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 چکیده

های زبان فارسی غافل نبودند، های ذاتی و قابلیتتیموریان که از ارزش

قرار  های معامری مورد استفادهای این زبان را در کتیبهطور گسرتدهبه

امکان نزدیک شدن حاکامن تیموری به رعایای  تنهانهها . این کتیبهدادند

تری های معنایی عمیقداللت ساخت، بلکهرا فراهم می زبانشانیفارس

را که با ساختار و مختصات زبان و ادبیات فارسی در این دوره مرتبط بود 

های مذکور منود. برای دستیابی به شناخت کاملی در زمینهایجاد می

های معامری تیموری با بایست در پی آن بود که زبان فارسی در کتیبهمی

چه کمیت و کیفیتی ظاهر شده است؟ بنابراین هدف، مطالعه کمی و 

های فارسی ابنیه تیموری و دست یافنت به تأثیر و کیفی محتوای کتیبه

روش  ها است.تأثرات احتاملی ادبیات فارسی و سیاست تیموریان بر آن

ای و میدانی و روش کتابخانه تحقیق، تاریخی، گردآوری اطالعات به شیوه

ترین های کمی و کیفی است. مهمارزیابی و تحلیل، تلفیقی از روش

ها حاکی از آن است که اهمیتی که حکمرانان تیموری برای زبان و یافته

های فارسی اند، موجبات رشد روزافزون کتیبهادبیات فارسی قائل بوده

در  هابهیکتدر ابنیه این عهد را فراهم ساخته است. در این بین کاربرد این 

های قلمرو تیموریان بوده است. ابنیه خراسان بیشرت از سایر بخش

های فارسی به نظم بوده و مطالب حکیامنه و احداثیه اکرثیت کتیبه

ضامین داده است. پس از آن، مها را تشکیل میمضامین غالب در آن

صوفیانه و مدح شاهان و ابنیه، فرمان حکومتی یا وقفنامه، دعایی، 

عرفانی و شیعی قرار دارند. از این میان اهمیت مضمون مدح ابنیه در این 

نکته است که از رشد معامری این عهد کامالً متأثر بوده است. همچنین 

اهده ها قابل مشانعکاس کیفیاتی از ادبیات فارسی این عهد در کتیبه

ها که هم در محتوای کتیبه خیتارمادهاست و از آن جمله است فن معام و 

 شود.ها دیده میبندی صوری آنو هم در ترکیب

های فارسی، های تیموری، کتیبهبهیکت معامری تیموری، واژگان کلیدی:

 هامحتوای کتیبه

 

Abstract 

Timurid were well aware of natural values and capabilities of 

Persian language and have widely used them in their 

architectural inscriptions. These inscriptions not only made 

the rulers get close to their people, but also created deeper 

semantic implications associated with the structure and facets 

of Persian language and literature of that era. In order to gain a 

thorough knowledge in these respects, we should explore the 

quality and quantity of Persian language in Timurid 

architectural inscriptions. Therefore, the purpose of the study 

is having a quantitative and qualitative study of the contents of 

Persian inscriptions in the Timurid era and finding the possible 

effects of Persian literature and the Timurid policies. The study 

method was historical, the data was through collecting from 

libraries and fieldwork, and the evaluation and analysis 

method is a combination of quantitative and qualitative 

methods. The most important findings indicate that the 

importance that the  Timurid kings  assigned to the Persian 

language and literature has led to the ever-increasing 

development of the Persian inscriptions of that period. Using 

these inscriptions in Khorasan buildings has been more than 

the other parts of the Timurid era. Most Persian inscriptions 

were verse and the wisdom and constructive subjects were the 

dominant themes in them. The content of other texts were 

made of mysticism, eulogy to kings and building structure, 

rulers’ orders, waqf, blessing and Shiism. Among these, the 

importance of eulogy to the building structure shows that it 

was affected by the architectural growth in this era. A reflection 

of quality of Persian literature of the era is observed in the 

inscriptions, such as the techniques of riddle and chronogram 

that can be seen in the contents of the inscriptions and their 

formal composition. 

Keywords: Timurid architecture, Timurid inscriptions, Persian 

inscriptions, Content of inscriptions. 
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 مقدمه

توان قوه ناطقه کالبد بنا به شامر آورد و زبانی ها را میکتیبه

دهند، محملی است که با آن بیننده را مورد خطاب قرار می

که سیاست طبقه حاکم و فرهنگ حاکم بر جامعه را به منایش 

تواند زبان بومی منطقه و یا زبان گذارد. این زبان میمی

قدرمتندترین نیروهای حاکم بر جامعه هامنند زبان مذهب و 

قوم مهاجم باشد. در ایران عهد تیموری که  یا زبان بیگانه

زبان بود و زبان دین رسمی آن عربی، هر دوی کشوری فارسی

کاررفته است. ها برای انتقال پیام ابنیه و عامرات بهاین زبان

ی جغتایی تیموریان در اما شواهد چندانی از کاربرد زبان ترک

باشد که تیموریان، ها در دست نیست. تردیدی منیکتیبه

هامنند اسالف ترک و مغول خود مجذوب فرهنگ و ادب 

ایرانی گردیده و در تالش بودند تا از طریق اعالن رسسپردگی 

به دین اسالم و وامنود درک عمیق ادب فارسی، به مردمان 

و کسب مرشوعیت رسزمین تحت سلطه خود نزدیک شده 

منایند. از میان این دو زبان، زبان عربی قدمت و کاربرد 

های اسالمی داشته است چراکه در ایران بیشرتی در کتیبه

اسالمی همواره قدرِت دین در جامعه بیشرت از سایر عنارص 

فرهنگی بوده است. در چنین فضایی، رواج روزافزون زبان 

کاوی الزم را برای های عهد تیموری کنجفارسی در کتیبه

ترین پرسش رو، مهمکند. از اینهای آن تهییج میکشف زمینه

های تحقیق حارض این است که کاربرد زبان فارسی در کتیبه

معامری تیموری به چه کمیت و کیفیتی بوده و چه مقدماتی 

توانسته داشته باشد؟ برای رسیدن به پاسخ مناسب می

یک داده شود که در کدامها پاسخ بایست به این پرسشمی

از ادوار عهد تیموری توجه به زبان فارسی بیشرت بوده است؟ 

های معامری زبان فارسی برای بیان چه مضامینی در کتیبه

کاررفته است؟ برای بیان این مضامین از کدام انواع تیموری به

ها یا یک از ویژگیو منابع ادبی استفاده شده است؟ کدام

نگاری معامری ی در عهد تیموری بر کتیبهتحوالت ادب فارس

این عهد سایه افکنده است؟ بنابراین هدف شناسایی کم و 

نگاری عهد تیموری است. کیف کاربرد زبان فارسی در کتیبه

بایست مورد بررسی ترین نکاتی که میدر این راستا یکی از مهم

                                                           

هایی هستند که در عهد تیموری های افزوده کتیبه. منظور از کتیبه1

 اند.به بناهای موجود از اعصار پیشین منضم شده

قرار گیرد، سیاست تیموریان در رویارویی با زبان و ادبیات 

نگاری معامری ارسی و تأثیر و تأثر ادبیات فارسی و کتیبهف

ها، به تیموری است. در این راستا پیش از بررسی خود کتیبه

رویکرد تیموریان به زبان فارسی و مشخصات و تحوالت 

 شود.ادبیات فارسی در عهد حکمرانی آنان پرداخته می

ال منظور انتقمنظور از کتیبه، خط یا نوشتاری است که به

های مختلف، معنا و القای حس زیبایی به مخاطب، به زبان

های مختلف نظیر ها و اشکال گوناگون و تکنیکبا فرم

کاری، حجاری، نقاشی روی گچ و غیره بر بناها یا اشیاء کاشی

هایی طور خاص، کتیبهشود. در این مقاله بههرنی نوشته می

ی عهد تیموری بررسی خواهند شد که به زبان فارسی بر بناها

زمانی این تحقیق دوران حکومت  اند. محدودهنقش بسته

ق( و محدوده مکانی آن قلمرو پادشاهی 771-911تیموریان )

