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 مقدمه .1

کومت تیموري بود و ، پایتخت حي سده نهم هجريها سالاي از در بخش عمدههرات 

در عصر شاهرخ که بیش از چهار دهه . دبربهره میتوجهی بالطبع از رونق و آبادانی قابل

عالوه بر . داشترشد محسوسی  در هرات، تولیدات فکري و هنري به درازا کشید،

پشت را باشکوه ی دورانکه  ،آرایی و معمارينگاري، هنرهاي کتابتاریخ مقوالتی چون

کم از حیث کمی، از رونق نظم و نثر فارسی و علوم شرعی و فقهی، دست ،دگذارسر می

شده  یید واقعأتمورد این رونق و شکوفایی که در منابع گوناگون . خوبی برخوردار بود

 ؛جهتی تشکیل نشده بودسو و همهاي یکفکر و آرمانتاست، در درون خود از طرز 

نبود و مراکزي چون شیراز و سمرقند و در منحصر هرات به قلمرو تیموري تنها  ،البته

فرهنگی و هنري بود که در  يها حرکتمقطع کوتاهی اصفهان هم شاهد پیدایش و نضج 

 . که در مرکز جریان داشت مالحظه کردرا از آن چه  ییها رگه شد یمآنها هم 

قرن نهم هجري، عرصۀ تضارب و نخست  ۀاوضاع فرهنگی هرات در نیم با وجود این،

بر همین اساس، برخی از محققان با ذکر دو . متفاوت بود آرا و پسندهاي بعضاً حضور

و  شاهرخ برخوردار بود تی، که از حما«یاسالم يها سنت بسط و گسترش»گرایش 

 ،شد یمکه از جانب برخی شاهزادگان تیموري پشتیبانی  «یبه حفظ سنن مغول شیگرا»

 به و پس از او ، امانخست غالب بود ۀویتا زمان درگذشت شاهرخ ش بر این باورند که

  ,p (Dobrovits (276.دبیشتر ش یاشاعۀ سنن مغولگرایش به ، یاسیس راتییتغ ببس

در همان زمان شاهرخ  الذکر فوقدو گرایش زیرا  ،استپذیر در حالی که این نظر خدشه

 . دداشنتو هر یک حامیانی  ندپدید آمد

ه عنوان پایتخت تیموریان وجود داشت، در عالوه بر رقابت ظریفی که در هرات ب

مغولی  يها سنتکید أایام زمامداري شاهرخ، الغ بیگ به ترویج و تمصادف با سمرقند و 

معینی تدوین شده بود که  منتخب التواریخ در فارس نیز اثري چون. داد یمعالقه نشان 

به . رفت یمشمار  گرایش به ترویج و اعتالي آداب و رسوم مغولی به ۀدهندآشکارا نشان

اهتمام و جدیت شاهرخ در ترویج و تحکیم شریعت اسالمی و  با وجود ،بیان دیگر

 از طرفقدرتمند دیگري در قلمرو وي  يها شیگراحمایت از مبانی فکري آن، 

این دو رویکرد که یکی . داد یمو به حیات خود ادامه  شدمیپشتیبانی شاهزادگان 

د و دیگري اشاعه و ترویج زبان و ادب پارسی و نگاه ي مغولی بوها سنتپایبندي به 
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هاي اصلی هاي منتسب به عرفان و تصوف، ویژگینهایت جریاندر محور و فرهنگی ایران

 .سازدنخست قرن نهم را نمایان می ۀفرهنگ رسمی در نیم

تنها بررسی اوضاع فرهنگی هرات در عصر شاهرخ است که  ،حاضر ۀموضوع مقال

یقه در رفتارها و اختالف سل. ثیر و نفوذ شاهرخ و بایسنغر قرار داشتأتتبدون تردید تح

ولی منابع قرن نهم . است ناپذیرامري آشکار و انکار این پدر و پسر، پسندهاي فرهنگی

جالب این . اند کردهبیرونی و اجتماعی آن سکوت  يها بازتاب به ویژهدر این موضوع و 

دیگر پسرانش هم وجود داشت که اتفاقا در  جاست که این اختالف مابین شاهرخ و

آن گونه که شاهرخ در یک نوبت به سراي فرزند و  ؛متون عصر تا حدي مطرح شده است

شراب را به شخصه نابود کرد  يها خم، محمد جوکی و عالء الدوله رفت و اش نواده
  (.694، ص 1/2عبدالرزاق سمرقندي، ج )

یید شاهرخ ألغ بیگ در سمرقند هم مورد تروش حکومتی و طرز فکر ا ،به طور حتم

ولی این مسئله در ارتباط با بایسنغر به سبب حضور وي در پایتخت پیچیدگی و  ،نبود

طور که گفته شد منابع دست اول از کنار آن و همان داشتحساسیت بیشتري 

 خالتواری ةزبدمنبع وقت، یعنی  نیتر مهماین عدم ارائه اطالعات از جانب . اند گذشته

چرا که وي از یک سو مورخ دربار شاهرخ  ؛چندان عجیب و غیر عادي نیست ،حافظ ابرو

 که دربر را مجمع التواریخ سلطانیهیا همان ربع چهارم  التواریخ ةزبد ،بود و از سوي دیگر

در چنین شرایطی  بدیهی است. به بایسنغر اهدا کرد رویدادهاي زمان خود بود، ۀگیرند

بین پادشاه و شاهزاده و ذکر آن در متنی رسمی  نظراختالفه گونسخن راندن از هر

 .بوده استکم بسیار دشوار ممکن و یا دستغیر

فرهنگی این پدر و پسر که تا زمان حیات  يها تیفعالپوشانی زمانی و همهم

 مثالً ۀباررات این دوره را متفاوت از اظهارنظر در، سخن گفتن از هشتبایسنغر ادامه دا

شیراز عصر ابواسحق . سازد یماز آن  تر مشکلمیانه قرن هشتم هجري و بلکه  شیراز در

اینجو که مطلوب شاعري چون حافظ است و نماد آن می و مطرب و آب رکناباد و 

تحت نظارت  با شیراز زمان امیر مبارزالدین محمد که کامالً ،گلگشت مصالست

 :ر و عیان داردتفاوتی آشکا ،محتسبان است و احکام شریعت در آن جاري
 ودـدولت مستعجل ب یول دیدرخش خوش       یاقــو اسحـب روزهــیخاتم ف یـراست          

