بازشناخت جریانهای فرهنگی هرات در عصر شاهرخ
غالمرضا امیرخانی
عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی
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تاریخ دریافت مقاله 38/83/21 :؛ تاریخ پذیرش قطعی38/21/18:

چكیده
هرات در عصر تیموریان ،به ویژه در دو مقطع طوالنی زمامداري شاهرخ و حسین بایقرا ،از رونق قابل
توجهی در عرصۀ فرهنگ و هنر برخوردار بود .حیات فرهنگی هرات در دورۀ طوالنی حکومت شاهرخ،
تحتتأثیر عوامل و مؤلفههاي مختلفی قرار داشت که در این مقاله با دستهبندي آنها به چهار مؤلفۀ
شریعتگرایی ،گسترش زبان فارسی ،ایران محوري و تصوف ،به تحلیل و بررسی هر یک از این عوامل و
ویژگیها و حامیان آنها ،به ویژه شخص شاهرخ و فرزندش بایسنغر میرزا ،پرداخته شده است.
واژههای کلیدی :هرات ،تیموریان ،شاهرخ ،بایسنغر ،زندگی فرهنگی ،شاهنامه.
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 .1مقدمه
هرات در بخش عمدهاي از سالهاي سده نهم هجري ،پایتخت حکومت تیموري بود و
بالطبع از رونق و آبادانی قابلتوجهی بهره میبرد .در عصر شاهرخ که بیش از چهار دهه
به درازا کشید ،تولیدات فکري و هنري در هرات ،رشد محسوسی داشت .عالوه بر
مقوالتی چون تاریخنگاري ،هنرهاي کتابآرایی و معماري ،که دورانی باشکوه را پشت
سر میگذارد ،نظم و نثر فارسی و علوم شرعی و فقهی ،دستکم از حیث کمی ،از رونق
خوبی برخوردار بود .این رونق و شکوفایی که در منابع گوناگون مورد تأیید واقع شده
است ،در درون خود از طرز تفکر و آرمانهاي یکسو و همجهتی تشکیل نشده بود؛
البته ،قلمرو تیموري تنها به هرات منحصر نبود و مراکزي چون شیراز و سمرقند و در
مقطع کوتاهی اصفهان هم شاهد پیدایش و نضج حرکتهاي فرهنگی و هنري بود که در
آنها هم میشد رگههایی از آن چه را که در مرکز جریان داشت مالحظه کرد.
با وجود این ،اوضاع فرهنگی هرات در نیمۀ نخست قرن نهم هجري ،عرصۀ تضارب و
حضور آرا و پسندهاي بعضاً متفاوت بود .بر همین اساس ،برخی از محققان با ذکر دو
گرایش «بسط و گسترش سنتهاي اسالمی» ،که از حمایت شاهرخ برخوردار بود و
«گرایش به حفظ سنن مغولی» که از جانب برخی شاهزادگان تیموري پشتیبانی میشد،
بر این باورند که تا زمان درگذشت شاهرخ شیوۀ نخست غالب بود ،اما پس از او و به
سبب تغییرات سیاسی ،گرایش به اشاعۀ سنن مغولی بیشتر شد )(Dobrovits, p.276
در حالی که این نظر خدشهپذیر است ،زیرا دو گرایش فوقالذکر در همان زمان شاهرخ
پدید آمدند و هر یک حامیانی داشنتد.
عالوه بر رقابت ظریفی که در هرات به عنوان پایتخت تیموریان وجود داشت ،در
سمرقند و مصادف با ایام زمامداري شاهرخ ،الغ بیگ به ترویج و تأکید سنتهاي مغولی
عالقه نشان میداد .در فارس نیز اثري چون منتخب التواریخ معینی تدوین شده بود که
آشکارا نشاندهندۀ گرایش به ترویج و اعتالي آداب و رسوم مغولی به شمار میرفت .به
بیان دیگر ،با وجود اهتمام و جدیت شاهرخ در ترویج و تحکیم شریعت اسالمی و
حمایت از مبانی فکري آن ،گرایشهاي قدرتمند دیگري در قلمرو وي از طرف
شاهزادگان پشتیبانی میشد و به حیات خود ادامه میداد .این دو رویکرد که یکی
پایبندي به سنتهاي مغولی بود و دیگري اشاعه و ترویج زبان و ادب پارسی و نگاه
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فرهنگی ایرانمحور و در نهایت جریانهاي منتسب به عرفان و تصوف ،ویژگیهاي اصلی
فرهنگ رسمی در نیمۀ نخست قرن نهم را نمایان میسازد.
موضوع مقالۀ حاضر ،تنها بررسی اوضاع فرهنگی هرات در عصر شاهرخ است که
بدون تردید تحتتأثیر و نفوذ شاهرخ و بایسنغر قرار داشت .اختالف سلیقه در رفتارها و
پسندهاي فرهنگی این پدر و پسر ،امري آشکار و انکارناپذیر است .ولی منابع قرن نهم
در این موضوع و به ویژه بازتابهاي بیرونی و اجتماعی آن سکوت کردهاند .جالب این
جاست که این اختالف مابین شاهرخ و دیگر پسرانش هم وجود داشت که اتفاقا در
متون عصر تا حدي مطرح شده است؛ آن گونه که شاهرخ در یک نوبت به سراي فرزند و
نوادهاش ،محمد جوکی و عالء الدوله رفت و خمهاي شراب را به شخصه نابود کرد
(عبدالرزاق سمرقندي ،ج  ،2/1ص .)694

به طور حتم ،روش حکومتی و طرز فکر الغ بیگ در سمرقند هم مورد تأیید شاهرخ
نبود ،ولی این مسئله در ارتباط با بایسنغر به سبب حضور وي در پایتخت پیچیدگی و
حساسیت بیشتري داشت و همانطور که گفته شد منابع دست اول از کنار آن

