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 مد عـلی کـهزادـشادروان استاد احـ

  "بنياد فـرهـنگی کـهزاد": فـرستـنده

 
 

  هرات از روزنۀ نگاه بابر
 از خالل کلمات آن يکی از مردان بزرگ و باريک بين و دقيق  جمله ايست که"هرات از روزنۀ نگاه بابر" 

تاريخ نشان .  مشاهده ميکنيم"هرات"تاريخ را در يکی از شهرهای بزرگ و مجلل و با شکوه آن عصر يعنی در 
 در اثر دعوت ٩١٢ گرفت و در سال "مقيم ارغون" هجری قمری کابل را از دست ٩١٠ل ميدهد که بابر در سا

  .يرزا پادشاه ساللۀ تيموری به هرات رفتسلطان حسين م

 در تاريخ افغانستان از نظر حوادث سياسی، اجتماعی، عمرانی و فرهنگی اهميت ٩١٢ و ٩١٠سال های بين 
 زيرا در طی اين ،خاصی دارد و در تاريخ خصوصی دو شهر افغانستان، کابل و هرات بيشتر قابل مالحظه است

الخره وفات پادشاه پير و اودمان تيموری با ظهور بابر و شيبانی خان و بدو سال يکطرف دورۀ عروج و شکوه د
 هرات سلطان حسين ميرزا به پايان ميرسد و از جانب ديگر با استقرار مرد حادثه جو و آواره ولی ۀسالخورد

ود و مرکز ی چون ظهير الدين محمد بابر در کابل دورۀ جديدی در تاريخ افغانستان آغاز ميشاتيزبين و با اراده 
  .ثقل اداری که بيشتر در هرات متمرکز شده بود، به کابل انتقال ميکند

 هجری قمری با سال سی و ششمين سلطنت سلطان حسين ٩١٢رفتن ظهير الدين محمد بابر به هرات در سال 
ميرزا متصادف است و اين رفتن هم در اثر دعوتی صورت ميگيرد که از طرف شاه هرات بعمل آمد و آنهم 

ی مترقبه رسيد يک سلسله پيش آمد هاداستانی دارد بدين نحو که چون پادشاه تيموری هرات در سال های پيری 
و غيرمترقبه دو نفر از حادثه جويان يکی شيبانی خان ازبک و ديگر ظهير الدين محمد بابر را که هر دو بين 

کی کابل را گرفت و ديگری رخ  وارد حصص شمالی کشور ساخت تا اينکه ي،خود نقاضت و دشمنی داشتند
سلطان حسين برای استمداد از بابر، وی را دعوت به رفتن هرات کرد ولی هنوز مهمان .  بطرف هرات آورد

بابر که عزم .  دربار هرات تازه به عالقه کهمرد رسيده بود که خبر وفات سلطان حسين ميرزا اشتهار يافت
 و در ميان جار و جنجال و شده به مسافرت خود ادامه دادمراجعت بکابل داشت چون ديد به هرات نزديک 

دو خود را پادشاه ميخواندند، الزمان ميرزا و مظفر ميرزا که هرهای پسران پادشاه متوفی يعنی بديع  مخالفت
  .وارد هرات گرديد

نفاق انگيز محض همينقدر متذکر ميشويم که بابر از مشاهدۀ اوضاع . اينجا به پيش آمدهای سياسی کاری نداريم
 روزی که در آنجا ماند به رهنمائی های يوسف علی ٢٠اوالد سلطان حسين ميرزا متاثر شده و در مدت 

کوکلتاش از آثار عمرانی و مقامات متبرکه و آثار شگفت انگيز بزرگترين شهرهای خراسان و پايتخت باشکوه 
 شرح مفصل آن را خود در تزک خود نقل  هجری در هرات که٩١٢چشم ديد بابر در سال . تيموريان ديدن نمود

کرده است، اهميت بسياری دارد زيرا نوشته های آن در موقعی که دورۀ عظمت تيموريان به پايان رسيده ولی 
  .آثار باشکوه عمرانی و هنری آن دوره هنوز پابرجا باقی است، بی نهايت قيمتدار است
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بابر از شخص شخيص سلطان حسين ميرزا و از مساعی او و ساير شاهان تيموری و نوابغ رجال آن عهد و آن 
سامان بخصوص از کفايت و درايت وزير علم پرور آن دوره، امير علی شير نوائی، بسيار تقدير ميکند و دورۀ 