 ودـا غافل بـقض نـیه شاهـر پنجـس که ز     آن قهقهه کبک خرامان حافظ  يدید      
سلطان و شاهزاده  بینتفاوت سلیقه و دیدگاه  رۀباگونه صحبت درهردر حالی که  

نزاع  ۀهرات عصر شاهرخ صحن. ید در ظرف زمانی یکسانی مطرح شودتیموري با
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مختلفی  يها انیجرثیر أتآشکاري از این دست نیست، ولی زندگی فرهنگی در آن تحت

 .آثار و تولیدات فکري بودند ۀاست که همگی آنها پدیدآورند

 :بر شمرد توان یمفکري را در چهار محور اصلی زیر  يها انیجراین 

 گرایی و اهتمام به متون فقهی و زبان عربی شریعت 

 قویت زبان و ادب فارسیگسترش و ت 

 پر رنگ شدن مفهوم وطنمحوري و ایران 

 گراییتصوف و عرفان 

 

 زبان عربی اهتمام به متون فقهی و گرایی وشریعت .1

زام الت. مداري و اهتمام شاهرخ به فرایض و اعمال دینی تردیدي وجود ندارددر شریعت

شاهرخ به اعمال و مناسک دینی مورد تصریح همه مورخان تیموري و سایر نویسندگان 

حضور او در نمازهاي جماعت که در یک مورد آن در مسجد . بعدي واقع شده است

زیارت مشاهد مشرفه، مبارزه با منکراتی  .(ق 038سال )سوء قصد شد  به ويجامع هرات 

یید أی است که پایبندي وي را به ظواهر شرع ت؛ از جمله رفتارهایخواريچون شراب

 . یک از سالطین تیموري مصداق نداشترفتاري که در مورد هیچ. کند یم

خواري به نحوي بود که به دستور شخص وي،  شراب ۀشاهرخ با پدید ۀمبارز

این مبارزه به حدي تشدید . شکستند نیزشراب دربار فرزندش، محمد جوکی را  يها خم

 مانند ؛شد یمبه یکدیگر زده خواري تهمت شرابه از طرف رقباي سیاسی شده بود ک

فرزند موسیقیدان  نیالد یصف ،بر این اساس. آمده است الوزرادستورماجرایی که در 

اي امیر علی شقانی را مست کرد و در ریزي توطئهنامی، خواجه عبدالقادر مراغی، با طرح

 .(359ص  خواندمیر،)هرخ رساند همین حال، خبر مستی او را به اطالع شا

و به  در دست نیستبر زبان عربی  شاهرختسلط  با توجه به این که شواهدي از

باید پذیرفت که او به طور جدي از  ،1احتمال زیاد وي با این زبان آشنایی نداشته است

 و( به فارسی و از فارسی به عربی یعنی از عربی ،در هر دو صورت)و ترجمه  فیتأل

هاي مروري بر متون تاریخی و نسخه. کرده استساخ متون عربی حمایت میاستن

هاي فارسی بر نگاشتهه تابخانک آن تولیدات عربی ۀلبشاهرخ، از غ ۀمانده از کتابخانجايبر

 ۀمانده از کتابخانه شاهرخ، ترجمترین آثار برجايبراي مثال از جمله نفیس. داردحکایت 

اهلل است که مینیاتورهاي متعدد دارد و در حال دین فضلرشیدال جامع التواریخعربی 
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 .(Blair, p. 85) شود یمنگهداري  در لندن 2شخصی ناصر خلیلی ۀمجموعحاضر در 

العاده نفیس موجود در فوق ۀمعراج نام شاهرخ که ۀکتابخانترین اثر از شناخته شده

سی نیز نگاشته نشده و به چند به زبان عربی نیست، به فارهر ،ملی فرانسه است ۀکتابخان

 . خط و زبان اویغوري است

وقف مدرسه و خانقاه هرات براي اي که شاهرخ از کتابخانه مطلع سعدینتوصیف 

 :استید اهمیت منابع این کتابخانه ؤو متوجه ده بود، قابلکر
و نفایس کتب مشتمل بر اصول و فروع و محتوي بر معقول و مشروع در صنادیق پرداخته »

عد و مهیا ساخته و افراد علماي اعالم به تدریس زمره انام و افادت خواص و عوام معین و م

  (.133 – 132 ص، ص1/2ج  سمرقندي،) «شده

آغازین حکومت شاهرخ،  يها سالبه همان  بناي این کتابخانه کرد کهباید دقت 

و همچنین این کتابخانه به طور حتم از حیث منابع عربی  .گردد یم، باز .ق 013یعنی 

در که کتبی از جمله  ؛غنی و ارزشمند بوده است ،منابع فارسی در علوم دینی و شرعی

از  المواهب الشریفه فی مناقب ابی حنیفهکتاب  ،کتابخانۀ شاهرخ موجود بوده است

معروف  ،بود که به دست یوسف بن محمد بن شهاب تاریخ بیهق مؤلفابوالقاسم بیهقی، 

السلطان فی مناقب  حتفة به فارسی برگردانده و با عنوان .ق 039به اهلی فارسی در سال 

 (.644ص  هادي،)شاهرخ تقدیم شد  به النعمان

فرهنگی شاهرخ مد نظر قرار  يها شیگراموضوع دیگري که باید در شناخت بهتر 

از بین . در هرات است یعرب يها نیسرزماز از صاحبان علم و دانش داد، حضور برخی 

ادیب و محدث نامی قرن نهم اشاره کرد  ،جزري نیالد شمسان باید به مشهورترین ایش

برو با در هرات و برپایی مجلس استماع حدیث را حافظ ا .ق 021که حضور وي در سال 

 (. 25، ص 2ج ، 1365، افظ ابروح) تمجید بسیار شرح داده است

معضل بعد مسافت،  که عالوه بر ی بودحال حضور عالمان و دانشمندان عرب در

از  ي بنیادینهراس و تنفر :وجود داشت و آن عبارت بود ازبر سر راه ایشان هم  يگرید

در آثار نویسندگان و مورخان عرب  یمسئله به روشن نیا. نانشیو جانش موریحکومت ت

از  تیو حما يدار نیدکه شاهرخ به رغم اشتهار به  يابه گونه شود؛میقرن نهم مشاهده 

ابن ایاس در . بود شانیمنفور نزد ا يفرد همچنانعمر  انیپا تا ،یربو زبان ع ینیعلوم د

