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شودكه تغييرات عمده اجتماعي و تحليلي به اين پرسش پرداخته مي ـروش توصيفي
فرهنگي ايجادشده در خراسانِ تحت حاكميت صفويان چه بوده است؟ وضع 

فرهنگي حاكم بر قلمرو حكومتهاي نزديك به خراسان مانند ازبكان، اجتماعي و 
بابريان، ارغونيان، جامان سند و ديگر اياالت صفوي چگونه بوده است؟ و سرانجام 
آن كه مجموعة اين عوامل چه تأثيري بر زندگي، عملكرد و واكنش نخبگان دوره 

يادشده در روزگار  ها مويد آن است، نخبگانتيموريِ هرات داشته است؟ يافته
بسيار متفاوت با دورة قبل ديدند تا آنجا كه تحت خود را  اجتماعي طيمحصفوي، 

جذب در ساختار  ؛يو فرهنگ يعلم تيچون ثبات و آرامش؛ حما يمسائلتأثير 
مهاجرت را برگزيدند. اين گزينش  ايماندن در هرات  يباق ي، يكي از دو راهادار
هاي مبدأ و مقصدهاي گوناگون ها و جاذبهدافعهتوانست با مقايسه و سنجش مي

- مي ايرهجزيشبه بهخراسان آن روزِ  خاص ييِايوضع جغرافصورت پذيرد؛ چرا كه 

 يصفو هايالتيا گريو د ، جامان سند، ازبكاناني، ارغونيانبه قلمرو بابرمانست كه 
  شد.يمحدود م
  هيصفو ،هرات ي،موريدوره ت ي،و فرهنگ اجتماعينخبگان  ها:كليدواژه

  .مقدمه1
- ه.ق به913در  )1505ـ1468ق/911ـ873(حك:  قرايبا نحسيسقوط بازماندگان سلطان

با شكست  تيوضع نيد. اكر لتبدي تربزرگ يقلمرو از يبه جزئرا ازبكان، خراسان  لهوسي
مسأله  نيتنها به ا يهاو دگرگون راتييتغ ةاما دامن افت؛يه.ق ادامه 916در  هيازبكان از صفو

و اهدافش در  هااستيتحقّق س يو برا داشت يمذهب يةداع ،محدود نشد؛ حكومت نوظهور
كه خود با گذشت زمان  يامر برد،يقزلباش بهره م ليقبا يرويگوناگون از ن هاينهيزم

بر روابط و  يمذهب يةروزافزون قلمرو و داع ةتوسع ن،يآورد؛ افزون بر ا ديپد يمسائل
 االتيهمه ا يبرا ائلمس ني. هرچند اگذاشتياثر م هيهمسا هايبا حكومت هيمناسبات صفو

داشت و تنها مختص به خراسان و مركز آن شهر هرات  تيعموم يصفو يهانيو سرزم
 ان،يارغونيان، آن با قلمرو بابر يگيخراسان و همسا خاص ييايجغراف تينبود؛ اما موقع
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و  يموريمتفاوت در دوران تو سياسي  يهنگفراجتماعي، گذشته ازبكان و جامان سند، 

 ژهويبه هيهمسا هايبا حكومت هيو مناسبات صفو روابطنوعِ  واسطةيو ب مياثرات مستق
آورد كه در  ديچنان متفاوت پد يهاييو دگرگون راتييتغ ريعوامل، ناگز گريازبكان و د

- گذاشت و بهخراسان و هرات به شدت اثر اجتماعي و فرهنگي  نينو يفضا يرگيشكل

 يِموريت ةدور ةافتيتيكه تربي نخبگان ةو كارنام يآشكار، خود را در زندگ ايبه گونه ژهوي
  . ديهرات بودند، به رخ كش

 ضمن بررسي و نقد مفهوم نخبه تغييرات اجتماعيگي روشه در كتاب  (Elite) از
آنان، درباره ديدگاه كساني چون ويلفرد پارِتو، موسكا و رايت ميلز و براساس نظريات 

هايي هستند كه در نتيجه قدرتي كه به اشخاص و گروه«گويد: اصطالح نخبگان چنين مي
نمايند و وسيله تصميماتي كه اتخاذ ميگذارند، يا بهآورند و تأثيري كه بر جاي ميدست مي

- عهآورند، در كنش تاريخي جامها، احساسات و يا هيجاناتي كه به وجود ميوسيله ايدهيا به

نخبگان حاكم «) پارتو نخبگان را به دو طبقه 153: 1368(روشه، » شوند.اي موثر واقع مي
اي در حكومت ايفا متشكل از افرادي كه مستقيماً و يا به طور غيرمستقيم نقش قابل مالحظه

: 1371كند. (باتامور، تقسيم مي» كنند و ديگري نخبگان غيرحاكم مركّب از مابقي نخبگانمي
بندي نخبگان بسته به نگاه و رويكرد كساني كه آنان را البته بايد يادآور شد كه طبقه) 4ـ3

اند، متفاوت باشد، چنان كه ماري كوالبينسكا ضمن به كار موضوع مطالعه خود قرار داده
بندي نخبگان قائل هاي بسيار ديگري نيز در طبقهاي همانند پارتو به شيوهبنديگرفتن طبقه

رسد كه نخبگان مورد مطالعه در جستار حاضر را بتوان ) بنابراين به نظر مي4 است. (همان،
اي كه روشه ارائه كرده است، قرار داد؛ چرا كه اين نخبگان، طيف گانهبندي ششدر طبقه
اي چون شاعران، اديبان، خوشنويسان، نقّاشان، موسيقيدانان، عالمان و مدرسان علوم گسترده

دهند و البته نخبگان ديگري نيز هستند كه ضمن تعلّق به شكيل ميمعقول و منقول را ت
برده، در امور مربوط به حكومت نيز به طور مستقيم يا هاي نامكم يكي از گروهدست

(حاكميت يا  (Autorite)اند. روشه بر مبناي دو مالك اتوريته غيرمستقيم دخالت داشته
ة حاكميت و نخبگان مربوط به آن، به طبقات افزون بر مسأل (Influence)اقتدار) و نفوذ 
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ديگري از نخبگان كه در امور فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و مذهبي موقعيت ممتازي دارند 
اي شامل نخبگان سنّتي و مذهبي، تكنوكراتيك، گانهبندي ششاي داشته و طبقهنيز نظر ويژه

  ) 158ـ 153: 1368مالكيت، كاريزمائي، ايدئولوژيك و سمبوليك ارائه داده است. (روشه، 

 بيان مساله 1,1

 قرايبا نحسيدر دوران سلطان ژهيونهم به ةمطلوب خراسان و هرات در سد طيوضع و شرا
و  ادب، علوم هاينهياز زم يكي در كماز نخبگان اثر گذاشته بود كه دست ينسل ييدايدر پ
در حتّي راه توانسته بودند  ني) و از ا10ـ9 ،4: ج1369صفا، (ط داشتند ورود و تسلّ هنر
گماشته شوند؛ چرا كه از جمله  يحكومت به مناصب يوارد شده و از سو استيس ةزحو

 پرداخت و هموارهبعزل و نصب وزرا و ديوانيان ميآن بود كه زود «حسين سلطانعادات 
) 328 ،4: ج1380 ر،خواندمي( ».ساختچهارپنج كس را در آن منصب با يكديگر شريك مي

و در  افتهي كيارتباط نزد ،حكومتي منصبانبا دربار و صاحب يفرهنگ گاهيجا لّتبه ع ايو 
حكومت  ماندةيباق هايسال در گريد ياريو بس رنديوفتق امور طرف مشورت قرار بگرتق

 گفتهشيپ ةبه دو دست خان ازبكبكيدوران حكومت شدر  نيدهم و همچن ةدر سد انيموريت
در مسائلي چون كه  شدندرا شامل مي يمتنوع اربسي وگسترده  فيط نخبگان ني. اوندنديبپ

و جايگاه اجتماعيِ متفاوت از هم بازشناخته  تيفعال ةنيزم ،يخانوادگ ةنيشيزادگاه، پ
در اعتبار و شهرت عمر  ياريبس هايدهم، سال ةدر آغاز سد يدرواقع، برخ ؛شدندمي

دست شهرت و اعتبار  بعد به هاكه دهه بودند اندوزان هنرمندانيعلم يرخگذاشته بودند و ب
هاي زير ي پاسخ به سئوالتحليلي در پ ـيافتند. در جستار حاضر براساس روش توصيفيمي

  هستيم:
ـ تغييرات عمده اجتماعي و فرهنگي ايجادشده در خراسانِ تحت حاكميت صفويان چه 

  بوده است؟ 
ـ وضع اجتماعي و فرهنگي حاكم بر قلمرو حكومتهاي نزديك به خراسان مانند ازبكان، 

  بابريان، ارغونيان، جامان سند و ديگر اياالت صفوي چگونه بوده است؟
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ندگي، زهاي مبدأ و مقصد) چه تأثيري بر ها و دافعهمجموعه اين عوامل (جاذبه ـ

  عملكرد و واكنش نخبگان دوره تيموريِ هرات داشته است؟
د گي خورسد كه اين نخبگان در روزگار صفوي محيط اجتماعي و فرهنچنين به نظر مي

ر يموري دتوره آرامش نسبي درا بسيار متفاوت با دوره پيشين يافتند. در اين زمان، ثبات و 
لمي و يت عاثر جنگهاي متعدد صفويان و ازبكان از ميان رفته بود و در نتيجه ديگر حما

 فويانآمد؛ افزون بر اين، سياست مذهبي صفرهنگي الزم از اين نخبگان به عمل نمي
و  عنوان هدفهايي در پي داشت. همچنين، جذب شدن در ساختار اداري بهنارضايتي

موعه د. مجرو شده بوهايي روبهتي كه بسياري از نخبگان پيش چشم داشتند با دشواريغاي
 ابريان،بان، اين مسائل از يك سو و از سوي ديگر نزديكي به قلمرو حكومتهايي مانند ازبك

ن ميان وناگوهاي گها و دافعهارغونيان و ديگر ايالتهاي صفوي و مقايسه و سنجيدن جاذبه
  ند. ت كنياري از نخبگان را سرانجام متقاعد ساخت كه از هرات مهاجرمبدأ و مقصد، بس

درباره پيشينه پژوهش بايستي گفت كه نويسندگان و پژوهشگران بسياري در مقاالت، 
ها و كتابهاي خود به مسائلي چون زندگي شاعران، عالمان و عارفان مهاجر به ديگر نامهپايان

