
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789
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  تیموريي  نگاري ایران در دورههاي تاریخویژگی

  1پورساسانشهرزاد

  

  دهیچک

. شدآغازعربیزبانبهطبريتاریخنگارشبااسالمازبعدایراننگاريتاریخسنت

.دیرسانجامبهمورخاني سوازفارسیزبانبهخیتارنگارشانسامانیيدورهدرسپس

درتحولاولینان،یسلجوقعصردر"يرانشهریايشهیاند"ترشگسوطرحمتعاقب

تحولنیا.آمدوجودبهدینیـکالمیدیدگاهازگرفتنفاصلهبهنسبتمورخانيهاندیش

نگارشدری حت،شدجادیای دودمانخیتوارنگارشدراهتماملیدلبهقتیحقدرکه

نگارشبهمورخان،یلخانیاـمغولدوراندر.شدمنعکسزینعمومیهايتاریخ

. دیگردایجادمورخانياندیشهدرمهمتحولدومینوپرداختندجهانیهايتاریخ

این،وجودبابردند،ارثبهراایرانینگاريتاریخي هاسنتتیمورييدورهمورخان

وشاهرخزمانمور،یتزمان: سرگذاشتپشترامرحلهسهيدورهنیادري نگارخیتار

ي هایژگیو"گانه،سهمراحلنیابهتوجهبا،حاضريمقالهدر.قرایبانیحسسلطاننزما

آني دیومحورکلقرارگرفتهی بررسمورد"انیموریتيدورهدررانیاي نگارخیتار

نظرمورديدورهدري نگارخیتار) يصور(يظاهرو)فنی(ییمحتواي هایژگیوی بررس

درپژوهشودورهنیای خیتارمنابعازاستفادهبااتدهیگردتالشمنظورنیبد.است

                                                
.رانیا،یشرقجانیآذرباشبستر،،یاسالمآزاددانشگاهشبستر،واحدخ،یتارگروه.1

com.yahoo@sasanpour_Sh  

15/8/93: رشیپذخیتار         15/2/93: افتیدرخیتار

   مسکویهيفصلنامھ

  1392 بهار 24ي شماره8سال 
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آن،خاللدرعالوه،بهشود،مشخصهایژگیونیا،یلیتحل-یفیتوصروشباهاآن

شدهپرداختهنیزآنلیتحلبه،يموریتعصري نگارخیتاري هایژگیوفیتوصضمن

  .است

،)فنی(ییامحتوي هایژگیوان،یموریتعصر،ينگارخیتار:يدیکلواژگان

)يصور(ي ظاهريهایژگیو

  

  مقدمه

رشدموجبی عوامل،یلخانیاومغوليدورهبامقارنوي موریتحکومتلیتشکشیپ

بهوردنصحرامغوالنمهجو: ازاندعبارتهاآننیترمهمکهشدرانیادری سینوخیتار

انیعباسخالفتوي زارنانیلیاسماع،انیخوارزمشاهبرافتادن،اسالمورانیاتمدنقلمرو

لیتما). 76: 1386نژاد،ي عاشوروي جعفرریم (مورخانتوسطآنعیوقانگارشو

يسابقهشناختبهلیتماشان،ي اجدادي یادگارهاواخبارداشتننگاهزندهبهلخانانیا

ممالکی بازرگانحجمشیافزاوی بیصلي هالخانان،جنگیابامجاورممالکی خیتار

درتركومغولاقوامخیتارجدیدمداركگرفتنقراروایآسباترانهیمدي ایدرمجاور

داشتیی بسزاریتأثی رانیانگارانخیتاردیدافقگسترشدرکهی رانیامورخاناختیار

مغولعصردررانیاي نگارخیتاري هایژگیونیتربرجسته). 5 /584-585: 1366پکا،یر(

  : ازعبارتندی لخانیاو

  ؛)95: 1380آژند،(ی فارسزباندریترکوی مغوللماتکنفوذ.١

  ؛)5 /585: 1366پکا،یر (واژگانوفوروجملهساختمانی دگیچیپ.٢

زاده،عالم (استوصافخیتارآني اعالينمونهکهدهیچیپگاهومصنوعنثر.٣

  ؛)94: 1375

  ؛)جاهمانآژند،(ی فارسزبانبهی سینوخیتاررشد.٤
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ریم(قمريهجريششمقرنسبکتداومدرانهیمنشنوعمصنثربهمتوننگارش.٥

  ؛)جاهماننژاد،ي عاشوروي جعفر

خیتارينویسندهی کاشاننیالدشمسآنگرآغازکهمنظومي نگارخیتاررشد.٦

  ؛)99: 1380همان، (بودخانغازان

عتیشرتفکربختکشدنبرداشتهوی عباسخالفتدستگاهی سرنگونهمان.٧

ی نیعشرحبهشیگراآنممهامدیپکهی رانیامورخانيشهیاندازمدارانه

نگارشدرمقدسخیتارازگرفتنفاصلهوی عرفخیتارتیتقو،دادهایرو

  ؛)232 :1382،ییطباطبا (بودی عمومهايتاریخ

خیتاری جهانيجنبهیافتنآنامدیپکهامپراتوريسیاسیي مرزهاگسترش.٨

نیالددیرشخواجهخیالتوارجامع  کتابنگارشوی لخانیا-مغولی سینو

  .بودی همداناهللافضل

.دیرسقدرتبهرانیادری گورکانموریتلخانان،یاحکومتی سرنگونازپسی مدت     

بودند،سیاستيعرصهدري وحضوروتیموري ریگقدرتعواملنیترمهمازانییجغتا

لیتشکازپس.نبودنددرباريرينگاتاریخسنتدارايایلخانانبرخالفآناناما

بهتیمورمنديعالقهسو،یکاز ) م/1369-1507 / ق.هـ771-913 (انیموریتيسلسله

حوادثثبتي براي ولیتماگر،یدي سووازره،یغوانساب،جغرافیاتاریخ،علوم

وي ایغورنویسندگانازايعدههموارهکهدیگردموجبفتوحاتش،وزندگیيدوره

. ندینمایادداشتراوقایعوحوادثتاباشندداشتهحضوروياردويدرایرانییراندب

  .شدآغازجغتائیاننزددربارينگاريتاریخترتیببدین

بهوشدانتخابی تختیپابهسمرقند،)ق.هـ771-807 (تیمورفرمانرواییزماندر     

اینبا. گردیدلیتبدایرانينگارتاریخکانونوفرهنگی،سیاسیمرکزنیتربزرگ

ازسنتمتأثرشدهنوشتههايتاریخيموریتيدورهي نگارخیتاريمرحلهاولیندرحال،
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به. بودندایرانيمرکزوی غربی نواحازغالبًاآنمورخانبودکهی لخانیانگاريتاریخ

بروبودخانانلیاي نگارخیتارتداومدر،يموریتي نگارخیتاريمرحلهنیاول،یعبارت

غزواتيروزنامهبهتوانمیکتابهانیايجملهاز. قرارداشتی مغولي هاسنتيهیپا

کتاباینمباحثاصلیمحورکهنموداشارهیزدي،علیالدینغیاثينوشتههندوستان

  1.بودگورکانیتیمورفتوحاتوزندگیشرح

هراتهنريـفرهنگیمکتبظهوربا،)ق.هـ807-850 (شاهرخحکومتيدورهدر     

رزا،یمغرسنیبامانندتیموريامیرزادگانمیانسیاسیرقابتوانگیزهنظیرعواملیو

هنرمندان،دانشمندانازتیدرحما... وسلطانمیابراه،)خیشعمرفرزند (اسکندر

دوميمرحله ... ومساعدفرهنگیاوضاعمور،یتفتوحاتازی ناشماديرفاهومورخان،

بایسنغروشاهرخدرباردردورهاینمورخان. شدآغازي موریتيدورهي نگارخیتار

ابراهیممانندامیرزادگانیدرباردروی رانیا–اسالمینگاريتاریخسنتتأثیرتحت

بهي نگارخیتارکانوندوراننیادرامابودند؛حاکممغولیهايسنتازمتأثرسلطان

  .دیگردنتقلمرانیای شرقی نواح

) ق.هـ874ـ911 (بایقراحسینسلطانآمدنکاررويتاشاهرخمرگيفاصلهدر     

سلطاني هاحمایتينتیجهدروي زودبه. شدوقفهدچارموقتًاایرانینگاريتاریخروند

خیتاريمرحلهنیسومنوایی،علیشیرامیروزیرشهايتالشنیزوقرایبارزایمحسین

حمایتتحتهنرمندانسایرکناردرمورخاندیگرباروگرفتشکلدورهنیاي نگار

جملهازتاریخی،وادبیهايزمینهدرفراوانیکتبسرانجاموگرفتندقراردربار

گریدبارامادرآمدند؛نگارشبه، ...ومنشآتمحلی،دودمانی،عمومی،هايتاریخ

  .شدندواقعی لمغوي هاسنتریتأثتحتدورهنیامورخان

                                                
رابعدبهق.هـ793ي هاسالبهمربوطعیوقای گورکانموریتحکومتيدورهدری شامنیالدنظامکهاستذکربهالزم. 1

نیالدشرفمانند،عصرنیاي بعدمورخان،آنازپس. استهنگاشتي زدی یعلنیالداثیغغزواتيروزنامهازاستفادهبا

ی اصلمنبعي زدی یعلنیالداثیغغزواتيروزنامه  لذابرگرفتند؛ی شاماز  رابعدبهرمذکوي هاسالمطالب،يزدی یعل

