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 چکیده

هاای درخشاان تمادن اساالمی     امپراتوری تیموریان قرن نهم و دهام هجاری از دوره  
م از مسلمان و غیار مسالمان،   افغانستان است که محققان تاریخ و تمدن اسالمی اا اع

شیعی اا تحقیقات فراوانی درباره آن انجام  البته بدون توجه به جایگاه علما و هنرمندان
شیعیان افغانستان چه نقشای در رشاد و   »اند. پرسش اصلی این پژوهش این است: داده

روش هدل ایان پاژوهش کاه باا     «. اند؟شکوفایی تمدن اسالمی عصر تمیوریان داشته
شده شیعیان افغانساتان در  نیز نشان دادن نقش فراموش فی ا تحلیلی سامان یافته توصی

گسترش و رشد عناصر تمدن اسالمی است. بر اساس تحلیال مناابع تااریخی، ادبای و     
های این تحقیاق حااکی از   های مذهبی موجود در آثار هنری دوره تیموریان، یافتهآموزه

نستان نقش بزرگی در خلق و گسترش رنسانس آن است که علما و هنرمندان شیعی افغا
 اند. تیموری ایفا کرده
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 مقدمه
این مقاله محدوده جغرافیایی افغانستان در زماناه تیموریاان را کاه قسامتی از خراساان      

بهاای  طالیات ما درباره نسخ گرانآمده، بررسی خواهد کرد. بیشتر ابزرگ به حسار می
هاای محققاان   مینیاتوری، خوی و حتی معماری داخل این محادوده جغرافیاایی، گفتاه   

مت خر مربوب به قبل از ریروزی مجاهدان در افغانستان اسات کاه باه دلیال چهاار دهاه       
جن  و تحوالت اخیر، برخی از این آ ار ارزشمند نابود یا به خارج از افغانساتان منتقال   

اند؛ از این رو بررسی و تعیین ا رگااری شیعیان بر تمدن اسالمی دوره تیموریان در شده
رغم شهرت بعضی از یلماا و  افغانستان بر رایه آن کامالً میسر نیست. افزون بر این، یلی

دانشمندان شیعی هرات در دوره تیموریان، تعیین نقش شایعیان در ایجااد یاا گساتر      
دشوار تاریخی این دوره است که برای رسیدن باه ایان مقصاود،    تمدن اسالمی از موارد 

هاا و  ناگزیر به محتوای اشعار، نمادهای ماهبی در نقاشای و نگاارگری، اساامی، محلاه    
تصری  برخی از نویسندگان و شعرای معاصر دوره تیموریان ایتمااد شاده کاه البتاه باا      

تال  برای حال مساائل    هایی همراه بوده است. هدف این نوشتارمشکالت و ریچیدگی
گفته در دوره حاکمیت تیموریان در افغانستان است که باا تصارف بلاخ باه دسات      ریش

قمری، با حضور فرزنادان و نوادگاان    198قمری آغاز شد و تا سال  339تیمور در سال 
 تیمور در هرات، ادامه یافت.

 . علوم و هنر دوره تیموریان در افغانستان1
آیناد. اگار دوره تیموریاان    ای اصلی تمدن بشری به حسار میهیلوم و هنر از شاخصه

. فرزندان و نوادگان وی 1ق( و  313ا338. تیمور )حک 9در افغانستان را به دو مرحله 
ق(، 331ق( و همسر هنردوست او گوهرشاد )؟اا  331ا313اا مثل شاهر  میرزا )حک 
ق( 113ا333ر نوایی )شیق(، وزیر و مشاور او یلی199ا338سلوان حسین بایقرا )حک 

و جامی اا تقسیم کنیم، دوره تیمور دوران ویرانی شهرهای بلاخ و هارات افغانساتان و    
دوره شاهر ، سلوان حسین بایقرا و دیگار فرزنادان وی دوره درخشاان تااریخ تمادن      

)یرزدی،  ق باه دسات تیماور فات      338اسالمی در افغانستان است. هرات در محرم ساال  
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خصوب بعد از استقرار شاهر  میارزا، باه مرکاز    شد؛ ولی بعدها، بهو نابود  (292: 8992
فرهنگی، سیاسی و تمدنی قرن نهم و نیمه اول دهم قمری اا که منابن غربی و شرقی آن 

اند اا تبدیل شاد؛ از جملاه در زمیناه    نامیده« رنسانس تیموری»یا « رنسانس اسالمی»را 
نی فراوانای در ایان مناابن آماده اسات.      تاریخ، هرچند ینوان تمدنی ندارد، مباحث تمد

توان در سه گروه تاریخ یمومی، تاریخ قرآنای و تااریخ   های تاریخ این دوره را میکتار
 .نگاری قرار دادتک

 . تاریخ عمومی1ـ1

نگااری یماومی ماورد توجاه و     از همان آغاز نگار  تاریخ در میان مسالمانان، تااریخ  
نگاری اسالمی منوقه خراسان در دوره تیموریان اهمیت بوده است. آخرین مرحله تاریخ

نسا افغانستان در چند کتاار محادود   نگاری را شیعیان زیدی به رو  روایی یا وقاین
نویسی در افغانستان آن دوره، یام و گسترده نبوده و دهد تاریخاند که نشان میانجام داده

یمومی ایان دوره یبارتناد    های تاریخدر همان دوره متوقف مانده است. برخی از کتار
 از: 

الدین امیربرهانا ر سید محمد بن تاریخ روره الصفا فی سیره االنبیاء و الخلفاءالف( 
ق( معاروف باه میرخواناد یاا     118اا 383الادین محماود بلخای )   شاه کمالخاوندشاه بن

قمری نوشته شده است. وی  311میرخوند، از سادات زیدی افغانستان است که در سال 
سالگی در هرات درگاشات و جلاد    33ق، در 118قعده د از اتمام جلد ششم در ذیبع

هاای هشاتم و نهام و دهام را     هفتم کتار را خواندمیر، نواده دختری میرخواند، و جلد
اند؛ یک دوره ده جلدی از ایان  رراقلی خان هدایت در دوره قاجاریه به آن ارافه کرده

بار به صورت خالصه یک جلدی و نیز در ده  کتار تاریخ موجود است. این کتار چند
 جلد چاپ و منتشر شده است.

ق( 139اا 331الادین حساینی )  ا ر غیاا   افراد بشرفی اخبار  تاریخ حبیا السیرر( 
معروف به خواندمیر از شیعیان هرات و نواده دختری میرخواند است که مباحث تمادنی  

الادین امیرمحماد   به سفار  غیا قمری  113شود. وی در سال فراوانی در آن یافت می
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فرزند امیر یوسف حسینی، از سادات نقبای هرات، شروع به نگار  کتار کارد و جلاد   
ق تمام 181اهلل در سال اول را به رایان رساند و دو جلد دیگر را به تشویق خواجه حبیا

ق 183ق هرات را به قصاد قنادهار تارک کارد و در ساال      188کرد. وی در حدود سال 
ق در شهر اگره درگاشت. این کتار در ساال  131یا  139ار هند شد؛ سرانجام در رهسد
فروشای خیاام   ق در تهران به صورت سنگی چاپ شده و کتار9139ق در هند و 9138

در چهار جلد از روی نسخه هند چااپ   9838و  9838، 9888تهران آن را در سه نوبت 
، صه االخبار فی بیاان احاوال االخیاار   خال، مآ رالملوکهای کرده؛ اما کمیار است. کتار

ناماه  ، خالصه االخباار ، نامههمایون، منتخا تاریخ وصاف، اخباراالخیار، مکارم االخالق
منتخاا  و  اخباار االخیاار  اند که باه غیار از   نیز از همین نویسنده 1دستور الوزراو  نامی

 ، به صورت خوی و چاری در جاهای مختلف موجودند.تاریخ وصاف
الادین حااج   شارف الدین محمد بنا ر موالنا معین رج النبوه فی مدارج الفتوهمعاج( 

ق( درباره تاریخ حضرت محماد)ب( اسات کاه در ساال     113محمد فراهی هروی )؟ا
ق ت لیف شده است. مؤلف رس از حدود سی سال تدریس سیره و احادیاث نباوی   319

روراه  ، ئیس االقاالم نفاایس الکاالم و یارا   هایی چاون  در مسجد هرات و ت لیف کتار
هاای  ، باه درخواسات بزرگای از بزرگاان هارات، کاالس      بحرالدررو تفسیر  2الوایظین

شده، هماان مباحاث   اختصاصی در سیره نبوی دایر کرد. به دلیل مقبولیت مباحث مورح
را در یک مقدمه، چهار رکن و یک خاتمه تدوین کرد که نسخه خوی آن )احتماالً خام  

و ساه نساخه خوای دیگار در     ( 12رر 1/19: 8912)انروار،  ی ایاران  مؤلف( در کتابخاناه ملا  
م در مکتباه  9133ق/9813ایان کتاار در ساال     3انستیتوی آ ار خوی تاجیکستان اسات. 