ران، هند و سرزمينهاي فرارود؛ شهر هرات؛ و برآمدن سرزمينها؛ روابط سياسي و فرهنگي اي
اند؛ اما اثري كه به طور اند و اطالعات سودمندي به دست دادهصفويه و غيره پرداخته

هايي درباره نخبگان هراتي دوره تيموري در مشخص بتوان در آن به اطالعات و آگاهي
براي نمونه در دو مقاله ولي  شود؛روزگار صفوي دست يافت، در ميان اين آثار ديده نمي

» نقش ايرانيان مهاجر در آناتولي با تاكيد بر دوره تيموري و اوايل دوره صفوي«پرست دين
» هاي علمي و فرهنگي آنان در عثماني (قرن نهم و دهم هجري)نخبگان ايراني و فعاليت«و 
يار وسيع مورد رغم محدوده زماني يكسان با جستار حاضر، شايد گستره جغرافيايي بسبه

بررسي جايگاه اجتماعي هنرمندان و «مطالعه، مانع توجه به نخبگان هرات شده است. مقاله 
از معصومه سمائي دستجردي و ديگران نيز چنان كه از عنوان » صنعتگران در دوره تيموريان

. پيداست تنها مربوط به دوران تيموري و البته فقط به هنرمندان و صنعتگران پرداخته است
تأثير ثبات فرهنگي «از ابوالحسن فياض انوش و » هرات دوره تيموري«در مقاالتي مانند 
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هرات عصر تيموري بر پيشرفت اهل ادب و هنر (مطالعه موردي نورالدين عبدالرحمن 
از مصطفي لعل شاطري و رحيم جوان الجي نيز تنها به وضع هرات در دوره » جامي)

از ميمنت » هنر و قدرت در عصر صفوي«نامه در پايان تيموري و جامي پرداخته شده است.
اي است، كه مجال دقيق شدن بر زندگي شاهي نيز موضوع و گستره پژوهش به گونهحسن

و عملكرد هنرمندان هرات دوره تيموري در عصر صفوي فراهم نيامده است. فرهنگ ارشاد 
ميالدي 18تا  8رت از سدةبه پديده مهاج مهاجرت تاريخي ايرانيان به هنددر كتاب نيز 

كند. هاي هند، و طيف گسترده مهاجران بحث مياز جاذبه 7و 5پرداخته و تنها در فصلهاي 
ـ اثري كه بتوان در آن شاهد پرداختن به همه مسائل تا آنجا كه جستجو شدـ سانبدين

 يابد.ميبنابراين انجام پژوهش حاضر ضرورت  پيدا نشد؛ بود،مطرح شده در جستار حاضر 

  مهاجرت و اقامت نخبگان ي موثر بردادهايتحوالت و رو. 2
كه  رسديبه نظر م پردازند،يبه مهاجرت م ياز نخبگان در دوره صفو ياريآنجا كه بس از
 توانديماندن در هرات) م باقي ترمقابل آن اقامت (به عبارت درست ةو البته نقط دهيپد نيا

 ييو شناسا ،يرونيو ب يدرون يدادهايورود به بحث تأثير تحوالت و رو يبرا يمدخل مناسب
اعمال  قياساس، نگارنده از طر نينخبگان باشد؛ بر ا يتأثير بر زندگ نيا ترقيدقو  تريجزئ
و پس از مهاجرت، و سرانجام  شيوضع نخبه پ مان،يوضع مهاجران و مقميان  هاييسهيمقا
 و هااز جاذبه ايو مقصد و درواقع در نظر داشتن مجموعهمبدأ  انيم تريكلّ ايسهيمقا

قرار  ليذ هايرا در قالب عنوان يرونيو ب دروني تحوالت ةدر مبدأ و مقصد، مجموع هادافعه
  :استكرده  يعملكرد و واكنش نخبگان بررس ،يداده و تأثير آنها را بر زندگ

  از دست رفتن ثبات و آرامش؛ ـ
  ؛يو فرهنگ يعلم تيحما ـ
  ي؛جذب در ساختار ادار ـ
    .هياز تسلّط صفو يينارضاـ 

  ز دست رفتن ثبات و آرامشا 1,2
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 خوشرا دست نيشياز همه ثبات و آرامش پ شيبر هرات، آنچه ب هيبا شروع تسلّط صفو

 هايو كشمكش و جنگ ،يمذهب استيو تحوالت گسترده ساخت، دو عامل س راتييتغ
  با ازبكان بود. يطوالن

   يمذهب استياز س نارضايي 1,1. 2
 كه انداظهار نظر كرده نيچن يدولت صفو ليتشك ةهرات در آستان يوضع مذهب ةدربار
 نيبودند كه در ع اماميهدوازد انيسنّ زين نيريبودند؛ سا اماميدوازده ةعيش« از مردم ياربسي

- هم مقتل ان،يسنّ ليقب نيامام، از رفض و انكار و سب صحابه متنفر بودند. اعالقه به دوازده

. گفتنديآنان سخن م تيامام و والدوازده لياز فضا شانيو هم در كتابها كردند،يم خواني
بودند،  فهياما در عمل و فقه تابع مذهب ابوحن ،يو صوف عهيش ،يو فكر يآنان از نظر روح

ده بلكه داشتند و سب آنان را به عنوان رفض محكوم كر نينخست ياعتقاد به صحابه و خلفا
) با وجود 46 ،1: ج1379 ان،ي(جعفر »دانستندينم ديسب كند، بع هرا ك يكس ريحكم تكف

 تالشدر واقعه  برخوردار بوده است كه يگاهياعتقاد به تسنّن در هرات از چنان جا ن،يا
 نظره.ق)ـ صرف873( قرايبا نحسيسلطنت سلطان ليدر اوا عيبه تش دنيبخش تيرسم يبرا
امام(ع) و آوردن نام دوازده نيراشد يبرانداختن نام خلفا ةشاندي ـاو تمخالف اي موافقت از

؛ 1021 ،4: ج1383 ،ي؛ سمرقند330ـ328 ،2ج: 1338 ،ينشده است. (اسفزار يعمل
درآمد كه  يه.ق هرات به تصرّف حكومت916در وقتي ) اما 136 ،4: ج1380 ر،يخواندم

از كه  يجمع يبراي مجال گريد شد،يآن شناخته م ازيامت ياصل وجوهاز  يكي عياعتقاد به تش
در « نحسيسلطان يبودند و چندان اعتبار داشتند كه بتوانند برا »يمتعصبان مذهب حنف«

 نماند. يكنند، باق يريجلوگ» خطبه رتغيي از گفته سخنان سنّترسوم اهل حيباب ترج
 دادينشان نم يهل و تسامحباره، تسا نيدر ا يصفو متحكو )136، 4: ج1380(خواندمير، 

ه.ق به بعد گوشزد موافق و مخالف بود؛ چنان 907از  هيالبته با توجه به عملكرد صفو ،نيو ا
 ديبه هرات رس لاسماعيشاه حنامةفت يمرو، وقتجنگ آن است؛ پس از  ديمؤ زني هاكه گزارش

در مسجدجامع  ق)916ي(م. احمد تفتازان االسالمخيش ييشوايو مردم و بزرگان شهر به پ
ي نيخواسته شد كه سب و لعن كند (ام يارتگاهيز نالدينيز نامه،ة فتحگرد آمدند، از خوانند
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او نگاه در پاسخ به  يتفتازان )515ـ514 ،4: ج1380 ر،ي؛ خواندم349ـ348: 1383 هروي،
 ،2: ج1349 ،ي(واصف» .يبگو ندگوييو هرچه م زيرا مر قيو خون خال زيانگيفتنه م«گفت: 

و بدنش را در  ديدر مسجد به قتل رس زيارتگاهينشده،  ايخواسته برآورده شده  ني) ا248
ماجرا و  نيكه خود شاهد ا يواصف هاي) نوشته137: 1370 ر،خواندميبازار سوزاندند. (ابن

- رشانهيم«زمان است:  نيوضع خطرناك شهر در ا دهندةپس از آن بوده است، نشان عيوقا

 ارهز بيبسته بود در آهنگ عراق و قر يبود، در لعن اصحاب صوت يمشهور يتراش رافض
او را  شديهمراه م شانيكس به ا و هر گفتنديجمع شده بود و آن صوت را م يكس به و

 ني) ا250 ،2: ج1349 ،ي(واصف» .دندگذرانييم زهيمجال برگشتن نبود و هر زمان سر بر ن
 صدرِاحترامي يمنجر شد؛ او در برابر ب زين يبعد به قتل تقتازان چندي باروضع خشونت

سخنان را از  نيا«صدر بر زبان رانده بود و غيره  و ايدن اعتبارييدر ب يسخنان، لاسماعيشاه
مخالفت مذهب معروض داشته در ضمن آن گفته باشد كه مادام كه  ييمهيقصد با ضم يرو

 ب،ترتيني) بد359: 1383 هروي،ي ني(ام» .ستين ريپذجيمذهب ترو نيباشد ا اتياو در ح
نزديك به و  »و بدل شبهيب«و فقه  ثيحد ،رينخبگان هرات كه در تفس نترياز بزرگ يكي

) و اما 333 ،4: ج1380 ر،يكشته شد. (خواندماالسالمي بود، دار منصب شيخسي سال عهده
 گريد يجناح يافروخته شده بود، از سوبر ساننيكه بد يآتش تعصب و خشونت

از  يبر هرات مسلّط شد، گروهازبك  مورسلطانيت يه.ق وقت918در  شد؛مي تررافروختهب
ناگوار  يامدهايعمق فاجعه و درواقع پ ،يني. امافتندي انيعيبا ش يدشمن يبرا مجالي سنّتاهل
 ي: جمعكشديم يره.ق به تصو916تساهل و تسامح را در دوران پس از  هيرفتن روح انياز م
متهمان آن  اي عهيت نداشتند، علم مخاصمت فرقه شئتفوق و مجال برا يدر زمان شاه«كه 

 ني) هرچند ا392: 1383 ،ي هرويني(ام» به خاك انباشتند. را يخون جمع د ومذهب افراشتن
 ،4: ج1380 ر،يخاموش شد (خواندم مورسلطانيناگوار آن به ت يامدهايپ يادآوريآتش با 

