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 نيارقيقه يمعاون سرمحقق دکتورشف 

 

 گيرزا اولوغ بيستنامة ميرامون زيپ يسخنان

 

 کارم يم را در باغچه ميدستها»   

 سبز خواهم شد

 دانم، يم      

 دانم،يم

 فروغ فرخزاد«      دانم.يم     

فددروغ فروخددزاد و شدداهرام، هنرمندددام و  يزندددگ  دد    

که از  يجسمان ي گ ندز يکيبزر ام هالم هلم دو  ونه است: 

کده  يمعنو ي گ گر زنديرد و دي  يتولد تا مرگ را در بر م

ابدد و بدا ي يز ادامه مديبه استناد شعر باال پس از مرگ ن

  ردد. يشدم سالها سبز تر و شکوفاتر م يسپر

ستهايدهلدم ن يايدنابغة دن گيرزا اولوغ بيم ش را در يز د

زيسدتنامه  ست.باغچه کاشته بود و امروز دوبارگ سبز شدگ ا

ايددد داننددمند شددهيد و شددهير نيددز همچددوم همدده نوابدد  و 

 هنرمندام واقعي به دو  ونه است:

زندگ  ي جسماني و زندگ  ي روحاني که مد بده هدر دو بعدد 

 زندگ  ي او به قدر امکام درنگ مي کنم.

ام  مد ام و به قدو  مردمدام قهرمدام پدرور ورکمورير تيام

ش بده سدمت يورشهاياز  يکي مور صاحبقرام در هنگامير تيام

ک را در يو ند، دو خبر بد يرام که پنج سا  به درازا کنيا

روز دريافت: خبر نا وار کنته شدم فرزند جوام و هزيزش  کي

همر شيخ و خبر خوشگوار تولد نواسه اش يعندي پسدر شداهر  

ميرزا را. شيريني ايد خبر خوش، تلخي آم خبدر شدوم را در 

ا زايد  سداخت و متبتدي در قلد  کام امير تيمدور جهانگند

داغديدگ او برانگيخت که تا هنگام مرگ کداهش نيافدت. بده 

ش را بدر يبود که اسم پددر خدو يخاطر هميد مهر و متبت آن

خواندد و  يد کودک متبدو   ااشدت و او را متمدد تراغدايا

رزا و يدفرزندد شدداهر  م ينگونه بود کده متمدد تراغدايبد

هدد .  796االو  سدا   يدجمدا 19ک شدنبه ي وهرشاد آغه روز 

ه هراق هجم پا بده کدر  يم . در سلطان 1394مارچ  22مطابق 

د و ستارگ  دام آسدمام را ينهاد تا چنم بر افالک  نا يخاک

ش يش پدايپد يايدچوم    و درخت خانه اش و چدوم سدنگ و در

 بنناسد و بنناساند.

ر يدزوا  جد بزر دوارش اميکه از متبت ب يمتمد تراغا   

همده  يمتبدو  دلهدا يام برخوردار بود، به زودمور کور يت

 يد. دورام کودکيملق  و منهور  رد گي ام شد و به اولوغ ب

 يمور بده سدوير تيتوقف ام يب يها يدر لنکر کن گياولوغ ب

د نواسة کوچدک را در همده يبالد مختلف  اشت. جد جهانگنا ا

و فنوم جنگ و امدور کندور  .برد يورش ها با خود همراگ مي

 يساله  د هنگونه از سد سيبه هم .آموخت يم يرا به و يدار
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سپرد تدا امدور  يخ هارف آذريبه هالم و شاهر منهور وقت ش

