
  

  

  

  غياث الدين نقاش ھروی
  و

  چشم ديد او در چين در عصر سلطنت
  يونگ لو يکی از پادشاھان دودمان منگ

  

  

  

  

                          بنـيـاد فـرھـنگـی کھـزاد                  احــمـد عـلی کھـزاد                         
  

  

موری جنبشی محسوس در آبادی و معماری و نقاشی و  که در خراسان با ظھور دورۀ تي١۶ و ١۵در قرن ھای 
در چين » منگ«درست در ھمين عصر و زمان دودمانی بنام .  ادبی بميان آمد، ھرات کانون رونيسانس گرديد

حاليه انتقال داد و » پيکن«يعنی » خانبالغ«به اقتدار رسيد که مرکز مملکت داری خود را از جنوب به شھر 
مداری خود يک دورۀ جديدی را در نشو و نما و انبساط مظاھر ھنری، معماری و ادبی ايشان ھم در دورۀ زما

  .بميان آوردند که آثار آن در بيشتر نقاط چين ھويدا است

  

، تعلقات از حسن اتفاقات  کسانيکه اين دورۀ رونيسانس را در کشور ما و در کشور ختای يا چين بميان آوردند
ھم در ميان خود قايم کردند و عNوه بر آشنائی ھای باستانی بار ديگر با رفت ی را دوستانه و مراودات فرھنگ

و آمد ھای ايلچيان و بسط تجارت و ديد و واديد دانشمندان و ھنرمندان به صبغۀ تمدن و فرھنگ يکديگر آشنا 
  .شدند

  

که در افغانستان )  م1447 – 1429( ھجری ٨٢۵ و ٨٠٧پنج و نيم قرن قبل يا دقيق تر بگوئيم بين سال ھای 
معظم خاندان منگ سلطنت شاھرخ ميرزا سر سلسلۀ تيموريان ھرات و در چين يونگ لو يکی از پادشاھان 

  .و دولت ختای يا چين عصر منگ برقرار شد) افغانستان(داشت روابط دوستی  خراسان 

  

تا پای ) پيکن (»بالغخان«از پای کنگره ھای حصار  شبه ئی نيست که بعد از فتوحات چنگيز در صحنه آسيا
ديوارھای ضخيم شھر ھری تمام ساحۀ اسيا پامال سم ستوران مغل شد و در اثر حکم نافذ چنگيز و اوeدۀ او 
يک نوع قدرت حاکمه در ين ساحۀ وسيع طوری پھن گرديد که تعلقات بازرگانی و رفت و آمد ھا را بدون 

رگان ھم دوام داشت ولی مرکز ثقل قدرت تيموری اين اوضاع کم و بيش تا اخير عصر تيمور کو. خطر ساخت
  .در غرب آسيا و کانون نفوذ دودمان منگ چين در شرق قرار داشت

  

يکی از » يونگ لو«بعد از مرگ تيمور نوبت مملکت داری در خاک ھای افغانستان به اوeدۀ او رسيد و 
اح روابط دوستانه با تيموريان ھرات رات در افتتچين با ارسال پيام تعزيت به ھ» نگم«امپراطوران دودمان 

ھيئت حسن نيت و تعزيت چين به ھرات به حضور شاھرخ ميرزا پسر تيمور باريافت و از آنھا . پيشقدم شد



بدين ترتيب مفکورۀ استقرار روابط دوستانه بين ھرات و خانبالغ به صحنۀ ظھور . پذيرائی گرمی بعمل آمد
غ بيگ که در سمرقند ميبود و ميرزا بايسنغر و امرای بدخشان ھمه با  ميرزا ال،سائر شھزادگان تيموری. آمد

تصميم دولت شاھرخی ھرات در استقرار روابط دوستانه با چين ھمنوائی کردند و بدين ترتيب بعد از سال 
  .ھيئت ھای بازرگانی و تجارتی و حسن نيت ميان ھرات و خانبالغ مبادله گرديد) م1429( ھجری قمری ٨٠٧

  

 انتخاب ، حينی که شاھرخ ميرزا پادشاه ھرات اعضای ھيئتی را که ميخواست به چين بفرستد٨٠٧ در سال
سلطان احمد و غياث : کرد، پسرش بايسنغر ميرزا ھم بفکر اعزام ھيئتی افتاد که اعضای آن مرکب بود از