در  توانيمعنا را آشكارا م نينبود؛ چنان كه ا سريم گريد نيشيپ طي) اما، برگرداندن شرا533
، از منع حاكم ازبك ينشان گري، داين بار د؛يه.ق كه هرات در تصرّف ازبكان بود، د936
بازار اتّهام و طمع گرم شد  جه،ينبود؛ در نتدر ميان  )1539ـ1533ق/ 946ـ 939خان (داهللايعب
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 دنديكشته گرد اميگفته، در آن ا يعيكه به سبب گمان مال، او را ش مذهبيبسا مردم سنّ«و 

مانده، به مراتب عفو  المكه بنابر عدم تمول س باج،يب انيمحتاج و موال انيعياز ش ياريو بس
يي (م. جغتا هاللي بزرگ شاعر مقتوالن،از  يكي) 273: 1370 ر،خواندمي(ابن »دنديرس

او را كشت كه  كاوزب دخانيدر تسنّن مشهور بود و عب« رزاميبود كه به گفته سام ه.ق)936
خان داهللايكه شهر به تسلّط عب زيه.ق ن943وضع در  ني) ا94: 1314 ،ي(صفو يا»عهيش تو

 به نام نحسيسلطان اي از دورانمنشي، شدگانكشته هتكرار شد. از جمل ،درآمده بود
  )320: 1370 ر،خواندمي(ابن .بود يرمنشيم

    انيبه قلمرو بابر مهاجرت1,1,1,2
 انيابرب ةسلقلمرو بابر، مؤسس سل ،يمذهب استياز س يمهاجرت نخبگان ناراض هايكانون از
ان راسبه خ كيو نزد يرامونيپ هاينيدر سرزم هياست كه همزمان با صفو انيگوركان اي

نكته  نياهرچند، ذكر  گذاشت؛آن روزِ خراسان اثر  يايجغراف يرگيدر شكلو سربرآورد 
ن اكماح ن،حسيالزم است كه قلمرو بابر در اثر كشمكش با ازبكان، بازماندگان سلطان

) 150ـ140: 1385، (عالمي بود. ياريبس يهايو دگرگون راتييخود دچار تغغيره  قندهار و
كانون  چه ايناگرگرفت؛  راراز همان آغاز مورد توجه نخبگان مهاجر ق ، اين قلمرورو هر به

ن امر، ليل ايد .ستين ازبكانبا كانون قلمرو  سهيگونه از مهاجرت، هرگز قابل مقا نيدر ا
ست. اوده ببابر  عياظهار تش ار،يبه احتمال بس افتيدر توانيبراساس آنچه از منابع م

 گريدكه او  يقلمرو بابر، زمان ة) اما با بسط قدرت و توسع31ـ30: 1391 االسالم،اضير(
ود بنبسته  يخود را داده و درواقع از آن طرف يمذهب ظاهر رييتغ نيا نيسنگ يبها
به نام شيخ  الدين خوافي،زينعالم و مدرسي از خاندان شيخ )36 :1391االسالم، رياض(

هب صب مذتع«محمد از هرات خارج شده و به بابر پيوست. تصريح خواندمير به نورالدين
تا زمان  926گذارد و اين نكته كه وي از مهاجرت خوافي شكّي باقي نميدر علت » تسنّن

- مي» جاه به موجب دلخواه اوقاتدر ظل عاطفت آن پادشاه عالى«ه.ق 928مرگش در 

را  د نظرشده، شرايط مناسب و مورگذرانيده، گوياي اين واقعيت است كه مقصد انتخاب
  )238ـ237: 1379 ر،ي(خواندم داشته است.
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   انيبه قلمرو ارغون مهاجرت2,1,1,2
حكومت  تختپاي عنوانبه قندهار تردوامو البته كم ترتاهميكم اريكوچك، بس كانون
كانون در قرن دهم و در اواخر حكومت  ني. اكندينخبگان هرات را جذب م زين انيارغون
تحت حكومت  كنيل آمد،يبه شمار م انيمورياز قلمرو ت ياگرچه جزئ قرا،يبا نحسيسلطان
زمان تا  ناو البته از هم شدياداره م مستقلمهيبه صورت ن ارغون رذوالنونيبه نام ام يحاكم
قرار خود  يرامونيپ هايه.ق كه سرانجام به دست بابر افتاد، هرچند مورد طمع قدرت928

- اضيرو فرزندان او حفظ كرد. ( ادشدهي ريمستقل خود را در زمان اممهيداشت، حالت ن

 زي، قندهار را نيحكومت صفو هايسال نيدر نخست ب،ترتيني) بد43ـ39: 1391 سالم،اال
 يبرا هيدانست كه كوشش و تالش صفو ياياسيس ةجداگان يدر شمار قلمروها ديبا

) و با توجه به 541، 4: ج1380 ر،يخواندم(است  دهينبخش ايجهيكردن آن نت مهيضم
كه از  اياست كه مورد توجه نخبگان مهاجر واقع شود و اما نخبه يعيطب ت،به هرا يكينزد

معروف  نالعابدينيدزيدر دست است؛ س يمهاجرت او به قندهار و علّت آن، اطالعات خوب
خان بكيو ش قرايبا نحسياز دانشمندان و مدرسان هرات در زمان سلطان رمرتاضيبه ام
اين ) 5 ،1ج :1349 ،ي؛ واصف93ـ92: 1314 ،ي؛ صفو226: 1379 ،خواندميراست. ( ازبك
شرق  يراندن ازبكان از خراسان و هرات به سو يبرا لاسماعيه.ق كه شاه919در نخبه 

به سبب تعصب ) «395: 1383 ،ي هروينيام؛ 349 ،4: ج1380 ر،ي(خواندم ه بودحركت كرد
» .افتيدر مذهب تسنّن از هرات به طرف قندهار شتافت و هم در آن واليت وفات 

  )349 ،4: ج1380 ر،ي(خواندم

  سند به قلمرو جامان مهاجرت3,1,1,2
» جامان« يعنيسند و قلمرو حاكمان آن  نياست كه به سرزم گريد اينخبه ،يموالنازاده ابهر

هرچند،  شد.وارد ) 1527ـ1508ق/933ـJam Feruz)(914(روزفيو در زمان حكومت جام
چون اظهار  هايينهقري و هااز نشانه كنيندارد؛ ل يصراحت يدر علّت مهاجرت ابهر ريخواندم

در همان سال «مهاجرت  نيو همچن »يو شافع يو فقه حنف ثيعلم حد«در  ومهارت ا
و ) 333 ،4: ج1380 ر،ي(خواندم» جانب قندهار رفته از هرات ب رمرتاضيه.ق] كه ام919[
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علّت  تواني) م267و 92: 1363 ،نوايي( النفائسمجالس هايدر ترجمه »يمفت«عنوان  زين

 هيصفو يمذهب استياز س نارضاييرا اگر نه لزوماً تعصب در مذهب،  نخبه نيمهاجرت ا
 جمله ازـ اختالفاتي رغمبه زيه.ق) ن1009حدود ة (نوشت سند خيتاركه در  يمطلب ،دانست
و  يابهر نيرالديمحدث و موالنا اث يابهر زيعبدالعز«: شوديم دتأيي ـمهاجرت سال

و  فرموده... فيموضع كاهان تشره متبحر بوده، ب يعالم يكيهر  هموالنامحمد پسران او ك
 هيدر شهور سنه ثمان عشر و تسعما لاسماعياز هرات به سبب خروج شاه شانيآمدن ا

از هرات جهت  االسالمخيبا دو پسر بعد از واقعه ش« زي)  و ن77ـ76: 1382 ،ي(بكر» بوده.
كمال اشتغال  اريد نيطلبه ا درسه آوردند... و ب فيسند تشر اريبگوشه د نيعصمت د

 :1382 ،بكري(» .ساختنديم يآورده مرض يبجا شانيا تينمودند... و حكّام وقت كمال رعا
199(   

  به قلمرو ازبكان  مهاجرت 4,1,1,2
از  يتينارضا ليبه دل توانرا مي به قلمرو ازبكان واردشده از نخبگان ياريمهاجرت بس

موضوع  نيدر منابع به ندرت به ا جراي ةاگرچه طبق قاعد ؛دانست هيصفو يمذهب استيس
كه از عملكرد نخبه  هاييگزارش ژهويو به نقراي و هابه استناد نشانه كن،يل شود؛يم حيتصر
نابع . چنان كه از مماندينم يباق يديترددر اين نكته  باًيازبكان در دست است، تقر قلمرودر 
- خشي شاگردان ي اززيتبر محمديدسته از نخبگان، ظاهراً موالنا حاج نيا انيدر م دآييبرم

كرده است؛  هاجرتدانست كه به ماوراءالنهر م يكس نينخست ديباي را احمد تفتازان االسالم
بود  يقزلباشان فرار نموده به سمرقند آمدند، و آن وقت ذاءياز جفا و ا«: آورديم نيچن يواصف

كه حكومت سمرقند به بابرپادشاه تعلّق داشت، جناب موالنا را اعزاز و اكرام نموده، در 
) و از آنجا كه بابر در 57ـ56 ،1: ج1349 ،ي(واصف» .دنديمدرس گردان رزايمكبيمدرسه الغ

مربوط به  ديبا زين يزيورود تبر ابد،يتوانست بر سمرقند دست  يهصفو يه.ق با همكار917
به  )قه.916( يزمان مهاجرت و ةدربار ريگزارش خواندم ن،يسال باشد؛ افزون بر ا نيهم
با توجه به زمان تسلّط  كند:يآن كمك معلّت و انگيزة شدن زمان مهاجرت و  ترقيدق

سال سفر  نيا ةماندباقي ماه چهاردر سه ديبا يزيه.ق) تبر916بر هرات (رمضان  هيصفو
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موالنا  گرياز مهاجرت دو عالم د رالسيبيحبدر كه آنجا  خود را آغاز كرده باشد و از
 يينارضا ألةمس شود،يم اديسال  نيدر هم زين يزيتبر ليو موالنااسماع يبردع نالديشمس
با تسلّط ازبكان بر سمرقند در  يزي. به هر رو، تبرابدييم يشتريب تقو يمذهب استياز س
. ديخان ازبك رسداهللايبه صدارت عب يماند و حتّ يه.ق همچنان در ماوراءالنهر باق918 لياوا

