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  عصر تیموري و چگونگیهاي پیدایش مکتب هنري هرات در زمینه
  انتقال مواریث آن به عصر صفوي

  : چکیده
باشد که از پیدایش هنرهاي تزئینی و معماري عصر تیموري، معلول عواملی چند می

تأثیرپذیري تیموریان از فرهنگ ایرانی، انتقال . موارد اشاره کرداین توان به مهمترین آنها می
آفرینی آنها، د توسط تیمور به سمرقند و نقشهنرمندان و فرهیختگان ایرانی و سایر بال

شائبه آنها از ارباب فضیلت، هاي بییافتن هرات در عصر جانشینان تیمور و حمایتمرکزیت
هاي هنر ارتباط مکتب هنري هرات با سایر مکاتب هنري این دوره و تأثیرپذیري آن از ویژگی

تحولی در هنر و معماري این دوره این عوامل موجب چنان . هاي گوناگونچینی در زمینه
و محصول مشترك تمام کسانی است که  به عنوان یک نوع رنسانس یاد شده گردید که از آن

روي هاي جدیدي را فراتیموریان افق میراث فرهنگی و هنري. اندزیستهدر قلمرو تیموریان می
ثمانی و ر، ترکان عاز جمله دولت گورکانی هند، شیبانیان ماوراءالنه هاي گوناگوندولت

  .صفویه گشود که آن را تداوم بخشیدند و به شهرتی جهانی رساندند مخصوصاً
هاي پیدایش مکتب بر آن است تا با اتکاء بر منابع و مآخذ موجود، زمینه ،نوشتار حاضر

یادشده و نحوه انتقال آن به عصر صفوي و میزان تعامالت فرهنگی و هنري دو عصر تیموري 
  .بررسی نمایدو صفوي را 

  
  .مکتب، هنر، هرات، تیموري، صفوي :هاکلید واژه
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  مقدمه 
هاي فرهنگ و مدنیت گردد که یکی از شاخصهبا مطالعه تاریخ ایران این نکته روشن می

سازي عناصر بیگانه به عناصر خودي و ایجاد یک این سرزمین، قدرت تأثیرگذاري و دگرگون
خود مروج مدنیت   مستحیل گشته،طوري که مغوالن در داخل آن به . باشدفرهنگ تلفیقی می

مطمئناً . هاي آن قرار گرفتندایرانی شدند و تیمور و جانشینانش سخت تحت تأثیر جاذبه
توانستند این همه هاي گوناگون، نمیهاي ایرانیان در زمینهتیموریان بدون استفاده از توانمندي

وحدتی که تیمور با . آفرینی کنندنقش ...ادبیات وي و نگاردر عرصه معماري، هنر، تاریخ
خان قسمت هرچند شیبک. کارگیري فرهنگ انجام شده شمشیر نتوانست آن را اجرا کند با ب

شدن خراسان بزرگ به زیادي از قلمرو تیموریان را تصرف کرد ولی تصرف هرات و ضمیمه
نقش منحصر به فرد بهزاد و  ایران و انتقال هنرمندان مکتب هرات به دربار صفوي و

هنرمندان عصر صفوي آن را . خوار گنجینه عظیم تیموریان کردصفویان را میراث شاگردانش، 
تعالی بخشیده و از قید و بند ویژگیهاي هنر چینی، آن را پیراسته، به میراثی ملی تبدیل نمودند 

صر صفوي پرداخته شده هاي پیدایش و چگونگی انتقال آن به عکه در زیر به بررسی زمینه
  .است
  هاي پیدایش مکتب هرات در عصر تیموري زمینه) الف

  تأثیر پذیري تیموریان از فرهنگ ایران  -1
فرهنگی ایران رشد و نمو یافته بود و به علماء و صاحبان  حوزهتیمور برخالف چنگیز در 

زبان فارسی   زبان ترکی،نگریست و اگر چه سواد نداشت، ولی به غیر از هنر به دیده احترام می
. مند بوددر میان علوم، بیشتر از همه به تاریخ عالقه 1.کردو مغولی را به خوبی تکلم می

ابرو، اطالعات تیمور در مورد تاریخ ملل مختلف را و حافظ 2عربشاهمورخین بزرگی چون ابن
  .اندمورد تصدیق قرار داده

شاید حقیقت این باشد که تیمور نه به قصد اگرچه او به ظاهر حامی دانشمندان بود اما 
اشاعه علوم عقلی وحکمت، بلکه بیشتر به علت حفظ شرع یا تظاهر به دینداري از این طبقه 

  3.کردحمایت می
به کارگیري اندیشمندان و فرهیختگان ایرانی در علوم و فنون مختلف به ویژه در هنر و 

وده است که در عین تخریب و غارت شهرها و معماري، گویاي تأثیرات فرهنگ ایرانی بر وي ب
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پرداخت و جانشینان می... کشتارهاي هولناك، به بازسازي و نوسازي شهرها و احیاء قنوات و
که از این عصر به به طوري. او منشأ رشد و نمو هنرهاي گوناگون و علوم مختلف گردیدند