که خداوند  سدینو یمو  می کندبه خبر فوت شاهرخ اشاره . ق 058 سالذیل حوادث 

این نگاه توام با تنفر، دالیل  (.241، ص 2ج  اس،یابن ا)آسوده کرد  او مردم مصر را از شر

ولی به طور خالصه باید به  ؛ح آن نیستاین مختصر مجال طردر اي داشت که عدیده
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عراق و شام، شکست و اسارت سلطان  يها نیسرزمهاي تیمور در خونریزي ۀسابق

ریزي و قتل و غارت اشاره کرد ایلدروم بایزید عثمانی و به طور کل اشتهار تیمور به خون

 .دادند یمبه جانشین او هم تعمیم این جنایت ها را که اعراب 

-یبرم افراديبه  یعرب یخی، در متون تارمنفی يها نگرشعضالت و م نیوجود ا با

به تلمذ و کسب علم و معرفت  يو برا ندکردمیکه رنج سفر را بر خود هموار  میخور

بن عبدالرحمن  فیبه عبداللط دیاز آن جمله با ؛آمدند یم يهرات قرن نهم هجر

 نیو در ع یشافع یهیکه فق يو. کرد اشاره .(ق 054 – 604) مشهور به ابن غانم ،یخزرج

به  یخواف نیالد نیز تیو در مع .ق 028سال  یحال اهل تصوف و شعر هم بود، در حوال

 فرد (.631، ص1شماع، ج )آنجا به درس و بحث مشغول شد  يهرات آمد و نزد علما

او . است.( ق 001 – 015) یالحصن ي، ابوبکر بن محمد شاذشایسته ذکر استکه  يگرید

 يریادگیبه  یبود که مدت پنج سال در هرات نزد مال محمدبن موس یشافع یعالم زین

بعدها موفق شد منصب  يو. اشتغال داشت شرح الطوالعو  یجیا نیعضدالد شرح مواقف

 .(306، ص 2همان، ج )دست آورد  بهاقراء را در االزهر مصر 

شاهرخ  یفرهنگ يها شیگراو  ها تالشدست نشان از آن دارد که  نیاز ا يموارد

وجود  ینمونه مهم یبه زبان عرب یخیچند در نگارش متون تارثمر نبود و هریچندان ب

 .رونق نبوده استیآنها ب یو بالطبع متون عرب یو فقه یندارد، علوم شرع

 

 (با محوریت شاهنامه) اشاعه و تقویت زبان فارسی .8

عصر غزنوي دانست که اثر  توان یمبه زبان فارسی را نگاري تاریخ ۀسرآغاز رواج گسترد

و بیش  هر چند که کم. سترگ و مهمی چون تاریخ بیهقی نیز محصول همین دوره است

نخست را  جایگاهتاریخی داشت و به ویژه در متون علمی غیرزبان عربی نفوذ بسیاري 

 .محور دارددر عصر مغوالن، فضاي کلی فرهنگ ایرانی آشکارا رویکردي فارسی. داشت

، این واقعیت نشان از گسیختگی روزافزون تاریخ ادبیات در ایران ۀویسندبه اعتقاد ن

مغوالن و ترکان  ۀکه تحت سلط داشتاسالمی   فرهنگ عربی ازفرهنگ ایرانیان 

آثار فارسی به زبان ترکی و ورود واژگانی از  ۀبا ترجم ،در عوض. جغتایی به وقوع پیوست

 118ص، ص6صفا، ج)فارسی و ترکی برقرار شد هر دو زبان به یکدیگر، پیوند بیشتري بین 

– 111.) 
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مختلفی از مردم را به عنوان  يها فیطکه  در این میان آثاري چون متون عرفانی 

نجم رازي در اثر مشهور خود . مخاطب بالقوه در نظر داشت، وضعیت خاص خود را دارد

 کرده فیتألقرن هفتم  آغازین يها سالکه در  مرصادالعباد الی المبدا و المعادبه نام 

در طریقت  اگرچه» :است چنین بیان کردهبه زبان فارسی را ، علت نگارش کتاب است

و در آن بسی معانی و حقایق پرداخته، بیشتر به  اند ساختهکتب مطول و مختصر بسیار 

 ...اي نیستان را از آن زیادت فایدهزبانزبان تازي است و پارسی
 تــد گفـن بایـان او سخـا او به زبـت           بـن باید گفـکه مـبا یار نو از غ        

 «چون با عجمی کن و مکن باید گفت         ال تفعل و افعل نکند چندان سود         
و آن این  نویسی یک علت اساسی داردآثار عرفانی، پارسی ۀگفت در حوز توان یم

به زبان آورد و یا  شود یمبه سختی اي درونی و حالی معنوي است که عرفان تجربه که

براي به ویژه زبان خشک علم،  ،که هر بیانی اند گفتهاهل عرفان همیشه . مکتوب کرد

عرفان و متون عرفانی زبانی  بنابراین،ي نارساست؛ ابزاردرونی عارف،  ۀشرح تجرب

 (.280مسکوب، ص )همان زبان مادري است  و آنکه از درون بجوشد  خواهد یم

به این پاسخ  ؟دارند ايمتون تاریخی نیز چنین ویژگیآیا که  پرسیدید حال با

هاي تاریخی عصر مانند نگاشته ،آن هم از نوع رسمی ،متن تاریخی. منفی استپرسش 

به همین  د؛هر زبان دیگري را دار مغول و تیموري، قابلیت ارائه به زبان عربی و اصوالً

خود مطالب  بعضاًکه  شد یم فیتأل یعربزبان به متونی  بیشودر عصر ایلخانی کم ،دلیل

 خیتار: از جمله ؛گرفتند یم خیالتوارجامعو  جهانگشا خیتارمنابعی چون از را 
ي، االمصار اثر ابن فضل اللّه عُمَر ممالک یمسالک االبصار في، ابن عِبر مختصرالدول