.گرددیممحسوبق.هـ800سالتاق.هـ793ي  هاسالعیوقا
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سهمراحلبهباتوجه،يتیموردورهنگاريتاریخهايویژگیحاضر،يمقالهدر     

  .شوددادهپاسخریزسؤاالتبهتااستبرآنوتالشگرفتهقراری  بررسموردآن،يگانه

محتواییو) صوري (ظاهرينظرازي موریتيدورهدري نگارخیتارهايویژگی.١

  بود؟چه) فنی(

ازي دیتقلصرفًاایوداشت،ي نوآورجنبهتیموري،يدورهنگاريتاریخایآ.٢

بود؟گذشتهيدوره

  : ازعبارتندمقالهنیادرنظرمورداتیفرضنیهمچن

يدورهنثرازصوريیايظاهرنظرازتیموري،يدورهدررانیانگاريتاریخ.١

بهو،)فنی(یی محتواظرنازوبودبرخوردار)متکلفوسادهنثرنیماب (میانه

  .قرارداردتريپایینسطحدرمغولدورانبهنسبتحوادثدرجکیفیتعبارتی،

همانندوبودندوحکومتدرباربهوابسته،يموریتيدورهمورخاناغلب.٢

تاریخیرویدادهايتوصیفبهمعلولی،وعلیروابطبهتوجهبدونگذشتگان،

  . بودندنیشیپمورخانازثرومتأساختهپیشيتفکردارايپرداختندومی

  :استشدهاستفادهزیرتحلیلیچهارچوبازفوقسؤاالتبهپاسخبراي

وانگیزهوي موریتعصردري نگارخیتاريبرجستهي هاچهرهاجمالیمعرفی.١

  .خودمطالبنگارشازمورخاناهداف

  ).استفادهموردواژگانونگارشسبک (ظاهريوصوريهايویژگی.٢

ومستنداتومنابعکتاب،موضوعیيگستره(فنیومحتواییهايویژگی.٣

مورخهايگرایشنقادي،ـنقالی/ تحلیلیـتوصیفیرویکردمورخ،تجارب

تاریخیبرداشت، ...)وزبانیـقومیمحلی،مذهبی،حکومتی،ـسیاسیتعصب(

  ).تقلیدیانوآوريمورخ،
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ازی برخدر،يموریتيدورهدررانیاي نگارخیتاريدربارهکهاستذکربهالزم     

نمونهي برا. استشدهنگاشتهمستقلریغومستقلصورتبهی مطالبهاهشپژوومنابع

ينوشته،یمستقليمقالهآژند،یعقوبفیتألوترجمهران،یادري نگارخیتارکتابدر

-خیتارکتابدرن،یهمچن). 115-163: همانآژند، (داردوجودبارهنیادروودز،جان

خیتارشرحخاللدر،يسجادصادقدیوسزادهعالمي هادينوشته،اسالمدري نگار

عصري نگارخیتارازي مختصرشرحبهران،یاجملهاز،یاسالمي هانیسرزمدري نگار

وي رجعفریمنیحس). 95-96: همان،يسجادوزادهعالم (استشدهپرداختهي موریت

ی فصلدر،جهانورانیادرآنتحوالتوي نگارخیتارکتابدرزیننژادي عاشورعباس

یان). 87-74: هماننژاد،ي عاشوروي جعفرریم (اندپرداختهموضوعنیای بررسبهجدا

توجهموضوعنیابهج،یکمبررانیاخیتارکتابپنجمجلددري امقالهدرزینپکایر

عباسمانندپژوهشگرانازی برخن،یهمچن). 582،587/5: 1366پکا،یر (استکرده

- مغولعصرمنابعشرحبه،يموریتامیالیاواومغولخیتارکتابدری انیآشتاقبال

  ). 479-530: 1380،یانیآشتاقبال (اندپرداختهی لخانیا

وي اقتصاد،یاجتماع،یاسیستحوالتخیتارازکتابی بخشدرزیني رجعفریمنیحس

استنمودهتوجهموضوعنیابهزینترکمانانوانیموریتيدورهدررانیای فرهنگ

وندیپکتاباولبخشدرزینمنفردی فراهاني مهد).172-181 : 1375،يرجعفریم(

- 48: 1381منفرد،ی فراهان (انیصفوظهوروانیموریتزوالعصردرفرهنگواستیس

شدهذکرپژوهشگرانومورخاناما.استپرداختهدوراننیای خیتارمنابعذکربه) 22

-محتوایی  وظاهري-صوريهايویژگیبهواندپرداختهي موریتعصرمنابعی معرفبه

خیتاري هایژگیوتااستآنبری سعحاضريمقالهدرلذا. اندنکردهتوجهمنابعآنفنی

  .ردیگقراری رسبرمورد،شدهذکري هامالكاساس  بري موریتعصردررانیاي نگار
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  تیموريعصرنگاريتاریخهايچهره.1

... وهنرمندان،مورخان،یادبي هاچهرهظهورلحاظازيموریتيدورهکهآنوجودبا

دورهآنمورخانمیاندراماشود،یممحسوبرانیاخیتاريبرجستهي هادورهاز

مغوليدورهدرکههمدانیاهللالفضالدینرشیدخواجهماننددرخشانیچندانيچهره

ويردیفهمحديتاراابروحافظبتوانشایدتنهاوندرخشیدرسید،ظهوريمنصهبه

  .نمودمحسوب

الدین شامی در دربار تیمور، وتاج سلمانی در دربار شاهرخ،  نمادي در این دوران نظام

ایـن مرحلـه تـواریخ      ظـاهراً در   . بودنـد  يي تاریخ نگاري در عـصر تیمـور         از اولین مرحله  

جمله موالنـا غیـاث الـدین       از. تري نگاشته شدند    ها در سطح وسیع   دودمانی و تک نگاري   

شـرح فتوحـات    ق در . هـ 802سال  در را سعادتنامه یا   ي غزوات هند  روزنامهیزدي  کتاب    

الدین شامی تحت تـأثیر وي، کتـاب      سپس، نظام ). 137-134: 1380وودز،    (تیمور نوشت   

الدین ابومحمدابن عربـشاه دمـشقی نیـز در       شهاب). 1363شامی،    ( را تدوین نمود     ظفرنامه

 را نگـا شـت   عجایب المقدور فی نوائب تیمورفتوحات تیمور، کتاب   مورد شرح احوال و   

  ).1365ابن عربشاه،(

هاي سیاسی قـرار      ، ادب فارسی در کنف حمایت قدرت      مرگ تیمور گورکانی  پس از        

عالوه بر نواحی تبریز، فارس، هرات، عراق عجم و آسیاي مرکزي، حوزه هاي  گرفت که 

  .هاي ادب فارسی تبدیل گردیدند ترین جوالنگاه هند و عثمانی به بزرگ

نگــاري تیمــوري از زمــان حاکمیــت شــاهرخ آغــاز شــد کــه  ي تــاریخ دومــین مرحلــه     

الـدین   معـین  : انـد از  بـارت نگـاري تیمـوري ع      ي تاریخ   هاي این مرحله  ترین  چهره  برجسته

. بن عمرشیخ بود و پس از آن به دربار شـاهرخ راه یافـت      دربار اسکندر نطنزي که ابتدا در   

 نگاشـت وآن رابـه شـاهرخ تقـدیم          منتخب التـواریخ  وي یک تاریخ عمومی تحت عنوان       

ي  هـاي اولیـه      مغولی که در تـاریخ     -این کتاب جهان بینی ترکی    در).1336نطنزي،(نمود

همچنین، حافظ ابـرو مـورخ      .  ي تیموریان وجود داشت، به وضوح مشاهده می شود          رهدو
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مجمـع التـواریخ   دربار بایسنغر میرزا کـه بـه شـدت از نطنـزي تـأثیر پذیرفتـه بـود، کتـاب                     

بخش آخـر آن  اهللا نوشت و خواجه رشیدالدین فضلجامع التواریخ را به تقلید از  السلطانیه

 هجــري قمــري 830ي تیموریــان تاســال   بــه وقــایع دورهخزبــده التــواریتحــت عنــوان را

الدین احمـدبن محمـد خـوافی نیـز یـک تـاریخ         فصیح). 1372حافظ ابرو، (اختصاص داد   

ق بررسـی و    . هـ 845تاسال   تدوین کرد که درآن حوادث را        التواریخمجملعمومی به نام    

هـاي دودمـانی و      خي تـاری    از جملـه  ).1339فصیح خـوافی،    (آن را به شاهرخ تقدیم نمود       

الـدین   نوشـته شـرف  ظفرنامـه ي تحریر درآمد،  هایی که در این عصر به رشته      تک نگاري 

قرارداشـت ) حـاکم شـیراز   پـسر شـاهرخ و    (دربار ابراهیم سـلطان     علی یزدي است که در    

میرخوانـد مانندمورخانی،بایقراحسینسلطانزماندر).1336شرف الدین علی یزدي ،    (

ر،یخوانـدم  (الـسیر حبیـب مؤلـف میـر خوانـد ،)1339رخواند،یم (الصفاروضهيسندهینو

الـسعدین مطلـع نویسندةسمرقنديعبدالرزاقنیزوعمومیهايتاریخيزمینهدر،)1362

زمچیدودمانی،هايتاریخيزمینهدر )م1964/  ق.هـ1365،يسمرقند (البحرینمجمعو

يسندهینوی مرعشنیرالدیظه،)1338،ياسفزاری زمچ (الجناتروضاتمؤلفاسفزاري

- وتذکرهمحلیهايتاریخيزمینهدر) 1363،ی مرعش (مازندرانوانیروطبرستان،خیتار

ریـ ام (بزرگـان احوالشرحدری  نوائریشیعلریامينوشتهالنفائسمجالسمانندی  ادبي  ها

،يســمرقنددولتــشاه(ي رقندســمدولتــشاهينوشــتهالــشعراتــذکره  ،)1323،ییرنوایشیــعل

