خیابان"
مقام میکنند و پس از این مردم شخص ی را پیش "همای چهرزاد" دختر بهمن
پسر اسفندیار که او را "شمیران" می خواندند و مرکز فرمانروایی او در بلخ بود
فرستادند ،او دستور داد حصار شمیران را بنا نهادند و بعد از ایجاد قهندژ

ya
t
na
.e
w
w
w

4

شگوفانی هنر در عهد تیموریان هرات

sh
ah

ra
n

i.c

om

شخص ی بنام «دارا» هرات را ساخت و هوز با روی آن بپایان نرسیده بود که
دارا بدست اسکندر کشته شد و پس از او اسکندر بنای هرات را تمام کرد .پس
ً
از اسکندر نیز "اشک بن دارا" در وضع ساختمان هرات تغییراتی داد و مجددا
آنجا را عمارت کرد» (ص  66و  66خراسان ). . .
روایات باال هرکدام از یکدیگر نقل شده اند و یک تحققیکه از آثار و ابنیه
بدست آورده باشند وجود ندارد .در قسمت اینکه هرات را گویند اسکندر
مقدونی آباد کرده ،در بس ی نوشته ها آمده است و این دلیل بخاطر قرین
حقیقت است که هر جایی را که اسکندر از نگاه موقعیت ،آب و هوا و پیداوار
خوب و زیبا می یافت شهری را بنام اسکندریه آباد میکرد .مگر سوال اینجاست
که اسکندر در هر شهر وقت کم سپری نموده و زیاده تر متوجه فتوحات و نظم
و نسق سپهساالران و نظامیان بوده ،از آنرو شاید شهر ها را آباد نکرده و نام
آنها را باسم خودش مسمی کرده باشد .از جانب دیگر آنچه که قابل تردید می
باشد اینست که هرات از شهر های بسیار قدیم می باشد و بدون هیچ شهبه
ای از آغاز تاریخ تا کنون مرکز "خراسان" بوده و شاید اسکندر به آبادی و
وسعت دادن و زیبا سازی هرات سعی بخرچ داده باشد تا بنامش نامگذاری
گردد ،و ممکن است که بعد از مرگ اسکندر ،یونانی ها بنای شهر هرات را به
او نسبت داده باشند.
بهر صورت "هرات" که آنرا "هری" نیز گویند از افتخارات کشور افغانستان
بشمار می آید و تاریخ کهن و پر افتخار دارد و طوریکه گفته آمد "خراسان" در
اصل همین هراتیست که نواحی مشهور آن توس و نیشاپور هستند ،چنانچه
یاقوت حموی و او از معجم البلدان هرات را با این کمالت "مدینه عظیمه
مشهوره من امهات مدن خراسان " . . .یاد کرده است.
و در دها و صدها نوشته های دانشمندان می بینیم که در وصف هرات از
هرنگاه شرح و توضیحات داده شده است.
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بگفتۀ مرحوم استاد حبیبی در تاریخ مختصر افغانستان « سمت غربی کشور
ما عبارت از سیستان و هرات و توابع آن باشد در تحت نفوذ سیاس ی و ادبی و
دینی دورۀ ساسانیان بود که آئین زردشتی و زبان پهلوی داشتند» (ص 08
کتاب مذکور) و اینست وضع هرات و تغییرات مذهبی بعد از اسالم.
ظهور دین اسالم در اواخر عهد خالفت حضرت عمر فاروق (رض) در سالهای
( 22و 23ه) برشادت عبدهللا بن عامر در ساحات هرات و سیستان و اطراف
آن صورت میگیرد .هم چنان در همین دوره است که بفرمان مقام خالفت
احنف بن قیس جانب خراسان فرستاده شده و بعد از فتح هرات و اسالم
آوردن آن مردم "صحار بن فالن البدی" را به حکومت آنجا تعیین میدارد( .ص
 262خراسان ). . .
اگرچه در تواریخ اسالم آوردن مردم افغانستان و هرات را بدورۀ حضرت
عثمان (رض) میدانند ،چنانچه داکتر احمد رنجبر بدان اشاره ای دارد ،ولی در
ً
حقیقت تاریخ ورود لشکر اسالم در دو وقت مختلف اوال در هرات و بعدها در
مناطق دیگر افغانستان صورت گرفته است.
در عهد حضرت عثمان (رض) سال ( 25ه) چنین آمده که عبدهللا بن عامر
کسیکه از طریق سیستان در "زرنگ" معرب آن «زرنج» تا حدود قندهار و سند
(رض)
و هند خودرا رسانیده بود و چون فتح کابل در زمان حضرت عثمان
ً
صورت گرفته است بنا فتح هرات را بدورۀ آن حضرت نسبت میدهند .احنف
بن قیس بعد از فتح هرات در مرو و هرات حکمران مقرر می شود و در همین
دورۀ خالفت خلیفۀ مذکور عبدالرحمن بن سمره در کابل و نواحی آن غالب و
مردم را به اسالم دعوت نمود و حسن بصری در نواحی و اطراف زرنج جهت
تبلیغ دین اسالم فرستاده شد.
در عهد خلیفۀ چهارم حضرت علی (رض) خراسان حاکم مقیم نداشت و
همواره مردم در مقابل اعراب مقاومت میکردند و در سال ( 45ه) نافع بن
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خالد والی هرات بعدا در سال ( 51ه) ربیع بن زیاد حارثی و سپس سعید بن
عثمان (ض) حکام خراسان زمین تعیین شدند.
مردم خراسان که جزء عمدۀ آن هرات است تا دوره های امویان و عباسیان
بار -بار با اعراب جیگیدند .در سالهای ( 259 – 285ه) طاهریان ،پوشنگ یا
زنده گان واقع غرب هرات حکم راندند .بعد از آنها صفاریان (  393 – 246ه)
در خراسان و نواحی آن حکومت کردند که هرات از مراکز عمده بشمار میرفت.
در عهد سامانیان ( 309 – 269ه) در آغاز فرزند اسد سامانی بنام الیاس
والی هرات مقرر شد ،هم چنان در زمان غزنویان بعد از ( 351ه) هرات از
جانب حکام غزنوی از جمله سلطان مسعود و دیگران اداره می شد .بعد ها
سلجوقیان ،خوارزمشاهیان و غوریان در خاک پاک هرات یا خاک اولیأ
حکمرانی کردند.
بوقت حکام خوارزمشاهیان -هرات که از شهر های عمده و اول خراسان بود
ً
توسط مغول ها تخریب و بخاک یکسان شد و غالبا محل "زنده گان" که معرب
آن «زنده جان» است ،به جایی منسوب گردید که محدودی کسانیکه در
مخفیگاها بودند و از قتل عام جان بسالمت بردند و در همان جا گردهم آمدند
و گفتند که «زنده گان».
اما بعد ها اوالدۀ چنگیز خان مغولی به هرات توجه خاص داشتند و بدورۀ
الجایتو خان بود که سیفی هروی "تاریخنامۀ هرات" را برشتۀ تحریر در آورد .و
اینک رجوع میکنیم بدورۀ تیموریان هرات که موضوع بحث ما می باشد و
درین مختصر سعی گردیده است که در بارۀ شقوق مختلفۀ هنرهای زیبا در آن
عهد که بدورۀ کمال رسیده بودند تحریر نمائیم.
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تاریخچۀ مختصر هرات در عهد تیموریان:
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درینجا الزم می افتد که پیش از همه شهر یاران تورک تیموری را که در هرات
باستان ،زیبا و پرفیض و برکت ،علم پرور و خاک اولیأ ادارۀ امور را بدست
ً
داشتند نام بگیریم و بعدا در خصوص هنرهای نقاش ی و خطاطی و تذهیب
وغیره بحث های مختصری را انجام بدهیم.
 .1قطب الدین تیمور (مشهور به امیر تیمور) و به اصطالح ذبیح هللا
منصوری «جهانکشاء» ولد تراغای خان تورکی لاصل سمرقندی
"شهر کش و یا شهر سبز" 086 -661 ( ،ه)؛
 .2شاهرخ میرزا بن امیر تیمور ( 058 - 086ه)؛
 .3میرزا النوع بیک بن شاهرخ میرزا ( 053 - 058ه)؛
 .4عبداللطیف بن الوغ بیک ( 054 - 053ه)؛
 .5ابوالقاسم بابر بن بایسنقر بن شاهرخ میرزا ( 061 - 051ه)؛
 .6ابو سعید کورگان بن محمد بن میران شاه بن امیر تیمور (063 - 061
ه)؛
 .6سلطان حسین بن غیاث الدین منصور بن بایقراء بن عمر شیخ بن
امیر تمیور ( 911 - 063ه)؛
قابل یاد آوری می باشد که امیر تیمور طبق سنت شاهان قدیم بوقت جنگها
و فتوحات مناطقی را تخریب و محالتی را تعمیر و آباد گردانید ،ولی اوالدۀ او که
تعلیم بافتگان دربار پدر و جد خود بودند هزاران مرتبه هزاران مرتبه تعمیرات و
آبادی ها را در شهر زیبای هرات بمیان آوردند ،گویا اینکه اگر تخریبی رخ داده
بود .استعداد آنرا داشتند که به حد اعظمی تالفی نمایند ،چنانچه عالمه
حبیبی گوید:

ya
t
na
.e
w
w
w

0

شگوفانی هنر در عهد تیموریان هرات

sh
ah

ra
n

i.c

om

« درحالیکه نفوذ سیاس ی و علمی دولت هرات تا استانبول و هندوستان
جنوبی رسیده بود و سالطین آل عثمان از استانبول و محمود گاوان وزیر اریب
و معروف دولت اسالمی هند جنوبی بدربار هرات با موالنا جامی مکاتبات
سیاس ی و علمی داشتند( ».ص 191تاریخچۀ مختصر)
هم چنان استاد فقید حبیبی عالوه مینماید« :دولت مرکزی قوی هرات بعد
از مرگ سلطان حسین میرزا در دست شهزادگان او بدیع الزمان و مظفر حسین
میرزا بود ،ولی متأسفانه آن دولت مدنیت دوست و عمران پسند که هرات را
مرکز علم وادب و صنعت آسیا گردانیده بود .و از کنار های سند تا اقصای
ایران و نهر سیحون تا بحیرۀ عرب بسط و نفوذ داشت باز بدست یکنفر
منسوب به نژاد چنگیزی شیبک خان بریاد فناء و ویرانی رفت» (ص 191
تاریخچۀ)
عهد تیموریان که در حقیقت بعد از بقدرت رسیدن امیر تیمور ( 661ه) تا
ختم دورۀ سلطان حسین بایقرأ ( 911ه) و اندکی بعد از آن دوام میکند ،نه
تنها در تاریخ افغانستان بلکه در آسمان مشرق زمین در جهان فرهنگ و علم
دانش وهنر بمانند ستارۀ پرنور درخشید که انوار آن تا کنون در چشم های حق
نگر بمشاهده میرسد.
چون شاهرخ میرزا خود ادیب ،دانشمند و علم دوست بود ،فرزندان او
میرزا النوع بیک میرزا بایسنقر و میرزا ابراهیم کسانی بودند که جامعۀ قلمرو
امیر تیمور را در فرهنگ پرفروغ ساختند .گوهرشاد بیگم خانم میرزا شاهرخ با
سر شهزادۀ متذکر در عمرانات ،خدمت به علم و دانش تآسیس مدارس ،حفظ
و مراقبت آبدات تاریخی ،مساجد ،زیارت ها ،مدارس توجه خاص نمودند که
تا کنون اسمای گرامی شان ورد زبان عواص و خواص می باشد.
در زمان حکومت تیموریان در هرات شخصیت های بزرگ چون امیر علی
شیرنوایی (بانی اول رنسانس) که خود از نوابغ زمان بود ،موالنا عبدالرحمن
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جامی ،شعرای بزرگ چون لطفی هروی ،هاللی چغتایی ،نقاشان بزرگ چون
میرک ،بهزاد خطاطان بزرگ مثل میر علی هروی ،سلطان علی مشهدی ،میر
عماد ،مذهبان ،موسیقیدانان ،معماران وغیره وجود داشتند که به تشویق
سلطان صاحبدل حسین بایقرأ و همکاری های بیدریغانۀ علی شیر نوایی جهانی
را به شور آوردند که چندین شخص از اشخاص مذکور در جملۀ نوابغ چون
علی شیر ،بهزاد ،جامی و میر علی بشمار می آیند.
چنانچه در کتاب هنر عهد تیموریان چنین آمده:
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« هنگامیکه شاهرخ میرزا پسر امیر تیمور در آغاز قرن پانزده در هرات مرکز
امپراتوری خود بنشست وی مواریث هنر را در سمرقند و هرات پرورانید و این
ً
شهر مرکز رنسانس هنری آسیای میانه گردید ،و مخصوصا هنر کتاب نویس
بمعراج خود رسید و ابنیۀ عظیمی که بر آن کتابه های زیبا به انواع خطوط
تزئینی موجود است ساخته شدند و این مکتب هنری هرات تا اواخر عصر هنر
پرور حسین بایقرأ و اواخر قرن پانزده در هرات وبعد از آن رنسانس هنری به
بخارا و اصفهان و تبریز و شیراز و هند انتقال کرد»( .ص 92-91هنر عهد ) . . .
ناگفته نماند که اساس گزار نگارستان هرات میرزا بایسنقر یا نابغۀ زمان
بس ی پالن های انکشافی فرهنگی داشت که بدورۀ بایقرأ بپایۀ کمال رسانیده
شد.
ه ـ ـرات چش ـ ــم و چـ ـ ـ ـراغ ت ـمـ ـ ـ ــام ب ـلـ ــدان است
جهان تن است و به نسبت هرات چون جان است
ش ـ ــده اس ـ ــت سینــۀ روی زمین خراسان لیک
ه ـ ـ ـ ـرات از رۀ معنـ ـ ــی دل خ ـ ـ ـ ـراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان اسـ ـ ــت
نس ـی ـ ــم خ ـل ـ ـ ــد زبـ ـ ـ ــاغ م ـ ـ ــرو وحشـ ـ ــی مظ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــر
بخـ ـ ــاک طــینــت او مظـ ـهـ ــر آب حیـ ــوان اس ـ ـ ــت
صف ـ ـ ــای او ب ـ ـ ـ ـ ــه صفت غیرت صف ــای بهشت
هـ ــوای او بفـ ـ ــرح رش ـ ـ ــک روح و ریح ـ ـ ــان است
نعیم ن ـ ـ ـ ــاز بهشت اس ـ ــت س ـ ــر بس ـ ـ ـ ــر آن ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
م ـ ـج ـ ـ ــاورش بمث ـ ــل نی ــز م ـث ــل رضـ ـ ـ ـ ـ ــوان است
از آن گـ ـ ــذشتـ ــه بـ ـ ــرفعت ز آسمان که کنون
مقـ ــام سلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ــت آفت ــاب ت ـ ـ ــاب ـ ـ ــان اسـ ـ ـ ــت
« خواجه تاج الدین سلمانی»
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در تاریخ افغانستان یک خطیکه در میان عموم مردم بشکل خاص و شیوه
مختص بوده و در کتابت و دیوان ها از آن استفاده برده شده باشد بدست
ً
نداریم .مثال از حدود مرکز افغانستان تا تکسیال مرکز زمستانی امپراتوری
کوشانیان صنعت گریک و بودیک مروج بود و در عهد مذکور از کتیبۀ کوتل
(یک لنگ) بغالن در می یابیم که بزبان تخاری نوشته شده است ،چون زبان
ً
ً
تخاری ،پیش از عهد کوشانیان تا کنون عمدتا تورکی بوده که غالبا او یغوری،
اورخانی و یا منگولی بوده است ،زیرا توخار ها نیز از جملۀ کوشانیان و هون ها
می باشند.
در سنۀ ( 51م) عهد کنشکا در "خوات وردک" کتیبۀ دیگری را بدست داریم
که به کتیبه "خروشتی" تعلق دارد و اکنون اصل این خط و کتیبه در موزیم
بریتانیا موجود است .رسم الخط «آرامی» که زمانی هم در وطن ما مروج بود .از
ً
دورۀ ساسانیان بیادگار مانده است .درین رسم الخط معموال کتب سنتی و دینی
زردشتیان را می نوشتند.
از اینکه ساحات شرقی افغانستان کنونی تا قریب های سند بمذهب هندی و
بودایی معتقد بودند .از رسم الخط سانسکریت استفاده میکردند و حروف
سانسکریت تعدادش به س ی و هفت میرسد.
مرحوم استاد حبیبی در کتاب "تاریخ افغانستان بعد از اسالم" می آورد« :یک
کتیبۀ دیگر از عصر هفتلیان زابلی که در ( 425م) آغاز شده از وزیرستان طرف
شرقی افغانستان بدست آمده که عالوه برخط "سره داناگری" کلماتی بخط
منگولی هم دارد و از آن برآورده می توانیم که در دورۀ هفتالیان و هونان سپید
مقارن ظهور اسالم نوعی از خط منگولی را استعمال میکرده اند که این دو
کتیبۀ تاریخی در موزۀ پشاور افتاده اند»( .ص  5تاریخ افغانستان بعد ) . . .
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استاد حبیبی هم چنان هیون تسنگ جهانگرد چینی با نقل قول از جغرافیای
هند از کننگهم می آورد« :رسم الخط الفبای مردم کابل و کاپیسا مانند تورکان
بود» ،این فرمودۀ استاد حبیبی از قول هیون تسنگ زایر چینی ( 644م24 ،ه)
بخاطر قابل تائید است که در تورکستان دو خط به نامهای (اورخانی و
ً
اویغوری) که غالبا هردو دارای یک ریشه اند مورد استعمال بود.
این یک موضوع روشن است که اسالف کوشانی ها و یفتلی ها سیتی ها و
یوچی های تورکستان شرقی می باشند که رسم الخط آنها بدون تردید اورخانی
و اویغوری بود ،که آمدن کوشانی ها و یفتلی ها می تواند سبب مروج
گردانیدن خطوط مذکور بشمار بیاید.
طوریکه در سطور باال ذکر یافت که «مقارن ظهور اسالم نوعی از خط
منگولی را هم استعمال میکردند» گویا اینکه خطوط منگولی ،اویغوری و
ً
اورخانی اصال در همان تورکستان شرقی اختراع گردیده اند.
و از مطالعۀ تاریخ چنگیز خان و مغوالن نیز چنین مفاد بدست می آید که
مغول ها رسم الخط اورخانی (تورکی) را پذیرفته بودند که آن یک خط مروج
تورکی بود .در تواریخ خوانده ایم که در زمان ظهور مغول بسر کردگی چنگیز
خان برای شهزادگان و کسان مورد نظر علماء و دانشمندان اویغوری را دعوت
نموده بودند تا به آنها رسم الخط و علوم دیگر را تدریس نمایند.
در جایی دیگری به دنبال فرمودۀ استاد حبیبی میخوانیم که « :کتیبۀ یوچی
وزیرستان را که بدو زبان عربی و سانسکریت نوشته شده و رسم الخط عربی
آن کوفی و از سانسکریت (سره دا  )SARADAیک شکل قدیم ( ناگری
 )NAGARIاست .در سنۀ ( 243ه 056 ،م) نوشته اند .و از آن پدید می آید که
در اواسط قرن سوم هجری نیز آثار این رسم الخط توام با خط کوفی باقی
مانده بود» ( .ص  5تاریخ افغانستان بعد از ) . . .
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ً
از اینجاست که رسم الخط کوفی که اصال ریشۀ رسم الخط میخی و فنیقی
دارد در آغاز اسالم شیوع پیدا مینماید ،و طوریکه میدانیم دین اسالم بیک
سرعت فوق العاده در شرق پذیرفته شد و در ساحات خراسان زمین خط
عربی جای رسم الخط پهلوی و خطوط دیگر را که در خاک افغانستان وقت
مروج بود میگیرد.
« گویند زبان دیوانی و رسمی خراسان و عراق تا عصر حجاج بن یوسف ثقفی
پهلوی بود و "زادان فرخ" صاحب دیوان بزبان پهلوی دفتر و دیوان را می نوشت
و صالح بن عبدالرحمن کاتب سیستانی شاگرد و پروردۀ او بود ،چون زادان
فرخ در فتنۀ ابن اشعت کشته شد ،صالح بجایش صاحب دیوان گشت و زبان
عربی را بجای پهلوی زبان دیوان ساخت»( .ص  641تاریخ افغانستان ) . . .
ً
قرآن مبارک که فعال به رسم الخط "نسخ" نوشته و بطبع میرسد ،دلیل آن
اینست که خط مذکور ساده ترین و واضح ترین و خوانانترین خط ها در میان
خطوط مختلفۀ عربی و یا اسالمی بشمار میرود ،در صدر اسالم طوریکه در
سطور باال گفته آمد ،خط کوفی مروج بود ،چنانچه نسخۀ متبرکۀ قرآن کریم
که در عهد حضرت عثمان(رض) خلیفۀ سوم اسالم تحریر یافته و در مرکز
اسالمی تاشکند اوزبیکستان تشریف دارد بخط کوفی می باشد که این نگارنده
دوبار آن نسخۀ متبرکه را زیارت و بچشم دیده است.
گفته شد که خط کوفی عبارت از شکل انکشاف یافتۀ خط میخی است،
ولی درین معنی بعض ی از محققین نظریات دیگر دارند ،چنانچه در کتاب
"پیدایش خط و خطاطان" جناب عبدالحمید ایرانی می آورد که "خط کوفی
قبل از اسالم در کوفه از خط تبطی و سریانی مشتق گردیده است".
در کتاب "خوشنویسان و صورتگران" تألیفی علی احمد نعیمی و تعلیقات
استاد شایق هروی و استاد فکری سلجوقی چنین آمده که « :بعد از ظهور
اسالم عده ای در نوشتن خط کوفی اشتهار یافتند که پنج تن از آنها از دیگران
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معروف تر اند اول عمر بن خطاب(رض) ،دوم عثمان بن عفان(رض) ،سوم علی بن
ابی طالب(رض) ،چهارم ابی بن کعب ،پنجم زید بن ثابت وغیره "صحابه رض ی
هللا عنهم"( .ص )65
در خطوط عربی تعداد و انواع خط ها را در تواریخ و اشعار گاهی شش و
گاهی هفت می آوردند و این محدودیت را زیاده تر در اشعار و نوشته های دورۀ
تیموریان هرات مشاهده میکنیم ،چونکه در آن عهد خط و خوشنویس ی
بمدارج عالی خود رسیده است ،مگر باید گفت خطوط عربی و اقسام آن
بمراتب زیاده از شش و هفت نوع می باشند و برای اثبات قول خود چندی از
آنها را درینجا متذکر می شویم:
کوفی ،ثلث ،تعلیق ،یاقوت ،ریحان ،محقق ،دیوانی ،شکسته ،مناشیر ،غبار،
رقعه ،طغرا ،نستعلیق ،نسخ وغیره.
بغایت خوب و دلکش می نویسد
نگ ـ ـ ـ ـار من خط خوش می نویسد
رق ـ ـ ـ ــاع و ثلث هر شش می نویسد
م ـن ـ ــاشیر و محقق ،نسخ و ریحان
۞ ۞ ۞

درینجا در دو بیت پیش از ابیات جامی(رح) اقسام خط را شش گفته اند ولی
حضرت جامی تعداد خط ها را بر هفت رسانیده ولی موضوع مهمی را که
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حضرت جامی میفرماید:
ک ـ ـ ــاتبان را هفت خط ب ـ ـ ـ ــاشد بطرز مختلف
ثلث و ریحـان و محقـ ــق ن ــسخ و تــوقیع و رقاع
بعداز آن تعلیق آن خطست کش اهل عجم
از خ ـ ــط تـ ــوق ـ ـی ـ ـ ـ ــع استنباط ک ـ ـ ــردند اخت ـ ـراع
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حضرت جامی فرموده اینست که خط تعلیق را از خط توقیع استخراج و
استنباط نمودند که ما در سطور دیگر مقاله در آن باره تحریر کرده ایم.
آمده است که خط نستعلیق از ترکیب خطوط "نسخ" و "تعلیق" بدست
ً
آمده و طبعا اگر هردو یکجا شوند "نستعلیق" بدست می آید ،اما صورت
ً
پیدایش نستعلیق بدان سادگی نیامده است ،زیرا اوال خط تعلیق از روی
خطوط دیگر عربی بدست آمده و در مرور ایام با قاعدۀ خاص به آن شکل در
آمده است ،ولی قوانین و اصول و ضابطه های خط نستعلیق از مشکل ترین
خطوط اسالمی را تشکیل مینماید.
درنتیجه می توان قضاوت نمود که تعلیق را از نسخ و یا بگفتۀ حضرت
جامی از توقیع استنباط کرده اند ،چنانچه گویند که خواجه تاج الدین
سلمانی هروی (که دربعض ی جایها بجای تاج الدین ،اختیارالدین آمده) خط
تعلیق را اختراع کرد « :خواجۀ موصوف در عصر تیمور کورگان خط تعلیق را
از خط توقیع ورقاع استخراج و اختراع کرد و از آن پس فرامین و تعلیمات را
باین خط نوشته و خط تعلیق در توقیعات و فرامین جای خط توقیع و رقاع را
اشغال کرد» (ص  181خطاطان و نقاشان . ). .
از اینکه خط رقعه را در سطر باال آورده اند با تمام معنی بجاست ،زیرا این
خط مروج جوامع عربی زبان می باشد و مشابهت زیاد به نوشته های دستی
عجمی ها دارد.
خط نستعلیق در هرات اختراع گردید و قهرمان مخترع این خط در حقیقت
میر علی تبریزی است ،چنانچه سلطان علی مشهدی گوید:
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نس ـ ـخ و تـع ـلی ـق گـ ـر خفی و جلیست
وض ـ ـ ـع فـ ـ ـرم ـ ـود او ز ذه ـن دق ـیـ ـق

"واضع لاصل" خواجه میر علیست
از خـ ـ ـط ن ـسـ ـخ و ز خ ـ ـ ـط ت ـع ـلـی ـق
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دربارۀ باریکی ها و قوانین و ضوابط خط میر علی هروی می آورد:

om

پنج چیز است ک ـ ـ ـه تا جمع نگردد با هم
هست خطاط شدن نزد خرد امر محال
قوت دست و وق ـ ـ ـوفی زخط و دقت طبع
طاقت محنت و اسب ـ ـاب ک ـت ـ ـ ـابت بکمال
گر ازین پنج قصوریست یک ـ ـی را ح ـ ـق ـ ـ ـ ـا
نده ـ ـد فـ ـ ـ ـائده گر سعی نمایی صد سال
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در حروف التین ،التین نویس ها البته قواعد ساده در نوشتن خواهند
داشت و خطاط باسم کلیوگرافر یاد میگردد ،ولی به هیچ صورت به مفهوم
حسن خط و خوشنویس که ما آن را نام گذاری کرده ایم نمی آید ،زیرا
بفرمودۀ مرحوم استاد موالنا خال محمد خسته ضابطۀ خط نستعلیق شکل و
رنگی دیگری دارد .مثلیکه در ابیات باال گفته شده است ،حتی خط نستعلیق
دارای قواعدی خاص می باشد که خطوط دیگر عربی بدان درجه قیود ندارند.
از آن سبب است که خطاط حروف عربی یا فارس ی از خطاط التین فرق
دارد و خطاط عربی صاحب مسلک هنر خطاطی است که رشتۀ خاص
محسوب می شود و رسیدن بمقام خطاطی واقعی یکی از دشوار ترین مسالک
هنرهای زیبا بحساب میرود ،خطاط نستعلیق باید همه دستورات آنرا دانسته
و در نقش بستن مراعات نماید .خط نستعلیق را اعراب خط "فارس ی" میگوید و
بی تردید می توان گفت که تا کنون در عالم اعراب کس ی بپایۀ خطاطان
نستعلیق دورۀ تیموریان نرسیده است بخصوص میر علی و میر عماد که از
نوابغ این اسلوب اند.
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البته اقسام خطوطی را که در سطور پیش ذکر نمودیم ،هریک چون ثلث و
ریحان وغیره از خود قواعد و ضوابط دارند ولی تا اندازه ای بعض ی آزادی هایی
را دارا می باشند ،مگر خط فارس ی یا "نستعلیق" از آزادی ها برخوردار نمی
باشد ،خط فارس ی یا نستعلیق یکی از زیبا ترین و قشنگترین خطوط عربی
بشمار می آید.
خط طغرا که زیاده تر طراح از ابتکارات نقاش ی کار میگیرد ،در امضاء ها،
مهرها ،با شکل های پرندگان وغیره بمشاهده میرسد و بدین نحو خطوط
مختلف عربی که ما آنرا نام بردیم ،هر یک به مفهوم خاص چون "دیوانی" و
غیره مسمی شده اند.
در عهد شهر یاران تیموری در هرات باستان ،آنقدر در حسن خط توجه شده
بود که از شاه تا کوچکترین شخص با سواد به آن عالقمندی نشان میدادند،
شعرا در اشعار خود از حسن خط و اقسام آن ،نویسندگان از زیبایی های
حسن خط ،هریک توصیف مینمودند .حتی در مجالس بصورت شفاهی حسن
خط و انواع آن نقل مجالس میگردید و گرمی خاص تولید میکرد.
و اینست چند بیت در خصوص قیود ،ضوابط و تفاوت های خطوط عربی
که شعرا در اشعار خود با اوزان از آنها ذکر کرده اند ،که ما چندی از آن ابیات
را در سطور پیش نیز تحریر داشتیم:
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نسخ کرده خط استادان تمام
در ط ـریق حق «کرام الکاتبین»
«سلطان علی مشهدی»
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آنکه در عالم بخط مشک فام
گشـ ـ ـته شاگردانش از راه یقین