جز منطقه هندوستان که بعدها اعقاب تیموریان بر آن آنان به

بنای  48آماری این تحقیق  باشد. منونهتسلط یافتند می

شده و یا در آن ساخته دار است که یا در عهد تیموریکتیبه

الحاق شده است. مالک  ای به آنشده یا کتیبهعهد مرمت

ها به لحاظ سالمت های آنانتخاب این بناها اهمیت کتیبه

کتیبه و اصیل بودن آن بوده است. از سوی دیگر تالش شده 

این بناها از مقاطع زمانی مختلف عهد تیموری انتخاب شوند 

ها به دست آید. بیشرت کتیبهتا فهرست جامعی از این 

شده مربوط به اوایل و اواسط عهد تیموری بناهای ساخته

قمری( و بیشرت )اواخر قرن هشتم تا نیمه قرن نهم هجری

باشد. در شده مربوط به اواخر این عهد میبناهای مرمت

قلمروهای تفویض شده به شاهزادگانی چون ابراهیم سلطان 

قابل  1های افزودههای کتیبهنهو نیز در بناهای محلی، منو 

بنا حاوی  24بنای مذکور تعداد  48مشاهده است. از میان 

اند که تحلیل اصلی بر روی هایی به زبان فارسی بودهکتیبه

ها صورت گرفته است، اما بررسی برخی متغیرها، رضورت آن

 کرده است.بنا( را ایجاب می 48تر )گزینش کلی

 پیشینه پژوهش

معامری دو کتاب مرجع معامری تیموری، یعنی نویسندگان 

، معامری تیموری در خراسانو نیز  تیموری در ایران و توران
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های ابنیه این عهد به زبان و منت گرچه در توصیف کتیبه

های اند، اما مترکز و یا تحلیلی بر کتیبهها اشاره منودهکتیبه

ری اند. از سوی دیگر در مورد مضمون بسیافارسی نداشته

اختصار سخن ها خصوصاً در کتاب گلمبک و ویلرب، بهکتیبه

رو در این مقاله شده و منت کتیبه در دست نیست. از اینگفته

ها در دسرتس نبوده پرداخته هایی که منت آنبه بازخوانی کتیبه

نامه کارشناسی ارشد شده است. حسین مهرپویا  در پایان

به  ای تیموری در خراسانهای بناهبررسی کتیبهخود با عنوان 

ها کاربرد اشعار فارسی و نام شاعران این اشعار در کتیبه

ترین منبع در این زمینه، مقاله ای گذرا کرده است. مهماشاره

تعامل معامری و شعر فارسی در فر با عنوان مهناز شایسته

است که در آن فهرست نسبتاً  بناهای عرص تیموری و صفوی

های فارسی در قالب شعر از دوره تیموری و کاملی از کتیبه

ها محدود به اشعار صفوی ارائه شده است، اما این کتیبه

فارسی بوده و از سوی دیگر تحلیل تاریخی و فرهنگی 

ها ارائه نشده است. در مقاله حارض سعی مبسوطی از آن

های فارسی تر به کیفیت و جایگاه کتیبهشده با دیدی تحلیلی

 تیموری پرداخته شود. محمدحسن عرص معامریدر 

های بررسی محتوایی کتیبهزاده و همکاران در مقاله الهی

در خالل تحلیل محتوا و نوع  مساجد خراسان در عهد تیموری

های فارسی های مساجد خراسان به برخی کتیبهخط کتیبه

اند. همچنین نصیری جامی در مقاله این ابنیه نیز پرداخته

به توجه جامی،  و هرن در عرص تیموریرسآمد پیوند شعر 

ترین هرنهای عهد تیموری، شاعر بزرگ عرص تیموری، به مهم

 نگاری، در اشعارش پرداخته است.همچون معامری و کتیبه

 رویکرد تیموریان به زبان فارسی

در عهد تیموریان هر سه زبان ترکی، عربی و فارسی در دربار 

که زبان بومی »ان فارسی مورد استفاده بوده است اما تفوق زب

تاجیکان جامعه و زبان معارف متامی ادبا و ترکان شهری 

، بر دو (40 :1384)تاکسنت و همکاران، « شدبرشمرده می

زبان دیگر قابل توجه است. زبان فارسی در تاریخ، ادبیات و 

رفت. اهمیت این زبان از هامن دیوانی به کار میشعر و امور 

شود. این ابتدا با رویکرد مثبت شخص تیمور آشکار می

که سواد خواندن و نوشنت نداشته اما فرمانروای بزرگ با این

اش، ترکی، به زبان فارسی نیز مسلط بوده عالوه بر زبان مادری

هم ی برخی از جریانات ماست. تیمور نقش مهمی در توسعه

 این فارسی نگاریتاریخ»ادبی این عهد داشته است؛ در واقع 

 چون است؛ ]او[ وامدار و مرهون زیادی حدود تا دوره

)رویمر و  «کرد صادر را متامیز اثر چندین تحریر سفارش

موالنا ( که از آن جمله است ظفرنامه 105: 1378همکاران، 

تنها  الدین شامی، نخستین تاریخ زندگانی تیمور کهنظام

تاریخی است که در زمان حیات تیمور نگاشته شده است. 

رابطه وجود، گویا تیمور بااین. (492-493: 1357)براون، 

چندان خوبی با شاعران نداشته و توجهی به شعر نشان 

داده است. این حوزه ادبی بعدها، در عهد جانشینان منی

تیموری گیرد و شاهزادگان تیمور، مورد توجه بیشرتی قرار می

کنند. در تری در رونق زبان و ادب فارسی ایفا مینقش فعال

واقع آشنایی با ادبیات و عرفان ایرانی در این عهد به محکی 

برای سنجش ذوق فرهنگی شاهان مبدل شده بود تا جایی 

« گفتندبه زبان فارسی شعر می ]...[ها بسیاری از آن»که 

شعر فارسی در دربارهای هرات، » و (5 :1334)یارشاطر، 

« شدمرقند و شیراز همواره به بحث و فحص گرفته میس

 .(30 :1387)آژند، 

یکی از علل گرایش شاهزادگان تیموری به زبان فارسی این بود 

 کرثت و تعبیر حسن مزیت به بیشرت فارسی زبان»که 

 مورد بیشرت رواین از است، متامیز لطیفه اصطالحات

( به 662: 1357است. )براون، « شدهمی واقع استعامل

همین دلیل پادشاهانی چون سلطان حسین بایقرا نیز که 

دستی در ادبیات ترکی داشتند، از زبان فارسی در مقاصد 

بردند. در این بین بیش از همه امیر علیشیر ادبی خود بهره می

ر فارسی ارصار داشته و نوایی است که بر تقدم زبان ترکی ب

در ایران  را به همین انگیزه نگاشته است.« محاکمه اللغتین»

فرهنگی آن دوران، عالوه بر شاهان و شاهزادگان تیموری، 

اند. این ی ادبیات فارسی دخیل بودهگروه دومی نیز در توسعه

گروه پادشاهان ترکمن سلسله قراقویونلو، خصوصاً 

و بیشرت مظفرالدین  ق(823-841اسکندربن یوسف )

ق( و پیربداق بن یوسف 841-866جهانشاه بن یوسف )

قویونلو ق( و نیز تنی چند از پادشاهان سلسله آق872-866)

ق( و مخصوصاً 883-884نظیر خلیل بن اوزون حسن )

ق( و بایسنقر بن 884-896سلطان یعقوب بن اوزون حسن )

-908ق( و سلطان مراد بن یعقوب )896-897یعقوب )
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اند. این دو سلسله بیشرت در شامل غربی ایران ق( بوده903

)نفیسی، اند و خصوصاً در نواحی آذربایجان نفوذ داشته

1344: 234). 

