
 
 
 
 

 *نفوذ صنايع مستظرفة ايراني
 در تركستان قديم

 

 الدوله(مهدي ديبا )شعاع

 

ثيرات در شمارة اول مجلة آينده شرحي داير به تمدن باستاني تركستان و تأ

واسطةة  نفوذ ايران در اين تمدن نشر شده بود كه خيلي جالب نظر و مفيد بود. به

ري يات فارسي در آن صطفحات ذكطاينكه نويسندة محترم در ضمن بيان انتشار ادب

سط  از صنايع مستظرفة ايران كه هميشه در ترقي تركستان نفطوذ كطاملي داشطته ا

اند الزم دانستم كه چنطد كلمطه در ايطن خ طوا بطراي يطادآوري ح طاي  نكرده

 تاريخي نوشته ت ديم دارم.

اي از اگرچه پيش از شرح انتشار صنايع ايران در تركستان م تضي بود شمّه

 ية تاريخ صنايع ايران ذكر شود ولي چون حدود ايطن مخت طر گنجطايش آن راكل

 نمايم.ندارد ف ط به همين قسم  كه موضوع صحب  اس  اكتفا مي

درموقعي كه قةعة تركسطتان تطابع ختفط  بدطداد گرديطد و  رب طا آن را 

مت رف شدند به همان ترتيبي كه صنايع ساسانيان در غطر  تطا سطواحر دريطاي 

بحر ابيض نفوذ داش  در شرق نيز تا سرحد چين و هندوسطتان از رطرف سياه و 

                                                           

.118تا  177، صص 3*. آينده، شمارة   
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شد. بدين مناسب  در تركستان حتي بعد از صنعتگران ايراني نشر و بسط داده مي

ورود  رب ا كه زندگاني ايلياتي داشتند كلية صنايع در دس  ايراني ا بطود. همطين 

يططس سلسططله از  صططنعتگران ن اشططي باسططتاني را بططا روح اسططتم مةاب طط  داده

اي بسطي مشعشطع در تطاريخ ن اشي به وجود آوردند كطه يطس دوره (1)دبستان اي

دهد. تا قرن چ اردهم ميتدي يعني حملة اول مدول طا دبسطتان صنايع تشكير مي

هاي   د خلفاي  باسي معروف بودند و به همان انطدازه كطه كليطة بدداد و ن اش

همه ق رها  اشي هم ترقي داش . آن لوم در آن   د ررف رغب  و توجه بود ن

كطرد از رطرف فريب كه پايتخ  خلفا بطدان مباهطات ميو  مارات باشكوه و دل

صنعتگران ايراني بنا و تزيين شده بود. سبس ن اشي اين   د  اري از نفوذ چيني 

بود بلكه نفوذ صنع  بيزانس كه در آن   د با ممالس استمي از نزديس مربطو  

اي در آن محسوس بود ولي هميشه لةف قريحه و مشعر مخ طوا بود تا اندازه

 داد.به نژاد ايراني اساس آن را تشكير مي

درموقعي كه در نتيجة يس قضطاي ميشطوم ديطو جوشطندة مدولسطتان بطه 

فعالي  درآمد و صدهزاران مردمان گرسنه و ماجراجو ولي با جرأت و  زم بيرون 

پايان ممالس متمدنطه بطه رطرف بي هايريخ  و اين سير مخرّ  به رمع ثروت

مدر  سرازير گرديدند نه رود معظم ولگا، نطه دريطاي خطزر و نطه شطواه  غيطر 

كن جلطوگيري كننطد و ايطن الوصول فتت ايران نتوانستند از اين ايلدار بنيانقابر

( در سراسر راه خود آنچه آثار  مطران و 1250سير خروشان تا بدداد فرود آمده )

و نابود ساخ  )ازجمله ش ر ري بود كه در آن   د در آبطادي  صنمع  بود محو

هاي و  ظم  آثار صنعتي ش رت تامي داش . ظروف و اواني كه اخيراً از زير تر
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دهند كه به چه اندازه ن اشطان آن زمطان خاك اين ش ر بيرون آمده اس  نشان مي

 كردند.(مي نماييآميزي توأم ساخته قدرتصحّ  و سر   قلم را با م ارت رنو

ين صنايع در ايران از اين حادثه لةمة شديدي خورد ولي محو نگرديد. هم

كردنطد موفط  بطه اسطتمرار كه فاتحين جديد كه ف ط سياستاً مملكط  را اداره مي

حكوم  خود گرديدند صنعتگران ايرانطي بطا نفسطي تطازه بطه فعاليط  درآمدنطد. 

هطاي تند. چينيتگران چيني داشاي از صنعحكمرانان مدول در اردوهاي خود  دّه

 طا بطه آن   د ازحيث صنايع در اوج ترقي بودند. ن اش اي ايراني همين كه بطا آن

الن ر اصةكاك درآمدند سبس ايراني را با سبس چينطي مطزج داده دبسطتان مطاورا 

رد تشكير شد. اگرچه سبس دبستان بدداد به واسةة دخول  ناصر جديده تديير ك

 اني آن حفظ گرديد.ولي ماهي  ملي اير

ود و در دربار تيمور لنو تعليم و تربي  صنعتي و ادبي منح راً ايرانطي بط

 كرد و بناهطاييمشاراليه براي تزيين سمرقند ب ترين صنعتگران ايراني را جلب مي

خانم ) يال تيمطور( بيمانند گور امير )م برة تيمور( و مسجد حضرت و م بره بي

ها ساخته شده اسط  از كمتطرين همه از ررف ايراني و مدرسة شيردار و غيره كه

  نوان نام و ش رت صنع  ايراني نيس .

