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١٢٣  و تحلیل تاریخ نگاري حافظ ابرو بررسی 

  

    

  حافظ ابروينگارخیل تاری و تحلیبررس

  

  1یدکتر محبوبه شرف

  1ینیمعصومه حاج ع

  دهیچک

ن یتر است که جزء مهمي آثاري قمري داراي و پرکار قرن نهم هجریحافظ ابرو، مورخ نام

 ـ یاسی از اطالعات سيانهی گنجيآثار و. شودیم محسوبی ـ اسالمیرانی اينگارخیمتون تار

 ـ یفی از روش توصيریگکوشد با بهرهیمقاله من یا. دیآیشمارمان بهیموری عصر تینظام

ن ی و مضامیشناسن اساس، شکلیبر ا. ل کندی و تحلی حافظ ابرو را بررسينگارخی، تاریلیتحل

 نگارش و روش ةوی، نثر و شينگارخی تاريهایژگی، ویآثار حافظ ابرو، منابع اطالعات

دهدیمن پژوهش نشانی ايهایافته. درویشمارمن موضوعات آن بهیتر، از مهمي وينگارخیتار

 ينگارخی، تاری عمومينگارخی از تاريا، مجموعهیشناسکه آثار حافظ ابرو به لحاظ شکل

 و مشاهدات یش از منابع مکتوب، شفاهیمورخ در نگارش آثار خو.  استیسینولی و ذياسلسله

خ، یبودن نگارش تاريه دستورتوان بی مي وينگارخی تاريهایژگیاز و. استش بهره بردهیخو

انه بر تاریخ نگاري وي اشاره یگرادگاه سلطنتیت دی و حاکمی ـ نظامیاسیخ سیتوجه به تار

. ده استین نثر ساده و متکلّف را برگزی مابيش، نثریحافظ ابرو در نگارش آثار خو. کرد

 و يقاددگاه انتی بر اساس نداشتن دیفی حافظ ابرو از روش توصيریگن، بهرهیهمچن

ک ی نزدينگار را به واقعهي وينگارخی، تارینش اجتماعی و بینش علّیبودن بکمرنگ

                                                
  .رانیا،يشهرر،یاسالمآزاددانشگاه  ،)ره(ینیمخامامیادگارواحدخ،یتارگروه.١

com.yahoo@48sharafi:  مکاتبهمسئول

22/10/93: رشیپذخیتار                    3/2/93: افتیدرخیتار

   مسکویهيفصلنامه

  1392 تابستان 25ي شماره8سال
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١٢٤

 خود یخینش تاری، بیخی تاریطرفیشدن به بکیاست با نزد نتوانستهياست؛ به عالوه، وساخته

  . فراتر ببردی سنتيرا از مرزها

  نایموری، حافظ ابرو، تينگارخی  تار:واژگان کلیدي

  

  مقدمه

 که يافت، به طوری رواج ی به زبان عربينگارخیران، تاری  پس از ورود اسالم به ا

اما از قرن .  به نگارش درآوردندی آثارشان را به زبان عربیرانین مورخان ایتربرجسته

گرفتند و ی پی را به زبان فارسينگارخی تاریرانیرفته مورخان ا قمري، رفتهيچهارم هجر

د گفت که یالبته، با. ساختندن را فراهمین سرزمی ایات ملّیخ و ادبید تار توسعه و رشۀنیزم

 به شکل گسترده بود؛ ی فارسينگارخیتوان شاهد تاری مغول به بعد است که مةاز دور

 یسینویش به فارسیي اعراب، گرا رفتن سلطهانیان و از می دولت عباسیچراکه با فروپاش

 به یخی آن به بعد، نگارش کتب، مخصوصًا کتب تار شد و ازی عربيهان نوشتهیگزیجا

 که ییکرد تا جادایپن روند ادامهیز ایان نیموریدر عصر ت. دی به اوج خود رسیزبان فارس

 به اوج خود يموری در عصر تیسینوش به سادهیت را گرفت و گرایفی کيت جایکم

  .دیرس

 که يز وجودداشت، به طورینی، رونق فرهنگیاسیرغم ضعف سان، بهیموریدر عصر ت     

 از یکی. دی رسی و ادبیي علم نهی در زمیی به اوج رونق و شکوفايموریهرات عصر ت

ن دوره، ی در ایسینوخیتار.  بودينگارخیشرفت در فن تارین عصر، پی ای فرهنگيهاجلوه

 یکیحافظ ابرو . دی رسی، به توسعه و ترقیفیث کی موارد از حيا و در پارهیث کمیاز ح

کوشد اصول ین مقاله میا. رودیشمارم بهينگارخیي تار نهیاز مورخان پرکار در زم

 حافظ ابرو را از میان قلم نگاشته هاي او بشناسد؛ به ينگارخی،محتوا و روش شناسی تار

ن ی ایموضوع اصلت آن،یها و اهم  حافظ ابرو، ویژگیينگارخیگر، شناخت تاریسخن د

  .ي اصلی  پژوهش حاضر بر آثار این مورخ استوار است ت بدنهمقاله است، بدیهی اس
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١٢٥  و تحلیل تاریخ نگاري حافظ ابرو بررسی 

  ي حافظ ابرو نامهی بر زندگيمرور. 2

، )1: 1389حافظ ابرو، (، معروف به حافظ ابرو ینید البهدادیعبدالرشبناهللالطفبنعبداهللا

 مشخص یدرست بهيخ تولد ویتار.  قمري استي از مورخان بزرگ قرن نهم هجریکی

 ییبایي ز وستهی پي ابرويند که ویگوین شخص به حافظ ابرو، میي ا هیتسمدر . ستین

اند، خواندهیز میاست؛ او را به لقب حافظ ندهی گردي که سبب شهرت وي، به حدداشته

ث را در حافظه یکصدهزار حدیا ید را از بر داشته، و یا قرآن مجی: ن دو دلیلی از ایکیبه 

شود ی اطالق مین دو معنی از ایکی اصطالح مسلمانان به ن لقب دریداشته است، چراکه ا

  ).8: 1350حافظ ابرو، (

 زوزن و از ين از روستاهاین بوده و بهدادیي خودش، بهداد ز، بنا به گفتهی نيزادگاه و     

  ).25: 1370حافظ ابرو، (شابور است ی نيتوابع خواف و از شهرها

را یده باشد، زیـ به همدان کوچهمراه خانواده ـی که در خردسالیستیبایابرو محافظ «     

، ییاذکا(» افتییوانی دۀشیل علوم و آداب کرد و پید، تحصید و پرورین شهر بالیکه در ا

مور درآمد و مقام و ی به خدمت تیو سپس به هرات رفت؛ از دوران جوان) 379/1: 1373

  :سدینویر میکه خواندمافت، چنانییمنزلت

ار داشت و یشأن التفات بس  یمور گورکان به آن فاضل عالیرتی صاحبقران امو حضرت«     

 نهمت بر استرضاء خاطرش یده همت عالیهمواره او را در مجالس خاص طلب

  ).95: 1379، یینوا(» گماشتیم

او . استز بر عهده داشتهی نیی اجرايهاتی، مسئولیسندگیحافظ ابرو، عالوه بر شغل نو     

کرد و در یت میمور فعالی در دوران تی و راهبرد جنگی مهندِس امور نظامکیدر مقام 

  ).1011/2: 1373حافظ ابرو، (بود  اندوختهینه تجارب باارزشین زمیا

 ين بازیي حافظ ابرو بود و در ا بود، مورد عالقهافتهین دوره رواج یکه در ا» شطرنج«     

 807-771(مور گورکان یرتی اميباز هم او رای که برخيااست، به گونهمهارت داشته

توان حدس ی، مين رویاز ا. اندنوشته) ق. هـ850-807(رزا شاهرخ یو فرزندش م) ق.هـ
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١٢٦