گذشتهاند .این عدم ارائه اطالعات از جانب مهمترین منبع وقت ،یعنی زبدة التواریخ
حافظ ابرو ،چندان عجیب و غیر عادي نیست؛ چرا که وي از یک سو مورخ دربار شاهرخ
بود و از سوي دیگر ،زبدة التواریخ یا همان ربع چهارم مجمع التواریخ سلطانیه را که دربر
گیرندۀ رویدادهاي زمان خود بود ،به بایسنغر اهدا کرد .بدیهی است در چنین شرایطی
سخن راندن از هرگونه اختالفنظر بین پادشاه و شاهزاده و ذکر آن در متنی رسمی
غیرممکن و یا دستکم بسیار دشوار بوده است.
همزمانی و همپوشانی فعالیتهاي فرهنگی این پدر و پسر که تا زمان حیات
بایسنغر ادامه داشت ،سخن گفتن از هرات این دوره را متفاوت از اظهارنظر دربارۀ مثالً
شیراز در میانه قرن هشتم هجري و بلکه مشکلتر از آن میسازد .شیراز عصر ابواسحق
اینجو که مطلوب شاعري چون حافظ است و نماد آن می و مطرب و آب رکناباد و
گلگشت مصالست ،با شیراز زمان امیر مبارزالدین محمد که کامالً تحت نظارت
محتسبان است و احکام شریعت در آن جاري ،تفاوتی آشکار و عیان دارد:
راستـی خاتم فیــروزه بـو اسحــاقی
دیدي آن قهقهه کبک خرامان حافظ

خوش درخشید ولی دولت مستعجل بـود
که ز سـر پنجـه شاهیـن قضـا غافل بـود

در حالی که هرگونه صحبت دربارۀ تفاوت سلیقه و دیدگاه بین سلطان و شاهزاده
تیموري باید در ظرف زمانی یکسانی مطرح شود .هرات عصر شاهرخ صحنۀ نزاع
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آشکاري از این دست نیست ،ولی زندگی فرهنگی در آن تحتتأثیر جریانهاي مختلفی
است که همگی آنها پدیدآورندۀ آثار و تولیدات فکري بودند.
این جریانهاي فکري را در چهار محور اصلی زیر میتوان بر شمرد:
 شریعتگرایی و اهتمام به متون فقهی و زبان عربی
 گسترش و تقویت زبان و ادب فارسی
 ایرانمحوري و پر رنگ شدن مفهوم وطن
 تصوف و عرفانگرایی
 .1شریعتگرایی و اهتمام به متون فقهی و زبان عربی
در شریعت مداري و اهتمام شاهرخ به فرایض و اعمال دینی تردیدي وجود ندارد .التزام
شاهرخ به اعمال و مناسک دینی مورد تصریح همه مورخان تیموري و سایر نویسندگان
بعدي واقع شده است .حضور او در نمازهاي جماعت که در یک مورد آن در مسجد
جامع هرات به وي سوء قصد شد (سال  038ق ).زیارت مشاهد مشرفه ،مبارزه با منکراتی
چون شرابخواري؛ از جمله رفتارهایی است که پایبندي وي را به ظواهر شرع تأیید
میکند .رفتاري که در مورد هیچیک از سالطین تیموري مصداق نداشت.
مبارزۀ شاهرخ با پدیدۀ شرابخواري به نحوي بود که به دستور شخص وي،
خمهاي شراب دربار فرزندش ،محمد جوکی را نیز شکستند .این مبارزه به حدي تشدید
شده بود که از طرف رقباي سیاسی تهمت شرابخواري به یکدیگر زده میشد؛ مانند
ماجرایی که در دستورالوزرا آمده است .بر این اساس ،صفیالدین فرزند موسیقیدان
نامی ،خواجه عبدالقادر مراغی ،با طرحریزي توطئهاي امیر علی شقانی را مست کرد و در
همین حال ،خبر مستی او را به اطالع شاهرخ رساند (خواندمیر ،ص .)359
با توجه به این که شواهدي از تسلط شاهرخ بر زبان عربی در دست نیست و به
احتمال زیاد وي با این زبان آشنایی نداشته است ،1باید پذیرفت که او به طور جدي از
تألیف و ترجمه (در هر دو صورت ،یعنی از عربی به فارسی و از فارسی به عربی) و
استنساخ متون عربی حمایت میکرده است .مروري بر متون تاریخی و نسخههاي
برجايمانده از کتابخانۀ شاهرخ ،از غلبۀ تولیدات عربی آن کتابخانه بر نگاشتههاي فارسی
حکایت دارد .براي مثال از جمله نفیسترین آثار برجايمانده از کتابخانه شاهرخ ،ترجمۀ
عربی جامع التواریخ رشیدالدین فضلاهلل است که مینیاتورهاي متعدد دارد و در حال
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حاضر در مجموعۀ شخصی ناصر خلیلی در لندن نگهداري میشود ).(Blair, p. 85

شناخته شدهترین اثر از کتابخانۀ شاهرخ که معراج نامۀ فوقالعاده نفیس موجود در
کتابخانۀ ملی فرانسه است ،هرچند به زبان عربی نیست ،به فارسی نیز نگاشته نشده و به
خط و زبان اویغوري است.
توصیف مطلع سعدین از کتابخانهاي که شاهرخ براي مدرسه و خانقاه هرات وقف
کرده بود ،قابلتوجه و مؤید اهمیت منابع این کتابخانه است:
« و نفایس کتب مشتمل بر اصول و فروع و محتوي بر معقول و مشروع در صنادیق پرداخته
و م عد و مهیا ساخته و افراد علماي اعالم به تدریس زمره انام و افادت خواص و عوام معین
شده» (سمرقندي ،ج  ،2/1صص .)133 – 132

باید دقت کرد که بناي این کتابخانه به همان سالهاي آغازین حکومت شاهرخ،
یعنی  013ق ،.باز میگردد .این کتابخانه به طور حتم از حیث منابع عربی و همچنین
منابع فارسی در علوم دینی و شرعی ،غنی و ارزشمند بوده است؛ از جمله کتبی که در
کتابخانۀ شاهرخ موجود بوده است ،کتاب المواهب الشریفه فی مناقب ابی حنیفه از
ابوالقاسم بیهقی ،مؤلف تاریخ بیهق بود که به دست یوسف بن محمد بن شهاب ،معروف

به اهلی فارسی در سال  039ق .به فارسی برگردانده و با عنوان حتفة السلطان فی مناقب
النعمان به شاهرخ تقدیم شد (هادي ،ص .)644

