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  مقدمه؛ طرح مسأله
البته در زمانه تیموریان، مورد بررسی این مقاله است که قسمتی از محدوده فعلی جغرافیایی افغانستان 

خراسان بزرگ به حساب می آمده است. عمده اطالعات ما در باره نسخ گرانبهای منیاتوری، خطی، و 
حتی معماری داخل این محدوده جغرافیایی،گفته های محققین متأخر مربوط به قبل از پیروزی 

که به خاطر چهار دهه جنگ و تحوالت اخیر، برخی از این آثار ارزشمند مجاهدین در افغانستان است 
نابود یا در مواردی به خارج از افغانستان انتقال یافته و لذا بررسی و تعیین اثرگذاری شیعیان برتمدن 
اسالمی دوره تیموریان در افغانستان بر پایه آن کامال میسر نیست به عالوه،علی رغم شناخته بودن 

ز علما و دانشمندان شیعی دوره تیموریان در هرات افغانستان تعیین نقش شیعیان در ایجاد یا بعضی ا
گسترش تمدن اسالمی دوره تیموریان از موارد دشوار تاریخی این دوره است که برای رسیدن به این 

تصریح  مقصود ناگزیر به محتوای اشعار، نمادهای مذهبی در نقاشی و نگارگری، اسامی، محله ها و یا
برخی از نویسندگان و شعرای معاصر دوره تیموریان اعتماد گردیده که البته با مشکالت و پیچیدگی 
های همراه بوده است که هدف این نوشتار تالش برای حل مسائل پیش گفته در دوره حاکمیت 

 389ل قمری آغاز و تا سا 778تیموریان در افغانستان است که با تصرف بلخ توسط تیمور در سال 
قمری با حضور فرزندان و نوادگان تیمور در هرات ادامه یافته است،بخشی از این دوره)از شاهرخ و 

 تیموری یاد گردیده است. سسلطان حسین بایقرا( به عنوان تمدن اسالمی یا رنسان

 دوره تیموریان در افغانستان و هنرعلوم 

آید که اگر دوره تیموریان را در افغانستان علوم و هنر از شاخصه های اصلی تمدن بشری به حساب می 
 -117قمری( و فرزندان وی از قبیل شاهرخ میرزا )حک:  117-719به دو مرحله؛ تیمور)حک: 

-179قمری( ، سلطان حسین بایقرا)حک:  111  -قمری ( و همسر هنردوست او گوهرشاد) ؟  151
و جامی تقسیم نماییم دوره تیمور، قمری(  319 -188قمری( وزیر و مشاور او علی شیرنوائی) 388

خرابی شهرهای بلخ و هرات افغانستان و دوره شاهرخ، سلطان حسین بایقرا و دیگر فرزندان وی دوره 
 درخشان تاریخ تمدن اسالمی در افغانستان است.
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( و نابود گردیده بود. ولی 299: 8999قمری، بدست تیمور فتح )یزدی، 719هرات در محرم سال 
خصوص بعد از استقرار شاهرخ میرزا به مرکز فرهنگی، سیاسی و تمدنی قرن هشتم، نهم و بعدها به 

رنسانس »یا « رنسانس اسالمی»نیمه اول دهم قمری، تبدیل شد که از آن در منابع غربی و شرقی به 
 یاد گردیده است. از جمله در زمینه تاریخ: « تیموری

گروه تاریخ عمومی، تاریخ قرآنی و تاریخ تک نگاری قرار کتاب های تاریخ این دوره را می توان در سه 
 داد:

. تاریخ عمومی: تاریخ نگاری عمومی از همان آغاز نگارش تاریخ در میان مسلمانان مورد توجه و 8
اهمیت بوده است که البته آخرین مرحله تاریخ نگاری اسالمی منطقه خراسان  در دوره تیموریان به 

ری توسط شیعیان زیدی نسب افغانستان در چند کتاب محدود انجام یافته که روش روای یا وقایع  نگا
نشان می دهد تاریخ نویسی در افغانستان آن دوره، عام و گسترده نبوده و در همان دوره متوقف مانده 

 است. برخی کتاب های تاریخ عمومی این دوره عبارتند از: 

لفاء اثر سید محمد بن امیربرهان الدین خاوندشاه بن . تاریخ روضه الصفا فی سیره االنبیاء و الخ8/8
قمری(  معروف به میرخواند یا میرخوند، از سادات  319 – 195شاه کمال الدین محمود بلخی) 

قمری به انجام رسیده است. وی بعد از اتمام جلد ششم در  133زیدی افغانستان است که در سال 
ر هرات درگذشت و جلد هفتم کتاب فوق توسط قمری، در سن شصت و شش سالگی د 319ذیقعده 

خواند میر نواده دختری میرخواند و جلد های هشتم و نهم و د هم را رضاقلی خان هدایت در دوره 
قاجاریه به آن اضافه نموده که یک دوره ده جلدی از تاریخ مذکور موجود است. این کتاب چند بار به 

 منتشر شده است. صورت خالصه و یک جلدی و در ده  جلد چاپ و

قمری(  معروف به خواندمیر از سادات  388 -. تاریخ حبیب السیر اثر غیاث الدین حسینی) ؟ 2/8
زیدی هرات و نواده دختری میرخواند است که به سبک تاریخ نگاران مسلمان پیشین تحریر گردیده و 

ارش کتاب کرد و جلد قمری شروع به نگ 327مباحث تمدنی زیادی درآن یافت می گردد. وی در سال 
اول را به سفارش غیاث الدین امیر محمد فرزند امیر یوسف حسینی به پایان رساند و سه جلد دیگرر ا 
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قمری  399قمری به اتمام رساند. در حدود سال  391به تشویق خواجه حبیب الله ساوجی در سال 
ید و سرانجام در ششم جمادی قمری رهسپار هند گرد 398هرات را به قصد قندهار ترک کرد و در سال 

شمسی، از سوی کتابخانه خیام  8999قمری در شهر اگره در گذشت. این کتاب در سال  397االولی 
در تهران چاپ گردیده است. چاپ مذکور بسیار قدیمی و این کتاب کمیاب است. کتا ب های 

 8987فقط دستور الوزرا در سال مآثرالملوک، خالصه االخبار و دستور الوزرا نیز از همین نویسنده بوده 
 شمسی توسط سعید نفیسی در تهران منتشر شده است.