. بعدد تدر دانندمندام ندام آور رديرا فرا  يويو دن ينيد

ز به آموزش او  ماشته شددند ين يزاد  روم يچوم قاض يگريد

 ديرا به نکدوتر يو فارس يزبام هرب گياولوغ بجه يو در نت

،  ياضديروز چدوم: هندسده، ر يفرا  رفت و بر دانش ها يوجه

چنام  يافت و به زوديرگ احاطه يو غ يقيات، موسيجوم، ادبن

 دا کرد که دربارگ اش سرودند:يپ يتبتر و استاد

بدده هلددم  يگدديچددوم اولددوغ ب                          

 افت نتوام در هزارام مدرسهي هندسه           

اولوغ ت يبه ترب زيمورکور ام خود نيرتيامگريد يازسو   

ها وجنگها يهالوگ برآنکه درلنکرکننمود. يتوجه مباو  م گيب

 و ينظدام يهددامندورگ   ايدبرد، درمراسدم يمگ همرا را او

رام دو  يرش سد يهام وخاص ، مراسدم پدا مراسم بار ،يادار

 دادگ و يمددشددرکت   را  او ياکرات مهددم دولتددمدداخارجدده و

د يدگردانيآشنا م يدولتمدار و يد کنورداريينگونه به آيبد

-9 يپنج تد ازنواسه ها موريرتيکه ام .م 1404به سا   يوحت

که دخترمتمدسلطام يب ي، او ه ساختيداماد م ساله خود را 17

که هندور دهسداله بدود،  گياولوغ ببه هقد ازدواج ز ين را

، اشپرگ  وتمام مغولسدتام  ينگيرم ، ينت سيکشدرآورد  وتا

 د.يبخن  ورغا  به اويقسم س رابه

ورکور ام چنم يمرتي.( که ام يهجر 807م. ) 1405به سا    

و  شدد وارث تاج وتخدت پددر رزايشاهر  م  ،ازجهام فروبست

  نداپور ويورد، سبزوار و ني، ابابتدا طوس ، خبوشام ، نسا

اولدوغ را به  لنهراگ تمام ماوراءادار م. 1409بعد به سا  

بند  شداهر    سا  داشت؛ 15در آنوقت  گياولوغ بسپرد.  گيب

امدور  در تدا ف کرديتوظ او يث وصيبه ح رزا شاگ ملک رايم

 يجنگم.  1410در يعني ،کسا  بعديباشد  اورشي يوکنور يلنکر

 يرارتدد ايخ نورالديوش گياولوغ برزا يم يد شاگ ملک وصيب

د کده بده کمدک شداهر  يدر درحصارواقع  رديمتمدجهانگ يوص

 1411در يعنديبعد  يو سال  نناندگ شد شورش فرود يرزا  ايم

، شداگ  ندت يشاهر  به مت  حکومتش هرات برمدکه يهنگام .م

سداله  17 گيدب غولدنگونه اويبد خود برد و ز بايملک را ن

همجدوار آم  يشدهرها نهدر وال ار مداورءيحکمدار تام االخت

 ز به اوتعلق  رفت .يم حکومت خوارزم ن 1414د و دري رد

 گيداولدوغ برزا يستنامه ميز يازخال  بر ها              

ش يجهانگندا مدات جددديد کده بدا آنکده  اوتعليآيد برميچن

آنهم  باافته بود، يدر يو کنور يمور را درامورلنکريرتيام

 يبده جندگ و لنکرکند هر دز وفتوحات نداشت و يلنکرکن يخو

 رود و ياو تعرضددبددر  ييمگرآنکدده از سددو کددرد،ياقدددام نم

ه يد. هل .م1424سخ بپردازد . چنانچه به سدا  ر به پاينا ز

ام به مخال ت و شدورش برخاسدته مغولست رمتمد خام که دريش

 1427در  افدت ويظ ر .م1425د و در يمجبور به جنگ  رد بود،

به   مجبورا با براق خام حاکم اوردگ يدر ريس ينواح درم. 
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چ يبده هد گريسا  د 20ب  يتقر تا و  جنگ شد که شکست خورد