الدین کاشفی هروی  بت نوریه ررویه راکستان چاپ شد که نام مؤلف را به اشتباه معین
 کرده است.
ا ار امیار جماال یوااءاهلل      صاحار روره االحبار فی سایر النبای و االوالد و اال  د( 
نساا هارات   ق( از ساادات زیادی  113اهلل مشهور به جمال حسینی هروی )؟اا فضلبن

است که در سه جلد شرح حال حضرت محماد)ب(، خانادان و اصاحار وی، خلفاا،     
هاا  ها، رلها، تاریخ آبادی یمارتیلی)ع( و دیگر امامان شیعه، یلما، سالطین، فت  قلعه www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID
 58/  قرن نهم و دهم افغانستان یتمدن اسالم ییبر رشد و شکوفا انیعیش یاثرگذار

ق( تا لیف و باه امیار    118اا 313بر دارد. این کتار در مدت رنج ساال )  و مساجد را در
و  4. میرخواناد کتاار را دو جلاد   (8/221: 8929)نفیسری،  شیر نوایی تقدیم شده است یلی

. حدود هفت نسخه خوی از این (2/913: 8911)میرخواند، داند ق می111تاریخ ختم آن را 
. (222رر 2/229: 8902مرردان،  )موجانی و علری  کتار در انستیتوی آ ار خوی تاجیکستان است

امیر یواءاهلل از دانشمندان هرات است که به گفتاه خوانادمیر، در اقساام یلاوم دینای و      
خصوب یلوم حدیث، مهارت کامل داشته و مدتی طاوالنی در مدرساه   اصناف فنون، به

 .(280: 8902)خواندمیر، سلوانیه و خانقاه اخالصیه هرات تدریس کرده است 
درویاش محماد، کاه در زمیناه     ا ر مفتی بلخی سلوان محمد بان  مجمن الغرائاها( 

تاریخ و جغرافیا در یک مقدمه، رانزده فصل و یک خاتمه نوشاته شاده اسات. ایان ا ار      
جغرافیایی شامل معلومات گوناگون درباره فلک، یجایاا بار و بحار، یاالم نباتاات و      

رها )بلخ، بخارا، مکه و...( و مردماان آنهاا   حیوانات، اخبار تاریخی، تصویر کشورها، شه
ق ت لیف شده اسات؛ البتاه نساخه دوم را رسار     133و  133های است که دو بار در سال

ق( در 9138نویسنده تکمیل کرده است. دو نسخه خوی از آن )یکی نامعلوم و دیگاری  
اینکاه نساخه    . از(2/223: 8902مردان، )موجانی و علیانستیتوی آ ار خوی تاجیکستان است 
توان دریافت کاه نویسانده قبال از تکمیال کتاار      دوم را رسر نویسنده تکمیل کرده می

، الاریعاه دانیم؛ اماا باه گفتاه    درگاشته است. به هر حال، از زندگی وی چیز زیادی نمی
ق از بلاخ باه ساوی    183سلوان محمد در همین کتار آورده است که رادر  در ساال   

ق درگاشاته  133شنبه اول ماه صفر سال ت کرده و در روز رنجهای بامیان مهاجرکوهدایه
است. آقابزرگ تهرانی این سفر را نشانه تشین و ایتقااد وی باه اهال بیات)ع( رنداشاته      

. طبق این گازار ، رادر وی حادود هفاده ساال در بامیاان       (27/91: 8937)تهرانری،  است 
نیز این کتار را احتماالً در زندگی کرده و در همان جا از دنیا رفته است. سلوان محمد 

 بامیان نوشته است.  
. تااریخ  9دهنده مباحث تمدنی کتار اسات:  نشان مجمن الغرایاهای موالا و بار
 . یجایااا االنسااان؛ 8. فهرساات الماادن الکبیاارة و یجایااا کاال منهااا؛  1النباای) ب(؛ 

www.SID.ir ارى؛ . یجایاا الجباال والعیاون والمجا    3. یجایاا النباتاات؛   3. یجایا الحیواناات؛  3
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. مسااحة ارر، و  99. مساحة ویمق البحاار؛  91. الکنیسات؛ 1. الصحارى؛ 3. البحار؛ 3
. 93. الحواد  العجیباة التاریخیاة؛   93. الویبات؛ 98. یلم القیافة والفراسة؛ 91بعد البالد؛ 

 کلمات القصار ارخالقیة.
اولیاا، فضاال، شاعرا،    ا ر یبداهلل کناهی کابلی، درباره تااریخ انبیاا،    تاکره التواریخو( 

سالطین و امرای تیموری هند و بناهای هند و افغانستان در قرن دهم قمری است. ایان  
و ( 8/22: 8902بای:، موجانی و موسرای:،  )ارونق، در سه جلد نوشته شده 9191ا ر در سال 

؛ اماا باه   (822: 8902)عطاردی، هندوستان است « ساالر جن »نسخه خوی آن در کتابخانه 
نام ایشان یبداهلل کاابلی یاا یبااداهلل یباداهلل الکنااهی و       5اف،الدین نورالدینه شمسگفت

است که در قالا یک مقدمه، شش طبقه و یاک خاتماه    6امتیاز کتار آوردن ماده تاریخ
گوید سه نسخه از این کتار با مشخصات ذیل در ازبکساتان،  مرتا شده است. وی می

 ه است:تاجیکستان و هندوستان وجود داشت
متر که سانتی 93.3* 13.3ورق در اندازه  133ا نسخه ازبکستان: با خم نستعلیق در 

م در ررگناه کشامیر انجاام یافتاه اسات و باه       9319سدتامبر  1ق/9191االول ربین 99در 
شناسای آکاادمی یلاوم ازبکساتان     در گنجینه نساخ خوای انساتیتو شارق     1118شماره 

اف همااین نسااخه را اصاالی . نورالاادین(21ررر22: 8921اف، )نورالرردینشااود نگهااداری ماای
 .(21)همان: داند که به خم خود یبداهلل کابلی نوشته شده است )افتوگراف( می

م در اوراتداه تاجیکساتان یافتاه شاده     9138ا نسخه تاجیکستان: این نسخه در ساال  
ود. باه  شا در انستیتو تاریخ آکادمی یلوم تاجیکستان نگهداری می 983است و به شماره 
تاا   981ق )حادود  9933اف، این نسخه را در کابل شایق خواب در ساال  گفته نورالدین

ورق و در  133سال بعد از نسخه اصلی( به خم نساتعلیق متمایال باه شکساته در      983
 .(02)همان: متر تحریر کرده است سانتی 18*  93اندازه 

نساخ خوای سااالرجن      گوید که این نسخه در موزهاف میا نسخه هند: نورالدین
. (17)همران:  حیدرآباد هندوستان است؛ البته درباره مشخصات آن معلوماتی ناداده اسات   