اي در آثار نحو فزایندهاصطالح رنسانس تیموري به تیموري یاد شده و عنوان رنسانس 
  4.پژوهشی رواج یافته است

در سمرقند، هرات و شیراز و یا هر  تیمور ي توسط جانشینانخلق شاهکارهاي هنر مطمئناً
جاي دیگر متأثر از فرهنگ و تمدن غنی ایران و بکارگیري صاحبان هنر و صنایع در این 

ر بیگانه در فرهنگ خودي به قدرت تربیتی فرهنگ ایرانی و هضم عناص. سرزمین بوده است
اي است که تیمور، در برابر آن تعظیم نموده و جانشینانش در هرات در زمینه علوم، گونه

طرحی نو درانداختند، به طوري که تمام دول همسایه ایران از ... معماري و  صنایع مستظرفه،
  .اندر شدهقبیل گورکانیان هند، شیبانیان ماوراءالنهر و دولت عثمانی از آن متأث

  انتقال هنرمندان و فرهیختگان ایرانی توسط تیمور به سمرقند -2
شدن نوابغ مرهون جمع  هاي علمی عصر تیمور،پیشرفت و ترقی هنر و ادبیات و سایر زمینه

اي به آبادي سمرقند تیمور توجه ویژه. باشدایرانی خواه به دلخواه و یا اکراه در سمرقند می
به همین خاطر . نظیر و بسیار آبادان نمایدنمود تا آن را شهري بیداشت و تالش زیادي 

به وسیله همین  5.مهندسان و معماران کاردان را از تمام قلمروش در سمرقند گرد آورده بود
هاي زیبایی را بنیان نهاد و به بهانه افراد، بناهاي باشکوه، مدارس و مساجد زیادي ساخت و باغ

به ضرب شمشیر «: چنان که خود گفته است. د، سمرقند را آبادان نمودغارت و ویرانی سایر بال
تالش و سازندگی وي، در ساختن  »6.تمام روي زمین را خراب کردم تا سمرقند را آبادان سازم

عربشاه در شرح برپاداشتن عروسی ابن. پایتختش، این شهر را مزکر علماء و دانشمندان گردانید
در آن هنگام، سمرقند مرکز ارباب  فضیلت و منزلگاه «: نویسدر میبیک در اواخر عمر تیموالغ

  :نویسددر جاي دیگر پس از شرح تاراج سرزمین شام توسط تیمور می» 7.دانشوران بود
-بافی، جامهتیمور از ارباب فضیلت و صنعت و هر کس که در فنی از فنون پارچه«

سازي، نقاشی، کمان وزي، دتراشی، بیطاري، پزشکی، خیمهدوزي، درودگري، سنگ
بازسازي و امثال آن دستی داشت، گروهی گردآورده، با سپاهیان خود به سمرقند 

   »8.فرستاد
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رحال در نتیجه آبادانی شهر سمرقند و اجتماع دانشمندان در این شهر و رعایت حال آنها به
به . تبدیل شد، این شهر به محل تحقیق، تحصیل و مباحثه در علوم مختلف  از سوي تیمور

طوري که در اندك مدتی به یکی از مراکز بزرگ مشرق زمین مبدل گشت و این مرکزیت علم 
  .تا پایان قرن نهم باقی و برقرار بود

. چربدهایش میها، بر خرابکاريخدمات تیمور، از نظر آبادي و عمران بالد و دهکده
اگر چه حاصل دسترنج معماران هاي زیبایی که در این دوره در سمرقند ایجاد شد، عمارت

 9.هاي ایرانیان برتري داردایرانی بود، لیکن از دید اهل فن، از نظر بزرگی و عظمت بر معماري
اما جانشینانش حمایت از هنرمندان را . پس از مرگ تیمور، امپراطوري وي از هم گسیخته شد

و مکاتب دیگري در هرات و  رها نکرده و ارتباط مراکز هنري تا پایان این دوره برقرار ماند
پدید آمد که به نوعی هنر عصر تیموري را تکامل و تعالی بخشیدند و سمرقند نیز ... شیراز و

تیموریان از این مراکز هنري به عنوان ابزاري . رفتکماکان یکی از مراکز فرهنگی به شمار می
تفاده ابزاري نیز منجر به اما همین اس 10.گرفتندبراي معرفی جالل و عظمت دربار خود بهره می

پیشرفت علم و هنر در این دوره گردید، که شهر هرات و مکتب هنري آن شهرتی جهانی یافته 
  . است

  یافتن هرات مرکزیت -3
عربشاه که در جاي جاي ابن. پس از مرگ تیمور، امپراطوري وسیع او از هم گسیخت