 اقدام ننمود. يجنگ

 گياولوغ بافت و يرزا وفات يشاهر  م يالديم 1447درسا   

، دولت کجا ساختهيوخراسام را  رهنالماورء آم شد تا يدر پ

 يديشدد يند، اما با مخال ت هداافک يپ را  يواحد و مقتدر

 او رزا بدريرمقنسديالدولده پسدر با روبروشد، چنانچه هالء

اولدوغ رزا يد. مافراشدتام را بريق هلم مخال ت و د ويشور

ف يبه کمک دو پسرش هبدالط دگ شد ويناچار به جنگ کنان گيب

را  ، قنددوم اوز کدده در دو جنددا  چددس و راسددتيهبدددالعز و

دار يدتوانسدت پايد ظ رميدا افدت،يکردند، ظ ريم يفرمانده

. ام سدا  دوام آورديسدال گيداولوغ برزا يماند و حکومت م

با  گياولوغ ب. ام کردتوير نمير را تدبياما افسوس که تقد

اد يدرا مرتکد  شدد کده بن يي، خطا هاآم همه دانش وفراست

. ختيس او را از هم  يراز   زند يشرا لرزاند و  سلطنت او

وجدود   در يدشدمن ة مخال ت ويزش روحيانگ گياولوغ ب يخطا

 و راد ام آميد  خصومت ميرخام دالف بود که مويپسرش هبدالظ

 د برشمردگ اند :يچن

ت هنايدف چندام متبت و يرزا هبدالطيبه م گيباولوغ  .1

باهث  داد ويم حيز را براو ترجيرزا هبدالعزينه مينداشت وهم

  نت . يف ميدگ در هبدالطقجاد هيا

ر خراسدام يالدولده و تسدخ،هالرزا يم انهزام  پس از .2

د کده کددورت يدصدادر  رد گيدب رزا اولدوغيم يازسو ينيفرام

نامده بده ندام نکه فتتيا يکيف را دو چندام ساخت . يهبدالط

ز که پسر کهتر بود، صادر شدد و يبلکه به نام هبدالعز ،يناو

د يتار الديعه اخف که در قليهبدالط يشخص يينکه دارايگر ايد

                                                                          قدددددددددددددددددددددددرار داشدددددددددددددددددددددددت،

 د .ينگردمسترد  ساخته شد و به او ياموا  دولت جزو

  دشمد يت ريرا ز او ، هرات و منهدت بسطا ميوال در 0 3

 نته شود .کد که يد اميبه ا ، ااشت

بده  کسدوينسدت کده از ي، اکه مهمتر از همده اسدت 0 4

د به ياوست و با  ورغا يصادر کرد که بلخ س يف فرمانيهبدالط

بده  يگر در خ ا فرمانيد ياز سو د ويام نمايربط آم ق ضبط و

  و يدبدا ا بدود ومورکور ام ير تياد ام اگ که از احراننيم

را  ، فرسدتاد و اوبدرد ياولوس خود در بلخ و شبرغام به سرم

راننداگ چندام ي. م  نمدوديدف ترغيهبدالط ي رفتار د ويبه ق

که  گياولوغ برزا يفرمام م کنته شد وو  شکست خورد کرد، اما

و دانسدت ف افتاد ياو ارسا  شدگ بود، به دست هبدالط يهنوان

 دگ است وخواهام مدرگ اوسدت. بنداء  يرا چ ئهد توطيکه پدرش ا

 ا را شکسدت وغد، صدندوق تمساخت يرا هلن هناد و مخال ت خود

  ا متعرض مردم ننوند کهغد به جهت تميداد که بعد از ا يادنم

ا را سراسدر يدام دنيدم و زيام برداشتيد رسم را از ميا  ما

 م .تيداشپنسود آخرت 

را در  يدسددته  دد ، دوفيد هبدددالطيمخال ددت شددد            

اولوغ به وجود آورد. مخال ام  گياولوغ برزا  يکام دولت مار

 را تتمدد  کددردگ  او يهلمدد يکدده کددار هددا ينيو متعصددب گيددب
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لدوغ او  رزايدوستند و قندوم ميف پيبا هبدالط توانستند،ينم

قتد  او  ياک دمنق سمرقند شکست دادند و فتويرا در نزد  گيب

مطدابق  م.1419 سدا  جه در اکتوبريکه در نترا صادر نمودند،

، معظمه بود هازم مکه  گيب لوغکه اويهنگام يهجر  853رمضام 

 ياو به دست هباس ندام سمرقند چراغ همر يکيدر نزد يقنالقدر 

هلم و  ييکه روشنا يچراغ همرکس. نه خاموش ساخته شديهم يبرا

خ قتد  ي. تدار يددگرديد ميت مو ا ض نوريت آم خطه از فيمدن

د يچند« هبداس کندت » هبدار   با يرا شاهر گيب لوغرزا اويم

 سرودگ است :