موضوع دیگري که باید در شناخت بهتر گرایشهاي فرهنگی شاهرخ مد نظر قرار
داد ،حضور برخی از صاحبان علم و دانش از سرزمینهاي عربی در هرات است .از بین
مشهورترین ایشان باید به شمسالدین جزري ،ادیب و محدث نامی قرن نهم اشاره کرد
که حضور وي در سال  021ق .در هرات و برپایی مجلس استماع حدیث را حافظ ابرو با
تمجید بسیار شرح داده است (حافظ ابرو ،1365 ،ج  ،2ص .)25
حضور عالمان و دانشمندان عرب در حالی بود که عالوه بر بعد مسافت ،معضل
دیگري هم بر سر راه ایشان وجود داشت و آن عبارت بود از :هراس و تنفري بنیادین از
حکومت تیمور و جانشینانش .این مسئله به روشنی در آثار نویسندگان و مورخان عرب
قرن نهم مشاهده میشود؛ به گونهاي که شاهرخ به رغم اشتهار به دینداري و حمایت از
علوم دینی و زبان عربی ،تا پایان عمر همچنان فردي منفور نزد ایشان بود .ابن ایاس در
ذیل حوادث سال  058ق .به خبر فوت شاهرخ اشاره می کند و مینویسد که خداوند
مردم مصر را از شر او آسوده کرد (ابن ایاس ،ج  ،2ص  .)241این نگاه توام با تنفر ،دالیل
عدیدهاي داشت که در این مختصر مجال طرح آن نیست؛ ولی به طور خالصه باید به
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سابقۀ خونریزيهاي تیمور در سرزمینهاي عراق و شام ،شکست و اسارت سلطان
ایلدروم بایزید عثمانی و به طور کل اشتهار تیمور به خونریزي و قتل و غارت اشاره کرد
که اعراب این جنایت ها را به جانشین او هم تعمیم میدادند.
با وجود این معضالت و نگرشهاي منفی ،در متون تاریخی عربی به افرادي برمی-
خوریم که رنج سفر را بر خود هموار میکردند و براي تلمذ و کسب علم و معرفت به
هرات قرن نهم هجري میآمدند؛ از آن جمله باید به عبداللطیف بن عبدالرحمن
خزرجی ،مشهور به ابن غانم ( 054 – 604ق ).اشاره کرد .وي که فقیهی شافعی و در عین
حال اهل تصوف و شعر هم بود ،در حوالی سال  028ق .و در معیت زینالدین خوافی به
هرات آمد و نزد علماي آنجا به درس و بحث مشغول شد (شماع ،ج  ،1ص .)631فرد
دیگري که شایسته ذکر است ،ابوبکر بن محمد شاذي الحصنی ( 001 – 015ق ).است .او
نیز عالمی شافعی بود که مدت پنج سال در هرات نزد مال محمدبن موسی به یادگیري
شرح مواقف عضدالدین ایجی و شرح الطوالع اشتغال داشت .وي بعدها موفق شد منصب
اقراء را در االزهر مصر به دست آورد (همان ،ج  ،2ص .)306
مواردي از این دست نشان از آن دارد که تالشها و گرایشهاي فرهنگی شاهرخ
چندان بیثمر نبود و هرچند در نگارش متون تاریخی به زبان عربی نمونه مهمی وجود
ندارد ،علوم شرعی و فقهی و بالطبع متون عربی آنها بیرونق نبوده است.
 .8اشاعه و تقویت زبان فارسی (با محوریت شاهنامه)
سرآغاز رواج گستردۀ تاریخنگاري را به زبان فارسی میتوان عصر غزنوي دانست که اثر
سترگ و مهمی چون تاریخ بیهقی نیز محصول همین دوره است .هر چند که کم و بیش
زبان عربی نفوذ بسیاري داشت و به ویژه در متون علمی غیرتاریخی جایگاه نخست را
داشت .در عصر مغوالن ،فضاي کلی فرهنگ ایرانی آشکارا رویکردي فارسیمحور دارد.
به اعتقاد نویسندۀ تاریخ ادبیات در ایران ،این واقعیت نشان از گسیختگی روزافزون
فرهنگ ایرانیان از فرهنگ عربی  اسالمی داشت که تحت سلطۀ مغوالن و ترکان
جغتایی به وقوع پیوست .در عوض ،با ترجمۀ آثار فارسی به زبان ترکی و ورود واژگانی از
هر دو زبان به یکدیگر ،پیوند بیشتري بین فارسی و ترکی برقرار شد (صفا ،ج ،6صص118
– .)111
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در این میان آثاري چون متون عرفانی که طیفهاي مختلفی از مردم را به عنوان
مخاطب بالقوه در نظر داشت ،وضعیت خاص خود را دارد .نجم رازي در اثر مشهور خود
به نام مرصادالعباد الی المبدا و المعاد که در سالهاي آغازین قرن هفتم تألیف کرده
است ،علت نگارش کتاب را به زبان فارسی چنین بیان کرده است« :اگرچه در طریقت
کتب مطول و مختصر بسیار ساختهاند و در آن بسی معانی و حقایق پرداخته ،بیشتر به
زبان تازي است و پارسیزبانان را از آن زیادت فایدهاي نیست...
با یار نو از غـم کهـن باید گفـت
ال تفعل و افعل نکند چندان سود

بـا او به زبـان او سخـن بایـد گفــت
چون با عجمی کن و مکن باید گفت»