ها او ها و جنگیوسته و در لشکرکشی پيموری تيق به اردو795زد که او از حدود سال 

).279/1: ، همانییاذکا(است کردهی میرا همراه

مور، به خدمت دربار شاهرخ درآمد و به عنوان مورخ یرتیز مرگ امحافظ ابرو پس ا     

  .دی دربار مشغول کار گردیرسم

خ درگذشت ی تاریح خوافیفص:  نظر وجود داردز اختالفیدر مورد مرگ حافظ ابرو ن     

 هجري قمري در سرجم واقع در زنجان، به وقت 833 شوال سال 3کشنبه یحافظ ابرو را 

ک مزار ابوالفرج یجا نزدجان، دانسته و آورده است که همانی آذربابازگشت شاهرخ از

 و سپس ي؛ اما، عبدالرزاق سمرقند)17/1: 1375حافظ ابرو، ( به خاك سپرده شد یزنجان

  :اند هجري قمري دانسته834 را در شوال يرخواند مرگ ویم

  » شهر زنجان بودچهار در شوال                    وفات حافظ ابرو بیبسال هشتصدوس«

  )1121/ 3: 1376بهار، (

   حافظ ابروينگارخیتار. 3

   آثار حافظ ابرویشناسن و شکلی محتوا، مضام.1. 3

 ي از خود بر جایش بود و آثار فراوانی از مورخان پرکار عصر خویکیحافظ ابرو 

  :اند ازگذاشت که عبارت

هیخ سلطانیالتوارمجمع. الف

رزا آغاز کرد یسنقرمی هجري قمري، به امر با826ب را در سال ن کتایحافظ ابرو نگارش ا

است و م شدهیا ربع تنظین کتاب در چهار جلد یا. دیانجامو تألیف آن دو سال به طول 

 را از آغاز یخیرود که حوادث تاریشمارم بهي ویخین اثر تاریترن و مفصلیتر بزرگ

ن یتوان اظهار کرد که این اساس، می ابر. ردیگی هجري قمري دربرم830نش تا سال یآفر

  .شودیم محسوبیخ عمومیک تارییشناساثر به لحاظ شکل
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١٢٧  و تحلیل تاریخ نگاري حافظ ابرو بررسی 

کند، یح می تصرخیالتوارمجمعي   در مقدمهيگونه که خود ون اثر، آنیمنابع ا     

 ي شاهنامه، خ وصافیتار، ینیمیخ یتار، يری ظهي نامهسلجوق، يخ طبریتار: اند ازعبارت

 خیالتوارنظام، ینی قزوی حمداهللا مستوفي دهیخ گزیتار، يدی رشخیالتوارعجام، یفردوس

 يری اثخیالتوارکامل، ینی جويجهانگشا، ی الجوزجانيطبقات ناصر، يضاوی بیقاض

  ).31: 1350حافظ ابرو،  (دیالعمخ ابنیتار و یموصل

نش تا ظهور ی آفرربع اول، از آغاز: ، مشتمل بر چهار ربع استهیخ سلطانیالتوارمجمع     

ان؛ ربع سوم، از یامبر تا انقراض خالفت عباسی پیخ زندگی؛ ربع دوم، تار)ص(امبر اکرمیپ

  .هیي قراختائ فهیخ طایان تا تاریآغاز صفار

ن و یي محتوا، مضام است تا بتوان دربارهن اثر به طور کامل منتشر نشدهیمتأسفانه، ا     

 است یخ عمومیک تاریهیخ سلطانیالتوارجمعمدر هر حال، .  آن بحث کردیشناسشکل

ر یي تحر  به رشتهخیالتوارجامع همچون یخ عمومیر تواریتأثحافظ ابرو آن را تحتکه

  .استدرآورده

ن ربع یاست و خود در آغاز ادهی نامخیالتوارزبدةن ربع را حافظ ابرو یا: ربع چهار     

  : سدینویم

ر خلقه محمد و ی خین و الصلواة و السالم علین حمدالشاکریالعالمالحمد هللا رب

 که به فرمان ین ربع رابع است از ارباع کتابیاما بعد ا. نین الطاهریآله اجمع

ن یو ا... دیآیجمع کرده م...سنقر بهادر یبا...  جوانبختةرزادیر و امیحضرت ام

  ).20/1: 1380حافظ ابرو، ( نام نهاد يسنقریخ بایزبدةالتوارربع را 

 هجري 736ع مربوط به سال یقسمت نخست، وقا: شودیم مین ربع به دو قسمت تقسیا    

 است و سپس با ذکر یزخانی دولت سلطنت چنگي و انقضايدیام ابوسعیقمري، آخر ا

شود و به مرگ یمر صاحبقران آغازیاساق امیخ افعال و اخالق و اوضاع و ی از تاریمجمل

ن قسمت ین موضوعات در ایترمهم. ابدیین مای هجري قمري، پا809مور در سال یت

 شهزاده ی ارپاخان، پادشاهی، پادشاهيمور و والدت ویشرح انساب ت: اند ازعبارت
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١٢٨

اشرف، حکومت ان، حکومت ملکیمورخان، خروج سربداران، دولت خاندان مظفریت

  ... .مور ویها و فتوحات تیمور، لشکرکشیت

شود، شرح ی آغاز مياچ فاصلهیست و بدون هقسمت دوم، که به دنبال قسمت نخ     

قصد نافرجام به جان  هجري قمري است، تا سوء 807آغاز حکومت شاهرخ در سال 

 ياهللا استرآباد هجري قمري، به دست احمد لر که از طرفداران فضل830شاهرخ در سال 

توجه : ازاند ن قسمت عبارتین موضوعات در ایترمهم). 18/1: 1372حافظ ابرو، (بود 

رزادگان، آمدن ی شاهرخ به اميات از سویض والیشاهرخ به سمرقند و مرمت هرات، تفو

ن کرت، والدت شاهزادگان یخ نورالدی شيگر یاغی نزد شاهرخ سه مرتبه، يان ختایلچیا

  .رهیو غ

ان، یموریدادن به حکومت تل اختصاصی را به دلهیخ سلطانیالتوارمجمعن ربع از یا     

.دی نامياخ سلسلهیک تاریتوان یم

  ین شامیالد نظامي ظفرنامهل یذ. ب

ن یالد نظامي ظفرنامه بر کتاب یلی هجري قمري، به امر شاهرخ، حافظ ابرو ذ814در سال 

ع یاست و وقادهیر کشیي تحر مور را به رشتهیگر، اواخر زمان تی؛ به عبارت د  نوشتهیشام

ن اثر به یا. ردیگ  یمور را دربرمیرتیرگ ام هجري قمري، زمان م807 تا 806يهاسال

 و م شدهیک جلد تنظیز در ین کتاب نیا. شودیم محسوبیسینولی، ذیشناسلحاظ شکل

ان یرزادگان، عصیض ممالک به امیمور، تفوی تيها و شکارهامشتمل است بر کوچ

ن یا. موری و مرگ تي ختايمور به سویمت تیروزکوه، عزیي ف ، فتح قلعهیخیاسکندر ش

 هجري شمسی به 1328 در سال یمیح بهمن کریحجم است و به تصحار کمیکتاب بس

  .استدهیچاپ رس
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١٢٩  و تحلیل تاریخ نگاري حافظ ابرو بررسی 