م ک بترهلددويدد  بدددددال                                 

را ازاوبددود  يد نبدديددکدده د وحکددددم                      

 ت ددددددددپن

          د            يدددزهباس شهدشهادت چن                                 

 « هباس کنت »  خيشدش حرف تار

ک پدددر يدد نگوندده بددود کدده دفتددر همددريو بد               

ندا خلدف وهاقبدت  يک شاگ دانش دوست به دست پسري داننمند و

ف يبددردامد هبدددالط يننددگ ابددد ياهيش بسددته شددد و سدديندددين

 چنانچه   ته اند: يول ماند؛يباق

بده   را  کننددگ خدود دبد تو                            

نه يست کيترا چاکر که روز ار سپار                  روز ار

  اار

ش يه هدايدف نساخت و سدلطنت اوکده پايبا هبدالط روز ار

بود، بيبرس ندتر از شدش مداگ دوام يال  خوم پدر  ااشته شدگ 

در مداگ  گيداولوغ برزا ي. افراد صادق و وفادار به ماوردين

انتقام خوم نداحق و  ، دگيف رابه قت  رسانيهبدالطم. 1450يم

امدا افسدوس  ، را باز ستاندند گياولوغ برزا يوقت م يمرگ ب

 يز در پديدداندش را ن ، مرگ هلدم وگياولوغ برزا يکه مرگ م

 ،گيددب لددوغرزا اويددفاجعدده قتدد  م ، چنانچدده بعددد ازداشددت

 ،کندته        د قرار  رفتند،يمتعصبگرد يداننمندام مورد پ

خانده  صددار  نتند و با انهدام ريا مجبور به ترک ديبوس مت

 د.ي   رديخ تکميد تاريد فاجعة ننگي. ام 1501درسا  

ام فاجعده يپا ماجرا و آغاز پر  از ييمه د بود شيا   

کده  گيدب اولوغ رزا يمنهور به م يمتمد تراغا ي گ ز زنديآم

ارد او که تا امروز ادامده د يمعنو ي، اما زند باز   ته شد

از روشدد و پدر يزند  ، دوام خواهد داشت يام درازيسال و تا

به ت صدکش   سدخد يوگ وجال  جاودانه است که مدد درآم مدورد 

 يهلمد يکدادمآ، يهلمد يو دستاورد ها را کارهايز  ،ميگوينم

ايجدا   يپژوهش هااست که  ييمباحث جدا انه  او يوآثارهمران

، بده  ونده لده امجابات هنوام مقاياما بن  برا د. ينما يم

 ارائه خواهم کرد. يار فنردگ تاکراتيبس

پرور و هنر دوست  دانش يپدر و مادر از گيب لوغرزا اويم

خراسام  يشگوفان که تمدم و رزا و  وهرشاد آغهيشاهر  م يعني

 و دارد، زادگ شدد ينام آنام بسته    ژگ هرات بايد به ويزم

و  يارف آذرخ هديچدوم شد ،يت استادام ندام آوريپرورش و ترب

پددرش  يازکتابخانده غند افدت؛يرا در يزادگ روم يموالنا قاض
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کده  يفارس و يهرب يزبانها برد. بر رزا است ادگ هايشاهر  م

 افددت وي، تسددلط نددديروز ددار بدددانها نوشددته م آم يداننددها

هدم    وهنرشناس شدد ويفاض ، اد نگونه هم خود داننمند ويبد

اکدرام دانندمندام،  و، به اهدزاز افتهيرا در قدردانش وهنر

 يفرهندگ را روندق وجاللد و هندر شاهرام و هنرمندام پرداخت؛

شهرها وکنورها صاحبام هلم و معرفت و  ياز تمام گر داد  ويد

 يرا پ يع بزرگ هلمو مجم دحرفت را به سمرقند فراخوانو  هنر

ا ي «يهلم ياکادم»آم را  ييند که بعدها داننمندام اروپاکاف

 خواندند.   «يگوغ بهلوم اول ياکادم»