میتوان گفت در حوزۀ آثار عرفانی ،پارسینویسی یک علت اساسی دارد و آن این
که عرفان تجربهاي درونی و حالی معنوي است که به سختی میشود به زبان آورد و یا
مکتوب کرد .اهل عرفان همیشه گفتهاند که هر بیانی ،به ویژه زبان خشک علم ،براي
شرح تجربۀ درونی عارف ،ابزاري نارساست؛ بنابراین ،عرفان و متون عرفانی زبانی
میخواهد که از درون بجوشد و آن همان زبان مادري است (مسکوب ،ص .)280
حال باید پرسید که آیا متون تاریخی نیز چنین ویژگیاي دارند؟ پاسخ به این
پرسش منفی است .متن تاریخی ،آن هم از نوع رسمی ،مانند نگاشتههاي تاریخی عصر
مغول و تیموري ،قابلیت ارائه به زبان عربی و اصوالً هر زبان دیگري را دارد؛ به همین
دلیل ،در عصر ایلخانی کموبیش متونی به زبان عربی تألیف میشد که بعضاً مطالب خود
را از منابعی چون تاریخ جهانگشا و جامعالتواریخ میگرفتند؛ از جمله :تاریخ
مختصرالدول ابن عِبري ،مسالک االبصار فی ممالک االمصار اثر ابن فضل اللّه عُمَري،
الفخري از ابن طِقطَقی ،و تلخیص مجمع اآلداب فی معجم االسماء و االلقاب تألیف ابن
فُوَطی .از سوي دیگر ،برخی آثار عربی نیز تدوین شد که بر متون تاریخی زبان فارسی
تأثیرگذار بودند؛ مانند آثار البالد از زکریا بن محمد قزوینی و المختصر فی تاریخ البَشَر،
معروف به تاریخ ابوالفدا.
با این وجود ،و به رغم آن که فضاي کار شباهتهاي مهمی با دورۀ مغول و ایلخانی
دارد و در حوزۀ متون ،تلخیص و شرح و شرح شرح آثار رایج است ،به طور کامالً
محسوسی تعداد نگارشها به زبان عربی رو به کاهش است و در عوض تألیفات به زبان
فارسی روند رو به رشدي دارد .اوج این مسئله در متون تاریخی است که هیچ اثر مهم
تاریخی در مراکز فرهنگی تیموریان ،چون هرات و شیراز و سمرقند و یزد ،به عربی
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تألیف نمیشود .گسترش ترجمه آثار عربی به فارسی را هم باید نماد دیگري از سیطرۀ
روزافزون زبان فارسی دانست.
از این مباحث باید نتیجه گرفت که این دوره در تداوم دوران پس از مغول و با
روندي پرشتابتر شاهد رشد و گسترش روزافزون زبان و ادبیات فارسی در عرصههاي
مختلف و به طور خاص عرصۀ تاریخ و تاریخنگاري است .تدوین آثار به زبان عربی با افت
محسوسی مواجه و اغلب به حوزۀ آثار فقهی و دینی محدود میشود .چهره و حامی
شاخص این جریان در هرات بایسنغر بود که با تالشی گسترده در پی احیاي متون
فارسی گذشتگان و در رأس آنها شاهنامۀ فردوسی در قالب آفرینش نسخههاي نفیس
هنري و شاهکارهاي کتابآرایی برمیآید.
البته این وضعیت عوارضی هم در پی داشت؛ از جمله ،توجه بیش از حد به زبان
فارسی و در حاشیه قرار گرفتن زبان عربی در قرن نهم ،کاهش محسوسی است که در
نگاشتههاي عربی به تدریج رخ میدهد؛ به نحوي که در اواخر این قرن ،معینالدین
زمچی اسفزاري در مجموعۀ منشأت خود ضمن خردهگیري به سهلانگاري برخی
کاتبان ،از ناآگاهی ایشان به نمادهاي زبان عربی گالیه میکند (مایل هروي ،1398 ،ص)92 .
و این در حالی است که در کمتر از یک قرن پیش ،ابن خلدون در اثر مشهور خود با
عنوان «مقدمه» به فضل و دقت نسخهنویسان شرق جهان اسالم در قیاس با همتایان
خود در مغرب اسالمی اذعان دارد (ابن خلدون ،ج ،2ص )056
28جایگاه فردوسی و شاهنامه در عصر شاهرخ
آگاهی فردوسی از فرهنگ و تاریخ و تمدن گذشتۀ ایران و دلبستگی خردمندانه و
شگرف وي به ایران و سرنوشت مردم آن ،این معلم فرهنگ ما را در موقعیتی قرار
میدهد که با آزادگی و جوانمردي تمام ،داستانهایی را که از گذشتگان به وي رسیده
است ،روایت میکند؛ بنابراین ،با توجه به اصل اصالت وطن و قدسی بودن ایران براي
ایرانیان ،به طرح این قضیه میپردازد که ایرانی باید چه سرشت و خلق و خویی داشته
باشد.
به بیان دیگر ،فردوسی به ایران تنها به عنوان یک جغرافیا نمینگرد ،بلکه آن را یک
فرهنگ ،معنویت ،تمدن و سنت شناخته شدۀ بدیهی میداند؛ به همین دلیل میکوشد
تا در مرحلۀ نخست کتاب خود را به نماد این فرهنگ تبدیل کند .او زندگی ملت ایران و
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تاریخ ،افتخارات ،سنتهاي دل بستنی و امتیازات رفتاري مردم آن را بازگو میکند و
آفتهاي غرور ،خودبینی ،فریب ،استبداد و هوسبازي را برمیشمارد و در تفکرات و

تامالت فلسفی خود در آغاز یا پایان دورانهاي متفاوت تاریخی و اساطیري شاهنامه،
نتیجهگیريهاي روشنفکرانه ارائه میدهد (رستگار فسایی ،ص .)21

این امتیازات منحصربهفرد شاهنامه موجب شد فردوسی و اثر جاودانهاش از همان
آغاز سرایش ،مورد توجه و امعان نظر اندیشمندان و زمامداران قرار گیرد .این جایگاه که
به جرئت میتوان گفت تا به امروز نهتنها کمرنگ نشده ،بلکه روزبهروز بر اهمیت و
موقعیت آن در فرهنگ و تاریخ ایران زمین افزوده شده است ،برگرفته از شخصیت واالي
این شاعر و ویژگیهاي اثر ماندگار اوست .گرایش شدید به شاهنامه ،گرامیداشت و
امعان نظر به آن را باید تقابل و تفاخر ایرانیان به فرهنگ غنی و کهن خود در برابر
فرهنگ مغولی دانست.
این ابیات منقول از امامی هروي ،شاعر قرن هفتم هجري که در مقدمه شاهنامه
بایسنغري آمده ،نشانی از جایگاه رفیع فردوسی در این روزگاران دارد:
در خواب شب دوشین ،من با شعرا گفتم
شاعر ز شما بهتـر ،شعــر آنِ که نیکـوتر
آواز بــرآوردنـد یک رویــه همه گفتنـد