،يبــاخرز(ي بــاخرزی نظــامعبدالواســعينوشــتهمنشآاالنــشاءلیــقبازی منــشآتو) 1337

  . شوندیممحسوبانیموریتي نگارخیتارسوميمرحلهازي نماد،)1357

    خودآثارنگارشازمورخاناهدافوهاانگیزه. 2

از. بـود متفـاوت ی  خیتارحوادثنیتدوزانگارانتاریخاهدافوهاانگیزهدورهنیادر

گـسترش درسـهمی داشـتن مورخـان اصلیيدغدغهنیشیپي  هادورههمانندکهآنجایی

درآثار) ص(اسالمپیامبروخداوندمدحبههاآنازبخشییاوبیشترغالبًابود،اسالمآیین

  .اندپرداخته  خود
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٥٩

قبل،هايدورهمانندتیموري،يدورهتاریخیمنابعویژگیترینمهمکهنیابهتوجهبا     

هايتاریخنگارشدرسلطنتیدربارهايکهروآنازوهاستآن»محوريحکومت«

ازبسیاريرو،ایناز. داشتندنظرحکامهايپاداشبهنیزمورخانداشتند،نقشبسیار

يدربارهانندهماجهینتدر.اندشدهتقدیمسالطینوحکامبهعصرنیايهاتاریخ

سلطان،تیموريشاهرخدربار،)خانغازانخصوصبه (لخانانیاوی ساماننیسالط

ی اجتماعوی خانوادگگاهیپا.بودمورخانوفرهیختهمردانتجمعمحل... وبایقراحسین

ازي اپارهلحاظنیااز. داشتی مهمنقشي نگارخیتاري هازهیانگدرزینمورخان

- فصیحمانندبودند؛وحکامنیسالطدرباربهوابستهی عبارتبهودولتاختیاردرمورخان

فضائلنیکان،دادگران،نامثبت.بودبایسنغرومیرزاشاهرخخدمتدرکهخوافیالدین

  .بودتاریخنگارشبرايآنانهايانگیزهدیگراززین ...وحکام

قاضییکپسرسمرقنديبدالرزاقع. دادندمیتشکیلعلمارامورخاندیگرازبرخی     

در. داشتعهدهبرراهراتجامعمسجدي نمازشیپوقضاوتمنصبهامدتوبود

ترینبزرگحکاممالیهايپاداشومورخان  اداريودیوانیمناصبومشاغلمجموع،

هبچندهرز،ینمحلیهايتاریخ. استبودهخیتارنگارشازدورهنیا  مورخانيانگیزه

آن،نگارشازمورخاصلیيانگیزهاماشدند،میهدیهسالطینبهمالیپاداشامید

  .استبودهنظرمورديمنطقهنمودنبرجسته

)يصور (ظاهريهايویژگی. 3

سبکبخش2درانیموریتدوراني نگارخیتاري ظاهري هایژگیوحاضرمقالهدر

.استگرفتهقراری بررسموردریزشرحبهواژگانونگارش

  نگارشسبک. 1. 3

تیموري،عصرنگاريتاریخيبرجستهویژگینیدوم،يمحورحکومتيجنبهازپس

متوندري اریبسادبیصنایعوبودنیزادیبیکدورهاینمورخ. هاستآنادبیيجنبه
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وصداقت،صراحتبهتردیدبدونپژوهشگرانی برخنظرازکهبردمیکاربهخویش

سبک). 24-22صص: 1381منفرد،ی فراهان(استکردهواردخدشهآنتاریخیشفافیت

فنینثروسادهنثرنیماب،یعبارتبه. برخورداراستی متوسطحداز ”دورهایننثر

زینلفظیتکلفاتبهزماناینادبیوتاریخیمتون. )3/ 198: 1349بهار،("قراردارد

لغزبهکهتیموريدورةاواخرمورخانوشعراويسازبیشترتکلفاینامااست،آمیخته

نیاعلتشاید). 676/3-677: 1357براون، (استرفتهکاربهبودند،مندعالقهمعماو

برخیدیگرسويازوپرداختهتاریخذکربهسویکازمورخکهباشدبودهآنموضوع

يجملهاز. باشدپذیریلتأوصورتچندبهکهدادمیقرارمتکلفنثرپسِدررامسائل

ی واصفنیالدنیزداشتند،شهرتیی گومعماوشعردرکهدورهنیامورخاننیمشهورتر

فارسینثرهايویژگیدیگراززباندرنوآوريعدم). 1/ 24: 1349،يهروی واصف (بود

دمانن،يموریتعصرمورخانازي اریبس) . 28: 1378،ی کدکنی عیشف (استدورهایندر

: 1362ر،یمخواند (اندکردهاستفادهخودآثاردرمترادفاتوعیبدعیصناازر،یخواندم

  ).1 /40و37

ي عاری کتابتاکردندیمتالش،یشامنیالدنظاممانندعصر،نیامورخانازي اپاره      

ازگر،یدی برخ).10-1363:11،یشام (سندیبنوابند،یدرراآنی معانعوامکهتکلفاز

وی طوالنوبلندي هانظمازاستفادهباراخودمطالب،يزدی یعلنیالدشرفجمله

شاهزادگانی عروسجشنماننداند،درآوردهریتحريرشتهبهاطنابوتکلفازسرشار

نیااززینرخواندیم).1 /381و370: 1336،يزدی یعلنیالدشرف (گُلدرکاني موریت

-یزمچمانندگر،یدی برخاما). 1295/2-1331:  1339ند،رخوایم (استمورخاندسته

مصححمقدمه:  1343،يجعفر(ي جعفر،)1 /48-53:  1338،ياسفزاری زمچ(ياسفزار

- ابنجملهازگر،یدی برخ.اندنگاشتهروانوسادهسبکبهراخودهايتاریخ،)10،

،وصافخیتارنثرازبردنرهبهواریبسی ادبعیصناازاستفادهبرعالوه،يرازیشزرکوب

زرکوبابن (انددرآوردهریتحريرشتهبهروانوسادهعباراتباراخودمطالب
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٦١

هايکتابمجموعدرکهمعتقدندپژوهشگرانازی برخاین،وجودبا).1350،يرازیش

کلماتبابازيوتصنعمقداريجزادبیخالقیتلحاظاز «زمان،اینتاریخیوادبی

  ).22-23: همان،یکدکنی عیشف (شودنمیدیدههاآندرچیزي

  رفتهکاربهواژگان. 2. 3

تاامابود،ساختهپیششکلیدارايهرچندتیموري،يدورهی خیتارهايکتابهاينوشته

آندر) بازاروکوچه (عامیانهزباندوره،اینشعربرخالفوهستهمادبیزیاديحد

وتیمورييدورهدولتیودرباريمکاتیببهتوجهبا). 20: همان (شودمیدیدهبندرت

شاهمکتوبمانند (معاصرشانمحلیهايحکومتمکاتیبواسنادباهاآنيمقایسه

وارانوشروانپادشاهکاوسامیربهمظفريمنصورشاهمکتوبسیورغتمش،بهشجاع

محلیهايحکومتتاریخیوبیادهايکتابنثرسبکتطوروتحولمیزان،)شماخی

عبارتآناهمکهشودمیمشخصتیموریانيدورهانیپاتاایلخانانسقوطيفاصلهدر

  :ازاند

و6قرنمیراثکهاسهابواطنابيشیوهرواجازبعد (اختصاروایجازرواج.١

  ).بودق.هـ7

خبريطربحذفبانقلیماضییعنیجدید،وصفیيصیغهبهافعالاستعمال.٢

مانندشد؛میبردهکاربهخاصيضابطهباومعینیمحلدرگذشتهدرکه

: همانبهار، (اشارهضمیرجايبه”او ”وغایبمفردضمیردر”آن ”ياستفاده

باي موریترانشاهیمنبردشرحضمنابرو،حافظمثالي برا). 210-209/3

کهآنازبعد«: سدینویمقمري،هجري810سالدرونلویقراقووسفیقرا

شیپکردهجداتنازسرشی ترکمان،شددیشهبهادررانشاهیامدیسعسلطان

حافظ (»بزنندراگردنشتافرمود،کردهغضباوبایوسفریام. بردفوسیقرا

  ).229/1: 1372ابرو،
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بهار، (بردندمیکاربهراآنقبًالفضلاهلکهمشکلعربیلغاتاستعمالترك.٣

عصرنویسندگانغالبنبودنآشناازناشیموضوعاین). 198/3-202: همان

وعلمهرمأخذیگانهکهبود،”عربی ”خصوصبهقدیمهايکتابباتیموري

نداشتنومغوالنهجومالبتهکه؛)185/3-191: همان (رفتمیشماربهفنی

  ).210/3-211: همان (شودیممحسوبزینآنمهمدالیلازاساتید

تقدیراً،فیوماً،یومًاالوجود،کلمنمانندتازي،ترکیباتروزافزونعمالاست.٤

: همان (استشدهتنزلدچارنیزنحووصرفحیثازنثرکه،”اخريبعدکره”

