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 چکیده

نویسان قرن نهم هجري اسـت کـه در کتـاب مهـم خـود، دولتشاه سمرقندي، از جمله تذکره

 9و  8خصـوص قـرن اي از احوال و آثـار علمـا و شـعراي دوره اسـلامی، به، گزیدهالشعراءتذکرة

در امتداد آن، نظرات قابل توجهی در بـاره وقـایع اجتمـاعی، فرهنگـی و هجري را تدوین کرده و 

رو، این است کـه سـیر حـوادث در سیاسی دوره مورد بحث در اختیار قرار داده است. پرسش پیشِ 

  چگونه در ذهن مؤلف پردازش شده است و علما چه جایگاهی در آن دارند؟ تذکرةالشعراء

که دولتشاه به این دلیل که اهل قلم، اهل دولـت و اهـل هاي تحقیق، حاکی از آن است یافته

ها شناخت کامل داشته و گاهی با اغماض و گاهی دل بوده است، نسبت به کمبودهاي این عرصه
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کند که در شـناخت با شهامت، به آنها پرداخته و در مورد علما به همین شیوه مسائلی را مطرح می

دید کـه الی و مردمی بود و در خود، آن وارستگی را میدوره، راهگشاست. دولتشاه، شخصیتی اعتد

  علماي عصر خویش را به نصیحت درباریان جهت رسیدگی به حال رعیت ترغیب کند. 

روش تحقیق در این مقاله، تـاریخی ـ تحلیلـی اسـت و در کنـار آن، از الگـوي هرمنوتیـک 

مـتن و  اصـلضـمن لحـاظ  قصدگرا استفاده خواهد شد. این روش، از این جهت برگزیده شده که

  .گرددتوجه  نیزمؤلف  هدف قصد و گیري آن، بهزمینه شکل

  واژگانکلید

  ، دولتشاه سمرقندي، علما، رعیت، معرفت.تذکرةالشعراء

  مقدمه

ق) از امیرزادگـان و رجـال ه.900-842( علاءالدوله بختیشاه غازي سمرقنديامیر دولتشاه ابن

پدرش علاءالدولـه، از مقربـان و نـدیمان شـاهرخ تیمـوري، ایرانی نیمه دوم قرن نهم هجري بود. 

ــود  ــوایی ب ــیر ن ــر علیش ــایقرا و امی ــین ب ــان حس ــود او از نزدیک ــابر و خ ــدماي ب ــرادرش از ن ب

. بــه دلیــل همــین وابســتگی، کتــاب تذکرةالشــعراي او )464: 1376، عبدالله چلپــىبن(مصــطفى

خصوص شاهرخ، ابوسعید و حسین بایقرا. دولتشـاه ان و بهمشحون است از ذکر نام تیمور و تیموری

ق در ه.892را آغاز کرد و آن را در حـدود سـال  تذکرةالشعراءسال داشت که تألیف  50در حدود 

شیر نوایی در کتاب مجالس النفائسِ خود وي را بـه جهـت اواخر عمر خود به پایان رساند. امیرعلی

. دولتشـاه نیـز )7-8: 1358(مداح حسـینی، ستوده است  اءتذکرةالشعربازنشستگی و تألیف کتاب 

سـتاید اشخاصی را که به قول خود از غوغاي امارت، به راحت قناعت و مسکنت راضی شدند، می

برد که در روزگارِ شاهرخ امارت داشت و در عهد بابر، و به عنوان نمونه، از امیر یادگار بیگ نام می

. )352: 1338علاءالدوله سـمرقندي، بن(دولتشـاهدست از آن شست و با اهل فضل اختلـاط کـرد 

مقدمه، معرفی ده شاعر عرب، هفت طبقه و یک خاتمه است کـه  حاوي یک تذکرةالشعراءکتاب 

هجـري اسـت. در ایـن  9و  8دربردارنده احوال برخی علما و شعراي دوره اسـلامی، خاصـه قـرن 

هاي مختلـف و خصوصـاً دوره فتـرت و کتاب، مسائل تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دوره

نماید. در علت انتخاب علما بـه را نگاهی تاریخی میشود و نگاه دولتشاه وفور یافت میتیموري به

عنوان متغیر اصلی پژوهش باید در نظر داشت با اینکه کتاب او، تذکره شعراسـت، امـا بسـیاري از 
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تن از ایـن افـراد پرداختـه  100اند و در کتاب، بر احوال حدود این شعرا، علماي عصر خود نیز بوده

توان بیـرون کشـید. او دربـاره جاي کتاب میکتاب را از جاي شده است. انگیزه دولتشاه در نوشتن

حالات و تذکره فضلا و مستعدان این روزگار را قلم ضعیف این نحیـف از عهـده «گوید: اثر خود می

تواند آمد و نیز عنان قلم از دست رفته است. سعی بنده بـر آن جملـه اسـت کـه تحریر بیرون نمی

  .)361: همان(» تازي منع نمایددري و تركو از هرزه این سرکش بدلجام را رام گرداند

اشاره کـرده و سـپس  تذکرة الاولیاءدولتشاه در یادبودي از اهل قلم، ابتدا به نام شیخ عطار و 

. با توجه به اینکه وي در خاتمه کتـاب از طبـري، حمـزه )11: همان(کند یاد می» مورخان دانا«از 

تـوان ایشـان را مصـداق همـان ، می)387: همـان(ایـد نماصفهانی و اصطخري به بزرگی یاد می

تـوان یـک الگـوي مورخان دانا در نظر دولتشاه قلمداد کرد. با این تفاسیر، الگـوي دولتشـاه را می

» وقایع تـاریخی«هاي عرفانی در نظر گرفت. این الگو، مبتنی بر رهترکیبی از کتب تاریخی و تذک

از سوي دیگر بوده و بین این دو در آمدورفت مـداوم اسـت. یـان » حقایق عرفانی«از یک سو، و 

دولتشـاه سـمرقندي «دارد: ریپکا در کتاب تاریخ ادبیات خود به این ترکیب واقف شده و ابراز مـی

  . )443: 1381(ریپکا، » عرضه کرده است مطالب خود را به طرز جالبی

نـد و اجـازه زدولتشاه در اثناي شرح احوال علما و شعرا، گریزي به عالم سیاسـت و تـاریخ می

دهد کتاب صرفاً معطوف به شعر و ادبیات شود؛ حتی شعر براي او از این لحاظ حـایز اهمیـت نمی

. پس، باید حال )319: 1338علاءالدوله سمرقندي، بن(دولتشاهکند است که در دل سلاطین اثر می

دیالکتیک شعر ـ تاریخ است. با توجه به اینکه غالـب  تذکرةالشعراءو روز سلاطین را نیز شناخت و 

انـد کـه خـود را بـا ایـن دیالکتیـک نماید، در واقع، علمایی بودهدولتشاه از آنها یاد می شعرایی که