 اييواعظ و منش ،واصفي. برد ي ناممحمود واصف نالدينياز ز ديبا يزيپس از تبر
 ةگذاران نثر سادانيرا از بن ياست كه و ييپركار و توانا ةسنديشاعر و نو نينزبردست، همچ

؛ 559 ،1: ج1344،يسينف ؛113: 1377،بخارينثاري . (انددهم دانسته ةدر سد يفارس
به علّت عدم تحمل  كنديم حيچنان كه خود تصر ي) واصفهجدهـ: هفده1349 ،يواصف

 ـبر هرات هياز تسلّط صفوپس ماه 17حدود ـ ه.ق918سب و لعن صحابه در اواخر محرّم 
 در بعد ها)و سال18ـ17و 5 ،1: ج1349 ،يبه عزم ماوراءالنهر از هرات خارج شده (واصف

به نام  يگريد ةسنديعالم، شاعر و نو زيه.ق ن926درگذشته است. در  نيسرزم ناهم
 ،يسياز هرات به بخارا وارد شد. (نف ق)951يا 943ابراهيم اسفرايني (م.الدين موالناعصام

حدوث بعضى از امور كه  هواسطبه«او را  علت مهاجرت ر،ي) خواندم623و 7 ،1: ج1344
توصيف  نيو وضع او را در ماوراءالنهر چنداند مي» تحرير آن مناسب به سياق تاريخ نيست

: 1380 ر،خواندمي( ».گرددمى وربهره و محظوظ خاناز وفور انعام و احسان عبيداللّه« :كندمي
  )358 ،4ج

  

        يمهاجرت داخل5,1,1,2
 هااست كه نخبه دهه ينيدرواقع بازگشت به سرزمو  هيدر قلمرو صفو ييمقصد، جا گاه
 نالديبه نام موالناشمس ينخبگان، عالم نياز ا يكي. است شده وارد هرات به آن از قبل،
مسموع «: نگارديم نيه.ق آورده و چن916را در از هرات خروج او  رياست. خواندم يبردع
) با توجه به 358 ،4: ج1380ر،ي(خواندم »نمايد.قيام مى فادهشود كه حاال در شروان به امى

در شروان، مربوط  يگفت كه بودن بردع توانيه.ق) م930ـ927( رالسيبيزمان نگارش حب
بر متن افزوده  يگزارش ،النفائسي از مجالسنيمقطع بوده است و اما در ترجمه قزو نيبه ا
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در ) 1520ـ1512ق/926ـ918(مسليو دربار سلطان يبه عثمان يشده كه از ورود بردع

جمع كرد  بيترت نيدو گزارش به ا انيم تواني) م370: 1363 ،نوايي. (دهدي.ق خبر مه917
ه.ق در 930ـ927خارج شده چنان كه در  ياز عثمان زمانيپس از گذراندن مدت يكه بردع

 ةرخود در ادا يمطابق الگو ه،يكه حكومت صفو يقلمرو شروانشاهان بوده است؛ خاندان
گفت  ديشناخته بود. با »يوال«آن را به عنوان  يه.ق فرمانروا906ناچار در  نها،يسرزم يبعض
- يو به نام شاه خطبه م پرداختهيم انهيآن، خراج سال يمستقل بوده و در ازا باًيتقر يوال

برقرار بوده  انيه.ق حكومت وال945از  شيتا پ زياست. در شروان ن زدهيو سكّه م خوانده
از  توانديمردم شروان، و شروانشاهان، م تياكثر نوضع و افزون بر آن، تسنّ نياست. ا

از هرات، رفتن به روم و سرانجام وارد شدن به شروان پرده  يخارج شدنِ بردع يعلّت واقع
در كه  اينخبه گري) د144ـ143: 1349؛ رهربرن، 122ـ121و112: 1388بردارد. (فلور، 

- بود در زمان سلطان توانستهپرداخته بود و  ينيعلوم د ليه هرات آمده و به تحصب يجوان

 يشتريو اعتبار ب اريبلكه از همه قضات هرات، اخت ابد،ي دست قضا منصب به تنهانه نحسي
) 356ـ355 ،4: ج1380ر،ياست. (خواندم ق)928ي(م.تربت نيارالديحسن اخت يقاض ابد،يب

و  377 ،4: ج1380ر،يخواندمه بود (افتيادامه  زين خان ازبكبكيدر زمان ش ياعتبار قاض
قرار گرفت؛ چنان كه  يزآميمخاطره طيدر شرا يبر هرات، قاض هي) اما با تسلط صفو382

 يمانع دانست. قاض عيمذهب تش جيترو يرا براي تفتازاناالسالم شيخآمد صدر شاه وجود 
است كه  ينكات ةدربردارند باره،نيدر ا ينيامبه حبس افتاد. گزارش  االسالمخيهمراه ش زين

بوده است:  ليدخ ثروتدو عامل مذهب و  ،يدر بازداشت قاض كنديمشخّص م
مشهور  تيبود و به تمول و جمع يمذهب حنف يرا كه مرد فاضل و قاض نيارالديراختيام«

 دهيبه مصادرات كش نيارالديراختيام ةهمعنان ساختند... و قص [تفتازاني] به آن جناب
 ن،ي) افزون بر ا360ـ359: 1383 ،يني(ام» .ديواصل گرد وانياز مال او به د يكلّ يمبلغها

 ليدل وانتيم زيآنان در ماوراءالنهر را ن يپسر او به قلمرو ازبكان و منصب قضا ومهاجرت د
 ،1: ج1344 ،يسي؛ نف244: 1377 ،ي بخاريعامل مذهب دانست. (نثار دييبر تأ يگريد

 لاسماعيبه نام شاه يدر اواخر عمر قاض ايياز نظم مثنو رزامي) به هر رو، هرچند سام585
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سرانجام او را  ،يدر دوران صفو يقاض يهايناكام كني) ل31: 1314 ،ي(صفو دهديخبر م
 ،4: ج1380 ر،يناچار به برگشت به زادگاه خود و اشتغال به زراعت كرده است. (خواندم

356(  

                                                       با ازبكان يطوالن هايجنگ و هاكشمكش 2,1,2
از كشمكش و جنگ با ازبكان آغاز  يمتماد هاييبر خراسان و هرات، دهه هيبا تسلّط صفو
و گاه تسلّط ازبكان قرار  ،يطوالن هايهرات، در خطر محاصره ژهويآن به ةجيشد كه درنت
 ةدورفرهنگي  يرشد و بالندگ ةحفظ، ادام يوضع، ثبات و آرامش الزم برا نيگرفت. ا

  برد. انيرا از م يموريت

  و بابر به قلمرو ازبكان مهاجرت1,2,1,2
شاعران و  سندگان،ياز نو كاشفي واعظ.ق) فرزند مالحسين 939ـ867صفي( يعلفخرالدين 
 مقامميقا« ه.ق932مربوط به  يگزارشبنابر  است.هرات  يموريدوره ت افتهيتيواعظان ترب

و ارشاد فرق  حتيمسجدجامع هرات... بنص دربوده صباح روز جمعه  شيوالد بزرگوار خو
كه دوبار و  زين رزاميسام لهيوسمطلب به ني) ا345 ،4: ج1380 ر،ي(خواندم» پردازد.يعباد م

. شوديم ديي، تأه.ق بر خراسان حكم رانده و در هرات مستقر بوده935تا  928از جمله از 
 تيموقع ،ياست در دوران صفو تهتوانس صفيي ظاهراً عل سان،ني) بد68: 1314 ،ي(صفو

هنجار نابه تيخود را حفظ كند؛ اما آنچه سرانجام، كار را بر او سخت كرده، وضع يخانوادگ
طبق روش خود بار  خان ازبكداهللايه.ق عب938در رمضان . در هرات بوده است يزندگ

االول عيبتا ر ميو ن سالكيبه  كيمحاصره نزد نيشهر را در محاصره گرفت، ا گريد
چنان سخت شد كه حكم به اخراج مردم شد و  ان،ي. كار بر حصارديه.ق به درازا كش940

مشكل را چاره نكرد به  زين نينماند؛ اما ا يكس انيو تبرّائ انيعيو ش انيدر شهر جز غاز
ناچار شدند اسبان خود را رگ بزنند و از خون ارتزاق كنند.  انياز سپاه يكه برخ ايگونه
از او،  شيكه پ ديرا برگز يراه ط،يشرا نيدر ا ،يصف ي) عل284ـ279: 1370 ر،خواندمي(ابن
محاصره را در هرات  اميسال از ا كيگرفته بودند؛ او پس از آن كه  شينخبگان در پ گريد

 ،ي(صف برد. پناه محمدسلطانگذرانده بود از شهر خارج شده به غرجستان و به نزد شاه
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: 1383 ،يقمحسيني(به دست صفويه ه.ق 939در هرچند كه با فتح غرجستان ) 1: 1336

هرات  »ظاهر«در  ه واز برگشت شد ري) ناگز23ـ22: 1343 طهماسب،؛ شاه225 ،1ج
 نخبگان از هرات گردي خروج در هاو محاصره هاورشي ني: نه) ا1336 ،يدرگذشت. (صف

زمان مهاجرت  ةنمونه، دربار يبوده است؛ برا گذارتأثير ـياصل لدلي عنوانبه اگرنهنيزـ
در دهم «آمده است:  نيچن خواندمير و حقيري گر،يبه همراه دو نخبه د يقانون ميابراه
ه)... از هرات كه در محاصره ازبكان بود 934( و چهار يسال نهصد و س االخرةيجماد

  )11 ،1: ج1369 ،معانيني. (گلچديدگر» رهسپار هندوستان

  يو فرهنگ يعلم تيحما 2,2
 ايينخبگان فرهنگ يدبا ،يجستار را به طور كلّ نيشده در ا يچنان كه آمد نخبگان بررس

 اند؛وارد شده زين ياسيبه امور س خان ازبكبكيو ش يموريدر دوران تبسياري دانست، كه 
و مواد الزم  طيآنان به فراهم بودن شرا تيو فعال يزندگقدر آشكار است كه چ ب،ترتينبدي

توصيف بابر از خراسان و هرات در زمان بازبسته بوده است.  يو فرهنگ يعلمة نيدر زم
- حسينزمان سلطان«كشد: حسين به زيبايي، وضع مطلوب فرهنگي را به تصوير ميسلطان

خصوص شهر هري مملو نظير خراسان و بهميرزا عجب زماني بود از اهل فضل و مردم بي
بود هر كسي به هر كاري كه مشغول بود همت و غرض او آن بود كه هر كار را به كمال 

خود شاعر  ،يشاه صفو نينخسته.ق البته 916) در دوران پس از 112: 1308(بابر، » رساند.
 ،باره نيبود؛ در ا ينخبگان فرهنگ تيو حما قيبه تشو لماي و هنر، و ادب به مندو عالقه
 :آثار نظم و نثر در دست است نشيآفر ياز نخبگان هرات برا او هاياز درخواست هايينمونه

 ياقدامات نيآن است كه چن تواقعي اما، ي؛تربت ياضيو ر، هاتفي ديعبداهللا مروار ،ينيام
را ضمانت كند؛ چرا كه با خروج شاه  نيشياست تداوم وضع پ توانستهيزودگذر بوده و نم

مناسب را فراهم  هاينهيزم ديبا كه اندمنصبان شهر بودهحاكمان و صاحب نياز خراسان، ا
- است؛ نخست آن كه دهه شدهيم امر نيمانع از تحقّق ا يحال آن كه، عوامل اند؛آوردهيم

- ينم يدولتمردان هرات باق يبرا مجالي طبعبه ،يامدر امور نظ رويصرف ن يمتماد هاي
نسبت داده  يكلّ قلمرو صفو بهشهر نبوده و  نيكه البته مخصوص به ا ياست؛ امر گذاشته
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- عامل به نيا كن،ي) ل409ـ408 ،1: ج1344 ،يسي؛ نف38ـ35 ،4: ج1345ون، ابر( شده است.

