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 است یگان گوركاناز شاهزاد یات و صنعت بود. ویدبا یان بزرگ علم و فضل و از طرفداران جدیاز حام" قرایبا"

بس را به ح او "دیابوسع"دند، یقتل رسه ب "فیلطلداعب"و پسرش  یبود و چون و "كیالغ ب"ت یكه نخست تحت حما

 دو ت وسش و كرد و در سال هشتصد با او فرار وست ویپ" ابوالقاسم بابر"خته به یاز حبس گر "نیسلطان حس"افكند، 

هرات را گرفت و در  "نیسلطان حس"، "دیابوسع". بعد از مرگ نشست یر كرد و در آنجا به شاهیسخاسترآباد را ت

در هرات مجمع اهل دانش و كمال  "قراین بایسلطان حس" دربار به تخت نشست. یدو هجر و هفتاد و صدسال هشت

عارف ن میاز بزرگتر یكیعنوان ه ث نام خود را بین حیده و از ایبود و لطفش شامل حال سخنوران و قلم بدستان گرد

 .گذاشته است یپروران باق
 

 

 قرایبا یم عملکردهایتقو

و  «خاقان منصور»بن تیمور گوركانی معروف به خ یقرا بن عمر شیرا ابن امیرمنصور بن باسلطان حسین بایق

 ر معروفش امیرعلییپرور و هنردوست بود و وز ادب ن از امراى تیموری. پادشاه  یى آخرمعزالسلطنه و ابوالغاز

. ق. كه خراسان آشفته ه 8۶1 در سال تختش هرات شده بود. یشیر نوایی است كه موجب شهرت دربار او و آبادانی پا
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 8۷۳تح كرد و در سال م. استرآباد را ف 1۴۵9. ق./ه 8۶2حجه  ذیشهر مرو به پادشاهى نشست و در  شده بود، در

. ق. با سلطان ه 8۷۵د و در اواخر سال یبا میرزا یادگار محمد جنگ 8۷۴ر نمود و در یم. هرات را تسخ1۴۶9. ق./ه

م. درگذشت. اثرى  1۵0۶. ق./ه 911و در سال  ت دولت و اقبال حكومت كرد. یدر غا 902د و تا سال یمحمود جنگ

 العشاق و اشعارى به پارسی و ترکی دارد و تخلصش حسینی بوده است. موسوم به مجالس
 

. به طورىکه هرات کانون بزرگى از فرهنگ رکز درخشان از ادب و هنر عصر بوددربار او یک م - دربار هرات

 شیر نوایى، روح واقعى این کانون و امیر علی ،نویسنده رفت. وزیر دانشمند، شاعر و عصر به شمار مىو دانش 

در این کانون پر آوازه افرادى   د.ه به دربار سلطان حسین بایقرا بوو هنر پروران وابست حامى و مربى دانشمندان 

رخ ؤم میر خواند نقاش و صنعتگر معروف، و کمال الدین بهزاد، شاعر و عارف نامدار، عبدالرحمن جامى، همچو

علمای معروف نیز در هرات پرورش یافتند و توسط سلطان حمایت از همچنین پاره ای  .مشهور عصر، درخشیدند

عالوه در مدرسه بزرگى که سلطان به وجود  به . معروف است مال حسین واعظ کاشفى از میان ایشان نام.  شدند

 .، سرگرم تحصیل و تحقیق و تألیف بودندسلطان و وزیرش علم به حمایت آورد، هزاران عالم و طالب

 

 قرایبا یزمامدار

شبرد فرهنگ تالش كرد، بلكه خود از جمله شاعران یپ یخ است كه نه تنها برایرأان تیقرا در شمار اندك فرمانروایبا

، به یرساله معم -مانده است  یبرجا یو به نظم و نثر از ید. آثار متعددیآ یشمار م سندگان قرن نو/ ق. بهیو نو

س آن موجود یكه نسخه دستنو یج آن زمان بوده است؛ مناظره گل و مل، در قالب مثنوئرا یهاییآزما شعر كه از طبع