  :گویدتیمور میکتابش به مخالفت با تیمور پرداخته، درباره مرگ 
خواست خاور و باختر روي زمین را تباه تیمور در فتنه و بیدادگري چنان بود که می«

تر از قند مکرر گشت و از سمرقند به دیگر شهرها کند و چون آن خبر، شیرین
گذشت، مردم به خونخواهی برخاستند و غارت و یغماي دیارشان آغاز نهادند و هر 

  » 11.یش نمود و هر بنده، گسستن بند را در تالش افتادمستحق، آهنگ گرفتن حق خو
در میان شاهزادگان تیموري نیز بر سر . ومرج، سراسر قلمروش را فراگرفتسان، هرجبدین

سلطان بر سمرقند دست ابتدا خلیل 12.هاي زیادي اتفاق افتادتصاحب تاج و تخت درگیري
گرفتار سه رقیب یعنی شاهرخ، وي در اوایل سلطنت . یافت و بر تخت سلطنت نشست

میل نبود، در با اینکه شاهرخ به حکومت سمرقند بی. جهانگیر بودبنمحمدحسین و پیرسلطان
اي برقرار شد و بلکه میان ایشان روابط دوستانه. سلطان نیز اصرار نورزیدمخالفت با خلیل
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از . قالل سلطنت کنندسلطان در سمرقند و شاهرخ در خراسان به استتوافق گردید که خلیل
ق در هرات به طور رسمی به تخت نشست و به اصالح امور .ه 807رو شاهرخ در سال این

خلیل شکست خورد حسین پس از چند بار ستیز و آشتی، عاقبت از سلطاناما سلطان. پرداخت
مور محمد، جانشین واقعی تیپیر 13.و چون با شاهرخ نیز غدر کرده بود، به اشاره وي کشته شد

   14.سلطان شکست خورد و به دست فردي به نام پیرعلی ناز کشته شدنیز در جنگ با خلیل
به طوري که به . سلطان نیز براي دلجویی مردم دست به بذل و بخشش فراوانی زدخلیل

   :یزديعلیالدینقول شرف
به وشش سال مال و خراج ربع مسکون به اندك زمانی به هیچ برآمد و مدت سی«

  » 15.سال از مجموع آن خزائن و اموال و شوکت و جالل اثري باقی نماندچهارعرض 
هایی نیز در اطراف مملکت از جمله در کم امراي سمرقند بر وي شوریدند و شورشکم

سلطان را معزول و زندانی سرانجام بزرگان و امیران سمرقند، خلیل. عراق و آذربایجان رخ داد
شاهرخ فرصت را غنیمت شمرد و . حسینی، روي کار آمدخدایدادنمودند و مردي به نام امیر

شاهرخ ایالت ري را به . بیک را به حکومت آنجا گماردسمرقند را تصرف و فرزند خود، الغ
شرح وقایع . ق در اثر بیماري فوت کرد .ه 814اما وي در سال . طان واگذار نمودسلخلیل

اً اینکه شاهزادگان تیموري بر سلطنت شاهرخ نهایت. بعدي، باعث اطاله کالم خواهد گردید
ق به قوت تدبیر و شجاعت، . ه 850حجه او توانست تا هنگام مرگش در ذي. اتفاق کردند

یافتن هرات در زمان شاهرخ باعث آبادانی این شهر و تجمع مرکزیت. حکومت نماید
ناي مکتب هنري توان گفت، سنگ بکه میبه طوري. هنر گردید دانشمندان و ارباب علم و

این شهر از منطقه پرآشوب . ریزي کرد و جانشینانش آن را به شکوفایی رساندندهرات را او پی
ماوراءالنهر نسبتاً فاصله داشت و در مسیر مواصالتی ایران به هند قرار داشت و در تاریخ ایران 

وقتی . رسید هرات در زمان شاهرخ به منتهی درجه عظمت و اعتبار. همیشه کانون توجه بود
تیمور بر این شهر دست یافت، باروي آن را خراب و بیشتر صنعتگرانش را به سمرقند 

لیکن در دوره شاهرخ دوباره اهمیت و اعتبار و مرکزیت خود را بازیافت و در تمام . کوچانید
هرات در اندك مدتی از . آمدطول قرن نهم از بزرگترین شهرهاي آسیاي میانه به شمار می

بادي و ثروت و زیادي نفوس به رشدي چند برابر ایام سلطنت پادشاهان غور و حیث آ
این همه بر اثر حمایت و . دست یافت و مرکزیت علمی و ادبی پیدا کردکرت فرمانروایان آل
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سان مکتب هرات شکل و بدین 16.پشتیبانی شاهرخ و پسر هنرمندش، بایسنقر بوجود آمد
  .گرفت

  از هنرمندان حمایت جانشینان تیمور  -4
او بر ممالک . همانگونه که گفته شد پس از مرگ تیمور حکومت شاهرخ استقرار یافت