. تذکره التواریخ، عبدالله کناهی کابلی، تاریخ انبیاء، اولیاء، فضال و شعرا، سالطین و امراء 9/8
قمری، در سه جلد  8181تیموریان هند و بناهای هند و افغانستان در قرن دهم قمری است که در سال

» ( و نسخه خطی آن در کتابخانه 88/  8: 8979ریر یافته)ارون بایف، موجانی و موسایف،تح
( اما به گفته شمس الدین نورالدینوف نام ایشان 882: 8979هندوستان است)عطاردی، « ساالرجنگ 

یک  عبدالله کابلی یا عبادالله عبدالله الکناهی و امتیاز کتاب در آوردن ماده تاریخ  است که در قالب
مقدمه شش طبقه و یک خاتمه ترتیب گردیده است. وی می گوید سه نسخه از کتاب مذکور در 

 ازبکستان، تاجکستان و هندوستان با مشخصات ذیل وجود داشته است:

 88سانتی است که در  8545* 2845ورق و در اندازه  251الف. نسخه ازبکستان: خط نستعلیق در 
 2139میالدی در پرگنه کشمیر انجام یافته و به شماره  8918پتامبر س 3قمری/  8181ربیع االول سال 

کادمی علوم ازبکستان نگهداری می گردد)نورالدینوف،  در گنجینه نسخ خطی انستیتوت شرق شناسی آ
.(. نورالدینوف همین نسخه را اصلی )افتوگراف( می داند که بدست خود عبدالله 98-95: 8995

 (.95:  کابلی کتابت شده است )همان

میالدی در اوراتپه  8359ب. نسخه تاجکستان: این نسخه توسط سیمیانوف دانشمند تاجیک در سال 
کادمی علوم تاجکستان  نگهداری می  891تاجکستان یافت شده و به شماره  در انستیتوت تاریخ آ

 8887ل  گردد. به گفته نورالدین اف بعد ها در کابل هنرمند خوشنویسی به نام شایق خطاط در سا
ورق  259سال بعد از نسخه اصلی( به خط نستعلیق متمایل به شکسته در  898تا  891قمری ) حدود 

 (.78سانتی کتابت نموده است)همان:   29*  85و در اندازه 
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ج. نسخه هند: نورالدینوف می گوید: یک نسخه از تذکره التواریخ عبدالله کابلی در موزیم نسخ خطی 
دکن والیت اندر پردیش هندوستان است که البته در باره مشخصات آن  ساالرجنگ حیدر آباد

(. کتاب تذکره التواریخ به همت علیرضا قوجه زاده تصحیح و در 11معلومات نداشته است)همان: 
صفحه   718شمسی، از سوی کتابخانه و موزه مجلس شورای اسالمی ایران در  8939آبان  82تاریخ 

 است. و قطع وزیری منتشر گردیده

. روضه االحباب فی سیر النبی و االوالد و االصحاب اثر امیر جمال عطاء الله بن فضل الله مشهور 8/8
قمری( از سادات زیدی نسب هرات است که در سه جلد شرح حال  327 -به جمال حسینی هروی)؟

، حضرت محمد)ص(، خاندان و اصحاب وی، خلفا، علی)ع( و دیگرامامان شیعه، شرح حال علما
سالطین، فتح قلعه ها، تاریخ آبادی عمارت ها، پل ها و مساجد و... می باشد که در مدت پنج سال 

( اما میرخواند تاریخ ختم کتاب را 285/ 8: 8999قمری( تالیف شده است)نفیسی،  319تا  111)
( که مدت تالیف کتاب دو سال خواهد بود. چند 953/  8: 8915قمری می داند)میرخواند، 311

/  2: 8979سخه خطی از این کتاب در انستیتوی آثارخطی تاجکستان است)موجانی و علی مردان، ن
(. امیر عطاءالله از دانشمندان هرات است که به گفته میرخواند در اقسام علوم دینی و 229-228

اصناف فنون به خصوص علوم حدیث مهارت کامل داشته و مدتی طوالنی در مدرسه سلطانیه و خانقاه 
 (.287: 8972اخالصیه هرات تدریس نموده است)خواندمیر،

.. بحرالدرر و حدایق فی کشف االسرار اثر معین الدین محمد امین فراهی هروی مشهور به معین 5/8 
قمری( تاریخ و روایات دینی، در آفرینش عالم و آدم تا دوره رسول اکرم)ص(  317 -مسکین )؟ 

در انستیتوت آثار خطی تاجکستان است)موجانی و علی است. نسخه خطی کتاب به خط نستعلیق 
(. به گفته تهرانی این تفسیر بزرگ و به زبان عربی و فارسی بوده است)تهرانی، 285/  2: 8979مردان، 
(. بنابر این کتاب فوق تفسیرحقایق تاریخی قرآن کریم است. به گفته خواند میر وی از 91/  9: 8811

و مدتی در دارالشفای هرات به درمان بیماران پرداخته است. البته سال وفات اطبای دوره تیموریان بوده 
 (.217و219: 8972قمری می داند)خواندمیر، 131را 
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. معارج النبوه فی مدارج الفتوه اثر همان فراهی هروی در تاریخ حضرت محمد)ص( است که در 9/8
در اندازه ها و اوراق مختلف در  قمری، تالیف گردیده است. سه نسخه خطی از این کتاب 138سال 

(. از نسخه  815 - 818/  9: 8973انستیتوی آثار خطی تاجکستان است)موجانی و علی مردان،  
میالدی در مکتبه نوریه رضویه پاکستان چاپ و منتشر گردیده  8371قمری/  8931کتاب که درسال

و مقدمه طوالنی به آن افزوده شده معلوم می گردد که کتاب دارای چهار رکن و یک تتمه کوتاه بوده 
است. البته نام نویسنده کتاب، معین الدین کاشفی هروی ثبت گردیده که دقیق به نظر نمی رسد چون 
معین الدین هروی و کاشفی هروی درواقع دو شخص جداگانه است و برای تشخیص درستی نسبت 

ش هرکدام در فرصت دیگر مورد مطالعه و این اثر به یکی از آن دو، باید تمام آثار، سبک نگارش و نگر
 بررسی قرار بگیرد. 

. مجمع الغرائب اثر سلطان محمد بن درویش محمد مفتی بلخی که در زمینه تاریخی و 7/8
جغرافیایی در یک مقدمه، پانزده فصل و یک خاتمه تحریر یافته است. دو نسخه خطی به قلم مولف از 

قمری که دومی توسط پسرش تکمیل گردیده در انستیتوی  318قمری و  378کتاب مذکور در سالهای 
(. این که نسخه دوم حدود ده سال 2/223: 8979آثارخطی تاجکستان است) موجانی و علی مردان،

بعد تحریر یافته احتمال دارد به خاطر اصالحات یا افزودن مطالب جدید بوده است و از این که این 
دریافت که وی قبل از تکمیل آن درگذشته باشد. به هر حال از نسخه را پسرش تکمیل نموده می توان 

زندگی ایشان چیزی زیادی نمی دانیم اما به گفته الذریعه سلطان محمد در همین کتاب آورده است که 
قمری از بلخ به سوی کوه پایه های بامیان مهاجرت نموده و در روز پنجشنبه اول  395پدرش در سال 
درگذشته که آقا بزرگ تهرانی همین سفررا نشانه تشیع و عقیده وی به اهل قمری  357ماه صفر سال 

.  (. طبق این گزارش پدر وی حدود هفده سال در 95/  21: 8931بیت)ع( پنداشته است)تهرانی، 
بامیان زندگی نموده و احتماال در همان جا از دنیا رفته و سلطان محمد نیز این کتاب را در بامیان 

 اشد. مطالب و باب های  مجمع الغرایب نشان دهنده مباحث تمدنی کتاب است: تالیف نموده ب

ـ عجایب االنسان.   8ـ فهرست المدن الکبیرة و عجایب کل منها.  9ـ تاریخ النبي) ص(.  2.....   -8
      ـ البحار. 1ـ عجایب الجبال والعیون والمجاری.  7ـ عجایب النباتات.  9ـ عجایب الحیوانات.  5
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ـ  89ـ مساحة األرض و بعد البالد.  82ـ مساحة وعمق البحار.  88ـ الکنیسات. 81ـ الصحاری.  3
 .ـ کلمات القصار األخالقیة 89یة. ـ الحوادث العجیبة التاریخ 85ـ الطیبات.  88علم القیافة والفراسة. 