na

ز تعلیق گ ـ ـو یاق ـ ـ ـوت ل ـ ـ ـب ،ریحان خط ـ ـی دارم
کز انگشت شهادت می کشد خط بر غبار من
«محمد سعید اشرف»
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i.c
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طـ ـ ـومـ ـ ـار و محق ـق و رقـ ـ ـ ـاع و ریحـ ـ ـ ـان
نسخ است که ثلث او به توقیع نوشت
محقق ب ـ ـه نـزدی ـک هـرکس که هست
ک ـه ریحان خط ـش ب ـ ـرد دل زدس ـ ـ ـ ـ ـت
رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع ـ ـش پس ـ ـ ـن ـ ـدیـ ـ ـ ـدۀ روزگ ـ ـ ـ ـ ـار
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـه ت ـ ـ ـ ـ ـ ـوق ـی ـ ـع او سحر را ختم کـ ـ ـار
غب ـ ـ ـارش ب ـ ـ ـ ـ ـر اطـ ـ ـ ـراف سیمین حریر
چ ـ ـ ـ ـ ـو آثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار خـ ـ ـ ـ ـط بـ ـ ـ ـ ـر رخ دل ـ ـ ـپ ـذیر
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مرحوم استاد محمد علی عطار هروی کتاب را که نمونه های جمله خطوط
عربی در آن نشان داده شده است سالها پیش بوقت حیات خود ،مشاقی نموده
و بچاپ رسانیده بود که بهترین نمونه به شناختن انواع خط بشمار میرود.
خطاطان دورۀ تیموریان نه تنها خوشنویسان بودند ،بلکه بس ی از آنها
شعرای عالیمقام نقاش مقتدر ،مذهبان شهیر و صحافان مقتدر و علمای
برجسته نیز بودند ،طور مثال میر علی مؤلف کتاب ها ،سلطان علی مشهدی
شاعر زیبا کالم وغیره که هریک درین هنرها آشنایی داشتند.
چون موضوع بحث ما خطاطان و خطاطی در دورۀ تیموریان هرات می
باشد ،و باید دربارۀ هریک از آن هنرمندان صفحات را در وصف حال شان
پرسازیم ،ولی این مقاله گنجایش آنرا نخواهد داشت ،و امید است در کتاب
«خوشنویسان افغانستان» آورده شوند.
مشهور ترین خطاطان دورۀ تیموریان عبارت اند از بایسنقر میرزا ابن
شاهرخ میرزا ،میر علی هروی ،میر عماد ،سلطان علی مشهدی ،سلطان محمد
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خندان و دهای دیگر ،و درینجا فقط دربارۀ بایسنقر میرزا و میر علی هروی
بصورت مختصر چند کلمه تحریر میگردد:

بایسنقر میرزا:
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بایسنقر فرزند بادانش و هنرمند شاهرخ بن امیر تیمور و ملکه گوهرشاد
بیگم در ( 699هجری) تولد و در ( 036ه) وفات نموده است.
بایسنقر میرزا را بی تردید و مبالغه می توان گفت که او و علی شیر نوایی
اساس رنسانس را در شرق در دارالسلطنۀ هرات باستان گذاشتند .بایسنقر یا
این شهزادۀ بادانش در عمر کوتاه خود چنان کارستانها و شهکاری ها را در
انکشاف هنر و فرهنگ انجام داده است ،که نه تنها در افغانستان ،بلکه در
جهان نظیر نداشته است و شخص خودش در جملۀ خطاطان درجه یک دورۀ
تیموریان محسوب میگردد ،مرحوم علی احمد نعیمی بایسنقر را "سلطان
هنرمندان" لقب داده است .وی را گویند در شش نوع خط استاد و در خط
"ثلث" نابغه بود.
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از صدها شهکار و یادگار های زرین بایسنقر میرزا ،میتوان یکی آنرا «شهنامۀ
فردوس ی» یا شهنامۀ بایسنقری گفت ،حقیقت شهنامۀ فردوس ی چنین است،
حضرت فردوس ی ،شاعر دربار محمود کبیر یا سلطان غزنه بود و به تقویه و
تشویق او که خود سلطان تورکی زبان بود ،فردوس ی شهنامه را بفارس ی سرود،
امیر تیمور کورگان که خود عالوه از جهانکشایی عالم بزرگی نیز بود .در وقت
فتح مشهد که مرقد فردوس ی خراب و ویران گردیده بود ،امر کرد تا آنرا مرمر
کاری و با سنگ آباد نمایند ،سپس در عهد بایسنقر میرزا یا آن شهزادۀ تورک
تیموری ،شهنامۀ فردوس ی به همت عالی و با مصارف گزاف تکثیر گردید.
بایسنقر میرزا شهنامۀ فردوس ی را با خط خوش توسط خطاطان ماهر چون
جعفر بایسنقری و مذهبان الیق تهیه نمود که تا کنون آن نسخه را بنام
"شهنامۀ بایسنقری" یاد مینمایند.
نشانه های عالی این یادگار زرین یا "شهنامۀ بایسنقری" را در کتاب "هنر عهد
تیموریان" که درین مقاله از آن استفاده زیاد صورت گرفته چنین میخوانیم:
«  698صفحۀ  24x30سانتی دارای  12صفحۀ نقاش ی بسیار ظریف با
رنگهای دلکش معدنی و  22صفحه تصاویر در هر صفحه  93بیت بقلم
متوسط نستعلیق عالی جعفر بایسنقری و وقایۀ الکی منقش گلدار بسیار نفیس
با رنگهای مشکی و طالیی این کتاب که شهکار هنر مکتب هراتست در سنۀ
( 033ق  1429 ،م) به همکاری ماهرترین هنرمندان عصر از خطاط و نقاش و
مصور و مذهب مانند میرزا خلیل و جعفر بایسنقری و موالنا علی مصور و
قوام الدین مجلد و خواجه غیاث الدین و احمد رومی و سیف الدین و معروف
نقاش و پایندۀ درویش وغیره برای شهزادۀ هنر دوست بایسنقر در هرات نگاشته
شده و اکنون در موزۀ سلطنتی ایران در قصر گلستان  . . .محفوظ است» (ص
 )449بگفتۀ مرحوم عالمه حبیبی این کتاب یا شهنامۀ بایسنقری را
متخصصان هنر شناس از گرانبها ترین کتب دنیا تشخیص کرده اند.
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w

w

w

دربارۀ میر علی هروی اگر چه معلومات عمومی در همه منابعیکه دربارۀ هرات
و دوران تیموریان هرات تحریر شده و جود دارد ،اما بصورت دقیق آنچه را که
در خصوص کمال الدین بهزاد کرده اند ،در قسمت میر علی هروی برابر آن
دیده نشده است .در حالیکه به همان اندازۀ که استاد بهزاد مقام عالی در

.e
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میر علی هروی:

گفتا که ببر به اهل عالم خبرم
ب ـ ـادا ب ـ ـ ـ ـ ـه جهان دراز عمر پدرم
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سلطان سعید بایسنقر سحرم
من رفتم و تاریخ وفاتم اینست
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همین گونه بایسنقر میرزا قرآن کریم را بخط ثلث با تذهیب عالی تکمیل
نموده که بعض ی اوراق نایاب آن در موزیم ها تشریف دارند.
در قسمت کارهای بایسنقر میرزا باید کتاب علیحده نوشت و درین مختصر
نمیتوانیم آنچه را که خواسته باشیم مفصل بنویسیم .نگارستان هرات را
بایسنقر اساس گذاشت و او بود که بار اول در تاریخ افغانستان اکادمی هنرهای
زیبا را با داشتن چهل متخصص هنر و شاگردان زیاد تأسیس نمود.
مرگ نا به هنگام بایسنقر میرزا که هنوز جوان بود تمام هنرمندان عصر
تیموریان هرات و هنرمندان دوردست را داغدار ساخت و صد ها مرثیه و
سوگنامه در بارۀ او سروده شد.
شهری ـ ـ ـارا ت ـ ـا ب ـ ـرفتی از س ـ ـ ـراه ـ ـ ـ ـل هن ـر
شد کتاب صبر ما ابتر ،ورق زیر وزبر
---------------الله همه خ ـون دیده در دامن کرد
در م ـ ـ ـاتـ ـ ـم ت ـ ـو دهر بس ی شیون کرد
قم ـ ـ ـری نمدس ـی ـاه در گ ـ ـ ـردن کـ ـ ـرد
گ ـ ـ ـل جست قبـ ـ ـ ـ ـ ـای ابروانی بدرید
«امیر شاهی سبزواری»
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میناتوری دارد و در آن هنر نابغۀ عصر تا کنون شناخته شده است و میر علی
هروی همان مقام را در نوشتن حسن خط دارد ،که وی در میناتوری داشته
استاد بهزاد و استاد میر علی هروی در رأس هنر های ظریفۀ میناتوری و خطاطی
منحیث خدواندگار هردو مسلک شناخته اند.
جای تعجب است که در مقدم نام استاد بهزاد ،کلمه "استاد" و میر علی
بدون آن کلمه ذکر می گردد و امیدواریم تا دربارۀ این یگانۀ دهر و نادرۀ دوران
نوشته های زیاد صورت بگیرد .میر علی هروی در جهان غرب بدو معنی چندان
شناخته نشده است ،یکی اینکه خط فارس ی را غربیان نمیتوانند بخوانند ،در
حالیکه نقاش ی بآن ضرورت ندارد ،دو دیگر اینکه قانون خط فارس ی و ارزش
آن نزد غریبان -
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معلوم نیست و با نداشتن ضوابط آن منقدین مقصر اند.
مرحوم علی احمد نعیمی می گوید « :استاد میر علی هروی عالوه بر
خوشنویس ی و خطاطی در صنایع شعر از جملۀ مشاهیر عصر خود بود( ».ص
 169خطاطان)
میر علی هروی همیش بیاد هرات زادگاه عزیزش و بگفتۀ خودش خطاطی او
بالی جانش شده بود و باید در بخارا ناگزیر حیات بسر می برد ،او گوید:
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عمری از مشق دو تاگشت قدم هم چون چنگ
تـ ـ ـا ک ـ ـ ـ ـه خـ ـ ـط من بیچاره بـ ـ ـدین ق ـ ـانون شد
طـ ـ ـالـ ـ ـ ـب من ه ـ ـمـ ـ ـه ش ـ ـاه ـ ـان جهـ ـانند و مـ ـ ـرا
در ب ـخ ـ ـارا جگ ـ ـ ـر از بهر معیش ـت خـ ـ ـ ـ ـون شـ ـد
این ب ـ ـ ـال بـ ـر سـ ـ ـرم از حسن خط آم ـد امروز
وه ک ـه خط سلسله پـ ـ ـ ـای من مجنـ ـ ـ ـون شد
س ـوخت از غصه درونم چکنم چ ـون سـ ـازم
کـ ـه ازی ـ ـ ـن شهـ ـ ـر م ـ ـ ـ ـرا نیست ره بی ـ ـرون شد
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تاریخ وفات میر علی هروی بصورت دقیق وجود ندارد ،و گفته شده که
"میرزا بیک" نام او را بخواب دیده و از تاریخ وفات او پرسیده ،در جواب گفته
که «میر علی فوت نموده» و از آن ( 951هجری) را استخراج کرده و تاریخ فوت
او را پذیرفته اند که شاید مؤثق نباشد.
در واقعه دیـ ـ ـدی ـم بـ ـ ـ ـا ط ـ ـ ـوار ستوده
آن بح ـ ـ ـر فض ـ ـ ـای ـ ـ ـ ـل سر ارباب هنر را
گفتا که بگو" :میر علی فوت نموده"
گفتیم ک ـ ـ ـ ـه تاریخ وفات تو چگویم؟
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و بعض ی ها چون صاحب تاریخ کثیره تاریخ وفات او را ( 953هجری) آورده
اند .در کتاب "صورتگران و خطاطان" تاریخ فوت و مقام هنری میر علی هروی را
چنین آورده اند:
« در ترکیب خط از مفرد تا مرکب شاگرد زین الدین محمود کاتب بوده ،در
خدمت استاد قدم چون قلم از سر کرده هم چون نی خامه کمر فرمان برداری
برمیان جان بسته گویند در اندک زحمت سواد خط را بدستیاری نیزه قلم
چنان در زیر نگین خود در آورده که خوشنویسان صحیفۀ عرصۀ عالم چون
ً
خامه سر از خط فرمان او بیرون نکردند ،خصوصا نستعلیق که چنان نوشت
که کتاب زمان از حیرت سرخامه به کزلک دندان قطع میکردند .در تاریخ نهصد
وبیست و پنج بواسطۀ انقالب زمان از خراسان برسم الخط سر خط تعلیم
روزگار دید اما زمانیکه جریدۀ عمرش بانجام رسید در شهور سنۀ (953ه.ق)
کرام الکاتبین روزنامۀ حیاتش را بتوقیع ممات ختم گردانید» (ص  .)101جای
وفات میر علی هروی بخارا بوده و در جوار مرقد شیخ سیف الدین مشهور
بخواجه فتح آباد مدفون است.
طوریکه گفته آمد میر علی هروی در خط نستعلیق سر آمد همگان است که
نظیرش تا کنون سر نبرآورده و بعد از آن میر عماد قزوینی شهرت جهانی دارد.
گویا اینکه در خط نستعلیق اگر در جهان یکنفر بدرجه اول باشد میر علی
هروی است و دوم آن میر عماد قزوینی خواهد بود.
اما مقام میر علی تبریزی در آن است که نستعلیق را او اختراع کرده که بعد
ها میر علی و میر عماد و دیگران در آن خط بدرجۀ نبوغ شناخته شدند ،ولی
حسن خط شخص میر علی تبریزی آنقدر قابل وصف نمی باشد .بقول استاد
عبدالحی حبیبی میر علی تبریزی بدربار امیر تیمور تشریف داشته و هنرنمایی می
نموده ،پس با این محاسبه هردو مخترعین خطوط تعلیق و نستعلیق به
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تشویق امیر تیمور جهانکشاء اختراع نموده و در دربار او با احترام خاص پیش
آمد می شدند.
یکی از بزرگان دیگر حسن خط بنام شفیعا خط "شکست" را اختراع نموده و
استاد موالنا عبدالرووف فکری سلجوقی عقیده دارد که «میر محمد شفیع
هروی همان شفیعان هروی است» که بار اول خط شکسته را با یکی ساختن
خطوط تعلیق و نستعلیق ،خط نستعلیق را شکسته به خط «شکست» مبدل
ساخت.
شنیده شده است که یدهللا کابلی در ایران بزرگترین خطاط خط شکسته از
شهرت عالی برخوردار بوده که معلومات کامل از آن بدست نیامده است.
در کتاب هنر عهد تیموریان آمده است که« :از آغاز قرن  14در تورکستان
شیوۀ خاص در "ثلث" و "ریحان و رقاع و نسخی" آمده بود ،که شیوۀ
تورکستانی باشد و آنرا مخلوطی از ثلث و ریحان و محقق توان گفت که نمونۀ
آن قرآن با ترجمۀ تورکی چغتایی بخط محمد بن شیخ یوسف اباری سعید
الخطاط  636ه  . . . . . .گنجینۀ قرآن مشهد رضوی است .در همین گنجینه،
قرآن بخط ثلث شیوۀ تورکستان قرآنی  . . .این شیوۀ خاص تورکستانی را در
خطوط قرن  14در آسیای میانه فراموش نباید کرد» (ص )96
بر میگردیم دربارۀ میر علی هروی مرحوم استاد عبدالعلی شایق هروی می
آورد« :دوست محمد گواشانی او را کمال الدین میر خان معروف به علی
الحسینی معرفی نموده و او بنامهای مختلف میر علی هروی ،علی الحسینی ،علی
الکاتب و علی امضاء می نموده ،پسر میر باقر هروی ملقب به "ذوالکمالین" و از
سادات جلیل القدر حسینی بوده» (ص 150خطاطان .). .
مرحوم شایق می افزاید که میر علی از همه خطاطان عصر خویش حتی از
سلطان علی مشهدی که استاد استادش بوده بهتر می نوشته ،خود میر علی
میگوید:
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om