آید که واکنش این علما در مواجهه بـا مسـائل تـاریخی و عجین کرده بودند، این مسئله پیش می

  اند؟ معاصرِ خود چه بوده و متقابلاً چه تأثیري از آن پذیرفته

  روش تجزیه و تحلیل

 گـرا کـههرمنوتیک متن. 1: شودمیمعمولاً از دو شیوه سنتی استفاده  ،»روشی هرمنوتیک«در 

گـرا کـه مـتن هرمنوتیک زمینه .2 است؛مستقل از زمان و مکان  ،خوانش اندیشه بر متن مبتنی بر

در  .)145: 1394(محمودپنـاهی، کنـد میانتقاد  سنّتی شیوه به داند ومیرا امري وابسته به شرایط 

روشـی هرمنـوتیکی معرفـی  ،براي فهم اندیشه سیاسـی ،پروفسور کوئنتین اسکینر ،اخیر هايسال

تمرکـز اصـلی بـر روي در روش اسـکینر، معـروف اسـت. » هرمنوتیـک قصـدگرا«نموده که بـه 
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 تـاریخیدر واکنش به چه زمینـه پردازد که وي به این مسئله می هاي ذهنی مؤلف است ودغدغه

هاي اندیشـه گفته است؟ در تحقیق پیش رو، علاوه بـر نقـد اثـر، بـه زمینـه چنین سیاسی کنش و

ضمن لحاظ خود مـتن و زمینـه توجه خواهد شد و  تذکرةالشعراءدولتشاه سمرقندي جهت تألیف 

. بـا کشـف شـودمیکنش مضمون در سخن او توجـه عنوان ه گیري آن، به قصدیت مؤلف بشکل

 معاصر و غیرمعاصر هايایدئولوژيو  هااندیشهامکان فهم تصرفات او نسبت به دیگر  ،قصد مؤلف

    گردد.فراهم می

  تذکرةالشعراءنقد و بررسی 

، دومین کتاب معتبر فارسی است که در شرح احوال علما و شعرا به طریق نظـم تذکرةالشعراء

(بیدکی، . اوّلین آن، لباب الالباب محمد عوفی است )70: 1386(رضایی، وشته شده است تاریخی ن

خ ادبیات کلاسیک ایران اسـت. دولتشـاه سـمرقندي، بـدون اطلـاع از که معرف تاری )111: 1394

هاي مشابه، نظیر مناقب الشعراء ابوطاهر خـاتونی و چهـار مقالـه نظـامی وجود این کتاب و تذکره

: مقدمـه ادوارد 1338علاءالدوله سـمرقندي، بن(دولتشـاهعروضی، اثر خود را تـألیف کـرده اسـت 

دهد کـه بـه اسـتقلال شـناخته این امتیاز را به کتاب می . عدم آگاهی وي از آثار پیشین،براون، ح)

. از )23-24: 1344(رضـازاده، شود و بدون اقتباس و شائبه انتحـال از آثـار دیرینـه مطـرح گـردد 

طرفی، دولتشاه مستعد آن بوده است که با مطالعه آن آثار، کار خود را به لحاظ کیفی ارتقـا بخشـد 

نیز آن اعتبـار را دارد کـه بعـدها و اثري بهتر خلق نماید. با وجود این، کتاب در همین قالب و فرم 

ق) کتاب خود، یعنـی طرائـق ه.1270اللهی (زاده علیشاه نعمتمرجع اهالی دل گردد و مثلاً معصوم

  .)591-688: 1382(معصوم علیشاه، سیراب گرداند  تذکرةالشعراءالحقایق را از آبشخور 

هاي فرهنگـی از زمـان تهـاجم اعـراب تـا سـال ، شامل شرح حـال شخصـیتتذکرةالشعراء

ن کتـاب، در کنـار ذکـر نـام و ق است و دربردارنده نگاهی تاریخی اسـت. دولتشـاه در ایـه.892

پردازد و گاهی ایـن اي از اشعار و احوال شعرا، به مباحث تاریخی نیز میبیوگرافیِ مختصر و گزیده

ممکـن اسـت ایـن «دارد: پذیرد. خود دولتشاه در این باره اظهـار مـیتفصیل انجام میپردازش به

. )160: 1338علاءالدوله سـمرقندي، بن(دولتشاه» رویدادها از حوزه ضبط مورخان بیرون رفته باشد

وست؛ به عنوان نمونه، در ذکر وقایع سـربداران، ایـن تفصـیل از این مسئله، گواه دغدغه تاریخی ا

هاي تـاریخیِ توان بر لغزش. با وجود این، نمی)208-217 : همان:ك.(رشود جانب او مشاهده می

اي صـرفاً تـاریخی ها، شامل خطاهاي تحلیلی و همچنین، خطاهاو قلم اغماض کشید. این لغزش
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است. در باره خطاهاي تحلیلی باید گفت نگرش دولتشاه به مقتضاي سبک و نام کتـاب، شـاعرانه 

است؛ مثلاً در مورد اسلام آوردن مغولان، دولتشاه عقیده دارد که پس از بـاز شـدن چشـم مغولـان، 

  . )160: همان(» از بیگانگی، به یگانگی برسند«آنها قصد کردند 

گویـاي ایـن کند، تعبیر عارفانه دولتشاه که بلافاصله از تابش نور اسلام در دل آنها صحبت می

اند که این یگانه شـدن، بـه سـبب نگاه شاعرانه است؛ اما محققان و مورخان بسیاري اعتقاد داشته

در ایـن » سیاست و مصلحت«تطبیق و روزآمد کردن خود در مواجهه با دنیاي جدید بوده است و 

. بنـابراین، برخلـاف آنچـه )173: 1370(مرتضـوي، گیـرد قضیه، بالاتر از صداقت و ایمان قرار می

اند، امور آفاقی و انفسی در اسلام آوردن ایلخانان نقش چندانی نداشـته اسـت برخی مورخان نوشته

علاءالدوله سـمرقندي، بندولتشاه :ك.(ر» جذبه حقانی«و آن چیزي را که دولتشاه از آن به عنوان 

  به شمار آورد. » نگاه عرفانی به تاریخ«توان کند، مییاد می )160 :1338

کنـد؛ بـه عنـوان نمونـه، سـخن در باره اشتباهات صرفاً تاریخی نیز ذکر چند مثال کفایت می

دولتشاه سمرقندي که فرخی سیستانی را از اهل ترمذ دانسته، باطل است. او متولـد سیسـتان بـود 

داند؛ در صـورتی کـه او از قبادیـان . همچنین، ناصرخسرو را اصفهانی می)531، 1: ج1378(صفا، 

(مـداح حسـینی، ه گرفتـه اسـت مرو بوده است. احتمالاً دولتشاه او را با ناصرخسرو اصفهانی اشـتبا

ق نوشـته اسـت ه.791اشـتباه، . دولتشاه حتی تاریخ حمله تیمـور بـه بغـداد را به)50-49: 1358