از احکام . تاریخ یا قصص قرآنی: تاریخ برای عبرت آموزی و تفکر در سرنوشت گذشتگان بیش 2
مورد توجه قرآن بوده است. پرداختن به زندگی پیامبران الهی بخشی از این تاریخ است که مورد توجه 
علمای اخالق، عرفان، تفسیر و تاریخ مسلمان به خصوص دوره تیموریان قرار گرفته و از آن میان 

ین دوره سرگذشت تاریخی، اخالقی و سیاسی حضرت یوسف و حضرت موسی از ویژگی خاص در ا
 برخوردار است که در زیراشاره می گردد:

. حدایق الحقایق) تفسیر سوره یوسف( اثر معین الدین مسکین بن شرف الدین حاجی محمد 8/2
 82فراهی هروی که درقرن نهم قمری، تالیف  گردیده و نسخه خطی نستعلیق این کتاب احتماال قرن 

( 52/  5: 8912ر کتابخانه ملی ایران است)انوار، سطر کامل تحریر گردیده د 28برگ،  238قمری در 
قمری در تهران چاپ گردیده  8271اما نسخه چاپ سنگی این کتاب به نام  حدائق الحقایق، در سال 

[ موجود است )صدرائی و حافظیان، 579که در کتابخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه ] ش 
راه گسترش دانش فقه، حدیث و حکمت  (. وی واعظ معروف زمان و همه عمر را در12: 8919

گذرانده و اشعاری در مناقب ائمه)ع( با تخلص معینی، معین، معین مسکین سروده است )نفیسی، 
(. یک نسخه از این کتاب به نام حدایق الحقایق )یا حدایق الحقایق فی کشف االسرار 282/ 8: 8999

 5/87ورق به ابعاد  817قمری در  8251جب والدقایق( به خط نستعلیق ماورالنهری درشت، اول ماه ر
/  2: 8979س، تحریر یافته در انستیتوی آثار خطی تاجکستان است )موجانی و علی مردان، 5/89* 

(. کتاب فوق با تصحیح و کوشش سید جعفر سجادی چند نوبت از سوی انتشارات امیر کبیر در 289
شمسی و  8989انشگاه تهران در سال شمسی و یک نوبت ازسوی د 8998و  8957، 8989سال های 

 قمری چاپ گردیده است. 8913یک نوبت نیز در در لکنهو هند در سال 

( سه 282/ 2: 8999قمری )نفیسی،  318. قصص موسی ازهمان فراهی هروی است که درسال 2/2
سال قبل از وفات وی تالیف گردیده است. صاحب الذریعه نسخه کتاب را در تستر نزد شیخ مهدی 
شرف الدین دیده می گوید این کتاب بعد از تفسیر سوره یوسف و استقبال و تقاضای مردم انجام یافته 
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(. کتاب مذکور با تصحیح آقایان محسن کیانی و احمد 921/ 8و  21-27/ 9: 8811است )تهرانی، 
. شمسی چاپ و منتشر شده است 8939بهشتی شیرازی توسط انتشارات علمی فرهنگی در تهران سال 

قصص قرآنی در واقع تفسیر داستان های تاریخی قرآن است که سبک عرفانی توسط این عارف و 
 حکیم بزرگ شیعی دوره تیموریان تالیف شده است.

. تاریخ تک نگاری: تک نگاری یک شیوه مرسوم تاریخ نگاری است که معموال به ابعاد مختلف یک 9
یخی، سیاسی، اعتقادی یا اجتماعی پرداخته می حادثه یا زندگی شخص مورد نظر بدلیل اهمیت تار

شود. پادشاهان؛ تیمور و تیمورزادگان عالقه زیاد به نگارش این سبک از تاریخ نگاری داشته اند که به 
 نام ظفرنامه ها چاپ و منتشر شده است.

ت . ظفرنامه اثر سلطان احمد بن خاوند شاه حسینی برادر میرخواند از شیعیان زیدی نسب هرا8/9
قمری( در تاریخ تیمور نگاشته و در واقع  321 -است که کتاب فوق را بدستور سلطان بدیع الزمان)؟
( و چون سلطان بدیع الزمان در 288/  8: 8999خالصه ای از کتاب ظفرنامه یزدی است )نفیسی، 

قمری حاکم  هرات بوده است احتمال می رود این کتاب در همان سال ها  382 -388سال های 
 الیف شده باشد.ت

قمری  318. مختارنامه یا روضه المجاهدین اثر عطاء الله بن حسام واعظ هروی است که درسال 2/9
قمری به صورت سربی چاپ  8298پیرامون قیام مختار ثقفی تالیف گردیده است. کتاب در سال 

انه مختار بن گردیده که حاوی هشت تصویر نشان دهنده صحنه های از قیام با شکوه و انتقام جوی
ابوعبید ثقفی و همراهان وی برعلیه قاتلین حضرت امام حسین)ع( و یارانش می باشد، این کتاب اولین 

(.  نسخه چاپ سنگی کتاب،  قطع رحلی 53: 8971چاپ سربی در ایران دانسته می شود )بابازاده، 
ده در کتابخانه آستانه قمری به قلم محمدعلی بن مالزین العابدین خوانساری تحریر گردی 8922سال 

 (.822: 8919)صدرایی و حافظیان،  مقدسه قم وجود دارد
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  شد و شکوفای هنر دوره تیموریاننقش شیعیان در ر

هنر به خصوص نقاشی، نگارگری، مینیاتوری و خطاطی از شاه کارهای جهانی تمدن اسالمی هرات 
بهای آن در موزه های دنیا موجود است و در در دوره تیموریان است که نمونه های از آثار نفیس و گران

 دو بخش نقاشی و خط بررسی می گردد:

نقاشی، تذهیب و خوشنویسی، که در بادی نظر » . شیعیان افغانستان و نقاشی دوره تیموریان:8
بینندگان را به یاد زمان شاه عباس می اندازد، محکم ترین پایه های آن در دوره تیموری در شهر هرات 