کاي یکسره معناتان با لفظ به همدرسی
از طایفـه تــازي وز انجمــن فــرسـی
فردوسی و شهنامه ،شهنامه و فردوسـی
(مایل هروي ،1308 ،ص .)598

 18بایسنغر و شاهنامه
بایسنغر ،شاهزاده هنرمند و هنرپرور تیموري که دستی هم در سیاست داشت و در چند
مورد از طرف پدر عازم مأموریتهاي حساس شد ،فعالیتهاي فرهنگی و هنري
تأثیرگذاري در زندگی کوتاه خود به ثمر رساند .تالش بایسنغر در درجۀ نخست معطوف
به شاهنامه به عنوان رکن اساسی زبان و ادب پارسی است .نتایج این کوشش را در
بررسی آماري نسخه هاي شاهنامه برجايمانده از دورۀ تیموري میتوان مشاهده کرد .بنا
بر احصاي خالقی مطلق از سال  068ق .و پس از آن ،یعنی سه سال بعد از مرگ
بایسنغر ،هفده نسخۀ مهم و برجستۀ شاهنامه تا اواخر قرن نهم استنساخ شده است
(خالقی مطلق ،صص .)684 – 360
نقش فعالیتهاي بایسنغر در ارتقاي جایگاه شاهنامه را نمیتوان نادیده گرفت و این
آمار قابلتوجه مؤید همین نکته است .این در حالی است که از تولیدات کتابخانۀ
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شاهرخ ،نسخهاي از شاهنامه گزارش نشده است .شاهنامۀ موجود در کتابخانۀ
توقاپوسراي هم که داراي مهر کتابخانۀ شاهرخ است و نخستینبار مجتبی مینوي در
طی سالهاي اقامت در استانبول ،آن را شناسایی و در ایران معرفی کرد (حکیم ،ص )088
استنساخ  631ق .بوده و تنها جزء منابع کتابخانۀ او نگهداري میشده است.
اهمیت اقدامات و حمایتهاي بایسنغر آنگاه روشن میشود که با کارهاي همزمان
پدرش مقایسه شود .در این مقایسه غلبۀ آشکار تولیدات عربی در کتابخانۀ شاهرخ بر
نگاشتههاي فارسی قابل اثبات است.
از محمد جوکی فرزند دیگر شاهرخ که بر خالف سه برادر دیگرش؛ الغ بیگ ،ابراهیم
و بایسنغر ،چندان در عرصۀ فرهنگ شناخته شده نیست ،شاهنامۀ نفیسی بر جاي مانده
است .این نسخه که نفیسترین نسخۀ موجود در انجمن سلطنتی آسیایی لندن ( Royal
 )Asiatic Societyاست ) ،(Brend, p. 1بعدها به کتابخانه ظهیرالدین بابر در هند راه
یافت و مهر تملک او را دارد .مایل هروي این نسخه را به غلط به دربار ابراهیم سلطان
نسبت داده است (مایل هروي ،1308 ،ص  )114که با توجه به تاریخ کتابت آن قطعاً پس از
مرگ ابراهیم سلطان در سال  030ق .تهیه شده است .کاغذ بسیار مرغوب ،نقاشیهاي
زیبا و سالم ماندن نسخه ،همه از اهمیت شاهنامه نزد شاهزادۀ تیموري و به طور کل نزد
تمام فرزندان شاهرخ حکایت دارد.
عالء الدوله فرزند بایسنغر هم به مانند پدر و عموهایش در کار تولید نسخۀ نفیس و
مصوري از شاهنامه فردوسی بوده است که از این نسخه تنها یک برگ در موزۀ هنر
دانشگاه هاروارد ( )Harvard Museum of Artوجود دارد که بخشی از داستان تهمینه و
رستم را دربر میگیرد ).(Brend, p. 28
مطالب آورده شده در کتاب مجمل فصیحی که از متون تاریخی عصر شاهرخ
محسوب میشود ،در این زمینه قابلتوجه و دلیل دیگري در تأیید جایگاه بینظیر
شاهنامه در بین هراتیان قرن نهم است .همانگونه که از عنوان کتاب پیداست ،فصیح
خوافی وقایع را به صورت سالشمار و در نهایت ایجاز و خالصه گونه آورده است ،ولی در
ذکر رویدادهاي سال  614ق .آنگاه که به ذکر وفات حکیم ابوالقاسم فردوسی میرسد،
بیش از یازده صفحه را به شرح احوال او اختصاص داده است (فصیح خوافی ،ج ،2ص –129
 .)168کافیست این مسئله را براي نمونه با ذکر وفات خواجه عبداهلل انصاري مقایسه
کنیم که تنها هفت سطر در ذیل وقایع سال  601ق .نگاشته است (همانجا ،ص  .)190در
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این مقایسه باید به ارج و قرب کمنظیر خواجه عبداهلل آن هم در زادگاه خود ،هرات
توجه کنیم که مرقدش در گازرگاه هرات ،مورد عنایت خاص و عام و زیارتگاه شاهان و
فرمانروایان بود.
تصوف
و عرفان
ع

شریعتگرایی

اشاعه و تقویت زبان فارسی
(با محوریت شاهنامه)