را به همات یلیرراا    تاکره التواریخکتابخانه و موزه مجلس شورای اسالمی ایران کتار 
www.SID.ir   منتشر کرده است.9818آبان  91زاده تصحی  و در تاریخ قوجه
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 . تاریخ یا قصص قرآنی2ـ1

آموزی و تفکر در سرنوشت گاشتگان به تاریخ بیش از احکاام توجاه   ن برای یبرتقرآ
های ریشین بخشای از تااریخ اسات کاه     کرده است. موالعه زندگی ریامبران الهی و امت

همیشه مورد توجه یلمای اخالق، تفسیر و تاریخ مسلمان، از جمله در دوره تیموریاان،  
 بوده است.
الادین  شارف الدین مسکین بان سوره یوسف( ا ر معین )تفسیر حدایق الحقایقالف( 

ق 91حاجی محمد فراهی هروی است. نسخه خوی نستعلیق این کتاار )احتمااالً قارن    
؛ اما نسخه (1/12: 8912)انوار، سور کامل( در کتابخانه ملی ایران است  19برگ با  119در 

هاران چااپ شاده و    ق در ت9133، در سال حدائق الحقایقچاپ سنگی این کتار به نام 
)صدرایی و حافظیران،  ( موجود است 338در کتابخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه )  

. نویسنده کتاار وایاظ معاروف زماان خاود باود و تماام یمار  را در راه         (12: 8919
گستر  دانش فقه، حدیث و حکمت گارانده و اشعاری در مناقا ائمه)ع( باا تخلاص   

. سه نسخه خوای از ایان   (8/222: 8929)نفیسی، ده است معینی، معین، معین مسکین سرو
( در حادایق الحقاایق فای کشاف االسارار والادقایق      )یاا   حادایق الحقاایق  کتار به نام 

. کتار فوق یاک  (2/229: 8902مردان، )موجانی و علیانستیتوی آ ار خوی تاجیکستان است 
ی، چناد نوبات   ق( و با تصحی  و کوشش سید جعفر سجاد9811نوبت در لکنهو هند )

  و یاک نوبات در دانشاگاه    9833و  9833، 9833های در انتشارات امیر کبیر در سال
  ( چاپ شده است.9833تهران )
ساه   (2/222: 8929)نفیسری،  ق 113ا ر فراهی هروی، کاه در ساال    قصص موسیر( 

که نساخه کتاار را در تساتر     الاریعهسال ریش از وفات وی ت لیف شده است. صاحا 
گوید این کتار بعد از تفسیر سوره یوسف و استقبال و تقاراای ماردم انجاام    میدیده، 

. کتار را انتشارات یلمی فرهنگای تهاران در   (2/921و  21ر9/20: 8271)تهرانی، یافته است 
  با تصحی  محسن کیانی و احمد بهشاتی شایرازی چااپ و منتشار کارده      9818سال 
تاریخی قرآن به سبک یرفانی است کاه   هایدر واقن تفسیر داستان قصص موسیاست. 

 این یارف و حکیم بزرگ شیعی دوره تیموریان ت لیف کرده است.
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ا ر فراهی هروی، درباره تاریخ و روایات دینی در آفرینش یاالم و آدم   بحرالدررج( 
ق( در انستیتوی 9199برگ، رمضان 33تا دوره رسول اکرم)ب( است. نسخه خوی آن )

؛ اما تهرانی این کتار را باا  (2/281: 8902مردان، )موجانی و علیاست آ ار خوی تاجیکستان 
. باه  (9/91: 8271)تهرانری،  آورده که به زبان یربی و فارسی باوده اسات    تفسیر بزرگنام 

گفته خواندمیر، هروی از اطبای حاذق دوره تیموریان بوده و مدتی در دارالشفای هرات 
: 8902)خوانردمیر،  داناد  ق مای 313ال وفاات وی را  کرده است. او سبیماران را درمان می

 .(270و272

 نگاری. تاریخ تک3ـ1

نگاری است که معموالً باه دلیال اهمیات تااریخی،     ای مرسوم در تاریخنگاری شیوهتک
سیاسی، ایتقادی یا اجتمایی، کتابی درباره ابعاد مختلاف یاک حاد اه یاا زنادگی یاک       

و تیمورزادگان یالقه فراوانی به ایان سابک از   شود. رادشاهان، تیمور شخص نوشته می
 اند.ها چاپ و منتشر شدهظفرنامهاند، که به نام نگاری داشتهتاریخ

خاوند شاه حساینی، بارادر میرخواناد، از ساادات     ا ر سلوان احمد بن ظفرنامهالف( 
الزماان )حاک   نساا هارات اسات. ایان کتاار باه دساتور سالوان بادین         شیعی زیدی

 ظفرناماه ای از کتاار  باره تاریخ تیمور نوشته شاده و در واقان خالصاه   ق( در191ا199
ق 191اا 199هاای  الزماان در ساال  . چون سلوان بادین (8/228: 8929)نفیسی، یزدی است 

 ها ت لیف شده باشد.رود این کتار در همان سالحاکم هرات بوده، احتمال می
وایظ هروی اسات کاه در    حساما ر یواءاهلل بن روره المجاهدینیا  مختارنامهر( 
ق باه صاورت   9139ق درباره قیام مختار  قفی ت لیف شاده اسات. کتاار در ساال     139

ابویبیاد  جویانه مختاار بان  های قیام باشکوه و انتقامسربی همراه هشت تصویر از صحنه
 قفی و همراهان وی یلیه قاتالن حضرت امام حسین)ع( و یارانش چاپ شده که اولین 

. نسخه چاپ سنگی کتاار در  (13: 8901)بابرازاده،  آید ران به حسار میچاپ سربی در ای
)صردرایی و  ق( در کتابخانه آستانه حضرت معصومه قم موجود اسات  9811قون رحلی )

 .(822: 8919حافظیان، 
www.SID.ir
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 . نقش شیعیان در رشد و شکوفایی هنر دوره تیموریان2
کارهای جهاانی تمادن   خصوب نقاشی، نگارگری، مینیااتور و خوااطی از شااه   هنر، به

بهاای آن در  هایی از آ ار نفایس و گاران  اسالمی هرات در دوره تیموریان است که نمونه
های دنیا وجود دارد. هنر در دوره تیموریان را در دو بخش نقاشی و خام بررسای   موزه
 کنیم.می

 . شیعیان افغانستان و نقاشی دوره تیموریان1ـ2

بادی نظر بینندگان را باه یااد زماان شااه     نقاشی، تاهیا و خوشنویسی، که در 
هاای آن در دوره تیماوری در شاهر هارات     تارین رایاه  اندازد، محکمیباس می

های بعاد شااگردان مساتقیم و    گااشته شده و همه نقاشان و خوشنویسان دوره
 . (8/221: 8929)نفیسی، اند شدگان استادان هرات بودهتربیت

رود، باه طاوری   یی هرات در نقاشی به شمار میهای طالاز دوره دوره حسین بایقرا
که دربار این رادشاه در تمام آسیا معروف شده بود و بسیاری از شعرا، ادبا، هنرمنادان و  

. حتای گفتاه شاده صانعت     (873: 8922)زکری،  نان به آن دربار رو آورده بودند داموسیقی
ابداع کرده اسات  را موالنا کدک هروی در زمان شاه طهماسا صفوی در هرات  7یکس
. آگاهان هنر نقاشی بر این باورند که نقاشی در ایران از زمان تیموریاان،  (29: 8922)قمی، 
الدین بهزاد در مکتا هارات، باه   آفرینی هنرمندان استادی چون کمالخصوب با نقشبه

)فرزناد   8محماد جاوکی   شاهنامهفردوسی،  شاهنامههایی مانند اوج خود رسیده و کتار
سعدی و خمسه نظاامی باه سابک     بوستانو  گلستان، نامهمعراج، کلیله و دمنه شاهر (،

هاای  ها آماوزه اند. در بسیاری از تصاویر و نقاشیمکتا هرات در این دوره نقاشی شده
 شود؛ از جمله: ماهبی شیعی دیده می