شده و همه نقاشان و خوشنویسان دوره های بعد شاگردان مستقیم و تربیت شدگان استادان  گذاشته
(. دوره حسین بایقرا، از دوره های طالئی هرات در فن 221/ 8: 8999)نفیسی، « هرات بوده اند

، نقاشی به شمار می رود به طوری که دربار این پادشاه در تمام آسیا معروف شده و عده زیادی از شعرا
(. حتی گفته شده 813: 8999ادبا، هنرمندان و موسیقی دانها به آن در بار روی آوردنده اند)زکی، 

صنعت عکس در زمان شاه طهماسب صفوی در هرات و توسط موالنا کپک هروی ابداع شده است ) 
گاهان هنر نقاشی بر این باورند که نقاشی در ایران از زمان تیموریان و ب89: 8999قمی،  ه (. آ

خصوص نقش آفرینی هنرمندان استادی چون کمال الدین بهزاد در مکتب هرات، به اوج خود رسیده و 
کتاب های مانند: شاهنامه فردوسی، شاهنامه محمد جوکی  )فرزند شاهرخ(، کلیله و دمنه، معراج 

ه نامه، گلستان سعدی، بوستان سعدی و خمسه نظامی به سبک مکتب هرات و دراین دوره نقاشی شد
 است و آموزه های مذهبی شیعی در بسیاری از تصاویر و نقاشی ها دیده می شود از جمله: 

. دو تصویر از تصاویری که در نسخه خطی کتاب تاریخی موالنا نورالدین لطف الله معروف به 8/8
قمری( نقاشی گردیده و در کتابخانه توپقاپو سرای استانبول ترکیه  199 -799حافظ ابرو)احتماال

گهداری می شود، حضرت علی )ع( را در جنگ خیبر نشان می دهد که به عنوان شجاع ترین رزمنده ن
سپاه اسالم درب قلعه را در دست دارد و در حال انداختن آن به پایین است. جنگ خیبر در سال هفتم 

فردا پرچم را بدست کسی می » هجرت به وقوع پیوست و همان جنگی است که پیامبر )ص( فرمود:
دهم که خدا ورسولش را دوست دارد و خداوند و رسول نیز او را دوست دارند، و قلعه خیبر را خداوند 

( و تصویر دیگر که حضرت علی)ع( را در کنار 91/ 8: 8885)عسقالنی، «  بدست او فتح خواهد کرد
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 -73:  8918پیامبر)ص( در مسجد نشان می دهد و شمشیرش را حمایل کرده است )شایسته فر،  
.(. این نسخه در دوره شاهرخ به سفارش وی تهیه گردیده نقاشی و تصویر پردازی آن نشان دهنده 18

فضل، شجاعت و همراهی حضرت علی)ع( با پیامبر)ص( است و از این جهت دارای عناصر شیعی 
 است.

ترکی  . نسخه خطی و مصّور کتاب معراج نامه  سده نهم قمری، که توسط میر حیدر شاعر به زبان2/8
برای شاهرخ درهرات خطاطی  -ترکی شرقی -ترجمه و به وسیله ملک بخش هروی به خط اویغور 

نقاشی تذهیب شده از مراحل معراج حضرت محمد)ص( است که برخی تصاویر  98گردیده، دارای 
آن حضرت محمد)ص( را در حال قنوت نماز، و تصویری دیگری که حضرت محمد)ص( و حضرت 

حوض کوثرنشان می دهند و پشت سر آنان سه در بهشت قرار دارد که در درب اول علی)ع( را کنار 
کلمه طیبه ال اله اال الله و در درب دوم کلمه  محمد رسول الله و در درب سوم کلمه علی ولی الله 

 خطاطی گردیده که بیان گر عقاید شیعی در شهادتین است.

خواجه عبدالله انصاری درگازرگاه هرات به خط کوفی . دعای جوشن کبیر که در کتیبه دیواری مرقد 9/8
قمری حکاکی گردیده است. این دعا دارای صد بند است که شیعیان در   199 – 123بین  سال های 

 شب های قدر ماه مبارک رمضان می خوانند.

قمری در  171تا  195. تصویر شماره سه از نسخه خطی کتاب کلیله و دمنه مربوط به سال های 8/8
کتابخانه گلستان تهران است که تصویر پیامبر)ص(، حضرت علی)ع(، امام حسن)ع( و امام 
حسین)ع( است که به شیوه مکتب هرات نگارگری گردیده است. همه این ها نشان دهنده تأثیرمستقیم 
شیعیان افغانستان در عنصر هنر)نقاشی، نگارگری، خطاطی و...( تمدن اسالمی دوره تیموریان است.  

چند به نام نقاشان این تصاویر اشاره ای نشده است اما از نقاشان معروف دوره تیموریان مکتب هر
 هرات می توان به این ها اشاره نموده:
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(. 885/ 8: 8951؟ (   نقاش هراتی که مانی ثانی لقب داده اند )واصفی،  -188کمال الدین بهزاد) -8
یل صفوی مشغول کار بوده که به گفته نفیسی، چه در از زمان سلطان حسین بایقرا تا زمان شاه اسماع

 (.991/ 8: 8999نفیسی، « ) زمان خود و چه بعد از آن در فن خود اولین کس بوده است

امیرروح الله مشهور به میرک نقاش هروی)قرن نهم قمری( از سادات نبوی نسب هرات است  -2
و خط بی نظیر زمان خود بوده و اکثر  (. به گفته قمی در تهذیب، تصویر81:  8918)شایسته فر، 

( و مدتی رئیس کتابخانه سلطان حسین 899: 8999کتیبه های عمارات هرات را او می نوشته) قمی، 
قمری  395تا   115( . کارهای او بین سالهای 733/  8: 8982بایقرا در هرات بوده است ) ایرانشهر، 

ی در کتابخانه فخرالدین نصیری، تهران است دوام داشته و سه مجلس از آثار وی در خمسه نظام
(. بهزاد که در طفولیت پدر ومادرش را از دست داد  همین میرک نقاش که کتابدار 98)حبیبی، بی تا: 

سلطان حسین میرزا بود سرپرستی بهزاد را به عهده گرفت و او را تربیت نمود. این مطلب نشان می 
 و از سادات هرات بوده است.دهد که بهزاد از بستگان روح الله نقاش 

حسن نقاش هروی، از زندگی وی نمی دانیم اما درنقاشی بی مانند عصر خود بوده )شایسته فر،  -9
(  نقاشی های داخل رو ضه  398 -( که به فرمان محمدخان شرف الدین اوغلی تلّکلو) ؟ 81:  8918

 ته است:امام رضا)ع( را انجام داده و در سر در زیارت این بیت را نوش

 تو کعبه وار همه حاجتش روا کردی                                          حسن بگرد درت گشته بر طریق طواف   