يدی رشخیالتوارجامعل یذ. ج

خان ع از مرگ غازانیبه نگارش وقا هجري قمري، به امر شاهرخ،823حافظ ابرو در سال 

جا  اهللا در آنضلن فیدالدی خواجه رشخیالتوارجامع هجري قمري، که کتاب 703از سال 

ن مطالب به نگارش درآمد و یي ا ن کتاب در ادامهیاست، مشغول گشت و ادهیبه اتمام رس

تو سلطان، تا آخر ی از سلطنت اولجایعنی هجري قمري، 781 تا 703يهاشامل سال

ن کتاب یمور است؛ در ضمن، ایرتی در عراق عرب و آغاز سلطنت امیحکومت آغچک

ن اساس، از لحاظ یبر ا. کرت استچوپان و آلرد آل در موی اطالعاتيحاو

  .شودیم محسوبیسینولیک ذین اثر ی، ایشناسشکل

 او به یتو، لشکرکشیم شد و مشتمل است بر جلوس اولجایک جلد تنظین کتاب در یا     

ان، وفات ید بر چوپانیر مزاج ابوسعییي او با امرا، تغ د، محاربهیالن، جلوس ابوسعیگ

اشرف، حکومت ک، حکومت ملکیبی ارپاخان، سلطنت شهزاده ساطی، پادشاهدیابوسع

  ... . جوق ویاخ

ن کرتیخ سالطیتار. د

.  است که حافظ ابرو به امر شاهرخ به نگارش درآوردی عنوان کتابن کرت،یخ سالطیتار

ي اول قرن هفتم تا اواخر قرن  مهیاند که از نیران شرقیک طبقه از ملوك ایکرت آل

ن مدت، هشت یدر ا. اند  حدود صدوچهل سال در آن حدود سلطنت کردهیعنیم، هشت

  ). 18: 1389حافظ ابرو، (است ها شهر هرات بوده تخت آنیحاکم داشتند و پا

 محسوبياخ سلسلهیک تاری، یشناسن اثر به لحاظ شکلیتوان گفت این اساس، میبر ا

نسب ملوك کرت، حکومت ملک  و مشتمل است بر يجلدن کتاب تکیا.شودیم

ر نوروز، وفات غازان و جلوس یان امین، عصیالدن، حکومت ملک رکنیالدشمس

ان یي غور ن، واقعهیالداثید، فتوحات ملک غیساور در برابر ابوسعیي گریاغیتو، یاولجا

  ... .و
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ي وهیاش را به شينگارخیمات تاری، تنظاشیخی آثار تاریحافظ ابرو، در تمام     

، ينگارخی است که عالوه بر تاریي مورخان حافظ ابرو، از جمله.استدادهشمار انجام سال

ا اشتغال یخ و جغرافی همزمان به نگارش تاري و در حقیقت ،وز پرداختهی نيانگاریبه جغراف

  خودينگارخیق تارینتوانسته عالش،یي خو حافظ ابرو در اثر جغرافیا نگارانه. داشته است

 یپوش عصر چشمیاسیم اوضاع سی و ترسیخیده بینگارد و از ذکر حوادث تاریرا ناد

 پرداخته و از فتح یخ آن نواحیران، از فارس تا خراسان، به تاری ايای در جغرافيو. نماید

از . استز آوردهیات حوادث را نیان، برخی جزئیموری آغاز کرده، تا در عصر تیاسالم

توان یان میموری عصر تیاسیخ سی تارياو را از منابع گرانبهاياین رو، کتاب جغرافیا

).20: همان(دانست 

   مورخیمنابع اطالعات.2. 3

اش، از منابع گوناگونی استفاده کرده ییای و جغرافیخیحافظ ابرو، در نگارش آثار تار

ع مناب) 3؛ یمنابع شفاه ) 2؛ یمشاهدات شخص) 1: توان در سه بخش است، که آن را می

  .مکتوب خالصه کرد

ع به آن یان وقای منحصر است که مورخ در ضمن بین باره به مطالبیاطالعات ما در ا     

 حافظ ابرو ییای و جغرافیخی اطالعات تاریي نخست، برخ در مرحله. کندیاشاره م

ان را درك کرده و به سبب حضور یموریت تیي حاکم  دورهيو. حاصل مشاهدات اوست

ع بوده و ی از صاحبان قدرت، شاهد اکثر وقاياریم با بسین و ارتباط مستقدر رکاب سلطا

نه که ین کمیو ا«: است کسب کرده و در کتابش منعکس نموده یمتیقياطالعات ذ

  ). 912/2: 1380حافظ ابرو، (» مالزم بود] حلب[ز در آن سفر ین کتاب است نیمؤلف ا

 که مورخ ي است؛ به طوري ويهادهیني دوم، اطالعات مورخ، حاصل ش در مرحله     

ن استماع یچن«و » از ثقات و معارف استماع نموده«در خالل مطالب از اصطالح 

 ییحین سال خواجه یدر ا«): 182/1، 154: همان(کند یاد می، بدون ذکر منبع، »استافتاده
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ده است ن استماع افتایه بود سر به دار شد و صورت قتل او چنی که حاکم سربداريکراو

  ).281/1: همان(» ...که

 مورخ با منابع یید، آشنایافزایي سوم، آنچه بر ارزش آثار حافظ ابرو م در مرحله     

ا اخذ مطالب یذکر نام و .  متقدم و استفاده از آن منابع مکتوب استییای و جغرافیخیتار

خ یتار: اند ازبارت عیخین منابع تاریتراز جمله، مهم. ن مهم استی اياین آثار، گویاز ا

 يطبقات ناصر، يری ظهي نامهسلجوق، يرازی شخ وصافیتار، ینیمیخ یتار، يطبر

 عطاملک يجهانگشا و  اخبار ملوك العجمیانوارالمواعظ و الحکم ف و یالجوزجان

 حمداهللا ي دهیخ گزیتار، يدی رشخیالتوارجامع، يضاوی بی قاضخیالتوارنظام، ینیجو

حافظ ابرو،  (دیالعمخ ابنیتار، ی موصليری اثخیالتواکامل، یردوس في شاهنامه، یمستوف

، )107: 1380حافظ ابرو،  (يزدین یالدنی موالنا معخ آل مظفریتار، )31: 1350

؛ ین شامیالد نظامي ظفرنامهو ) 218: 1389حافظ ابرو،  (یفی موالنا سي هرات نامهخیتار

ـ که ذکر او اهللارحمۀ ـین شامیالدنظامموالنا «: سدینوی مییکه مورخ در جا چنان

  ).1009/2: 1380حافظ ابرو، (» ات منقول از منشآت اوستین حکایاست و اکثر اگذشته

گر از کتب متعدد در یو د«:  او نیز چنین آمده استییاین منابع جغرافیتري مهم درباره     

اند  شرح دادهیوضع احوال ارض و بحار و خواص هر میأت که کلین قسم چون فن هیا

 که میصوراالقالمحمد خرداد و بنف عبداهللای از تصنوالممالکمسالکو کتاب 

ب بکران و ینج مصنف محمدبننامهجهاناست و ف کردهی در هند تألییحیمحمدبن

 يایجغرافو ) 50/1: 1375حافظ ابرو، (» ...البلدان مصنفقانون و ي ناصرخسرو سفرنامه

و ) 196/2: همان (االرضرسم، )147/2: همان (المعموررسم، )124/2: همان (دیسعابن

  ).111/2: همان (یسیف ادری شرالمشتاقنزهۀ

 و يون صداقت و امانتداریژه منابع مکتوب، مدیو حافظ ابرو، بهينگارخیاطالع از تار     

  . کار اوستيروشمند
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کند که یت می حکایسناد و مدارک او به ایها و آثار حافظ ابرو، از دسترسنوشتهخیتار     

ها را  ي آن وهیها و مکاتبات دربار سلطان است که به دو شن اسناد، نامهیي ا بخش عمده

  :استدر آثارش منعکس کرده

: 1380حافظ ابرو، (مور یرتیشجاع به امي شاه ر متن نامهینظ:  سندیآوردن متن اصل. الف

، سواد مکتوب )614/2-613: همان(مد شجاع به سلطان احي شاه ، نامه)610-613/2

 و ی عربيها، سواد مکتوب به زبان)461/2-460: 1372همان، ( به شاهرخ يپادشاه ختا

ر یي شاه منصور به ام ، نامه)468/1-464: همان (ي از سوي شاهرخ به پادشاه ختایفارس

  .رهیو غ) 508/1: 1380حافظ ابرو، (کاووس 

حافظ ابرو، (ن یالدزخان به ملک رکنیي چنگ  نامهر مضمونینظ: آوردن مضمون سند. ب

ي حکّام خوزستان  ، نامه)139: همان(ن یالداثیساور به ملک غیي شهزاده  ، نامه)4: 1389

رزاده اسکندر یمور به امیرتیي ام ، نامه)807/2: 1372حافظ ابرو، (م سلطان بهادر یبه ابراه