ن منثور به زبا ۀیرنده مضامین عاشقانه است؛ و رسالبر گ ، كه اشعار آن در قالب غزل و دریوان منظوم تركیاست؛ د

ان كرده یش بیخو عصر یت فرهنگیاز وضع ید خود را همراه با شرح مختصریها و عقا شهیاند كه در آن یترك

ن ین حسیالد آن، كمال یسنده واقعیالعشاق است كه نو نسبت داده شده مجالس یغلط به و كه به یاست. اثر معروف

 قراست.ین بایكان حسی، از معاصران و نزدیگاُزرگاه

االخبار به ذكر ة ندمیر در خالصد. خوایشبرد فرهنگ احداث گردیمنظور پ به یمتعدد یهااو، بنا یدر دوره زمامدار

پردازد كه  یر مناطق خراسان می، خانقاه، دارالشفا، و جز آن در هرات و سایاز مدرسه، مصل   یمختلف یها نمونه

 ده است.یبنا گرد یو یها تیقرا و با حماین بایدر زمان حس یهمگ

 

 کتابخانه  اب واق به کتیاشت

رن )ق یهرو یبنای ۀنیز مشاهده كرد. به گفت یو یپیش از آغاز زمامدار توانی تیاق او به كتاب و كتابخانه را ماش

فرار د گوركان یگذارد و از مقابل سپاه ابوسع یخود را در خوارزم برجا یمجبور شد اردو یكه و یق.( هنگام-ده

 گیر بید به نام امیاز سرداران ابوسع یكیكند كه  یاش بود؛ و اضافه م خانهگذاشت، كتاب یدشمن باق ی، آنچه براکند

)قرن هشت  یاز موالنا احمد روم یمت برد كه از آن جمله كتابیغن س را بهیآتا وارد كتابخانه شد و چند جلد كتاب نف

 ردار بودند. برخو یرینظ ها از رونق كم او، كتابخانه یزمامدار یها ق.( بوده است. در سال -

مجلل و باشكوه  ۀیز كتابخانده بود، دربار او در هرات نیآنها كتابخانه احداث گرد كه در یعالوه بر مدارس متعدد

سان ینو ر خوشین محمود، و سایالد نی، خواجه محمد حافظ، موالنا زیمشهد یچون سلطانعل یسانینو داشت و خوش

ن یتر آوازه اند، كه بلند مشغول بوده ییآرا ن كتابخانه به كتابیز در این یددنقاشان متع اند. زبده در آنجا كتابت كرده



  

 

 

 5از ۳

 یعل ، و قاسمی محمد، موالنا محمدرك نقاش، موالنا حاجیاست. م یمورین بهزاد، نقاش نامدار اواخر تیالدآنها، كمال

 اند. قرا بودهین بایگر نقاشان كتابخانه حسیگشا از د چهره
 

رك ی، میظاهراً مدت یقرا صورت نگرفته ولین بایس كتابخانه حسیبه نام رئ ی، اشاره روشنیموریدر منابع عصر ت

از جانب  یالنشاء، منشوراء اق.( در منش -ی )قرن نو باخزر ینظام ن سمت بوده است. یدار ا الذكر عهده نقاش فوق

 یشده است. در بخیانه مخاطب نامه ذكر نگردون آورده كه متأسفیكتابخانه هما یقرا با عنوان فرمان كتابدارین بایحس

 ن آمده است:یده، چنیم گردیت كتاب و كتابخانه تنظیدر اهم یا متكل ف و با ذكر مقدمه ین فرمان، كه با نثریاز ا

ده نماند... روضه خزانه ما را كه َمْشَرع و منبع ید شعور، پوشید  كتابخانه افكار، و متمتعان از فوایبر ناظمان  فوا»

ل و معقول و ینابیون معارف و عوارف است، به واسله یع ع مجمل و مفَصل، و اصول و فروع مختصر، و مطو 