ابن  فیتأل و االلقابمعجم االسماء  یداب فمجمع اآل صیتلخو  ی،طِقطَق ناز اب يالفخر

ی زبان فارسی خیارشد که بر متون ت نیتدو زین یآثار عرب یبرخاز سوي دیگر، . یفُوَط

، البَشَر خیتاری المختصر فو  ینیبن محمد قزو ایزکراز  آثار البالدمانند  ؛گذار بودندریتأث

 .ابوالفدا خیتارمعروف به 
مغول و ایلخانی  ۀمهمی با دور يها شباهتآن که فضاي کار  رغمو به  ،با این وجود

 متون، تلخیص و شرح و شرح شرح آثار رایج است، به طور کامالً ۀدارد و در حوز

ات به زبان فیتألکاهش است و در عوض  به به زبان عربی رو ها نگارشمحسوسی تعداد 

اوج این مسئله در متون تاریخی است که هیچ اثر مهم . داردرشدي  به فارسی روند رو

چون هرات و شیراز و سمرقند و یزد، به عربی  ،تاریخی در مراکز فرهنگی تیموریان
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 ۀگسترش ترجمه آثار عربی به فارسی را هم باید نماد دیگري از سیطر. شود ینم فیتأل

 .روزافزون زبان فارسی دانست

دوران پس از مغول و با  از این مباحث باید نتیجه گرفت که این دوره در تداوم

هاي تر شاهد رشد و گسترش روزافزون زبان و ادبیات فارسی در عرصهشتابپرروندي 

تدوین آثار به زبان عربی با افت . نگاري استتاریخ و تاریخ ۀمختلف و به طور خاص عرص

چهره و حامی . شود یمآثار فقهی و دینی محدود  ۀمحسوسی مواجه و اغلب به حوز

با تالشی گسترده در پی احیاي متون  که بودشاخص این جریان در هرات بایسنغر 

هاي نفیس فردوسی در قالب آفرینش نسخه ۀشاهنامآنها  رأسفارسی گذشتگان و در 

 .دیآ یمآرایی برهنري و شاهکارهاي کتاب

از حد به زبان  توجه بیش ،از جمله ؛البته این وضعیت عوارضی هم در پی داشت

محسوسی است که در  کاهشقرن نهم، فارسی و در حاشیه قرار گرفتن زبان عربی در 

 نیالد نیمعبه نحوي که در اواخر این قرن،  ؛دهد یمهاي عربی به تدریج رخ نگاشته

انگاري برخی سهل بهگیري خود ضمن خرده تأمنش ۀزمچی اسفزاري در مجموع

  (92. ، ص1398مایل هروي، ) کند یماز ناآگاهی ایشان به نمادهاي زبان عربی گالیه  ،کاتبان

و این در حالی است که در کمتر از یک قرن پیش، ابن خلدون در اثر مشهور خود با 

شرق جهان اسالم در قیاس با همتایان  سانینو نسخهبه فضل و دقت  «مقدمه»عنوان 

 (056 ، ص2، جابن خلدون)رب اسالمی اذعان دارد خود در مغ

 

82در عصر شاهرخ جایگاه فردوسی و شاهنامه 

خردمندانه و  یو دلبستگ رانیا ۀو تمدن گذشت خیاز فرهنگ و تار یفردوس یگاهآ

    قرار  یتیدر موقع رامعلم فرهنگ ما  نیو سرنوشت مردم آن، ا رانیبه ا يشگرف و

 دهیرس يرا که از گذشتگان به و ییها داستانتمام،  يو جوانمرد یدهد که با آزادگیم

 يبرا رانیبودن ا یوطن و قدس تلااص اصل هبا توجه ب ،نیبنابرا ؛کندمی تیروا ،است

 یی داشتهو خلق و خو  سرشتچه  دیبا یرانیکه ا پردازد یم هیقض نیبه طرح ا ،انیرانیا

 .باشد

 کیبلکه آن را  ،نگرد ینم ایجغراف کیتنها به عنوان  ناریبه ا یفردوسبه بیان دیگر، 

 کوشد یم لیدل نیبه هم ؛داند یم یهیبد ۀ، تمدن و سنت شناخته شدتیفرهنگ، معنو

و  رانیملت ا یاو زندگ. کند لیفرهنگ تبد نیکتاب خود را به نماد ا نخست ۀتا در مرحل
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و  کندیمردم آن را بازگو م يرفتار ازاتیو امت یتندل بس يها سنت، افتخارات، خیتار

شمارد و در تفکرات و یمرا بر ياستبداد و هوسباز ،بیفر، ینیخودب ،غرور يها آفت

 ،شاهنامه يریو اساط یخیمتفاوت تار يها دوران انیپا ایخود در آغاز  یسفتامالت فل
 .(21ص  ،اییفس رستگار) دهد یمروشنفکرانه ارائه  يها يریگ جهینت

از همان  اش جاودانهشاهنامه موجب شد فردوسی و اثر  فردبهاین امتیازات منحصر

این جایگاه که . دان قرار گیرآغاز سرایش، مورد توجه و امعان نظر اندیشمندان و زمامدار

روز بر اهمیت و بهبلکه روز ،رنگ نشدهتنها کمگفت تا به امروز نه توان یمت ئبه جر

، برگرفته از شخصیت واالي است موقعیت آن در فرهنگ و تاریخ ایران زمین افزوده شده

ت و داشگرامی ،گرایش شدید به شاهنامه .اثر ماندگار اوست يها یژگیواین شاعر و 

نظر به آن را باید تقابل و تفاخر ایرانیان به فرهنگ غنی و کهن خود در برابر امعان

 .فرهنگ مغولی دانست

این ابیات منقول از امامی هروي، شاعر قرن هفتم هجري که در مقدمه شاهنامه 

 :دارد انن روزگارایبایسنغري آمده، نشانی از جایگاه رفیع فردوسی در 
 کاي یکسره معناتان با لفظ به همدرسی    من با شعرا گفتم    ب دوشین،در خواب ش  