ق) ه.736. اینکه سراج قمري معاصر سلطان ابوسعید بهادر (درگذشـته )1443، 2: ج1387(یزدي، 

ق) بــوده، مســلّماً و ه.771ق) و عبیــد زاکــانی (درگذشــته ه.778و ســلمان ســاوجی (درگذشــته 

اللـه صـفا در تـاریخ . ذبیح)686، 3، بخـش 1: ج1378(صـفا، ونه تردیدي، اشتباه اسـت گهیچبی

  ادبیات خود آورده است:

عدم توجه وي به اتقان بسیاري از اخبار و اشارات تـاریخی کـه غالبـاً از کثـرت نادرسـتی و «

سـهوها، هرچـه  رسد. این خطاها وناروایی هیئت افسانه کودکان گرفته، قابل اغماض به نظر نمی

آیـد کـه تر است و چنـین بـه نظـر میهاي قدیم مربوط باشد، بیشتر و نابخشودنیبیشتر به دوران

هـاي مؤلف کتاب هنگام ایراد اخبار و روایات در باره شاعران و شاهان و رجال قدیم، و گـاه دوران

کـرده و از مراجعـه بـه نزدیک به خود، به روایات شفاهی و آنچه از راه سمع بدو رسیده بود، اکتفا 

مآخذ متقن سرباز زده است؛ ولی هرگاه خواننده ناقدي کتاب را به دیده تحقیـق بنگـرد و صـحیح 

یابـد و ایـن اطمینـان و آن را از سقیم جدا کند، بسی اخبار سودمند و قابل اعتمـاد هـم در آن می

تر ه عهـد مؤلـف نزدیـکهاي قـدیم بـنهد که از دوراناعتماد خواننده، هنگامی رو به افزایش می
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  . )534، 4: جهمان(» شود

جعه محققـان و ادیبـان بـوده اسـت باوجود اشتباهات تاریخی، پیوسته مورد مرا تذکرةالشعراء

هاي مدیـد، . یان ریپکا آورده است کـه ایـن کتـاب بـراي اروپاییـان، مـدت)111: 1394(بیدکی، 

. دولتشاه خود شاعرمسـلک، )443: 1381(ریپکا، اصطلاح، کتاب دستی ادبیات فارسی بوده است به

رسد که برخی از اشـعار کتـاب، و به نظر می )19: 1344(رضازاده، طبع است وش و خوشدرویش

شـود. از متعلق به خود اوست؛ خصوصاً اشعاري که در خاتمه آمده و ذکـري از نـام شـاعر آن نمی

: 1358(مـداح حسـینی، انـد سلیقگی او در انتخاب اشعار اشـاره کردهی، برخی محققان به بیطرف

. ادوارد براون با اینکه بر کتاب دولتشاه مقدمه نوشته، ولی در کتاب تـاریخ ادبیـاتِ خـود ذوق )51

  . )32، 1: ج1367(براون، داند دولتشاه را تباه می

دو خصلت شعر وي، یکی غلو است نگاري او نیز مشهود است. شاعرمسلکی دولتشاه، در تاریخ

سرشار از این دو خصیصه اسـت. برخـی محققـان اعتقـاد  تذکرةالشعراءگویی، و و دیگري تناقض

(مـداح حسـینی، دارند غلوهاي دولتشاه بوده که سبب پیدایش آثاري چون دره نادري شـده اسـت 

توان به قائل شدن مقام ولایت براي شاهرخ اشـاره ؛ از جمله مصادیق این غلوگویی می)16: 1358

علاءالدوله بن(دولتشـاهشـود نظیـر پیشـگویی قائـل میکرد. دولتشاه حتی براي شـاهرخ کرامـاتی 

گردد؛ آنجا کـه گویی او بلافاصله در صفحات بعدي آشکار می؛ اما تناقض)254: 1338سمرقندي، 

هان به دلیل سـلام کـردن آنهـا بـه بایسـنغر از گناه شاهرخ در کشتن سادات و اکابر و علماي اصف

. در )256: همان( داند و البته عامل انقطاع نسل اوگیر شاهرخ میسخن گفته و نفرین آنها را دامن

جاي دیگر، میرانشاه را که به قضاوت تاریخ، داراي صـفات مـذموم اسـت، در کنـار دیگـر پسـران 

» دار و باقی و پاینده بـادلهی، جهانچهار رکن سلطنت، تا قیام قیامت ا«گوید: تیمور نشانده و می

اي کـه کنـد و از مفسـده؛ اما باز در جایی دیگر، به مالیخولیـاي میرانشـاه اشـاره می)244: همان(

بعـد از وفـات «د: خوانـدارد؛ ولـی در نهایـت، مـرگ او را شـهادت مینتیجه آن بود، پـرده برمـی

قرانی، باز قرایوسف فتنه ظاهر کرد و به نـوعی کـه ذکـر رفـت، امیرانشـاه گورکـان را بـه صاحب

ــه)294: همــان(» شــهادت رســانید ــه نمون ــاب، ب ــه کت ــراون در مقدم ــن . ادوارد ب هاي دیگــر ای

 گونه برداشـت کـرد کـهتوان با دیدن نیمه پُر لیوان، اینکند. البته باز میها اشاره میگوییتناقض

نگاه دولتشاه به کسانی که در خدمت آنهاست، مطلقاً یکسویه نیست و بـه تعبیـر دیگـر، دولتشـاه 

گونه، جانب احتیـاط کرد؛ تا اینسراي محض نیست. او ستایش و نکوهش را تلفیق مییک مدیحه

هاي و اعتدال را رعایت کرده باشد. با اینکه غلو، شاخصه دولتشاه اسـت، امـا در قیـاس بـا تـذکره
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اي، جانـب هاي افسانهداراي نقدهاي منطقی نیز هست و سعی دارد در تبیین تذکرةالشعراءدیگر، 

  . )132: 1344(رضازاده، عقل را بگیرد 

دولتشاه زکاوت تاریخی دارد و به دنبال کشف و معرفت در تاریخ است؛ مثلاً بعد از ذکر جریان 

بیگ توسط پسرش عبداللطیف، بیتی سروده و دو نمونه مشابه از پدرکشی در تـاریخ بیـان قتل الغ

  کند.می

  پادشاهی را نشاید / وگر شاید به جز شش مه نشاید پدرکش

  .)275: 1338علاءالدوله سمرقندي، بن(دولتشاه

اند از شیرویه پسر خسروپرویز، و خلیفه مستنصر پسر متوکـل عباسـی کـه آن دو مورد، عبارت

میرند. از طرف دیگر، دولتشاه نگاهی قضا و قـدري بـه ماه میهر دو مثل عبداللطیف بعد از شش 

  .)401و360، 294: همان(کند که غلبه با تقدیر است حوادث نیز دارد. دولتشاه بارها عنوان می

