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  لهئمس بیان مقدمه و .1
ترین ابزار ارتباطات و شناخت هنر و فرهنـگ و علـوم    از دیرباز کتاب یکی از بهترین و مهم

 محققـان  بـوده و ها  ترین زبان از غنی زبان و ادبیات فارسی نیز .آمده است می شمار جوامع به
شناخت دریچۀ  اسالمی و شرقی همواره از تألیفات این زبان بهره برده و اطالعات تازه را از

  .اند تاریخ و فرهنگ فارسی دنبال کرده
سـنگ   هنر و ادبیات گـران  صداي مانده در گلوي فرهنگ و ،درواقع ،نسخ خطی فارسی

. شـود   مـی  نـداز ا جامعه طنین فارسی است که با تصحیح و احیاي آن گویی صداي مؤلف در
یکی از همین آثار نثر آمیخته به نظم ادبیات فارسی عصـر تیمـوري اسـت     ریخواندم منشآت

ادبیـات فارسـی   گنجینۀ گوهري دیگر از این اثر، با تصحیح  .کنون تصحیح نشده است که تا
  .کنیم می را به محققان و دوستداران زبان و ادبیات فارسی معرفی

  
 ندمیرتولد و آغاز زندگی خوا .2

 اي در خـانواده  ،تیمـوري  توانـاي عصـر   مـورخ نویسنده و  ،الدین هماممحمد بن  الدین غیاث
سال دقیـق   اي هیچ تذکره اما در ،دنیا آمد تمدن ایران به فرهیخته و آشنا به تاریخ و فرهنگ و

 الـدین  همـام ابـن   الـدین  غیـاث بسیاري از محققان نام دقیق وي را . ثبت نشده استتولد او 
صـاحب   ،میرخوانـد دختـر   الـدین  غیـاث مـادر   .)مقدمـه / 1: 1362 ،خوانـدمیر  ←(اند  گفته
خوانـدمیر از جملـه مؤلفـان معـروف پایـان عهـد        .)490: 1360معـین،  ( ست، االصفا  ضۀرو

رکـار  مؤلفـان پ زمـرة  به سـبب کثـرت تألیفـات، در     او، .تیموري و آغاز دوران صفویه است
سادگی و روانی انشا شـهرت و رواج بسـیار یافـت     دلیلبه  او هاي کتاب .معرفی شده است

آگاهی قطعی و دقیقی در دسـت نیسـت    ریخواندمزمان تولد  ةدربار .)453: 1370 خبرزاده،(
  .)351: 1381فراهانی منفرد، (

  :نویسد می این کتاب ۀمقدم در ،مآثرالملوكمصحح  میرهاشم محدث،
در  ،به تصریح خـود او  ،چه ؛اتفاق افتاده است 881و  880هاي  سال تولد او محققاً بین سال

الـدین   رسـد و کـریم    موقعی که در مشخان به جاي امیرخان به حکومت کـل خراسـان مـی   
شود سنش هفت هشت مرحله از چهل تجاوز   وارد خراسان می ،وزیر او ،اهللا ساوجی حبیب

ماند  دیگر شکی باقی نمی ،به خراسان آمده 928ساوجی در سال  الدین کریمچون  .کرده بود
  .)13: 1372 ،ریخواندم( متولد شده است 881یا  880که خود میر در سال 
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  :نویسد  نیز می ،االخالق مکارممصحح  ،محمداکبر عشیق
امـا از گفتـار خـود وي در     ،نظـر دارنـد   سال تولـد وي اخـتالف   ةپژوهشگران معاصر دربار

م شروع به نگارش آن کرده است، چنـین پیداسـت    1520/ ق 927که در سال ، السیر حبیب
 .بوده است تر بیشکه هنگام نوشتن اثر یادشده عمر او از حدود اربعین هفت هشت مرحله 

م در هـرات زاده شـده اسـت     1475/ ق 880توان گفت که خواندمیر حدود سـال   می پس
  .)18: 1378همان، (