ایران محوری و میراث باستانی ایران

جریانهای فرهنگی هرات در عصر شاهرخ

 .2ایران محوری و پررنگشدن مفهوم وطن
سلطه اعراب بر ایران صرفنظر از هرگونه تحلیل و تفسیر ،اثرات گستردهاي بر فرهنگ و
ادب این سرزمین داشت .این تأثیر بدان حد بود که در دو قرن نخست پس از هجرت ،به
زبان فارسی اثري نگاشته یا شعري سروده نشد یا دستکم برجاي نماند.
تالش فرهیختگان و نویسندگان ایرانی به تدریج و از قرن سوم عیان شد و به
سرعت در نقاط مختلف ایران ،دورۀ نوینی از بالندگی و شکوفایی زبان فارسی آغاز شد.
تصویري که از اهمیت فرهنگ ایرانی و پر رنگ شدن آن در آثار مورخان و متفکران
مسلمان به دست میآید ،این ادعا را پذیرفتنی نشان میدهد که اخالق و فرهنگ
سیاسی ایرانی  اسالمی مؤلفهاي بنیادین در پیدایش و شکلگیري اسالم ایرانی آن
دوران شده بود ) .(Melville, p. 160به بیان دیگر ،مردم ایران هرچند دین نوینی براي
خود برگزیدند ،بر خالف بسیاري از کشورهایی که به قلمرو اسالم پیوستند ،در عربیت
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آن امپراتوري مستحیل نشدند .از نگاه بیشتر صاحبنظران ،زبان فارسی عامل اصلی این
مسئله بود ،ولی نباید از مفهوم نوعی اندیشه و جهانبینی غافل بود که زبان فارسی
محملی مناسب براي آن به شمار میرفت .این اندیشه را میتوان «اندیشۀ ایرانمحوري
یا ایرانشهري» نامید؛ اندیشهاي که همچنان سبب شده است تا جدا از مفهوم ایران
سیاسی و فراتر از چارچوبهاي مرز و خاك آن ،مفهومی با عنوان «ایران فرهنگی» تا به
امروز معنا داشته باشد و بسیاري از سرزمینهاي جداشده و دور افتاده از ایران سیاسی،
همچنان حامل اندیشۀ ایرانشهري باشند.
 22مفهوم وطن
از جمله مضامین مورد توجه در ادبیات قرون نخستین اسالمی ،مفهوم وطن ،آب و خاك
و سرزمی ن مادري بود که به طور طبیعی از موضوعات مورد توجه ادبیات زبانها و ملل
گوناگون به شمار میرود .این توجه و اهتمام با حملۀ مغول رو به ضعف نهاد که انعکاسی
از اوضاع حاکم بر جامعه بود؛ چرا که به اعتقاد رویمر ( )Roemerاصوالً در این مقطع و
به ویژه در اواسط قرن هشتم که دوران آشوب و ازهمگسیختگی کشور است ،مفهومی به
نام «وحدت و یکپارچگی سرزمین» براي حاکمان رقیب در داخل ایران وجود نداشت
) .(Roemer, p. 1این وضعیت بر ادبیات عصر خود هم تأثیرگذار بود؛ به نحوي که کمتر
انعکاسی از مفهوم اقلیمی و نژادي وطن در معناي گستردۀ آن میتوان یافت و در واقع،
در این دوره ارزشهاي قومی کمرنگ و کمرنگتر میشود (شفیعی کدکنی ،ص.)6
نمونۀ بارز این تفکر ،سیفالدین فرغانى ،شاعر معاصر سعدي است که این آب و
خاك را نجس کردۀ شاهان ساسانى و در نتیجۀ ناپاکی و نانمازى مىداند:
نزد آن کز حدث نفس طهارت کرده اسـت
نـزد عاشـق گل ایـن خاك نمازى نبــود

3

خاك آن ملک کلوخى ز پى استنجاست
که نجسکردۀ پرویز و قباد و کسرى است
(سیف فرغانی ،ص )31

شاید نظر سیف فرغانی افراطی و در نهایت بی اعتنایی به خاك و وطن باشد ،ولی
آن گونه که گفته شد در این دوران ،وطن از ارج و قرب واالیی برخوردار نیست .این دو
بیت از سعدي هم میتواند تصویري از مفهوم وطن و زادگاه را در ذهن پدید آورد:
دلــم از صحبـت شیــراز بـه کلـی بگــرفت
سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است صحیح

وقـت آنســت که پرسـی خبر از بغدادم
نتوان مـرد به سختـی که من اینجا زادم
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مولوي نیز از زاویه اي دیگر به بحث حب وطن نگریسته و از آن مفهومی غیر این
جهانی برداشت میکند:
از دم حــب الوطــن بگــذر مـایست
گر وطـن خــواهی گذر آن ســوي شط
همچنـین حبالوطـن باشـد درســت

که وطن آن سوست جان این سوي نیست
ایــن حدیـث راســت را کـم خوان غلـط
تـو وطــن بشنــاس اي خواجـه درســت

با وجود فضایی اینگونه که بازتابی از سرخوردگیها و ناامیديهاي جامعه پس از
حملۀ مغول است ،مفهوم وطن و ارج نهادن به آن به تدریج و از آغاز قرن نهم روندي رو
به رشد مییابد.
در بین نویسندگان قرن نهم ،حافظ ابرو با توجه به گستره تألیفاتش و در مقام
مورخی پیشرو در عصر شاهرخ ،نمونۀ بارزي از تفکر وطندوستی است .وي در بخشهاي
مختلفی از آثارش ،در تأ کید بر مفهوم وطن و ایران کوشیده است و سعی در ارائه
دیدگاهی مثبت از مفهوم سرزمین و وطن دارد .از نخستین نظرات وي باید به متن
جغرافیا اشاره کرد که در چند جا مطالبی را مطرح کرده است .ابتدا وي در ذکر بالد
عراق ،آنگاه که به بغداد و سرگذشت آن میرسد  ،پس از ذکر فتح بغداد به دست هالکو،
در عبارتی کوتاه قلمرو جغرافیایی ایران را چنین تعریف میکند« :و از هالکوخان تا
ابوسعید پادشاهی ایران زمین کردند که عبارت است از آب فرات تا آب جیحون» (حافظ
ابرو ،1365 ،ج  ،2ص .)68

همچنین در وصف قلمرو سلطان ابوسعید ایلخانی مینویسد« :مملکت ابوسعیدى
مابین آب آمویه و آب فرات بود ،که ایرانشهر عبارت از این بالد است و ممالک روم نیز
داخل ممالک ابوسعیدى بود» (حافظ ابرو ،1308 ،ج  ،1ص .) 66
در این تعریف حافظ ابرو به صراحت بین قلمرو ایلخانی و سرزمین ایران یا ایرانشهر
تمایز قائل شده است و بار دیگر حدود و ثغور ایران را از فرات تا آمودریا برمیشمارد.
تعابیر ایران و توران که نامهایی آشنا در شاهنامۀ فردوسی است ،در نگاشتههاي
حافظ ابرو و به ویژه آثار متاخرش حضوري پررنگ دارد؛ از آن جمله وي در ذکر حوادث
سال  652ق .و لشگرکشی امیر قزاغن از ماوراءالنهر به ایران بیت زیر را نقل کرده است:
قزاغـن سپهــدار ترکــان رسیــد