طـ ـ ـ ـره الم است و دهان میم مراد
چشم صــاد و زلف دال و قدالف
«صـد الم» بـر روی جان ما کشاد
ک ـ ـ ـلـ ـ ـک است ـاد ازل زین پنج حرف
--------------در ف ـ ـن خط نیز بس ـ ـ ـا ماهرم
شاعر نازک سخن و ساحرم
آب حیات از قلمم می چکد
فیض مسیحا دمم می چکد
(میر علی هروی)
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چون بحث خطاطان دورۀ تیموری یک بحث مانند بحر بیکران است و
ً
نمیتواند درین رساله همه را معرفی نمود ،بنا بخاطر ارج نهادن بمقامات ولای
هریک اسمای گرامی یک تعداد محدود را درینجا ذکر مینمائیم تا دانسته شود
که در عهد تورکان تیموری هرات ما چقدر شخصیت های پر از نبوغ علمی و
هنری ،مبتکرین و مخترعین داشته ایم.
ابراهیم میرزا ،ابوبکر جامی ،ارشد ،اسفزاری ،اشرف خان میر منش ی ،موالنا
اظهیر ،امیر خلیل هروی ،امیر سبزواری ،امیر شاهی ،خواجه امین الدین
محمود ،بایسنقر میرزا ،بدیع الزمان میرزا ،موالنا بنایی ،جعفر تبریزی،
بایسنقر میرزا بن محمود بن ابوسعید کورگانی ،جعفر بایسنقری ،جعفر
جالل ،حافظ هروی ،حکیم جعفر هروی ،خازن ،خوش مردان ،سلطان محمد
ً
خندان ،درایت ،دوست محمد ،ذوالکمالین (غالبا پدر موالنا میر علی هروی)،
رستم علی ،میرزا رضای برنا بادی ،موالنا رهایی ،سلطان علی اوبهی ،سلطان
علی مشهدی ،سلطان محمد نور ،موالنا شبلی اوبهی ،شمس الدین هروی،
شیخ عبدهللا کاتب ،ضیاءالدین یوسف (فرزند حضرت جامی) ،طاهری،
عارف ،عبدهللا میرزا ،میر عبدالرحمن ،فخرالدین علی فرزند مال حسین واعظ
کاشفی ،محمد حسین میرزا ،میر عماد ،میر علی هروی ،میر علی تبریزی ،میرزا
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خلیل ،موالنا علی مصور ،قوام الدین ،خواجه غیاث الدین ،احمد رومی،
پایندۀ درویش و دهای دیگر (از جریدۀ امید بقلم شهرانی و او از نوشته های
نعیمی ،حبیبی و شایق هروی).

موسیقی در عهد تیموریان هرات:
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موسیقی از جملۀ علوم مثبته چون ریاض ی بشمار آمده که آنرا علم موسیقی
گویند ،چنانچه امیر خسرو بلخی می فرماید:
مطر بی میگفت خسرو که ای گنج سخن
علـ ـ ـم موسیقی زمن از نظ ـم نی ـک ـ ـ ـو ت ـ ـ ـ ـر بود
ولی موسیقی دایم در قطار هنرهای دیگر مثل نقاش ی ،تیاتر ،عکاس ی ،خطاطی
و تذهیب وغیره آورده شده است که البته موسیقی بی تردید هم "علم" و هم
"هنر" است.
پیش از آنکه بشر بمیان بیاید موسیقی وجود داشته و ما دلیل خود را با
استناد از روی اشعار ملکوتی دو نابغۀ دهر و نامور شرق خداوندگار بلخ موالنا
جالل الدین بلخی ثم رومی و سلطان الشعراء امیر خسرو بلخی ثم دهلوی می
آوردیم.
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بگوش من زغیب آواز کردند
درون سی ـنـ ـۀ او س ـ ـ ـاز کردند
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گویا اینکه بار اول نقاش ازل او تعالی (ج) جسم آدمی را از خاک طرح کرد،
روح در قالب گلین داخل نمی شد ،ولی چون مالیک ساز کردند ،به تشویق ساز
روح ببدن داخل گردید(.رک به «آمیزش موسیقی باروان آدمی راه نیستان)
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موالنا میفرماید:
مرا تا محرم آن راز کـ ـ ـ ـردن ـ ـد
نفس در قـ ـ ـالب آدم نمیرفت
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ً
امیر خسرو دهلوی که از نوابغ موسیقی در شرق و خاصتا در نیم قارۀ هند
پذیرفته شده چنین میگوید:
گفتند درا نمی شد از ترس بتن
آن روز کـ ـ ـ ـه روح آدم بـ ـ ـه بـ ـدن
در ت ـ ـ ـ ـ ـ ـن درا در ت ـ ـ ـ ـن ،در ت ـ ـ ـ ـن
خواندند مالئک به لحـن داوود
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در باال دو صوفی باکرامت و دوشاعر بزرگ عالم شرق که اقطاب عمدۀ
ً
موسیقی و شعر بشمار می آیند .هردو متفقا قدامت موسیقی را نظر به آدم نظر
داده اند .خیلی دلچسپ است که امیر خسرو از اعاظم موسیقی و تصوف و
ترانه در نیم قارۀ هند بشمار می آید .وی چهل سال روزه گرفت و در مجلس
حضرت نظام الدین اولیا با خواندن حمد و نعت شب ها را سحر میکرد و
نظام الدین اولیأ او را به نسبت اینکه تورک بود ،تورک خطاب میکرد.
هم چنان حضرت موالنای بلخی با موسیقی و سماع ذکر خداوند را انجام
میداد ،از آنست که ما تقدم موسیقی را نظر به هیکل انسان باور کرده ایم ،در
ضمن اینکه تقدم موسیقی را در اینجا آوردیم ،باید موضوع دیگری را بپذیریم
که پیکر تراش ی و موسیقی در جمله هنرهای زیبا بشمار می آیند و عامل آنها اگر
بمنظور تنها هنر تهیه کرده باشد گناهگار نمی شود.
عهد طالیی تیموریان هرات که مایۀ افتخار اهل دانش و اهل حقیقت گرامی
ً
افغانستان می باشد در همه جهات مخصوصا در هنر فوق العادگی خاص دارد،
مرحوم نعیمی می آورد:
«درین دوره در فارس و ماورالنهر نیز بواسطۀ بعض ی شهزادگان هنردوست
تیموری که حاکم و نائب الحکومۀ پایتخت هرات در آن ممالک بودند ،بعض ی
مکاتب دایر شده بود .اما هیچ یک بپایۀ مکتب هرات صنعتی رسیده نتوانست و
هرات تا اخیر این نهضت مرکزیت خود را از دست نداد( ».ص  ،18نعیمی
صورتگران ). . .
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ما یوسف خود نمی فروشیم
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در زمان حکومت تورکان تیموری هرات معلوم است که موسیقی نواز را
«گوینده» می گفته اند ،زیرا در چندین جای آنها را بنام «گوینده» ذکر نموده
اند.
نگارنده سعی کرد تا کسانی را که خاص بنام گوینده و یا موسیقی نواز
باشند ،در اوراق تاریخ تیموریان هرات نتوانست پیدا کند ،ولی در چندین جای
در سوانح یک تعداد شعراء ،علما و خطاطان آمده است که در ضمن دیگر
هنرها به موسیقی نیز مهارت داشتند.
یگانه کسیکه دربارۀ موسیقی دانی او در عهد میرزا بایسنقر بصورت واضح
ذکر شده عبارت از یوسف اندکانی میباشد .در کتاب «صورتگران و خطاطان»
آمده است« :بروزگار بایسنقر در گویندگی و مطربی در هفت اقلیم نظیر نداشت،
لحن داودی یوسف دل میخراشید و آهنگ خسروانی او بر جگر های مجروح
نمک می پاشید .سلطان ابراهیم میرزا (برادر بایسنقر) از شیراز چند نوبت
خواجه یوسف را از بایسنقر خواهش نمود که به جهت او بفرستد .بایسنقر
این بیت را بجواب او نوشت:
ت ـ ـ ـو سیم سیاه خود نگهدار»

(ص  08و مؤلف از تذکرۀ دولت شاه سمرقند گرفته)
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نمیدانم که چرا در سوانح یوسف اندکانی بخاطر توصیف آوازش کلمات
وصفی« ،دل میخراشید و یا بر جگرهای مجروح نمک می پاشید» را آورنده اند
و شاید پنج سده پیش کلمات مذکور بمعنی خوب بکار برده می شده ،در
حالیکه امروز در افغانستان کلمات «دلخراش» و «بر جگر نمک پاشیدن»
الفاظیست که به بدی و زشتی صدا استعمال گردیده و از مضحکات بشمار می
آیند.
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درین سطور چند شخص دیگری را نام می بریم که در سوانح شان دربارۀ
موسیقی دانی در کتاب خطاطان و نقاشان اشاره شده است.
خواجه عبدالقادر گوینده را چنین معرفی کرده اند که وی در انواع فضایل از
شهرت عالی برخوردار بود و در موسیقی و علم موسیقی و هم چنان در علم
ادوار از سر آمدان عهد خود بود .این هنرمند بدربار میران شاه فرزند امیر تیمور
و در عهد امیر تیمور هنرنمایی ها نموده است .وفاتش در (  030ه) بوقوع
پیوسته است.
محب علی شخصیت دیگری است که اورا در موسیقی دانی معرفی نموده
اند ،محب علی فرزند رستم علی خطاط که هراتی لاصل می باشد ،عالوه از
اینکه در حسن خط و نوشتن آن استعداد خاص داشت ،در موسیقی
ً
مخصوصا در نواختن "نی" مهارت عالی داشت وفات او در (  962ه) صورت
گرفته است.
استاد حبیبی در دربار میران شاه چند هنرمند را دریافته که مطربی و
رامشگری میکردند چنانچه میفرماید بدوران میران شاه سالهای (  081ه) در
دربار او استاد قطب الدین نایی ،حبیب عودی و عبداملومن گوینده که در
صفت موسیقی هر یک فیثاغورث روزگار و سر آمد ادوار بودندی( .ص  34هنر
عهد تیموریان)
در جایی دیگری در می یابیم که امیر شاهی سبزواری نه تنها شاعر عالیمقام
بوده ،بلکه در موسیقی و انواع خطوط مهارت داشت ،وفاتش در (  056ه)
بوقوع پیوسته است.
متذکر باید شد که میرزا بایسنقر و دیگر شهزاده ها در موسیقی عالقمند
بودند و چنانچه دیدیم که بدربار ها او و عمویش میران شاه ،برادرش میرزا
ابراهیم ،موسیقی نوازان و مطربان داشتند ،دربارۀ شهزاده بایسنقر که وقتی
هم بمقام وزارت پدرش رسیده آمده است که« :بایسنقر شهزادۀ ظریف و