  
  دوران جوانی خواندمیر. 3

هایش پیداست که دودمان میرخواند به پرهیزگـاري و دانـش معـروف      از اشارات در نگاشته
ویـژه   بـه  ،بودند و خواندمیر نیز تحت توجهات جد مادري خود رشد یافت و به علم و ادب

  .)18 :همان( از سرآمدان روزگار خود شد نگاري تاریخنشان داد و در  یتوجه شایان ،تاریخ
راه ) م 1506 -  1486 /ق 911 -  872(بـایقرا   حسـین  سلطان خواندمیر در جوانی به دربار

قرار گرفت و بـه یـاري   ) ق 906(نوایی  امیرعلیشیرزود مورد توجه و عنایت خیلی یافت و 
 ،ق 904در . یا پیش از آن به نگارش درآورد ق 903را در ، ثرالملوكآماو نخستین اثر خود، 

هـم از ایـن فهرسـت بهـره بـرد و       اختیار خواندمیر قـرار داد و او  خود را در ۀکتابخاننوایی 
را پـس از گذشـت شـش مـاه فـراهم آورد و آن را نیـز در       ، االخبار ۀصخال ،دومین اثر خود

ــدمیر ،امیرعلیشــیر، ق 906در . نــوایی پیشــکش کــرد امیرعلیشــیربــه  ق  905  ،حــامی خوان
  .)19 :همان( خواندمیر تأثیر ژرفی برجاي گذاشتر دمرگ نوایی  .درگذشت

  
  علمی خواندمیرهاي    تو پیشرفتحصیالت  .4

پیداست که خواندمیر در فن نثر و انشا دسـتی توانـا و بـه     السیر حبیباز طرز نگارش کتاب 
مطـابق   ،شود کـه وي   از همین جا معلوم می .ن وقوفی تمام داشته استااشعار و کتب متقدم

ـ   ،معمول آن زمان عنـی طـب و   ی ،زمـان  ۀسنین کودکی و جوانی را در تحصیل علـوم متداول
تـا  ده کـر گذرانده و در این مرحله پیشرفت زیادي نیز  ،تفسیر و شعر و ادب و لغت و تاریخ

فضـل و کمـال و    ةکه قطـب دایـر   ،مورد نظر و لطف امیرعلیشیر نوایی ق 904که در  جا آن
ـ    ،اواخر قرن بـوده اسـت   يمحضرش مجمع علما و فضال او بـه   ۀقـرار گرفتـه و در کتابخان

  .مطالعه مشغول شده است
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افـراد   زیرا ،خویش است ةمدیون خانواد تر بیشاین پیشرفت و ترقی علمی را خواندمیر 
 ،میرخوانـد  ،مادري او از آن جمله جد ؛اند  آن غالباً عالم و دانشمند و از بزرگان خراسان بوده

وانـدمیر تحـت   معروف و منشی هنرمند، به او توجه و لطف مخصوصـی داشـته و خ   مورخ
بزرگ شد و بـه علـم و    ،کند  تعبیر می» ابوي مخدومی«که از او همیشه به  ،توجهات این مرد

  .تسلطی خاص یافت خصوص به فن تاریخ، به ،ادب
او در . او را به خدمت خود خواند ،وقتی که استعداد این جوان را دید ،نوایی امیرعلیشیر

را از  االخبـار   صـۀ خـال شـش مـاه منـدرجات    سال نداشت و در مدت  24آن تاریخ بیش از 
بـه نـام    اسـت،  که ظاهراً دومـین تـألیفش   ،امیرعلیشیر استخراج نمود و آن کتاب را ۀکتابخان

  .دکرتألیف  ،نوایی امیرعلیشیر ،مخدوم خود
تدریج مشهود شاهزادگان تیموري افتـاد   مراتب استعداد و شهرت روزافزون خواندمیر به