 مطلب حياست. توض شدهيم ديتشد زين يگريعوامل د ةجيدر هرات و خراسان در نت ژهوي
و افزون بر آن،  يمورياسالف ت ازمتفاوت  يقيو عال نهيشيبا پ انقزلباش ييفرمانروا آن كه
 انيباعث از م ،يو فرهنگ علمي امور به مندعالقه كتاجي منصبانبا صاحب آنان يريدرگ

 منصببه دو صاحب توانيم بارهناي در. است شده گاهبهمناسب گاه هايتيرفتن موقع
 رالسيبيحب ،دوره نيا يخيكتاب بزرگ تار شيدايآنان در پ تحماي از كمكه دست كتاجي

 وسفيريام بن محمدنالدياثيرغيام شانيا نيدر دست است، اشاره كرد. نخست ياطالعات
ي ساوج اهللابيخواجه حب تيشخص نيو دوم ،هرات بزرگ از نخبگان ق)927ي (م.راز
 رمحمديام قيبا تشو قه.927 ليرا در اوا رالسيبيحبنگارش  ر،ياست. خواندمق) 932(م.

موصللو حاكم قزلباش هرات در چند ماه  رخانيشروع نمود اما با كشته شدن او به دستور ام
 للة( شاملو خانرمشود يروزاهللا، بيخواجه حب قيبعد، اثر ناتمام ماند تا سرانجام با تشو

ه.ق به نام 930از سر گرفته شد و در  اثردرواقع حاكم خراسان) نگارش و  رزاميشاهزاده سام
ه.ق به دست قزلباشان 932در  زين ي) اما ساوج9ـ4 ،1: ج1380 ر،ي. (خواندمديرس انپاي به او

 يكه نخبگان بزرگ ستيشگفت ن ب،ترتيني) بد243ـ 237: 1370 ر،خواندميابن. (كشته شد
به  يبانيو پشت تياز حما بهرهيبا حكومت و ب وندياز پبه دور  غيره و يآگه ،يچون آصف

 يكه گاهاست شاعر  ايرزادهيق) وز921ـ853(ي هرو يآصف .خود ادامه داده باشند يزندگ
بوده است. تيموري  يرزايمالزمانعيو گاه در مالزمت بد ريشيرعليام تيترب يةدر سا
شاعر  نيا يزندگ هايسال ني) از واپس923: 1385 ،ي؛ سمرقند233: 1370 ر،ي(خواندم

او با دستگاه حكومت مربوط  ونديكه به ربط و پ يزيچ ه،يو صفو ازبكانبزرگ در روزگار 
در آن حضور داشته باشند، ظاهراً  يچون آصف يكه شاعران ياز مجالس يگزارش ايباشد و 

 ةدرباراش در تذكرهكه خود در هرات حكومت داشته،  زين رزاميوجود ندارد؛ چنان كه سام
 ،يصفو(است.  اوردهيآمده، ن رالسيبحبي و النفائسمجالساز آنچه در  شيب يزيچ يآصف

به دور از  ،اين زماندر  يآصف يپنداشت كه زندگ نيچن ديبا سان،ني) بد98ـ97: 1314
است كه اگر  يامر، نيمحدود بوده است و ا يننشيگوشه ايو به گونه انيدربار و حكومت
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 گريچهل) از د ـونهي: س1342 ،يدانست (آصف يطبع و يآن را بتوان در استغنا يسو كي

 شهير انيموريپس از ت هايهرات و خراسان در سال ةحتم كه در وضع ناگوار و آشفت سو،
 نيبر ا ياستوار لي، شواهد و دالميشاعران مق گريد يزندگ يبررس زيداشته است؛ درواقع ن

 نيشاعر هرات ا گريد ،يآگه ةچنان كه دربار دهد؛ياوضاع به دست م يو آشفتگ يناگوار
 هيبوده و داع قرايبا نيحسمالزم پسر سلطان يدر جوانكه  يمطلب آشكار است. آگه

 ،ي؛ صفو376ـ372 ،2: ج1349 ،ي؛ واصف245: 1370 ر،ي(خواندم را داشته است اوصدارت 
 سامانييو ب يآشفتگ ةنشان يكه به خوبد نزميدست  يبه كار يصفو ة) در دور117: 1314

 دولتمردان و بزرگان يدر نكوهش تمام »يشهرآشوب«است و آن سرودن  اجتماعياوضاع 
؛ 245: 1370 ر،ي(خواندم .انجاميد اوزبان  دنيقطع دست راست و بربه كار  ني. ااست هرات
  ) 118ـ117: 1314 ،ي؛ صفو143: 1363 ،نوايي

  يداخل مهاجرت1,2,2
ر رو، ه هبباشد؛  هانيسرزم گريدر د يبانيو پشت تيرا اگرچه به علّت حما يداخل مهاجرت

ته ؛ البدانستهرات  يِموريت ةو اوضاع مناسب دور طيبر از دست رفتن شرا يدييتأ ديبا
 انتويم يشواردظاهراً به  دهند،يم يتا آنجا كه منابع گواه زيگونه از مهاجرت ن نيا يبرا

حمايت  و رعايت بانگارگر مشهور هرات را كه  ق)942(م. بهزاد .دست داد هب اينمونه
به  لاسماعيشاه )362 ،4: ج1380 ر،؛ خواندمي109: 1308بابر، ( اميرعليشير نوايي برآمده بود

نهان پ ياجراما از نخبه ر نيو عالقه شاه به ا يفتگي. شبرد زياز هرات به تبر اينهيگنج ةمثاب
زون ؛ افافتيدر توانيدر امان ماندن از خطرات جنگ چالدران م يبرا يدر غار يكردن و
گماشته  ياهه شكتابخانه خاص استيبه ر لاسماعيه.ق به دستور شاه928بهزاد در  بر اين،

؛ 136ـ135: 1352قمي، منشيمقام ابقا شد. ( نيدر ا زني طهماسبشد و در زمان شاه
  )386ـ385: 1382 منفرد،يفرهان

  انيبه قلمرو بابر مهاجرت2,2,2
به هند مهاجرت  رانياز ا يصفو ةكه در دور يشاعرانمعاني، آمار نيگلچ يبرابر استقصا

مانند  يگري، جزو طبقات و اصناف دبسياري از ايشان البته كه نفر است 745 اند،كرده
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 را يسپس شمار كسان معانيني. گلچنديآيتن) به شمار م118دانشمند (و  هيفق ب،ياد م،يحك
. داده است به دست اند،شده دهيبه زر سنج حتّي و به دست آورده يمنصب نيكه در آن سرزم

 تن33 بابر، زمان در تن9اند و از جمله وارد شده انيتن به قلمرو بابر 661، تن 745 ناي از
 تن و 259ه.ق) 1013ـ963اكبر(الدين جالله.ق) و در زمان 963ـ937( ونهماي زمان در

 ـرچها ،1: ج1369 ،معانينگلچي. (اندرفته انيبه نزد بابر زمان ديگر فرمانروايانتن در  360
 يبرااجتماعي و فرهنگي را مناسب  طيو شرا نهيفراهم بودن زم ،يمطلب به خوب ناي) شش

از شمار سازد. يروند رو به اوج آن را آشكار م نينو همچ يان،جذب نخبگان در قلمرو بابر
محمد  باشد،يدست م او به بابر اطالع در وستنيكه از پ اينخبه ني، نخستهراتنخبگان 

مشغول كسب علم كه اكثر اوقات  يجواناو  ،سالنفايمجالس هايطالب است. در ترجمه
سرانجام مانند محمد طالب ) 250و75: 1363 ،نواييشده است ( يمعرف د،گوييمعما م

ي رزايمالزمانعبدي صدارت به هاو سال فتيادست  يادار يبه منصب ،همتايان خوداز  ياريبس
 شدبابر رفته و مقرّب  گاهبه در ماندمحروم » سعادت خدمت«و چون از  تيموري پرداخت

خان ازبك داهللايبابر و عب انيه.ق در جنگ م918) تا آن كه در 350 ،4: ج1380 ر،ي(خواندم
شش بابر پيوست و پنج ه.ق و در زمان فتح سمرقند به917اي كه در ديگر نخبه. شدكشته 

) كه در 111: 1308است (بابر، » طفيلي«علي جالير متخلّص به سال در نزد او ماند، حسن
داشت. » گريپروانچي«حسين از جمله حكام بود و همچنين مناصبي چون زمان سلطان

او  يبه سو زينخبگان هرات ن گريبا باال گرفتن كار بابر، مهاجرت د) 108: 1363(نوايي، 
 نالدينيزخيت از خاندان شيشخص نيه.ق نخست926غاز شد؛ از جمله چنان كه آمد در آ

ي ابوالوجد فارغخيش اشييو دا نيزخيبرادر او ش گر،يد يدر زمان و وستيبه بابر پ يخواف
 ةكه در دور بوده عالمي و »فنون اقسام« از مندبهره نيزخيبابر رفتند. ش يبه سو ق)940(م.