  د تاج بابر خانیبر خاك فکن /نگاه قضا ز قدرت سبحانی

  .)328: همان(

اي الهیاتی و قضا و قدري است؛ اما مطلـق نیسـت؛ بـه بنابراین، فلسفه تاریخ دولتشاه، فلسفه

گرفته است. در تاریخ او، هر عملی را هاي انسانی را کاملاً نادیده ناین مفهوم که دولتشاه مسئولیت

اَلنّـاسُ عَلَـی دِیـنِ «العملی است هدفمند. وي در قسمتی از کتاب، بـا ذکـر حـدیث نبـوي عکس

داند و در خاتمـه کتـاب، ادعـاي خـود را بـه ایـن ، وقایع اجتماعی را تابع وضع دربار می»مُلُوکِهِم

کردنـد و دم از نماز و روزه و نوافل صـحبت میعبدالعزیز، مربنآراید که به روزگار عمرمصداق می

عبدالملک، از نکاح و عشرت و طعام؛ اینها متأثر از رویکرد خلیفـه دوران بـوده بندر روزگار سلیمان

  کند: ها در بُعد انفرادي نیز اشاره می. در جایی دیگر، به مسئولیت انسان)36: همان(است 

  هیچ نیاید ز تو که نیک نباشد /گر تو بدانی که بد چگونه قبیح است 

  .)275: همان(

  مخانه شدعاقبت سررشته کارش به ویرانی کشید / هرکه از نیکان برید و با بدان ه

  .)401: همان(

کنـد بـا عنـوان امـام معصـوم یـاد می بیتمذهب مؤلف، تسنن است؛ اما از خاندان اهل

و نظر خوشی بـه شـیعه اعتـدالی دارد. او در وصـف یکـی از علمـاي شـیعی  )241: همان :ك.(ر

در مناقب خاندان طیبین و طـاهرین، «گوید: الدین غیاث فارسی میبه نام مولانا کمال شاعرمسلک

قصاید غرّا دارد و اشعار او مشهور است؛ اما مرد منصـف بـوده و در تعصـب و تشـیع، مثـل ابنـاي 
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. خود دولتشاه نیـز در مـذهب، شـیوه )315: همان(» کندجنس خود نیست و اعتدال را رعایت می

ظـه کـرد؛ ولـی تـوان ملاحنگاري او نیز میداشته است. این شیوه را در تاریخاعتدالی را مرعی می

شود براي سرپوش گذاشتن بر خطاهاي تیموریان. البته بایـد شـرایط گاهی ملایمت او محملی می

گـاه نقـش یـک مؤلف را نیز در نظر داشت و دانست که دولتشاه در عین قرابت به تیموریان، هیچ

بلکـه زبـان دهـد، کند و گاهی، وجدان مؤلف، نه تنها اجازه تمجید را نمیمداح محض را ایفا نمی

کند؛ مثلاً سید قاسم انوار را که از طردشدگان دستگاه تیموري بود، شـاهباز فضـاي نقد او را باز می

  .)261: همان(نامد لاهوت می

  سلاطین و علما

دولتشـاه ». قـدرت«بـود و دیگـري » عـدالت«از معیارهاي حکومت خوب نزد دولتشاه، یکی 

ظلم شود ـ به شـاه عـادل، امـا مظلـوم و  پادشاه مقتدر را ـ حتی اگر اقتدار او در مقاطعی منجر به

گوید او پادشاهی بود موحد و عـارف و کند و میدهد. او به ابوالقاسم بابر اشاره میعاجز ترجیح می

آزار، و به همین جهت، اُمراء و ارکان دولت او مسـتقل شـدند و رعیـت از آن متضـرر گردیدنـد کم

کند، همان طبقه پـایین اجتمـاع هسـتند و تقلـاي . رعیتی که دولتشاه از آنها یاد می)324: همان(

پروري، مشخصه اوّل سلطان خوب از نظـر ز کار آنهاست. بنابراین، رعیتاصلی کتاب نیز گشایش ا

دولتشاه است که البته غالب سلاطین تیموري از نظر او این خصلت را دارا هستند؛ به عنوان مثـال، 

گویـد رعایـاي خراسـان بـا او خـوش بودنـد دانـد و میپرور میدولتشاه ابوسعید گورکان را رعیت

کنـد. طبـق تر نُمـود پیـدا میپروري، در حکومت حسین بایقرا بیش. این رعیت)354-355: همان(

گفته دولتشاه، در دوره او معاش فقرا مرتب بود و کار علمـاي اسـلام بـه دور دولـت او، بـه رونـق 

: همـان(پروري آغشته به ریاکاري گـردد پسندد که رعیت. با وجود این، دولتشاه نمی)402: همان(

کنـد کـه بعـد از مـرگ کنـد. در جـایی روایـت می. نزد او هدف، وسیله را توجیه نمی)325-324

سیاست نزد شاهزاده بابر رسید و امیرالأمراء شد و در مقام موعظه بـه شاهرخ، یکی از پیران عرصه 

اند و گنج و سپاه به دست ایشـان افتـاده؛ برادران و ابناي اعمامِ تو، در ممالک مستقل«بابر گفت: 

اما اگر سخن مرا گوش کنی، ممکن است که ملک به تو انتقال یابد؛ در غیـر ایـن صـورت، از آن 

شاهزاده از آن مصلحت پرسید و جواب شنید: اوّل آنکه مـردم دون و بداصـل محروم خواهی ماند. 

زادگان به تو سر در نیاورند. دوم آنکه بخشندگی به افراط پیش گیر تـا بـه را تربیت کنی که بزرگ

آوازه جود تو، مردم به تو رجوع کنند. سوم آنکه مردم را ایذا مرسان تا به تو ایمـن باشـند. چهـارم 
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اندازي منع نکن تا جهت طمع شوم خـود، کـار تـو را پـیش برنـد و را از غارت و دستآنکه لشکر 

چون کار تو پیش رود و ملک به تو تسلیم شود، زنهار که این کارهاي مـذموم را تـرك کنـی کـه 

پـذیرد. دولتشـاه بـا . شاهزاده نیز این نصـایح را می)324: همان(» اینها همه جهت ضرورت است

ی و اقبـال داند، اما بلافاصله از حکومت یازده ساله بابر که بـه کـامراناینکه این سیاست را غلط می

  و این نیز مصداقی از تناقضات کار اوست. )325: همان(کند گذشت، صحبت می

دار روش حکومتی خواجه نظام الملک طوسی بوده است. او در مورد ایـن دولتشاه، بیشتر طرف

دهد کـه الدین محمود، شیوه خواجه نظام الملک را الگو قرار میافضل شیوه، در ذیل احوال خواجه

هـا، قـائم مانـدن هاي آن تشبیه کرده بود که بـی قـوت میخپادشاه را به خیمه، و رعایا را به میخ

. دولتشاه موافق دولت دینی بوده است کـه علمـا در آن حاضـر و )381(همان: خیمه محال است 