  ).137: 1350حافظ ابرو، (ن یرالدینصساور به ملک یي شهزاده  ، نامه)494/ 1: همان(

شود که حافظ ابرو از آن یمک مورخ محسوبیيازهایاستفاده از سند در آثار، از امت

 سخنان او را ی و نادرستی، درستیژگین ویبرخوردار و مطالبش بدان معتبر است و ا

  .توان اعتماد کردیشتر می بي ويهان، به نوشتهیبنابرا. دهدیمنشان

 ين سه منبع کدام را برتریشود که حافظ ابرو از ایمن پرسش مطرحیدر آخر، ا     

 حاصل مطالعه و اقتباس ي ويهانگاشتهخی از تاریرسد که حجم انبوهینظرمبه. استداده

 ين کار ویتر که گستردهخیالتوارمجمعيهارا مطالب کتابین باشد، زیشیاو از منابع پ

، بر اساس منابع مکتوب به ي بنا بر سخن ون کرت،یسالط و خیارالتوجامعل یاست و ذ

ل که در ین دلی است؛ به ايي دوم حاصل مشاهدات و است، در درجهنگارش درآمده

ن ی، بارها به اخیالتوارزبدةکه در کتاب  است، چنانمور و شاهرخ حضور داشتهیرکاب ت

 او از افراد يهادهیشن حاصل يي سوم مطالب و کند؛ و در درجهیمطلب اشاره م

  .کندیاعتماد است که نامشان را ذکر نمقابل
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 حافظ ابروينگارخی تاريهایژگی و.3. 3

ن یترمهم. ان استیموری عصر تییای و جغرافیخین منابع تاریترآثار حافظ ابرو از مهم

  :اند ازن آثار عبارتی ايهایژگیو

   اطالعات موثق؛يآورسنده در جمعی دقت نو-

  ؛ی و عربی، مغولیاستفاده از واژگان ترک-

  ؛یث، امثال و عبارات عربیات، احادی استفاده از آ-

  شمار؛ ي سال وهی در تمام آثار به شينگارخیم تاری تنظ-

  ؛ی محليهاق و پژوهش در مورد سلسلهی تحق-

ر وه دین شیکه ا، چنانییگو و زبدهيز از تکرارکاری و پرهیسینو و تتمهیسینولی ذ-

 مورخ به کار ي، از سويدی رشخیالتوارجامعل ی و ذین شامیالد نظامي ظفرنامهل یذ

است؛شدهگرفته

  ؛فیي توص وهی و استفاده از شیسینو ساده-

  ؛ی ـ نظامیاسیخ سی توجه به تار-

  ؛یخیع و حوادث تارین وقاییل و تبی در تحلينش انتقادیدم کاربرد ب ع-

  ؛ ي و اقتصادی و طرح مباحث اجتماعیخ اجتماعی به تاریتوجه بی-

  خ؛یها با تار  آنیختگی از آميریها و جلوگها و افسانهتیرواقعی به غیتوجه بی-

خ؛ی علم تاریي اصول و مبان ي مورخ درباره شناسانه معرفتيهادگاهین دیی تب-

 را ی الهي ت و ارادهیکه او مش نگاري وي، چنان خی بر تاریت الهیي مش شهیت اندی حاکم-

داند؛یخ میعامل حرکت تار

ت نگاه یحاکمقت، ی مورخ؛ در حقيخ از سویبودن نگارش تار و فرمایشی ي دربار-

  .خنگاري ويی به تاریحکومت
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ساختن خ او، به منظور جاودانهیشتر بر اساس سفارش و نگارش تاری      آثار حافظ ابرو ب

ن سبب است که او به یبه هم. رفتیپذ صورتيموریاد سلطان و شاهزادگان تینام و 

.استز نپرداختهی نی ضد حکومتيهاها و جنبشامیق

جه ی و در نتيموریمور و شاهزادگان تیز نسبت به تیآم اغراقيهاشی ستايریکارگ به-

  ؛یر عوامل حکومتی سلطان و سايه رفتارهایتوج

ن روند یی و عدم تبیخیارع تی حوادث و وقايهازهیها و انگسنده به علتی توجه کمتر نو-

  ت؛یدادها، با توجه به اصل علیرو

 از ياریات، که بسیوانیات و دیات، سلطانیها، اعم از اخوان از اسناد و نامهيریگ بهره-

  است؛امدهین دوره نیگر منابع ایها در د آن

  ؛یاسیخ سیي تار  در حوزهیخی و تنوع اطالعات تاری، فراوانی گستردگ-

  .ایخ با جغرافیاروند علم تی پ-

  ي نگارش وهی نثر و ش.4. 3

ن یازآنجاکه آثار منثور ا. دبخش داشتی نسبتًا نويان، آغازیموریي ت  در دورهینثر فارس

 یعی و بدیشد، لذا از تکلّفات فن یم نوشتهیمیدوره در اکثر مواقع با سبک ساده و صم

در . یاري به دور بودمیالي تا حدود بس13/  هجري قمري7م و 12/  هجري قمري6قرن 

 کار  بهیار تصنّعی وجوددارد که در آن سبک بسیي متکلّف ن دوره، کمتر نوشتهیا

 ی به واژگان کهن فارسی، چندان توجهيموریي ت سان دورهینثرنو. باشدشدهگرفته

گرفتند که در روزگارشان کاربرد  ی بهره میباتیها و ترکنداشتند؛ آنان اغلب از واژه

 ی سبک آنان بود، وليها یگ ژی، از ویزبان و گشادهی و روانیت و لذا سادگ داشیعموم

سندگان به قواعد و ین دوره، نویدر ا. توان فراموش کرد ید و نمی را نبایر زبان ترکیتأث

 آنان ارتباط یدقت که با بیيا  مسئلهیعنیاعتنا بودند؛  ی هم بی زبان فارسيادی بنيقراردادها

کرد  یمنیگرفتند که اعتبار مضمون و موضوعشان را تأم یدرنظرم را یداشت و مسائل

  ).422: 1382مر و دیگران، یرو(
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بدین معنا که میل به  فهم : دی  برگزيا انهیش، راه میحافظ ابرو در نگارش آثار خو     

  .ز غافل نبودی و هنر نگارش نیانی و بی زبانی داشت و از مسائل فنينگار خی از تاریعموم

ن نثر ساده و متکلّف را ی مابي نثريد گفت که ویي نثر نگارش حافظ ابرو، با درباره     

جا  کند، از نثر ساده استفاده کرده، و آن یت می را روايدادیجا که رو آن: درنظرگرفت

است، از واژگان ا شاهزادگان مدنظر بودهیک مراسم مربوط به سلطان و یف یکه توص

ث و از یات و احادی، اقتباس از آیعیع بدی و سجع و صنای، مغولی، ترکیي عرب گانیب

ن نوع نثر، یدر ا. کند یک میاشعار و امثله استفاده کرده که نثرش را به نثر متکلّف نزد

  .ده و نهفته استی پوشیع لفظیبات و صنای از الفاظ و ترکيا  در پردهیمعان

 يده ندارد، به طوریچیرات و واژگان پ به استفاده از استعايا ز عالقهیالبته، خود مورخ ن     

  : کند یمانیکه ب

راد یر استعارات و اوصاف و استعمال الفاظ معتبر در ای تکثۀقیبه حکم آنکه طر

 آن ۀگرداند و رابط ی مشغول میات دل مستمع را از غرض کلیقصه و ذکر حکا

د یهات و اوصاف زای طبع است به سبب تشبي و مرتضایرا چنانچه مقتض

 استعارت ياریات را از تکلّف عبارت و بسیکند، قصه و حکا یوش مفرام

 که مفهوم یاقتیراد کرده بر سیالفهم ابیمحافظت نموده بر الفاظ متداول قر

 آن را قائم مقام حلّه الفاظ داشت یب معنیور حسن ترتیخواص و عوام باشد و ز

واطر است و از و در عبارت از اخالق و ابهام که موجب نفرت طباع و انقباض خ

 غرض یاطناب و اسهاب در اوصاف که منتج سآمت و مورث مالمت و منس

 فصول و ابواب به تردد ذکر يد و چون در اثنایاست احتراز و اجتناب واجب د

ون استسعاد یان القاب همایاگر هر نوبت خامه به ب. افتد یاج میف حضرت احتیشر

  ).5/1-4: 1380و، حافظ ابر(ت کند یل و اطناب سرایابد به تطوی
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 ان حد متوسط ـیموری تةسبک نثر در دور«: دیگو ین باره می بهار در ايالشعراملک     