 الزمـان  بـدیع جانـب   فقـط  خوانـدمیر ولی  .که ایشان وي را به ندیمی خود خواندند جا آنتا 
گرفت و تـا آخـر دولـت آن شـاهزاده      ،بایقرا بود حسین سلطان ترین پسر که بزرگ ،میرزا را

  .)»و«: 1372 ،همان( همچنان در خدمت او ماند
  

  ریخواندم یاسیس یزندگ و انیموریت افول. 5
 عمـر  آخر تا کرد انتخاب خود وزارت سمت به را او رزایم الزمان عیبد که یزمان از ریخواندم

 بـه  کـه  ،هم رزایم الزمان عیبد و بود همراه خود مخدوم با ها مسافرت سراسر در شاهزاده نیا
ـ ا. دانست  یم خود محرم را او ،کرد  یم احترام اریبس خود دانشمند ریوز  تنهـا  نـه  شـاهزاده  نی

نمـود و    خود را براي او نقل مـی  يها  شکست اناًیاح و فتوحات و محاربات و ها جنگ شرح
مهـم را  هـاي   بلکه غالب مأموریـت  ،داشت  اي را در این خصوص از او مستور می  نکته تر کم
در . بـود ق  909مأموریتی که به خواندمیر واگـذار شـد در   ین نخست. کرد  ل میبه او محو نیز

از پیشـرفت   ،نسبت به پدر در مقام عصـیان بـود   که این با ،میراز الزمان بدیعاین سال سلطان 
بر اثر رنجشی کـه   ،میرزا حسین سلطان ،ولی .ازبکان در هراس افتاد و از پدر استمداد جست

خـود بـه    ،که وضع را چنین دید ،الزمان میرزا  بدیع .بدین سخن توجهی نکرد ،از پسر داشت
 .کاري از پیش نبـرد  ،شبه علت خیانت سرداران ،اما ،فکر جلوگیري از پیشروي ازبکان افتاد

 .میرزا به کمک سردار باوفاي خود، امیر ذوالنون، شـبرعان را گرفـت   الزمان بدیع ،اندکی بعد
کمک خواسـت و   ،براي جلوگیري از پیشرفت ازبکان از امیرخسرو شاه، والی قندوز ،سپس

  .ودهیئتی را بدان سو فرستاد که خواندمیر نیز در میان آنان ب
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در هفتم محرم  ،که بیش از دو قرن در ایران صاحب نفود و سلطه بود ،دولت تیموري
الزمان از مرل به هرات آمد و از هـرات بـه     بدیع. در جنگ مرل شکست خورد و برافتاد

بـر آن   ،که از سطوت و بأس ازبکان در هراس بودند ،اهالی هرات .جرجان پناهنده شد
هشـتم   ،روز جمعه ،بدین منظور .ندکنریزي تسلیم  خونشدند که شهر را بدون جنگ و 

که  ،خواندمیر را پس از مشورت، ،االسالم اجتماع کردند و  در مسجد شیخ ق، 913محرم 
ر بـر اطاعـت از   اي مشـع   مـأمور نوشـتن نامـه    ،مرل در هرات مانـده بـود   ۀپس از واقع

پسر بـرادر   ،موالنا عثمانبه توسط  و نوشتخواندمیر نامه را . ندکردمحمدخان شیبانی 
وي موالنا  .بارگاه شیبانی نمود ۀروان ،که شغل احتساب هرات را نیز برعهده داشت ،خود

از قتل و غـارت شـهر منـع     که آنبا  ،عبدالرحیم ترکستانی را مأمور تصرف شهر نمود و
خزائن سـلطنتی تیمـوري   . شدشهر چپاول  ،که مرسوم سپاه غالب است چنان ،کرده بود

یک  حتی حرمسرا نیز از دستبرد محفوظ نماند و زنان دودمان تیموري هر ،تاراج رفت به
. به ازدواج با آنان تن دردادند ،کرهاً طوعاً او ،ان ازبک رسیدهگشاهزاد يامرابه یکی از 

مردي نـادان و   ،که از جانب شیبانی براي تصرف هرات آمده بود ،عبدالرحیم ترکستانی
دانسـت  مـی  عقل خود را از جمیع دانشمندان بـاالتر « ،به قول خواندمیر ،عی بود ومد«. 