تيموری به نقاش ھراتی وظيفه داده بود تا چشم ديد سفر خود را از روز حرکت از شھزاده . الدين نقاش ھراتی
نقاش ھراتی طبق امر . ھرات تا پيکن و از آنجا در مراجعت تا ھرات ھمۀ واقعات را روزمره يادداشت کند

عبدالرزاق شھزاده اين وظيفه را انجام داد و خوشبختانه خاطره ئی از ين چشم ديد ھا را مولينا کمال الدين 
 قيد کرده و يکی از دلچسپ ترين خاطره ،»سعدينلمطلع ا «،سمرقندی در جزء اول جلد دوم اثر نفيس خويش

ھای تاريخی را که معرف ذوق و معلومات يکی از ھموطنان ما در پنج و نيم قرن قبل ميباشد، بما رسانيده 
  .است

  

 و حکايات نقاش ھروی را در کشور پھناور يادداشت ھای عبدالرزاق سمرقندی که خNصه ئی از چشم ديد
معرفی ميکند، حاوی مطالب بسيار قيمتداريست که مؤرخان و دانشمندان امروزی چين بدان ) چين(ختای 

ياداشت ھائی داشتم که گاه و بيگاه با  چھار سال قبل حين مسافرت به چين از ين خاطره ھا. سخت نيازمند اند
اب بزرگی به صح است ميان ميگذاشتم و مشاھده ميکردم که از شنيدن آنرجال و حلقه ھای فرھنگی چين در

  .آنھا دست ميداد

  

و با خدم و حشم  غياث الدين نقاش ھراتی با سائر اعضای ھيئتی که از طرف دربار ھرات انتخاب شده بود
شھر را در رفت  بين ھرات و پيکن راه ھای طوeنی بين اين دو ،قافله بزرگ چندين صد نفری را تشکيل ميداد

نقاش ھراتی در حدود پنج ماه در شھر خانبالغ پايتخت آنوقت چين و در سائر . و آمد در طی سه سال طی کردند
ًنقاط عرض راه در داخل شھر ھا و معابد، در منازل، در داخل محوطۀ قصر ھا و قلعه ھا و مخصوصا در 

يزھای بسيار دلچسپی ديده و شنيده که بسيار داخل محوطه بزرگ قصر سلطنتی پيکن که تا حال موجود است چ
  . از نظر عمرانات تا حال موجود استً مخصوصاآن ھنوز

  

 قدم عرض آنست، محوطه بزرگ ھفتصد قدمی داخل ديوارھای ارگ ۶٢ که )پيکن(ديوار بزرگ شھر خانبالغ 
  .وجود است، تا حال م سنگ فرش بودکه مقابل قصر سلطنتی افتاده و ھمهشھر 

  

. ت ھای غياث الدين نقاش ھراتی از نظر معرفی آبادی و مظاھر ھنری چين آنوقت کمال اھميت دارديادداش
تعريفی که از تخت ھای سلطنتی، ادوات موسيقی، ظروف قشنگ چينی و فلزی و وضع تزئين تخت ھای 

تلف داخل  آن در عمارت ھای مخو دھل ھا و کرناھا وغيره کرده ھمۀو بخورشورھا،  پادشاھی و شمعدان ھا
  . به چشم ميخورد،ارگ پيکن که امروز به موزۀ ملی آنکشور تبديل شده است

  

ًروابط افغانستان عصر تيموری و چين عصر منگ که نبض مختصری از آن را فوقا ذکر کردم در قرن ھای 
دو کشور يافت و در اثر رفت و آمد تجار و کاروان ھا تاثيرات فرھنگی متقابله ميان   انبساط زياد16 – 15

موسيقی افغانستان در موسيقی چين تاثير کرد و فن نقاشی چين و کاشی سازی آن به افغانستان تاثير . بعمل آمد
ًنمود چنانکه در آثار نقاشان ھرات مخصوصا در طرح شکل ابرھا در يک صحنه نفوذ چينی به وضاحت ديده 

  /١٣۴١  جوزا١. /ميشود