ز تـوران به ایـران سپـاهى کشیــد
(همان ،ص )238

در ماجراي بازسازي شهر بیلقان 6به دست تیمور نیز از مفهوم ایران و توران یاد
کرده است:
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«چون همّت عالى حضرت صاحب قرانى بر ترفیه حال عالمیان و جمعیّت مسلمانان معطوف
و مصروف بود در آیینه ضمیر منیرش چنان روى نمود که بر شیوهاي که بر بالد توران
مواضع مشهوره را عمارت فرموده در بالد ایران نیز از مآثر آن حضرت اثرها بماند» (همان،
ج  ،2ص .)1880

قلمرو بین فرات تا جیحون را حافظ ابرو در جغرافیاي خود ،ذیل مدخل فارس هم
آورده و «بالد فرس» را از دید پیشینیان ،مترادف با ایرانزمین ذکر کرده است« :و در
روزگار پیشین از جیحون تا فرات ،بالد فرس خواندندي؛ یعنی شهرهاي فارسیان».
(ص)
او در همین بخش فضایل فارسیان را بیان کرده است و از زبان پیامبر براي
مدعاي خود شاهد میآورد:
«از پیغمبر صلوات الرحمن علیه نقل کنند که فرمود :ان هلل خیرا من خلقه :من
العرب قریش و من العجم فارس .یعنی خداي را عزوجل دو گروه گزینند از خلق او .از عرب
قریش و از عجم فارس .فارسیان را به حکم این حدیث قریش العجم خوانند» (حافظ ابرو،
 ، 1365ج  ،2ص .)181

 .1تصوف و عرفان
از بررسی منابع موجود و از اطالعاتی که مورخان از تمایالت شاهرخ ارائه دادهاند،
میتوان گفت که وي نظر مساعدي به عرفان و تصوف نداشته است؛ به بیان دیگر ،در
حالی که نویسندگان معاصر شاهرخ ،اعم از مورخان و سایرین ،تأکید فراوانی بر تقید
شاهرخ به مسائل شرعی و دینمداري او دارند ،قراینی وجود دارد که وي در رقابت بین
اهل عرفان و تصوف و فقیهان و متشرعان ،اغلب جانب گروه دوم را نگاه میداشته است.
فقیهان این عصر هم که مورد حمایت دربار بودند ،از سرزنش صوفیان ابایی نداشتند
(نظامی باخرزي ،ص .)184

براي درك بهتر این وضعیت مقایسۀ آن با دورههاي بعدي ،یعنی ایام زمامداري
ابوسعید گورکانی و حسین بایقرا مفید است .در این دوران تصدي امور خانقاهها نیز به
مانند خطابت و امامت مساجد جامع مهم ،نظیر مسجد جامع هرات به مدد نشان و
منشور صادره از جانب زمامداران تیموري انجام میپذیرفت؛ از جمله نشانهاي صادر
شده میتوان به نشان سلطان حسین بایقرا به شهابالدین عبداهلل مروارید اشاره کرد
(مایل هروي ،1398 ،ص .)122همچنین نفوذ همهجانبۀ عبیداهلل احرار در عصر ابوسعید
گورکانی در مقایسه با اوضاع نابهسامان او در هرات شاهرخی در این زمینه قابل توجه
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است .این وضعیت به طور طبیعی قدرتگیري روزافزون جریان تصوف و نزدیکی ایشان
به مراکز قدرت را در پی داشت.
حتی در مورد زینالدین خوافی (درگذشته  030ق ).که عارفی مورد تأیید شاهرخ
است ،باید دقت داشت وي قرائتی از عرفان را میپسندد که دقیقاً با جمیع ظواهر شرع
سازگار بوده است .به همین اعتبار او یکی از مخالفان سرسخت ابن عربی است و حتی
مطالعۀ فصوص الحکم را امري بیهوده میپندارد و هدم و سوزاندن آن را فتوا داده و
تندترین سخنان را علیه ابن عربی گفته است (همو ،1301 ،ص  .)30در مقابل نیز به مدح
و تأ یید شاهرخ همت گماشته و در نیل به این مقصود به التزام سلطان تیموري به
مذهب سنت و جماعت تصریح دارد:
« و المنه هلل تبارك و تعالی که از هراس و هیبت سیاست سلطنت حضرت پادشاه اسالم،
فرمانفرماي هفت اقلیم ،نوازنده قواعد شریعت و طریقت و گدازنده اهل الحاد و اباحت ...و از
غایت عنایت اهتمام آن حضرت به اعالي کلمه اهلل و احیاي قواعد شرع رسول اهلل علیه
الس الم و التحیه مجموع بدمذهبان در اطراف اقالیم جهان سر در نقاب نیستی و نزاهت
کشیده ،جز اظهار شعار سنت امدي نمیتواند نمود و حکم واجب االتباع که به همۀ اقالیم و
بقاع به نفاذ میپیوندد که غیر مذهب سنت و جماعت در همه اطراف مملکت هیچ مذهب
دیگر نباشد» (زین خوافی ،ص .)604