سلطان، پسران بیک و ابراهیمدر همان زمان، الغ. کردهرات حکومت می به مرکزیتتیموري 
شاهرخ، . راندندشاهرخ به ترتیب بر ماوراءالنهر از سمرقند و غرب ایران از شیراز حکم می

هاي معماري و ن را بنا به درخواست همسر قدرتمندش یعنی گوهرشاد مرکز نوآرويخراسا
کردن شیعیان که روز به روز قدرتشان در ایران رو براي خشنودي و آرام. بناهاي جدید قرار داد

در مشهد به صورت باشکوهی در فاصله  )ع(به فزونی بود به دستور گوهرشاد، حرم امام رضا
بنا به دستور و هزینه گوهرشاد، معمار  17میالدي بازسازي و نوسازي شد 1418- 1416سالهاي 

شاد را در جنب مرقد امام ین شیرازي مسجد چهار ایوانه گوهرالدزبردست آن دوران، قوام
اي باشکوه است که زهساخت که تزیئنات ساختمانی انجام شده در این مسجد به اندا) ع(رضا
  18.زده و مبهوت کرده استرا حیرت )ع(هاست زائران حرم امام رضاقرن

الدین میرزا دستور داد تا یک مجموعه بزرگ در هرات توسط قوامگوهرشاد، همسر شاهرخ
دهنده سلیقه بسیار عالی و منابع مانده از این مجموعه، نشانقطعات باقی 19شیرازي ساخته شود

هاي معماري دار نوآوريگوهرشاد در ساخت و تزئینات آن است که در واقع طالیه بسیار غنی
هاي در زمان سلطنت شاهرخ غیر از پیشرفت 20.و ساختمانی اوایل قرن پانزدهم میالدي است

این . هاي شایان توجهی صورت گرفتهنر معماري، در سایر شئون حیات فرهنگی نیز کوشش
... اتور، خوشنویسی، موسیقی، تاریخنگاري، فقه و کالم اسالمی وها شامل نقاشی، مینیپیشرفت

هاي هنري و فکري نه فقط توسط خود شاهرخ، بلکه تشویق و حمایت از پیشرفت 21.بود
عالقه بایسنقر  22.گرفتفرزندان و سایر اعضاي خانواده و اعضاي برجسته درباري صورت می

  .مسجد گوهرشاد تأییدي بر این مدعاست هاي زیبايبه هنر خوشنویسی معروف بود و کتیبه
اهمیت و معروفیت او به دلیل عشق سرشار و عالقه بسیار وي به علم و ادب و کلیه فنون 

وي به عنوان بزرگترین مشوق . هنرهاي زیبا اعم از شعر، موسیقی، نقاشی و معماري بود
سازي، این کتاب ناز ف دریغ او،هاي بیحمایت 23.شودهنرهاي زیباي عصر خود شناخته می

-از حیث ظرافت و دقت، بی ابهایی که در زمان وي نوشته شده،هنر را تکامل بخشید و کت
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اي بر آن اند و مقدمهیکی از مشهورترین کتب این عهد که به دستور او ترتیب داده. نظیرند
   24.معروف است فردوسی است که به مقدمه بایسنقرينوشته شده، شاهنامه 

هنرمندان و صنعتگران . هاي نفیس بودان زرین هنر ایرانی در رشته تهیه کتاباین زمان دور
از همه باالتر،  .صحافی رسیدندقرن نهم به اوج هنر خویش در خطاطی و تصویرنگاري و 

اي خاص ایران ابداع کردند که براي چندین نسل از هنرمندان، نگارگران در مینیاتورسازي شیوه
   25.سرمشق شد
شیر نوائی از دیگر کسانی هستند که در عصر بایقرا و وزیر معروفش امیرعلی حسینسلطان

سال سلطنت کرد وهشت سیحسین سلطان. اندتیموري از حامیان هنر و فرهنگ به شمار رفته
-و در دوران او هرات رشد بسیاري یافت و در آن عمارات مختلف از جمله مدرسه و کتابخانه

چنانکه باید دوران سلطنت او را از نظر مرکزیت علمی و ادبی شهر . بنیان نهاده شد اي بزرگ
  .هرات، یکی از ادوار بسیار مهم شمرد

شیر علیپرور، به نام امیرهاي بایقرا، داشتن وزیري دانشمند و دانشاز جمله خوشبختی
رد و مشوق شاعران و هایی به دو زبان فارسی و ترکی دااو دیوان شعر و مثنوي. نوائی بود

شیر نوائی، علیدر دربار سلطان حسین عالوه بر امیر. نویسندگان و از بانیان بزرگ آثار خیر بود
خواند و خواندمیر و نقاش بزرگ ایرانی، بهزاد و هاي میرجامی شاعر و دو مورخ نامی به نام

  .علی مشهدي خوشنویس شهیر نیز بسر می بردندسلطان
. کردندو وزیر، بسیار دوستانه بود و هر دو از یکدیگر به بزرگی یاد می رابطه این سلطان