 ی ـرســن فــازي وز انجمــه تـوتر       از طایفـر آنِ که نیکــر، شعـشاعر ز شما بهت  

 ی ـد        فردوسی و شهنامه، شهنامه و فردوسـه همه گفتنــد یک رویـرآوردنــآواز ب  
 (.598، ص 1308مایل هروي، )

 

81 بایسنغر و شاهنامه 

شاهزاده هنرمند و هنرپرور تیموري که دستی هم در سیاست داشت و در چند  ،بایسنغر

فرهنگی و هنري  يها تیفعالحساس شد،  يها تیمأمورمورد از طرف پدر عازم 

معطوف  نخست ۀتالش بایسنغر در درج .ثیرگذاري در زندگی کوتاه خود به ثمر رساندأت

نتایج این کوشش را در . رکن اساسی زبان و ادب پارسی استبه عنوان  به شاهنامه

بنا . مشاهده کرد توان یمتیموري  ۀمانده از دوربرجاي بررسی آماري نسخه هاي شاهنامه

از مرگ  بعد، یعنی سه سال و پس از آن .ق 068بر احصاي خالقی مطلق از سال 

هم استنساخ شده است تا اواخر قرن نشاهنامه  ۀمهم و برجست ۀنسخ هفدهبایسنغر، 

 . (684 – 360 صصخالقی مطلق، )

نادیده گرفت و این  توان ینمرا  بایسنغر در ارتقاي جایگاه شاهنامه يها تیفعالنقش       

 ۀاین در حالی است که از تولیدات کتابخان. ید همین نکته استؤتوجه مآمار قابل
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 ۀموجود در کتابخان ۀشاهنام. گزارش نشده است اي از شاهنامهشاهرخ، نسخه

بار مجتبی مینوي در شاهرخ است و نخستین ۀسراي هم که داراي مهر کتابخانتوقاپو

 (088حکیم، ص ) کردشناسایی و در ایران معرفی آن را اقامت در استانبول،  يها سالطی 

 .است شده یماو نگهداري  ۀمنابع کتابخان ءبوده و تنها جز .ق 631استنساخ 

زمان که با کارهاي هم شود یمبایسنغر آنگاه روشن  يها تیحمااهمیت اقدامات و 

شاهرخ بر  ۀآشکار تولیدات عربی در کتابخان ۀدر این مقایسه غلب. پدرش مقایسه شود

 .اثبات است هاي فارسی قابلنگاشته

ابراهیم  ،الغ بیگ ؛از محمد جوکی فرزند دیگر شاهرخ که بر خالف سه برادر دیگرش

جاي مانده نفیسی بر  ۀفرهنگ شناخته شده نیست، شاهنامۀ چندان در عرص ،و بایسنغر

 Royal) موجود در انجمن سلطنتی آسیایی لندن ۀترین نسخاین نسخه که نفیس. است

Asiatic Society)  است(Brend, p. 1)، ظهیرالدین بابر در هند راه  بعدها به کتابخانه

به غلط به دربار ابراهیم سلطان این نسخه را مایل هروي . و مهر تملک او را دارد یافت

پس از  که با توجه به تاریخ کتابت آن قطعاً( 114، ص 1308مایل هروي، )است نسبت داده 

هاي کاغذ بسیار مرغوب، نقاشی. تهیه شده است. ق 030ابراهیم سلطان در سال  مرگ

وري و به طور کل نزد تیم ۀزیبا و سالم ماندن نسخه، همه از اهمیت شاهنامه نزد شاهزاد

 .داردحکایت تمام فرزندان شاهرخ 

نفیس و  ۀالدوله فرزند بایسنغر هم به مانند پدر و عموهایش در کار تولید نسخعالء

هنر  ۀکه از این نسخه تنها یک برگ در موزاست فردوسی بوده  مصوري از شاهنامه

ی از داستان تهمینه و وجود دارد که بخش (Harvard Museum of Art) دانشگاه هاروارد

 .(Brend, p. 28) ردیگ یمرستم را دربر 

که از متون تاریخی عصر شاهرخ  یفصیحمجمل کتاب مطالب آورده شده در 

نظیر یید جایگاه بیأتوجه و دلیل دیگري در تدر این زمینه قابل، شود یممحسوب 

ب پیداست، فصیح گونه که از عنوان کتاهمان. در بین هراتیان قرن نهم است شاهنامه

، ولی در است و در نهایت ایجاز و خالصه گونه آورده شمار سالخوافی وقایع را به صورت 

، رسد یمآنگاه که به ذکر وفات حکیم ابوالقاسم فردوسی  .ق 614ذکر رویدادهاي سال 

 –129، ص 2ج فصیح خوافی،)بیش از یازده صفحه را به شرح احوال او اختصاص داده است 

کافیست این مسئله را براي نمونه با ذکر وفات خواجه عبداهلل انصاري مقایسه  .(168

در  (.190جا، ص همان)است  نگاشته .ق 601کنیم که تنها هفت سطر در ذیل وقایع سال 
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نظیر خواجه عبداهلل آن هم در زادگاه خود، هرات این مقایسه باید به ارج و قرب کم

هرات، مورد عنایت خاص و عام و زیارتگاه شاهان و توجه کنیم که مرقدش در گازرگاه 

 .فرمانروایان بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی هرات در عصر شاهرخ  یها انیجر                                   

 

 شدن مفهوم وطنرنگپرایران محوری و  .2

فرهنگ و  اي برگونه تحلیل و تفسیر، اثرات گستردهنظر از هرسلطه اعراب بر ایران صرف

ثیر بدان حد بود که در دو قرن نخست پس از هجرت، به أاین ت. ادب این سرزمین داشت

 . جاي نماندکم بریا دست ی اثري نگاشته یا شعري سروده نشدزبان فارس

تالش فرهیختگان و نویسندگان ایرانی به تدریج و از قرن سوم عیان شد و به 

 . شداز بالندگی و شکوفایی زبان فارسی آغاز نوینی  ۀسرعت در نقاط مختلف ایران، دور

رنگ شدن آن در آثار مورخان و متفکران ي که از اهمیت فرهنگ ایرانی و پر تصویر

که اخالق و فرهنگ  دهدرا پذیرفتنی نشان می، این ادعا دیآ یممسلمان به دست 

آن انی اسالم ایر گیريشکلاي بنیادین در پیدایش و مؤلفهاسالمی   سیاسی ایرانی

چند دین نوینی براي هر رانیامردم  ،به بیان دیگر. (Melville, p. 160) شده بوددوران 

 تیدر عرب، وستندیاسالم پ قلمروکه به  ییاز کشورها ياریبس ر خالفبخود برگزیدند، 

 صوفت
 و عرفان
 
 ع

 گراییشریعت

 اشاعه و تقویت زبان فارسی

 