ya
t
na
.e
w
w
w

35

شگوفانی هنر در عهد تیموریان هرات

sh
ah

ra
n

i.c

om

خوش طبع بود و موسیقی را نیز در ضمن دیگر صنایع ظریفه دوست داشت و
در دربار او رامشگران و خنیاگران زیاد تربیه شده بودند» (ص  36خطاطان و
خوشنویسان)
شخص دیگری را در دورۀ تیموریان سراغ داریم ،بنام موالنا تابعی ،وی عالوه
بر اینکه در صنعت نقاش ی و صورتگری وارد بود .در علم موسیقی و نواختن
موزیک ید طوالئی داشت.
امیر شیر علی نوایی که وزیر با تدبیر و عالم متبحر و از نوابغ عهد میرزا
حسین بایقراء بود .در حقیقت دستگاه بزرگ و با کیفیت وزارت او بود که
جمله هنرمندان را حمایه و تشویق نموده و هنرمندان و موسیقی نوازان از
الطاف و مهربانیـهای او بی بهره نبودند ،هم چنان شخص خود امیر علی شیر
نوایی در علم موسیفی وارد و ید طوالیی داشته که در بس ی مأخذ خوانده شده
است.
خاتم الشعر موالنا عبدالرحمن جامی از موسیقی دانان شهیر دورۀ تیموریان
هراتست که رساله ای را بنام موسیقی تألیف نموده ،و رسالۀ مذکور در
روسیه بخط سیرالیک برگردانده شده و در آن شرح و بسط مطولی را عالوه
کرده اند .که یک نسخۀ آن نزد این نگارنده قرار دارد.
در پایان مبحث موسیقی در عهد تیموریان هرات دربارۀ موالنا بنایی هروی
که یکی از نویسندگان هنر موسیقی میباشد معلومات مختصر ارائه میداریم.
اگر چه الزم بود که موالنا را در تحت عناوین خوش خطان ،شعراء و
نویسندگان و معماران معرفی مینمودیم ،ولی چون معلومات ما در خصوص
موسیقی دانان دورۀ مذکور بسیار محدود میباشد و وی کتابی را درین رشته
نوشته از آن سبب درینجا کلمات چندی را در باره اش می نویسیم.
پدر موالنا بنایی هروی از معماران بزرگ عهد تیموریان بنام استاد محمد
هروی بوده و از آنست که موالنا تخلص خویش را بایی گذاشته است ،و از
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اینکه شخص موالنا بنایی در بنایی چقدر مهارت داشته در بس ی جایها جستجو
شد ولی معلومات بدست نیامد.
بنایی عالره از اینکه در دیگر ساحات هنر ها وارد بوده ،یک آوازخوان خوب
نیز معرفی گردیده است .وی در آغاز به تحصیل علوم دینی پرداخته ولی بعدها
در نوشتن حسن خط سر آمد اقران گردید که بدان وسیله نزد سلطان حسین
بایقراء و امیر علی شیرایی تقرب حاصل نموده است.
راویان گویند که دو و یا سه نوبت بنابر مشاجرات و ظرافتهای که نتائج آن
باعث کدورت می شده بین بنایی و وزیر امیر علی شیر بیک نوایی اختالف پیش
ً
ً
شده ،بنا بنایی لزوما بدربار سلطان یعقوب از اوالده های قراعثمان بیک رفت
و در آنجا استقبال گردید .بعد از وفات سلطان یعقوب به هرات باز گشت و از
آنجا بسوی تورکستان رفت و در سمرقند نزد سلطان علی میرزا از اقارب
سلطان حسین بایقراء بسر برد.
از شوربختی بنایی در حدود ( 986ه) سمرقند زیر حملۀ محمد خان شیبانی
قرار گرفته و فتح گردید ،بعد ها که بنایی با شیخ میرزا حاکم قرش ی بسر می
برد در سال ( 910ه) از طرف عساکر شاه اسمعیل صفوی در قطار دیگران به
قتل رسید .بنایی که یکی از هرات دوستان بود ،باالخره دور از یار و دیار جهان
را پدرود گفت.
بنایی آثا متعدده از خود بیادگار گذاشته است کتاب بهرام و بهروز و رساالت
موسیقی و ریاض ی از آثار اوست ،شاید بنایی تألیفات زیادی داشته و بخاطریکه
در مسافرت و دور از وطن حیات بسر می برده برخی از آثارش مفقود لاثر گشته
است.
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هنر کتاب و کتابداری که ارتباطی به تذهیب دارد و در عهد تیموریان بحد
نهایی ترقی رسیده بود ،درین رساله بصورت علیحده آورده شده است.
ً
بعد از شیوع دین مبین اسالم هیکل تراش ی و نقاش ی های زنده جان لزوما
بخاطر سوابق دینی نو مسلمانان بسوی بت پرستی ممنوع قرار داده شد ولی
برخالف هنر نقاش ی در اجسام بی روح و رسم گل وبرگ ،کندن کاری ها ،منقش
سازی کتب وغیره مروج شده و مدارج عالی را در پیشرفت هنرهای مذکور
پیمود.
در دورۀ سامانیان خطوط کوفی با اشکال زیبا و نفیس با عالوه نمودن گل و
برگ و اشکال میوه جات انکشاف پیدا کرد .در حواش ی قرآن مجید یا کالم هللا
شریف طال کاری ،نقره کاری ،الجورد کاری با رنگ های طبیعی دیگر که از ریشه
های نباتات و گیاها بدست می آوردند ،ترکیب های بسیار خوشرنگ را از آن
پیدا کرده بر صفحات کتاب نقش می بستند.
در زمان سلطان صاحبدل افغانستان سلطان محمود کبیر و اخالف او نیز
طراحی های بسیار عالی و نقاش ی های زیبا را هنرمندان وقت ابتکار مینمودند،
ً
مخصوصا در حواش ی قرآن مجید و نیز بروی سنگ ها کندن کاری و یا توسط
گچ و آهک بر روی دیوار ها و دروازه ها نقش های زیبا را ترسیم میکردند.
از روی متن کتاب بیهقی معلوماتی اندکی بدست داریم که نقاشان ماهری در
هرات نزد سلطان مسعود در زمان حکمرانی اش وجود داشتند.
ً
بدوره های غزنویان و مخصوصا سلجوقیان بزرگ ،یک عالقۀ مفرط در زیبا
سازی مساجد پیدا شد که ما بس ی از آن شهکار ها را بخاطر داریم .کاش ی کاری
ها و نوشته بسیار زیبای کوفی و بعض ی خطوط دیگر بروی دیوارها ،سقف ها و
مناره ها توسط هنرمندان نقش میگردید .قرآن کریم که یگانه رهبر و هادی بشر
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بشمار می آید .هنرمندان بر حوادثی آن کارهای ارزنده و تذهیب کاری ها را
انجام دادند ،که هرکدام از آن یاگادر ها زیب دها موزیم جهان گشته اند.
ً
سنت تذهیب کاری بدورۀ تیموریان و مخصوصا تیموریان هرات بدرجه ای
بلند رفته و ترقی نمود که در سابق ،پیش از آنها و حتی بعد از آنها کمتر سراغ
میگردد .درین عهد طالیی هنرمندان چنان استعداد های خویش را با تشویق
سلطان هنرمندان میرزا بایسنقر و شهر یار بزرگ در اداره و علم هنر و نابغۀ
زمان امیر علی شیر نوایی صدر اعظم و حامی بزرگ امپراتوری عظیم الشان
تیموری سلطان صاحبدل میرزا حسین بایقراء انکشاف دادند که در تاریخ
شرق ورد زبانها گردید.
درین دورۀ عالی شهزادۀ دانشمند میرزا بایسنقر بفرمایش خود شهنامۀ
فردوس ی را توسط هنرمندان وقت که اسمای گرامی شان در جملۀ خطاطان و
مذهبان آورده شده است ،تذهیب کاری و نقش و نگار دادند که تا کنون بنام
آن شهنامۀ ایران ،افغانستان و ماورالنهر و تورکستان و جهان اسالم فخر و
مباهات مینمایند و آنرا باسم "شهنامۀ بایسنقری" یاد مینمایند.
شاید شهنامۀ فردوس ی نمونۀ اعلی تذهیب باشد که بعد از آن صد ها
کتاب ،تذهیب کاری گردیده و یک سنت پذیرفته شده و معمول در جملۀ
مسالک هنر شناخته شده است.
استاد حبیبی میگوید که « :اولین اثر خالد این دبستان نسخۀ خطی شاهنامۀ
فردوس ی موزۀ گلستان تهران است که از لحاظ خط ،نقاش ی ،مصوری ،کاغذ
تذهیب ،جلد و صحافی متخصصان بین املللی ،گرانبها ترین کتب جهان شمرده
شده است و نمایندۀ عالی ترین کتاب سازی انسانست» (ص  92هنر عهد
تیموریان و او از شمارۀ اول ایران).
از روی شواهد و اسناد در می یابیم که مذهبان بزرگ در عهد تیموریان
هرات و جود داشتند ،و از روی شهنامۀ بایسنقری چنین استنباط میگردد که
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در عهد تیموریان تغییرات عمده و قابل افتخار در تذهیب آورده شده است.
بدین معنی که ساحۀ تذهیب را از حلقات مذهبی و سعت داده و از محدودۀ آن
ً
بزرگتر ساخته اند مثال عالوه بر قرآن مجید ،به دیوان ها و کتب معتبر تذهیب
کاری شده و نیز از محدودۀ گل و برگ به نقاش ی های طیور وغیره پرداخته اند
چنانچه استاد بهزاد بوستان و خمسۀ نظامی را تزئینات بخشید.
وقتیکه اوراق تاریخ عهد تیموریان را بمطالعه میگیریم می بینیم که مذهبان
و نقاشان به تعداد زیاد وجود داشتند از آن جمله شخص بایسنقر میرزا،
سلیقۀ بسیار عالی درین فن ظریفه داشته و از جانب دیگر اکثر خطاطان و
نقاشان در کنار مسالک شان این فن عالی را در تزئینات بکار میبردند .یکی از
مشهور ترین مذهبین عبارت از «محمود مذهب» بوده که آثار او در موزۀ
حضرت رضاء به امضای خودش موجود است.
گرچه در سطور باال گفته شد رسمهای طیور در خطوط طغرا و تذهیب بکار
برده می شد ولی موضوع ارزنده و مهم اینکه در عهد زرین تیموریان تورک تبار
رسم حیوانات و انسانها در صفحات نقاش ی و تابلو های زیبای شان بچشم
میخورد و این موضوع در حقیقت یک انقالب فرهنگی بوده که همه محدودیت
های دوران بعد از اسالم را در خصوص نقاش ی های زنده جان شکستانده و
بمانند نقاشان الچین یا تورکان ختای و نیز پیروان مانی ،هنرمندان حدود
امپراتوری تیموریان دست به هنرنمایی زده اند .چنانچه عبدهللا مذهب که از
هرات به بخارا رفت از یادگارهای او یکی هم تصویر جوانی است که مشغول
نواختن ساز است.
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مهندس ی و معماری از جملۀ هنرهای زیبا محسوب میگردند ،هنر معماری در
عهد تیموریان با فرهنگ بمانند هنر های نقاش ی ،خطاطی و تذهیب ،انکشاف
خارق العاده نموده بود .چنانچه مصلی ها ،مساجد ،مقابر ،تختگاها ،قصور،
زیارت ها ،کاروان سراها ،کاریزها راه سازی ها وغیره بدوران مشعشع تمیوریان
آباد و تاکنون یک تعداد از آن یادگارها را در هرات باستان و مشهد و نیشاپور و
محیط های دیگر ایران زمین بمشاهده میرسند.
در نوشته های مؤرخین دربارۀ مصلی ها آمده که مصلی اول را سالطین کرت
آباد کردند و مصلی دومی را امیر تیمور صاحبقران آباد کرد ،مصلی سوم را
ً
ً
شاهرخ میرزا تعمیر و بعدا مصلی دیگر در عهد سلطان حسین بایقرا بلند
ساخته شد و سپس بدوران سالطین اوزبیک مصلی دیگر روبه آبادی بود که
بعد از شکست آنها شهریاران صفوی آنرا به اتمام رسانیدند.
گویند که تعدا مصلی ها در هرات زیاد بود و در طول زمانه ها از بلیات زمانه
بدور نمانده بودند ولی در زمان امیر عبدالرحمن یک تعداد به امر انگلیس ها
تخریب شده و یکی از آن مصلی ها در عهد محمد ظاهر شاه بر زمین افتاد و
مؤرخین را داغدار ساخت.
البته تاریخ زیبا و پرفیض تیموریان از زمان بقدرت رسیدن امیر تیمور
جهانکشاء آغاز می یابد ،چنانچه مسجد بی بی خانم ،قصور ریگستان ،گور
امیر ،قصر کبود(جای امپراتوری امیر تیمور) عمارات با شکوه سمرقند و بخارا
وغیره شواهد گفتۀ ما را تشکیل میدهند .اکنون اکثر آبدات تاریخ هندوستان
کبیر تحف گرانبهای تیموریان (بابری) هند می باشند.
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متذکر باید شد که اکثر آبدات تاریخی امپراتوری هرات باستان ،به تشویق
وزیر دانشمند و مدبر دارالسلطنۀ هرات امیر علی شیر نوایی آباد گردیده و هنر
سنگتراش ی به اوج اعتالی خود رسیده بود.
یکی از مهمترین و مشهور ترین معماران و بنا های عهد تیموریان همانا استاد
محمد هروی می باشد که اکثر عمرانات محصول دست رسای اوست .و وی
پدر موالنا بنایی هروی است.
درین فصل هنرمندان بنایی ،یکی از مشوقین عمده و زبدۀ تعمیر سازی که
عبارت از گوهر شاد بیگم آغه باشد ،چند سطری را می نویسیم ،زیرا گوهر
شاد بیگم یکی از پایه های مهم نه تنها در علم و دانش و فرهنگ می باشد بلکه
ً
توجه وی در عمرانات خصوصا در اماکن مقدسه بوده است.