- يآورده، معلوم م يفارغ ةدربار ريكه خواندم زين يفي. از توصكرده استتدريس مي يصفو
؛ 357ـ356 ،4، ج1380ر، ي(خواندمبوده  مسلككه او صاحب فضل و كمال و عارف شود
، افزون بر منابع يادشده در تيدو شخص ناي از البته و) 143ـ142: 1377 ،بخاريينثار

وضع آنان در  فياز توص) 164ـ163: 1308(بابر، .ياد شده استبه عنوان شاعر  نيز بابرنامه
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 اين كه زمانى«: افتيدربار بابر را در هايجاذبه ژهويبه و ها،دافعه توانيسفر، آشكارا م نيح
 »نداشتند خود با پوستينىمفرط غير از كهنه شىقلّا از بودند هند متوجه بزرگوار دو هر
 ،برخوردار از الطاف بابر و پس از او فارغي) و سپس در هند 325 ،1: ج1379 ،بداؤني(

به  زين نيزخي) ش142: 1377 ،بخاريي؛ نثار655 ،1: ج1344 ،يسي(نف .بوده است ونيهما
او سروده، آشكار است كه  ةمهاجر در وصف خان يكه شاعر يو از شعر دهيصدارت رس
گذشته از اين، از او مسجد و  )143ـ142: 1377 ،بخاريياست. (نثار ستهزييدر رفاه م
كه از  اينخبه گريد )322، 1: ج1379اي نيز در هندوستان باقي مانده است. (بداؤني، مدرسه

ه.ق در 938خارج شد و در  (در اين زمان تحت حاكميت بابريان) هرات به مقصد قندهار
ا در عمر خود ر شترياست كه ب يابهرق) شاعري 938ـ876ي (نرگس ،همان شهر درگذشت

عمر  انيمربوط بوده و در پا يساوج اهللابيحببا خواجه يو در زمان صفو دهيهرات گذران
) موج مهاجرت 789 ،2: ج1344 ،يسي؛ نف116ـ115: 1314 ،يمهاجرت كرده است. (صفو

سه و در حين محاصره شهر از سوي ازبكان، ه.ق 934چنان كه در ابدييهمچنان ادامه م
شاعر و  س،يخوشنو يقانون ميرابراهيم ،ق)942ـ880(ريخواندم مورخ مشهور ،گرينخبه د
) و 11ـ10 ،1، ج139 ،معانيني؛ گلچ46: 1314 ،ي؛ صفو139:1363 ،نوايي(نواز قانون
به مقصد قلمرو بابريان  )85ـ84: 1363 ،نواييشاعر و معماگو ( )942ي(م.ريحق نالديشهاب

: 1308ه.ق موفق به ديدار بابر شدند. (بابر، 935از هرات خارج شدند و در محرّم 
آمد. از دو نخبه  يمطالب شتريپ يساوج اهللابيحببا خواجه ريخواندم ونديپة ردربا )223ـ222

 ،4: ج1380 ر،ي(خواندم سروده است.ساوجي شعر ميهمواره در مدح ي، ريحق ز،ين گريد
چون قتل  هاييكه دافعه دريافت توانيم نينچ هاگزارش بندياز جمع ب،ترتيني) بد246

 نـ همچنيخواندمير و حقيري ازـ او يفرهنگ تيرفتن حما انيو درواقع از م ساوجي
نخبگان نامبرده  مهاجرتقلمرو بابر، باعث  هايجاذبه گريد يو از سو ،اوضاع ناگوار شهر
 ايدر دست است؛ به استناد نامه يشواهد و مدارك زيمذكور ن هايجاذبه ةشده است. دربار

 گري) د384ـ383: 1368 ،ينوائ(نخبه به هند بوده است  نيخواهان سفر ا بابر ر،ياز خواندم
: 1382 منفرد،ي(فرهان دهيرس وقافا تيبه منصب تول ونيدر زمان هما ريآن كه خواندم
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به او داده شده  يدهل يكيدر نزد يتقرّب تمام داشته و ده ونينزد هما زين يريحقو ) 364
 از ورود او به سند ـ تاريخ سنداي كه ديگر نخبه )111ـ 110: 1377 ي بخاري،است. (نثار

ـ و مرگ او در ق) از سوي بابريان962ـ928حسن ارغوني (در زمان حكومت ميرزاشاه
ق) است. (بكري، 958پز (م.در كلوچهدهد، شاعري عامي به نام حيهمان سرزمين خبر مي

1382 :206(   

  به قلمرو ازبكان مهاجرت3,2,2
 اي نانگاشت دهيناد يبه معنا توانستينم از خراسان هاييپارهماوراءالنهر، و تسلّط ازبكان بر 

 ينها و از جمله هراتسرزم گريبا د  غيره و يفرهنگ ي،علم ،يگوناگون مذهب يوندهايقطع پ
- به هيناح نيدر ا يفرهنگ اتيح ديتجد«بلكه  افتيوند و رابطه ادامه پي تنهاباشد؛ درواقع، نه

 لاسماعيو هرات در دوران حكومت شاه راناي در تسننمردم اهل تيآزار و اذ ةلوسي
 انهيم يايآس يشهرها گردي و بخارا به فوجفوج شمندانيشاعران و اند رايز شديم تيتقو

 عامل تنهانه وـ يگريدنظر داشتن عوامل دم) با 15: 1372(بچكا، » كردند.يمهاجرت م
رفتن  انيافزود؛ به هر رو، از م سخن نيبر اعتبار ا توانمي ـشدت نيو آن هم به ا مذهبي
 تيچون عدم حما يعوامل ةجيدر نت قلمرو ازبكان، يكيهرات در نزد يكانون فرهنگ رونقِ
باعث مهاجرت نخبگان به قلمرو ازبكان شد و مطمئناً جدا از  ،يو فرهنگ يعلم يكاف
نسبت به آن  توانستند،يو ازبكان نم كرد،يم جابيرا ا هاييكه خود ضرورت وندهايپ تيواقع

 افزود؛يبر استقبال از نخبگان و توجه به امور آنها م زين هيبا صفو يريباشند، درگ اعتنايب
 قصيده كه فرموده حكم اسماعيلشاه ...گفتند«: غافل نبودنداز آن  زيكه مهاجران ن يتيواقع
 به شنيدم را اين كه فقير. نمايند تتبع خراسان شاعران ...را اصفهانى اسماعيل كمال طرانىتن

نمايد است... مناسب چنان مى خود داعيه مالزمت آنچنان پادشاهان امر كه خاطر گذرانيدم
آويزى باشد به مالزمت آن دو جواب گفته شود، تا دستكه اين دو قصيده را به مدح... 

پاسخ  زيشعر و ادب ن ،ازبكان به علم شي) گرا9ـ8 ،1: ج1349 ،ي(واصف» .جاهپادشاه عالى
- كبيرا در ش يفتگيش حتّيو  شيگرا نياز ا هايينمونه كرد؛يم ليتسهرا  يانتظارات نيبه چن

) و 302ـ295: 1389 ،يخنج( ددي بخارا نامهمهمانچون  يدر منابع توانيم خان ازبك
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- يفخر(ثبت شده است.  اريدست بس نياز ا يمطالب زيخانان و سلطانان ازبك ن گريد درباره
 نياست كه در نخست يعيطب ،سانني) بد41ـ12: 1377 ،بخاريي؛ نثار28ـ21: 1345 ،يهرو
ك درآمده و به ازب خانبكيبه مالزمت ش ييچون بنا يظهور ازبكان، شاعر بزرگ هايسال

  ) 233: 1363 ،نوايي( .برسد ي ديگرو مناصب الشعراييملك

  يجذب در ساختار ادار 3. 2
 خانبكيش ةو سپس در دور يموريت ةهرات در دور يفرهنگاجتماعي و از نخبگان  ياريبس

 انيبه دست آورده و سال يخود، مناصب يو فرهنگ يعلم ييهايازبك توانستند به علّت توانا
وضع در دوران  نيكنند؛ اما، ا يو ترقّ شرفتيمانده، پ يباق ياسيو س يدر امور ادار ياريبس

 ةنيشيبا پ كيخود به عنصر تاج يو ادار يوانيامور د ياگرچه برا يهكرد؛ صفو رييتغ يصفو
با  يه.ق از شمار انبوه نخبگان (حت916داشت؛ اما، در هرات پس از  ازين يو فرهنگ يعلم
كه در  يامر افت؛ين يمجال ورود به ساختار ادار يكس ،ياز معدود رنظصرف) يادار ةنيشيپ

نخبگان هرات اشاره  يركارگيدر به هيصفو ليبه عدم تما توانيعلل آن، نخست م يبررس
كه  هاييانتصاب انيدر هرات بود، در م لاسماعيه.ق كه شاه916نمونه در  يكرد؛ چنان كه برا

 وسفيريمحمد بن امريامور مملكت صورت گرفت، تنها ام گريو د اين شهراداره  يبرا
) 360ـ358: 1383 ،هرويينيام ؛516 ،4: ج1380 ر،ي(خواندمي يافت. بود كه منصب يراز
از عدم  يناش اديو به احتمال ز يعامل اصل توانيكار م ابتداي در كمرا دست امر نيا

 اند؛داشته يمناصب پيشين ةر دورد شانياز ا ياريدانست كه بس يحكومت به نخبگان نانياطم
 ،نوايي( »يوصل«عبدالرحمن متخلص به چون خواجه ايكه نخبه دنماييمي عيطب بنابراين
در اقسام علوم و انواع «با آن كه  ،ازبك خانبكيدوران ش ي) مدرس و قاض102: 1363

فضايل بهره تمام دارد، اما به واسطه كمال علم و تواضع و عدم مساعدت بخت و طالع در 
 ني) دوم243: 1379 ،خواندمير(» گذراند.سامانى اوقات مىاين ايام در كمال پريشانى و بى

 تهداش ينقش اساس ينخبگان از امور ادار ندر دور نگه داشت رسديكه به نظر م يعامل
 يا به عبارت ديگر اهل شمشير و اهل قلم كيعنصر قزلباش با عنصر تاج يرياست؛ درگ

 منصبصاحب ةدو نخب يادار ةكارنام يمعنا را در بررس ني) ا28: 1363 ،يوريس(است. 
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در  ق)927ي(م.راز وسفيريمحمد بن ام نالدياثيرغي: امديد توانيدوره آشكارا م ناي
منظور نظر واقع  نحسيعلم و دانش خود، در زمان سلطان واسطهبه افته،يهرات نشو و نما 