  :گویدشیر نوائی در مجالس النفائس، درباره بایقرا میامیرعلی
ابر گوهر بر فضاي آسمان سخاوت، سرو بوستان عدالت، رستم دستان معرکه رزم و «

  »26...ودان سحر ساز عالم فصاحت  کوشش، حاتم زمان بزم و بخشش، نکته
این رابطه دوستانه بود که شرایط را از هر جهت براي پرورش علم و هنر فراهم نمود و 

حسین بایقرا فرصت نیافت تا شاهد از هم پاشیدگی سلطان. مکتب هرات را به اوج خود رساند
هاي خانوادگی در نزاع. خان ازبک باشدحکومت تیموریان و تصرف هرات به دست شیبک

گرفتن ترکمانان قره قویونلو و آق قویونلو و ظهور ازبکان در شرق از نیروو میان تیموریان 
- ها و خونریزيدر مجموعه، گذشته از سفاکی. آیدجمله عوامل سقوط این سلسله به شمار می
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اکثر جانشینان او خدمات مهمی به فرهنگ و هنر ایران انجام دادند و عنوان با  هاي تیمور،
  .نمایدي براي این دوره زیبنده میمسماي رنسانس عصر تیمور

  ارتباط مرکز هنري هرات با سایر مراکز فرهنگی وهنري این دوره  -5
هاي رشد و نمو مکتب هرات، ارتباط فرهنگی میان این شهر و سایر یکی دیگر از مولفه

ولی . امپراطوري تیمور پس از وي یکپارچه نماند. بود... مراکز هنري نظیر شیراز و تبریز و
جانشینان تیمور که در محیط علم و هنر . ارتباط میان مراکز فرهنگی آن به طور نسبی باقی ماند

پرورش یافته بودند، در قلمرو خویش در ماوراءالنهر و خراسان و عراق و غیره به پرورش و 
  27.تشویق هنرمندان پرداختند

ی دانش و هنر گرچه هرات چه در عهد شاهرخ و چه در عهد جانشینانش، پرورشگاه اصل
بود ولی شهرهاي سمرقند، بخارا، بلخ، مشهد، قزوین، اصفهان و تبریز نیز از مراکز بزرگ و 

چنانکه آثار این رنسانس تا برخی شهرهاي کوچک هم . اندشکوهمند این رنسانس هنري بوده
رات با دربار اخالف تیمور در شهرهاي سمرقند و ه شهرهایی که به نحوي از انحاء .رسیده بود

  28.اندو حکمرانان معاصر ایشان ارتباط داشته
آمد و اما در واقع ها به شمار میاین رنسانس هنري، میراث مشترك تمام مردم این سرزمین

  29.افشانده استها بوده و به هر سو نور میاین هرات بود که مرکز این هنر
د و موجب گردید که این نورافشانی تا هند گورکانی و امپراطوري عثمانی نیز کشیده ش

میراث  ر ایران عصر صفويد 30.المللی تبدیل شودسبک هنري تیموریان به یک سبک هنر بین
  .این مکتب هنري به نهایت تکامل دست یافت

  تعامالت فرهنگی ایران و چین و تأثیر آن بر مکتب هرات  -6
اي روابط فرهنگی ایران و چین به عنوان دو سرزمین کهن در فرهنگ و تمدن، از دیرباز دار

در ترکستان چین در میان ایغورها که تحت تأثیر  آثار بدست آمده از شهر تورفان، .اندبوده
در ادوار بعد از اسالم این روند ادامه یافت و در . اند، دلیلی بر این مدعاستفرهنگ ایران بوده

. مالت بیشتر گردیدعصر مغول به لحاظ  یکپارچگی امپراطوري مغول از چین تا ایران، این تعا
نامند، در آن کشور تحت تأثیر فرهنگ یوآن میها آنها را قوبیالي قاآن و جانشینانش که چینی

در ایران نیز ایلخانان در فرهنگ ایرانی مستحیل گشته و خوي صحراگردي . چین قرار گرفتند
به . چین برقرار کردند اي میان ایران واین دو خانواده مغولی ارتباط گسترده. خود را کنار نهادند
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هاي نقاشی و سفالگري طوریکه زمینه مساعدي براي تعامالت فرهنگی، بخصوص در زمینه
   31.بوجود آمد

بنا بر گزارش  32.تیمور در اواخر عمرش قصد تصرف چین را داشت که مرگ مهلتش نداد
ین دو کشور کالویخو، با وجود تیرگی روابط ایران و چین در زمان تیمور روابط بازرگانی ب

  33.رونق بسیار داشت
بودند که موفق به  هر دو خاندان جدیدي خاندان منگ در چین و تیموریان در ایران،

بنابراین در شرایط جدید این تعامالت فرهنگی . برانداختن مغوالن در قلمرو خود شده بودند
عهد جانشینش مخصوصاً در دوره سلطنت شاهرخ فرزند تیمور و پس از او در  34.ادامه یافت