 (.882: 8999وی در دارالسلطنه هرات وفات و در جنب مزار پیر هرات دفن گردیده است )قمی، 

قالب یک هیئت سیاسی همراه  قمری، در 122غیاث الدین نقاش هروی، نقاش و نویسنده که سال  -8
قمری،  125میرزا بایسنقر به چین سفرنموده و از زمان خروج از دار السلطنه هرات تا بازگشت درسال

عادات مردم و ملوک نام دار را به صورت  -گزارش هایی تمدنی از وضعیت شهرها، راه ها، رسوم 
(. این مطلب نشان دهنده 927دفتراول  2: 8919روزانه ثبت و گزارش نموده است )سمرقندی،

اهمیت روابط فرهنگی چین و امپراطوری تیموریان است که شاهزادگان تیموری توجه خاص به 
 گسترش آن داشته اند.
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( هم عصر میرک نقاش، ذوفنون زمان و در تذهیب و 389 -مالحاجی محمد نقاش هروی)؟  -5
از وی رنجیده خاطر گشت و از سال  تصویر مهارت تمام داشت، مدتی کتاب دار علی شیرنوایی بود

(. به گفته خواند میر نجار ماهری نیز 899: 8999قمری، به شاهزاده بدیع الزمان پیوست )قمی، 318
( و احتمال می رود برخی از حکاکی های روی دیوار هرات همین 882:/ 8972بوده است )خواندمیر، 

 هنرمند انجام داده باشد.

قمری( از شاگردان مکتب نقاشی بهزاد در هرات دوره سلطان حسین  3قاسم علی چهره گشا)قرن -9
بایقرا است که نقاشی را در کتابخانه علی شیر نوایی فراگرفته و از اساتید این فن به حساب می آمده 

کسفورد است،  131است. نقاشی او در نسخه خطی سال  قمری، خمسه نظامی در کتابخانه بورلی آ
(. این 889: 8999جماعت صوفیه در باغ سبز و خرم را نشان می دهد )زکی،  بهترین آن ها تصویری از

 تصویر هفت نقاشی دارد که در آخر یکی از آن ها مشخصا نام قاسم علی نقاش درج شده است.

نقاشی مکتب هرات فقط به آن شهر محصور نماند بلکه به دلیل اوج هنری و شکوفای طرح و زیبای 
نستان نیز تاثیر مستقیم گذاشت. دیماند می گوید: از این که شاه اسماعیل که داشت به خارج از افغا

قمری، بهزاد و تعدادی از شاگردان اورا ) شیخ زاده و سلطان محمد که قبل از آن  389صفوی در سال 
به تبریز آمده بودند(  به تبریز منتقل ساخت، می توان بهزاد را موسس مکتب نقاشی صفوی تبریز به 

( چون بسیاری از نقاشی های دوره صفویه تحت اشراف مستقیم 98 – 55:  8918د )دیماند، شمار آور
بهزاد یا شاگردان وی صورت گرفته است. حتی سلطان محمد از ندیمان شاه طهماسب گردید و شاه از 
 وی درس نقاشی فرا می گرفته است. تایتلی نیز عقیده دارد که مکتب هرات در دوران پیربوداق

قمری، از هرات به شیراز سفرکرده بودند هم چنان  175انشاه( توسط هنرمندان که دراوایل)پسرجه
 8595قمری/   382(. بازهم دیماند می گوید: در حدود سال 98: 8918فعال باقی ماند )شایسته فر،

را میالدی عده ی زیادی از نقاشان و خوشنویسان مکتب هرات به بخارا منتقل یا تبعید شدند که در بخا
ب،  به همان اسلوب مکتب هرات و به خصوص سبک بهزاد به کار خود ادامه دادند. البته محمود مذهِّ

( و از طرفی، 95:  8918از شاگردان میرعلی خطاط، قبل از این به بخارا رفته بوده است )دیماند، 
نشان می دهد و نقاشی های بازمانده از هند دوره باُبر تیموری نیز تا حدودی اسلوب مکتب هرات را 
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همه محققین به تاثیر اسلوب نقاشان مکتب هرات و تبریز به آن اشاره نموده است. مکتب نقاشی هرات 
 به گفته زکی دارای سبک خاصی بوده که در ادامه به تمایزات آن اشاره می گردد.

 مهم ترین تمایزات مکتب نقاشی هرات عبارتند از:

 اظر بهاری.. مناظر زیبای گلها و گلزارها و من8

. به کارگرفتن رنگهای درخشان آبی که هیچگاه خروج از رنگی به رنگ دیگری وحدت و استقالل آن 2
 ها را متزلزل نمی کند

 . مناظر طبیعی کوه و تپه های که به شکل اسفنج کشیده شده است. 9

:  8999زکی، . ایجاد هماهنگی و نسبت معقول و مقبول میان اشخاص و ساختمان ها با سایر مناظر)8
811 .) 

البته مهم ترین ممیزه مکتب هرات حذف عنصر چینی)چهره حیوانات( از نقاشی های دوره تیموریان 
است که این نشان دهنده رعایت آموزه های دینی و اسالمی در نقاشی از سوی هنرمندان و نقاشان 

 مکتب هرات است.

ه جلد سازی، صنعت صحافی) به نقاشی، طراحی و خطاطی در قلمرو خود محصور نمانده بلک
خصوص چرمی( این دوره را نیز به حد کمال رسانده که با نهایت دقت و مهارت انجام می شده است. 
ترکیب بندی روی جلد نسخه های مصّور دوره تیموریان معموال؛ زمینه مستطیل با ترنجی در وسط، دو 

می سطح آن با طرحهای از اسلیمی های سر ترنج باال و پائین و نیز چهار لچکی در چارگوش که تما
گل و گیاه و تزیین شاخ و برگ بر زمینه سیاه روی جلد بوده که به عقیده بلر، همین طرح و نقش مایه ها 
به قالی بافی این دوره منتقل شده است و نمونه های از این جلد ها در کتابخانه توپقاپوسرای ترکیه 

یک نمونه بسیار بدیع و عالی از جلد یک نسخه از مثنوی  (. بلر ،819/ 8: 8912است )بلر و ام، 
قمری برای سلطان حسین بایقرا، در هرات تهیه شده  199مولوی جالل الدین بلخی آورده که در سال 

شباهت های میان تزیین نسخ خطی و هنر قالی بافی وجود دارد، مانند » است . آلبر، می گوید:
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 – 97: 8919)البار،« به سبک آرابسک طالیی تزیین می کردند.صحافی با چرم نازک که با فلز گرم 
(. نقاشی، نگار گری و طراحی این دوره روی جلد کتاب و حتی قالی ها اثر گذاشته که از جنبه  91

 هنری با ارزش و پیوند صنعت قالی بافی و نقاشی را به وضوح نشان می دهد.