 ادبیات فارسی در عهد تیموریان

توان آخرین دوره مهم ادبیات ایران و دوران تیموری را می

گوی آن، جامی، پروراننده آخرین شاعر کالسیک فارسی

رواج و انتشار شعر و »توان به های آن میدانست. از ویژگی

در  (154 :1379)میرجعفری، « ادبیات و عمومیت یافنت آن

نویسندگان اشاره کرد که گرچه جامعه و افزایش شامر شعرا و 

به قول دولتشاه موجبات تنزل مقام شعر و شاعری را فراهم 

، اما درک عمومی جامعه را در حوزه ادبیات باال برده 1آورده

توان به نفوذ بیشرت ادبیات بر بود. از آثار تبعی این جریان می

های معامری تیموری اشاره کرد. مسلامً بانیان محتوای کتیبه

اند که مورد اقبال ها در پی انتقال پیام عامرت با زبانی بودهبنا

تری از مخاطبان قرار گیرد. احسان یارشاطر  در طیف گسرتده

های انتشار شعر و عمومیت آن، از نشان»گوید: این باب می

های عامرات و قصور این دوره است که غالباً یکی نیز کتیبه

بایسنقر و  منظوم است و امیرزادگان تیموری چون

سلطان و محمد جوکی میرزا امر به انشاء و کتابت ابراهیم

« اندها را داشتهاند و گاه نیز خود تصدی تحریر آنها کردهآن

توان باوجود این رشایط مساعد، منی .(59 :1334)یارشاطر، 

ها از انحطاط و فتوری که در این عهد در بسیاری زمینه

آرایش چشم پوشید.  گیر نظم و نرث فارسی شده استگریبان

معنوی و لفظی کالم در این عهد به شکل تصنعی و بیش از 

در نرث این  .(173 /4: 1372)صفا، حد جلوه کرده است 

عهد تکلف و اغراق خصوصاً در مضامین مدح و وصف 

 کند.خودمنایی می

ترین توجهاز اوضاع کلی شعر و نرث، یکی از قابلنظر رصف

نگاری بوده نویسی و وقایعجریانات ادبی عهد تیموری تاریخ

نویسی به آن پایه از رواج ای تاریخاصوالً در هیچ دوره»است. 

)یارشاطر، « و ترقی که در دوره مغول و تیموریان رسید نرسید

                                                           

ی قدر این فرقه شکست یافته و متنزل اما در این روزگار پایه. » 1

نااهالن و بی استحقاقان مدعی این شغل که شده است به سبب آن

ست و هر جا نظر کنی اند، هر جا گوش کنی زمزمه شاعریشده

ست اما شعر از شعیر و ردف از ردیف لطیفی و ظریفی و ناظری

یت از این اکرث امرا و شاهزادگان تیموری لزوم حام (27 :1334

جریان ادبی را درک کرده بودند و سفارش تألیف روایتی از 

دادند که بر مرشوعیت دینی و تاریخی آنان صحه تاریخ را می

بااینکه قالب رایج برای نگارش این متون نرث بوده بگذارد. 

در »...آمد. های منظومی نیز پدید میاست، گاه تاریخ

ی تقلید از این عرص نشانههای رایج در ها و مترنامهظفرنامه

که غالباً روح فردوسی و نظامی مشهود است. جز آن ]اشعار[

 (.386: 1375کوب، )زرین« ]...[ها نیستحامسی در آن

ی مهم دیگر ادبیات عهد تیموری، گسرتش بیشرت پدیده

مفاهیم عرفانی و صوفیانه در نظم و نرث فارسی است. این 

اجتامعی پس از حمله مغول مضامین که به اقتضای رشایط 

هر نقش »در ادب فارسی رخنه کرده بود از طریق این انگاره که 

: 1389)بیانی، « انگاشتزیبا را مظهر تجلی حق می

به رشد انواع هرنها کمک کرده است. در حقیقت  (559 /2

این دوره در  گسرتش مسائل عرفانی و مضامین صوفیانه در

آمد و هرکس جزو فرهنگ عمومی به شامر می»حدی بود که 

ی کتاب مأنوس بود از معانی که با بحث معارف و مطالعه

ماند. حتی عوام نیز از خرب منیعرفانی و عوامل درویشان بی

)یارشاطر، « وشنود این معانی برکنار نبودندگفت

این مفاهیم این مسئله احتامل گنجانده شدن  (163 :1334

عامل مذهبی دیگری  داد.افزایش می هارا در محتوای کتیبه

که دستامیه خلق آثار ادبی متفاوتی در این دوره گردید تشیع 

بود. گرچه مضامین شیعی اختصاص به این دوران نداشته و 

پیش از آن نیز در ادبیات فارسی رایج بوده است اما رسایش 

و سایر امئه  )ع(حسین، امام )ع(شعر در مدح حرضت علی

معصوم شیعه در این عهد رونق گرفت. از عهد شاهرخ به 

اشعار مذهبی اهل تشیع شکفتگی خاصی یافت، »بعد 

توان این دوره را به حقیقت آغاز رواج اشعار که میچنان

. از مقدمه(10: 1334)یارشاطر، « مذهبی شیعیان خواند

توان به وصف، پند و اندرز سایر مضامین رایج در این دوره می

 .2و مضامین حکیامنه اشاره کرد

« اند که هر چیز که بسیار شود خوار شوددانند و گفتهمنی

 (.10: 1279)سمرقندی، 

برای اشعار نیمه نخست  البته احسان یارشاطر مضامین بیشرتی .2

توان از حیث مضمون به اشعار این دوره را می»برد: قرن نهم نام می



 

 ۴۴شماره   ۱۴۰۰ پاییز

 ۵ 

رد
ارب

 ک
ی

یف
 ک

 و
ی

کم
ه 

الع
مط

… 

 

طور خاص مضامین وصفی این عهد، وصف ابنیه بهاز میان 

کند و ظهور آن به رونق معامری در عهد تیموری جلوه می

یابد. عالوه بر تیمور که گرایش عجیبی به ساخت ارتباط می

الجثه داشت، بازماندگانش نیز به معامری بناهای عظیم

مند بودند و در اکرث موارد متایل داشتند اشعاری در عالقه

بخش بنا شود. شیوع گسرتده آثارشان، رسوده و زینتمدح 

این مضمون در عهد تیموری، در کرثت اشعار جامی )بیست 

وصف عامرات شاهی و مدح »قصیده و دو مثنوی( در 

توان گفت که میهویداست. چنان« اهتامم بانیان بنا

یک از شاعران این عرص در وصف بنا و معامری تحقیقاً هیچ»

ی ادب بسا در گسرتهی شعر نرسوده و چهبا چنین بسامد

)نصیری « بدیل باشدرویکرد و توجه، نادر و بیفارسی این 

تری نظیر پند (. اما گسرتش مضامین عام97: 1385جامی، 

ارتباط بانفوذ بیشرت مذهب و و اندرز در عهد تیموری بی

عرفان در جامعه و نیز شیوع گسرتده فقر و تصوف نیست. 

د بحث ما رشایط رواج اشعار اخالقی چه از در دوره مور »

جهت غلبه افکار مذهبی و رواج تصوف و چه از جهت تقلید 

از شعرایی چون نظامی و امیر خرسو که اشعار اخالقی 

انگیز در انواع اند فراهم بود و مضامین اخالقی و عربترسوده

« شودشعر از قصیده و غزل و مثنوی و رباعی مشاهده می

کاررفته در . این مضمون در اشعار به(219 :1334)یارشاطر، 

ها نیز ترسی یافته و مضامین حکیامنه نظیر ناپایداری کتیبه

ها دیده کرات در آندنیا و لزوم توجه به حیات اخروی به

 شود.می

یکی از فنون و صنایع ادبی خاص این عهد، فن معام و 

یافته است. هنگاری نیز رااست که به حوزه کتیبه تاریخماده

یابی و نتیجه تعلق شعرا به مضمون»احسان یارشاطر آن را 

)یارشاطر، « تراندیشی و فقدان ابداعات عالیتکلف و باریک

 داند.می (213: 1334

                                                           

اشعار  -اشعار عشقی -طریق ذیل تقسیم منود: اشعار وصفی

 -الشکویبث -رثاء -مدح -اشعار حامسی -اشعار مذهبی -عرفانی

تاریخ و اشعار ماده -معام و لغز -هجو و مطایبه -اشعار حکائی

(. اما در اینجا تنها به ذکر 213–214 :1334یارشاطر، )« متفرقه

اند، اکتفا نگاری نیز نفوذ یافتهها که در حوزه کتیبهترین آنمهم

 شود.می

چشم پوشید که یکی از توان از این مسئله نهایت منی در

چندان قدرمتند زبان و ادبیات فارسی، خصوصاً در رقبای نه

اواخر عهد تیموری، زبان ترکی بوده است. هرچند در عهد 

در واقع تیمور ادبیات ترکی گسرتش چندانی نیافت و 

تنها در ادبیات عهد او تیمور نه[ امپراتوری زبانرکت عنارص»

 «مشارکتی هیچ تقریباً  ]یزن[ او سازندگی کار در ]بلکه

 توسط که رسایآق باشکوه قرصمثال عنوانبه نداشتند.