تر شد و سفراء و فرستادگانی به دربارهاي یکدیگر فرستادند و بایسنقر، این روابط مستحکم
رود که شاهکارهاي هنري خویش را به عنوان هدیه به یکدیگر تقدیم کرده گمان قوي می

هاي فنی چین است که تأثیر آن در مکتب فنی هرات و شاهد این مبادالت، آثار و سبک. باشند
رفته است، کامالً خصوصاً در جلدسازي که براي تزیین آن حیوانات خرافی چینی بکار میم

در این . ق به چین گسیل شدند.ه 832 ت سفیران در سالمهمترین هیأ 35.آشکار و نمایان است
- بایسنقر، سلطاناز جانب میرزاشاهرخ و نفر از طرف میرزاخواجه به همراه دویستسفر، شادي

خواجه به شادي. نفر مأمور سفر به چین شدندیکصدوپنجاهلدین نقاش به همراه ااحمد و غیاث
دلکش  مسافرت تهیه کرد که بسیار دقیق ودستور شاهرخ، شرحی جامع از روز اول تا آخر 

هاي ها و میهمانیها، دیوار عظیم چین، معابد بودایی، نحوه پذیراییباشد و شامل وضع راهمی
-که مطالعه این گزارش که عیناً در مطلع  36.باشدمی... الت موسیقی و، انواع آ رسمی دربار

هاي اقتصادي و فرهنگی این کشور السعدین ذکر شده، براي شناخت جامعه چین و توانمندي
آمدهاي ایرانیان به وبه علت رفت. نمایددر آن عصر و نوع تعامالت بین دو کشور، ضروري می

در آثار بسیاري از مورخان و شاعران . یکدیگر متجلی شدچین، مظاهر فرهنگی دو کشور در 
همچنین نفوذ هنرهاي گوناگون . این دوره، همه جا از محاسن چین یا ختا گفتگو شده است

ذکر این . شودسازي در این دوره به وضوح مشاهده میچینی مانند نقاشی و سفالگري و چینی
هنري و فرهنگی سایر ملل را  هاي، آموزهنکته ضروري است که ایرانیان مقلدانی صرف نبوده

  .اندمطابق با ذائقه و سلیقه خود تغییر داده و از آن استفاده نموده
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  هاي انتقال مواریث مکتب هرات به عصر صفويزمینه) ب
  اسماعیل اول تصرف خراسان به دست شاه -1

جلوس کرد و اسماعیل بر تخت سلطنت ایران ق، شاه.ه  907با تصرف تبریز در سال 
فروپاشی نظام و قدرت تیموریان در  37.مذهب شیعه، مذهب رسمی کشور اعالم گردید

خان ازبک توازن قدرت در خراسان را به هم زد و باعث گشت آمدن شیبککاررويخراسان و 
جویی افتاده تا دولت نوبنیاد صفوي که به همت صوفیان قزلباش بوجود آمده بود به فکر چاره

ه حال شیعیان خراسان و ایجاد امنیت و برقراري توازن قدرت در منطقه حرکتی از و براي رفا
اسماعیل و صوفیان او که قصدشان بر این بود تا متصرفات خود را به لذا شاه 38.خود نشان دهد

امامی را در آنجا تعمیم دهند، سعی کردند تا به هر شرق ایران گسترش داده، تشیع دوازده
قه را زیر سلطه خود قرار داده و بر خراسان دست یابند که در این راستا اي شده منطوسیله

خان از شیبک 39.ترین حوادث این ایام استق و فتح خراسان از مهم.ه 916جنگ مرو در سال 
پس از این پیروزي بر ازبکان نیز شاه  40.اقصی نقاط ترکستان تا دامغان را در تصرف داشت

رو رفته خراسان بزرگ را با اعزام نیدستآسایش ازا امنیت و کوشید تجوان صفوي پیوسته می
رفت ازبکان با بازگشت نیروهاي قزلباش از گونه که انتظار میاما همان. به منطقه فراهم کند

هاي بعدي نیز تغییرات چندانی لشکرکشی. خراسان به تاخت و تاز خود در منطقه ادامه دادند
جدوان، نیروهاي ایران شکست سختی را از ازبکان متحمل در اوضاع ایجاد نکرد و در نبرد غ

ازبکان پس از شکست ایرانیان در نبرد چالدران بر حمالت خود به خراسان و ناامن . شدند
بنا به گفته خواندمیر، مردم به . کردن شهرها افزودند و در هرات، قحط و غالي بزرگی رخ داد

   41.افزوداوضاع می خواري افتادند و حمالت ازبکان بر وخامتآدم
راندن قواي ازبک از این ناحیه، موجب اسماعیل و بیرونتصرف خراسان به دست شاه