دري جعفرمانندی مورخانکهاست»ثقاهانیراو «ها،واژهنیايجملهاز). 242/3

  .)41: همان،يجعفر (اندکردهاستفادهآنازمکررورتصبهیزدخیتار

يواژهدرجبدوناند،شدهملحقنثربهکههاییمصراعتضمینواشعارتحلیل.٥

درع،یالوقاعیبدا  دری واصفنمونهي برا). 202/3: همانبهار، (عومصراعبیت،

علوم،یقیموسمانندی علومدرکه"یخراسانمحمدنیالداثیغ"حالشرح

بدون  بود،اقرانسرآمدخودروزگاردرمبالغهواحثهمبان،یبمنطق،به،یغر

  ).219/2-292: 1350،یواصف (استآوردهراي اشعارمذکوري هاواژهذکر

شاهرخمکتوبدرنمونهي برا). 202/3: همانبهار، (قرآنیآیاتازاستفاده.٦

گیبالغزادهریامبهترکستانوالنهرماوراءتیحاکمضیتفوي براي موریت

زیجاتفاوتبیقرودیبعوفیشروعیوضوفیضعوي قوانیم«: استدهآم

فهیخلجعلناكاناداودای«: یتعالقولهد،یفرمایمکهیربانحتینصازوي ندار

  ).310/1: 1372ابرو،حافظ (»بالحق  الناسنیبفاحکماالرض

وافعالسربرگوناگونپیشاوندهايرفتنیادازوالفاظرکاکتباجزالتعدم.٧

ازاحتماًالکهمعروفغیراشعارذکرها،جملهوکلماتآهنگبهتوجهعدم

.اندبوده ... وعارفانامیرزادگان،یاوهاکتابمؤلفانومنشیان

ان،یموریتيدورهی خیتارهايکتابازي اریبسدرمتن،بودنسادهوجودبا.٨
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٦٣

  ).208/3: همانبهار، (شودیمدهیدی وسسترکاکتی گاه،"ریالسبیحب"مانند

بهمکتوباتواندشاهانهايمقدمهدارايهانامهبعد،بهتیموریانيدورهاز.٩

مثال،ي برا). 203/3-204: همان (شدندمینوشتهمالپسندوآبدارصورت

رزادهیامي برااي) نامه (مکتوبدرقمريهجري816سالدري موریتشاهرخ

ي وحتینصبه،یطوالنيمقدمهیکازوپسندهخوافرزندرااواسکندر،

  ).494/1-496: همانابرو،حافظ (استپرداخته

ايمجموعهازاستفادهتیموري،يدورهنگاريتاریخمهمهايویژگیگریداز.١٠

. باشدمیادباومورخانتوسط) اییجغتترکی (ترکیومغولیهايواژهازجدید

درامابود،کردهرسوخفارسیادبدرقبليدورهازمغولیهايواژههرچند

سطحدرجغتاییوترکیلغاتهمراهبهویافتتريگستردهرواجدورهاین

نثرونظميشیوهکهاستذکربهالزم. شددیگرهايواژهجانشینوسیعیبسیار

شدآغاز،النفائسمجالسمؤلفنوایی،امیرعلیشیروزارتيدورهازترکی

مؤسسبابرمحمدظهیرالدینوي،ازپسکه) 1323،یینواریشیعلریام(

  .دادادامهراآن) ق.هـ732-1275 (هندگورکانیان

مثالً،. یلخانیا-مغولدورانبهنسبتمغولیلغاتازگستردهياستفاده.١١

. قشالقوییالقمیسره،میمنه،جايبهایلغارویرغه،برانغار،جرانغار،هايواژه

شاهرخانیمنبردخاللدراو،ق.هـ824سالعیوقادرخاللابروحافظکهچنان

رفتنوحضرتی بندگفرمودنلغاریاذکر «عبارتازونلوها،یقوقرهوي موریت

  ). 773/2: همانابرو،حافظ (استکردهاستفاده»ترکمانانعقببر

گیالناتباغات،پندیات،مانندفارسی،لغاتدرتاءوالفباهاواژهبستنجمع.١٢

ونیبساتازی بعضذکر«: سدینویمالملوكمأثرکتابدرریمخواندنمونه،ي برا.

حافظ). 201: 1372ر،یمخواند (»استواقعهراتالسلطنهدارظاهردرکهباغات

الناتیگيواژهازبهادر،خواجهاسیالریامی حکمراني یادآورضمنز،ینابرو
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).609/2: 1372همان، (استکردهاستفاده

ي هاواژهازشماريدوره،اینمورخانوشعرافعالواژگانيدایرهمجموع،در     

ی عیشف (ساختندمینوینهايانگارهوالگوهاآنهاترکیبباهموارهکهاستخاص

خاستگاه،یخانوادگگاهیپابهزیاديحدتاهاواژهایناستعمالالبته،). 20: همان،یکدکن

  .داشتبستگیمورخانمخاطبانيحوزهوی اجتماع

  )فنی (محتواییهايویژگی. 4

سطحدرمغوليدورهبهنسبتکمیتنظرازهاتاریخهرچندتیموري،يدورهدر

يدامنهوسعتجزئیات،بهپرداختنکیفیت،ومحتوانظرازاماشدند،نوشتهايگسترده

قرارتريپایینسطحدرمغوليرهدوبهنسبتتاریخیمداركواسنادنقلوتحقیق

اجزايبینن،یشیپمورخانهمانند،دورهاینمورخان). 606/3-608: 1357براون، (نددار

ترکیبدرمطلبمختلفعناصرپیوستگیدیگر،عبارتبه. اندکردهبرقرارارتباطجمله

چشمبهمغوليدورهمانندزیاديحدتاتیموري،يدورهنگاريتاریخعمومی

ي  موریتي نگارخیتاریی محتواي  هایژگیوحاضر،يدرمقالهمقدمهنیاذکربا.خوردمی

مورخان،وتجاربمستندات-منابع،یموضوعيگسترهعنوانتحتبخش5در

ریزشرحبهمورخانی خیتاري هابرداشتوی شخصشاتیگرامورخان،ي کردهایرو

  .استگرفتهقراری بررسمورد

  موضوعیيگستره. 1. 4

بهعمومیهايتاریخدر. استمتفاوتدورهاینتاریخیهايکتابموضوعیيگستره

محمدحضرتتا) ع (آدمحضرتازپیامبرانزندگیداستانخلقت،وآفرینشمسائل

امويخلفايدوراناسالم،ظهوروقایعباستان،ایرانواياسطورهشاهانحکومت،)ص(

-سیاسیمسائلبهنگرشبامورخيدورهوقایعتاایرانیمستقلهايحکومتعباسی،و

  .شودمیمشاهدهفرهنگیحدوديتاونظامی
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٦٥

چونشاهانیوصفبهنظامی،وسیاسیرویکردبهتوجهباز،یندودمانیهايتاریخدر     

ی علنیالدشرفظفرنامهویشاميظفرنامهمانندییهانگاريتکدرخصوصبهتیمور،

مطلعودوغالترشیديتاریخمانندهاآناز  برخیدرواستشدهپرداخته،يزدی

یاچندک یدوران،عیوقا  فرهنگیيجنبهباورویکردهمانباالبحرین،مجمعوالسعدین

  .اندگرفتهقرارتوجهموردسلسله

مسائلبرخیبهقی،اخالوسیاسیمسائلدرجبرعالوه،عصرنیامورخانازايپاره     

نصایحدرقائنیمحمدالدینجاللمانند: اندکردهتوجهزینهنريوفرهنگیـاجتماعی

التواریخجامعدرکتابیزديشهاببنوحسن) 296-298: 1368تاوئر، (شاهرخی

بامورخان،محلی،هايتاریخدر. شدمیتقدسنغریبابهکه)م1987،يیزدشهاب(حسنی

مدراخاصییجغرافیایيمنطقهیاشهرایالت،خود،ايمنطقهوقومیتعصببهتوجه

85-87 :1343،يجعفر (جعفريينوشتهیزدخیتارمانندمنابع،ایندر. انددادهقرارنظر

زندگیاجتماعی،مسائلبهزیاديحدتاملی،تفاخربهتوجهبامورخان،)130-150و

مالی،واقتصادياوضاعمهم،يابنیهارات،مزعمومی،اوضاعمنطقه،حکامرجال،

عمومی،هايتاریخنظردراینازواندنمودهتوجه،مردميتودهزندگیوطبیعیبالهاي

ينوشتهیزدتاریخدرکتاب. استشدهتیعنافرهنگیمسائلبهتريوسیعمقیاسدر

کاتبعلیبنحسینبناحمدينوشتهیزدجدیدتاریخوجعفري،حسنبنمحمد

دورانازمحلیهايسلسلهتاریخویزدایالتخودمختاريواستقاللبه،)1345،کاتب(

کتاباز.استشدهتوجهچخماق،امیرحکومتتاران،یابهاسالمورودازپس

مانندجامعه،گوناگوناجتماعیاقشارتیوضعبهتوانیمزین  زرکوبابنيشیرازنامه

  .بردپی ...  ونایصوفافضال،وزرا،

يدربارهي ارزشمنداطالعات،يیزديظفرنامهماننددورهنیاهايتاریخازی برخدر     

مانندی اجتماعئلومسامظفر،آل،کرتآلي هاسلسلهی تبارشناسوي شمارگاه

،ي زدی یعلنیالدشرف(خوردیمچشمبه ... وتورم،یقحطال،یمکاوزان،ها،اتیمال
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کهي اسفزارينوشتههراتنهیمداوصافی فالجناتروضاتکتابدر).136/1: 1336

ي موریتيدورهدرایرانشرقدودمانیوسیاسیتاریخازاينمونهتوانمیراآن

ی زمچ (الملکنظامنیالدقوامخواجهجملهازبزرگان،ي هانامهنسببه،نمودمحسوب

برجستهرجال) 2 /35-36:همان (ومکتوباتتمنشآو،)1 /216-218: همان،ياسفزار

ی مغولوی ترک-یوانیحشمارسالازی شامنیالدنظاممانندگریدی برخ.استشدهتوجه

  .اندکردهاستفادهحوادثدرجي برای اسالممیتقوزینو

برايآناناکثرکهشدیمباعثدرباربهمورخانوابستگیعصرنیادرمجموع،در     

تیمورشخصیتوتاریخفتوحات،ها،لشکرکشیشرحبهتوجهباامیرزادگان،آمدخوش

منظرازتیموري،يدورهیابتدایهايتاریخرو،اینازبپردازند،تاریخنگارشبهلنگ،

بعد،بهشاهرخزمانازیعنیتیمورجانشینانيدورهازاما. اندتوجهقابلنظامیوسیاسی

ازی یک. یافتگرایشفرهنگیبهگرينظامیازتیمورييدورهنگاريتاریخروند

استموریتيدورهازپسفتوحاتتداومعدم،نگرشرییتغنیای اصلهايعلت

ترمحسوسفرهنگیگرایشاینشویم،یمترنزدیک  تیمورييدورهپایانبههراندازه.