. البته او ترکیب اشتغال دنیـا و تحصـیل فضـایل را جمـع اضـداد )402همان:  :ك.(رناظر هستند 

. )361(همـان: اند اند که موفق به هر دو کار شدهاز اینکه علمایی بوده داردداند؛ ولی عجب میمی

شـود کـه در واقع، این تعجب، نه از سر حیرت یا طعنه، بلکه از سر تحسین است و از آن ناشی می

ان، چنین انتظـاري نـدارد. انتظـار کند و از همه ایشدولتشاه این علما را جزء نخبگان محسوب می

اصلی او از علما، برقراري دیالوگ با امرا بوده است. از سـخنان اوسـت کـه اگـر چنانچـه علمـاي 

دهد؛ اما ایـن بـاب به جاي آورند و زبان از نصایح فرو نبندند، اثر خیر می» کلمه الحق«روزگار ما 

توانسـت مـی» کلمـه الحـق«. البته بـه جـا آوردن )319(همان: در این روزگار مسدود شده است 

میرانشـاه گورکـان، بعـد از قتـل پـدرش توسـط بنهزاده عمرهایی به دنبال داشته باشد. شاحاشیه

قرایوسف ترکمان، در ري و فیروزکوه حکومت یافت و با عمـوي خـود شـاهرخ، دم عصـیان زد و 

الدین الغزالی طوسی رفـت و از او آهنگ حرب نمود. در اسلامیه طوس به زیارت شیخ العارف محی

او را رد کـرد؛ چراکـه شـاهرخ را مـردي عـادل و طلب دعا براي پیروزي کرد؛ اما شیخ درخواست 

کـرد کـه دید و او را نصـیحت میباك و متهور میمیرانشاه را بیبندانست؛ ولی عمرخداترس می

گفت ظفر و فتح تو خواستن، از طریقـت و شـریعت دور اسـت و شاهرخ جاي پدر توست. شیخ می

چگونـه دیـدي؟ شـیخ گفـت: تـو را  من خود هرگز این نکنم. عمر رنجیده شد و گفت: شـیخ مـرا

بینم به قوت از همه کمتر، و به جهل از همه بیشتر، و به مـرگ بـا همـه برابـر. عمـر مخلوقی می

برخاست و از پیش شیخ برفت. اصحاب و مریدان شیخ گفتند: شیخا اگر این مرد را خدا فتح دهـد، 

نیم بـودن، در عـراق باشـیم؛ امـا از ما در خراسان نتوانیم بودن. شیخ فرمود که اگر در خراسان نتوا

  . )284-285(همان: مکاره ریا و سخط خدا نتوان گریخت 
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شـاهرخ کننده بود، مصـالح حکـومتی بـود. در این میان، آن چیزي که در خصوص علما تعیین

سیاسـی و  لحـاظ ازکـه  آنهـاا بزرگـان بـ در عین احترام بـه مشـایخ و سـادات، مانند امیر تیمور

، صوفی انوار قاسم سیّدترین آنها معروف که پرداختمی ناسازگاري به ایدئولوژي رقیب وي بودند،

 اواردبیلـی بـود و لقـب انـوار را از  صـدرالدّینبود. او از مریدان شیخ  ق)ه.827(درگذشته  تبریزي

زیـادي از مظلومـان  جمع همیشهو  یافتند یشگرا اوو در سراسر خراسان جمعیت زیادي به 	گرفت

. با این حال، پیروان قاسم انوار دچار طعـن )261: همان( آمدندبه دادخواهی از ظالمان نزد وي می

مخالفان گردیدند و طبق سنّت رایج در تاریخ ایران، علماي قشـري، محبوبیـت سـید را برنتافتنـد. 

 )261: همان(دهد مورد خطاب قرار می» علماي ظاهري«ي قشري را با عنوان دولتشاه، این علما

  راند: هاي آنها سخن میو درباره سعایت

قاسم انوار وقتی به خراسان رفت، علمـاي ظـاهري نیشـابور بـه اعتـراض او برخاسـتند. سید«

بنابراین، به هرات رفت و دوباره اصحاب اغراض نزد شاهرخ اعتراض کردند که این سید را بـودن 

اند. مبادا از این حال، فسـادي تولیـد در این شهر مصلحت نیست؛ چراکه اکثر جوانان مرید او شده

  .)261: همان(» کند

از هـرات  را، همیشه در پی آن بـود کـه وي هراس داشتنفوذ او در میان مردم شاهرخ که از 

 اللّه اسـتراباديشخصی به نـام احمـد لـر، از مریـدان فضـلق ه.830از قضا در سال 	بیرون راند.

با سوء قصد به شاهرخ، این بهانه را به او داد که سید را در ایـن قضـیه مـتهم بدانـد و از  ،حروفی

چنـان بـود کـه شـاهرخ آن ،میـان مـردم در سـیّدنفوذ کلـام و محبوبیـت  البته هرات بیرون کند.

 قاسـم انـوارر میـرزا را نـزد غشـاهزاده بایسـن با زبانی آمرانه این کار را بکند. بنابراین،توانست نمی

دولتشـاه 	راضـی کنـد کـه از هـرات بـه سـمرقند بـرود. را سیّد زبانیچربتوانست با  او و فرستاد

زاده بایسنغر میرزا با خواندن این بیت که متعلق به خود قاسم انوار بـود، او را مجـاب گوید شاهمی

  به رفتن کرد:

  شکر بر طوطی فکن، مردار پیش کرکسان /قاسم سخن کوتاه کن، برخیز عزم راه کن 

  .)261: همان(

شیر نوایی که از ممـدوحان دولتشـاه سـمرقندي در باره عظمت شخصیت قاسم انوار، امیرعلی

قاسم انوار، جام شراب از دست ساقی باقی شـیخ «نیز اذعان دارد:  )139، 1: ج1392(قدیانی، بود 

و از کثرت جمعیت مردم بر مـودت او، پادشـاه وقـت میـرزا شـاهرخ از صدرالدین اردبیلی نوشیده 

  .)183: 1323شیر نوایی، (علی» خروج او ترسیده و او را از هري به سمرقند اخراج فرموده
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ق) از دیگر علماي مورد علاقه دولتشـاه اسـت. یکـی از دلایـل ه.752-689( خواجوي کرمانی

وي کرمانی همچون خود دولتشاه، هم اهـل قلـم بـود، هـم علاقه دولتشاه به او، این بود که خواج

هـزار طبـق «گویـد: اهل دیوان و هم اهل دل. در مورد اهل قلم بودن خواجوي کرمانی، خـود می

. اصـولاً در )189: 1338علاءالدوله سـمرقندي، بن(دولتشاه» کاغذ در راه و رسم تصوف سیاه کردم

این دوره، وصیت بزرگان تصوف این بود که به دیدن و مطالعه کتب صوفیه بسیار مشـغول شـوند 

. بنابراین، متصوفه برخلاف دوره قبل، نه تنها به سنن خود بسنده نکردند، بلکـه )74: 1394(احرار، 

. در )217: 1385(نعمتـی لیمـایی، به طریق علمی و شـیوه تعلیـل و توجیـه هـم متمایـل شـدند 

خصوص اهل دیوان و اهل دل بودن خواجوي کرمانی نیز دولتشـاه ابتـدا بـه سـخنی از او اشـاره 

جاهی کـه در نـزد سـلاطین همـواره بـه کـار خوشا وقت و مرتبه صاحب«کند که گفته است: می

مظلومان پردازد و کـار افتادگـان را بسـازد و سـتم رسـیدگان را بنـوازد و مبتـدعان و ملحـدان را 

اءالدوله سـمرقندي، علبن(دولتشـاه» زد. لاشک، حق سبحانه و تعالی، سر سروري او بر افرازدبراندا

1338 :190( .  