 (با محوریت شاهنامه)

 ایران محوری و میراث باستانی ایران
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اصلی این عامل نظران، زبان فارسی از نگاه بیشتر صاحب. ندنشدي مستحیل آن امپراتور

فارسی زبان  بینی غافل بود کهنباید از مفهوم نوعی اندیشه و جهان ولی، مسئله بود

محوري ایران ۀشیاند»توان این اندیشه را می. رفت یممحملی مناسب براي آن به شمار 

 رانیاتا جدا از مفهوم است سبب شده  همچناناي که اندیشه ؛دینام «يشهررانیایا 

تا به  «یفرهنگ رانیا»ن، مفهومی با عنوان مرز و خاك آ يها چارچوبی و فراتر از اسیس

 ،یاسیس رانیا افتاده از جداشده و دور يها نیسرزماز  ياریبس امروز معنا داشته باشد و

 .دي باشنشهررانیا ۀشیاندهمچنان حامل 

 

22 مفهوم وطن 

آب و خاك  ،از جمله مضامین مورد توجه در ادبیات قرون نخستین اسالمی، مفهوم وطن

و ملل  ها زبانادبیات توجه ن مادري بود که به طور طبیعی از موضوعات مورد و سرزمی

مغول رو به ضعف نهاد که انعکاسی  ۀاین توجه و اهتمام با حمل. رود یمگوناگون به شمار 

در این مقطع و  اصوالً (Roemer) چرا که به اعتقاد رویمر ؛از اوضاع حاکم بر جامعه بود

گسیختگی کشور است، مفهومی به همم که دوران آشوب و ازدر اواسط قرن هشت به ویژه

 براي حاکمان رقیب در داخل ایران وجود نداشت «وحدت و یکپارچگی سرزمین»نام 

(Roemer, p. 1) .کمتر  ؛ به نحوي کهثیرگذار بودأاین وضعیت بر ادبیات عصر خود هم ت

 ،واقع دریافت و  توان یمآن  ۀانعکاسی از مفهوم اقلیمی و نژادي وطن در معناي گسترد

 .(6ص شفیعی کدکنی،)شود تر میرنگرنگ و کمقومی کم يها ارزش دورهدر این 

آب و  نیااست که  ، شاعر معاصر سعديفرغانى نیالد فیسبارز این تفکر،  ۀنمون

 :ددان مى   و نانمازى یناپاک ۀو در نتیجساسانى  انشاه ۀخاك را نجس کرد
 3ست اخاك آن ملک کلوخى ز پى استنج        ت ـسا  ت کردهآن کز حدث نفس طهار نزد

  ستا  و قباد و کسرى زیکردۀ پرو که نجس         ود ــخاك نمازى نب نـیق گل اـعاش زدـن
 (31سیف فرغانی، ص )

سیف فرغانی افراطی و در نهایت بی اعتنایی به خاك و وطن باشد، ولی  نظرشاید 

این دو . ران، وطن از ارج و قرب واالیی برخوردار نیستآن گونه که گفته شد در این دو

 :تصویري از مفهوم وطن و زادگاه را در ذهن پدید آورد تواند یمبیت از سعدي هم 
 خبر از بغدادم یـت که پرســآنس تـوق       رفتــبگ یـه کلـب رازــیت شـم از صحبــدل

 جا زادمنیکه من ا یـبه سخترد ـم نتوان       حیصح ستی اثیچه حدحب وطن گر ایسعد
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اي دیگر به بحث حب وطن نگریسته و از آن مفهومی غیر این مولوي نیز از زاویه

 :کندجهانی برداشت می
 ستین يسو نیوطن آن سوست جان ا که         ستیاـذر مــن بگــب الوطــدم ح از    

 طـم خوان غلـرا کت ــراس ثـیحد نــیا        شط يوــگذر آن س یواهــن خـوط گر  

 ت ــه درسـاس اي خواجــن بشنــو وطـت         ــتد درسـن باشـالوطین حبـهمچن   

هاي جامعه پس از و ناامیدي ها یسرخوردگگونه که بازتابی از فضایی این با وجود

مغول است، مفهوم وطن و ارج نهادن به آن به تدریج و از آغاز قرن نهم روندي رو  ۀحمل

 .ابدی یمبه رشد 

در مقام  اتش وفیتألبا توجه به گستره حافظ ابرو در بین نویسندگان قرن نهم، 

 يها بخشوي در . است دوستیوطنبارزي از تفکر  ۀ، نمونمورخی پیشرو در عصر شاهرخ

کید بر مفهوم وطن و ایران کوشیده است و سعی در ارائه أت مختلفی از آثارش، در

از نخستین نظرات وي باید به متن  .ن و وطن دارددیدگاهی مثبت از مفهوم سرزمی

ابتدا وي در ذکر بالد . که در چند جا مطالبی را مطرح کرده است کرداشاره  جغرافیا

، پس از ذکر فتح بغداد به دست هالکو، رسد یمعراق، آنگاه که به بغداد و سرگذشت آن 

و از هالکوخان تا » :ندک یمتعریف چنین در عبارتی کوتاه قلمرو جغرافیایی ایران را 

افظ ح) «ابوسعید پادشاهی ایران زمین کردند که عبارت است از آب فرات تا آب جیحون

 (.68، ص 2ج ، 1365ابرو، 
مملکت ابوسعیدى » :سدینو یمهمچنین در وصف قلمرو سلطان ابوسعید ایلخانی 