است؛بررسیقابليزمینهایندرادبی،چهوتاریخیچهتیموري،منابعنگرشاما. است

امیرعلیشیر. هستیمروروبهفرهنگیيبرجستههايچهرهبادوره  نیاپایاندرکهچنان

ریشیرعلیام (استگفتهسخنتركوایرانیشاعر400ازالنفائسمجالسدرنوایی

بهنظامیوسیاسیيجنبهازمورخاننگرشورویکردنمایانگرخودکه)1323،ینوای

  .استتاجیکان،وترکانمیاناختالفگرفتننظردربدونفرهنگی،بۀجن

  مورخانتجاربومستنداتمنابع،. 4.2

تیموري،يدورهمورخانازي اریبس،شفاهیومکتوبروایاتوننسقصص،برعالوه

هايکتابازغالبامیرخواند،وسمرقنديعبدالرزاقشامی،نظام،ابروحافظمانند

خواجهالتواریخجامعووصافتاریخ،جوینیجهانگشايمانند،یلخانیا–مغوليدوره

مجمعکتابنگارشدرابروحافظنمونه،براي. اندبردهبهرهاهللا،فضلالدینرشید
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٦٧

حافظ (بودهمتأثري نطنزخیالتوارمنتخبکتابازکهبرآنعالوه  هیالسلطانخیالتوار

ازاستفادهباراگونه که خود به وضوح اقرار نموده، این کتابهمان،)187: .1364ابرو،

ی کاشانابوالقاسمخیالتوارزبدهوی همداناهللافضلنیدالدیرشخواجهخیالتوارجامع

. استنگاشته،يبندجملهدررییتغی بااندک) اهللا همدانیالدین فضلمعاصربا خواجه رشید(

 کاشانی  مشخص التواریخزبده و کتاب التواریخعجامي این کتاب با  از مقایسهکهچنان

شود، بسیاري از مطالب این سه کتاب یکسان است و تنها در عبارات و جمالت  می

از این رو، براي  نمونه در ذیل مطالبی . تغییراتی به صورت کاهش و افزایش وجود دارد

  .استشدهها با یکدیگر مقایسه  ز این کتابا

و بر جملۀ این مذهب و مقالت در «): 83ص (، حافظ ابرو همجمع التواریخ سلطانی

بعضی آشکارا پدید آمدند و همه را اکثر بالد شرق و غرب فاش گشت بعضی پوشیده و

  . »بر آن اتفاق که روزگار از امامی خالی نباشد

و بر جملۀ این مذهب «): 85ص (اهللا  الدین فضل، خواجه رشیدجامع التواریخ

 بالد شرق و غرب فاش گشت بعضی پوشیده وبعضی آشکارا پدید و مقالت در اکثر

  .. »آمدند و همه را بر آن اتفاق که روزگار از امامی خالی نباشد

اما زعم اهل سنت و جماعت آن «): 88ص (، حافظ ابرو مجمع التواریخ سلطانیه

است که ابوشاکر میمون الدیصان معروف به میمون قداح فرخ دیصان و فرخ را چون 

این میمون را با نبیرة خویش محمد بن ) ع(جعفر صادق . تعریب کردند میمون شد

  . »فرستاد و او را طبیعتی تیز و فطنتی و قریحتی نیکو افتاده بود اسماعیل به دبیرستان می

اما زعم اهل سنت آن است که «): 98ص (، ابوالقاسم کاشانی زبده التواریخ

و فرخ را . مون قداح غالمی بود فرخ دیصانی نامابوشاکر میمون الدیصان معروف به می

صورتاً و معنًا و امام جعفر صادق این میمون را با نبیرة . چون معرب کردند میمون شد
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فرستاد و او را طبیعتی نیکو در فطرت  خویش محمد بن اسماعیل به دبیرستان به تعلیم می

  . »افتاده بود

و دیگر زغم اهل سنت «): 94ص  (اهللالدین فضلجامع التواریخ، خواجه رشید

و جماعت آنست که ابوشاکر میمون الدیصان معروف به میمون بن قداح غالمی بود فرخ 

جعفر صادق این میمون را با نبیرة خویش . دیصانی نام چون تعریب فرخ کردند میمون شد

 نیکو افتاده فرستاد و او را طبیعتی تیز و فطنتی و قریحتی محمد بن اسماعیل به دبیرستان می

  . »بود

يظفرنامهيشدهسادهمطالبدیگرايشیوهباالصفاروضهدرزینمیرخواندآن،برعالوه

دراست؛قراردادهاستفادهموردرابودشامیظفرنامۀازشدهبرگرفتهخودکهیزدي

تأثیرتحتقمري،هجري800تا793ي هاسالحوادثذکردرزینی شامکهی حال

  .داشتقراریزديالدینغیاثهندوستانغزواتيهروزنام

کتاب ي یزدي، ترین منبع مورد استفاده مهمشد،ي آوریادکهگونههماننمونه،ي برا

. ها را درج کرده است  است که یزدي تنها با حذف یا اصالح مطالب، آني شامی ظفرنامه

در این زمینه .  خواهد شدي مطالب این دو کتاب، در مجموع این مدعا اثبات از مقایسه

  :یک نمونه از مطالب این دو کتاب در ذیل با یکدیگر مقایسه شده است

  ):195ص  (ي شامی ظفرنامه

چون فتح قلعۀ میرت و استیصال : ... ذکر غزو تیمور در دریاي گنگ با جماعت دزدان«

ان داد که امیر شنبه سلخ ماه ربیع اآلخر فرمگبران آنجا اتفاق افتاد بندگی حضرت روز پنج

زاده جهانشاه بهادر با لشکر جا و نغار به طرف دریاي گنگ متوجه شود و از کنار آن 

  .»..دریا عبور نموده تاخت کند و با گبران جهاد آغاز کند

  ):102 ص ،2ج  (الدین علی یزديي شرف ظفرنامه

تح و فیروزي چون قضیۀ قلعۀ میرت به ف: ...گفتار در غزوة دریاي گنگ با جماعت گبران«
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شنبه غرة جمادي االول فرمان دادتمام سرانجام شد صاحب قران گیتی ستان در همان پنج

که امیر جهانشاه با لشکر جوانغار بعزم غزا متوجه باالي آب جون شوند و گبران را تاخت 

  .»...کنند و با بی دینان آن نواحی وظایف فریضۀ جهاد به تقدیم رسانند

عبدالرزاقوقرارداد،خودسرمشقرارخواندیم،ریالسبیحبرشدرنگازینریخواندم

- زبدهاز،يموریتدیابوسعدنیرسقدرتبهازقبلتارا،خودکتابمطالبي سمرقند

  .استبرگرفتهابروحافظخیالتوار

متعددمنابعاز،یخیتارحوادثدرنقلرخواند،یمماننددوراننیامورخانازگریدی برخ

-ابنالکاملو) 1 /1339:956ند،رخوایم (يطبرخیتارمانند،یعربوی رسفازبانبه

ووقایعثبتبهکمتردورهاینمورخاندرمجموع،. اندنمودهاستفاده)98/3: همان(ریاث

درخصوصبهمورخ،شخصیتجاربومستندات. اندپرداختهغیرتکراريهايلحظه

نیالدحیفصمانندمورخان،ازايپاره. استتاهمیقابلبسیارخود،يدورهوقایعنگارش

داشتندلیلبه،)1 /31و23: 1362ر،یخواندم (ریخواندم،يسمرقندعبدالرزاق،یخواف

صورتبههرچند (اداريودولتیمداركواسنادازدولتی،هايپستوتیمسئول

  . کردندمیادهاستف) ايکلیشهساختباشخصیهاينامهوادبیهايمجموعهدرپراکنده

  )نقاديـنقالی/ تحلیلیـتوصیفی (مورخانرویکردهاي. 3. 4

ی لخانیا–مغوليدورهباسهیمقاقابلکیفیتلحاظازتیموري،يدورهنگاريتاریخ

معلولیوعلیروابطمیاناندنتوانستهغالبًادورهاینمورخانرو،اینازنیست؛

تکرارراگذشتگانراهغالبًاهاآن. نمایدبرقرارصحیحارتباطتاریخیرویدادهاي

ازیاوشهريزندگیازیاطبیعت،ازیاعصر،اینمورخانتفکروعناصرکردندمی

مربوطجامعهمحروميطبقهبهباید،کهچنانآنوگرفتمیسرچشمهاشرافیزندگی

،یعبارتوبهداشتندهمحتاطانيروحیهبیشتردورهاینمورخانآن،برعالوه. شدنمی

  .استی فیتوصآنانکردیرو
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بردکهنامابروحافظازتوانیمشد،ذکرنیازاشیپکهگونههمانگروه،نیامورخاناز