الف( دو تصویر از تصاویری که در نسخه خوای کتاار تااریخی موالناا نورالادین      
ق( نقاشای شاده و در کتابخاناه    388اا 338معاروف باه حاافظ ابارو )احتمااالً       اهلللوف
شود. تصویر نخست حضارت یلای )ع( را   قارو سرای استانبول ترکیه نگهداری میتوپ

ترین رزمنده سداه اسالم، درِ قلعاه را در  دهد که به ینوان شجاعنشان می 9در جن  خیبر www.SID.ir
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تصویر دیگر نیز حضارت یلای)ع( را در    دست دارد و در حال رایین انداختن آن است.
فرر،  )شایسرته دهد که شمشیر  را حمایل کرده است کنار ریامبر)ب( در مسجد نشان می

. این نسخه از کتار در دوره شاهر  و به سفار  وی تهیاه شاده اسات.    (18ر03: 8912
دهنده فضل، شجایت و همراهی حضارت یلای)ع( باا    نقاشی و تصویررردازی آن نشان

 ر)ب( و ینصر شیعی است.ریامب
سده نهم قمری که به زباان   10نامهمعراجر کتار های نسخه خوی و مصور( نقاشی

شاده از مراحال معاراج    نقاشای تااهیا   39ترکی برای شاهر  در هرات خواطی شده، 
حضرت محمد)ب( دارد. برخی از تصاویر آن حضرت محمد)ب( را در حاال قناوت   

حضرت محماد)ب( و حضارت یلای)ع( را کناار      دهند. تصویری دیگرنماز نشان می
حو، کو ر به تصویر کشیده در حالی که رشت سر آنان سه درِ بهشت قرار دارد. بر درِ 

و بار درِ ساوم   « محماد رساول اهلل  »، بار درِ دوم یباارت   «ال اله اال اهلل»اول یبارت طیبه 
یاانگر یقایاد   خواطی شده که هم تصویر قنوت و هم شاهادتین ب « یلی ولی اهلل»یبارت 

 شیعی نقا  است.
تاا   333هاای  ، مرباوب باه ساال   کلیله و دمناه ج( تصویر شماره سه در نسخه خوی 

ق در کتابخانه گلستان تهران است که در آن تصاویر ریامبر)ب(، حضرت یلای)ع(،  331
 امام حسن)ع( و امام حسین)ع( به شیوه مکتا هرات نگارگری شده است.  

قیم شیعیان افغانستان بر هنر )نقاشی، نگاارگری، خوااطی   همه این تصاویر ت  یر مست
در مناابن باه ناام نقاشاان ایان       11دهناد. و...( تمدن اسالمی دوره تیموریان را نشان مای 

توان باه  تصاویر اشاره نشده است؛ اما از نقاشان معروف دوره تیموریان مکتا هرات می
 تنی چند اشاره کرد:

نقا  هراتای کاه ماانی  اانی لقاا گرفتاه اسات         12ق ا؟(333الدین بهزاد )اا کمال
. وی از زمان سلوان حسین بایقرا تا زماان شااه اساماییل صافوی     (8/821: 8917)واصفی، 
کرده و به گفته نفیسی، چه در زمان خود و چه بعد از آن در فن خاود اولاین   فعالیت می
 .(8/991: 8929)نفیسی، بوده است 
 www.SID.ir
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نساا هارات   نقا  قرن نهم قمری از سادات نبویاهلل مشهور به میرک، اا امیر روح
نظیار زماان   یا، تصویر و خم بای ه. به گفته قمی، وی در تا(21: 8912فرر،  )شایستهاست 

. او (899: 8922)قمری،  نوشاته اسات   های یمارات هارات را مای  خود بوده و بیشتر کتیبه
. (8/033: 8922ر، )ایرانشره مدتی رئیس کتابخانه سلوان حسین بایقرا در هرات بوده اسات  

کارده و ساه مجلاس از آ اار وی در خمساه      ق فعالیت مای 183تا  333های او بین سال
. وقتی بهزاد در (98تا: )حبیبی، بینظامی در کتابخانه فخرالدین نصیری تهران موجود است 

کودکی ردر و مادر  را از دست داد، میرک نقا  که کتابدار سلوان حسین میرزا باود،  
دهاد کاه بهازاد از    تربیت بهزاد را به یهده گرفات. ایان مولاا نشاان مای      سرررستی و
 اهلل نقا  و از سادات هرات بوده است.بستگان روح

مانناد  دانیم، اما در نقاشی بای ا  چیزی نمیاا حسن نقا  هروی که درباره زندگی
غلای  الادین او . وی به فرمان محمدخان شرف(21: 8912فر، )شایستهیصر خود بوده است 

های داخل روره امام ررا)ع( را انجام داده و بر سردر زیارت نقاشی 13ق(133تکلّو )؟ا
 این بیت را نوشته است:

 وار همه حاجتش روا کردیتو کعبه  حسن به گرد درت گشته بر طریق طواف 

)قمری،  وی در دارالسلونه هرات وفات یافت و در جنا مزار ریار هارات دفان شاد     

8922 :822). 
ق در قالاا یاک هیئات    311الدین هروی، نقا  و نویسانده کاه در ساال     اا غیا

سیاسی همراه با میرزا بایسنقر به چین سفر کرد و از زمان خروج از دارالسالونه هارات   
ها، رسوم و یادات مردم و ملوک نامدار ق، ورعیت شهرها، راه313تا بازگشت در سال 

. ایان  (920دفترراول   2: 8919رقندی، )سرم را به صورت روزانه  بت و گزار  کارده اسات   
مولا اهمیت روابم فرهنگی چین و امدراتوری تیموریاان را، کاه شااهزادگان تیماوری     

 دهد.اند، نشان میتوجه خاب به گستر  آن داشته
یصر میرک نقا ، ذوفنون زمان بود و در تاهیا ق( هم198اا مالحاجی محمد )؟ا

شاایر نااوایی بااود؛ امااا از او اباادار یلاایو تصااویر مهااارت تمااام داشاات. وی ماادتی کت
www.SID.ir
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. باه  (899: 8922)قمری،  الزمان ریوسات  ق به شاهزاده بدین113خاطر شد و از سال رنجیده
رود و احتماال مای   (822: 8902)خواندمیر، گفته خواندمیر، وی نجار ماهری نیز بوده است 

 های دیوار هرات را همین هنرمند انجام داده باشد.برخی از حکاکی
گشا )قرن نهم قمری( از شاگردان مکتا نقاشی بهازاد در هارات   ا قاسم یلی چهرها

شیر نوایی فراگرفات و  در دوره سلوان حسین بایقرا بود. وی نقاشی را در کتابخانه یلی
ق خمسه نظاامی  311آمد. نقاشی او در نسخه خوی سال از اساتید این فن به حسار می

 ارد. بهترین آنها تصویری است که جمایت صاوفیه در کتابخانه بورلی آکسفورد وجود د
. این تصویر هفت نقاشی دارد که (882: 8922)زکی، دهد در باغی سبز و خرم نشان می را

 در آخر یکی از آنها نام قاسم یلی نقا  به طور مشخص درج شده است.
نقاشی مکتا هرات محصور در آن شهر نماند، بلکه به دلیل اوج هنری و شاکوفایی  

از آنجاا کاه شااه     14رح و زیبایی به خارج از افغانستان نیز راه یافت. به گفتاه دیماناد،  ط
زاده و سالوان  ق، بهازاد و تعادادی از شااگردان او )شایخ    193اسماییل صفوی در سال 

تاوان بهازاد را مؤساس    تر به تبریز آمده بودند( را به تبریز منتقل کرد، میمحمد که ریش
؛ چاون بسایاری از   (28رر 11: 8918)دیمانرد،  ه شامار آورد  مکتا نقاشی صافوی تبریاز با   

های دوره صفویه تحت اشراف مساتقیم بهازاد یاا شااگردان وی صاورت گرفتاه       نقاشی
است. سلوان محماد از نادیمان شااه طهماساا شاد و شااه از وی درس نقاشای فارا         