 ترکی چیزهیچ» شد ساخته تیمور صنعتگر استادکاران

 بوده دیوارها بر که هاییکتیبه میان در. نامش جز نداشت

 هم ترکی واژه یک حتی اما است، بسیار فارسی اشعار است

(. اما ادب ترکی 248-249: 1376)بارتولد،  «شودمنی یافت

آرام رونق گرفت و در عهد سلطان حسین پس از تیمور آرام

بایقرا و امیر علیشیر نوایی از حامیت شدید دربار برخوردار 

الشعاع رسد زبان ترکی کامالً تحتوجود به نظر میشد. بااین

ین که حتی از دوران شکوفایی اچنان 1زبان فارسی بوده است

زبان در اواخر قرن نهم نیز شواهد چندانی از کاربرد آن در 

 ها به دست نیامده است.کتیبه

 های معامری تیموریزبان فارسی در کتیبه

های ایرانی نفوذ زبان فارسی به کتیبه شیال بلر نخستین نشانه  

عضدالدوله  را در آوردن یک عبارت فارسی در کتیبه یادگاری

اما  ،کندق در تخت جمشید معرفی می344دیلمی به تاریخ 

گذاری های پایهنخست در کتیبه»تر فارسی عبارات کامل

 ترین منونه، کتیبهکاررفته است. کهنرشق ایران به ]احداثیه[

های آرامگاه شاه فضل در سفیدبلند است منتسب به سال

(. هانری ماسه ظهور اصلی این 25: 1394)بلر، « 451-447

های قرن هشتم هجری در بناهای ایرانی را از پدیده هاکتیبه

( منابع دیگری نیز نخستین 4/2051: 1387داند. )پوپ، می

نگاری را در بناهای عهد کاربردهای زبان فارسی در کتیبه

 رشوع ]پس از تیمور[...  که ترکی شعر که است این مهم نکته» 1 .

 حیث از یافت قوت و نضج او معارصان و میرعلیشیر کمک به و شد

 حقیقت دارد. در قرار فارسی شعر کامل تأثیر تحت معنی و صورت

یارشاطر، )« اندکردهمنی کاری لفظ تبدیل جز گویترکی شعرای

1334: 94.) 
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توان گفت هرچند قرن بنابراین می. 1کنندایلخانی معرفی می

ت اما ها نبوده اسنگاری در کتیبههشتم آغاز جریان فارسی

آید. این جریان ها به شامر میعرص رواج روزافزون این کتیبه

 یابد.فرهنگی در دوره تیموری تداوم می

بنای مورد بررسی در این دوران در یک  48های کتیبه

بندی کلی، بر طبق دوره زمانی و قلمرو پادشاهی تقسیم

 اند:بندی شدهسالطین مختلف به رشح زیر دسته

بنا حاوی  5بنا ) 12ق( با  771-807) عهد سلطنت تیمور .۱

 های فارسی(کتیبه

بنا  9بنا ) 24ق( با  807-850عهد سلطنت شاهرخ ) .2

 های فارسی(حاوی کتیبه

عهد حکمرانی پادشاهان تیموری پس از مرگ شاهرخ تا  .3

بنا  4ق( با  850-873روی کار آمدن سلطان حسین بایقرا )

 های فارسی(بنا حاوی کتیبه 2)

ق(  782-873قلمرو پادشاهی ترکامنان قراقویونلو )دوره و  .4

بنا حاوی  4بنای باقیامنده از اواخر این عهد )هر  4با 

 های فارسی(کتیبه

بنا 4ق( با  873-911دوره پادشاهی سلطان حسین بایقرا ) .۵

 های فارسی(بنا حاوی کتیبه 4)هر 

های فارسی بناهای بندی کلی، کتیبهبر بسرت این تقسیم

اند. این متغیرها گرفتهمورد مطالعه قرار متغیر تیموری با چند 

های فارسی، پراکندگی از: فراوانی کتیبه اندعبارت

خواندنی یا تزئینی(، نوع کالم و کتیبه )جغرافیایی، نوع 

 .(1)جدول  هامضمون کتیبه

 

 (مأخذ: نگارندگان) های فارسی بناهای عهد تیموریتفصیلی کتیبهاطالعات :1جدول 

 نام بنا/ مکان گروه
تاریخ ساخت به 

 هجری قمری

 مضمون نوع کالم/ شاعر نوع کتیبه

ی
دن
وان
خ

 

ی
ین
تزئ

 

 نام شاعر نظم نرث

یه
داث
ح
ا

 

 مدح و ثنا

ی
فان
عر

نه 
ام
کی
ح

 

مه
فنا
وق
یا 
ی 
مت
کو
ح
ن 
ما
فر

 

یر
خ
ی 
عا
د

 

ی
یع
ش

 

ص
خ
ش

 

بنا
 

1 

    *     فردوسی *   * 777 آرامگاه تغلق تکین در سمرقند

آرامگاه شادملک آغا در 

 سمرقند

 

785-773 

       *  ؟ *   *

      *   ؟ *   *

         ؟ *  * 

    *     سنایی *  * 

آرامگاه شیرین بک آغا در 

 سمرقند
    *     سعدی *   * 799-787

 781-798 رسای شهرسبزآقکاخ 

      *   ؟ *   *

       *  ؟ *   *

 * *         *  

       *  ؟ *  * 

آرامگاه خواجه احمد یسوی 

 در ترکستان
   *        *؟  * 801-799

       * * حافظ ابرو *   * 810-818 ارگ هرات 2

                                                           

های فارسی بر هعزیزیان به نقل از جرج مایلز یکی از اولین کتیب1.  

داند )عزیزیان، بناهای ایرانی را متعلق به کاروانرسای آالکی می

1378 :299.) 
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 نام بنا/ مکان گروه
تاریخ ساخت به 

 هجری قمری

 مضمون نوع کالم/ شاعر نوع کتیبه

ی
دن
وان
خ

 

ی
ین
تزئ

 

 نام شاعر نظم نرث

یه
داث
ح
ا

 

 مدح و ثنا

ی
فان
عر

نه 
ام
کی
ح

 

مه
فنا
وق
یا 
ی 
مت
کو
ح
ن 
ما
فر

 

یر
خ
ی 
عا
د

 

ی
یع
ش

 

ص
خ
ش

 

بنا
 

خانه مسجد عتیق خدای

 شیراز
820 *  *        *   

  *         * *  820-823 مدرسه الغ بیگ در سمرقند

کاخ تچر تخت جمشید در 

 شیراز
826 

    *     سعدی *   *

    *     سعدی * *  *

        *   *  * 828 مسجد جامع بجستان

        *   *  * 820-841 مسجد گوهرشاد در هرات

 843 مدرسه دودر مشهد
    *     سعدی *  * 

*  *       *    

مسجد حوض کرباس غلوار 

 هرات
    *     سعدی *   * 845

 846-848 مدرسه غیاثیه خرگرد خواف
*  *   *      *  

 * *         *  

3 

 854-855 خانقاه نرصآباد در اصفهان

*  *   *        

      *  * ؟ *   *

    *     سنایی *  * 

 855 مشهدمسجد شاه 

 *     *   حالج *   *

 *  * 

 سعدی

 انوارقاسم

 حافظ

   * *    

4 

 857 زاده درب امام اصفهانامام

*  *   *        

      *  * ؟ *   *

    *     ؟ *  * 

    *     سعدی *  * 

     *    مولوی *  *  867-868 مسجد میدان سنگ کاشان

    *     ؟ *  *  870 مسجد کبود تربیز

 861-891 مسجد جامع یزد

*  *        *   

*  *        *   

     *    ؟ *  * 

5 

 *      *  ؟ *   * 891 مقربه عطار در نیشابور

        * ؟ *   * 899 مسجد جامع نیشابور

زیارتگاه ابوالولید در آزادان 

 هرات
903 

*  *   *        

*  *        *   

       *  ؟ *  * 
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منظور بررسی فراز و فرود کاربرد زبان فارسی در گام نخست به

در تزئین بناهای تیموری، درصد بناهای حاوی کتیبه فارسی 

 1شده و در منودار دار هر دوره مشخصکتیبه به کل بناهای

 به منایش درآمده است.