خواجهخیالتوارجامعکتاباطالعاتبراساسراهیالسلطانخیالتوارمجمعکتابمطالب

جملهدررییتغی اندکبا،یکاشانابوالقاسمخیالتوارزبدهوی همداناهللافضلنیدالدیرش

- روضهدرکتابخواندریمماننددورهنیامورخانازی برخاما. استکردهمیتنظ،يبند

مثال،ي برا. اندپرداختهی خیتاراتیروادرجبهی لیتحلکردیروونقادانهنشیبباالصفا،

يهاخیتاربهناداستبا،یمحلي هاسلسلهبهی گورکانموریتيحملهعلتيدربارهي و

شدهدرجي هاتیرواباآناني هاتیرواي هاتفاوتوانییقراختاومظفرآليسلسله

  ).4 /591:  1339رخواند،یم (استپرداختهحمالتنیای اصلعللی بررسبهدرظفرنامه،

ی بررسموشکافانهراخوديدورهحوادث،يموریتعصرمورخانازگریدي اپاره     

ورانشاهیماحوالذکربهظفرنامهکتابدرکهي زدی یعلنیالدشرفمانند؛اندکرده

- 148: 1336،يزدی یعلنیالدشرف (استپرداختهآني امدهایپوي ومزاجاختالل

ي خوددارآنازدرج،یشاممانندعصر،نیامورخانازی برخکهی حالدر). 147/2

حمالتهیتوجي راستادرظفرنامهبدرکتاي زدی یعلنیالدشرفن،یهمچن. اندکرده

بهموریتيحملهلیدلي ومثال،ي برا. اندپرداختهی ابیعلتبهمختلف،ی نواحبهموریت

ی راستيجادهازعدولوناپسندودهینکوهافعالصدورراشامومصر،یعثماننیسالط

؛)185/1-191:نهما،يزدی یعلنیالدشرف (داندیممملکتدراختاللوفسادجادیاو

جهاد با کفار خیري است که از دست «: نویسدیم،يختابهموریتيحملهيدربارهایو

ها و  کردن بتخانهسپس به قلع و قمع بی دینان در دیار کفر، و خراب» ...آید هرکس برنمی

  .)1 /453-458: همان(کند   میها به مساجد بحث هاي آن دیار و تبدیل آن آتشکده

حوادثذکربهنقادانهوی لیتحلدگاهیدبازینی محلهايتاریخسندگانینوازی برخ     

ملکيحملهلیدالمانندی مسائلکهي رازیشزرکوبابنماننداند،پرداختهی خیتار

وکردهی بررسدقتبهرارازیشدرنجویاابواسحاقی حکومتيحوزهبهی چوپاناشرف

 به طریق الحیل و تضریب باعث  دولت و وزراء دولتجمعی از ارکان«: استنوشتهنیچن
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زرکوبابن (»آوري او به شیراز شدندشکنی ملک اشرف با ابواسحاق و رويعهد

در خروج اتابک مظفر سنقر بن مودود علیه ملکشاه ن،یهمچن). 108: 1350،يرازیش

ت، ناکام سلطان ملکشاه چون محقق کرد که از مقاومت او عاجز اس«: نویسد سلجوقی، می

» از َسرِ سلطنت شیراز برخاست و ناچار طریق فرار مسلوك داشت و دست مظفر بازگذارد

  .)71-72: همان(

قوانینوسننغالبًاهراتفرهنگیکانوندردورهنیادرهرچندکهاستذکربهالزم     

ايهجریانامابود،افکندهسایهمورخانبرتفکرمغولیسننسمرقنددرواسالمی،

گر،یدعبارتبه. داشتطرهیسایلخانیدورهياندیشهتداومدرنیزصوفیانهوعرفانی

يچهرهوبودساختهپیشوقبلدورهازمتأثرغالبًادورهاینمورخانتفکرنوعظاهرًا

ازتکراريينمونهتاریخیواجتماعیعوامللحاظازدورهاینمورخاناغلب

  .تاسگذشتهقرونهايچهره

مأموراندربار،بهوابستهمورخانتوسطکهان،یموریتيدورههايتاریخازبسیاري     

واقعیاتیهاآن. دارندسویهیکنگرشیاند،شدهنوشتهحاکميطبقهاعضايیاودولتی

حذفبود،جاريسنتبرخالفیاونبودمؤلفحامییااربابخوشایندکهرا

يتوده «رو،اینازدادند؛میجلوهبزرگراآنانهاييپیروزعوضدروکردندمی

عواملکهاستي ضرورنکتهنیاذکر.شدندمیمشاهدهحاکميطبقهدیداز»مردم

مانندوواقعیاتدركعدماندیشی،مصلحتاجتماعی،ناامنیوترسمانند،يگرید

). 19: 1346ت،یآدم (داشتبازمیتاریخیواقعیاتازايپارهدرجازرامورخزینها،آن

ارباباننظراعمالباقبل،هايدورانمانندتیموري،عصردرنگاريتاریخجه،ینتدر

تاریخیمسائلازبرخیانگاشتننادیدهعمدبهیاتحریفرونیاازویافتتداومقدرت

بهرهایینظتجدیدخودهايتاریخدرکهمیرخواندونطنزيماننددارد؛وجودهاآندر

خیشعمربناسکندري براراخودمختصری عمومخیتارابتداي نطنز.آوردندعمل

عیوقادرباشتابشاهرخ،دستبهاسکندری سرکوبازپسامانوشت؛) موریتينوه(
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کردنظردیتجدفرزندانش،وخیشعمريدورهبهمربوط  عیوقاازجملهکتاب،ی اسیس

،ينطنز (نمودهیهدشاهرخبه،خیالتوارمنتخبوانعنتحتراشدهاصالحوکتاب

کاردرتاریخیسنجشنهنویسی،تاریخدر،يتیموريدورهدرمجموع،در).1336

اینمورخانازبسیاريجه،ینتدرتاریخی؛گیرينتیجهنهومنابعارزشیابیونقدنهبود،

ذکرازوکردندمیهمسِر َراقایعومعلولی،وعلّیارتباطگرفتننظردربدوندوره،

ازیهاینشانهاین،وجودبااما؛)16-19: همانت،یآدم(پوشیدندمیچشمحقایقبرخی

ومعماسازيفنرواجباکهشودمیدیدهتیمورييدورهيشُعراوادبامیاندرنقدی نوع

یافتگسترشآنمتعاقب.  ..وتاریخمادهلغزها،انواعازاستفاده،ادبینقدبرآنتأثیر

واصفیينوشتهالوقایعبدایعکتابآثار،نیايجملهاز).16: همان،یکدکنی عیشف(

يدورهاجتماعیتاریخبرايمنبعیومعماسازيوادبینقدازاينمونهکهاستهروي

وانیموریتضعفازپسکهی واصفنمونهي برا. شودیممحسوبتیموریانوانیبانیش

ي سازمعماينهیزمدرازبکاهللادیعبي سوازست،یزیم1انیبانیشی حکومتقلمرودر

 ... خاقانحضرت«: سدینویمی واصف  راستانیادرکهچنانگرفت؛قرارآزمونمورد

  : نگفتندناموندندخوارامعمانیا

  استسیلارسططاکشیننام    استسیبرجزحالواقفکهآن

واستاسیالاسمبهمعمانیا: گفتموشکافتمرامعمانیای ملتأاندكبه     

  ).239/1:  1349،یواصف (»یافتهلیتحلجزوششبهسیارسططال

                                                
لیقبابرتیحاکمومجارستانیاسمی پادشاهعنوانکهبود) مغولخانزیچنگپسر(باتوبرادربانیشنسلازانیبانیش. 1

از،بودمعاصر) اردوریسکلخان (ازبکبا  موریتمنگو،يوششمپشتکهیی جاآناز. شدردهاوسپبه  ارداخاناتی شمال

ی باقسربرالنهرماوراءي موریتنسلطانیآخرمحمودرپسسهکهی هنگام.شدندمشهورازبک  بهبانیشخاندانپسآن

یاانیبانیشی حکومتسلسله،النهرماوراءي امراتمامبردنانیمازبای بانیشمحمدکردند،یمنزاعخوداجدادممالکيمانده

-ماورأازی عیوسبخشبر) م/1500-1599 (ق.هـ1007تا906ي هاسالخاللدرسلهسلنیاحکام. کردسیتأسراازبکان

،اقبالعباسيترجمه،اسالمنیسالططبقات،) 1363 (پولنیلی استانل: ك.ر (کردندحکومتبخاراووهیخاناتخنهر،ال

). 241-243و212-214صص،2چکتاب،ي ایدن: تهران
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  مورخانشخصیي هاشیگرا. 4.4