شااه(  گرفت. تایتلی نیز یقیده دارد که مکتا هرات در دوران ریربوداق )رسار جهاان  می
ق، از هرات به شیراز سافر کارده بودناد، همچناان     333به دست هنرمندانی که در اوایل 

. دیماند همچنین معتقاد اسات کاه در حادود ساال      (22: 8912فر، )شایستهفعال باقی ماند 
م بسیاری از نقاشان و خوشنویسان مکتا هرات به بخارا منتقال یاا تبعیاد    9383ق/131

خصوب به سبک بهزاد، به کار خود سلور مکتا هرات، بهشدند و در بخارا به همان ا
ادامه دادند. البته محمود ماهِّا، از شاگردان میریلی خواب، ریش از آن باه بخاارا رفتاه    

های بازمانده از هند دوره باابُر تیماوری نیاز تاا     . از طرفی، نقاشی(21: 8918)دیمانرد،  بود 
ه محققان به ت  یر اسالور نقاشاان   دهند و همحدودی اسلور مکتا هرات را نشان می
www.SID.ir اند.  مکتا هرات و تبریز بر آنها اشاره کرده

http://www.SId.ir


Archive of SID
 53/  قرن نهم و دهم افغانستان یتمدن اسالم ییبر رشد و شکوفا انیعیش یاثرگذار

به گفته زکی، مکتا نقاشی هرات دارای سبک خاصی بوده که در ادامه به تماایزات  
 شود:اشاره میآن مهم 
 ها و گلزارها و مناظر بهاری؛. مناظر زیبای گل9
ه خروج از رنگی باه رنا  دیگار،    گاهای درخشان آبی که هیچ. به کارگرفتن رن 1

 کند؛وحدت و استقالل آنها را متزلزل نمی
 اند؛هایی که به شکل اسفنج کشیده شده. مناظر طبیعی کوه و تده8
هاا باا ساایر    . ایجاد هماهنگی و نسبت معقول و مقبول میان اشاخاب و سااختمان  3
 . (877: 8922)زکی، مناظر 

ف ینصار چینای )چهاره حیواناات( از     تارین ممیازه مکتاا هارات حاا     البته مهام 
دهاد هنرمنادان و نقاشاان مکتاا هارات      های دوره تیموریان است که نشان مای نقاشی
 اند.کردههای دینی و اسالمی را در نقاشی ریایت میآموزه

و  هنر دوره تیموری منحصر در نقاشی، طراحی و خوااطی نباود، بلکاه جلدساازی    
این دوره به حد کمال بود و با نهایت دقات  خصوب چرمی( نیز در صنعت صحافی )به
ر دوره تیموریان معماوالً  های مصوبندی روی جلد نسخهترکیاشد. و مهارت انجام می

ای مستویل با ترنجی در وسم بود که دو سر ترنج باال و رایین و نیز چهاار لچکای   زمینه
اه و تزیین شاا   های گل و گیاسلیمی در چارگو  قرار داشتند و تمام سو  آن با طرح

باافی آن  و برگ بر زمینه سیاه روشیده شده بود. به یقیده بلر، همین طرح و نقش به قالی
)بلر قارو سرای ترکیه است ها در کتابخانه توپهایی از این جلددوره منتقل شده و نمونه

ه در کتار خود یک نمونه بسیار بدین و یالی از جلد یک نسخ 15. بلر(8/879: 8912و ام، 
ق در هارات بارای سالوان    333الدین بلخی را آورده که به ساال  از مثنوی مولوی جالل

های میان تزیین نُسخ خوی و هنر شباهت»گوید: آلبر می 16حسین بایقرا تهیه شده است.
بافی وجود دارد، مانند صحافی با چرم نازک که با فلز گرم به سبک آرابسک طالیی قالی

. ت  یر نقاشی، نگارگری و طراحی این دوره بر جلاد  (21ر20: 8912 )یبار،« کردندتزئین می
باافی و  ها یالوه بر اینکه ارز  هناری داشات، ریوناد صانعت قاالی     کتار و حتی قالی

www.SID.ir دهد.وروح نشان مینقاشی را به
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 . شیعیان، خط و خطاطی دوره تیموریان2ـ2
ریاامبر   18نسبت داده است. تعلیم آن را به خود 17خداوند به قلم و نوشتن قسم یاد کرده،

و کلیاد   19اسالم )ب( نیز زیبایی خم را برای وروح، روشنایی و گستر  حاق ماؤ ر  
های اجتمایی و سیاسی جا که هنر خم به دور از درگیریداند. از آنمی 20گشایش روزی

بیشتر در خدمت استنسا  آیات قرآن، غزل و قصیده شاعرای شایعه باود، ماورد توجاه      
مانروایاان تیماوری قارار گرفات؛ از ایان رو در مکتاا هارات دوره        یلما، حکماا و فر 

بهاا از آیاات کاالم اهلل مجیاد و نموناه اشاعار       های بسیار نظیف و گراننسخه تیموریان
شایران شیعه خلق شد و دوره طالیی تاریخ خم و خوشنویسی رقم خورد که به دلیال  

هنر، بخشی از آنها در دیگار   توجهی متولیان فرهن  وورعیت نابسامان افغانستان و بی
شود. در ادامه به انواع خام و آ اار   کشورهای اسالمی، ارورایی و امریکایی نگهداری می

 شود.خوی این دوره اشاره می

 . انواع خط1ـ2ـ2

شده است: نسخ،  ُلاث، مُحَقَاق، ریحاانی،    در دوره تیموریان با شش نوع خم کتابت می
دهم خواطان و خوشنویسان خم دیگاری را از ترکیاا   رِقاع و توقین. البته در سده سیز

هاای  ابداع کردند کاه بیشاتر ناماه   « تَرَسُل»یا « تعلیق»های نسخ، رِقاع و توقین به نام خم
شد. در نیمه قارن چهااردهم هام شایوه دیگاری در خوااطی از       دولتی با آن نگاشته می

باه خام خراساانی نیاز      به وجود آمد کاه « نستعلیق»ترکیا دو قلم نسخ و تعلیق به نام 
هاا کااربرد   نویسی، دیوارنویسی، کتاار و رسااله فرماان   شهرت دارد. این شیوه در کتیبه

بیشتری داشته است. چون تزئین خم همیشاه ماورد توجاه هنرمنادان خوااب باود، از       
ایجاد کردناد کاه در   « شکست»یا « شکسته»ترکیا تعلیق و نستعلیق خم دیگری به نام 

های دولتی و غیر دولتی کاربرد داشاته اسات. ایان هنار ارزشامند از      ها و مکتوررساله
های دور تا به امروز در افغانستان حفظ شده و امروزه نیز اساتادان مااهری در ایان    زمان

ق( اسات  139زمینه وجود دارند. سرآمد خواطان دوره تیموریان میریلی هروی شیعی)م
ها، قلم، و قایده نوشتن حاروف   ای در بار ساختن جوهر، صنعت کاغا، رنکه رساله
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و مسائلی از این دست ت لیف و به شاه اسماییل صفوی شاه شیعی ایاران، تقادیم کارده    
ق( در انساتیتوی خوای تاجیکساتان اسات     9939است. یک نسخه خوی از این کتار )

 .(9/81: 8903)موجانی، 

 . انواع آثار خطی دوره تیموریان2ـ2ـ2

های تاریخی یا دینی ان در نسخ قرآنی و ادییه، برخی کتارتوآ ار خوی این دوره را می
 بندی کرد.و اشعار اا غزل یا قصیده اا شعرای شیعه تقسیم

 الف( آثار خطی قرآنی و حدیثی

اناد را در اداماه   زیساته برخی از آ ار خوی خوشنویسان شیعه که در دوران تیموریان می
 آوریم:می

ق؛ غاور( کاه   333با  هروی شیعی ماها )؟ااا نسخه خوی قرآن به خم یبداهلل ط
هر صفحه آن به سه نوع خم است. ایان کتاار از کتابخاناه شااهان هناد باه کتابخاناه        

. نمونه خام ایان هنرمناد، کاه در ساال      (011تا: )حبیبی، بییمومی کابل آورده شده است 
 حاافظ ابارو،   زباده التاواریخ  ق از سوره ناس تحریر شده، در بخش تصاویر کتاار  333

. باناک راساارگاد   (2/8227: 8902)حراف  ابررو،   آمده است  33تصویر شماره  9131صفحه 
با حضور یلی جنتی وزیر فرهن  و ارشاد اسالمی ایاران و   9813اسفند  19روز جمعه 

محمد فرهادی وزیر یلوم، تحقیقات و فناوری ایران در دانشاگاه خااتم از قارآن خوای     
وی رونمایی کرد. باه گفتاه مجیاد قاسامی، رئایس      بسیار نفیس به خم یبداهلل طبا  هر

تارین  دانشگاه خاتم، این نسخه خوی برای چاپ به آلمان فرساتاده شاده و باا مرغاور    
 کاغا و البته با چرم ایرانی جلد شده است.