ن دوره یسندگان بزرگ ای است که غالب نویـ همان سبکی نثر ساده و نثر فنۀانی مییعن

 کارر بهیرخواند و خواندمی و حافظ ابرو و می و کاشفیاسحاق، جامبنچون عبدالرزاق

  ).1100/3: 1376بهار، (» اند ستهب

است که در آن دوره، هرچند از سبک  نی در مورد سبک نگارش ایي گفتن     نکته

ها و سرآغازهاي فصول و  باچهیتوان سراغ گرفت، در مورد د یمتکلّف کمتر م

). جاهمان(شد  یر سرکردگان، از سبک متکلّف استفاده میها به رهبران و سا نامهمیتقو

دار و مسجع به خود  ن و وزنی آهنگیشد تا کالم و سخن حالت یمکلّف باعثسبک مت

آمد که یدمیکرد و نثر مسجع پد یحرکت م» شعر «يرو به سو» نثر«جه یرد و در نتیبگ

شدن نثر ند سجعیب بود که فرآی ترتنیبد. کرد یمف را در نثر ایفایه و ردیسجع نقش قاف

 يداد، بلکه در آثار رخينگار خیتنها در تارده نهین پدی ا.وارد نثر گردد» شعر«شد تا باعث

، شاهد ير مقلداِن نثِر سعدی و سايدیمقامات حم، گلستان در ي سعديها همچون نوشته

ز به یحافظ ابرو ن). 104/1-102: 1383صفا و دیگران، (م یهست» شعر«با » نثر «یختگیآم

ش یز آرای را به حالت مسجع، به شعر ن، نثر خودگلستان و ینی جويجهانگشا از نثر يرویپ

  :میکنی اشاره مي وی نگارشيهایژگیي مطالب، به و در ادامه. استداده

؛ 23، 16، 10: 1328حافظ ابرو، (ذکر اشعار و» المثل شعر و ضرب« از يریگ بهره     

ظ  بارز آثار حافيها یژگیگر وی، از د)324، 234، 162، 141، 97، 49: 1380حافظ ابرو، 

 و ی درك معاني برای و فارسیات و اشعار عربی از ابيرسد که و ینظرمبه. ابروست

 يو. استاوردهیي موارد، منابِع اشعاِر خود را ن رد، اما در همهیگ ی بهره میخیحوادث تار

ي خود،  دادن به نوشتهنتی، در صدد آن است که با زیبا استفاده از نظم و نثر الحاق

ها و  که خوانندگان اثرش را به درك نکته نیا ایآورد و ه را فراهمموجبات توجه خوانند

دخواجه یان سعیجا که حافظ ابرو به شرح طغ ق خود توانا سازد؛ به عنوان نمونه، آنیدقا
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ن ی با رحمت و عاطفت است، چني شاهرخ در جهت مطاوعت ویه شاهرخ و سعیعل

  :سدینویم

  » شی خوةد ز فروبردن پروردیشرمش آ  ستی چینبرد، دانیچوب را آب فروم«

  )116/1: 1372حافظ ابرو، (

، 197، 164، 44: همان(المثل   از اشعار، حافظ ابرو از ذکر ضربيریگ در کنار بهره     

 يها المثل اکثرًا از ضربيو. تر است مراتب کمرنگ  برد، اما به یز بهره مین) 551، 502

  ).197/1: 1380حافظ ابرو، (» العهدیالمهد المن«:  به عنوان نمونهکند؛ ی استفاده میعرب

ر سبک یتأث، مسلماً، تا حدود بسیاري، تحتیها و اشعار فارس المثل از ضربيریگ بهره     

 از ياریدند تا بسیکوش یسندگان مین است که نویگر ایي مهم د ج زمان بود، اما مسئلهیرا

ان کنند، در یتوانستند آشکارا ب یگانگان نمیو تسلط بیاسیل سیسخنان را که به دال

.هام بازگو کنندیه و ایي مثَل، سجع،  کنا لفافه

م که دو هدف عمده یالمثل هستز شاهد حضور فعال شعر و ضربیدر نثر حافظ ابرو ن     

  :کند یرا دنبال م

  ؛...ه ویالمثل و کنازش شعر و نثر و ضربیج زمان در آمید از سبک رایتقل.1

.یالمثل و ضربيش در قالب استعارات شعریستا.2

ز با اهداف گوناگون ین) 28، 24، 11: 1328حافظ ابرو، (» یات قرآنیآ«حافظ ابرو از      

است؛ بدین معنا که او در خالل اکثر مطالب و در ارتباط با موضوع، از استفاده کرده

، )790/2: 1372حافظ ابرو، (گ برد؛ به عنوان نمونه، در مورد مر ی بهره میات قرآنیآ

: 1389حافظ ابرو، (ختن خون مسلمانان ی، جنگ و ر)660/2: 1380حافظ ابرو، (مسلمانان 

  .کند یات اشاره مین آیره، به ایو غ) 100

ي   باالبردن درجهيز براین) 148/1، 29، 21: 1380حافظ ابرو، (ث ی گاه مورخ از احاد     

اراحمد از یبرد؛ به عنوان نمونه، در مورد عفو  یطان بهره مان و سلی اقدامات درباريمعنو
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ات خراسان به یض والی، در مورد تفو)765/2: 1372حافظ ابرو، (سنقر یرزاده بای اميسو

دو بهادر در باب حکومت یرزاده قیح شاهرخ به امی، در مورد نصا)139/1: همان(ک یبالغ

  ).319/1: همان(

ر مورخان و یات، بعدها مورد استقبال سایث و آیدي احا ن کاربرد گستردهیا     

ن یندگان بود؛ البته، ای آين دوران برای اينگار خیراث تاریسندگان قرارگرفت که از مینو

  .افتیم یز تعمیها ن ز شد و با القاب اماکن و شهریتر ن روش گسترده

ها  و ماه) 907/2، 889، 885، 883، 879، 878، 876: 1380حافظ ابرو، (القاب شهرها      

، مورد استفاده خیالتوارزبدةخصوص در کتاب کرّات در آثار حافظ ابرو، بهز بهین

 بزرگ و يالقاب به شهرها. استرفتهکار بهیینما القاب با هدف بزرگ. استقرارگرفته

» داراالمان«، اصفهان )197: 1350حافظ ابرو، (» دارالملک«ز ی چون تبرییهاتختیپا

: همان(» دارالعباده«زد ی، )140/1: همان(» دارالسلطنه«، هرات )601/2: 1372و، حافظ ابر(

 چون يلت قمری پرفضيهاره و ماهیو غ) 19: 1328همو، (» دارالسلطنه«، سمرقند )563/2

حافظ ابرو، (» المعظمهشعبان«و شعبان ) 131: 1389حافظ ابرو، (» االصمشهراهللا«رجب 

  .استداشتهاصره، اختصیو غ) 273/1: 1372

و ) 54/1: همان(» الرجالنهیالبالد و مدام« بلخ ين القاب در مورد شهرهایتر یطوالن     

. استشدهانیب) 56/1: همان(» ران و عروس ملک جهانیتختگاه پادشاهان ا«جان یآذربا

  . داشتی شهرها بستگی و مکانیط زمانین القاب به شرایا

حافظ ابرو، (»  داللتگريها گزاره«مورخ، استفاده از یگر از متون روشیي د گونه     

 چون ینیبا عناو) 207، 200، 150، 140، 78: 1389؛ حافظ ابرو، 849/2، 603: 1380

، )100: همان(» وستین نسق که به ذکر پیبد«، )137: همان(» که ذکر آن گذشت چنان«

شده ادیيها ه از گزارهسنده با استفادینو. است) 77: همان(» استشتر ذکر رفتهیکه پ«

، یبه عبارت. شده، کمک کنددهی که به درازا کشیي مطلب کوشد خواننده را در مطالعهیم

 یقت، نوعی خارج شده و در حقیک موضوع از بحث اصلیل یگاه مورخ در شرح و تحل
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وه خواننده را به ین شیاست، که به کمک اوجود آمده ان مطالب او بهیگسست در ب