در هرات بود و ق  916خواندمیر از این تاریخ تا فتح خراسان به دست قشون قزلباش در 
ق  920تا  916از  .کرد میروز ضبط  به روزبلکه احیاناً  ،وقایع این سنوات را با کمال دقت

خراسان و هجوم ازبکان در  ۀبه مناسبت اوضاع آشفت ،یدشا .از او اطالعی در دست نیست
عزلت گرفته و به مطالعـات خـود    ۀخواندمیر گوش و ورود مجدد سپاه قزلباش،ق  918

وي در این . یابیم  غرجستان می يقرااو را در بشت از ق  920در  ،ولی .مشغول شده باشد
خواست آب رفتـه را بـه     ه میک ،الزمان میرزا  پسر بدیع ،سال به خدمت محمدزمان میرزا

ولی راجع بـه علـت    ،رسید ،تیموري را احیا کند ةشد جوي بازگرداند و دولت منقرض
د از ذکـر  شـو   تحریر آن موجب اطناب مـی  که اینان بی امسافرت خود چیزي ننوشته و ب

  .باز زده است علت سفر سر
  

  به هرات ریخواندمبازگشت  .6
چـه از فحـواي کـالم او     ؛گویا خواندمیر دوباره بـه هـرات بازگشـته اسـت     ،پس از چندي

الـدین    در هـرات بـوده و امیـر غیـاث    ق  933تا شـوال   927هاي  آید که در خالل سال  برمی
ترغیـب   السـیر  حبیـب وي را به نوشتن  ،که منصب قضا و صدارت خراسان را داشته ،محمد
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کشـته   ،حکمران خراسان ،به دست امیر سلطان ق 927در  الدین غیاث امیر ،ولی .کرده است
  .دست داد شد و خواندمیر حامی تواناي خود را از

امیر سلطان را از حکومت خراسان برداشـت و   اسماعیل شاهکه ق،  928در  ،خوشبختانه
 ،اسماعیل شاهپسر دیگر  ،میرزا خان به اتفاق سام دورمش میرزا را به حضور خواست، طهماسب

 .ساوجی هم به وزارت خراسان رسـید  اهللا حبیبالدین   کریم و خراسان نائل شدبه حکومت 
سـردي   که به مناسبت دل ،این شخص نسبت به خواندمیر به نهایت محبت رفتار کرد و او را

  .به اتمام کتاب تحریض نمود ،دست از تحریر کتاب بازداشته بود و نومیدي
را در  السـیر   حبیبساوجی کتاب  اهللا بیبحالدین   خواندمیر تحت سرپرستی خواجه کریم

در اواسـط   ،پسسـ  .تمـام کـرد   ،عیل صـفوي ااسم یعنی پیش از مرگ شاهق،  930االول  ربیع
از هرات عازم قندهار شد و در آن شهر شروع به تجدیـدنظر در کتـاب خـود    ق  933شوال 
آحاد تجاوز نماید، دست تقـدیر او را بـه طـرف     ۀعدد اجزا از مرتب که آنقبل از  ،ولی ،نمود

بـه   ،امـا  .به طرف هند حرکـت کـرد  ق  934 ۀالثانی سن  هندوستان کشانید و در دهم جمادي
 به شـهر ق  935این مسافرت هفت ماه طول کشید تا در روز چهارم محرم  بدي هوا، ۀواسط

حضـور خوانـدمیر در   . فـت بار یا ،پادشاه هندوستان ،آگره رسید و به حضور ظهیرالدین بابر
ست که بـابر از مـرض سـختی    ایعنی مقارن روزي ق،  935االول   دربار بابر روز هشتم ربیع