الدین حساین هاروی   اا یک نسخه خوی از کلمات قصار حضرت یلی)ع( از کمال
ده و در کتابخانه سلونتی تهران نگهاداری  ق کتابت ش188ق( که در سال 133یا  131)م
شاود.  ق( دیاده مای  183شود. این نوشته بر کتیبه صفه مسجد جامن اصفهان )کتابات می

مرقن سید احمد مشهدی به خم همین هنرمند نیز در کتابخانه خزیناه اوقااف اساتانبول    
www.SID.ir
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ن هارات  گانه، حافظ قرآن و از درویشا. وی استاد خووب شش(8/823: 8921)بیانی، است 
 .)همان(بود که مدتی در یراق شیعه زیست و در مشهد درگاشت 

ق( باه خام نساتعلیق ا ار دوسات محماد       133اا نسخه کامل قارآن کاریم )کتابات   
)بیرانی،  کوشوانی هروی شیعی که یک جزء آن در کتابخانه خزینه اوقاف استانبول اسات  

،  لث و ریحان از همین . ظاهراً یک نسخه خوی دیگر از قرآن به خم نسخ(8/837: 8921
ق آقای کاافور آن را وقاف آساتانه قام کارده و در      9113هنرمند وجود دارد که در سال 
 . (838)همان: شود موزه آستانه نگهداری می

اا نسخه خوی قرآن کریم به خم  لث محمد حسین الماس که در کتابخاناه یلاوی   
 .(912تا: )حبیبی، بیمزار شریف است 

ق در 333به خم نسخ ریحانی محماود سالوانی کاه در ساال      اا نسخه خوی قرآن
 .(219تا: )حبیبی، بیدارالسلونه هرات کتابت شده است 

ق 139الدین محمد هروی که در سال اا نسخه خوی از تفسیر چرخی به خم جمال
: 8902مرردان،  )موجرانی و علری  تحریر شده و در انستیتوی آ اار خوای تاجیکساتان اسات     

2/292). 
ولی روستاقی که میرشاه یو، بنه خوی از همان تفسیر به خم میرکامل بناا نسخ

 .(291ر2/292)همان: در انستیتوی آ ار خوی تاجیکستان است 
اهلل هاروی کاه در   نعمات اا نسخه خوی از تفسیر قرآن به خم نساتعلیق احماد بان   

تان قادس  در کتابخاناه آسا   139ق در شهر هرات کتابت شده و به شماره 131الثانیربین
 .(277: 8919)صدرایی، رروی مشهد است 

الادین هاروی )کتابات    اا نسخه خوی از تفسیر حسین به خام نساخ خفای جاالل    
 .(921تا: )حبیبی، بیق( که در موزه هرات است 139

یلای )کتابات   به خم یبداهلل بان  البالغهنهجاا نسخه خوی نستعلیق و نسخ از شرح 
 .(923)همان: بل است ق( که در کتابخانه یمومی کا9139
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 ها، اشعار و دعاهای خطیب( کتیبه

ق( کاه در کتابخاناه   181اا نسخه خوی دو قصیده منسور به حضارت یلای )کتابات    
)حبیبری،  مالمحمد صدیق هروی هرات و نسخه خوی مناجات آن حضرت در ارگ کابل 

به خم میریلای  های حرم امام ررا)ع( نیز تعدادی از کتیبه .شودنگهداری می (912ترا:  بی
ق( از سادات حسینی هرات از کاتباان سالوان حساین باایقرا اسات      139کاتا هروی)م

هاای دنیاا   . نسخ خوی زیبای دیگری از این هنرمناد هاروی در ماوزه   (28: 8912)باربارا، 
ترا:  )حبیبری، بری  ق( 113نظاامی )کتابات    خمساه د؛ از جمله نسخه خوی شونگهداری می

مخازن  ، (087)همران:  ی در مجمویه گل بنکیاان رااریس   سعد بوستان، نسخه خوی (211
ااا   حدیقاه الساعدا  و  (089)همان: ق( در کتابخانه ملی راریس 133نظامی)کتابت  االسرار

 .(011)همان: اا در کتابخانه قاهره  روره الشهداترجمه یربی 
اا یک نسخه خوی از دیوان حضرت یلی)ع( از دوست محماد کوشاوانی هاروی،    

ای از مرقان  ق( که باه هماراه قوعاه   383ا311نرمند دربار بایسنقر میرزا )یکی از چهل ه
: 8921)بیرانی،  ق( در کتابخانه خزینه اوقاف استانبول است 183سید احمد مشهدی )کتابت

8/838) . 
ق بار دیاواره    388 – 311های اا کتیبه دیای جوشن کبیر به خم کوفی که بین سال

رگاه هرات حکاکی شده است. این دیاا دارای صاد   مرقد خواجه یبداهلل انصاری در گاز
 خوانند.های قدر ماه مبارک رمضان میبند است که شیعیان در شا

ق( معروف به سلوان الخواطین، کاتا 191اا سلوان یلی مشهدی شیعه ماها )؟ا
: 8922)زکری،  ق 191تاا   333شیر نوایی که از ساال  دربار سلوان حسین بایقرا و امیر یلی

کااری نفیساه و   سال، در هرات زیسته، همه روزه باه نگاشاتن، تااهیا    83د ، حدو(23
های بناهای خیریه و مساجد هارات را،  رسامی برجسته و مانند اینها مشغول بوده و کتیبه
شیر نوایی بودناد، باه خام نساتعلیق ایاال      که از بناهای سلوان حسین بایقرا و امیر یلی

)ایرانری،  آرای هارات  های باغ جهاان رجسته او کتیبههای بنگاشته است. از جمله کتیبهمی

ق، در دارالکتا مصر موجاود اسات   318سعدی،  بوستانو نسخه خوی  (827رر 813تا: بی
 .(882: 8922)زکی، 
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اا؟( خوااب   331به خم موالنا اظهر )اطهر( هراتای ) « نادیلی»اا نسخه خوی دیای 
اه اباوالمظفر سالوان محماد    برجسته و مشهور شیعی ماها دوره تیموریان که به بارگا 

ورق از آ ار هناری   13و یک آلبوم حاوی ( 2/898: 8917)واصفی، بهادر تیموری اهدا شده 
 .(092تا: )حبیی، بیوی در کتابخانه دانشگاه یلیگر هند است 

 های خطیج( کتاب

الادین  محمد هروی بنایی )یا کماال اا از خواطان بسیار معروف دوره تیموریان، یلی بن
معروف به موالنا بناایی هاروی باا گارایش      (882: 8911)بابر، ایی( فرزند محمد سبز بنا بن

ق( از سرآمدان روزگار در خم، موسیقی و شعر است. او غزل، مثناوی و  193شیعی )؟ا
های ساعدی و حاافظ باا تخلاص     تصنیفاتی در موسیقی دارد و دیوانی در راسخ به غزل