sh
ah

گوهر شاد بیگم دختر غیاث الدین و مادرش خانزاده بیگم ،در سال  1300ه،
با شاهرخ میرزا فرزند امیر تمیور ازدواج نموده است .مادر گوهرشاد در کنار
حضرت امام رضا در مشهد مدفون است.
گوهر شاد ،اگرچه اسالف وی در عمرانات و پرکیف سازی و خوش منظر
کردن شهر ها کار های خارق العاده را انجام داده اند ،ولی او که ملکۀ
هوشیار ،ذکی ،محبوب و مهربان و سخاوتمند و صاحب ذوق سلیم و عقل عالی
بوده ،در کنار شوهر با فرهنگش میرزا شاهرخ کار های عمرانی زیاد کرده که
امروز حتی از شوهر معروفش میرزا شاهرخ امپراتور بزرگ تیموری ،معروفتر
شده است .گوهرشاد بیگم کس ی است که از بطن پاکش سه نابغۀ زمان و
نادرۀ دوران تولد شده اند که عبارت اند از میرزا الوغ بیگ ،میرزا بایسنقر و
میرزا ابراهیم.
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طوریکه گفتیم گوهر شاد بیگم یا این ملکۀ با احساس خادم دین و دنیا
بحدی در ساحات امپراتوری تیموریان هرات خدمات ارزنده نموده ،نام نامی
اش پی هم در قلم مؤرخین آمده و به یاد آنها بوده و هر زمانیکه از تاریخ
ً
تیموریان و خاصتا تیموریان هرات نام برده می شود اسمش به بسیار احترام و
قدردانی ذکر میگردد .چنانچه مرحوم استاد حبیبی در کتاب "هنر عهد
تیموریان" بحثی مستقل را در خصوص «مسجد گوهرشاد بیگم» در آستان
قدس مشهد تخصیص داده است.
بنا های را که گوهر شاد بیگم توسط معماران با قدرت و صاحب استعداد
خداداد هرات آباد نموده ،بناهای نبودند که تنها به یک شخص و یا مخصوص
یک فامیل باشند ،بلکه یادگار های عمرانی او عالم املنفعه بوده که هر یک در
استفادۀ عامه و جامعه قرار میگرفته.
گوهر شاد بیگم یا این ملکۀ با وقار ،سخاوتمند ،باعقل و فراست ،صاحب
خرد ،رحمدل ،دوست و حامی فقراء و غربا ،نیکوکار ،صاحب عاطفهء عالی،
با حیاء که در طول حیات خود از صدقه بر محتاجان و خیرات بر فقرا دست
نکشیده ،عالوه از آن همه کارهای خیریه در امور مملکت داری با شوهر
دانشمندش منحیث یک مشاور دلسوز به ملت و جامعه مصروفیت داشته
است.
گوهر شاد بیگم ،بسیاری از پروژه های عام املنفعه را با پول خود تهیه و
تدارک میکرده در بارۀ آن ملکه نازنین و مهربان تاریخ داستانهایی را در سینه
دارد ،که حتی از امور تعلیمی و مدارس با خبری میکرد و شب ها با مشاورینش
در امور علمی و عرفانی رسیدگی و ارزیابی می نمود.
مسجد جامع گوهر شاد بیگم در مشهد از مشهورترین بنا های عالم شرق
محسوب میگردد ،هم چنان مسجد کبوتر تبریز ،مسجد جامع اصفهان،
مسجد شاه و باغ قراچه ،باغ جهان نما ،باغ ارم ،باغ دلکشاء ،مقابر ،زیارت
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ها ،حمام ها و ترمیم مصلی ها وغیره اماکن از یادگار های آن بانوی پر عاطفه
و پاک خاصیت می باشد.
دربارۀ خدمات گوهر شاد بیگم یا این بانوی بزرگوار شرق نمیتوانم آنچه که
در شان او الزم است بنویسم ،زیرا اوصاف او زیاد و قلم ما از نوشتن آن همه
عاجز می باشد.
درین عصر حاضر ویا در گذشته یک تعداد ملکه ها وجود داشتند و دارند
که درپی جمع آوری پول و زیورات از مردمان و ملت بیچاره می باشند ،ولی آن
ملکۀ جنت مکان به پول و زیورات شخص ی خود گنبد طالیی حضرت اما
رضای غریب را ساخته ،کسانیکه آن گنبد عالی را دیده باشند همان حصۀ
باالیی گنبد که شاید بزرگترین توتۀ طال در جهان باشد به پول شخص ی اش با
فروش زیورات و البسه او گذاشته شده است .و امید است نویسندگان
ً
مسلمان و عادل از روی حق پرستی خاصتا دوستان و برادران ایرانی ما حق
مشروع آن بانوی با عظمت را ادا نموده و کریدت آنرا بنامش بدهند.

هنر کتاب سازی در عهد تیموریان هرات:
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گرچه در مباحث دیگر این رساله در خصوص کتاب سازی و زیبا سازی آن
تذکراتی بعمل آمد ولی یک بحث مفصل صورت نیافته بود ،البته درین سطور
نیز از شرح و بسط زیاد میگذریم و کلمات مختصری را می آوریم.
تجلید در ذات خود هنر خاص و بسیار مهمی می باشد که بدورۀ تیموریان
هرات ارزش بسزا داشته و البته قبل از آنها و بعد از دوران شان این هنر وجود
داشته ولی در زمان تیموریان بحدی پیشرفت نموده بود که گفتیم :شهنامۀ
بایسنقری را متخصصان هنر شناس از گرانبها ترین کتب دنیا تشخیص کرده
اند ،گویا اینکه کتاب های که در عهد سامانیان و غزنویان وغیره ترتیب و تهیه
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شده ،هیچکدام به خوبی و ظرافت و کمیت کتاب های عهد تیموریان
ً
خصوصا به شهنامۀ فردوس ی ،دیوان نظامی و یا بوستان سعدی نمیتوانند
برابری نمایند.
مسلک کتاب سازی در هرات باستان تا سالهای اخیر موجود و مورد استفادۀ
اهل مسلک قرار داشت .متن کتب اگرچه کیفیت بخصوص دارند ،ولی وقتیکه
متن پرکیف با تزئینات و مذهبات عالی تکمیل و مجلد ساخته شود ،خاصیت
اعجازی را بخود میگیرد ،مثلیکه دربارۀ شهنامۀ بایسنقری گفته آمد ،هم چنان
است صدها کتاب دیگر ،یکی از جلد های دیوان هاللی چغتائی در هرات در
آرشیف شخص ی سلجوقیان بزرگوار وجود داشت که آن در نهایت درجۀ زیبایی
داشت.
در عهد تیموریان هرات ،کتابت ،تذهیب ،قطاعی تعریق ،صحافت ،تجلید،
مصوری و تشعیر وغیره هنر ها وجود داشت و در هرکدام هنرمندان بخصوص
مهارت داشتند و شاید هم هر هنرمند بیشتر از یکی از آن هنرها مهارت
میداشتند .کسیکه درین رشته به شکل مسلکی معلومات کافی داشت ارواح
شاد مولوی استاد عبدالرووف فکری سلجوقی بود و بدختانه اجل نا به هنگام
به وی مهلت نداد و نتوانست چیزی در آن باره بنویسد.
خوش بختانه مرحوم استاد عالمه حبیبی یادگار بسیار زرین در زمینۀ تحقیق
و جمع آوری نموده اند که اینک از نوشته های آن مرحوم استفاده مینمائیم:
بایسنقر میرزا ،صحاف و مجلد معروف استاد قوام الدین را از تبریز به
هرات خواست وی در صحافی انواع هنرنمایی نمود و از آن جمله معرق را که تا
آن عهد نبود ساخت ،روی جلد را ضربی طال اندود کرده و پشت آنرا معرق می
ساختند( .ص  30هنر عهد ). . .
ً
عالوتا آمده است که :موالنا میرک اصفهانی ،بجای ضربی و یا ضربی مطالی
دارای نقوش یا تشعیر برجسته ،بر بوم مشکی تشعیر می ساخت ،و تشعیر
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روغنی کار میرک دارای گل و بوته و باغ و صحرا و اشکال سیمرغ و اژدها و
پرندگان زیبا بود که آنرا شیوۀ «میرکی» گفتندی( .ص )30
ابری سازی نیز در دوران عصر زرین تیموریان هرات از کارهای عمده بوده که
از آن در پشتی های کتب استفاده میگردید ،هم چنان بگفتۀ استاد حبیبی
«برای آرایش حواش ی و گاهی متن کتاب ها و انواع زرافشانی مانند میانه ،غبار
چشم موری ،سرموری ،بیخته بر اوراق کتاب های نفیس و صنعت عکس که
استاد آن موال کپک هروی نقاش بود ،و تذهیب معرق قطاعی از هنرهای مروج
کتاب سازی عهد تیموریانست که بوسیلۀ آن خطوط و نقوش را از کاغذی
بریده ،بر اوراق با دقت و هنرمندی تمام ،چنین انجام میدادند که یک قطعه
کاغذی را بدونیمه می بریدند و خط یا نقش را از آن بر آورده بجای دیگر بکار
می بردند( ».ص  30هنر عهد تیموریان)
و بدین صورت مسلک کتاب سازی با ابتکارات هر استاد ،رونق بازار یافته
بود ،و کتب نفیس ساخته می شد ،اگرچه استاد عالیقدر حبیبی درین باره
جستجو و تحقیق زیار نموده ولی بدون تردید به صد ها کتاب دیگر در نقاط
مختلف از قلم مانده و شاید صد های دیگر در تورکستان جنوبی بوقت
حمالت و تصرفات قشون سرخ روسها از میان رفته باشند.
صنعت چرمگری که از هنر ها و صنایع خوب بشمار می رود ،در جلد سازی از
آن استفادۀ اعظمی به عمل می آمد و از همین سبب است که اتساد حبیبی
میفرماید :مکتب هرات در فن جلد سازی تاثیر زیادی نسبت بسائر مراکز فن
داشته اکادمی هنر هرات که با هجوم شیبانی منحل شد ،یک تعداد هنرمندان
بمراکز دیگر فنی در بخارا و هند و ایران و در بار عثمانی هجرت کردند.
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یکی از هنر های بسیار عالی در عصر تیموریان هرات سنگ تراش ی بود ،که
عمارات با شکوه با سنگ های تراش شده اعمار می یافته در صحن های
حویلی ها ،ستون ها ،پایه های مساجد و بنا ها استفاده میگردید ،لوایح مقابر
با خط های مختلف در باالی سنگ ها کنده می شد .کندن کاری نه تنها در
دارالسلطنۀ هرات اجرا می شد ،بلکه در تمام ساحات و متصرفات در بناها و
مساجد و اماکن مقدسه از آن استفاده میگردید .دربارۀ تراش سنگ که هنر
بسیار مشهور در عصر تیموریان هرات بشمار میرفت ،تحقیق زیاد و اوراق
بسیار ضرور است تا تحریر شود.

ra
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هنر میناتوری و نقاش ی در عهد تیموریان هرات:
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در ممالک شرقی خاصتا در سرزمین های تورکستان ،افغانستان ،ایران و
مناطق دیگر ،زمانیکه نام از نقاش گرفته می شود ،نام «مانی» در ذهن ها
تداعی می شود ،ب ً
ناء بهتر است که کلماتی چندی دربارۀ مانی آورده شود ،زیرا
در عهد تمیوریان هرات مراودات با تورکان ختای و حتی تبادل افکار وگرفتن
مفکوره ها از یکدیگر بانیات نیک رد وبدل میشد.
وقتیکه ما خواسته باشیم یک نقاش را الیق و عالمۀ دهر بگوئیم او را به
ً
مانی تشبیه می نمائیم مثال دربارۀ بهزاد می آورند:
به ـ ـ ـزاد ی ـگـ ـ ـ ـ ـانـ ـ ـ ـۀ زم ـ ـ ـان ـ ـه
مانی به زمان او افسانه
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ویادر وصف پروفیسور غالم محمد میمنگی می آورند:
پروفیسور به فن رسم و تصویر
چو مانی در جهان خویش استاد
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ً
مانی کس ی بود از تورکستان شرقی و غالبا از تورکان ختای بود ،تولد او در
سال (216م و قتل شدنش در سال  266م) بوقوع پیوسته است.
مانی کس ی بود که ادعای نبوت کرد و کتاب مانی بنام «ارژنگ» یاد می شد
هم چنان در نقاش ی یگانۀ دهر بشمار میرفت ،استاد حبیبی آورده است که« :در
تورفان (صحرای گبی تورکستان خطا) اوراق زیاد مزین و مصور دارای مجالس
مصور کشف شد ،که برخی از آن مجالس تدریس علم موسیقی با اشکال
نوازندگان است که آالت طرب امثال طنبور و رباب در دست دارند ،و برخی هم
دارای اشکال مصوران پیرو مانی اند  . . . .در متن هر صفحه سه و چهار صفحه
بخط ایغوری  . . .و حواش ی آن با گل وبرگ و شاخه یا بوته های گل آفتاب
گردان تزئین شده است که هنر مصوری و نقاش ی و تزئینی را در آن عصر
نمایندگی میکند( ».ص  18هنر عهد ). . .
مانی اگر چه دعوای نبوت کرد و پیروان او را «مانوی» میگفتند ،ولی درمیان
مردم شرق منحیث نقاش معرفی شده ونقاش ی وسیلۀ خوبی جهت تبلیغات
دینی او بشمار میرفته ،چنانچه استاد حبیبی منقل قول می آورد که در بارۀ
هنرمانی مؤرخان شرقی چنین عقیده داشته اند« :معجزه اش آن بود :دائرۀ
خرد و بزرگ که ال اقل خطوط آنها پنج گز بودی با انگشت رقم نموده ،چون
پرکاری نهادندی یکسر موتفاوت نکردی ،هم چنین خطوط دراز و کوتاه کشیدی
و همه بر مسطر راست بودی ،و صورت ربع مسکون چنانکه تمامی شهرها و
دریا ها ورود ها در آن ظاهر بود ،وسه ربع غیر در گویی برابر بیضه کشیده
بود( ».حبیبی و او از نگارستان هنر )225
زری سوی چین شد به پیغمبری
شنی ـ ـدم کـ ـ ـ ـه م ـ ـ ـانی بص ـ ـورتگری
بـ ـ ـ ـدو بگ ـ ـ ـ ـ ـروی ـ ـ ـدنـ ـ ـد و ارژن ـ ـ ـگ او
ز ب ـس ج ـ ـ ـادوئیهای ف ـ ـ ـ ـره ـ ـ ـنـ ـ ـگ او
«نظامی»
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«در ادبیات فارس ی ،مانی نقاش و کتاب او ارژنگ یا ارتنگ مانی ،یگانه مایۀ
هنر نقاش ی شمرده شد و فرخی شاعر غزنه ،هنگامیکه کاخ و باغ بوسهل حمد
وی را می ستاید در مدح مناظر زیبای باغ گوید:
ب ـ ـاغی نهاده همبر او ب ـ ـ ـا چهار بخش
پر نقش و پرنگار چوار تنگ مانوی»
(ص  11هنر عهد ). . .
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تاریخچۀ مختصر هنر های هیکل تراش ی
و نقاش ی در افغانستان
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حفریاتی که در سالهای اخیر در هدۀ جالل آباد صورت گرفته صنعت و هنر
پیکر تراش ی را در افغانستان قدیم نشان میدهد .هون تسنگ زایر چینی هده را
بنام «هیلو» و ساحات اطراف آنرا «نگاراهارا» گفته است ،هم چنان هیکل های
بزرگ بامیان را ،بامیکان و منابع چینایی «فون ین» و «فون نیتا» یاد کرده اند.
در حفریاتیکه در بگرام شترک و فندقستان صورت یافته بما وا نمود می
سازد که نقاش ی و هیکل تراش ی در قرون اول و دوم میالدی به اوج اعتالی خود
رسیده است.
بوقت ورود یونانیها در افغانستان روش های نقاشان یونانی بمانند
«ایوسوف» وغیره بر هنر مردم افغانستان تاثیر نمود ،و از مخلوط هر دو هنر،
هنر «یونانو باختر» تشکیل گردید و یک تغییر بسیار مثبت در هنر بمیان آمد .و
بعد ها به اثر تماس ها و ارتباطات بین مکتب های یونانی و باختری با عقاید
مذهبی بودائیان رخ داد ،که مدنیت و روش های هنری آن زمان را بنام «گریک
و بودیک» یاد کردند.
آثار هنری که از کشف استوپۀ بودا در تپۀ سردار بدست آمده تاریخ هنر در
افغانستان را کهن تر و غنی تر جلوه میدهد .این استوپه که در خالل حفریات
سال ( 1959م) بواسطۀ باستان شناسان ایتالوی در تپۀ سردار صورت گرفته
بزرگترین ستوپۀ دورۀ بودایی افغانستان بشمار میرود.