اوقات، یدر ضمن، گاه. کند ی مياریگرداند و او را در فهم مطلب  ی بازمیصلموضوع ا

کند؛ به ی داللتگر از عبارات دعاییه استفاده ميها ات، مورخ پس از گزارهیان روایدر پا

» زی وحده العزیاهللا تعالشاءد، انیآ در محل خود شرح داده]که چنان[«عنوان نمونه، 

د، یآکردهانیل آن به موضع خود بی شرح و تفض]که چنان[«، )90/1: 1380حافظ ابرو، (

شود، ک ذکر کردهیاحوال هر«، )120/1: همان(» قی وحده و به التوفیاهللا تعالشاءان

  ).11: 1370حافظ ابرو، (» یاهللا تعالشاءان

.  داللتگر استيها ، گزارهیخی تاريم فضای الزم براي ترسی زباني از ابزارهایکی     

ي مهم در  ن همان نکتهیا. وند بزنندیتوانند گذشته را به حال پ یله مین وسیورخان به ام

وند یکند و در بحث پ ه میی آن تکي حال است که حافظ ابرو بر رويخ برای تاريسودمند

  . قرارخواهدگرفتیگذشته به حال، مورد بررس

ن یگر است؛ به ایکدیا ب» وندزدن حال و گذشتهیپ« نگارش حافظ ابرو، یژگیگر وید     

 یخیي تار ش، به گذشتهیات خوی همزمان با حیِخیي تار ک واقعهیح یمعنا که در توض

آورد و  ی در آغاز آن ميا ک موضوع، مقدمهیت یا در شروع روایگردد؛  یآن بازم

؛ به )20-19: 1389حافظ ابرو، (دهد  یار خواننده قرارمی در آن باره در اختیحاتیتوض

  :نهعنوان نمو

ت یر والیبود که بعد از تسخدهیجا رسنیت سلطان احمد بدیدر سال مقدم حکا

ت ششتر گذاشت و عازم دارالسالم بغداد یدار را در والزهیخوزستان، مقصود ن

د، یچون فصل زمستان و موسم سرما به آخر رس. دیشد و زمستان در بغداد گذران

: 1372حافظ ابرو، ... (شدداکرد و مزاج از حد اعتدال منحرف ی پیئعارضه

354.(  
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گردد؛ از ی بازمیخی حوادث تاری ـ مکانیت زمانین روش، به ماهی ايریکارگعلت به     

 در حال یي گذشته است و حال خود در بعد زمان الواقع ادامه یف» حال«گر، ی ديسو

. دیتوان نامیم» خیتار« را "حال به گذشته"ل ین تبدیند ایشدن به گذشته است و فرآلیتبد

 است و براي ییایر و پویی است که همواره در حال تغيا موجود زنده» خیتار«در واقع، 

وند به ین پیا. میوند دهیگر پیکدیرا به » حال و گذشته«د یاجبار بان موجود، بهیشناخت ا

 يتواند اعضا ین هنر مورخ است که میا.  وجود دارديا ک و زندهیطور کامًال ارگان

  . سازدين موجود زنده را مرتبط با هم بنگرد و آن را کشف کند و کاربردیو اوسته یپ

 ی و مکانی حافظ ابرو، حال به گذشته مرتبط است و در بعد زمانينگر خیدر سبک تار     

رسد  ی مخیالتوارةزبد به خیالتوارمجمع، از ین سبب، در بعد زمانینگرد؛ به هم ی مخیبه تار

ن ید و بدیآی برمی بعد مکانی بررسیش، در پیي خو نگرانه جهانیخی تاريایو در جغراف

  . استییای و جغرافیخیوندزدن ابعاد گوناگون تاریب است که همواره در حال پیترت

کردن از ي استفاده د به مسئلهی حافظ ابرو، باينگار خی از تاریژگین ویدر کنار ا     

  .ردیگ ی قرارمی کرد که مورد بررسز اشارهیتجارب گذشتگان و سخنان بزرگان ن

گر ی، از دي فهم بهتر مطالب و مستندشدن گفتار ويبرا» سخنان بزرگان«نقل      

، )514/1، 381، 380، 349: 1380حافظ ابرو، ( نگارش حافظ ابرو است يها یژگیو

: سدینوین کرت میالد اثیکه در مورد اوضاع هرات در عهد حکومت ملک غچنان

 و بطالت یش به فراغ و عطلت و کاهلیاند هر حاکم که اکثر کار خو هبزرگان گفت«

ابد و نقصان و زوال به گاه و ینه خلل آن عطلت و کسل به ملک او راه یمستغرق دارد هرآ

  ).207: 1389حافظ ابرو، (» د گرددیسپاه او عا

 پند و که باعث نی سخنان بزرگان و استفاده از جمالت آنان، گذشته از ايادآوری     

حافظ ابرو .  اثبات استدالالت مورخ استي از موارد مهم برایکیگردد،  ی ميریاندرزگ

 بحث و استدالل ی در موارد بسیاري مبانيو. است سود جستهین روش به قدر کافیاز ا
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ز یدادن به مطالب خود نانیروش او در پا. برد یان میخود را با نقل از سخنان بزرگان به پا

  . استی خاصيها  واژهيریکارگبه

: 1380حافظ ابرو، (» تمت« چون یک موضوع، از واژگانیان نگارشِ یمورخ در پا     

» اهللا اعلم بالصواب«، )356/1، 154، 125، 110، 80: همان(» والسالم«، )820/2، 728، 636

  . کند یاستفاده م) 162/1، 133، 119، 75، 69: همان(

ي خود و  ج زمانهین واژگان، تابع متون رای ايریکارگد بهمسلماً، حافظ ابرو در مور     

ک از جمالت و واژگان فوق یهر. ان بوده استیموریي ت  دورهين رسوم گفتاریهمچن

 آن است که مورخ یبه معن» والسالم«ي  کاربرد خاص خود را دارد که گاه همانند واژه

  .است، ندارد افزون بر آنچه گفتهيگرینظر د

است،  الزم را به عمل آوردهيانگر آن است که مورخ جستجوی، ب»اعلم بالصواباهللا «     

ق ی تحقيها جا يست و به عبارت امروزیقت مکشوفه چندان مورد قبول او نی حقیول

  . دارديشتریب

ق فراوانی نموده و یدهد که مورخ  تحق یم نشانی، به نوع»یشاءاهللا وحده تعالان«     

ح را یتواند به آن بحث بپردازد و کار شرح و توض ی اما در آنجا نم دارد،یاطالعات کاف

  .دهد ی وعده ميگری ديبه جا

ي  کند؛ از جمله، استفاده از واژه ی خاص خود استفاده میحافظ ابرو از متون روش     

بردن نگارش حوادث سال انی که پس از پایک سال، بدان معنیان مطالب یدر پا» تتمه«

وه به آن اضافه و ین شین قسمت از قلم افتاده، به کمک ایه را در امورد نظر، آنچ

ادشده، ین بخش با عنوان یقت، ایدر حق. کند یل میي آن را تکم اطالعات درباره

: 1380حافظ ابرو، (ک موضوع است یي  سنده دربارهیي اطالعات نو کنندهلیتکم

894/2.(  

داد در چند اثر است؛ به یک روی، نقل  حافظ ابروينگارخی تاريهایژگیگر ویاز د     

: 1328حافظ ابرو،  (ین شامیالد نظامي ظفرنامهل یمور در دو کتاب ذیعنوان نمونه، فوت ت
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تو ین، جلوس اولجایهمچن.  استآمده) 1031/2: 1380حافظ ابرو،  (خیالتوارزبدةو ) 27