. 9کنایم:  . به دو ا ار خوای از وی اشااره مای    (812 :8990)آذر، ترتیا داده است « حالی»
برای:،  )ارونشناسی ابوریحان بیرونای تاشاکند   کتار تاریخ شیبانی که در انستیتوی شرق

 فتوحاات خاانی  ای دیگر از همان کتار به نام . نسخه1و  (8/03: 8902موجانی و موسای:، 
 .(8/29: 8902دان، مر)موجانی و علیکه در انستیتوی آ ار خوی تاجیکستان است 

یراقی به خم یاارف هاروی،    لمعاتو نسخه خوی  21نزهه االرواحاا نسخه خوی 
ق کتابات شاده و در کتابخاناه دانشاگاه اساتانبول      119اهلل کاه در ساال   فرزند میار روح 
 .(2/993: 8921)بیانی، شود نگهداری می

ر باه خالادار   یوسف هروی به خم یبدالباقی، مشهو بداین االنشاءاا نسخه خوی از 
. این (8/21: 8902مردان، )موجانی و علیمحمد، که در انستیتوی آ ار خوی تاجیکستان است 

رتباه  ها باه اشاخاب یاالی   کتار در زمینه ادبیات، یلوم ادبی، یلم انشا و مجمویه نامه
 الدین حسن در هند نوشته است.ق برای رسر  رفین131است که در سال 
به خم معزالدین محمد حسینی که در کتابخانه انجمان   22کنز الرموزاا نسخه خوی 

 . (817ر823: 8917)انجمن آثار مفاخر فرهنگی،  آ ار و مفاخر فرهنگی است
ق تحریر 139به خم حسن محمد کاتا هروی که در  اخالق محسنیاا نسخ خوی 

تاا  . در اینکه حسن محمد کا(920تا: )حبیبی، بیشود شده و در موزه هرات نگهداری می
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همان حسن کاتا است و محمد نام ردر او است یا دو نفر هساتند، بیاانی احتماال داده    
 .(8/820: 8921)بیانی، هر دو یک نفر باشد 
محمد اباراهیم  یوسف هروی به خم محمد هاشم بن جامن الفوایداا نسخه خوی از 

گهاداری  المعارف بزرگ اساالمی ن ة، در مرکز دایر33333ق( که با شماره  بت 9913)؟ا
 .(8/08: 8900)منزوی، شود می

 گیرینتیجه
تمدن اسالمی در هرات دوره تیموریاان باا هنار، ایام از خوااطی، تااهیا، مینیااتور،        

خصاوب باا ایجااد مکتاا     آرایی، باه نگارگری و آنچه مربوب به صنعت کتار و کتار
از هاایی  نقاشی هرات، توسعه یافت و تا اطراف شهرهای خراسان بازرگ، حتای بخاش   

قاره هند، رسید. به گفته برخی از محققان تااریخ هنار اساالمی، دامناه وساین آن در      شبه
 شود.  های ارورای قرن رانزده و شانزده میالدی دیده میطرح و نقش قالین

های محققان تااریخ هنار و تمادن اساالمی دوره     هرچند در منابن تاریخی و رژوهش
هنرمنادان مینیااتور، نگاارگران، خواطاان و      تیموریان از بینش و نگر  ماهبی نقاشان،

هاا،  های دوره تیموریان سخن گفته نشده است، تحلیل نگارهطراحان نقش و طرح قالین
هاای تااریخی و وقااین و حاواد  مهام صادر اساالم کاه در         انتخار کلمات و صحنه

یال  دهناد و دل اند، باورهای اختصاصای تشاین امامیاه را نشاان مای     ها به کار رفتهنقاشی
روشنی بر نقش اساسی هنرمندان شیعه افغانستان در ایجاد یا گستر  رنسانس اساالمی  

های مختلف یلاوم متاداول، از   هنری دوره تیموریان هستند. این در حالی است که رشته
قبیل رزشکی، ریاری، جغرافیا، فقه، حدیث، تفسیر و حتی نجوم، که در هماین دوره در  

 شوند.وج شکوفایی رسیده بودند، در هرات دیده نمیسمرقند با زیج الغ بی  به ا
نگاری اسالمی به سبک مورخان ریشین مسلمان، در این دوره و آخرین مرحله تاریخ

نام شیعی در هرات صورت گرفته که کتار تااریخ دیگاری   به دست چند مور  صاحا
 به آن رایه به وجود نیامده است.
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آیاد، نیاز   گیری هار تمادن باه حساار مای     در زمینه اخالق که از یناصر مهم شکل
دهنده نقش مهم یلمای شیعه در بیاان مساائل   های تاریخی دوره تیموریان نشانگزار 

اخالقی و اصالح جامعه بر اساس الگوی اسالمی است که جلسات آن به طور مداوم در 
ها، مدارس، مساجد و دیگر امااکن یماومی دولتای و خصوصای هارات برگازار       خانقاه
 ه است.شدمی

توان هرات دوره تیموریان را مرکز رشد و توسعه هنری تمادن اساالمی، ایام از    می
خواطی، نقاشی، تاهیا، نگارگری و مینیاتور، به حسار آورد کاه بار اسااس اساتنباب     

هاای دوره تیموریاان در   برخی از رژوهشگران تاریخ هنر اسالمی، بر طرح و نقش قالین
ها به شهرهای دیگر، مثل تبریز یا اصفهان، نسبت این قالینهرات ا ر گااشته و به اشتباه 

 اند.داده شده

 هانوشتپی
 

 
 

های نیز به زبان حبیا السیرهایی از م(. بخش9131در مصر به یربی ترجمه شده است ) ستورالوزراد. 1
 (.333و 333، 338: 9831ترکی، روسی، فرانسوی و انگلیسی ترجمه شده است )استوری،

ورق و  831ق در 9119لیف شاده و دو نساخه خوای آن )    ق در چهل مجلس تا 318. این کتار در 2
 (.1/111: 9833ق( در انستیتوی نسخ خوی تاجکیستان است )موجانی، ور 938ق در 9183

 (.933و 8/933: 9831اند )موجانی، ق نوشته شده98ق و دوتای دیگر در قرن 9911. یکی در 3
 .33: 9833. خواندمیر، 4
 شناسی آکادمی یلوم تاجیکستان در زمان شوروی بوده است.. یضو یلمی انستیتوی شرق5
 یا والدت اشخاب را به شعر گفته است.. تاریخ وفات 6
 بها بوده است.. یک نوع تزئین حواشی برای کتا نفیس و گران7
محمد جوکی در کتابخانه انجمن آسیایی سلونتی انگلساتان   شاهنامه. نسخه خوی، مصور و ماهّا از 8

 .(313: 9831)کمیسیون ملی یونسکو در ایران،  ق کتابت شده است383موجود است که احتماالً در 
فاردا رارچم را   ». جن  خیبر در سال هفتم هجرت به وقوع ریوست. در این جن  ریامبر )ب( فرمود: 9

دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و خداوند و رسول نیز او را دوست دارناد  به دست کسی می
 (.9/83: 9393)یسقالنی، « و قلعه خیبر را خداوند به دست او فت  خواهد کرد

م 9383ق/331متار اسات کاه احتمااالً در    ساانتی  *  83.8گفته بلر، ایان نساخه باه ابعااد     . به 10
(؛ این نساخه  9/13: 9831برداری کرده است )بلر و ام، بخش هروی آن را کتابت و از آن نسخهملک

 شود.در کتابخانه ملی راریس نگهداری می
www.SID.ir  (.913و  919، 33، 38: 9833اند )آوردهفر این تصاویر را در کتابشان . خانم شایسته11
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 (.988: 9833ق گفته است )قمی، 131ق و سال وفات را 333. قمی سال تولد را 12 
ق( و هارات  131اا 183ق(، بغاداد ) 183اا 188الدین اوغلی تکلّو حاکم قازوین ) . محمدخان شرف13
 ق( بوده است.133ا138)