دان مکتب هرات به هاي مختلف هنري و هنرمنگردید تا میراث گرانبهاي تیموریان در زمینه
بنابراین یکی از . خوانده شوند و باعث رونق و شکوه عصر صفوي گردنددربار صفوي فرا

هاي مهم انتقال مواریث فرهنگی و هنري عصر تیموري تصرف خراسان و به ویژه هرات مولفه
  . باشدبه دست صفویه می
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  انتقال هنرمندان مکتب هرات به دربار صفویه  -2
و خان ازبک، این شهر را تصرف کرده اسماعیل، شیبکقبل از تصرف هرات به وسیله شاه

هاي شاه صفوي در رواج گريافراط. ارا منتقل کرده بودبه بخبخشی از میراث گرانبهاي آن را 
تصرف . مذهب شیعه نیز، بسیاري از فرهیختگان را از هرات به بخارا و سمرقند سوق داده بود

اسماعیل فرصتی شد تا بخش دیگري از این گنجینه پربهاء به دربار صفویه هرات به وسیله شاه
تعدادي ازشاگردانش بودند که اساس و پایه مکتب فنی  از جمله این افراد بهزاد و. انتقال یابد

اسماعیل طی فرمانی، بهزاد را به عنوان رئیس کتابخانه سلطنتی شاه 42.صفویه را بوجود آوردند
اي که اسماعیل از فرط الفت و عالقهنقل شده است که در جنگ چالدران، شاه 43.منصوب کرد

محمود ي آسیبی نرسد، او و همکارش شاهبه بهزاد داشت، دستور داد براي اینکه به و
نیشابوري، خوشنویس مشهور را پنهان کنند و پس از اتمام جنگ، اولین اندیشه شاه سالمتی 

با پیوستن استادان خراسان، کتابخانه سلطنتی تقویت شد و با اینکه اثري وجود ندارد  44.آنها بود
ولی تأثیر مستقیم او در هرات و غیر  که بتوان با اطمینان خاطر، آن را به بهزاد نسبت داد،

  45.مستقیمش در دربار صفوي محسوس بود
طهماسب اول را به بهزاد واگذار اسماعیل مسئولیت تعلیم شاهزادگان، خصوصاً شاهشاه

اما چون فردي . کردطهماسب نیز همواره از هنرمندان و به خصوص بهزاد حمایت می. کرد
ش، گاهی از پرداخت مخارج زندگانی این پیر هنرمند خسیس و زراندوز بود، بر خالف پدر

بهزاد بر خالف سایر هنرمندان، به جهان واقعی توجه داشت و طبیعت  46.کردنیز خودداري می
گرایانه هاي انساندر آثار او قالب. دست و باذوق بودرا برگزید و در انتخاب رنگ بسیار چیره

ري به جاي چشم و ابروي قیافه مغولی توسط گشایی و صورتگجایگزینی چهره. نمودار بود
بهزاد، باعث شد که هنر مکتب هرات از سنن هنر چینی آزاد شود و تحت اسلوب محیطی 

ها ها، بناها، دیوارها و فرشها، دقت در ترسیم نقشکاريدر ریزهکارش به قدري او در . درآید
هاي آن ها و لباسهاي فرشویژگیها، به کاريتوان از روي این ریزهتوجه داشت که می... و

.... علی ومیرك و مظفر، خواجه عبدالعزیز، آقا زادهاز دیگر شاگردان بهزاد، شیخ. عصر پی برد
  . اند که هر یک در تکامل هنر نقاشی و نگارگري عصر صفوي سهمی بسزا دارندبوده

اد و شاگردانش و خالصه کالم آنکه ترقی و پیشرفت هنر در دوره اول صفویه، مدیون بهز
- اند و زمینه اوجتمام کسانی بوده است که از مکتب هنري هرات به دربار صفوي انتقال یافته
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الزم . اندهاي مغولی و چینی رهانیدهگیري هنر ایرانی را در عصر صفوي فراهم و آن را از قالب
، منسوجات، سفالها هایی که در رويبه ذکر است، چون بین هنر خوشنویسی و نقاشی و طرح

ساختن این رابطه زیادي وجود دارد، نقش هنرمندان این زمان در متحول...  کاشی و قالی و
  .باشدصنایع نیز قابل تأکید می

  هاي هنري و فرهنگیآفرینی این شهر در عرصهشاهزادگان صفوي در هرات و تداوم نقش -3
نهایتاً اصفهان استقرار یافت، گر چه مرکزیت سیاسی صفویه به ترتیب در تبریز، قزوین و 

اما هرات به عنوان یکی از مهمترین شهرهاي ایران، محل استقرار ولیعهدهاي صفویه و یا دیگر 
-اسماعیل اول، طهماسبق، شاه.ه 931به طور مثال در اواخر سال . پایه گردیدشاهزادگان بلند

-اش، امیرهللامنیت به همراه میرزا، فرزند ارشد و ولیعهد خود را جهت بازگردانیدن آرامش و 