بوده و  جهدر زمان فرزندان سلطان مورد تو نيهمچن ،شده نييشده و به عنوان مدرس تع
 تياهم زيدرواقع ن) 582ـ581 ،4: ج1380 ر،ياست. (خواندم شدهيبرآورده م شهايخواسته

 ضمن است، نبوده منصبصاحب كه آن رغمبه يموريرا در دوران ت حمدرميو اعتبار ام
 ةدور) در 309 ،4: ج1380 ر،يخواندم(. ديد توانيآن روزگار به كرّات م عوقاي شرح
؛ اما اين كه چه برخوردار شد يممتاز تينخبگان از موقع گريبرخالف د رمحمديام ،يصفو

صفويه اشاره كرد؛ به نوشتة اميني  همراهي آشكار او باعاملي اين امر را ممكن كرد، بايد به 
البيت و اظهار تولّى به اهل« اي مشتمل بردر نخستين روزهاي تسلط صفويه بر هرات، خطبه

: 1383شد، كه انشاي اميرمحمد بود. (اميني هروي، بايد خوانده مي» تبرّى از اعداى ايشان
به منصب قضا  قه.916به هرات در  لعياسمانخبه با ورود شاه نيا ) به هر رو،351

و با گذشت زمان به منصبهاي بسيار ) 368: 1383 ،هروييني؛ ام516 ،4: ج1380 ر،ي(خواندم
فرزند  رزاميطهماسب ةو به عنوان لللموصل رخانيبا انتصاب ام ه.ق922باالتري نائل شد: در 

و اشراف و  ميرباب عماا ييشوايو پ«حكم شد كه صدارت شاهزاده اسماعيل در هرات، شاه
) و 553 ،4: ج1380 ر،يباشد (خواندم اميرمحمدمتعلق به » ضبط و ربط و دادوستد اوقاف

به  ،قرار گرفته گرانيو د رخانيارتقا مورد حسد ام نياما، ا د؛يرس »امارت«به  ن،يافزون بر ا
كه  يگريد هاي) نمونه23: 1314 ،ي؛ صفو583ـ582: 1380 ر،ي. (خواندمديانجام يقتل و

از  يركيهستند. م رزاقاسميو پسر او م يركيم نالديجاللواجهبه آن اشاره كرد؛ خ ديبا
 كنيبوده است؛ ل» سركار بلخ ريوز« يصفو ةاست كه در دور يمورتي بزرگ منصبانصاحب

 ةمحاصر نيحاكم در ح نيجانش يداده و آن بدگمان يرو ايحادثه يركيم يمقام برا نيدر ا
 يهمكار يدر پ يركياست؛ چنان كه م يموريتي رزاميدزمانمحم يه.ق از سو923شهر در 
يببرد، ناچار با فرزندانش به سو شينتوانسته از پ يبرآمده و چون كار رزاميدزمانبا محم 
كه  يالعات) از اط617و 398ـ397 ،4: ج1380 ر،ياست. (خواندم ختهيگر يموريت ةشاهزاد
 يدر منابع باق هيصفو يو حضور او در ساختار ادار يركيپسر م ق)932م.(رزاقاسميم ةدربار
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و فرزندانش از  يركيم يروگردان يواقعه به معنا نياستنباط كرد كه ا نيچن توانيمانده، م
- صاحب يدشمن اديبه احتمال ز ايو  يبدگمان يدرواقع قربان يركينبوده، بلكه م هيصفو

او بوده است و البته  يمنصب ادار انيپا يامر، ظاهراً به معنا نيو ا شده قزلباش منصب
 ةلل خان،شيرمود »انيانچك«و از جمله  بازو شطرنج سيخوشنو كه شاعر، زين رزاقاسميم

قتل  ة) در غائل292: 1379 ر،ي(خواندم شده فيحاكم هرات و مورد لطف او توص رزاميسام
؛ 242ـ237: 1370 ر،خواندميكشته شد. (ابن شهابه دست قزلبا گريتن د70 حدودبا  يساوج
 ـيياگرنه به تنها ـريكه عامل اخ دنماييم نيچن ب،ترتينبدي) 11ـ10: 1343 طهماسب،شاه

به شدت  ينخبگان را در ساختار ادارقاي داشته است كه جذب، و ب يو فشار رويچنان ن
شدن در سرگذشت  قيدق قيرا از طر ادشدهيتأثير عامل  زني درواقع دهد؛ قرار الشعاعتحت

 ني) نورالد288: 1379 ،خواندمير(ي استرآباد يعبدالح نالدينظام چون يگرينخبگان د
متخلص  يكرمان رميم نياءالديخواجه ض و) 336ـ335 ،4: ج1380 ر،يدم(خوان يمحمد امام

  كرد.توان ثابت ) مي86: 1363 ،نوايي؛ 360 ،4: ج1380 ر،ي(خواندم »يفغان«به 

  انيبه قلمرو بابر مهاجرت1,3,2 
ست و اندك ا اريبس افتند،يدست  يدر ساختار ادار يبه مناصب انيكه نزد بابر يكسان شمار
ه از ك يننخبگا ان،يحكومت بابر هايدهه نياست چرا كه در نخست يعيامر طب نيالبته، ا

دك ان اريسد، بكه به قلمرو ازبكان وارد شدن يهرات به قلمرو آنان رفتند نسبت به مهاجران
تخلص به ) ميخواف نيدالني(ز نيزخيش بايد ازمهاجران اين گونه بود؛ به هر رو، از 

ن زيهلي شيخدآمده است، پس از فتح  بابرنامه. مطابق آنچه در نام برد ق)940(م. »ييوفا«
) به هر 176: 1308خوانند (بابر، جزء بزرگاني بوده كه به شهر رفته و به نام بابر خطبه مي

در زمان  و )322 ،1: ج1379 ،يبابر شد (بداؤن» صدر مستقل«در هندوستان  رو، اين نخبه
ه در زمان ك است ريخواندم ،نخبه نيو دوم )187: 1385رسيد. (عالمي، » امارت«همايون به 

 قل ازن به ،»ينام ةنام« ينسخه خط ر،ياوقاف گماشته شد. (خواندم تيبه تول ونيهما
  )365ـ364: 1382 منفرد،يفرهان

  به قلمرو ازبكان مهاجرت2,3,2
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 قلمرو در مهاجرت، علّت از نظر صرف اند،كه به قلمرو ازبكان وارد شده ينخبگان يهمگ
وارد  يبه ساختار ادار يبا خانان و سلطانان ازبك مربوط گشته و شمار ايگونه به ازبكان
 ي(صدر)، پسران قاض يزيعسكر، صدر)، تبر ي(قاض ق)918يي(م.بنا ر،ياخ دستة. اندشده
عسكر)  ي(امام، قاض ق)973تا 958ـ بين890ي()، و واصفيض(قا يحسن تربت نيارالدياخت

 نيرصدرالدياز ام دينخبگان، با نيافزون بر ا شود؛يشامل مرا ) 6 ،1: ج1349 ،ي(واصف
به  بكيهرات بود و در زمان شاز مدرسان مدارس  ينيكرد. حس ادي زين ينيحس ونسي

بلخ به آن شهر  ازبك شد، سپس استعفا داد و به درخواست حاكم دهيمنصب احتساب برگز
  )230: 1379 ر،يگماشته شد. (خواندم ياالسالمخيرفت و به منصب ش

    نارضايي از تسلّط صفويه 4,2 
و درواقع نارضايي از تسلّط صفويه بر هرات و خراسان، هميشه صرفاً به مهاجرت 

شود، بلكه گاه، نخبگان، نارضايي خود را از طريق همراهي با واكنشي انفعالي ختم نمي
دهند؛ هرچند كه شكست در ها و كوشش براي موفقيت آنان نشان ميديگر حكومت

  اين راه، خود عامل ديگري براي مهاجرت است.

  مهاجرت به قلمرو ازبكان1,4,2
الدين مشهدي از صدور تيموري است. ر سيدغياثسيدقاسم مشهور به ميرمخدوم پس

ه.ق كه ازبكان پس از شكست دادن سپاه اميرنجم ثاني در ماوراءالنهر 918ميرمخدوم در 
به خراسان هجوم آورده بودند، از هرات به اردوي ازبكان رفت و آنان را به فتح هرات 

- اين كار نقشي نداشتهشاه در الدين و پسر ديگرش ميركتشويق كرد. ظاهراً سيدغياث

ه.ق براي دفع ازبكان از خراسان، مشهدي 919اسماعيل در اند؛ اما، پس از ورود شاه
همراه » مؤاخذ شده مبلغ كلّى فرود آورد و بعد از آنكه از چنگ محصل خالص گشت«

  )182ـ181: 1379پسرانش به ماوراءالنهر گريخت. (نوايي، 

  حسين بايقراسلطانمهاجرت به قلمرو بازماندگان  2,4,2
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ست ميد دحسين بايقرا پس از شكست از ازبكان و برآمدن صفويه به ابازماندگان سلطان

ه كخبگاني نمله جيافتن دوباره به حكومت، در خراسان و استرآباد كرّوفرّي نشان دادند و از 
مشهور مورخ  ميرزا پيوست،الزمانبه شاهزاده مدعي تيموري، محمدزمان ميرزا پسر بديع

رهنگي و ق) است. بررسي زندگي اين نخبه حاكي از ارتباط و پيوند ف942ـ880خواندمير(
- نو سلطا ليشيرهايي به نام اميرعسياسي تنگاتنگ با اميرعليشير و تيموريان است؛ او كتاب

- ديعارت بهاي حكومت تيموريان به مقام صدحسين بايقرا دارد و همچنين در واپسين سال

، اين پيشينه و ) به هر رو382، 4و ج10: مقدمه، 1380رسيده است. (خواندمير،  ميرزاالزمان
 زا كه ازميره.ق كه خواندمير در غرجستان ساكن بود، باعث شد، محمدزمان920پيوند در 

راهي ه همبمقابل سپاه صفويه در استراباد گريخته و به غرجستان وارد شده بود، او را 
به نتيجة  ) هرچند، اين نكته كه خواندمير، چقدر397، 4ج :1380دعوت كند. (خواندمير، 