و از رطرف محمطد بطن محمطد  ترين ايطن يادگارهاسط گور امير باشطكوه

ه اس . در چند سال پيش مسلمانان روسيه م مم شدند كطه اصف اني ساخته شد

در ش ر پةرزبطور  بنطاي مسطجد  طالي بكننطد. جمعيتطي از ب تطرين معمارهطا و 

مستشرقين ترتيب داده براي مسجد ن شه و ررح گور امير را انتخطا  نمودنطد و 

پس از صرف مبلدي گزاف در ب ترين ن ةة ش ر اساس مسجد را گذاشتند. اكنون 

گر اس  ولي تفاوت بطين ايطن بنطا و بنا در كنار رود نوا به  ظم  تمام جلوهاين 
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اصر آن كه گور امير باشد بسي زياد اس . با همة اينكه در بناي مسطجد وسطاير 

تر بطود و مبطرزين معمارهطاي يطس بنايي نسب  به پان د سال پيش خيلي كامطر

د بن محمد اصف اني مملك  معظمي در بناي آن شرك  داشتند در م ابر اثر محم

بسي ح ير و  اري از ارزش صنعتي اس  و ايطن مسطأله يطس بطار ديگطر نشطان 

الن ر به چه حد و پايه از حيث صنع  م ام بلندي دهد كه دبستان ايراني ماورا مي

 دارد و غيرقابر ت ليد اس .

نويسي و در ايام سلةن  شاهرخ پسر اميرتيمور )قرن پانزدهم ميتدي( خط

دون توقف به تكامر خود مداوم  نمطوده و مركطز آن شط ر جديطدالبنا  ن اشي ب

هرات گرديد. كتاب اي م وّر فراوان كه از اين   طد بطاقي اسط  ب تطرين شطاهد 

نويسان و ن اش ا به ايطن توان گف  كه در هيچ   دي خوشاس . همين قدر مي

خ ن طاش هطط شطاهر 822م / 1419اندازه ررف تشوي  و احترام نبودند. در سطال 

كطه از « داي منيط »الدين خليطر را بطه سطفارت نطزد خاقطان چطين معروف غياث

ميرزا كطه رفرستد. متعاقباً به اقدام و مباشرت بطا ليندطواس  مي (2)خاندان اي مني 

نويس و ن اش بود يس ميدان وسيعي براي صنعتگران هنرور بطاز خودش نيز خط

نطويس ايرانطي ر ن طاش و خوشچ طر نفط رگرديد و در كتابخانه هطرات بطاليندو

مستخدم بودند. اغلب آن ا از مدر  ايران بدداد، همدان و تبريز آمطده يطس نطوع 

دادنطد. ايطن سنگر مدافعه در م ابر نفطوذ روزافطزون صطنع  چينطي تشطكير مي

بزرگترين   د بود و در اين   د بود كه ايران يس صنعتگر بزرگطي رابطه وجطود 

ن اشطي « تكنيطس»ر  آن را بطاهم امتطزاج داده بطا آورد كه ن اشي شرق آسيا و غ

روري كه تا آن زمان چيني ن اشي خالص ملي ايراني را به درجة تكمير رساند به

كسي آن م ام را احراز نكرده شايد بعد از آن هم پاية صنع  بطاالتر نرفط . ايطن 
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هطا، يصنعتگر استاد بزرگ ب زاد بود. در همان موقعي كه در اروپا لئونطارد داوينچ

ها، آلبردوررها براي افتتطاح دورة تجطدد در صطنايع مسطتظرفه معجزنمطايي رافائر

كردند در ايران ب زاد سكة تجدد را به نام خود زد. خوشبختانه ب طزاد بطا يطس مي

گونه از   د بود كه همهپرس  معروف مير  ليشير نوايي هموزير سا ي و صنع 

كه قلم محيط و منب  خود را در ميطدان  كردنمود و به او كمس مياو حماي  مي

 ايجاد و اختراع به حرك  و جوالن درآورد. 

نويس معروف سلةان  لي مش دي نيز از همكطاران ب طزاد بطود. در خوش

ارراف اين خورشيد درخشان يس سلسله از اسطتادان نطامور بودنطد كطه دبسطتان 

دين خراسطاني، الطجملطه هسطتند خواجطه غياث دادنطد. از آنهرات را تشكير مي

يطن كطه وسطع  ا سلةان ابراهيم ميرزا، اميرشاهي، ميرك خراساني، بالچ د وغيره

 م اله مسا دت به ذكر اسامي تمام آن ا ندارد. 

ن به آدر تح  نفوذ اين دبستان در هندوستان دبستان هند ط ايراني كه تخم 

ماننطد دستياري غزنويان كاشته شده بود به درجطه تكميطر رسطيد و شطاهكارهاي 

محر، مسجد فتحپور سكري به وجود آمد و باالخره در قرن شانزدهم م طامي تاج

 ثمطاني و را كه ايةاليا براي تجدد در اروپا اتخاذ كرد ايران براي تجديد صطنايع 

د و هندوستان احراز كرد. حوادثي كه پس از قرن هجدهم در كليه ايطران رخ نمطو

مطروز ستان نيز اثر خود را بخشيده و ايس ان راض  مومي را با ث گرديد در ترك

 اي هم از  ظم  گذشته باقي نمانده اس .متأسفانه در آن سرزمين حتي خارره
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