حکومتی،ـسیاسیتعصبگونهسهباگذشته،يدورهمانندتیموري،يدورهمورخان

ينگارندهمورخاناما. اندزدهدستخیتارنگارشبهجغرافیایی،ـقومیومذهبی،

هايتاریخمورخانومذهبی،وحکومتیوسیاسیتعصببای ودودمانعمومیهايتاریخ

ی شامنیالدنظاممثال،ي برا. اندپرداختهنگارشبهخودايمنطقهوقومیتعصببامحلی

نیالدوشرف) 18-12: 1363،یشام (دهدیموندیپمغوالنرابانسلي و،موریتدروصف

نیالدشرف (کندیمسهیمقاجمباراتیمورودانسته"قرانصاحبریام"اوراي زدی یعل

هايویژگیدیگرازپادشاهانستایشوهرچندمداحی). 2 /418: 1336،ي زدی یعل

هايمدیحه. بودسابقهبهمسبوقنیزآنازپیشامااست،تیموريعصرنگاريتاریخ

معیارنظرازکهیافتاحاطهنگاريتاریخبري ااندازهتازمانایندردرباريتکراري

  .شودنمیمشاهدهتحولیآندرارزشها

هاییبخشپرطمطراقوطوالنیعناوینوالقابباتیموري،متأخریگدورهمورخان     

سهرالسیحبیبدرکهخواندمیرماننداند؛دادهاختصاصممدوحشانبهراخودآثاراز

کهخاندورمشواهللاحبیبوخواجهحسینیالدینغیاثمدحبهرافاتحهسهومقدمه

تعصباتها،تاریخنیاازی دربرخ. استدادهاختصاصبودند،اوحامیکتابتألیفدر

تحتانیعیشازکهرخواندیم  ازجملهخورد؛ی  مچشمبهوضوحبهسندهینوی مذهب

: 1339،رخواندیم (نمودهیاد،"فاسداعتقاد"عنوانتحتخوارجازو،"روافض"عنوان

ابرو،حافظ(استبردهنام"مالحده"عنوانتحتانیلیاسماعاززینابروحافظ؛)17/1

نمودهقلمداد"یرافض"عنوانباراسبزوارانیعیشزیني اسفزارن،یهمچن) . 187: 1364

آشکارایزدخیتاريسندهینو،يجعفراما). 2 /277: همان،ياسفزاری زمچ (است

  ).33-31: همان،يجعفر (استدادهبروزخودرای عیشالتیتما

الجناتروضات،زرکوبابنيشیرازنامهجعفري،ينوشتهیزدتاریخهايکتابدر     

مورخايمنطقهـقومیتعصبات ... واسفزاري،زمچیينوشتههراتمدینۀاوصاففی
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ودیجمشقدمگاهرارازیششهرزرکوب،ابنمثال،ي برا. دشومیمشاهدهوضوحبه

هراتفیتوصدرزیني اسفزارو) 8: همان،يرازیشزرکوبابن (دانستهخسرویک

،ياسفزاری زمچ (استنمودهاستفادهثیواحادقرآناتیآباستان،رانیا  اتیازروا

1338  :90-91/ 1 .(  

مدحبهغالبًاخودهايتاریخدري رمویتعصرمورخانسویکازمجموع،در     

سیاسی،يبرجستهوبزرگرجال،)نوشتاردر (خودحامیانوهاامیرزادهسالطین،

آثاردرخودانینیشیوپسلفهمانندآنانگریدي سواز.اندپرداخته... وصوفیانفرهنگی،

بهواختهنپردسطحی،صورتبهچهوعمیقصورتبهچهاجتماعی،انتقادهايبهشان

عصریانیاهايتاریخدرمندرجاندرزهايوپند. اندنکردهشکنیسنتدیگرعبارت

بزرگاننصایحخصوصدریاوامیرزادگان،وامیربهنسبترعایابودنمطیعيدرباره

اندیشیژرفوفلسفیروح. استمردمسایروخودمریدانبهصوفیانوطریقت

نیزاجتماعیبنیادهايبهوندارداعرابازمحلیدورهایننگاريتاریخدراجتماعی

مدحدردوره،اینهايتاریخاصلیصدايمجموعدر.استنشدهعنایتیچندان

  .استشدهخالصهامیرزادگانوپادشاهان

  مورخانتاریخیبرداشت. 5. 4

جامعهبرنآازناشیهايمرجوهرجواستبدادهموارهایرانخیتاردرکهآنجاییاز

عصرمانندکوتاهیهايدورهدرتنهاآنراستینمعنايبهتاریخیياندیشهبود،حاکم

صفویان،کارآمدنرويتاایلخانانسقوطيفاصلهدر.آمدوجودبهایلخانانوسالجقه

تاشدباعثیکپارچه،ومقتدرمتمرکزحکومتیکنبودومحلیهايحکومتاستقرار

بهنسبتدورهاینسیاسیياندیشهرواینازونکندظهورايبرجستهیاسیسپردازنظریه

نویسانتاریخياندیشهدرگذشتههماننداما. نهادافولبهرو،یلخانیا-مغوليدوره

قرارجامعهاجتماعی-سیاسیهرمرأسدروالهیمشیتعاملونمایندهشاه،تیموري

برداشت،اینبراساس. کردکنریشهرادرجامعهدفساخودعدالتباگویاکهداشت،
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واجتماعیتغییراتوتحوالتبهنتیجهدرونداشتندگذشتهبازسازيبهتمایلیمورخان

عصردرگروهنیامورخانيجملهاز. نداشتندخاصیتوجهمردميتودهزندگی

ابرو،حافظر،یندمخوابودند،بندي پاسلطنتهیوتوجیالهتیمشينظریهبهکهي موریت

نامتوانی مرادیگرانوي اسفزاریزمچ،يرازیشزرکوبابن،يزدی یعلنیالدشرف

دانشبهپرداختن"يدربارهی سخنانابروحافظتنهاتیموريعصرمورخانمیاناز. برد

شروطتاریخ،علموفوایدسودمنديبهمیرخواندن،یهمچن. گذاردمیمیاندر"خیتار

راآنکارکردونمودهتوجهخ،یتارفنبهحکاماجیاحتون،یتدوبرايمورخپنجگانه،

ي ونمونه،ي برا). 1 /11-18: همانرخواند،یم (استکردهتلقیهشداروآموزيعبرت

تا صاحبان ذکاء و فطنت را که میل به «: سدینویمخ،یتارفوایدبهتوجهعلتيدرباره

ت و معرفت بر این علم زیاده شود و شعف در اکتساب مطالعۀ این فن شریف دارند رغب

تیومشانهیجبرگراينظریهازي ادیتاحدزرو،نیااز). 11/1: همان(» آن بیشتر نمایند

مورخانازی برخ. استداشتهي نوآورمطالبنگارشدري ااندازهتاوگرفتهفاصلهی اله

شرحبه) یخیتاريدورههرانیپارد (راخودکتابازی فصلر،یمخواندماننددوره،نیا

ر،یخواندم (انددادهاختصاصقلماربابوفضالخ،یمشانقبا،صدور،سادات،وزرا،حال

وی فرهنگيهاچهرهوآثاربهی محلهايتاریخمورخانازي اپارهو؛)101/1: همان

دومبخشدر(ي رازیشزرکوبابنماننداند؛کردهتوجهنظرشانموردمکانعارفان

هراتنهیمداوصافی فالجناتروضاتدرکتابي اسفزاری زمچو،)رازنامهیشکتاب

: همان،ياسفزاریزمچ (استپرداختههراتوماوراءالنهرخراسان،ي عرفاوصفبهکه

هاي به سلسلهيدیرشخیتارکتابدرزیندوغالتدریحرزایم).189/2-195و171-170

هاي اهل طریقت، از  گانیه و نقشبندیه، و رسایل و دستورالعملصوفیه، از جمله خواج

 توجه کرده و عالوه بر آن، در این خصوص رسائلی را در العارفینسلسلهجمله کتاب 

 100ي تاشکند، ورق هاي  ، نسخهتاریخ رشیديدوغالت، (است کتاب خود نقل کرده

  .      ) الف222 الف  تا 217 الف و 101–الف 
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  ينتیجه گیر

ریزهايسؤالبهتااستآنبرتالشمقالهنیدراشد،ذکر  مقدمهدرکهگونههمان

  :شوددادهپاسخ

و)يصور(ي ظاهر  لحاظازي موریتيدورهدررانیاي نگارخیتاري هایژگیو.١

  بود؟چگونه) فنی(یی محتوا

ي دیتقلکهنیاایوداشتوجودي نوآوري  موریتدوراني نگارخیتاردرایآ.٢

  بود؟گذشتهاز

،مقالهمتندرمندرجمطالببهتوجهباکهشودذکری ستیبانخستسؤالبهپاسخدر     

برخورداری متوسطنثرازي صورا یيظاهرنظراز،يموریتيدورهدررانیاي نگارخیتار

وتکلفبارخواند،یموي زدی یعلنیالدشرفماننددوره،نیامورخانازی برخ. بود

زرکوبابن،یشامنیالدنظاممانندگر،یدي اپارهواندپرداختهعیوقاذکربهباطنا

وجودبا. اندپرداختهنگارشبهروانوسادهی باسبک،يجعفروي اسفزاری زمچ،يرازیش

. اندبردهبهرهنگارشدرمترادفاتوعیصناازي موریتيدورهمورخاناغلباین،

درجتیفیکی عبارتبهوفنیویی محتوالحاظازدورهنیادري نگارخیتارن،یهمچن

دورهنیامورخان.داردقراري ترنییپاسطحدری لخانیا-مغوليدورهبهنسبتحوادث،

لحاظنیاازواندداشتهتوجهسلطنتهیتوجو» یالهتیمشينظریه «بهگذشتگان،همانند

نیاولمورخانکهتفاوتنیابا. اندپرداخته...وحکام،رزادگانیام،پادشاهانفیتوصبه

نسلبارااو،موریتوصفدری شاممانندان،یموریتيدورهي نگارخیتاريمرحله

شرفمانند،يموریتي نگارخیتاردوميمرحلهمورخانامادهند؛یموندیپمغوالن

درگر،یدي وازس. اندنمودهخطاب»قرانصاحبریام « راموریت،يزدی یعلنیالد

وی نظام-یسایسحوادثبهمورخانغالبًاعصرنیای دودمانوی عمومهايتاریخ

هايتاریخمورخانازي اریبسامااند؛پرداخته...وحکام،رزادگانیما،پادشاهانفیتوص
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ی قومتعصباتاعمالبرعالوه، ...وي رازیشزرکوبابن،يیزد،ياسفزارمانند،یمحل