ع ت، موضوه اساقدامات شاهزاده تيموري اميد داشته و در اين راه از خود همراهي نشان داد
ه.ق) تا زماني 920مهمي است؛ اما در اينجا، همين قدر بايد افزود كه او از اين تاريخ (

، با شاهزاده مشغول شده السيرحبيبات به نوشتن ه.ق كه در هر927نامعلوم و پيش از اوايل 
  )4، 1: ج1380تيموري مربوط بوده است. (خواندمير، 

  گيري.نتيجه3
گسترده و  يو نواح هانيسرزم ياسيو وحدت س يكپارچگيبه  دنيق بخشدر روند تحقّ

مركز آن شهر هرات  ژهويخراسان و به التيا ه،يصفو لهوسيبه عيتش افتني تيرسم نيهمچن
تحوالت و  ةجينت ،خاص طيو شرا تيموقع نيقرار گرفت. ا يخاص طيو شرا تيدر موقع

و  ياز قلمرو صفو رونيدر ب ييدادهايالت و روو تحو ادشدهمذهبي يو  ياسيس يدادهايرو
كه  اياجتماعيو  ينخبگان فرهنگ ،يطيشرا نياز تأثير و بازخورد آنها بود. در چن يگاه ناش
شهر  نيخود را در ا اجتماعي طيهرات بودند، مح يِموريفضا و جو دوران ت ةافتيپرورش

ويژه متفاوت يافتند؛ نخستين امر، از ميان رفتن ثبات و آرامش نسبي روزگار تيموري و به
 يطوالن هايجنگحسين بايقرا بود كه در اين زمان به طور جدي به علت زمان سلطان

براي تسلّط بر خراسان از دست رفته بود، چنان كه هرات بارها پس از  انازبكصفويه و 
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 يمذهب استيس شد.دست ميبههاي طوالني و فرساينده ميان اين دو قدرت دستمحاصره
نيز ديگر عاملي بود كه فرهنگ تساهل و تسامح حاكم بر محيط اجتماعي را از ميان  هيصفو

 هاي مكرّر نسبتاً كوتاهفويه و ازبكان در دورهبرده و به افراط و تفريطهايي از سوي ص
اي موثر، زندگي بسياري از نخبگان شد و خود به گونهشان بر اين سرزمين منجر ميتسلط

توانستند حمايت داد. در چنين شرايطي نخبگان يادشده ديگر نميرا تحت تأثير قرار مي
گر سو، نخبگان صاحب وقوف علمي و فرهنگي دوره تيموري را چشم داشته باشند. از دي

در علوم و فنون و هنرهاي مختلف در دوره تيموري هميشه مجالي براي نزديك شدن به 
منصبان حكومتي و ورود به ساختار اداري داشتند؛ اما با برآمدن صفويه، تحت تأثير صاحب

د يك عواملي مانند غلبه عنصر قزلباش و درگيري ميان اهل شمشير و اهل قلم، احتمال ورو
نخبه هراتي در ساختار اداري بسيار اندك و آن نيز با مخاطرات بسياري روبرو بود؛ اما 

 مانندخاص آن روز  ييايوضع جغراف ةجيكه در نتوجود حكومتهايي در نزديكي خراسان 
محدود  يصفو االتيا گريو د ، جامان سند، ازبكاناني، ارغونيانبابر به قلمرو ايرهجزيشبه
هايي گاه بسيار ها، گزينهوضع اجتماعي و فرهنگي متفاوت در اين سرزمينشد و يم

كرد؛ براي نمونه نخبگاني كه از سياست مذهبي صفويه متفاوت را به نخبگان عرضه مي
توانستند به قلمرو ازبكان يا بابريان وارد شوند و در آنجا به تدريس ناراضي بودند، مي

دار شدن مناصب گوناگون متها از ورود نخبگان براي عهدهبپردازند. افزون بر اين، اين حكو
ترتيب نخبگان هرات كه طيف بسيار گسترده و كردند. بديندر ساختار اداري استقبال مي

ها و اي از دافعهدادند، مجموعهمتنوعي شامل شاعران، اديبان، عالمان و غير آن را تشكيل مي
 ها،زهيانگ ق،يبسته به عاليش چشم داشته و هاي مبدأ و مقصدهاي گوناگون را پجاذبه

 را گوناگون هايكانون يمهاجرت به سو ايماندن در هرات  يباق و غير آن، خود نهيشيپ
  .دنديبرگز

  
  منابع
  ي.طهور ، تهران:ارفع يهاد حيتصح ،وانيد )،1342( اهللانعمت بن الدينمقيمي، هرو يآصف
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- ، بهسب صفويطهمااسماعيل و شاهدر روزگار شاهايران )، 1370اميرمحمود ( ر،خواندميابن

 ، تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار.1كوشش غالمرضا طباطبائي، چ

، تصحيح الجنات في اوصاف مدينه هراتروضات)، 1338الدين (معين ،ياسفزار
 محمدكاظم امام، تهران: دانشگاه تهران.

 ي،ريمحمدرضا نص حيتصح ،يات شاهفتوح)، 1383( ميابراهنيصدرالد ،هروي ينيام
 ي.مفاخر فرهنگ   انجمن آثار و تهران: 

يح ميرزامحمد خانان، تصح، ترجمه عبدالرحيم خانبابرنامهق)، 1308محمد (بابر، ظهيرالدين
  الكتاب.شيرازي، بمبئي: ملك

دانشگاه ارات ، ترجمه عليرضا طيب، تهران: انتشنخبگان و جامعه)، 1371باتومور، تي. بي (
  تهران.

 ،دعبانژا ديو سع انيترجمه محمود عباد ،كستانيدر تاج يفارس اتيادب )،1372ي (رژيبچكا، 
  المللي.نيب يفرهنگ قاتيمركز مطالعات و تحقتهران: 

حمد ا يو مولو يسبحان قيتوف حيتصح ،خالتواريمنتخب)، 1379( عبدالقادر ،يبداؤن
  ي.فرهنگانجمن آثار و مفاخر ، تهران: صاحب

   .انسيبخانه ابنكتا: تهران ي،اسمي ديترجمه رش ،رانيا اتيادب خيتار)، 1345( ون، ادواردابر
  ساطير.ا داودپوته، تهران: محمدعمربن حيتصح ،سند خيتار )،1382( محمدمعصوم ،يبكر

كده ، قم: پژوهش1، جصفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست)، 1379( رسول ان،يجعفر
  دانشگاه.حوزه و 

: دانشگاه تهران ي،احسان اشراق حيتصح ،خالتواريخالصه )،1383احمد (يقاض ،قميينيحس
  تهران.

   .يو فرهنگ: علميستوده، تهران اهتمام منوچهربه ،بخارا نامهمهمان)، 1389اهللا (فضل ،يخنج
نظر  ريز ي،همائ نالديمقدمه جالل ،رالسيبيحب خيتار)، 1380( نالدياثيغ ر،يخواندم
  تهران: خيام. ي،اقيرسيدب دمحمديس

  ، ترجمه منصور وثوقي، تهران: نشر ني.تغييرات اجتماعي)، 1368روشه، گي (
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ي، جهاندار كاووسيترجمه ك ،هيدر دوره صفو االتينظام ا )،1349( كالوس رهربرن،
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب تهران:

- يغفار يترجمه محمدباقر آرام و عباسقل، و هند رانيروابط ا خيتار)، 1391االسالم (اضير
  .ريركبيامفرد، تهران: 

 حيتصح ،نيو مجمع بحر نيمطلع سعد )،1383( عبدالرزاق نالديكمال ،يسمرقند
  ي.و مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسانتهران:  يي،نوا نيعبدالحس

پژوهشگاه علوم ، تهران: فاطمه عالقه حتصحي ،الشعراتذكره )،1385( دولتشاه ،يسمرقند
   ي.و مطالعات فرهنگ يانسان

  .كتاب تهران، تهران: ترجمه احمد صبا ،يعصر صفو رانيا )،1363( راجر ،يوريس
  ي.انبرلن: كاوي مدبر، عبدالشكور اهتمام به ،طهماسبشاه تذكره ق)،1343طهماسب (شاه

  ، تهران: فردوس. رانيدر ا اتيادب خيتار )،1369اهللا (حيصفا، ذب
  ارمغان. ي، تهران:دستگرد ديو مقابله وح حيتصح ،يتحفه سام)، 1314( رزاميسام ،يصفو
 معاني،نياحمد گلچ ح، تصحيالطوائفلطائف)،  1336( نيحسبنعلي نيفخرالد ،يصف

 .اقبال و شركا نمحمدحسيحاج يشركت نسبتهران: 

به كوشش غالمرضا  ،هند انيگوركان خيتار اكبرنامه)، 1385ابوالفضل (يخ، شعالمي
  ي.مفاخر فرهنگ انجمن آثار وتهران:  ي،طباطبائ

  تبريز: دانشگاه تبريز. ،امپوريعبدالرسول خ حيتصح ،نالسالطيروضه)، 1345هروي (يفخر
و ظهور  انيموريو فرهنگ در عصر زوال ت استيس ونديپ )،1382ي (مهد منفرد،يفرهان

  ي. و مفاخر فرهنگ انجمن آثارتهران:  ،انيصفو
  ، تهران: آگه.روزمنديم فظترجمه كا ،يو قشون در عصر صفو وانيد)، 1388( لميفلور، و

چاپ و انتشارات آستان قدس ، مشهد: 1ج ،كاروان هند )،1369( احمد ي،معاننيگلچ
  .مشهد

تصحيح احمد سهيلي خوانساري، تهران: گلستان هنر، )، 1352قمي، قاضي ميراحمد (منشي
  بنياد فرهنگ ايران.
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  . كزمرهروي، تهران: ليما بينج حيتصح ،مذكّر احباب)، 1377( حسن ،يبخاري نثار
  ي. روغفتهران:  ،يو در زبان فارس رانينظم و نثر در ا خيتار )،1344( ديسع ،يسينف
تهران: ، حكمت اصغريبه اهتمام عل، النفائستذكره مجالس )،1363( ريشيرعليام ،يينوا

  ي.منوچهر فروشيكتاب
  ي.اخر فرهنگانجمن آثار و مف، تهران: رالسيبيرجال كتاب حب)، 1379نوايي، عبدالحسين (

 اديبنهران: ت، الكساندر بلدروف حيتصح، عالوقايعيبدا)، 1349( محمود نالدينيز ،يواصف
  . رانيفرهنگ ا

 
  