مأخذ: (  گانه معامری تیموریهای پنجدار هریک از گروهی فارسی به کل بناهای کتیبهمقایسه درصد فراوانی بناهای دارای کتیبه: 1منودار 

 (نگارندگان

 
 

دهد استفاده از زبان گونه که منودار فوق نشان میهامن

نگاری عهد تیموری روند افزایشی داشته فارسی در کتیبه

روند در اواخر عهد تیموری رشد چشمگیری را  است. این

 دهد.نشان می

شده در زمان های فارسی در بناهای احداثکاربرد کتیبه

توجهی داشته، این فراوانی در دوران سلطنت ج قابلتیمور روا

شاهرخ یعنی نیمه نخست قرن نهم هجری افزایش 

های از بین رفته دهد. اگر از کتیبهنامحسوسی را نشان می

ق( و بناهای محلی شیراز و بجستان  810 -818ارگ هرات )

ق با ظهور  841نظر شود، از اواخر این دوره یعنی در رصف

ی احداثیه سلطنتی به زبان فارسی )که متعلق بهنخستین کتی

کاربرد ( 1)تصویر ( 1به مسجد جامع گوهرشاد در هرات است

                                                           

این کتیبه احتامالً بر رسدر مسجد گوهرشاد نصب بوده که بعدها  .1

 به داخل مقربه گوهرشاد در هرات منتقل شده است.

زبان فارسی وارد مرحله جدیدی در تزئین معامری تیموری 

شود. در نیمه دوم قرن نهم تا به قدرت رسیدن سلطان می

حسین بایقرا این میزان مجدداً افزایش اندکی را نشان 

نهایت در بناهای قلمرو  روند افزایشی در ایندهد. می

حکومت قراقویونلوها و در عهد سلطان حسین بایقرا به اوج 

روند افزایشی  رسد. اینخود )پوشش متامی بناها( می

ای از عمومیت یافنت ادبیات فارسی در میان اقشار نشانه

مختلف جامعه در عهد تیموری است که بانیان را بر آن داشته 

 های ابنیه استفاده کنند.بیشرت از این زبان در کتیبه هرچه

که عمومیت زبان فارسی در کدام مناطق تأثیر بیشرتی اما این

 2نگاری داشته است از منودار بر انتخاب این زبان در کتیبه

 شود.استنباط می
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 کتیبه احداثیه مسجد گوهرشاد در هرات :1تصویر 

(Herat: Gawharshad Musalla Complex, 96/9/9) :مأخذ   

(: نگارندگانمأخذ( های فارسیمقایسه درصد پراکندگی جغرافیایی بناهای حاوی کتیبه :2منودار 

 
 

های فارسی را منطقه خراسان با اختالف باال بیشرتین کتیبه

بنای حاوی کتیبه فارسی در  11است. از میان  گرفته در بر

بنا در شهر هرات واقع شده است. علت  5این منطقه 

ساله تیموریان  44تواند در جو فرهنگی حاکم بر پایتخت می

در هرات سطح سواد »که به گفته اوکین نهفته باشد چنان

« ترین اقشار جامعه باال بوده استحتی در میان پایین

است برای  ای بوده(. این عامل انگیزه319: 1386)اوکین، 

طور که هامن تری از افراد جامعه.توجه به ذائقه طیف وسیع

سلطنتی به زبان فارسی نیز در این  اشاره شد نخستین کتیبه

 شهر ظهور یافته است.

ها، از لحاظ درشتی اندازه قلم )احتساب فاصله برخی کتیبه

غیره چشم ناظر از کتیبه(، منت کتیبه، ترکیب رنگی کتیبه و 

خواندن شوند که از فاصله دور هم قابلطوری طراحی می

نامیم و در های خواندنی میها را کتیبهباشند. این نوع کتیبه

، کوتاه هایی هستند که اندازه قلم، پیچیدگی منتمقابل کتیبه

بودن منت و تزئینی بودن قاب کتیبه بیانگر آن است که هدف 

ها بیشرت تزئین بوده تا خواندن منت. این از طراحی و اجرای آن

، همکاراننامیم )آشوری و های تزئینی میها را کتیبهکتیبه

1386 :25-24.) 

دنی حاوی مطالب های خواناز آنجایی که معموالً کتیبه

های های تزئینی هستند بخشتری نسبت به کتیبهبااهمیت

منایانگر میزان اهمیتی است که  3منودار ها در مربوط به آن

های عنوان رسانه انتقال پیامدر هر دوره به زبان فارسی به

های فوقانی شده است. از سوی دیگر بخشاصلی بنا داده 

این زبان تا حدی است که حتی منودار منایشگر میزان نفوذ 

کاررفته است.در عنارص تزئینی هم به
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: مأخذ(گانه معامری تیموریهای پنجهای تزئینی فارسی در هریک از گروهی خواندنی فارسی به کتیبههامقایسه درصد فراوانی کتیبه :3منودار 

  (نگارندگان

 
 

شود در دوران حکومت باثبات سه می گونه که مشاهدههامن

پادشاه قدرمتند عهد تیموری یعنی تیمور، شاهرخ و سلطان 

حسین بایقرا مترکز بیشرتی بر انتقال پیام اصلی بنا به زبان 

تری نظیر سلطان شده است تا در عهد حکام ضعیف فارسی

محمد بن بایسنقر یا ابوالقاسم بابر در گروه سوم و یا 

توان چنین نتیجه گرفت که زبان فارسی در می قراقویونلوها.

دوران شکوه و قدرت و یا در زمان ثبات و آرامش در دربار 

 تیموریان مجال بیشرتی برای منایش داشته است.

صورت جزئی در گانه فوق بهاز زبان فارسی در همه ادوار پنج

گونه که تزئین بناهای تیموری استفاده شده است. هامن

ها سوم کتیبهد در عهد تیمور حدود یکشو مشاهده می

تزئینی است. این نشان از توجه زیاد به آراسنت بنا دارد. در 

های های فارسی را کتیبهگروه دوم بخش مهمی از کتیبه

ها خواندنی هستند؛ از ی آندهند که همهافزوده تشکیل می

های تزئینی کاهش یافته است اما از آن رو نسبت کتیبهاین

روی کار آمدن سلطان حسین بایقرا منودار سیر  پس تا

دهد. کاربرد این های تزئینی نشان میافزایشی را درباره کتیبه

ها در عهد سلطان حسین بایقرا و امیرعلیشیر نوایی کتیبه

کاهش چشمگیری داشته است اما این نکته را نباید فراموش 

کوچک  کرد که بیشرت بناهای این عهد غالباً یا بناهای محلی

اند بنابراین اصواًل ی ادوار قبل بودهشدهو یا ابنیه بازسازی

 اند.های تزئینی کمرتی داشتهکتیبه

های پس از این بررسی آماری، خالی از لطف نیست اگر به فرم

های تزئینی هرنی هامهنگ با ترکیب اشعار فارسی در کتیبه

 نظری بیفکنیم.

بودن شعر  بندبنداز قوالب تزئینی که هامهنگی خوبی با یکی 

که هر یک،  قلمدانی استهای فارسی دارد توالی فرم

مرصعی از شعر مورد نظر را در بر گرفته است. این نوع 

ق( و مسجد 843بندی در ایوان ورودی مدرسه دودر )ترکیب

است. کاررفتهبهق( 855شاه مشهد )

 
 ایوان ورودی مسجد شاه مشهدکتیبه تزئینی : 2تصویر 

 مانمام ای دوست عجب میبس عجب مانده  چند روزست که قاسم از تو ماندست جدا

 ]قاسم انوار[

(نگارندگان: مأخذ(
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هایی متوالی )که وار، با دوایر یا شمسهاین ترکیب سلسله

اند( در بناهایی نظیر مقربه فارسی را در برگرفتهاین بار ابیات 

ق( در شاه زنده سمرقند و مسجد 773-785شادملک آغا )

خورد.ق( به چشم می891جامع یزد )

 های تزئینی دوار با ابیات فارسی هایی از کتیبهمنونه :2دول ج

  
 یافتهر که او نام کسی یافت ز آن درگه 

 ]سنایی[ای برادر کس او باش و میندیش از کس 

 بهر رغبت زینت خشت و گلست

 891بانی از فیاض فیضش بر دلست.