خان مشغول بوده و روزي که خان بـا علـی خواجوي کرمانی در ایام جوانی، به ملازمت ارغون

کرده، شیخ را در آن روز جذبه رسـیده و قبـا و کلـاه و اسـب و سـلاح را ایناق در قزوین جنگ می

بعـد در خانقـاه سـکاکیه در کنـد و اجازه به طرف سـمنان حرکـت میگذاشته و از اردوي خان بی

: همـان(گـردد الدین سمنانی به عبـادت مشـغول میشود و به همصحبتی شرفسمنان ساکن می

شود. از سخنان اوست که اگـر حـالی . سپس، به بغداد رفته و مرید عبدالرحمن اسفراینی می)189

ترك ملازمت سلطان ننمودي و هم در قبـا خداپرسـتی «شد، که اکنون دارم، اوّل بر من معلوم می

ینه اینکه کسی در قبا اهل عبـا باشـد، کردم و پیش ملوك مهمات مظلومان را ساختمی و هر آمی

  . )189-190: همان(» از ریا دورتر و محض اخلاص است

در دوره تیموري، علماي نقشبندیه در این زمینه پیشتاز بودند. خواجـه احـرار، بـا دربـار رابطـه 

برقرار کرد و برخی از مشایخ و علماي وقت به او اعتراض کردند؛ اما او اعتقاد داشـت اگـر کسـی 

از ظلم ستمکاران حفظ کند، بر او روا نیست کـه از ایـن  بتواند با عمل و مداخله خود، مسلمانان را

ترین کارهـا، ایـن گفت: از پسـندیدهکار مهم بپرهیزد و در دل کوه به عبادت مشغول گردد. او می

است که اهل علم را اگر میسر شود، در بارگاه سلاطین و امرا حاضر شوند و آنـان را بـه دادگـري و 

   .: دوازده)1394(احرار، ت کنند التفات به احوال ستمدیدگان هدای

برد؛ چراکه او جـزء شـعرا نبـوده از عبیدالله احرار نام نمی تذکرةالشعراءدولتشاه سمرقندي در 
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داران احـرار اسـت، فـراوان است؛ اما درباره عبدالرحمن جامی، دیگر عالمِ نقشـبندي کـه از طـرف

سخن رانده است. عبدالرحمن جامی نیـز بـه تبعیـت از مـراد خـود، عبیداللـه احـرار، نزدیکـی بـه 

تـرین زمامداران به انگیزه حفظ حقوق مسلمانان از دستبرد ستمکاران را نه تنها جایز، بلکـه از مهم

کنـد کـه قـرب پادشـاهان، قویونلـو اشـاره میاي به سلطان یعقوب آقدانست و در نامهکارها می

. گـاهی مـردم بـراي او )303: 1381(فراهـانی منفـرد، بهترین وسیله دسـتگیري از مـردم اسـت 

شد واسطه بین آنها با حکامی شود کـه کردند که در آن از او خواسته میال میهایی ارستقاضانامه

. دولتشـاه )336-337، 2: ج1349الکربلـایی، (ابنبه هر دلیلی قصد مجازات آن جماعت را داشتند 

عبدالرحمن جامی سرآمد علماي روزگارش بود و سـلاطین اطـراف عـالم، از  گوید:در وصف او می

جسـتند کردند و فضلاي اقالیم به مجلس رفیـع او توسـل میدعا و همت بندگی مولانا استفاده می

  . )363: 1338علاءالدوله سمرقندي، بن(دولتشاه

الله کنـد، یکـی فضـلاي نمیاز دیگر علما و شعراي بزرگ دوره که دولتشـاه بـه آنهـا اشـاره

باشـند. نسیمی، دیگر شاعر بزرگ این فرقه می استرآبادي، شاعر و رهبر فرقه حروفیه و عمادالدین

تواند دخیل باشد؛ یکی، مشـکل شخصـی دولتشـاه بـا اشخاصـی در این عدم التفات، دو دلیل می

گنجند و دوم، دلایل سیاسی. مشکل سیاسـی است که احتمالاً از نظر او در دایره شیعه اعتدالی نمی

ل قاسم انوار داشـتند، حـادتر بـوده اسـت. حروفیان، نسبت به مشکلی که تیموریان با شخصی مث

اند و به همین دلیل، دولتشاه قادر به ارائه اشعار آنهـا اصطلاح، خطّ قرمز تیموریان بودهحروفیان، به

نشده است. برخورد با علما بسته به دماغ شاه و یا کثرت مریدان آن عالم، متفاوت بوده است؛ مثلـاً 

هاي امثـال سـید محمـد ادي، برخورد او با میرانشاه و از بختیاريالله استرآبهاي فضلاز نابختیاري

ق)، برخورد با شاهرخ بود که ه.834درگذشته ( اللهق) و نورالدین نعمته.869درگذشته ( نوربخش

الله الله. البته این نابختیاري، تنها شامل حال فضلهمین، عامل بقاي آنان شد و عامل مرگ فضل

بزرگ دیگري نظیر مولانا محمد کـاخکی قوهسـتانی کـه ذوفنـون بـوده و نبود و میرانشاه علماي 

نایی) و عبدالمؤمن خطیب را کشت؛ زیرا به گمان دولتشـاه، از همصـحبتی ( الدین ثانیمولانا قطب

  . )249: همان(آنها دماغ شاهزاده میرانشاه از حال گردیده بود 

  معارف و موانع موجود

ویژه در بـین بـود و بـه» محوريکرامت«اي که در دوره مورد بحث رواج زیادي داشت، پدیده

توانست معیار حقانیت آن فِرَق تلقـی شـود. همیشـه جریان داشت. این کرامات می هابزرگان فرقه
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ها با سوء ظن همراه بود. دولتشـاه روایـت نگاه حکومت به آنها، به دلیل احتمال برانگیختگی توده

الله ولی داشت، به او گفـت کـه شـنیده اسـت وي کند که شاهرخ در دیداري که با شاه نعمتمی

الله تکذیب کرد و شـاهرخ بـه قصـد خورد و حکمت آن را جویا شد. نعمتآمیز میهاي شبههلقمه