14. Dimand murice sven 

15. Blair Shela s. 
 (.918و  911: 9831ین تصاویر را در کتابش آورده است ). بلر ا16
 (.9)قلم: « ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یسْوُرُونَ. »17
 (.3)یلق: « الَّای یَلَّمَ بِالْقَلَمِ. »18
 (.333: 9831راینده، « )کندیزید الحقّ ورحا؛ خم نیکو وروح حق را افزون می الخمّ الحسن. »19
 (.111: 9899)میرداماد، « من مفاتی  الرّزق الخمّ فانّه بحسن یلیکم. »20
 . ا ر یرفانی امیر حسینی از شیعیان غور.21
 . ا ر یرفانی امیر حسینی از شیعیان غور.22
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 منابع

فهرست نسخ خوای فارسای   (، 9833الدین، موجانی، سید یلی و موسایف، شاه نیاز )ارون بایف، یظام
المللای  ، تهران: دفتر موالعات سیاسی و باین شناسی ابوریحان بیرونی تاشکندقگنجینه انستیتوی شر

 ) بخش اول(.9، ج9مرکز موالعات آسیای مرکزی و قفقاز، چ
، ترجمه یحیی آرین رور،سایروس  ادبیات فارسی بر مبنای ت لیف استوری(، 9831استوری،چارلز آمبروز)

 ایزدی و کریم کشاورز، تهران: چاپ احمد منزوی.
، تهران: کتابخانه انجمن های خوی فارسی و یربیفهرست نسخه(، 9831انجمن آ ار و مفاخر فرهنگی )
 .9آ ار و مفاخر فرهنگی، چ

، تهاران: کتابخاناه ملای جمهاوری     فهرست نسخ خوی کتابخانه ملی ایاران (، 9831انوار، سید یبداهلل ) 
 .3، ج8اسالمی، چ 

 «. سرافرهن »، تهران: انتشارا سیاولی و خواطان ریدایش خمتا(، ایرانی، یبدالحمید )بی
 .9جا: مؤسسه نشر کتار، چ، به اهتمام سید جعفر شهیدی، بیآتشکده آذر(، 9883آذر، بیگدلی )
 .9، ترجمه محمد خادمی، تهران: کلیدر، چتاریخ کتار(، 9833آلبر، البار )

 .9نه طهوری، چ، تهران: کتابخاتاریخ چاپ در ایران(، 9833بابازاده، شهال )
، ترجمه شفیقه یار قین، کابل: انستیتوت دیدلماسای و موالعاات   بابُرنامه (،9833بابر، ظهیرالدین محمد )

 .9استراتژیک وزارت خارجه افغانستان، چ
هنر و معمااری اساالمی در ایاران و آسایای مرکازی دوره ایلخانیاان و       (، 9831بلر، شیال اس. و جاناتان ام. )

 .9. ج9ه سید محمدموسی هاشمی گلدایگانی، تهران: وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی، چ، ترجمتیموریان
 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.احوال و آ ار خوشنویسان (، 9833بیانی، مهدی )

 .3، تهران: دنیاى دانش، چنهج الفصاحة(، 9831راینده، ابوالقاسم )
، ترجمه محمدررا حکیمای، قام: اساماییلیان،    الشیعه الاریعه الی تصانیفق(، 9313تهرانی، آقابزرگ )
 .8چاپ سوم، ج 
، تصحی  احمد منزوی، تهران: کتابخانه اسالمیه، الاریعه الی تصانیف الشیعهق(، 9811تهرانی، آقابزرگ )

 .11ج 
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تصحی  سید کمال حاج ساید جاوادی، تهاران: نشار نای و      زبده التواریخ، (، 9831حافظ ابرو، یبداهلل )

 .1، ج9چاپ و انتشارات وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی، چسازمان 
 جا: انتشارات بنیاد فرهن  ایران.، بیهنر یهد تیموریان و متفریات آنتا(، حبیبی، یبدالحی )بی
، تصاحی  میار   قانون همایونیو  خالصه االخباربه رمیمه  مآ ر الملوک(، 9831الدین )خواندمیر، غیا 

 .9خدمات فرهنگی رسا، چهاشم محد ، تهران: مؤسسه 
، تصحی  محمد اکبر یشیق، تهاران: مرکاز نشار میارا      مکارم االخالق(، 9833الدین )خواندمیر، غیا 
 .9مکتور، چ

، ترجمه یبداهلل فریاد، تهران: انتشارات یلمای و  راهنمای صناین اسالمی(، 9839دیماند، ررایس اسوند )
 .3فرهنگی، چ

، ترجمه محمدیلی خلیلای، تهاران: اقباال،    ناین ایران بعد از اسالمتاریخ ص(، 9833زکی، محمد حسن )
 .9چ

، به اهتمام یبدالحسین ناوایی،  مولن سعدین و مجمن بحرین(، 9838الدین یبدالرزاق )سمرقندی، کمال
 ، دفتر اول.1، ج9تهران: رژوهشگاه یلوم انسانی و موالعات فرهنگی، چ

، نگااری تیموریاان و صافویان   ر شیعی در نگارگری و کتیباه هنر شیعی، یناص( 9833فر، مهناز )شایسته
 .9تهران: مؤسسه موالعات هنر اسالمی، چ

های چاپ سنگی کتابخانه آستانه حضارت  فهرست کتار(، 9838صدرایی، یلی و حافظیان، ابوالفضل )
 .9، قم: آستانه مقدسه، چمعصومه

هاای  م: مرکز ترجماه قارآن باه زباان    قهای خوی گنجینه قرآن، فهرست نسخه(، 9838صدرایی، یلی )
 .9خارجی، چ

، تحقیق یادل احمد یبدالموجود و االصابة فی تمیز الصحابةق(، 9393)حجر یلی بنیسقالنی، احمد بن
 .9، ج9یلی محمد معو،، بیروت: دارالکتا العلمیه، چ

خووطاات ایاران و   ، تهران: انجمان م های هند و راکستانسیری در کتابخانه(، 9833یواردی، یزیزاهلل )
 .9انتشارات یواردی، چ
، به اهتمام ساهیلی احماد خوانسااری،    گلستان هنر(، 9833الدین منشی )شرفقمی، قاری میراحمد بن

 .8تهران: کتابخانه منوچهری، چ
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 .9، دانشگاه تهران، چ11، نشریه شماره ایرانشهر(، 9831کمیسیون ملی یونسکو در ایران )
، تهران: مرکز دایره های خوی مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمیست نسخهفهر(، 9833منزوی، احمد )

 .9، ج9المعارف بزرگ اسالمی، چ
فهرست نسخ خوی فارسای انساتیتوی آ اار خوای     (، 9831مردان، امیر یزدان )موجانی، سیدیلی و یلی

 .8، ج9اهلل مریشی، چ، قم: کتابخانه بزرگ آیتتاجیکستان
 .3، ج1فر، تهران: اساطیر، چ، تصحی  جمشید کیانتاریخ روره الصفا( 9833میرخواند، میر محمد )
 .9، قم: دار الخالفة، چالرواش  السماویة فی شرح ارحادیث اإلمامیةق(، 9899میرداماد، محمدباقر )
 .1و9، ج1جا: انتشارات فروغی، چ، بیتاریخ نظم و نثر در ایران(، 9838نفیسی، سعید )

الدین صدیقی، کابل: کمیته ، ترجمه روهاند دکتر جاللتاکره التواریخ(، 9833ین )الداف، شمسنورالدین
 .9دولتی طبن و نشر، چ

، تحقیق الکسااندر بلادروف، تهاران: انتشاارات بنیااد      بداین الوقاین(، 9831الدین محمود )واصفی، زین
 .1و 9، ج1فرهن  ایران، چ

 .9، ج9مد یباسی، تهران: مؤسسه امیرکبیر، چ، به اهتمام محظفرنامه(، 9883الدین )یزدی، شرف
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