حافظ  (ن کرتیالطخ سیتارو ) 66: 1350حافظ ابرو،  (خیالتوارجامعل یدر دو کتاب ذ

حافظ ابرو ،  (خیالتوارزبدة ارپاخان در دو کتاب یو ذکر پادشاه) 106: 1389ابرو ، 

ر چوپان در دو یو قتل ام) 190: 1350حافظ ابرو ،  (خیالتوارجامعل یو ذ) 48/1: 1380

، )68/1: 1380حافظ ابرو ،  (خیالتوارزبدةو ) 187: همان(خ یالتوارجامعل یکتاب ذ

ل یو ذ) 77: همان (خیالتوارزبدةيهامورخان در کتابی شهزاده تی پادشاهنیهمچن

نًا و ین مطالب را عی ایگاه. وجود دارد... و ) 208: 1350حافظ ابرو ،  (خیالتوارجامع

 يا از نظر وین مطالب یرسد اینظرمبه. است تفاوت، به نگارش درآوردهی با کمیگاه

  .استع را الزم دانستهین وقایان مجدد ایرود به بحث، ب ويا برایاست مهم و پررنگ بوده

ک موضوع نقل یت را در خصوص یز حافظ ابرو به صورت معدود چند روای نیگاه     

ش دچار یهادهی در شنيدهد که و  رخ مییقًا زمانی، این امر دقيبنا بر سخن و. کندیم

ن یالدهیر وجین سبعمائه امیدر حدود رستمدار در شهور سنه خمس و اربع«: شودید میترد

ر یند که امی گوی بود و جمعیند قتل او در سال ماضی گویسربدار کشته شد و بعض

). 171: همان(» ...د شدین مسعود در جنگ گاه ناپدیالدهیوج

است که مورخ » خیتارماده«شود،  یمدهین دوران دیخ ای که در تواريگریاز موارد د     

، 356، 290، 148: 1380حافظ ابرو، (است کرده ین از آن استفاده مل گوناگویبنا به دال

749 ،986 ،1034/1.(  

  

  :است در گذشته رواج داشتهيل چندیبنا بر دال» خیتارماده«

  ق حوادث؛یخ دقی تاريسپارادیحفظ و به.1

است؛ داشتهي و رمزيي سّر  که جنبهیخی در تواريکارپنهان.2

.ی ادبيها ییهنرنما.3
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ي هرات  خ عمارت قلعهی است در مورد تاريا قطعهيحافظ ابرو دارا«به عنوان نمونه،     

ات، یان ابیدر م. استات بر کتابه قلعه ثبت شدهین ابی از ایرزا، که بعضیمو مدح شاهرخ

، رمزگونه سروده )ق. هـ418(خ ساخت قلعه است یي تار ت که دربردارندهیک بی

:استشده

  » خ اظهریشود سال او هم ز تار      چارصد رایخ اگر بفکنیز تار

  )16: 1370همو، (

 است یخ مغولی با تاريخ قمریق تاری نگارشی حافظ ابرو، استفاده از تطبیژگیگر وید     

انگر استفاده از ین نکته نمایا). 513/1، 498، 486، 485، 466، 234: 1380حافظ ابرو ، (

ترشدن اطالعات قی دقي برايو.  در آن عصر استيم قمریار تقو در کنیم مغولیتقو

م ی را با تقويخ قمریز او تاریک مورد نیدر . استکرده یوه استفاده مین شیش از ایخو

ن امر یو ا) 645/2: 1372حافظ ابرو ، (دهد  ی مطابقت ميزدگردی و یانی و سرياسکندر

ن و یسنه خمس و سبع«: استها بودهمین تقوی به اي ویانگر اطالع و دسترسیز نماین

  ).485/1: 1380حافظ ابرو ، (» ل بودیسبعمائه که مطابق اودئ

   حافظ ابروينگارخیروش تار. 5. 3

 عمل ی، به روشیخی تاريدادهایک از مورخان، در بیان و نگارش حوادث و رویهر

ي آن هی بر پایخی تاريهان نگارشیشتری که بییهان روشیترعمده. اندکرده

. یلی و تحلیبی، ترکیی روايهاروش: اند ازاند، عبارتافتهیسامان

آنچه .  نداردي، روش دقیقاً واحدیخی تاريدادهایحافظ ابرو در نگارش حوادث و رو     

 موارد و به صورت معدود و اندك، ی در برخی است، ولیفیمسلّم است؛ روش او توص

ن جشن و سرور چون ییجا که به آ آن. می نیز هستیلی به روش تحليش ویشاهد گرا

شدن یوسف به منظور موروثیری که امی، مراسم)235/1: همان(سنقر یسوران باختنه
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بهادر با مهرنگار ی جوکی، جشن عروس)446/1: همان(بود کردهسلطنت در خاندانش برپا

 مور وی تيهای که به لشکرکشین، زمانی، همچن...و) 669/2: 1372حافظ ابرو، (

ف یدر توص. کندیدادها بسنده میپردازد، فقط به نقل حوادث و رویشاهزادگان م

پردازد و یش می و ستاییفرساسد؛ سپس، به قلمینویي کوتاهی م دادها، اکثراً مقدمهیرو

حافظ (کند یها اشاره نمها و جنگیت مراسم و لشکرکشیفی و کي برگزاریبه چگونگ

  :؛ به عنوان نمونه)85، 79، 69، 64، 61، 58، 40، 34، 19،30، 16، 6، 5، 4: 1389ابرو، 

رزاده یان امیزاده جهان و جهانذکر والدت باسعادت مخدوم

وان ید مقدمات اقبال کیاز تمه. [...] سنقر خلداهللا ملکهیرزاده بایامابنالدولهعالء

س سپهر سلطنت به اوج کمال ی به خانه شرف آورد و برجي رویوان پادشاهیا

 کامل از سعادت فائز شد، انوار مهر اقبال ساطع ید به حظیوست، بهرام طارم امیپ

 والدت با سعادت مخدوم و یاعن[...] د بزم دولت را کار به ساز آمد، یگشت، ناه

ن و یاالول سنه عشريان شب پنجشنبه غره جمادیزاده جهان و جهانمخدوم

 يهشت اسکندرو  ستیب و دهفتصو کهزار یران یه موافق با هژدهم حزیثمانما

د یخورش.  اتفاق افتاديزدجردیمطابق با هژدهم مهرماه هفتصدوهشتادوشش 

[...] ل کرد ید و نیر سواد آن شب را چون سرمه در چشم گردون کشیضمروشن

د افزود و ماده و یده امی دیین روشنایالع را از مکان قرةيحضرت سلطنت شعار

حافظ ابرو، [...] (اد آورد ی در ازديلطنت رواستظهار از ظهور آن در درج س

1372 :645/1.(  

 علل و ین و بررسییل، تبیت، غالبًا به تحلی، مورخ در کنار نقل روایلیدر روش تحل     

ان یتوان گفت که حافظ ابرو با بیم). 54: 1386زاده،  و عالميسجاد(پردازد یج آن مینتا

ی گامیلی، فقط در راستاي روش تحل)910/2، 877: 1380حافظ ابرو، (ها علت

  :استطه نشدهین حی به منظور کامل وارد ایاست، ولبرداشته
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بود و با  دربند کردهی ترك ادبۀ و واسطین او را به سبب رنجشیالدملک شمس

ب یه را خطین قضی از خواص او تا هفت سال در آن بند داشته و ايافهیطا

 به شرح و بسط تمام آورده نامهکرتکتاب  خوانند در یعی که او را ربیفوشنج

  ).81: 1389حافظ ابرو، (د کرد یبدان کتاب با[...]  خواهد یاگر کس

 حافظ يهانگاشتهخی، اصل انتقاد است، اما در سراسر تاریخی از اصول روش تاریکی     

ها و  انی و جریخی منتقدانه به تحوالت تاریاو نگاه. شودی نمدهی از انتقاد ديابرو، اثر