خانه ار ضبط و ربط كتابید اختیم و مقالیدینمودار گلستان فردوس و بوستان جنان گردان یأتیمسموع، بر خوبتر ه

 .«مید استحقاق ... سپردیق است... به یضاح رمز دقایق و ایون را كه مفتاح كنز حقایهما

 

ی موریمنصبان ت گر مقامات و صاحبیقرا وجود داشته كه وابسته به دین بایز در عصر حسین یگرید یها كتابخانه

 شورشک، نام برد كه در سراسر ییر نوایش یرعلیقرا، امین بایر نامدار حسید از وزین اشخاص بایا ۀبوده است. از جمل

 در شهر هرات ساخت و كتاب یا مور، كتابخانهیبن ت رانشاهیم ۀرزا، نوادینا نهاد. احمد مرا ب یمتعدد یها كتابخانه

است كتابخانه یرزا اشاره كرد. رین میدون حسیتوان به فر یقرا مین بایاز فرزندان حس بر آن وقف كرد. یسینف یها

 )قرن ده / ق.( آمده است. یهرو یع واصفیالوقا عیدر بدا یو ین خطاط بود كه فرمان كتابداریرالدیاول برعهده نص

س درگذشت و در شهر هرات دفن یبادغ یازده/ ق. در منطقه بابا الهی و صده حجه سال نیازدهم ذیقرا در ین بایحس

 ید، اما برخیازده / ق.( منقرض گردی و صده ن –ک ی و هفتاد و ان )هفتصدیموری، سلسله تید. با مرگ ویگرد

 ار داشتند.یو ماوراءالنهر در اخت قلمرو شاناز  یرا در نقاط یمدت و كوتاه یمحل یها مت، حكویموریشاهزادگان ت

 

 بود؟؟؟ یس دربارکیخوشنو

 میر علی سادات حسینی هروی از خوشنویسان دربار وی بوده است.

سلطانی  ( معروف به میر علی هروی و موالنا میرجان و ملقب به کاتبه9۵1میر علی سادات حسینی هروی )متوفی 

میرعلی  نویسان بزرگ قرن دهم هجری در دربار سلطان حسین بایقرا است. نام و از خوشه نویسان ب از نستعلیق

  .سید به دنیا آمد ۀخانواد الحسینی خطاط مشهور به هروی اهل هرات بوده او در هرات در

همانجا ماندگار شدند.  گشتند و در ات باززودی به هره .ق به مشهد کوچ کردند ولی به911م/1۵0۶ها در  آن ۀخانواد

خان ازبک این شهر را تسخیر و میرعلی هروی را با خود به بخارا  .ق عبیدهللا یا عبیده9۳۵م/1۵28تا اینکه در سال 

 92۵م/1۵19کرده است. او در  ه.ق در این شهر کار می 9۵0م/1۵۴۴برد. میرعلی هروی تا هنگام مرگش در حدود 

 م اسالمی و ترکی در استانبولیزیسته کتاب بوستانی را نوشته که اکنون در موز امی که در هرات می.ق یعنی هنگه

 شود. او از سادات حسینی و از اهالی هرات بود که لقب کاتب السلطانی داشته است. نگهداری می

 9۳۵علی هروی در سال علی مشهدی بود که از هر دو استاد پیشی گرفت. میرشاگرد زین الدین محمد و سلطان او 

گذرانید. از آثار  گی روزگار میکه درگذشت در همان شهر با افسرد 9۶0به اجبار به شهر بخارا برده شد و تا سال 

 توان نام برد. منثور او رساله مدادالخطوط را می
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 او برخی از آثارش را با امضاء  میرعلی الکاتب السلطانی رقم زده است.