 آرامگاه شادملک آغا در شاه زنده

(Detail of tilework, Shad-I Malik Aqa mausoleum, 

96/9/16) 

 مسجد جامع یزد

 (1/7/97)مسجد جامع یزد، 

 (.4شود، نوع کالم است )منودار ها بررسی میکتیبهمتغیر بعدی که در این 

 (مأخذ: نگارندگان) گانه معامری تیموریهای پنجهای فارسی هریک از گروهنسبت درصد فراوانی نظم به نرث در کتیبه :4منودار 

 
 

های کالم منظوم در کتیبهمطابق نتایج ارزیابی حاصله، 

فارسی ابنیه عهد تیموری غلبه داشته است. تنها در دوره 

توان سلطنت شاهرخ استفاده بیشرتی از نرث شده که آن را می

نگاری و رونق این شاخه ادبی با عالقه شاهرخ به تاریخ

که مشاهده خصوصاً انواع منثور آن مقایسه منود. چنان

به چشم که تقریباً در متامی بناها کنیم اطالعات احداثیه می

خورند، در این دوره در بسیاری موارد به فارسی و در قالب می

(.3تصویر نرث بوده است )
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 کتیبه احداثیه منثور مدرسه غیاثیه خرگرد خواف :3تصویر 

(tile mosaic foundation inscription of madrasa, Khargird, 96/11/7) : مأخذ

های منظوم، تقریباً متام اشعاری که مضامین از میان کتیبه

حکیامنه و عرفانی دارند از دیوان شاعران بزرگی همچون 

فردوسی، سنایی، سعدی، حالج، قاسم انوار و مولوی که 

اند، انتخاب یموری بودهها شاعران ادوار پیش از تبیشرت آن

( طبیعتاً اشعاری که با مضمون 1شده است. )جدول 

ها احداثیه و مدح و ثنای بانی، پادشاه و یا خود بنا بر کتیبه

نقش بسته توسط شاعران معارص رسوده شده که جز در 

اند، مواردی که منابع تاریخی از کتیبه و شاعر آن نام برده

طورکلی رسم نیست. چراکه بهها ممکن شناسایی شاعر آن

 نبوده نامی از شاعر در کتیبه برده شود.

های معامری در همه ادوار غالباً مضامین ثابتی محتوای کتیبه

نظیر اطالعات احداثیه، مضامین حکیامنه و عرفانی را در بر 

که از  گیرد. فراوانی این مضامین و مضامینی نظیر مدح بنامی

به  5مضامین مطرح ادبیات این دوره نیز هست در منودار 

تفکیک ادوار مختلف به منایش درآمده است.

 (مأخذ: نگارندگان) گانه معامری تیموریهای پنجهای فارسی در هریک از گروهنسبت فراوانی مضامین کتیبه :5منودار 
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ترین محتوا در فوق مضامین حکیامنه رایجبا توجه به منودار 

شود و کاربرد های فارسی معامری تیموری محسوب میکتیبه

که آن حتی بیشرت از مضامین احداثیه است و با توجه به این

تری از مخاطبان را هدف قرار این مضمون غالباً طیف گسرتده

دهد انگیزه بانیان در استفاده از زبان فارسی در این می

سویی و نزدیکی بیشرت با رعایای تواند همها میبهکتی

که این زبان خود باشد. از سوی دیگر با توجه به اینفارسی

مضمون غالباً در قالب اشعار شعرای نامی ایران جلوه یافته، 

ای بوده برای منایش توان نتیجه گرفت زبان فارسی رسانهمی

 درک قوم حاکم از فرهنگ جامعه تحت سلطه خویش.

بیشرتین تالش در این زمینه در بناهای عهد شاهرخ صورت 

گرفته است. پس از مضامین حکیامنه، اطالعات احداثیه بنا 

در جایگاه دوم قرار دارد که در همه ادوار معامری ایرانی از 

ها بوده است. چنین به نظر ترین مضامین کتیبهمتداول

برآوردن این رسد که زبان فارسی در عهد تیمور هنوز برای می

نیاز رسمیت کافی نداشته است. در نقطه مقابل، مدح 

اشخاص خصوصاً خود فرمانروا و فرزندان او به زبان فارسی 

در عهد تیمور رواج تام داشته است و تیمور از این ترفند برای 

برده زبان خود بهره میالقای محبوبیت در میان رعایای فارسی

یابد اما در عرص ز ادامه میروند در عهد شاهرخ نیاست. این

ها دیگر شاه یا بانی بنا سلطان حسین بایقرا ممدوح کتیبه

نیست و مدح بزرگانی چون عطار، یا پیامرب و امئه اطهار 

موارد معدودی مضامین  هاشود. در میان آنجایگزین آن می

البته مضامین مدح و ثنای  خورد.شیعی نیز به چشم می

یج بوده اما کاربرد زبان فارسی در آن مذهبی از ادوار پیش را

 دوران محدودتر بوده است.

یکی دیگر از مقاصد مدح و وصف در این دوران، ابنیه است. 

گونه که سابقاً اشاره شد با توجه به افزایش هامن

های معامری در عهد تیموری، این مضمون رواج فعالیت

های ادبی داشته که بازتاب آن را بر کتیبهزیادی در منابع 

تراز با مدح نامه همبینیم. فرمان حکومتی یا وقفمعامری می

خورد. با این تفاوت که های فارسی به چشم میابنیه در کتیبه

توسط  شدهساختهبیشرتین فراوانی آن در بناهای 

شود. منظور از مضامین دعای خیر قراقویونلوها دیده می

است که در « عاقبت خیر باد»و « مبارک باد»نظیر  عباراتی

های مادر و بچه و های تزئینی و یا در خط فرعی کتیبهکتیبه

(.3اند )جدول تنها در عهد تیمور و شاهرخ ظهور یافته

 های دعای خیر هایی از کتیبهمنونه :3جدول 

 

  

 عاقبت خیر باد عاقبت خیر باد مبارک باد

 کاخ آق رسای

(Detail of decoration on the 

inner face of portal, west 

side, 96/7/4) 

 مدرسه الغ بیگ در سمرقند

(Architectural detail, Ulugh Beg Madrasah, 

Registan Square, Samarkand, Uzbekistan, 

96/8/21) 

 مدرسه غیاثیه خرگرد

 (1397)نگارندگان، 

مضامین عرفانی نیز غالباً در قالب نظم فارسی بر بناهای بعد 

اند. کاررفتهاز سلطنت شاهرخ و یا در قلمرو قراقویونلوها به

                                                           

 در این موارد برای رسیدن به نتیجه بهرت، مضمون غالب در کتیبه  1.

 مدنظر قرار گرفته است.

بایست اشاره کرد که برخی از مضامین عرفانی حاوی البته می

ها در ؛ از آنجایی که این کتیبه1های حکیامنه نیز هستجنبه
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قابله روحانیون صفوی با مدوره صفویه )احتامالً به دلیل 

یابند، شیوع کاهش میهای عارفانه( تصوف و کاهش گرایش

نگاری عهد های کتیبهتوان از مشخصهاین مضامین را می

نهایت مضامین شیعی در دو مورد در  تیموری دانست. در

ق( به ترتیب 891ق( و مقربه عطار )855مسجد شاه مشهد )

 اند.کاررفتهبه )ع(و امام علی )ع(در مدح امام رضا

گانه فوق نگاهی به نوع کالم در هریک از مضامین هفت

.(6تواند اطالعات مفیدی ارائه دهد )منودار می

 (مأخذ: نگارندگان) های فارسی معامری تیموریگانه کتیبهنسبت درصد فراوانی انواع کالم در مضامین هفت: 6منودار 

 
 

رسد هر جا نیاز بوده مطلبی مطابق منودار فوق، به نظر می

رسانی شود )نظیر اطالعات احداثیه بنا و طور رسمی اطالعبه

فرامین حکومتی( از ساختار نرث استفاده شده و در مقابل 

بایست با وده که میهرگاه هدف القای غیرمستقیم پیامی ب

لطافت به قلب و ذهن خواننده نفوذ یابد از شعر بهره گرفته 

تواند این نکته را نیز روشن تر میشده است. تحلیلی کامل

منظور انتقال برخی مضامین خاص، زبان فارسی بر کند که به

قابل  7شده است. این نکته در منودار  عربی ترجیح داده

.مشاهده است

 (مأخذ: نگارندگان( های فارسی به عربی ابنیه تیمورینسبت درصد فراوانی مضامین کتیبه :7منودار 
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مضامین مدح اشخاص و دعای خیر )منظور دعا در حق 

شده؛ پادشاه یا سلطنت اوست( منحرصاً به زبان فارسی نقل

ای از مضامین فرامین حکومتی یا وقفنامه، عمدهبخش 

حکیامنه و عرفانی نیز به فارسی است؛ در مقابل مضامین 

اند. بر شدهطور طبیعی بیشرت به زبان عربی ارائهمذهبی به

طبق این منودار در عهد تیموری زبان عربی هنوز هم رسمیت 

 بیشرتی برای بیان اطالعات احداثیه بنا داشته است.