  .ترتیب داده بود) جشن بزرگی(بهشت طوي  آن در باغ هشت ۀشکران .شفا یافته بود
پس از سـه   .گرماي زیاد و بدي هواي آن بیمار شد ۀخواندمیر یک چند در هند به واسط

فـوت   ق 937بـابر در  . شفا یافت و همراه بابر به بنگاله رفت ،که بدان بیماري مبتلی بود ،ماه
خواندمیر تا وقتی که زنده بود در خدمت  .واگذاشت ،همایون ،کرد و سلطنت را به پسر خود

  ).»ي«تا  »و«: 1324نوایی، ( نامه همایوناین پادشاه باقی ماند و به نام او کتابی نوشت به نام 
  

  ادبی زندگی خواندمیر و ،تاریخی نظامی، اهمیت سیاسی، .7
او  کـه  ایننخست ؛ جهت براي پژوهشگران و محققان اهمیت دارد زندگی خواندمیر از چند

 ،ش دوران زمامداري حکومتگران متعددي را آزمود و بـا ایـن حکـومتگران   ا در طول زندگی
تعلـق داشـتند،    ـ  و تیموریان هند ،تیموریان ایران، شیبانیان، صفویان ـ  که به چند دودمان مهم

او نزدیک به چهل سال رویدادهاي سیاسی گوناگون را به چشم دیده و حتـی  . پیوند داشت
اي آشـنا    او در خانواده ،همچنین. نظامی نقش ایفا کرده بودـ  در برخی از رویدادهاي سیاسی



 51   حسنیه اسدي الريو  حسن بساك

در ایـن آثـار   . نگـارش درآورد  ۀود آثار تاریخی مهمی به رشتنویسی رشد یافت و خ  با تاریخ
 ةدوم سـد  ۀو زندگی فرهنگـی ایـران نیمـ    ،سیاسی، رخدادهاي نظامیهاي  بخشی از جریان

به ثبـت رسـیده و بازتـاب یافتـه کـه در هـیچ منبـع تـاریخی           دهم ةنخست سد ۀنهم و نیم
  .وجود ندارد يدیگر

هـاي سیاسـی آن عصـر، او     میرزا بایقرا و جریان حسین سلطاندر پیوند با حکومت 
تـوان میـزان     در بررسی زندگی و آثـار او مـی  . هاي ویژه داشت  گیري ها و جهت هدیدگا

سیاسی هاي  و فراز و نشیب جریاندریافت مداران  دلبستگی او را به سیاستگران و فرهنگ
  .)351 :1381 نفرد،فراهانی م(را مشاهده کرد هاي فرهنگی عصر   چهره و تکاپوهايِ

حضور و بررسی زندگی خواندمیر به سه  ة، درباریجام تا يسعد از در ،ادوارد براون
هاي حکومتی   مسائل دیوانی و شاخصه بارةدر تر بیشبررسی وي . مورد اشاره کرده است

ان این مورخنویسنده مایل است که در میان  .ستابزرگ عصر تیموري  مورخنویسنده و 
 کـه  آنیکی : است، نام ببرد به سه دلیل »خواندمیر«که ملقب به  ،میرخواند را ةعصر نواد

نـورانی   ةوي نیز یکی از جمله نویسندگان و هنروران نامی این زمـان بـوده کـه در دور   
دوم  ؛زیسته و به حمایت او کامیابی و توفیق حاصـل کـرده اسـت     نوایی می امیرعلیشیر

 ،عالوه بر محبـت فرزنـدزادگی   ،بلکه ،اصحاب میرخواند بوده ۀتنها در حلق وي نه که آن
، االخبارصۀخالموسوم به ، اولین تألیف او که آنسوم ؛ شاگردي او را نیز داشته است ۀرتب

یعنی دو سال قبل  ،تألیف شدهق  905در  ،ستا الصفا روضۀکتاب  ۀکه عصاره و خالص
بعـد قـرار داد   سدة ان مورخو را باید از ا ،درحقیقت ،رو این از. از اختتام عصر تیموري