ق ادامه یافت و چون بر شدت ناامنی و .ه 928خان موصلو به هرات فرستاد که تا سال 
-میرزا، پسر دیگرش را به همراه دورمیشحمالت در منطقه افزوده گشت، شاه به جاي او سام

-رويسب و دیگر شاهان صفوي تا طهمادر عصر طوالنی شاه 47.خان به هرات اعزام داشت

در این مدت با حمایت شاهزادگانی نظیر . آمدن شاه عباس اول نیز وضع بدین منوال بودکار
میرزا که خود انسانی فرهیخته بود، هرات مجدداً محفل ادبا و شعرا و سایر ارباب معرفت سام

شواهد و  48.سنت تیموري مکتب هرات در نیمه دوم قرن نهم همچنان ادامه یافت. گردید
تر از سبک تر و متعادلسبک نقاشی هرات با سبکی نسبتاً موزون جود است کهمطمئنی  مو

بودن مراکز هنري خراسان بزرگ دهنده فعالاسناد هنري موجود، نشان 49.تبریز ادامه یافته است
آرایی دوره صفوي یکی از این اسناد هنري قاطع براي درك و فهم کتاب. باشددر این دوره می

تکمیل . اورنگ جامی، محفوظ در نگارخانه فریر واشنگتن استدهم، هفتدر نیمه اول سده 
ق طول کشید و بر طبق سر لوح آن  .ه 963-972برگ نگاره آن مدت نُه سال بین سالهاي  303

در سه مرکز، یعنی مشهد و قزوین و هرات انجام گرفته است و این نسخه یک نسخه درباري 
احمد، در این بنا به گزارش قاضی 50.شهد تهیه شده بودمیرزا، حاکم ماست که براي ابراهیم

   51.انداصغر و عبداهللا بودهمحمد، علیزمان نقاشان برجسته و به نام مالزم حاکم مشهد، شیخ
دهنده این است که سنت تیموریان در حمایت از دانش و هنر توسط  مطالب فوق نشان

میرزا در مشهد تداوم یافت و میراث براهیممیرزا در هرات و اسایر شاهزادگان صفوي نظیر سام
  .دادقلمرو قبلی تیموریان همچنان به نورافشانی خود ادامه می
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، هاي بسیار مهم تداوم ارتباط مکتب هرات با ایران عصر صفويیکی دیگر از مولفه
ارتباط گسترده تجاري و . داشتن این شهر در مسیر شاهراه مواصالتی ایران و هند بودقرار
نگی گورکانیان هند با ایران در این دوره از طریق خشکی از شهرهایی چون هرات و فره

گذشت و به ناچار آمد و شد شعرا و نویسندگان و سایر ارباب فضیلت از این راه قندهار می
هایی در این شهرها داشتند و همین امر آنها در مسیر آمد و رفت خود توقف. نمودضروري می

  .شدفرهنگی و هنري این شهرها می موجب استمرار حیات
  

  گیرينتیجه
استوار شود، زیرا اتحاد اجباري  مرکزياندیشه جامعیت سیاسی تیمور نتوانست در آسیاي 

. کشورها و مردمان این منطقه در چهارچوب امپراطوري تیمور شکننده و محکوم به نابودي بود
ها و آثار خالقه این را از طریق تحقق هنري که گرایش موریت وحدت بخشاما فرهنگ این مأ

میراث هنرهاي تزئینی تیموریان در قرن . آمیخت به انجام رسانیدمردمان را به یکدیگر می
ق محصول مشترك همه مردمانی بود که تیمور و جانشینانش در آن حکمروائی  .هشتم و نهم ه

ار با شکوهی که براي دربار تیموریان ساخته شده، این میراث گرانبها نه تنها از طریق آث. کردند
گرانی که سبک تیموریان را در به مناطق دیگر منتقل گردید، بلکه توسط هنرمندان و صنعت

هاي هنري ویژگی. دادند، نیز پراکنده گردیدهنرهاي تزئینی و معماري به دیگر مناطق انتقال می
، هند و آسیاي میانه توسعه یافت و موجب  رکیهتیموریان در تمام کشورهاي همجوار از جمله ت

شدن هرات به ضمیمه. المللی تبدیل شودشد که سبک هنر تیموري به یک سبک بین
یافتن مکتب امپراطوري صفوي و انتقال هنرمندانی چون بهزاد و شاگردانش به ایران، تداوم

سترده فرهنگی ایران هنري و فرهنگی هرات در سایه حمایت شاهزادگان صفوي و ارتباطات گ
و هند از طریق شاهراه مواصالتی هرات و قندهار از جمله عللی بود که میراث مکتب هرات را 
به دوره صفویه منتقل نمود و پادشاهان هنرپرور صفوي نیز با حمایت از این ارباب معرفت آن 

  .را به تکامل رسانده و شهرتی جهانی به آن بخشیدند
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