اي را از عاجزي بدزدند و در یک مجلـس ضـیافت، امتحان، روزي به مأمورانش دستور داد که بره

الله از آن تناول کند. این اتفاق افتاد و شاهرخ جریان را براي او تعریف کرد. شـیخ در جـواب نعمت

بـردي؟ و او ره آن پیرزن تحقیق کنید. او را حاضر کردند و پرسیدند: آن بره را کجـا میگفت: در با

زور از من گرفتنـد. در ایـن حـال، بردم که مأموران شما آن را بهالله میجواب داد: براي شاه نعمت

دارد و از سـید عـذرخواهی کـرد بر شاهرخ معلوم گشت که حق تعالی اولیا را از حرام محفوظ مـی

  .)253: همان(

تـوان شـیوع بـود و می ها رسـم شـدهبـود کـه مـدت» سـتیزيفلسفه«دیگر پدیـده دوران، 

محوري، عقل جایگـاهی را علت یا معلول آن دانست؛ از این منظر که در کرامت» محوريکرامت«

نداشت و در فلسفه، اصالت حقیقی با عقل بود. بنابراین، مشایخ و عرفا با فلسفه دشـمنی داشـتند. 

درگذشـته ( دوانـیالـدین سـتیزان بـود کـه فیلسـوف جلالعبدالرحمن جامی، یکی از ایـن فلسفه

. اشخاصی نظیر )284: 1381(فراهانی منفرد، دانست سینازده میق) را یک مالیخولیایی ابنه.908

دانستند کـه بـه ابـزار و هایی میفیلسوفان را به اصطلاح تکنوکرات 1جامی، به قول هانري کوربن،

قـرار  دلایل نیاز دارند و آموزه خاصی در باره خیـالِ فعـال ندارنـد و آنچـه در قلمـرو خیـالِ فعـال

. دولتشـاه بـه نقـل از )87: 1370(کـوربن، گیرد، در نظـر آنـان خیالـات واهـی بـیش نیسـت می

  گوید:عبدالرحمن جامی می

نـدانم دیگـري را سـوي آن چـون رهبـر می /از گنج حکمت چون به فلسی ره نیافت  فلسفی

  است

  حکم حال منطقی خواهی ز حال فلسفی / کن قیاس آن را که اصغر مندرج در اکبر است

  .)367: 1338علاءالدوله سمرقندي، بن(دولتشاه

 ،دهیـپد نیبود. ا یعرفان هايحلقهو چنگ زدن به  »گریزيمذهب«دوران،  هايپدیده گریاز د

 غیـاصـولاً معتقـدات عـوام تبل يمحـورتچراکه در کرامـ ؛داشت مینسبت مستق يمحوربا کرامت

داشـت.  شیگـرا زیـخود به خرافـات ن یبلکه در شکل افراط ،نبود یکه نه تنها غالباً مذهب شدمی

                                            
 میلادي. 1978درگذشته  ي،فرانسو شناسعهیشناس و شاسلام شناس،رانیا لسوف،یف .1
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اي جز التهاب جامعه نداشـت و هاي دیرینه بین مذاهب بود که ثمرهگریزي، بیشتر تابع نزاعمذهب

 یرا علنـ يزیگرمذهب نیا ،تیب نیرودن ابا س یجامعبدالرحمن روان مردم را فرسوده کرده بود. 

  :کندمی

  امکآمد ز نزاع سنّی و شیعه قی /ام بچه دهر بده جام میاي مغ

  امسنّی و خرشیعه نیصد شکر که سگ /گویند که جامیا چه مذهب داري 

  .)89: 1341(جامی، 

کرد معناي واحدي از مـذهب گریزي، تفکري نیز وجود داشت که سعی میدر کنار این مذهب

مذهبی، خود را از بند تعصبات مذهبی رهـایی بخشـد. بـه » همانیِاین«ارائه دهد و با استعانت از 

سـنّت اسـت، اه با اینکـه اهلدار این خط فکري بوده است. دولتشرسد، دولتشاه خود طرفنظر می

و  )329و241: 1338علاءالدوله سـمرقندي، بندولتشـاه :ك.(رداند ولی امامان شیعه را معصوم می

را بـا تعبیـر  و یـا امـام رضـا )315: همان(کند ایشان را خاندان طیبین و طاهرین خطاب می

. اینها همه، مُهر تأییـدي بـر همـین )334: همان(دهد مورد خطاب قرار می» امام الأنس و الجن«

کنـد ندارد، بلکه از آنان به بزرگی یاد می خط فکري اوست. وي از ذکر نام سربداران، نه تنها ابایی

. دولتشاه به مقتضاي تبع خـود، مسـتقیم از خـط فکـري اعتـدالی خـود )210-216: : همانك.(ر

  کند:آراید و عرضه میآورد؛ بلکه آن را به حکایات میسخن به میان نمی

هب چهارگانه کدام بهتـر روزي ابراهیم سلطان مولانا بدخشی را طلب کرد و پرسید که از مذا«

است؟ گفت: اي سلطان عالم! پادشاهی درون خانه نشسته است و این خانه، چهار در دارد و از هـر 

دري که در آیی، در این خانه سلطان را توانی دیدن. تو جهد کن تا قابلیت خدمت سلطان حاصـل 

  .)316: همان(» کنی. از در سخن مگوي؛ از صدر نشان جوي

جـوي از مزایاي این نوع تفکر، بروز و ظهور تسامح مذهبی بوده اسـت. دولتشـاه بارهـا از خوا

کند و گویی علماي زمان را به شـیوه و مشـی او کـه تواضـع و مداراسـت، کرمانی روایت نقل می

  :است قیتصد زین يریتکف کیپاسخ کند. غلظت این تواضع، گاه به حدي است که دعوت می

الدین هروي شیخ را تکفیر تواضع و انصاف خواجوي کرمانی، در آن مرتبه بود که مولانا نظام«

الدین را خواند و زار زار بگریسـت و گفـت: اي دو نوشته: تو کافري. شیخ رقعه مولانا نظامکرده و ب

کردي. اکنون هیچ شبهه نماندت کـه گفتم که تو کافري و تو باور نمینفس! هفتاد ساله به تو می

  .)189: همان(» امام مسلمانان و مفتی شرق و غرب، به کفر تو حکم کرده است

آمـد؛ آدابـی کـه عمـدتاً مولانـا شکی نیست که آداب تصوف به مذاق برخی فقها خـوش نمی
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اي بـه او داشـت. وي در لدین محمد بلخی به روح دوران دمیده بود و دولتشـاه نگـاه ویـژهاجلال

ها زبان از تحریر کمال او عـاجز و قاصـر اسـت و در همـه مـذهب«دارد که وصف مولانا ابراز می

. مولانا، مشـهورترین نظـام صـوفیانه اسـلام، )145: همان(» ها مقبول بودستوده و نزد همه طایفه