ممالک روم نیز  وشهر عبارت از این بالد است مابین آب آمویه و آب فرات بود، که ایران

 .( 66 ، ص1، ج 1308افظ ابرو، ح) «سعیدى بودداخل ممالک  ابو

در این تعریف حافظ ابرو به صراحت بین قلمرو ایلخانی و سرزمین ایران یا ایرانشهر 

 .شمارد یبرمو بار دیگر حدود و ثغور ایران را از فرات تا آمودریا است تمایز قائل شده 

هاي فردوسی است، در نگاشته ۀآشنا در شاهنام ییها امنتعابیر ایران و توران که 

از آن جمله وي در ذکر حوادث  ؛حافظ ابرو و به ویژه آثار متاخرش حضوري پررنگ دارد

 : به ایران بیت زیر را نقل کرده است ماوراءالنهرو لشگرکشی امیر قزاغن از  .ق 652سال 
 دــاهى کشیـران سپـوران به ایـز ت              دــان رسیــدار ترکــن سپهـقزاغ      

 (238، ص همان) 

یاد  و تورانبه دست تیمور نیز از مفهوم ایران  6در ماجراي بازسازي شهر بیلقان

 :کرده است
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چون همّت عالى حضرت صاحب قرانى بر ترفیه حال عالمیان و جمعیّت مسلمانان معطوف »

که بر بالد توران اي که بر شیوه و مصروف بود در آیینه ضمیر منیرش چنان روى نمود

 همان،) «مواضع مشهوره را عمارت فرموده در بالد ایران نیز از مآثر آن حضرت اثرها بماند

 (.1880، ص 2ج 
ذیل مدخل فارس هم در جغرافیاي خود، قلمرو بین فرات تا جیحون را حافظ ابرو 

و در » :مین ذکر کرده استزرا از دید پیشینیان، مترادف با ایران «بالد فرس»آورده و 

 «.روزگار پیشین از جیحون تا فرات، بالد فرس خواندندي؛ یعنی شهرهاي فارسیان

براي  (ص)ارسیان را بیان کرده است و از زبان پیامبراو در همین بخش فضایل ف

 :آوردمدعاي خود شاهد می
من : لقهان هلل خیرا من خ: از پیغمبر صلوات الرحمن علیه نقل کنند که فرمود»

از عرب . عزوجل دو گروه گزینند از خلق او یعنی خداي را. العرب قریش و من العجم فارس

، افظ ابروح)  «فارسیان را به حکم این حدیث قریش العجم خوانند. قریش و از عجم فارس

 (.181، ص 2ج ،  1365

 

 تصوف و عرفان  .1

، اند دادهیالت شاهرخ ارائه از بررسی منابع موجود و از اطالعاتی که مورخان از تما

در  ،به بیان دیگر اشته است؛گفت که وي نظر مساعدي به عرفان و تصوف ند توان یم

کید فراوانی بر تقید أنویسندگان معاصر شاهرخ، اعم از مورخان و سایرین، تحالی که 

بین ، قراینی وجود دارد که وي در رقابت مداري او دارندشاهرخ به مسائل شرعی و دین

 .است داشته یماغلب جانب گروه دوم را نگاه  ،ل عرفان و تصوف و فقیهان و متشرعاناه

سرزنش صوفیان ابایی نداشتند  م که مورد حمایت دربار بودند، ازفقیهان این عصر ه
 (.184نظامی باخرزي، ص )

یعنی ایام زمامداري  ،هاي بعديآن با دوره ۀبراي درك بهتر این وضعیت مقایس

نیز به  ها خانقاهدر این دوران تصدي امور . ورکانی و حسین بایقرا مفید استابوسعید گ

نظیر مسجد جامع هرات به مدد نشان و  ،مانند خطابت و امامت مساجد جامع مهم

صادر  يها نشاناز جمله  ؛رفتیپذ یممنشور صادره از جانب زمامداران تیموري انجام 

کرد  اشارهعبداهلل مروارید  نیالد شهابه به نشان سلطان حسین بایقرا ب توان یمشده 

جانبۀ عبیداهلل احرار در عصر ابوسعید همچنین نفوذ همه(. 122، ص1398مایل هروي، )

سامان او در هرات شاهرخی در این زمینه قابل توجه گورکانی در مقایسه با اوضاع نابه
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نزدیکی ایشان گیري روزافزون جریان تصوف و این وضعیت به طور طبیعی قدرت. است

 . به مراکز قدرت را در پی داشت

 یید شاهرخأکه عارفی مورد ت.( ق 030درگذشته )الدین خوافی حتی در مورد زین

با جمیع ظواهر شرع  اًپسندد که دقیققرائتی از عرفان را می ، باید دقت داشت وياست

است و حتی  به همین اعتبار او یکی از مخالفان سرسخت ابن عربی. است سازگار بوده

و هدم و سوزاندن آن را فتوا داده و  پندارد یمرا امري بیهوده  فصوص الحکم ۀمطالع

در مقابل نیز به مدح  (.30، ص 1301، همو)تندترین سخنان را علیه ابن عربی گفته است 

یید شاهرخ همت گماشته و در نیل به این مقصود به التزام سلطان تیموري به أو ت

 :تصریح دارد مذهب سنت و جماعت
و المنه هلل تبارك و تعالی که از هراس و هیبت سیاست سلطنت حضرت پادشاه اسالم، »

و از ... یقت و گدازنده اهل الحاد و اباحتفرمانفرماي هفت اقلیم، نوازنده قواعد شریعت و طر

غایت عنایت اهتمام آن حضرت به اعالي کلمه اهلل و احیاي قواعد شرع رسول اهلل علیه 

الم و التحیه مجموع بدمذهبان در اطراف اقالیم جهان سر در نقاب نیستی و نزاهت الس

اقالیم و  ۀتواند نمود و حکم واجب االتباع که به همکشیده، جز اظهار شعار سنت امدي نمی

که غیر مذهب سنت و جماعت در همه اطراف مملکت هیچ مذهب  ونددیپ یمبقاع به نفاذ 

 (. 604ص زین خوافی، ) «دیگر نباشد
که به  رسد یمدلیل نیست که ارج و قرب این عارف متشرع نزد شاهرخ به حدي بی