اب زبان فارسی برای فرامین حکومتی و وقفنامه کاماًل انتخ

واسطه عامه طبیعی است، چراکه هدف درک مستقیم و بی

مردم از پیام بوده است. وفور مضامین حکیامنه و عرفانی به 

زبان فارسی نیز منبعث از منابع غنی عرفانی و اخالقی در 

ادبیات فارسی است. طبیعی است انتخاب زبان فارسی 

توانسته هایی نظیر ستایش ابنیه و اشخاص نیز میپیام برای

تری از مخاطبان هدف ساخت بنا را مستقیامً با طیف وسیع

به اشرتاک بگذارد. باوجود نفوذ مضامین شیعی در ادبیات 

نگاری، این مضامین بیشرت به فارسی این عهد، در حوزه کتیبه

 .اندشدهارائهزبان عربی 

به  هاییجاست با ذکر مثالیرها بهپس از بررسی کّمی متغ

از منظر تجلی  خصوصاً های فارسی تبیین بیشرت کیفیت کتیبه

هایی چون مختصات ادبیات فارسی عهد تیموری و انگیزه

چنانکه به القاب  ها بپردازیم.سیاست حاکامن تیموری در آن

های فارسی آمده ای که به پسوند نام سلطان در کتیبهو ادعیه

شود که حتی این القاب و عبارات ، مشاهده میمتوجه کنی

 مرور از عربی به فارسی تغییر پیدا کرده است:دعایی نیز به

شاهرخ »ق( عبارت 828ی مسجد جامع بجستان )در کتیبه

ق( 841و در مسجد جامع هرات )« بهادر خلدالله ملکه

و نیز: « شاهرخ بهادر خلدالله تعالی ملکه و سلطانه»

اعلی عصمت الدنیا و الدین گوهرشاد علیاحرضت مهد»

ابواملظفر »ق( 846آمده اما در مدرسه غیاثیه خرگرد )« آغا

شاهرخ بهادرخان خلدالله تعالی ملکه و سلطانه آفتاب دین 

و دولت آسامن عدل و داد پادشاه ربع مسکون خرسو 

ق( احتامالً در مدح 855و در خانقاه نرصآباد )« صاحب قران

، «داور دوران غیاث ملک و دین»نقر: سلطان محمدبن بایس

                                                           

ها سلطان، مشخصاً با صفت حامی دین کتیبه گونه. در این 1

شود که در راستای هامن سیاست القای مرشوعیت در معرفی می

 میان رعایای مسلامن است.

ق(: حرضت 891درباره سلطان حسین بایقرا در مقربه عطار )

سلطان ابوالغازی حسین/ ظل حق پشت و پناه خافقین و در 

سلطان حسین حامی دین »ق( 899مسجد جامع نیشابور )

خورد. این امر نیز بر گسرتش به چشم می« 1شاه کامکار

 گذارد.می روزافزون زبان فارسی صحه

نگاری این عهد از اشعار از سوی دیگر اشاره شد که در تاریخ

های مورد شده است. از میان کتیبهفردوسی استفاده می

ق( 777تکین )مطالعه تنها یک کتیبه متعلق به آرامگاه تغلق

 کند:در شاه زنده، شعری از فردوسی را عرضه می

   رس به کیوان کشیدمن گر ایوان  

 ر گیتی بباید چشیدهم آن زه

   اگر سال گردد هزار و دویست 

 جز خاک تیره مرا جای نیستبه

رسد با تقلیل مضامین حامسی در ادبیات فارسی به نظر می

ها نیز کاهش یافته باشد. ها در کتیبهمتایل برای کاربرد آن

کم در این مطالعه دیگر شعری از شاعر که دستچنان

خورد. از آن پس به چشم منی رسای ایران، فردوسی،حامسه

بیشرت اشعار اخالقی سعدی و سنایی یا عرفانی انوری، 

کاررفته است. این مسئله با قاسم انوار، حافظ و حالج به

آوری و سلحشوری در سیاست کشورداری افول روحیه جنگ

اعقاب تیمور و جایگزینی روحیات مذهبی و عرفانی در 

زتاب این تغییر را حتی راستاست. بافضای حکومتی آنان هم

 گرچه دوره این در»توان دید: در نگارگری عهد تیموری نیز می

 و شکار طوی، و ضیافت شاهانه، جلوس چون مفاهیمی

 مفاهیمی همه از ترمهم ولی داشت رواج همچنان جنگ

 مهم مضامین از که بود خدا راه در فنا و الهوتی عشق چون

 به را خود جای هاشد. شاهنامهمی محسوب عارفانه

 .(225–226 :1387)آژند، « دادند هاعارفانه

های فارسی به هامن رویکرد عرفانی به جهان که در میان کتیبه

)بیانی، « انگاشتهر نقش زیبا را مظهر تجلی حق می»
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رسدر  خوریم از آن جمله است کتیبهبرمی (559 /2: 1389

 آرامگاه شادملک آغا در شاه زنده با این ابیات:

  این سقف پرمقرنس و این طاق زرنگار 

 این اصطالح زین مباند ...؟ یادگار 

  هر نقش و هر هرن که تو بینی در این جهان

 آن هست از عنایت خالق کردگار 

محدود  بسیار صورتبهدر خصوص مضامین شیعی، 

 خصوصاً های فارسی ها را در کتیبههایی از آنتوان منونهمی

در اواخر عهد تیموری مشاهده کرد. نظیر این بیت که بر 

ستون سنگی واقع در مقربه عطار به دستور امیرعلیشیر نوایی 

 حجاری شده است:

  ز مرشق تا به مغرب گر امام است

 علی و آل او ما را متام است  

مدح اشخاص در متجید مقام سلطان و های کتیبه

های متجید بنا غالباً شاهزادگان و یا اولیای دین است و کتیبه

به نظم و با تشبیه اجزاء ساختامن خصوصاً طاق، گنبد، 

اند. این مقرنس به مظاهر باشکوه طبیعت شکل گرفته

ای اند. منونهکاررفتهها خصوصاً در بناهای عهد تیمور بهکتیبه

ا غلو، اغراق و تعبیرات دور از ذهِن رایج در ادبیات این همراه ب

کاررفته ( به4عهد، در کتیبه درب امام اصفهان )تصویر 

کند این عامرت مایه حسد باغ است؛ مثالً آنجایی که ادعا می

بهشت است یا خورشید در مقابل شمسه این طاق از حسد 

 ای رسگردان گشته است.چون ذره

 ی عاملیان            نظام یافت بنام خدا

 عامرتی که بود رشگ روضه رضوان

 بنزد طاس زراندود و چرت این گنبد     

 مرقعیست کبود این رفیع شادروان    

 ز رشگ شمسه این هشت طاق و نه منظر      

 چو ذره شمسه خورشید گشته رسگردان     

 نهاده صبح بدین سبزه سپهر ز مهر        

 بقعه جام جاویدان برای زینت این      

 بیمن همت زین العباد و دولت شاه     

 بهشت روی زمین گشت ملک اصفاهان      

 ... بعهد جهانشاه آن ابوالفتحی          

 که کرد نام خدایش محمدی سلطان  

 تر است   بروج قرص جاللش از آن رفیع

که تیر وهم رسد بر وی از کامن گامن     

 
 کتیبه فارسی وصف بنای درب امام اصفهان: 4تصویر 

: آرشیو شخصی(1397)خرسوی بیژائم،  

در اشعار حاوی مطالب حکیامنه غالباً مضمون دل نبسنت به 

دنیای فانی و آمادگی برای مرگ، مسترت است. نظیر این شعر 

های افزوده کاخ تچر تخت جمشید سعدی که در کتیبه

( 5ق(، )تصویر 845ق( و مسجد حوض کرباس غلوار )826)