يمنطقهی فرهنگوي اقتصاد،یاجتماعحوادثازي اریبسذکربهثارشان،آدري اومنطقه

مانند،یدودمانهايتاریخمورخانازي اپارهن،یهمچن. انددادهنشانتوجهخود

ی فرهنگحوادثبه،ییشرنوایرعلیامهمچونی سانینوتذکرهو،يسمرقندعبدالرزاق

خیتارسوميمرحلهخصوصبهودوميمرحلهمورخانگر،یدانیببه. انددادهاهمیت

حوادثبهی نظام-یاسیسحوادثازراخودکردیروان،یموریتيدورهدري نگار

  .اندنمودهمعطوفی فرهنگوی اجتماع

بهوابستهدورهنیامورخانمجموعدرنمودکهاذعانی ستیبادوم،سؤالبهپاسخدر

به،یمعلول–ی عّلروابطبهتوجهونبدگذشتگان،همانندوبودندحکومتودربار

مورخانازمتأثروساختهشیپيکرتفي داراوپرداختندیمی خیتاري دادهایروفیتوص

زرکوبوابني زدی یعلنیالدشرفمانندآنانازی برخاین،وجودبا .بودندقبل

-حافظ،دورهنیامورخانانیماز.اندکردهی موشکافی خیتارحوادثانیبدر،يرازیش

بهی لیتحلکردیروونقادانهنشیببازینرخواندیمونمودهتوجهخیتاردانشبهابرو

توجهزینآنيفلسفهوخیتاردانشبهي و. استیازیدهدستی خیتارحوادثنگارش

ينحوهدري اگونهبهلحاظنیاازوکردهی تلق» يآموزعبرت «راآنيدهیوفاداشته

ي هاواژهمجموعهازاستفادهگر،یدي سواز.استنمودهي نوآوریخیتارحوادثثبت

زینویافت،رواجقرایبانیحسسلطانحکومتيدورهازکهی مغولویی جغتا-یترک

رای اجتماعوی فرهنگحوادثبهی نظام-یاسیسحوادثازمورخانکردیرورییتغ

.مودنمحسوبي  موریتيدورهمورخاني هاينوآورازتوانیم

  کتابنامه

به کوشش اشپولر و دیگران، ترجمه . تاریخ نگاري در ایران، 1380.آژند، یعقوب.١

  .و تألیف یعقوب آژند، تهران، نشر گستره

  .17ي دوره،سخني مجله،»انحطاط تاریخنگاري در ایران«،1346.فریدون آدمیت،.٢
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شگفت آور زندگی (عجائب المقدور فی اخبار تیمور ،1365. عربشاهابن.٣

  .کتابنشروترجمهبنگاهتهران،نجاتی،محمدعلیي ترجمه،)تیمور

، تهران، 2، چتاریخ مغول و اوایل ایام تیموري،1380.اقبال آشتیانی، عباس .٤

.نامک

 ر اصغیي عل ه ترجم،)از سعدي تا جامی (ن ایرای ادبختاری،1375. د ادوار،براون.٥

. امیرکبیر،، تهران3ج،حکمت

.امیرکبیرتهران،،3، ج3چ،سبک شناسی،1349. حمدتقیمبهار،.٦

تحقیقاتي  مجله،»ي تیموریان تاریخنگاري در دوره«،1368. فیلیکس تاوئر،.٧

.2ش،1سال،تاریخی

افشار،ایرجکوششبه،تاریخ یزد،1343. جعفري حسینبنمحمدجعفربن،جعفري.٨

.کتابنشروترجمهبنگاهتهران،

ج،2جوادي،سیدحاجکمالسیدتصحیحبه،التواریخه زبد،1372. ابروحافظ.٩

.نینشرتهران،

-الدین فضلحافظ ابرو، رشید(مجمع التواریخ سلطانیه ،1346. ــــــــــــــ.١٠

تهران،زنجانی،مدرسیمحمداهتمامبه،)اهللا همدانی، ابوالقاسم کاشانی

.اطالعات

، به تصحیح محمود التواریخمجمل، 1339. خوافی، فصیح بن جالل الدین محمد.١١

  .فرخ، مشهد، کتاب فروشی باستان

تاریخ حبیب السیر فی ،1362. حسینیالدینهمامبنالدینغیاث،میرخواند.١٢

. خیام،تهران،ج3سیاقی،دبیروهمائیاهتمامبهالبشر،اخبار افراد

، تهران، خدمات به تصحیح میر هاشم محدث مآثر الملوك،،1372. ـــــــــــــــ.١٣

  .فرهنگی رسا

تاریخ ایران ، شعرا و نثر نویسان اواخر عهد سلجوقی و دوره مغول، 1366. ریپکا، یان.١٤

، گرد 5ج ، )برآمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخا نان(کمبریج
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  ھای تاریخ نگاری ایران در دوره ی تیموری ویژگی 

  

٧٩

  .ي حسن انوشه، تهران، امیرکبیر بویل، ترجمه.آ.آورنده جی

 ،1350. الخیرابیالدینشهاببنحمداالدینمعینابوالعباس،شیرازيزرکوب.١٥

.ایرانفرهنگبنیادتهران،جوادي،واعظاسماعیلکوششبه،شیرازنامه

روضات الجنات فی اوصاف مدینۀ ،1338. د محمن الدین معیي، اسفزاریزمچ.١٦

.  تهرانه دانشگا، تهران، ج2، امامم کاظد محمد سیش کوشه ب،هرات

به،مطلع السعدین و مجمع البحرین،م1964/ ق.هـ1365.  عبدالرزاق،سمرقندي.١٧

.گیالنیي چاپخانهالهور،ج،2الهوري،شفیعمحمدکوشش

عباسی،محمدتصحیحبهتذکره الشعراء،،1337. بختیشاهبندولتشاه،سمرقندي.١٨

  .بارانیتهران،

.بامداد،تهران،سمنانیپناهیي ویراسته،ظفرنامه  ،1363. الدیننظام،شامی.١٩

روزگار تاجامیعصرازفارسیادبیات،1378. محمدرضا،کدکنییعیشف.٢٠

  .]نا بی[تهران،اصیل،اهللا،حجتي ترجمهما،

يترجمه،رانیادرانحطاطهینظربري اباچهید،1382. جواددیس،ییطباطبا.٢١

  .اختران. تهران،يمرادی قاضحسن

تهران،اسالم،درينگارخیتار،1375. يسجادصادقسیدوهاديزاده،عالم.٢٢

.سمت

زوالعصردرفرهنگوسیاستپیوند،1381. مهديمنفرد،فراهانی.٢٣

.فرهنگیمفاخروآثارتهران، انجمن،صفویانظهوروتیموریان

افشار،ایرجکوششبه،یزدجدیدتاریخ،1345. علیبنحسینبناحمدکاتب،.٢٤

.سیناابنتهران،

،2چ  اقبال،عباسيترجمه،اسالمنیسالططبقات  ،1363. یاستانلپول،نیل.٢۵

.کتابي ایدنتهران،

اهتمامبه،تاریخ طبرستان و رویان و مازندران،1363. الدین ظهیر،مرعشی.٢٦

  .گسترهنشرتهران،دارن،برنهارد
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تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و ، 1375. میر جعفري، حسین.٢٧

  . اصفهان، دانشگاه اصفهانرکمانان،فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ت

 تاریخ نگاري و تحوالت آن در ،1386. میرجعفري، حسین و عباس عاشوري نژاد.٢٨

.، تهران، دانشگاه پیام نورایران و جهان

سیرهفیالصفاروضهتاریخ،1339. بلخیمحمودشاهخاوندبنمحمد،خواندمیر.٢٩

.خیامبفروشیکتاتهران،ج،7،الملوك و الخلفاءواالنبیاء

يترجمهاوبن،ژانتصحیحبه،منتخب التواریخ معینی،1336. الدینمعین،نطنزي.٣٠

.خیامکتابفروشیتهران،پرویز،عباس

خرم،همایونالدینرکنکوششبه،منشأ االنشاء،1357. عبدالواسع،باخرزينظامی.٣١

  .ملیدانشگاهتهران،

اصغرعلیکوششبه، النفائسي مجالس تذکره  ،1323. نوائی، امیرعلیشیر.٣٢

.منوچهريتهران،حکمت،

هرات،،در تاریخ سمرقندالوقایعبدایع،1349. الدینزین،هرويواصفی.٣٣

 .ایرانفرهنگبنیادتهران،بولدیروف،الکساندرکوششبه،بدخشانوبخاراتاشکند،

زیر،)ایراندرتاریخنگاري(» تاریخنگاري دورة تیموري «،1380.جانوودز،.٣٤

.نینشرتهرانآژند،یعقوبي ترجمه،دیگرانواشپولرنظر

بخش تیموریان پس (جامع التواریخ حسنی م،1987. شهاببنحسنیزدي،.٣٥

.]نا بی[کراچی،افشار،ایرجوطباطبائیمدرسیحسینکوششبه،)از تیمور

2عباسی،دمحماهتماموتصحیحبه،ظفرنامه،1336. علیالدینشرفموالنا،یزدي.٣۶

  .امیرکبیرتهران،ج،
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