و ضمن  رودمیمحمد سیستانی  نیالد قطبعنوان سفیر از جانب شاهرخ به نزد ملک 

تا به نام شاهرخ  خواهدمیاز او  داند ومیاندرز دادن به او، حرمت شاهرخ را بر او واجب 

که با موفقیت قرین بود و حاکم سیستان  یتیمأمور. م او بردسکه زند و در خطبه نا

 (.همان)پیشنهادهاي وي را پذیرفت 

متصوفه قابل درك با با توجه به این توضیحات، رفتار غیر دوستانه و سرد شاهرخ 

الدین ترکه، به اي چون صائنرفتاري که در برخورد وي با شخصیت برجسته ؛شود یم

ولی  ،را به شاهرخ اهدا کرد نفثه المصدورثر خود با عنوان وي ا. شودوضوح دیده می

 . به ناچار کتاب را به بایسنغر تقدیم کرد وري از پذیرش کتاب سرباز زد و اوسلطان تیم

آمیز شاهرخ به ر نظر داشت که نگاه منفی و تردیدد توان یماین احتمال را هم 

  خصوصدر . فه بوده باشدهاي متصوشیعیان و نحله يها ارتباطثیر أتتصوف، تحت

فضاي  یبه طور کل .نبوده است ریتأثیبشیعی وي  يها شیگراالدین ترکه هم صائن

 ۀهاي شیعی بود، تا آنجا که فرقاز اندیشه متأثرعمومی تصوف در قرن نهم به وضوح 
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سکوت معنادار متون رسمی،  متأسفانه. دانستند ینمارتباط با تشیع هم بی حروفیه را

این سکوت در اواخر قرن نهم و در . را با مشکل مواجه کرده است بارهر در این نظاظهار

از  نفحات االنسوي در . یابدبیان شخصیتی چون عبدالرحمن جامی شکل دیگري می

اهلل ولی و مانند نعمت ؛منسوب بودندبه تشیع عصر شاهرخ که  ۀذکر مشایخ عرفا و صوفی

اشاره او به سید قاسم انوار هم  (.654فرزام، ص ) دکن یمآذري اسفراینی به کلی خودداري 

 .خالی از ایراد و انتقاد نیست

. با تمام این احوال، تصوف با رنگ و بوي شیعی در قرن نهم رو به گسترش داشت

چرا که حضور . این گسترش ظاهرا به شاهزادگان و دربار تیموریان هم سرایت کرده بود

حروفی  يها شیگرااسکندر، که متهم به  ۀاست کتابخانمعروف بغدادي در مقام ری ،موالنا

ثیر افکار و القائات این أتتیموري نیز تحت ۀکه شاهزاد کند یمبود، این گمان را تقویت 

 .فرقه بوده و در مفهوم عام خود، تمایالت شیعی داشته است

، صوفیان عصر شاهرخ بارۀهاي ما دردانسته تا است سبب شدهشرایط این مجموع 

ۀ تشبه ر اوایل عصر صفويتیموري و  ۀبرگرفته از متونی باشد که در اواخر دور لباغ

همین  .رشحات عین الحیاتو  مقصداالقبال سلطانیهآثاري چون  ؛آمده استتحریر در

هاي بندي میان فرقهتا برخی بر این عقیده باشند که تقسیماست مسئله باعث شده 

همین گروه  ۀایشان بیشتر ساخته و پرداخت بین یافتهگوناگون متصوفه و رقابت سازمان

سرگذشت عارفان و صوفیان  بارۀدر ،بعد و بلکه در قرن دهم ها سالاز آثاري است که 

، انطباق کامل است نگاشته شده و با آن چه در فضاي واقعی عصر شاهرخ جریان داشته

 .(Manz, p. 72)ندارد 

 

 نتیجه. 6

به آن اشاره شد و بر این  تر شیپابهامی است که  دأییگفت، ت توان یمچه در پایان آن

هاي آن مؤلفهآفرینی نقش طور واضح در خصوص میزان و کیفیت به توان ینماساس 

گیري و شاهرخ و بایسنغر در شکلاین ابهام در درجۀ نخست، به سهم  .سخن گفت

یت هر بعد به ماه ۀو در مرحل گردد یمتکوین حیات فرهنگی هرات در این عصر باز 

شاهرخ را حامی جریان  توان یمبا تمام این احوال  .شود یمچهار جریان فکري مربوط 

شناخت جریان تصوف هم . دوم و سوم دانست يها انیجرنخست و بایسنغر را پشتیبان 

ولی به هر روي نباید شاهرخ و  ،در عصر شاهرخ با پیچیدگی بسیاري مواجه است

 .ین جریان محسوب کردحامیان جدي ا ۀبایسنغر را در زمر
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 نوشتپی .2
تمایل وي به تهیۀ متنی جغرافیایی به زبان فارسی به جاي متن عربی مسالک و ممالک، . 1

 .قاعدتاً به همین سبب بوده است
2.  Nasser D. Khalili collection of Islamic art 

فرهنگ )ست استنجا به معناي پاك کردن موضع ادرار و مدفوع با سنگ و کلوخ و آب ا. 3

 (بزرگ سخن، ذیل مدخل

شهري تاریخی در منطقه اران ناحیه قره باغ جمهوري آذربایجان که امروز اثري از آن باقی . 6

 .نمانده است

 

 منابع . 3
الهیئـه  : قـاهره  ،تحقیـق محمـد مصـطفی    ،الدهورالزهور فی وقائعبدائع ،ابن ایاس، محمد بن احمد

 .1906، المصریه

بنگاه ترجمه و نشر : تهران ،محمد پروین گنابادي ۀترجم ،مقدمه ،حمن بن احمدابن خلدون، عبدالر

 .1334، کتاب

 ،مقدمه تصحیح و تحقیق صادق سجادي ،جغرافیاي حافظ ابرو ،اهللحافظ ابرو، عبداهلل بن لطف

 .1365، مرکز نشر میراث مکتوب: تهران

مقدمه، تصحیح و  ،(التواریخ سلطانیهرم مجمعربع چها)التواریخ ةزبد اهلل،حافظ ابرو، عبداهلل بن لطف
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