بیدلیل نیست که ارج و قرب این عارف متشرع نزد شاهرخ به حدي میرسد که به
عنوان سفیر از جانب شاهرخ به نزد ملک قطبالدین محمد سیستانی میرود و ضمن
اندرز دادن به او ،حرمت شاهرخ را بر او واجب میداند و از او میخواهد تا به نام شاهرخ
سکه زند و در خطبه نام او برد .مأموریتی که با موفقیت قرین بود و حاکم سیستان
پیشنهادهاي وي را پذیرفت (همان).
با توجه به این توضیحات ،رفتار غیر دوستانه و سرد شاهرخ با متصوفه قابل درك
میشود؛ رفتاري که در برخورد وي با شخصیت برجستهاي چون صائنالدین ترکه ،به
وضوح دیده میشود .وي اثر خود با عنوان نفثه المصدور را به شاهرخ اهدا کرد ،ولی
سلطان تیموري از پذیرش کتاب سرباز زد و او به ناچار کتاب را به بایسنغر تقدیم کرد.
این احتمال را هم میتوان در نظر داشت که نگاه منفی و تردیدآمیز شاهرخ به
تصوف ،تحتتأثیر ارتباطهاي شیعیان و نحلههاي متصوفه بوده باشد .در خصوص
صائنالدین ترکه هم گرایشهاي شیعی وي بیتأثیر نبوده است .به طور کلی فضاي
عمومی تصوف در قرن نهم به وضوح متأثر از اندیشههاي شیعی بود ،تا آنجا که فرقۀ
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حروفیه را هم بیارتباط با تشیع نمیدانستند .متأسفانه سکوت معنادار متون رسمی،
اظهارنظر در این باره را با مشکل مواجه کرده است .این سکوت در اواخر قرن نهم و در
بیان شخصیتی چون عبدالرحمن جامی شکل دیگري مییابد .وي در نفحات االنس از
ذکر مشایخ عرفا و صوفیۀ عصر شاهرخ که به تشیع منسوب بودند؛ مانند نعمتاهلل ولی و
آذري اسفراینی به کلی خودداري میکند (فرزام ،ص  .)654اشاره او به سید قاسم انوار هم
خالی از ایراد و انتقاد نیست.
با تمام این احوال ،تصوف با رنگ و بوي شیعی در قرن نهم رو به گسترش داشت.
این گسترش ظاهرا به شاهزادگان و دربار تیموریان هم سرایت کرده بود .چرا که حضور
موالنا ،معروف بغدادي در مقام ریاست کتابخانۀ اسکندر ،که متهم به گرایشهاي حروفی
بود ،این گمان را تقویت میکند که شاهزادۀ تیموري نیز تحتتأثیر افکار و القائات این
فرقه بوده و در مفهوم عام خود ،تمایالت شیعی داشته است.
مجموع این شرایط سبب شده است تا دانستههاي ما دربارۀ صوفیان عصر شاهرخ،
اغلب برگرفته از متونی باشد که در اواخر دورۀ تیموري و اوایل عصر صفوي به رشتۀ
تحریر درآمده است؛ آثاري چون مقصداالقبال سلطانیه و رشحات عین الحیات .همین
مسئله باعث شده است تا برخی بر این عقیده باشند که تقسیمبندي میان فرقههاي
گوناگون متصوفه و رقابت سازمانیافته بین ایشان بیشتر ساخته و پرداختۀ همین گروه
از آثاري است که سالها بعد و بلکه در قرن دهم ،دربارۀ سرگذشت عارفان و صوفیان
نگاشته شده و با آن چه در فضاي واقعی عصر شاهرخ جریان داشته است ،انطباق کامل
ندارد ).(Manz, p. 72
 .6نتیجه
آنچه در پایان میتوان گفت ،تأیید ابهامی است که پیشتر به آن اشاره شد و بر این
اساس نمیتوان به طور واضح در خصوص میزان و کیفیت نقشآفرینی مؤلفههاي آن
سخن گفت .این ابهام در درجۀ نخست ،به سهم شاهرخ و بایسنغر در شکلگیري و
تکوین حیات فرهنگی هرات در این عصر باز میگردد و در مرحلۀ بعد به ماهیت هر
چهار جریان فکري مربوط میشود .با تمام این احوال میتوان شاهرخ را حامی جریان
نخست و بایسنغر را پشتیبان جریانهاي دوم و سوم دانست .شناخت جریان تصوف هم
در عصر شاهرخ با پیچیدگی بسیاري مواجه است ،ولی به هر روي نباید شاهرخ و
بایسنغر را در زمرۀ حامیان جدي این جریان محسوب کرد.
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 .2پینوشت
 .1تمایل وي به تهیۀ متنی جغرافیایی به زبان فارسی به جاي متن عربی مسالک و ممالک،
قاعدتاً به همین سبب بوده است.
2. Nasser D. Khalili collection of Islamic art
 .3استنجا به معناي پاك کردن موضع ادرار و مدفوع با سنگ و کلوخ و آب است (فرهنگ
بزرگ سخن ،ذیل مدخل)
 .6شهري تاریخی در منطقه اران ناحیه قره باغ جمهوري آذربایجان که امروز اثري از آن باقی
نمانده است.

 .3منابع
ابن ایاس ،محمد بن احمد ،بدائعالزهور فی وقائعالدهور ،تحقیـق محمـد مصـطفی ،قـاهره :الهیئـه
المصریه.1906 ،
ابن خلدون ،عبدالرحمن بن احمد ،مقدمه ،ترجمۀ محمد پروین گنابادي ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر
کتاب.1334 ،
حافظ ابرو ،عبداهلل بن لطفاهلل ،جغرافیاي حافظ ابرو ،مقدمه تصحیح و تحقیق صادق سجادي،
تهران :مرکز نشر میراث مکتوب.1365 ،
حافظ ابرو ،عبداهلل بن لطفاهلل ،زبدةالتواریخ (ربع چهارم مجمعالتواریخ سلطانیه) ،مقدمه ،تصحیح و
تعلیقـات سـید کمــال حـاج ســیدجوادي ،تهـران :ســازمان چـا و انتشــارات وزارت فرهنـگ و ارشــاد
اسالمی.1308،
حکیم ،محمدحسین« ،سه نامه دربارۀ جشن هزارۀ فردوسی و نسخههاي شـاهنامه» ،اوراق عتیـق:
مجموعه مطالعات متنپژوهی ،نسخهشناسی و فهرستنگاري .دفتر دوم .تهران :کتابخانـه ،مـوزه و مرکـز
اسناد مجلس شوراي اسالمی.1398 ،024– 693 ،
خالقی مطلق ،جالل« ،معرفی و ارزیابی برخی از دستنویسهاي شاهنامه» ،ایراننامه ،سال سوم ،ش
.1346 ،684 – 360 ،11
خواندمیر ،غیاثالدین بن همامالدین ،دستورالوزراء :شامل احوال وزراي اسالم تا انقراض
تیموريان ،با تصحیح و مقدمه سعید نفیسی ،تهران :اقبال.1355 ،
مجموعه مقاالت دربارۀ شاهنامۀ فردوسی،
ٔ
رستگار فسایی ،منصور ،فردوسی و هویتشناسی ایرانی:
تهران :طرح نو.1301 ،
زین خوافی ،ابوبکر محمدبن محمد« ،منهج الرشاد» ،این برگهاي پیر ،به کوشش نجیب مایل
هروي ،تهران :نشر نی.1301 ،
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