ya
t
na
.e
w
w
w

58

شگوفانی هنر در عهد تیموریان هرات

sh
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n

i.c

om

در طال تیپۀ والیت جوزجان که از شش قبر بیش از بیست و یک اثر طالیی
بدست آمده نمایانگر قدرت هنری سه و نیم هزار سال قبل ما را جلوه گر می
سازد ،در بارهای محمود غزنوی و اخالف او نیز مملو از افتخارات هنری وطن ما
محسوب می شوند ،که به اثر کاوشهای ایتالوی ها یک تعداد افتخارات دورۀ
هنری کشف گردید که معرف هنری آن عصر بشمار میرود .در آن کاوشهای
تزئینات ،جواهرات کاری ،نقاش ی و تذهیب کاری را هنرمندان بسیار ماهر بیادگار
ماند.
هنر نقاش ی در افغانستان ریشۀ طوالنی دارد ،در هر عصر و زمان نقاشان
ماهر بمیان آمدند و یادگارهای زرین را به اخالف گذاشتند ،اخالف و نشانه
های نقاشان غزنویان تا عصر حاضر وجود داشتند.
آنچه که نقاش ی را در تاریخ افغانستان بدرجۀ بین املللی و جهانی شهرت
داده ،هنر میناتوری بوده که در زمان های حکومت شهریاران تیموری سلطان
حسین بایقراء و شاهرخ میرزا به اوج خود میرسد ،درین دوره بزرگترین
نقاشان بنام استاد کمال الدین بهزاد منحیث نابغه با شان و شوکت ظهور
مینماید و جهان هنر را تسخیر میکند.
استاد بهزاد به همکاری های بیدری ـغ امیر علی شیرنوایی و تشویق های سلطان
صاحبدل حسین بایقراء اساسات و پیشرفت های هنر میناتوری و نقاش ی را
میگذارد و خانۀ زرنگار هرات و تختگاه سلطان با فرهنگ تیموری را زینت می
بخشد.
چون درین مقاله بمانند هنرمندان خطاطی ،هنرمندان نقاش ی را نمیتوانیم
بطور مفصل معرفی نمائیم ،لذا تنها شرح حال استاد بهزاد را تا اندازه ای
مفصل و در صورت امکان اسماء یک تعداد نقاشان را فقط ذکر مینمائیم.
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استاد کمال الدین بهزاد ( 289 - 458ه):

sh
ah
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n

i.c

om

استاد کمال الدین بهزاد فرزند شرف الدین که مسقط الراسش هرات
است ،از برجسته ترین نقاشان جهان و هنرمندان قرن نهم هجری می باشد.
این فرزند نابغۀ هرات که بعد ها پدر سبک میناتوری شمرده شد ،با هنرنمایی
های کلک های با قدرت و هنرمندش از خود ،در هنر میناتوری اعجاز آفرید و
جهان را در لرزه بر انداخت.
هنرمند بزرگ و نابغۀ هرات که اروپائیان او را « رافایل شرق » لقب داده اند،
بگفتۀ یک تعداد در آغاز شاگرد سید احمد تبریزی بوده ولی در موثقیت آن
اندکی شک وجود دارد اما در بس ی از جایها آمده که آموزگار اصلی و واقعی او
سید روح هللا میرک هراتی لاصل است که در تواریخ نام این استاد بزرگ
بگونه های ،میرک ،میرک نقاش ،خواجه میرک و گاهی هم سید میرک آمده
است -
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ً
که تقریبا از سنۀ ( 1830 - 998ه) در فارس حکومت داشته است ،در تذکرۀ
خود موسوم به «خوشنویسان و نقاشان» در شرح حال استاد بهزاد میگوید:
«وی از دارالسلطنت هرات است( ».ص  68خطاطان ). . .
بهزاد از دورۀ جوانی تا به سن پیری از شهرت عالی بر خوردار بود چونکه همه
درباریان به او احترام و قدر میدادند .بهزاد بعد از یادگار گذاشتن آثار ارزنده و
مهم در سال (916ه) با یک عده نقاشان دیگر به دعوت شاه اسمعیل صفوی

om

به تبریز رفته و شاه موصوف به بهزاد مهربانی ها و محبت زیاد نشان میدهد و
اورا بحدی دوست میداشت که میگفت «بهزاد را به نیم سلطنتش مبادله

i.c

نخواهد کرد».

ra
n

درین وقت بهزاد با وجود کبرسن در حدود  04سالگی به کار های خود در
تبریزی ادامه میداد و بحیث کتابدار شاهی ایفای وظیفه میکرد .مثلیکه میرک
بود.

sh
ah

نقاش استاد و مربی او بدربار سلطان حسین بایقراء به همان وظیفه مشغول
هنگامیکه شاه اسمعیل صفوی در سال ( 938ه) وفات نمود ،بهزاد با وجود
کهولت وظیفۀ خود را از دست نداده و همان شهرت خود را در دربار شاه
درس رسامی میداد.
موی قلمت تا به جهان چهره کشاد

ب ـ ـ ـر چهـ ـ ـرۀ مـ ـ ـا فی رقـ ـ ـ ـ ـم نسخ نـه ـ ـ ـ ـ ـاد

بس طـ ـ ـبع کـ ـ ـ ـه صورت نکوزاد از او

طبع ت ـ ـ ـ ـو ولی از ه ـم ـ ـه آن هـ ـ ـا به زاد

w
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طهماسب صفوی حفظ نمود و بلکه با همان اوج شهرت و مقام بلند شاه را
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رنه گروس ی ،دانشمند فرانسوی راجع به مکتب بهزاد در تبریز و احترام و
منزلتیکه نزد شاه اسمعیل داشت تحریرات زیادی کرده است.
دیماند در کتاب صنایع اسالمی دربارۀ بهزاد میگوید . . . « :و از عجایب عصر
خود بشمار می آید و یان نقاش ی های وی در خمسۀ نظامی وغیره آشکارا می
سازد که هنرمند در مشاهدۀ دقیق و تیز بین بوده و با بکار بردن رنگهای
مخصوص بخودش ابتکار کرده است  . . .از خصایص دیگر سبک بهزاد ظرافت

om

کاری حرکات زنده و تمایز اشخاص و صرف نظر کردن از جزئیات است که در
ً
نقاش ی های اواخر عم او دیده می شود .مخصوصا در رنگ چهره و ترکیب

i.c

رنگهای خاص خودش نبوغ خارق العاده از خود نشان داده است.

ra
n

دکتور ذکی محمد حسن در مورد بهزاد گوید :بهزاد در رنگ آمیزی و مزج رنگها
و دانستن خواص و ترکیب آنها در تعبیر از حاالت مختلفۀ انسانی در تصاویر

sh
ah

مهارت و تسلط زیادی در قسمت بهزاد صد ها بار نوشته شده و یک تاریخیکه
از اوایل زندگانی او حکایه نماید ،در هیچ جای وجود ندارد گویند که بهزاد در
طفولیت پدر و مادر خویش را از دست داده وزیر تربیت استاد میرک قرار گرفته
است .و چون سید روح هللا میرک کتابدار سلطان حسین بایقراء بودهً ،
بناء

ya
t

موقعی خوبی بوده که بهزاد را درس و تعلیم داده و حمایه مینموده و تا جائی
که بهزاد در فن نقاش ی بهتر از استاد و نه تنها بهتر از استاد بلکه کارش بجای

na

رسید که گفته اند« :که تا صورت هستی نقش بسته همچو او مصوری کس

اگ ـ ـ ـر م ـ ـانی از وی خبر میداشتی

از او ط ـ ـ ـرح و ان ـ ـ ـدازه ب ـ ـ ـرداشتی

w

w

w

نگـ ـ ـار زغ ـ ـ ـالش بچ ـ ـ ـ ـ ـ ـابک روی

بـ ـ ـه اسـ ـ ـت از قلم گیری مانوی

.e

درین روزگار ندیده».
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بـ ـ ـود صـ ـ ـورت مـ ـ ـرغ او دلپ ـ ـ ـذیر

56
چو مرغ مسیحا شده روح گیر

و با مقام او بجایی رسیده که گفته اند:
م ـ ـوی قلم ـ ـش ز اوس ـتـ ـ ـ ـادی
جان داده بصورت جمادی
ویا:
کم زاد بسان مانی از ما در دهـ ـر

البته که بهزاد از او به زاد است

om

استاد زمانه حضرت بهزاد است

کو داد هنر وری بعالم داد است

ra
n

i.c

بهزاد بحدی مقام عالی در هنر بدست آورد که چون مانی در اشعار شعراء
ً
منظما نامش آورده می شده و صدها جای از مقام و نبوغش در تواریخ آمده
ً
است که اورا بی نظیر زمان معرفی کرده اند .مثال امیر دوست هاشمی یکی از
معاصرین بهزاد در کنار توصیف هنر بهزاد سال وفاتش را در حساب ابجد آورده

sh
ah

است.
اجل چون صورت عمرش بپرداخت

قض ـ ـ ـا خـ ـ ـ ـاک وج ـ ـ ـودش داد بـ ـ ـربـ ـ ـ ـاد

زمن صورتگـ ـ ـ ـری ت ـ ـ ـاری ـ ـ ـ ـخ پـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـیـد

ب ـ ـ ـ ـدوگ ـ ـ ـفت ـ ـم جـ ـواب از جان ن ـا شاد

اگ ـ ـ ـ ـر خواهی ک ـ ـ ـ ـه ت ـ ـ ـ ـاریخش بـ ـدانی

ن ـظـ ـر اف ـگـ ـ ـ ـن ب ـخـ ـ ـ ـ ـ ـاک ق ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـر به ـ ـ ـزاد

na
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وح ـ ـ ـی ـد عص ـ ـ ـ ـر به ـ ـ ـزاد آنکه چون او

زب ـط ـ ـ ـ ـ ـن م ـ ـ ـ ـادر ای ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام ک ـ ـ ـ ـ ـ ـم زاد

از قطعۀ شعر باال تاریخ ( 942ه) استخراج میگردد ،و مقبرۀ بهزاد تا سالهای

موالنا عبدالرووف فکری سلجوقی اسنادی را بدست آورده و به نشر سپرده

w
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است.

.e

زیاد معلوم نبود ولی درین اواخر قبر او را در هرات کشف کردند و مرحوم استاد
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هم چنانکه زادگاه او را هرات گفته اند ،بهزاد بعد از کارها و فعالیت های
زیاد در هرات رفته و در آنجا وفات نموده است .علی احمد نعیمی در کتاب
صورتگران می آورد که« :قاض ی احمد قمی معاصر شاه عباس اول صفوی از
ً
خود بروز داده که مخصوصا در کشیدن اشکال و مناظر طبیعی به حد اعجاز
رسیده است ،خوش سلیقگی ابداع و مهارتیکه در ترکیب رنگها و انسجام و
دقت نظریکه در تزئین نقوش بکار برده همه گواره بر آنست که بهزاد همان

om

نقاش کاملی است که تطور و تکامل نقاش خراسانی درین دوره ،دو مکتب
تیموریان هند و تیموریان هرات را بوجود آورده است.

i.c

دکتور کریتسین ریسن خصایص و اسلوب کار بهزاد را چنین خالصه میکند:

ra
n

 .1درستی و دقت کامل در خطوط تصاویر؛

 .2نمایاندن وضع چهره و قیافۀ اشخاص بطور شگفت انگیز بوسیلۀ

sh
ah

ترکیب رنگها؛

 .3حرکت و مفهوم بودم اشارات تصاویر؛

 .4شماره رنگهای گوناگون و توافق آنها با یکدیگر؛

در نقاش ی بهزاد رنگ های سرد مانند سر مه یی ،سبز تیز ،فیروزه یی ،سبز

ya
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روشن ،زیتونی ،زرد ،قهوه یی ،بیشتر بکار رفته با ترکیبی از طال و نقره و رنگهای
مختلف دیگر ،که این خصوصیات فوق ر استاد حبیبی در کتاب « هنر عهد

w
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تیموریان» نیز ذکر کرده است.
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مؤرخ بزرگ خواند میر مؤلف حبیب السیر ( 7555 - 7851م) گوید:

بهزاد اشکال شگفت ونوا در صنعت خویش را در مقابل ما مجسم میکند،
طراحی و هنرمندی او چون قلم مانی آثار همه نقاشان دنیا را از صفحۀ روزگار
سترده و انگشتان معجزۀ آسایش صور و نقوش همۀ این صنعتگران و نقاشان
و فرزندان آدم را محو کرده است مویی از قلم او به مهارت و استادی با اشکال
بیجان جان می بخشد.

om

م ـ ـوی ق ـلـ ـمش ز اوس ـ ـ ـ ـ ـتادی

جان داده بصورت جمادی

i.c

بلوچه در کتاب پینتینگ در بارۀ بهزاد و اسلوب کارش می نویسد:

ra
n

کارهای مکتب بهزاد در عصر حسین بایقراء درخشش بی مانندی دارد ،سبک
ً
هرات صحنه های جنگ را مخصوصا زد و خورد هائیکه سواران در اثنای
محاصرۀ شهر ها بجان همدیگر میگردند آنقدر عالی و بکر ترسیم کرده که

sh
ah

اعجاز کار او را روشن جلوه میدهد.