 استفاده شده است:

  

 نظم و ترکیب    ها اینمباناد سال

 جائی افتاده خاک ذره هر زما     

 باز ماند        کز ما نقشیست غرض

 بقائی بینممنی را هستی که    

 برحمت      روزی دلیصاحب مگر

دعائی مسکینان کار در کند      
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 کتیبه با مضمون فانی بودن دنیای خاکی در مسجد حوض کرباس غلوار هرات :5تصویر 

(822: 1386اوکین، ) 

و در این شعر از انوری که بر گریو گنبد جنوبی مدرسه دودر 

(، حال و هوای صوفیانه و تساهل و 6نقش بسته )تصویر 

 شود:مدارای آن عهد احساس می

 هزار نقش برآرد زمانه و نبود         

 که در آیینه تصور ماستیکی چنان      

 

 به دست ما چو ازین حل و عقد چیزی نیست          

 به عیش ناخوش و خوش گر رضا دهیم رواست     

 به زیر گنبد خرضا چنان توان بودن    

 که اقتضای قضاهای گنبد خرضاست        

 اند به زر          بر این مقرنس مینا نوشته

که بر مدار و ثبات فلک امید خطاست             

 
 کتیبه گریو گنبد جنوبی مدرسه دودر: 6تصویر 

(Madrasa Do Dar, 96/9/7) 

طور که اشاره شد فن معام و کاربرد حساب جمل در هامن

رود. انواع ها از فنون ادبی رایج این عهد به شامر میتاریخماده

ها کارگیری حساب جمل در کتیبهها، خصوصاً با بهتاریخماده

در مسجد  ایمثال در کتیبهعنوانخورد. بهمی نیز به چشم

شده به دستور امیر علیشیر جامع هرات که از بناهای بازسازی

در پهلوی چپ رواق ایوان مقصوره، به خط »نوایی است، 

 شده:ثلث نوشته

 مقصوره و طاق جامع شهر       

 گردیده خراب بود از دیر      

 شد امر ز غیب و گشت تاریخ      

 «شیریوفق لبنائه علی    

 .(110: 1393)الهی زاده و همکاران، 

به حساب حروف جمل سال « یوفق لبنائه علیشیر»عبارت 

 دهد.هجری که سال مرمت بناست را نشان می 905

های لفظی را در ترکیب معادل تصویری همین پیچیدگی

حتی به زبان فارسی نیز های تیموری برصی برخی کتیبه

ای توان مشاهده منود. کاربرد خط کوفی بنایی به شیوهمی

(، 7رسای )تصویر پیچیده برای نوشنت منت فارسی در کاخ آق

( و در خانقاه نرصآباد 3مدرسه غیاثیه خرگرد خواف )جدول 

اصفهان مشهود است.
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 شود.در آن خوانده می «عامل افروز رسول بلنداخرت....»کتیبه فارسی آق رسای. کلامت  :7تصویر 

(Aq Saray Palace,97/8/23)

 گیرینتیجه

های فارسی معامری تیموری ی کتیبهتحلیل و ارزیابی کمّ 

نشان از آن دارد که زبان فارسی به تدریج مقبولیت بیشرتی 

شاهان و یافته و بانیان بناها که غالباً نزد حاکامن تیموری می

اند توجه روزافزونی به زبان و ادبیات شاهزادگان تیموری بوده

های ابنیه اند. توجه به این زبان در کتیبهدادهفارسی نشان می

در پایتخت شاهرخ، هرات، منود بیشرتی  ویژهبهخراسان، 

ای از توجه بانیان بناها تواند نشانهداشته است و این نکته می

عمومی سواد در میان مردم این منطقه به باال بودن سطح 

های رسمی به حاکامن تیموری گاه برای انتقال پیام باشد.

شدند و فرامین حکومتی و زبان میرعایای خود با آنان هم

کردند و گاه برای بیان ابراز ها حک میها را بر کتیبهوقفنامه

وساز و آبادانی، نامشان را به فارسی بر توجهشان به ساخت

منودند و یا کردند نقش میدر بناهایی که احداث میرس 

دادند و شده سفارش میاشعاری در مدح بناهای ساخته

هایی که در زدند. حتی دعاها و مدیحهآنان را بر بنا نقش می

شد به حق آنان و حکومتشان بر در و دیوار بناها ثبت می

فارسی بود تا مرشوعیت خویش را به رعایا القا کنند. 

چنین آنان همواره به آشنایی با فرهنگ و ادب فارسی هم

هایی با اشعار کردند که تجلی آن را در کتیبهمباهات می

حکیامنه و عرفانی که از آثار شاعران بنام ادب فارسی 

توان شاهد بود. این نوع اشعار توجه یا اند میبرگزیده

ای انهتأثیرپذیری آنان را در مواجهه با جریانات عرفانی و صوفی

دهد. که در آن عهد شدت و قوت گرفته بود نیز نشان می

 اند؛های فارسی در قالب نظم بودهدرصد بیشرتی از کتیبه

خصوصاً در مضامین حکیامنه، عرفانی، مدح بنا و اشخاص. 

ها و فرامین حکومتی و عبارات دعایی در حق در مورد وقفنامه

ر مضامین پادشاه از نرث استفاده بیشرتی شده است. د

جز اطالعات احداثیه بنا کاربرد زبان فارسی غیرمذهبی به

نگاری بسیاری از وجوه بیشرت از زبان عربی بوده است. کتیبه

دهد و مشخصات ادبیات فارسی عهد تیموری را بازتاب می

توان به تقلید از آثار گذشتگان، تکلف ها میترین آنکه از مهم

ابنیه، بازتاب مضامین در مدح اشخاص و اغراق در وصف 

عرفانی و صوفیانه، انعکاس مضامین حکیامنه و پند و اندرز 

ویژه با موضوع ِشکِوه از مرگ و ناپایداری دنیا و نیز وصف به

جز مورد آخر، این طبیعت و ابنیه اشاره کرد. در متامی موارد به

نگاری تأثیر گذارده؛ این مضامین در ادبیات است که بر کتیبه

اند. اما در مورد وصف نگاری رواج داشتهوار در کتیبههمه اد

ابنیه، این معامری است که بر ادبیات سایه افکنده و افزایش 

توان عاملی ساخت بناها و رونق معامری عهد تیموری را می

مؤثر بر رواج شعر و شاعری با مضمون مدح ابنیه دانست. 

شی رایج اندییابی و باریکرواج فن معام که محصول مضمون

ها، در ادبیات تیموری است، عالوه بر نفوذ بر محتوای کتیبه

های فارسی دارد و آن استفاده از معادلی نیز در ظاهِر کتیبه

خط کوفی بنایی فرشده و پیچیده نگاشنت کلامت و حروف 

نیازمند تفکر همچون معامهای آن دوره، ، هااست که درک آن

 و رصف وقت بیشرت است. 

های مقاله سعی گردید یک گام فراتر از معرفی کتیبهدر این 

فارسی ابنیه تیموری گذاشته شود و عالوه بر انجام تحلیل و 

ها با یکدیگر، انعکاس مختصات مشخصات کتیبه مقایسه

ها مورد توجه قرار گیرد. ادبیات فارسی عهد تیموری بر کتیبه

ی فارسی از هاتر برخی کتیبهاگر این موارد و بازخوانی دقیق

امتیازات پژوهش حارض نسبت به تحقیقات پیشین در نظر 

تواند این مقدمه را در تحقیقات آتی گرفته شود، آنچه می

خصوصاً در آثار متخصصان ادب فارسی تکمیل مناید، 

 .ها استتر بر ساختار ادبی منت کتیبهاظهارنظر کارشناسانه
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