(رو، داده بـود یعنی مولویه را تأسیس کرده و قدرتی قاطعانه به موسیقی و رقص عبـادي (سـماع) 

. این روند، تا دوره تیموریان ادامه یافت و باعث شد موسیقی جنبه عمومی پیدا کـرده )345: 1393

و توده مـردم رواج پیـدا  و خوانندگی و نوازندگی در عرفا و متصوفان، شعرا و هنرمندان، امرا و وزرا

هاي قبل، مثلـاً در دوره . این در حالی بود که در دوره)44هاشم رضی، : مقدمه 1341(جامی، کند 

شـد و بـه قصـد جـان موجب خشم علما و فقهـا می غزنوي، جد و رقص و سماع و خواندن شعر،

؛ امـا در ایـن دوره، دولتشـاه از )68: 1378کوب، (زرینکردند اي نظیر پیر مهنه توطئه میمتصوفه

نمودند؛ از آن جملـه، حـافظ شـیرازي د و آزادانه فعالیت میکند که اهل طرب بودنعلمایی یاد می

است که در علم موسیقی و ادوار، صاحب فن بوده و چندین نسخه در این علم تألیف کـرده بـود و 

: 1338علاءالدوله سـمرقندي، بن(دولتشـاهبین مطربان و مغنیان، تصانیف او متـداول بـوده اسـت 

. خواجه عبدالقادر مراغی، در علم ادوار و موسیقی، و یوسف اندکانی که در روزگـار شـاهزاده )230

شـعراء در لحـن . تذکرةال)257 :همـان(اند زیسته، در خوانندگی و مطربی، نظیر نداشتهبایسنغر می

یخ کجـج تبریـزي کـه ریاسـت و . ش)264: همان(گوید داوودي خواجه یوسف اندکانی سخن می

، در خانقاه خـود همـواره بسـاط )225: 1385(نعمتی لیمایی، شیخی خانقاه تبریز را برعهده داشته 

. امیرشـاهی )232: 1338علاءالدوله سـمرقندي، بن(دولتشـاهکـرده اسـت سماع و صـفا مهیـا می

داند، در علـم موسـیقی مـاهر بـود و عـود را سبزواري که دولتشاه او را همتاي حافظ شیرازي می

هاي فتوت نیـز کـه از اند جمعیت. منابع دیگر نیز گفته)321-322: همان(نواخته است نیکی میبه

گذراندنـد هاي روزانه، شب را به رقص سماع و طـرب میعد از کار و فعالیتطبقه متوسط بودند، ب

  . )32، مقدمه محمدعلی موحد، 1: ج1359(ابن بطوطه، 

بدین ترتیب، وضعیت معارف ذوقی خوب بود؛ اما همچنان بازار علـوم عقلـی و تجربـی راکـد 

بیـگ این علوم بهبود یافت. علاوه بر زیج گورکـانی، الـغبیگ بود که وضعیت بود. تنها در دوره الغ

در اقـالیم بزینـت و رتبـت و «اي بزرگ بنا کرد که به قول دولتشاه سمرقندي: در سمرقند مدرسه

دهند و الیوم در آن مدرسه عـالی زیـاده از صـد نفـر طالـب علـم قدر آن مدرسه عالی نشان نمی

. در این مدرسـه، نجـوم درس )272: 1338علاءالدوله سمرقندي، بن(دولتشاه» اندمتوطن و موظف

کـرد زاده رومی و جمشید کاشـانی در آن تـدریس میبیگ هم علاوه بر قاضیاصلی بود و خود الغ
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زاده در جایگـاه . در این مدرسه، قاضـی)157: 1367عبدالجلیل سمرقندي و سمرقندي، بن(محمد

: 1393پرسـت، (دیـننبـود کرد که درك آن براي هر کسی میسر یک منجم مسائلی را مطرح می

» عـدالت در سـلطنت«کنـد و آن را بـا خصـلت صحبت میبیگ . دولتشاه از فهم ریاضی الغ)86

بیـگ در ایـن هاي عادلانه اخذ خراج و نقش ذهن ریاضـی الـغهایی از شیوهمربوط دانسته و مثال

. پس از سـلطنت الـغ بیـک، شـرایط )272: 1338علاءالدوله سمرقندي، بن(دولتشاهآورد رابطه می

  گردد. علمی به شرایط قبل باز می

  گیرينتیجه

تذکرةالشـعراء اخت براي شناخت یک متن، ابتدا باید مؤلف را شناخت و بدین جهت، براي شن

مختصراً به احوال و سبک و سیاق تفکر دولتشاه سمرقندي پرداخته شد و همچنـین، طبـق روش 

اسکینر علاوه بر متن و زمینه، به قصـد و مقاصـد پیـدا و پنهـان مؤلـف التفـات گردیـد. دولتشـاه 

را از  ، ردّ پاي ایـن شخصـیتتذکرةالشعراءسمرقندي، داراي شخصیتی چندگانه است و در کتاب 

منـد بـه ادبیـات و تـاریخ، خود بر جاي گذاشته است. او به عنوان یک دیـوانی بازنشسـته و علاقه

مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ اعصارِ پیشین و معاصر خـود را از چنـد منظـر ضـبط و ثبـت 

کرده است که از جهاتی، ارزشمند و از جهات دیگر، قابل انتقاد اسـت. مسـجل شـد کـه دولتشـاه 

پـردازد، هـدف سوخته طبقه محروم بوده است و اگر به تاریخ میهاي اجتماعی داشته و دلغدغهد

کند؛ بـه ایـن منظـور باشد. او از زبان شعر استفاده میداران و علماي عصر خود میاو تنبه حکومت

داري کند. براي دولتشاه، عـدالت، شاخصـه مهـم حکومـتکه سخن شعرا، در دل سلاطین اثر می

توان بـر مشـکلات اجتمـاعی فـایق آمـد. البتـه در ایـن راه، نیـاز بـه و تنها از این طریق می است

تـر هسـتند. دهد کـه مردمیمساعدت علماست. به همین منظور، دولتشاه اصالت را به علمایی می

کنند و بـه دنبـال بنابراین، توجه ویژه دولتشاه به علمایی است که به معنویت شخصی بسنده نمی

شایی از کار خلق هستند. او با نقل حکایـاتی از گذشـتگان، بـه علمـاي عصـر خـود گوشـزد گگره

هاي دولتشـاه، کند که عملگرا باشند و از تجربیات گذشـتگان درس بگیرنـد. از دیگـر دغدغـهمی

کند؛ اما کمتـر بـه موانـع موجـود و مندي آن را دنبال میباشد که با علاقهبحث علوم و معارف می

لوم عقلی پرداخته است. معرفـت واقعـی از نظـر او، معرفـت عرفـانی اسـت و دوره او پیش پاي ع

محوري، هایی چـون کرامـتگونه این بینش، باعث بروز پدیدهآکنده است از این بینش. رشد افراط

  شد.گریزي میستیزي و حتی مذهبفلسفه
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