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  اندک نگاھی به فرھنگ تيموريان
  

را  او ھنرمند پروری ادحفا. کرد  و ھنرمندان سخت حمايت میء از علمان امير تيمورابای ما حضرت صاحب قربا

برخی از پژوھشگران  ی و بنياد ھای پر عظمت و افسانه ئپيشرفت چھره ھا به باور . ددنبو به ارث برده ویاز 

 بايسنغر بابر ميرزا،  مانند شاھرخ ميرزای تيموری، گوھرشاد بيگم،خاندان تميوری ھای مداوم   حمايتمحصل

و  ئیشير نوا  و وزير او، اميرعلیميرزا بابر ، سلطان حسين بايقرا، نادره بيگم،ءنسا زيب ميرزا پسر شاھرخ،

  . است،بودندخود ذاتا ھنردوست که  شاھزادگان تيموری ديگر

به شرط آنکه از آن ريشه . دھد درخت پرثمر باشد، نوده اش در ھر درخت ثمر میۀ بزرگان گفته اند اگر  ريش

 بودسازی   نقاشی، معماری، کاشی ھایدور تيموريان اساس بنياد فرھنگ، رشد ادبيات، جالی ھنر .حفاظت شود

  .دانند عصر رنسانس میآنرا از لحاظ ھنری و فرھنگی است کهميراث فرھنگی  قرن نھم ھجری عالی  کيفيت که

 پيشرفت علوم تميوريان است که در حوزه ھای مختلف به عالم ازديگری ۀ گوھر شاد نمونۀ دانشگاه بزرگ مدرس

سازی،   چون کاشیرونق فرھنگ و ھنر تيموريان در ابعاد مختلف . ن نموده استو دانشمند، شاعر و نويسنده بيرو

 از آنزمان تا تراشی، نقاشی، خطاطی، مينياتوری، تذھيب، صحافی و کاغذسازی به اوج خود رسيده بود که سنگ

  . حيرت آور استامروز

ھم  ان تيموري  است کهتيموريان پر بارو قدامت باستانی و فرھنگ گواه روشن از تاريخ ھای اعمار شده   بنا 

روشن شايستگی  ۀ و عالم و ھر يک ازصدھا بنا ساخته شده در آن دور دانشمند ، مشوق ھنرمند حاکم بودند و ھم

اگر ( :دانشمندی گفته است. تا جھان به گذشته ھای تاريخی خويش فخر نمايند. حفظ ميراثھای جھانی را دارند

ثروت خود را از دست دادی ، چيزی از دست ندادی ، اگر صحت خود را ازدست دادی يک چيزی را از دادی ، 

   .)ھر گاه زبان و فرھنگ خود را از دست دادی در حقيقت ھمه چيز از دست داده ای

 ئیدگار آبا در صده ھای اخير توجه به ميراث مان تيموريان گذشته درخشان چند قرن از زمان طلوع  ستاره

کمرنگتر شده به صدھا بنا فرھنگی دور تيموريان که نمايندگی از عظمت و گواه از  تاريخ " تيموريانۀ دور"ما

عظيم غرور ملی ماست و تحقيق، حفظ ۀ بايد بدانيم و بپذيريم درخشش آن گنجين .ماست به خرابه ھا مبدل شده است

  .و حراست آنھا بر ما دين است
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 تيموريان ساختۀ  نمونه ھای از ميراث دورمسجد جامع ھراتو" ع"ه حضرت علیروض
 

   
  اما امروز مانند صدا از ما  رو بودم،د خواھد گفت من روزی صاحب ، شان و شوکت نيآاگر اين بنا ھا به زبان در

توانند با حسد بر حالم می  دشمانان من تا می. م ھر روز می تکدنی از بدئبه تلی از خاک تبديل شدن استم  و پرچه ھا
  .بيبيندخندد دوستان مرا نمی خواھند 

  
  
  
  