نوشتن و قلم قسم یاد نموده  و هم تعلیم آن را به  .شیعیان، خط و خطاطی دوره تیموریان: خداوند به2
خود نسبت داده   و پیامبر اسالم )ص( نیز زیبای خط را برای وضوح، روشنای، گسترش حق مؤثر  و 
کلید گشایش روزی  می داند. از آن جای که هنر خط بدور از درگیری های اجتماعی و سیاسی بیشتر 

یده شعرای مسلمان بوده مورد توجه علما، حکما و در خدمت استنساخ آیات قرآن، غزل، قص
فرمانروایان تیموری قرار گرفته و نسخه های بسیار نظیف و گرانبها از آیات کالم الله مجید و نمونه 
اشعار شعرایی مسلمان درهمین مکتب هرات دوره تیموریان به وجود آمده و دوره طالئی تاریخ خط و 

یل وضعیت نابسامان افغانستان و بی توجهی متولیان فرهنگ و هنر خوشنویسی را رقم زده است که بدل
بخشی از آن ها در دیگر کشورهای اسالمی، اروپای و آمریکای نگهداری می گردد.که در ادامه به انواع 

 خط و آثار خطی این دوره اشاره می گردد.

؛ نسخ، ُثلث، ُمَحَقق، . انواع خط: انواع خطی که در دوره تیموریان کتابت می گردیده شش نوع8/9
ریحانی، ِرقاع و توقیع را نام برده شده است. که البته در سده سیزده خطاطان و خوشنویسان خط 

ابداع نمودند که بیشتر نامه « َتَرُسل» یا « تعلیق»دیگری را از ترکیب خط های نسخ، ِرقاع و توقیع به نام 
ن چهاردهم م شیوه دیگری در خطاطی از ترکیب های دولتی با آن نگاشته می شده است. و در نیمه قر

نهادند که به خط خراسانی شهرت دارد. این « نستعلیق» دو قلم نسخ و تعلیق به وجود آمد که نام آن را 
شیوه در کتیبه نویسی، دیوار نویسی، کتاب، رساله فرمان ها کار برد بیشتر داشته است. چون تزیین 

ط قرار داشت، از ترکیب تعلیق و نستعلیق خط دیگری به نام خط همیشه مورد توجه هنرمندان خطا
ایجاد کردند که در رساله ها و مکتوب های دولتی و غیر دولتی کار برد داشته « شکست»یا « شکسته»

است و این هنر ارزشمند از زمان های دور تا به امروز در افغانستان حفظ گردیده و هم اکنون نیز 
 وجود دارد. استادان ماهر دراین زمینه
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. انواع آثار خطی دوره تیموریان: آثار خطی این دوره را می توان در نسخ قرآنی و ادعیه، برخی 2/9
 شعرای مسلمان تقسیم بندی  نمود. –غزل یا قصیده  –کتاب های تاریخی یا دینی واشعار 

 . آثار خطی قرآنی و حدیثی8/2/9

ی قرآن به خط همین هنرمند که هر صفحه به غور( نسخه خط  115 -الف. عبدالله طباخ هروی)؟ 
سه نوع خط می باشد و از کتابخانه شاهان هند به کتابخانه عمومی کابل آورده شده است )حبیبی، بی 

قمری از سوره ناس تحریر گردیده در بخش  185(. نمونه از خط همین هنرمند که در سال 715تا:  
آمده است )حافظ ابرو،  19و تصویر شمار  8281تصاویر کتاب زبده التواریخ حافظ ابرو صفحه 

اسفند  28(. از قرآن خطی بسیار نفیس به خط عبدالله طباخ هروی روز جمعه 8281/ 2: 8972
با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران و محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات  8938

گاد روی نمایی گردید. به گفته مجید قاسمی رئیس و فناوری ایران در دانشگاه خاتم توسط بانک پاسار
دانشگاه خاتم این نسخه خطی برای چاپ به آلمان فرستاده شده و با مرغوب ترین کاغذ و البته با چرم 

 ایرانی جلد گردیده است.

ب.محمد حسین الماس، قرآن به خط ثلث این هنرمند در کتابخانه علوی مزارشریف است )حبیبی، 
 (.912بی تا:  

قمری، از این هنرمند موجود است که در  189ج. محمود سلطانی، قرآن به خط نسخ ریحانی 
 (.819دارالسلطنه هرات کتابت گردیده است )حبیبی، بی تا: 

قمری، تحریر یافته در انستیتوی آثار  388د.جمال الدین محمد هروی اثر خطی او از تفسیر  چرخی، 
 (.299/ 2: 8979ان،  خطی تاجکستان است)موجانی و علی مرد

ذ. میرکامل بن میر شاه عوض بن ... ولی روستاقی، اثر خطی او از تفسیر چرخی در انستیتوی آثار 
 (.291تا  299/ 2خطی تاجکستان است )همان، 
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ق در شهر هرات 312ر.احمد بن نعمت الله هروی، تفسیر قرآن به خط نستعلیق او که در ربیع الثانی
 (.211: 8919در کتابخانه آستان قدس رضوی مشهد است)صدرائی، 218اره کتابت گردیده و به شم

قمری، در موزه هرات است )حبیبی،  398ز.جالل الدین هروی، تفسیر حسین، به خط نسخ خفی او، 
 (.981بی تا:  

قمری از این هنرمند در  8198س.عبدالله بن علی، نسخه خطی نستعلیق و نسخ از شرح نهج البالغه، 
 (. 993ه عمومی کابل است)همان: کتابخان

 . آثار خطی به صورت کتیبه، شعر و دعا2/2/9

قمری، در کتابخانه  391الف. میرعلی کاتب هروی. دو قصیده منسوب به حضرت علی)ع( 
(. مناجات حضرت علی)ع( در ارگ کابل 952مالمحمد صدیق هروی درهرات )حبیبی، بی تا: 

ی حرم امام رضا )ع( را همین خطاط نوشته است )شایسته فر، (. و تعدادی از کتیبه ها952)همان: 
8918  :88.) 

( معروف به سلطان الخطاطین، کاتب دربار سلطان حسین بایقرا و 383 -ب. سلطان علی مشهدی )؟
سال در هرات  97( حدود 93:  8999قمری )زکی،   382تا  175امیر علی شیر نوایی که از سال 

تن، تذهیب کاری نفیسه و رسامی برجسته و ... مشغول بوده و کتیبه های زیسته، همه روزه به نگاش
بناهای خیریه و مساجد هرات را که از بناهای سلطان حسین بایقرا و امیر علی شیر نوایی بود به خط 
نستعلیق اعال می نگاشته است. از جمله کتیبه هایی برجسته او کتیبه های باغ جهان آرای هرات 

قمری، در دارالکتب مصر موجود   139( و نسخه خطی بوستان سعدی، 891-853:  )ایرانی، بی تا
 (.882:  8999است )زکی، 

ابوالمظفر سلطان  -؟ ( خطاط برجسته و مشهور دوره تیموریان - 111ج. موالنا اظهر )اطهر( هراتی)
ان تیموری اهدا را با خط زیبا نوشته و به بارگاه همان سلط« ناد علی» است که دعای  -محمد بهادر