سر پرسیساکسس دربارۀ تشابه زنسانس اروپا و هرات اشاره نموده و مینگارد:
من قصد دارم دربارۀ نتایج رنسانس درخشان دورۀ تیموری که در هرات
می شکستاند مختصر تبصره نمایم:

ya
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مرکزیت داشت و با احیای مجدد مشابه ایکه دوره های تاریک اروپا را درهم

na

بیک نگاه هردو جهان از هم متفاوت است ،زیرا رنسانس هرات با اخالص

زایدی بمذهب اسالم منطبق گردیده ،در حالیکه رنسانس اروپا در مقابل
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مذهب عیسوی به علت خوبتر ساختن او بمیان آمده است.
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تا ایندم نظریات شخصیت های مختلف را در خصوص ارزش و مقام ولای
استاد کمال الدین بهزاد نوشتیم و اگر در تاریخ عصر تیموریان و تواریخ دیگر
ً
خصوصا تاریخ هنر نظر اندازیم ،هیچ جایی را بدون وصف بهزاد نخواهیم
یافت.
هر چند اگر دربارۀ نبوغ او گفته شود هنوز هم کم است و او یک شخصیت
جانی و افسانوی بعد از مانی مقام یافته است.

om
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خصوصیات کار بهزاد:

 .1ریزه کاری و نهایت باریک بینی ،چنان باریک نگری ودقت کامل در کار
هایش را بنماید.

ra
n

ها که هیچ بینندۀ نمیتواند ایراد و انتقادی در ظرافت و دقت در کار

sh
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 .2دقت و درستکاری در تمام کار ها بدون اشتباه.

 .3حیات بخشیدن در صحنه ها ،صحنه های مجالس ،جنگ ها و
مناظر.

ya
t

 .4رنگ آمیزی های مختص بخودش آنقدر در رنگ آمیزی استاد مهارت
دارد که گویی هر نقطۀ مقابل را روح بخش ی کرده است.
تقاضای مراعات دور نما را نمی نماید.
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 .5استاد به دور نما ها بمانند ریالست ها وقعی نمیگذارد و سبک او
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ً
 .6رنگهای را که استاد بهزاد بکار برده است عموما ساختۀ خود او می
باشد و دوام آن رنگها زیاد است و هر گز در رنگ آمیزی های او خطایی
دیده نمی شود.
 .6برگ های درختان ،موی های سر ،ریش ها و دیگر ریزه کاری های
بهزاد سحر آفرین است و قدرت خارق العاده بخرج داده شده است.
 .0بهزاد و پیروان او سعی میکردند تا اشخاص روحانی و بزرگان را در یک

om

نیم دائره که اشعۀ آفتاب در آن نمایان است وانمود سازند.
 .9بهزاد انسانها را از یک جانب بصورت پروفایل ترسیم مینماید.

i.c

 .18قدرت ترکیب رنگ ها و استعمال گونه های مختلف رنگ ها در یک

ra
n

تابلو از قدرت های قاهرۀ استاد بهزاد است.

sh
ah

نظریات انتقادی دربارۀ هنر بهزاد:

دربارۀ استاد بهزاد نظریات انتقادی خیلی کم است ،یگانه نظر نقد گونه که
دربارۀ هنر بهزاد آمده در کتاب «بابرنامه» بقلم ظیرالدین محمد بابر شاه

ya
t

امپراتور هند و افغانستان می باشد که استاد حبیبی نیز به آن اشاره نموده و
آن اینست که« :استاد بهزاد و شاه مظفر در تصویر بسعی و اهتمام علی شیر

na

بیک این مقدار معروف شدند ،از مصوران بهزاد بود ،کار مصوری را بسیار
نازک کرد اما چهره آرایی بی ریش را بد میکشاد ،غبغب او را بسیار کالن می

w

w

w

.e

کشید ،آدم ریش دار را خوب چهره کشایی میکرد».
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اگرچه بابر شاه یک نقاش مسلکی نبود ولی باریک بینی او در تصاویر بسیار
هوشارانه بوده است ،و شاید هم او تنها یک یا دو کار بهزاد را دیده باشد ،ورنه
استاد بهزاد استاد زمانه ها بود.

آثار بهزاد:

om

کار های بهزاد خیلی نایاب و کم پیدا می باشند ،برخی از کارهای او مفقود
لاثر است و تعدادی که پیدا شده امضای بهزاد در آن مشاهده می شود و در

i.c

واقعیت امر یک تعداد آن امضاء ها ساختگی و جعلی می باشند ،دو نسخۀ
ً
فعال در موزۀ انگلستان و دیگری
واقعی کار بهزاد یکی خمسۀ نظامی گنجوی که
قاهره می باشد.

ra
n

بوستان شیخ سعدی است که در ( 093ه) به اتمام رسیده و در کتابخانۀ

sh
ah

یک تعداد آثار دیگر استاد بهزاد را چنین آورده اند :باغ بهشت ،تصویر
ضحاک ،تصویر سلطان حسین بایقراء ،شش میناتور در ظفرنامه یا تاریخ امیر
تیمور ،پذیرایی شیرین ،پورتریت محمد خان شیبانی اوزبیک ،جنگ دوشتر

ya
t

مربوط قصر گلستان ایران ،پورتریت جامی «مالقات شیرین با خسرو در قصر

ارمینا ،خمسۀ امیر خسرو  - 1405کتابخانۀ چستر بیتی  -دبلن  -کار بهزاد» (از

na

کتاب شگوفایی هرات طبیبی)« .مجلس علی شیر را قرار ذیل نشان میدهد:

سنایی ،فردوس ی ،سعدی ،خسرو دهلوی ،نظامی ،جامی ،علی شیر نوایی،

w

w

w

لندن بچاپ رسیده است که عالوه بر شرح حال بهزاد در حدود هفتاد و پنج

.e

حسن دهلوی ،خاقانی ،انوری» (از نوشته طبیبی) یک کتاب در این اواخر در
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قطعه تابلو های بهزاد در آن بچاپ رسیده است ،متأسفانه در وقت نوشتن این
مقالۀ آن کتاب بدست نیامد.

تاثیرات و نفوذ هنر بهزاد:
هنر و سبک بهزاد تاثیرات زیادی را در ممالک مختلفه وارد کرد ،چنانچه هنر

om

او نه تنها در هرات و اطراف آن تاثیرات وارد آورد ،بلکه در مرکز تبریز و ماحول
آن اثرات زیاد نمود و شاگردانی زیادی را تربیه کرد که از شاگردان مشهور او

i.c

یکی هم پادشاه ایران شاه طهماسب صفوی بود:
یکـ ـ ـ ـ ـی از وارثان کلک بهزاد

ز شاگردی او بهزاد دلشاد

ra
n

در بخارا میناتوری و هنر ریزه کاری و جود داشت که از دبستان پر فیض بهزاد
فیض میگرفت ،چنانچه در سال ( 942ه) عدۀ زیادی از نقاشان و

sh
ah

خوشنویسان مکتب هرات به بخارا منتقل شدند که آن ها در آنجا به اسلوب
ً
مکتب هنری هرات و مخصوصا به سبک بهزاد کار میکردند ،هم چنان در
هندوستان هنرمندان یک نوع میناتوری مخلوط تورکستان و هرات را با

ya
t

مراعات روحیۀ هندوستانی بمیان آورده بودند که آن آثار بدسترس ما قرار
دارند ،در توزک جهانگیری آمده است که بدوران او هنرمندان میناتوری زیاد

na

بودند و وی در شناسایی کارهای هنرمندان آنقدر مهارت داشت که اگر در یک
صفحۀ کاغذ چند نقاش کار میکردند ،کار هر یک را بزودی می توانست

w

w

w

.e

تشخیص دهد.
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با ذکر مطالب فوق می توان چنین نتیجه گرفت که مکتب های نقاش ی تبریز
و بخارا از چشمۀ هرات سیراب شده اند.

ً
بهزاد که اسلوب نقاش ی ،اروپا و آسیا و مخصوصا چین را بهم امتزاج میداد و

راهی را بمیان آورده بود که همه به او نسبت تأسیس سبک را داده بودند .بهزاد
بزرگ آن نامدار با عظمت و آن جوهر یگانۀ هنر میناتوری و آن نابغۀ شرق در
طول حیات خود آبرومند و نامدار زیست و باید پیشرفت اورا بعد از لطف

om

خدواند از سه شخصیت دانست .سید روح هللا میرک ،امیر علی شیر نوایی و
سلطان صاحبدل حسین بایقراء.

i.c

م ـ ـ ـ ـانـ ـ ـ ـ ـی ق ـ ـ ـل ـ ـ ـم خجسـ ـت ـ ـ ـه آثـ ـ ـار

در فـ ـ ـ ـ ــن هـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وری م ـس ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــم

ra
n

اس ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـاد ه ـن ـ ــروران عـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

نـ ـ ـی ـ ـ ـکـ ـ ـ ـو ش ـ ـی ـ ـ ـم حم ـ ـی ـ ـده اطـ ـ ـ ـوار

م ـ ـ ـ ـ ـ ـوی ق ـ ـل ـمش ز اوس ـ ـ ـتـ ـ ـادی

جـ ـ ـان داده بصـ ـ ـورت ج ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـادی

در دق ـت طـ ـب ـع مـ ـوش ـگ ـ ـ ـ ـافسـ ـت

وین حرف نه از سرگزاف اس ــ ـ ـت

ت ـک ـ ـ ـمـی ـل مه ـ ـ ـارت ـ ـش دری ـ ـ ـن ف ـ ـ ـ ـن

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـاور اگ ـ ـ ـ ـ ـرت ن ـیـ ـایـ ـ ـ ـد از مـ ـ ـن

بکـ ـشـ ـ ـ ـای نظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ز روی انصاف

بن ـ ـ ـگ ـ ـ ـر صـ ـ ـور ب ـ ـدیـ ـ ـع اوص ـ ـ ـاف

sh
ah

ب ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاد یـ ـ ـگـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـانـ ـ ـ ـ ـۀ زم ـ ـ ـ ـانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه

م ـ ـ ـ ـان ـ ـ ـی ب ـ ـ ـ ـه زم ـ ـ ـ ـان او افسـ ـان ـه

ya
t

کار است جـ ـم ـ ـ ــال این صحایف

اف ـ ـ ـزود ک ـ ـ ـمـ ـ ـ ـال ای ـ ـ ـن ط ـ ـ ـرای ـ ـ ـف

درصورت خط وحسن وتصویر

زینس ـ ـ ـان ورقی ن ـی ـ ـ ـاف ـ ـ ـ ـت تح ـریر

بهزاد بزرگ ،سید نورهللا میرک ،بابا حاجی ،قاسم علی ،موالنا حاجی محمد

نقاش ،موالنا تابعی ،موالنا جنید ،استاد حسام الدین ،محمد درویش ،سلطان

w

w

w

محمد ،آقا رضای کاشانی ،سید بابا ،استاد شیخ احمد ،سید بابا ،فضلی،

.e

na

و اینست یک تعداد هنروران در عهد تیموریان هرات:
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موالنا صادقی افشار ،استاد محمدی ،محسن کاتب ،میر مصور فرزند استاد
روح هللا میرک ،موالنا محمد اصفهانی ،محمود مذهب ،میر خلیل هللا هروی،
موالنا محمود ،مظر علی ،مقصود نقاش ،خواجه یحی نراد ،موالنا ولی هللا
هروی معروف بمال ولی قلندر نقاش ،خواجه عبدالحی نقاش ،استاد جنید
بغدادی ،استاد پیر احمد باغ شمالی ،استاد سیدی محمد نقاش ،خواجه علی
مصور ،استاد قوام الدین مجلد ،استاد اردشیر چنگی ،سید خلیل هللا نقاش

om

مشهور به میر خلیل هروی نقاش ،خواجه غیاث الدین پیر احمد زرکوب (شاید
غیاث الدین نقاش هروی) ،موالنا ولی ،موالنا یاری هروی ،مال یوسف ،قاسم

i.c

علی هروی و صد های دیگر که هر کدام بذات خود استادان بزرگ و ماهر
بلند داشتند.

ra
n

بودند که در ارتقای فرهنگ افغانستان بوقت امپراتوری تورکان تیموری دست

sh
ah

با تأسف کامل باید گفت که آثار تعداد زیادی از هنرمندان عهد تیموریان
هرات را بدست نداریم ،زیرا باداشتن پارچه های زیبای هنری شان می توانستیم
هنر هر یک را نقد و بررس ی و ارزیابی نمائیم ،و شاید بزرگانی در هنر نقاش ی
میناتوری موجود می بودند که هنر شان بسویۀ بهزاد قرابت میداشت ،ولی

ya
t

شاید بخاطر عزلت و گوشه گیری ،اسمای شان در طاق نسیان گذاشته شده
باشند .در کنار آن همه یک تعداد پارچه های هنری موجود هستند که اسم

na

هنرمند تحریر یافته و نیز یک عده هنرمندان بوده اند که بعد از ترسیم تابلو
که این یک مشکل بزرگی را در شناسایی هنرمندان و تشخیص آثار شان وارد

w

w

w

مینماید.

.e

نامهای اشخاص شهیر و نامدار را چون بهزاد وغیره در اثر خویش گذاشته اند
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n
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sh
ah
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قلمرو حکمران امیر تیمور کورگان
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مهتمم و صفحه آرایی:
ذبیح هللا نذیر شهرانی
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