ز ی ني ويز از سویات سلطان نیه ظلم و جنایبسا که شاهد توجافراد خاص ندارد؛ چه

  :میهست

  »ومرج عوامبه از دو روزه شر و شور و هرج   مثل زنند که صد ساله ظلم و جور ملوك«  

  )68/1: 1372حافظ ابرو ، (

  »ش استیقت گناه درویکه نزد اهل حق       اگر خراب شود مملکت ز شاه مرنج«    

  )516/1: 1380حافظ ابرو ، (

 يهادگاهیخ، برخالف دی در تاریطرفیا بیدر موضوع اجتناب از تعصب و      

: 1375حافظ ابرو ، (» سدیل و تعصب نویمیسد بید آنچه که نویبا«: يي و شناسانهمعرفت

 نسبت به يدگاه ویآنچه مسلّم است، د. شودی نمدهیوان دچ عنی، در آثارش به ه)87/1

 ي انتقادیدگاهیتواند دیجه، نمیانه است؛ در نتیگراشیي حاکم متعصبانه و ستا طبقه

 يهاعامها و قتلیرانیر، ویي ازم باشد؛ به عنوان نمونه، در فتح قلعهن طبقه داشتهینسبت به ا

  :سدینویکند و میه مین توجیمور را چنیت

دن گرفت و ی وزیقران از مهب اقبال حضرت صاحبيروزیعاقبت باد نصرت و ف

 قلعه چون اعالم دولت يوارهاید تا دیت بدمیصبح ظفر اهل اسالم از مشرق عنا

ن افتاد و کفار فجار در مقام بوار و دمار عرضه یبر زم [...] ين محمدیمخالفان د
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حافظ (ا نهاد ی خون سر به درياهیاز اوداج کفار جو[...] سهام خونخوار شده 

  ).977/2: 1380 ، ابرو

ط زمانه و یي شرا  دربارهیلیک بحث تحلیازمند ین»  حافظ ابروينگارخیروش تار«     

  . در زمان حافظ ابروستينگار خیرشد تار

 ی، براي بررسين رویاست؛ از ا» فلسفه«و » منطق« بر ی مبتنی دانشیشناسروش     

 یشناسمورخ، به منظور شناخت روش» ینش فلسفیب«ت یان، اهمیموریت عصر ينگارخیتار

 یوستگیحال، با توجه به پ). 277: 1387نسون و دیگران، یاتک(، مهم است ي ویخیتار

ییگراانه بر نگرش فلسفهیگراعتی نگرش شرۀان غلبینش و روش، توجه به جریب

نش یعت بر بی شرییرگراینش تقدیي ب هبا غلب.ابدییت میاهم) 17-14: 1390، ییطباطبا(

ي  ط زمانه، که حملهی حاکم بر شرایاسی ـ سي ـ اقتصادی به سبب اوضاع اجتماعیفلسف

نگاران  خی بر تاريا ر عمدهی کمک کرد و تأثییرگرایز بر تسلط تقدیان نیموریمغوالن و ت

  ).213-187: همان(ي حاکم شد  شهیان اندین دوران نهاد، عرفان جریا

دار ی قائل بود و گاه خودش به دین عرفا و زهاد احترام خاصی ايز برایمور نیرتیام     

ها  ن مالقاتی حافظ ابرو از اخ،یالتوارزبدةشتافت، که در چند مورد در  یها م آن

ط زمانه و اوضاع یدر هر صورت، شرا). 742/2: 1372حافظ ابرو، (دهد ی مییها گزارش

 یوانی و دیهرچند نوع شغل نظام.  بر حافظ ابرو داشته استیقیر عمین دوران تأثی ايفکر

 در آثار او یي عرفان شهین گردد، انعکاس اندینشحافظ ابرو مانع از آن بود که او خانقاه

بودن ل و انتقاد و کمرنگیشه، نبودن تحلین اندی انعکاس ايهااز مشخصه. مشخص است

 يریگشه، شکلین اندیر این تأثیترهمم.  در آثار حافظ ابروستیل و نگرش اجتماعیتعل

به عنوان نمونه، در خصوص مرگ .  استي ويهانگاشتهخی در تاريي قضا و قدر شهیاند

را به درجه شهادت [...] آن پادشاه [...] بود ر رفتهیچون تقد«: سدینویرمحمد، میرزاده پیام

  ).341/1: همان(» رساندند
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 یبا حکم اله«: سدینوین میز چنیمور نیر مقابل تشدن مردم حلب دمیي تسل درباره     

دن نه کار عاقالن است و نه مقدور یچی زور پۀپنجکردن و با دست قضا به سرزهیست

  ).913/2: 1380حافظ ابرو ، (» ...خردمندان

  يریگجهینت

 ينگارخی آن در تارير آثار حافظ ابرو، سبب سرآمدینظ کمییای ـ جغرافیخیارزش تار

 از يا، مجموعهیشناس به لحاظ شکليآثار و. استان و پس از آن گشتهیورمیعصر ت

است دهیمورخ کوش.  استیسینولی و ذيا سلسلهينگارخی، تاری عمومينگارخیتار

بخش اعظم اطالعات . ان را شرح دهدیموری عصر تی ـ نظامیاسیاخبار و اطالعات س

يهارا مطالب کتابین است؛ زیشیابع پ از مني مورخ، حاصل مطالعه و اقتباس ویخیتار

ن یسالط و خیالتوارجامعل یرود و ذ  به شمار میين کار ویتر که گستردهخ،یالتوارمجمع

ي دوم،  است، در درجه، بنا بر سخن او، بر اساس منابع مکتوب به نگارش درآمدهکرت

 . استتهمور و شاهرخ حضور داشیل که در رکاب تین دلیحاصل مشاهدات اوست، به ا

 و ینش اجتماعیبودن بتوان گفت کمرنگیم.  استیفی مورخ توصينگارخیروش تار

. استک ساختهی نزدينگار را به واقعهي وينگارخی، تارينش انتقادینش علّی و نبود بیب

 یي اصول و مبان  دربارهيدگاه نظری دي است که دارایحافظ ابرو جزِو معدود مورخان

 یخی تاریطرفی و بيورزاتش، نتوانسته از تعصبیت؛ اما او برخالف نظرخ اسیعلم تار

.است به قلم آوردهيش ویخ را صرفاً براي سلطان و ستایدور بماند و تار

  کتابنامه

، ي نوذرینعلیي حس ، ترجمهخیي تار فلسفه، 1387. گرانیاف، و د. نسون، آریاتک.١

  .تهران، طرح نو

  .رج افشاریاد موقوفات ای، تهران، بنرانین انگاراخیتار، 1373ز ی، پروییاذکا.٢

  .دی، تهران، مجیشناسسبک، 1376. یبهار، محمدتق.٣
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، یمیح بهمن کری، تصحین شامیالدي نظام ل ظفرنامهیذ، 1328. حافظ ابرو.۴

  .تهران، تابش

، تهران، یانیح خانبابا بی، تصحيدیخ رشیالتوارل جامعیذ، 1350. ـــــــــــــــ .۵

  .یانجمن آثار ملّ

: ح غالمرضا ورهرام، تهرانی، تصح خراسانیخی تاريای، جغراف1370.ـــــــــــــــ .۶

  .اطالعات

، تهران، يدجوادید کمال حاج سیح سی، تصحخیالتوارةزبد، 1373.ـــــــــــــــ .٧

  .ی و نیوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

راث یم:  تهران،يح صادق سجادی، تصحیخی تاريایجغراف،1375. ـــــــــــــــ .٨

  .انیمکتوب و بن

، تهران، يدجوادیسد کمال حاجیح سی، تصحخیالتوارزبدة،1380. ـــــــــــــــ .٩

  .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

رهاشم محدث، تهران، یح می، تصحن کرتیخ سالطیتار، 1389.ـــــــــــــــ .١٠

  .راث مکتوبیم

عقوب یۀ، ترجمانیموریي ت دورهران یخ ایتار، 1382. گرانیر، و د. مر، هـیرو.١١

  .یآژند، تهران، جام

، تهران،  در اسالميخنگاریتار، 1386. زاده عالميد صادق، و هادی، سيسجاد.١٢

  .سمت

  .ی، تهران، جامیات فارسیخ ادبیتار، 1383. گرانیاهللا؛ و دحیصفا، ذب.١٣

  .، تهران، نگاه معاصریالملک توسخواجه نظام، 1390د جواد ی، سییطباطبا.١۴

، تهران، انجمن آثار و مفاخر ریالسبیرجال کتاب حب، 1379ن ی، عبدالحسییانو.١۵

  .یملّ
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