ورق از آثار هنری او در کتابخانه دانشگاه  25( یک آلبوم حاوی 898/  2: 8951نموده )واصفی، 
 (.799علیگر هند است )حبیی، بی تا:  
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 . آثار خطی به صورت کتاب9/2/9

الف. از خطاطان بسیار معروف دوره تیموریان، علی بن محمد هروی بنائی)یا کمال الدین بنائی( 
( از سر آمدان  381 -( معروف به موالنا بنائی هروی ) ؟889: 8911محمد سبز بنا )بابر،  فرزند

روزگار در خط، موسیقی و شعر است که غزل، مثنوی و تصنیفاتی در موسیقی نیز دارد و دیوانی در 
( که به دو 852:  8997ترتیب داده است )آذر،« حالی» پاسخ به غزل های سعدی و حافظ با تخلص

خطی از وی اشاره می گردد: اولی از کتاب تاریخ شیبانی در انیستیتوی شرق شناسی ابوریحان  اثر
( و نسخه دوم از همان کتاب به نام 73/  8: 8979بیرونی تاشکند )ارون بایف، موجانی و موسایف 

 (.99/  8: 8979فتوحات خانی که در انستیتوی آثار خطی تاجکستان است )موجانی و علی مردان، 

قمری( از سادات حسینی  358 -ب. دیگراز خطاطان شناخته شده این دوره میرعلی کاتب هراتی)؟
( است که رساله 877 -875هرات شاعر و از کاتبان در بار سلطان حسین بایقرا )حبیبی، بی تا: ، 

ده و منظوم در باره خط، ساختن جوهر، چگونگی کاغذ، رنگها، قلم، قاعده نوشتن و  ... را تالیف نمو
(. از میرعلی هروی 81/  9: 8973به شاه اسماعیل صفوی هدیه نموده است )موجانی وعلی مردان،  

صفحه، سال  819نسخ زیبای خطی در موزه های دنیا موجود است: نسخه خطی خمسه نظامی حدود 
( مخزن 781( بوستان سعدی در مجموعه گل بنکیان پاریس)همان: 815قمری )حبیبی، بی تا:   321

( حدیقه السعدا، ترجمه عربی روضه 789قمری در کتابخانه ملی پاریس)همان:  388اسرار نظامی، 
 (.715نگهداری می گردد) همان:  519الشهدا، در کتابخانه قاهره شماره 

ج.. عبدالباقی مشهور به خالدارمحمد، یک اثر خطی او ازکتاب بدایع االنشاء تالیف یوسف هروی در 
(. این کتاب درزمینه 25/   8: 8979تاجکستان است )موجانی و علی مردان،   انستیتوی آثار خطی

قمری  381ادبیات، علوم ادبی، علم انشاء، مجموعه نامه ها به اشخاص عالی رتبه است که در سال 
 برای پسرش رفیع الدین حسن در هند نوشته است.

لرموزتالیف امیر حسینی غوری در د. معزالدین محمد حسینی، یک اثر خطی او از کتاب عرفانی کنزا
 (.851-883: 8911کتابخانه انجمن آثار ومفاخر فرهنگی است) انجمن آثار مفاخر فرهنگی، 
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ر. حسن محمد کاتب، نسخه خطی نستعلیق به قلم وی از کتاب اخالق محسنی تالیف واعظ کاشفی 
نهگداری می گردد  قمری تحریر گردیده و به گفته حبیب در موزه هرات 398هروی است که در 

 (.987)حبیبی، بی تا:  

قمری( یک اثر خطی او از کتاب جامع الفواید اثر  8821 -س. محمد هاشم بن محمد ابراهیم)؟
/  8: 8977، در مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی است )منزوی، 99757یوسف هروی به ش ثبت

78.) 

عجوبه زمان و یکی از چهل تن قمری( خواهرزاده بهزاد از ا 379-ص. محب علی هراتی)؟
اساتیدخوشنویس کتابخانه بایقرا به شمار می آمده که شاه طهماسب او را از هرات به قزوین آورد و از 

 (.222آن پس در کتابخانه شاهی قزوین مشغول نسخه برداری کتب گردید )ایرانی،  بی تا:  

                                                                                                                                                         نتیجه
تمدن اسالمی در هرات دوره تیموریان  با هنر اعم از خطاطی، تذهیب، مینیاتوری، نگارگری و آن چه 

رات توسعه و تا اطراف مربوط به صنعت کتاب و کتاب آرایی و به خصوص با ایجاد مکتب نقاشی ه
شهرهای خراسان بزرگ حتی بخش های از شبه قاره هند گسترش یافته است به گونه که به گفته برخی 
از محققین تاریخ هنر اسالمی دامنه وسیع آن در طرح و  نقش قالین های اروپای قرن پانزده و شانزده 

 میالدی دیده می شود. 

ققین تاریخ هنر و  تمدن اسالمی دوره تیموریان از بینش و هرچند درمنابع تاریخی و پژوهش های مح
نگرش مذهبی نقاشان، مینیاتوران، نگارگران، خطاطان و طراحان نقش و طرح قالین های دوره 
تیموریان سخن گفته نشده است اما تحلیل نگاره ها، انتخاب کلمات، و صحنه های تاریخی از وقایع 

ی ها به کار گرفته شده نشان دهنده باورهای اختصاصی تشیع و حوادث مهم صدر اسالم که در نقاش
امامیه و در نتیجه دلیل روشنی بر نقش اساسی هنرمندان شیعیان افغانستان در ایجاد یا گسترش 
رنسانس اسالمی هنری دوره تیموریان است. این در حالی است که رشته های مختلف علوم متداول از 
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قه، حدیث، تفسیرو حتی نجوم که در همین دوره در سمرقند با زیج قبیل پزشکی، ریاضی، جغرافیا، ف
 الغ بیگ به اوج شکوفای رسیده بود در هرات دیده نمی شود.

آخرین مرحله تاریخ نگاری اسالمی به سبک مورخین پیشین مسلمان در این دوره آن هم توسط چند 
 ه آن پایه به وجود نیامده است.مورخ صاحب نام شیعی درهرات صورت گرفته که کتاب تاریخ دیگری ب

در زمینه اخالق نیز که از عناصرمهم شکل گیری هرتمدن به حساب می آید گزارش های تاریخی دوره 
تیموریان نشان دهنده نقش مهم علما ی شیعه  در بیان مسایل اخالقی و اصالح جامعه بر اساس 

مدارس، مساجد و دیگر اماکن  الگوی اسالمی است که جلسات آن به طور مداوم در خانقاه ها،
 عمومی دولتی و خصوصی هرات برگزار می شده است.