 روز اقامت ٢٠بابر در . واند ميخ"عجيب زمانی"تيموريان و مخصوصُا عصر و زمان سلطان حسين ميرزا را 
خود در هرات هر روز قسمتی از مقامات متبرکه و آثار عمرانی را مشاهده ميکرد و تا جائی که از نوشته های 

،  باغ جهان آرا ، طربخانه، باغ سفيد ، علی شير ۀ باغچ،نو باغ : خود او معلوم ميشود نقاط مختلفی مثل
 آرامگاه موالنا ، تخت حاجی بيگ ، تخت سفر  ، خيابان گازرگاه ، باغ نظرگاه ، تخت آستانه ،گازرگاه

آرامگاه ،  حوض ماهيان ، غازگاه مختار ، مزار شيخ زين الدين ، الدين ء آرامگاه شيخ بهأ،عبدالرحمن جامی 
 باغ ،  باغ زاغان ، مسجد جامع ،مقبرۀ گوهرشاد ،  مدرسۀ گوهرشاد ، باغ خيابان ، الدين رازی امام فخر

 عمارات شمال جهان ، حوض کالن ، دوازده برج ،  مقوی خانه ،  خواجه طاق ،  پل ماالن ، آق سرای ، ده زبي
 مدرسه ،  دروازه های قلعۀ هرات ،  بازار ملک ،  مسجد جامع ملکان ، مدرسه شيخ االسالم ، چار سوق ،آرا 

 حمام و ،  خانقاه خالصه و اخالقيه  مدرسه،  مسجد قدسه  ،  مقبرۀ قدسه، کنار جوی انجيل ،بديع الزمان 
  . و بسيار جاهای ديگر را ديدن نموددارالشفا، صفائيه و شفائيه

هر کس بهر کاری که مشغول بود همت و غرض او "قراريکه بابر خود به مالحظه ميرساند در عصر تيموريان 
فت انگيز عمرانی و عامل اصلی  در واقع روح تمام کارهای نفيس و شگ".آن بود تا آن کار را به کمال برساند

تمام موفقيت های بينظير اهل علم و هنر دورۀ تيموری را در همين جملۀ بابر ميتوان يافت زيرا تا کسی به کمال 
 اکمال ۀنباشد، کار مربوطۀ خود را به پايکار و پيشۀ خود عالقه نداشته باشد، بعبارت ديگر تا عاشق پيشه خود 

 کاخ ها و کوشک ها و مسجد ها و حوض ها و مظاهر هنرنمائی بديع ۀعد از مالحظبابر ب. يده نميتواندرسان
 او به ۀکاری که مشغول بود غاي هنرمندان آن دوره به اين صراحت رسيد که اهل هنر اين زمان و هر کسی بهر

  .کمال رسانيدن آن کار بود

ات ديده و اسم برده از نظر فن معماری و کاخ ها و باغ ها، مساجد و مدرسه ها و زيارتگاه هائی که بابر در هر
که دانشمندان   عصر تيموريان هرات بود و قراریۀ معرف روح رونيسانس صنايع مستظرقشگفتی های هنر

 شهزادگان و شاهان و رجال بزرگ دورۀ تيموريان به مراتب از شاهزادگان و ،غربی علی العموم مينويسند
  .يا در حمايت و تشويق اهل هنر صرف مساعی ميکردندامنای معاصر خودشان در فرانسه و ايتال

 او در اين شهر بزرگ تاريخی و يادداشت های سودمندی که مبنی بر ۀ روز٢٠فرت بابر به هرات و اقامت مسا
بر اعمال و حيث چشم ديد و شهادت پادشاه بزرگ و مدققی ه نظرات و ديدنی های خود در آنجا نوشته ب

از دريچۀ نگاه او هرات بزرگ به مراتب . طنتی ديگر اهميت بسيار دارد سلۀکارروائی های يک سالل
بزرگتر و مجللتر و باشکوه تر معلوم ميشود و در ميان آن همه آثار با عظمت، جنگ و نفاق و 
خود خواهی های پسران سلطان حسين ميرزا بر سر تخت و تاج پدر و دسته بندی های آنها 

   .گ استشاهدی بارز بر سقوط يک دورۀ بزر

 / ١٣٣٧ ميزان ١٣/                                                          

      

 
 

 