 :این شعر از اوست

 

 مری از مشق دوتا بود قدم همچون چنگع

 ون شدـن قانـدیـن بیچاره بــط مـتا خ

 ان جهانند ولیـه شاهـمـن هـطالب م

 بهر معیشت خون شددر بخارا جگر از

 چون سازم نمکچ سوخت از غصه درونم

 این شهر ره بیرون شدکه مرا نیست از

 این بال برسرم از حسن خط آمد امروز

 ن مجنون شدم وه که خط سلسله  پای

 

 قرایبا یپرور هنر و یدانش دوست

وایی دوران فرمانر . سلطان حسین بایقرا پشتیبان جدی دانش و هنر بود و در زمان او شهر هرات رونق افزونتری یافت

عموم نویسندگان  . او را می توان از نظر مرکزیت علمی و ادبی و هنری شهر هرات یکی از ادوار بسیار مهم برشمرد

های عالمانه سلطان حسین بایقرا  ادبی شهر هرات را ستوده و عامل اصلی ان را سیاست - گار رونق علمین روزآ

ن چنین سروده است آی خویش در مورد رونق هرات و سبب دانسته اند ؛ چنانکه دولتشاه سمرقندی در تذکرة الشعرا

 : 

 

 و در جهانـــت تـی عنایـه بـا کـج رـه

 خت و منبر استتابوت و دار بود کنون ت

 وـود تــا وجـری بـــان تخت هـداراالم

 شک بهشت و شمع اقلیم و کشور استر
 

 او دربار . مالیمت طبع و حسن شفقت و عطوفت سلطان حسین بایقرا او را مافوق معاصرین خویش قرار داده بود

ران شاع قیقت ؛ شمار بسیاری از در ح . ادب تبدیل کرده بود بسیار درخشان و تابان از جهت علم و خود را به مرکز

البته از  . لفان نامدار در این مرکز در سایه عنایت سلطان مجتمع و از توجهات او برخوردار بودندؤرخان و مؤو م

چون امیر کبیر نظام الدین علیشیر نوایی  یارجمند و شاعر فاضل صادق و مشاور های او داشتن ندیمی جمله سعادت

با خود چون هارون برای  او را و نسبت همواره در مورد او با مهر سخن می گفت سینندیمی که سلطان ح .بود

مشوق عمده  می سرود پارسی و ترکی شعر شیر نوایی که خود به دو زبان ؛ امیر علیدر واقع . موسی می دانست

 . ودثار خیر بآزرگ شاعران و همچنین از بانیان بدر تالیف و تصنیف و دوستدار  ن روزگارآفاضالن و اندیشمندان 

 .میرخواند به سبب کرامات و عنایات او بوده است الصفا به توسط ةکتاب ارزشمند روض ر با نوشته هایحتی براب
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 قرا یدرباربا

ن شیر نوایی؛ فرزانگانی چون موالنا نورالدی فرهیخته چون امیر علی بر دانشمندان حسین بایقرا عالوه در دربار سلطان

 ؛ بهزاد نیز به سر می بزرگ؛ میرخواند و خواندمیر و صورتگر و نقاش نگار نامی ریخأو دو ت عبدالرحمن جامی

 

غاز نمود و البته صدق این مدعا آایی او دگربار درخت دانش بالیدن نچه مشخص است در روزگار فرمانروآ .بردند

نشمندان و هنرمندان ؛ شاعر و حامی داادیب که همگی او را به عنوان فرد اراننگ خیرأهای نویسندگان و ت گفتار از

  .بر می اید شجاع و سخاوتمند و عادل یاد کرده اند نیز و همچنین فرد

 : را چنین توصیف نموده استنوایی در مجالس النفائس خویش او شیر ؛ امیر علیچنانکه

زم ؛ حاتم زمان بکوشش و ؛ رستم دستان معرکه رزمبلند بوستان عدالت ؛ سروسمان سخاوتآبار فضای  ابر گوهر» 

 «بالغت پرداز جهان و معجزه فصاحت  عالم ؛ نکته دان سحرسازبخشش و

 

 پایان بخش دوم

 ادامه دارد

 

ستان )آریانا افغان مک لینکا که در بارۀ )ظهیرالدین محمد بابر( است، به کیر رگی کم نظاول این سلسلۀ فرهنبخش 

 ر ذیل است، مطالعه کرده می توانید:آنالین( که د
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