می توان هرات دوره تیموریان را مرکز رشد و توسعه هنری تمدن اسالمی اعم از خطاطی، نقاشی، 
تذهیب،  نگارگری و مینیاتوری به حساب آورد که بر اساس استنباط برخی از پژوهشگران تاریخ هنر 

ح و نقش قالین های دوره تیموریان در هرات اثر گذاشته و به اشتباه این قالین  ها به اسالمی در طر
 یز یا اصفهان نسبت داده شده است.شهرهای دیگر مثل تبر

                                                                                                                                                       کتابنامه

 قرآن کریم

( فهرست نسخه های خطی فارسی و عربی، تهران، کتابخانه انجمن آثار 8911انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،)
 .8ومفاخر فرهنگی، چ

( فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران، تهران، کتابخانه ملی جمهوری اسالمی، 8919انوار، سید عبدالله)
 .5م، جچاپ سو

 «. فرهنگسرا» ایرانی، عبدالحمید،) بی تا( پیدایش خط و خطاطان، تهران، انتشارا سیاولی 

 .8( آتشکده آذر، به اهتمام سید جعفر شهیدی، بی جا، موسسه نشر کتاب، چ8997آذر، بیگدلی،)

 .8( تاریخ کتاب، ترجمه محمد خادمی،تهران، کلیدر، چ8919آلبر، البار، )
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 .8( تاریخ چاپ در ایران، تهران، کتابخانه طهوری،چ8971) بابازاده، شهال،

( بابرنامه، ترجمه شفیقه یار قین، کابل، انستیتوت دیپلماسی و مطالعات 8911بابر، ظهیر الدین محمد،)
 .8استراتژیک وزارت خارجه افغانستان،چ

یموریان وصفویان، تهران، ( هنر شیعی، عناصر شیعی در نگارگری و کتیبه نگاری ت8918شایسته فر، مهمناز،)
 .8موسسه مطالعات هنر اسالمی، چ

( هنر و معماری اسالمی در ایران و آسیای مرکزی دوره ایلخانیان و 8912بلر، شیال اس و جاناتان، ام، )
 .8. ج8تیموریان، ترجمه سید محمد موسی هاشمی گلپایگانی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چ

 .8( نهج الفصاحة، تهران، دنیای دانش،چ8912م،)پاینده، ابو القاس

ق( الذریعه الی تصانیف الشیعه، ترجمه محمدرضا حکیمی، قم، اسماعیلیان، چاپ 8811تهرانی، آقا بزرگ،)
ق تهران، کتابخانه اسالمیه مورد 8931جلد بسیتم این کتاب با تصحیح احمد منزوی چاپ   8، 9سوم، ج 

 استفاده قرار گرفته است.

( زبده التواریخ، تصحیح سید کمال حاج سید جوادی، تهران، نشر نی و سازمان 8972ابرو، عبدالله،) حافظ
 .2، ج8چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،چ

 حبیبی، عبدالحی،)بی تا( هنر عهد تیموریان و متفرعات آن، بی جا، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

مآثر الملوک به ضمیمه خالصه االخبار وقانون همایونی، تصحیح میر هاشم  (8972خواندمیر، غیاث الدین،)
 .8محدث،   تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چ

( فهرست نسخ خطی فارسی گنجینه 8979ارون بایف، عظام الدین، موجانی، سید علی و موسایف، شاه نیاز)
مرکزمطالعات  -طالعات سیاسی و بین المللیانستیتوی شرق شناسی ابوریحان بیرونی تاشکند، تهران، دفترم

 ) بخش اول(.8، ج8آسیای مرکزی و قفقاز ، چ

( راهنمای صنایع اسالمی، ترجمه: عبدالله فریاد، تهران، انتشارات علمی و 8918دیماند،پرایس اسوند،)
 .8فرهنگی،چ
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)در 8تهران، اقبال،چ( تاریخ صنایع ایران بعد از اسالم، ترجمه محمدعلی خلیلی،8999زکی، محمد حسن،)
 قطع جدید(.

( مطلع سعدین و مجمع بحرین، به اهتمام عبدالحسین 8919سمرقندی،کمال الدین عبدالرزاق،)
 ، دفتر اول.2، ج8نوایی،تهران،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چ

نه حضرت ( فهرست کتاب های چاپ سنگی کتابخانه آستا8919صدرایی، علی، و حافظیان، ابوالفضل)
 .8معصومه، قم، آستانه مقدسه،چ

( فهرست نسخه های خطی گنجینه قرآن، قم، مرکز ترجمه قرآن به زبانهای 8919صدرایی، علی،)
 .8خارجی،چ

ق( االصابة فی تمیز الصحابة، تحقیق: عادل احمد عبدالموجود و 8885عسقالنی، احمد بن علی ابن حجر،)
 .8.ج8میه، چعلی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العل

( سیری در کتابخانه های هند و پاکستان،تهران،انجمن مخطوطات ایران و 8979عطاردی، عزیزالله، )
 .8انتشارات عطاردی، چ

( گلستان هنر، به اهتمام: سهیلی احمد خوانساری،  8999قمی، قاضی میر احمد بن شرف الدین منشی،)
 .9تهران، کتابخانه منوچهری، چ

 .8، دانشگاه تهران،چ22( ایرانشهر، نشریه شماره 8982و در ایران،)کمیسیون ملی یونسک

( فهرست نسخه های خطی مرکز دایره المعارف بزرک اسالمی،تهران، مرکز دایره 8977منزوی، احمد،)
 .8، ج8المعارف بزرگ اسالمی،چ

خطی  ( فهرست نسخ خطی فارسی انستیتوی آثار8979موجانی، سیدعلی و علی مردان، امیر یزدان،)
 .2، 8، ج8تاجکستان، تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه ایران،چ

( فهرست نسخ خطی فارسی انستیتوی آثار خطی 8973موجانی، سیدعلی و علی مردان، امیر یزدان،)
 .9، ج8تاجکستان، تهران، کتاب خانه بزرگ آیت الله مرعشی، قم، چ

 .8. ج2فا، تصحیح جمشید کیان فر، تهران، اساطیر، چ( تاریخ روضه الص8915میرخواند، میر محمد )
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 .8ق( الرواشح السماویة في شرح األحادیث اإلمامیة، قم، دار الخالفة، چ8988میرداماد، محمدباقر،)

 .2و8، ج2( تاریخ نظم و نثر در ایران، بی جا، انتشارات فروغی،چ8999نفیسی، سعید، )

اریخ، ترجمه: پوهاند دکتر جالل الدین صدیقی، کابل،کمیته ( تذکره التو8995نورالدینوف، شمس الدین،)
 .8دولتی طبع و نشر،چ

( بدایع الوقایع، تحقیق: الکساندربلدروف، تهران،انتشارات بنیاد فرهنگ 8951واصفی، زین الدین محمود، )
 .2و 8، ج2ایران،چ

 .8.ج8میرکبیر،چ( ظفرنامه، به اهتمام: محمد عباسی، تهران، موسسه ا8999یزدی، شرف الدین،)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