 ياضي، رث هالم هندسهيمنت  را يگلوغ بيرزا ا وم           

و  ارج  را  او يهلمد ينناسدند و کارهدايو نجوم همه  دام م

س او يمجالس الن دا لد در يي، اما نواگاارنديفراوام م يبها

را  از او درج کردگ است . همچندام او يتيرا شاهرخواندگ و ب

راموم يدانسته و احاطه اش را پمتبتر يقيا موسيدرهلم ادوار 

هدم  یيند کده او آهندگ هدايخ مسلم داشته است .  ويهلم تار

مهم بجدا مانددگ  چهار اثريگ رزا الوغ بياز م .ساخته استيم

،  يگيج اولوغ بيا زي  يج کور انيد آم ها زياست که همدگ تر

 باشد . يخ اربعة اولوس ميتار ک درجه وينوس  يد  سييتع

داشدت و  يگ  به کتا  هالقه فراوانيرزا الوغ بيم           

آم پانزدگ هدزار جلدد  در اساس   ااشته بود که ييکتابخانه 

ندد . همچندام يم ينگهددار يو ادبد يکت  مختلف الندو  هلمد

د يصال  الد ،يلط  ،يسکاک :چوم ،يداننمندام نامدار شاهرام و

د بدد د جمندياث الدديد، غ يزادگ رومد يبد متمود قاضد يموس

لسوف يف ،يسيموالنا ن  ،يقوشچ بد  متمد يد هليالدهالء متمود،

نة يزم خود فراخواندگ ر گرام در دربايد و يت تازان، يجرجان

 م فدراهم آوردگ بدود؛آندا يخلق آثار و ترجمه آثا ر را برا

 ف،يت ل يار يارزشمند بس ينه تنها کتابها او چنانچه در ههد

 يهرب ياز زبانها يير  رانبهابلکه آثا ا  شد؛ساستن د ويتدو

 د . يو بالعکس ترجمه  رد يکيبه اوزب يو فارس

همدرام و  گ دريدلوغ بورزا اينها ميافزوم برا             

 ؛ديدورزيتمدام تمدام ممرقند اهجمله س و از شهر ها يآبادان

تجدارت و  داد؛ ييچنانچه سمرقند را دوبدارگ روندق و شدکوفا

ه را نده تنهدا يدريموسسات خ د؛بخن ياريرا  رواج بس يمعمار

، مدرو  ،بخدارا :چدوم ،يگدريد ي، بلکدده در شدهرهادرسمرقند

کده  ييسات و بناهاينهاد . همچنام ت س ي رگ بنايغژدوام و غ

به همدت  ،  ماندگ بوديور صاحبقرام نا تکمميت رياز زمام ام

 ،ريدور منهور به  دور امميرتيگء امد که مقبري   ردياو تکم

از آم جملده اسدت . « شاگ زنددگ »و مجتمع  خانم يب يب مسجد

چارسدوها،  خانقاهها ، کاروانسراها ، باغها،همچنام مدارس، 

گدر يسدات هدام المن عدة ديرگ ت سي، نهرها و غحمامها، پلها

اهمار و مورد است ادگ مردم  تتت ادارگ او يدرسمرقند وشهرها

 قرار دادگ شد . 

در  يو خانقداه ، اهمدار مدرسده د بناهايدرجمله ا         

گستام سمرقند و اهمار رصدخانه در تپدة کهدک چوپدام آتده ير

مدرسده و  را دريز ت؛برخورد دار اس ييژگ يسمرقند از ارزش و
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استادام صداح  ندام و  خانقاگ نامبردگ هالوگ از داننمندام و

س دانش يز همأل به تدريگ نيلوغ بورزا اي، خود م اررآنروريخب

 رصدد و يبه پندار متققدام کارهدا د ويورزيپژوهام اشتغا  م

د مسجد و خانقاگ انجام ياحداث رصدخانه درهم تا يق نجوميتتق

 ند .يدادگ م

 1428و در   زکارآم آغام . 1424رصد خانه که در             

م بدده دسددت  1501د و در ية اکمددا  رسدديددم . بدده پا 1429 ايد

 يدرسه طبقه اهمدار شددگ بدود و دارا د،يد منهدم  رديمتعصب

رگ ملتقدات يخانه و غيژگ مطالعه و مناهدگ ، کتايو يسالونها

 يم . کنف و نقنه سداختمان 1908رصدخانه در  يبود. خرابه ها

باستاننناسام و مهندسام مبرگ دو بدارگ آمدادگ  ياريآم  به 

 د.ي رد

بده  ي تيدم. ه 1941نکده دريا اما سخد آخدر و             

مور کور ام پرداختند يرتيمبه نبش مقبرگ ا يازين يقار يرهبر

جده يگ هم  نودگ شد و درنتيلوغ بورزا ايد ضمد مقبرگ مي. در

گ شددگ نر بده قتد  رسدانيديله شميکه او به وس ديمعلوم  رد

استخوام جمجمده اش  يد داننمند بزرگ از رويت  ايپورتر بود.

دگ و يدمنتنر  رد ياديز يها يآم کاپ يد که از رويآمادگ  رد

 درسداخته و  يمتديق يز از برنز و سدنگ هداياو ن يمه هاسمج

 نهادگ شدگ است . يهلم يد بزرگ و کانوم هاياديم

روحش را شداد   ،ديخنابدگ و مهربام براو. ببخناين يخدا    

 د .يار  العالميد يرنور بگرداند . آمو مزارش را پ

 

              

    

 

 