  .)628 - 627: 1339براون، (
  

  ریخواندم نامخدوم و ناممدوح .8
یابد  راه شاهان دربار در یجوان يابتدا در که است شده باعث ریخواندم دانش و استعداد

 قـرن  اواخر فیمعار و ریمشاه تر شیب با او مناسبت نیهم به .برسد بزرگان حضوربه  و
  .است بوده آشنا دهم قرن اول سال چهل و نهم

 را ریخوانـدم  خـود  یمهربـان  و الطاف با که هستند یکسان او نامخدوم و ناممدوح
خواندمیر عموماً از این گونه مردم . اند  کرده  و او را بر نوشتن کتب تحریض می نواخته  یم

کـه   ،رسد با احترام کامـل   جا در طی بیان وقایع به نام آنان می کند و هر  خوبی یاد می به
  .)»یا«: 1324نوایی، (برد   از آنان نام می ،شناسی و وفاداري اوست حق ةنمایند



 شناسی منشآت خواندمیر و نسخه ،تصحیح معرفی، :نامی نامۀدمی با    52

الزمان میـرزا، محمـدزمان میـرزا،      ، بدیعیینواالدین علیشیر  بایقرا، امیر نظام حسین سلطان
شـاه،   همـایون  اهللا سـاوجی،   الـدین حبیـب    الدین، کریم  ظهیرالدین محمد بابر میرزا، امیر غیاث

 نامـۀ نـامی  که مؤلف اند  بوده ریخواندمِ  مهمن ان و مخدومابهزاد از جمله ممدوح الدین کمال
  .را ستوده است ها  نخوبی از آنان سخن گفته و آ به

  
  بهزاد نیالد کمال استاد 1.8

و  االخبـار  صـۀ خالو  السیر  حبیبلف ؤم ،بهزاد قلم زده خواندمیر ةی که دربارمورخنخستین 
نوشـته   الصـفا  ضۀروخواندمیر در ذیلی هم که بر . است، نامۀ نامی ۀو نیز مجموع مآثرالملوك

  .)51: 1386آژند، (است  السیر  حبیبیه عبارت او در بش بهزاد نگاشته که تقریباً ةاي دربار  شمه
ان مصـور خطاب به نقاشان و هایی  در لفظ سوم از سطر سوم نامه نامۀ نامیدر  ریخواندم

یعنـی  ، ایـن رسـاله بـه یکـی از برتـرین نقاشـان آن عصـر       هـاي   یکی از بهترین نامه ؛نوشته
  .بوده است ،بهزاد الدین کمال  استاد

  :تحریر صورت خطاب نقاشان
  پـذیر   نقـش  دل تـو  محبـت  کلک از    ـریـ ضم لوح بر ثبت تو رخ نقش يا

  تحریـر  وصـلت  خیـال  کـنم  وستهیپ    شوق از خاطر ۀصفح بر تو هجر در
 وحیـد  مـودت  و اتحاد صورت و محبت و مهر نقش یزلی به قلم لم یازل یرتقد مصور چون

 ۀرا بـر صـفح   ،بهـزاد  الـدین  کمالاستاد  نهاد، خجسته نادرالعصر زمان مهندسان مرجع دوران
 یامدر ا ،فرموده تصویر الحجر فی کالنقش فاتر خاطر لوح نموده و بر یرتحر یرفق ینا یرضم

 شـبی  و نبـوده  خصـال  سـتوده  آن وصال خیال بی ضروري، مباعدت ایام و صوري مفارقت
  .را ما نیاید نظر در تو نقش جز نغنوده، فراغت بستر بر المثال عدیم آن خیال وصال  بی
  دل پیش توست دولت ما این قدر بس است    اسـت  بس نظر در متواَ نقش تو از دورم گر
چنان بود که بدان موضع  یهرا داع یفوال ضع یندر ا که آن گشاي عقده راي منقوش هذا بعد

چهـره گشـوده    یبغ ةچند از پس پرد یاما صورت ،محظوظ گردد یفاز مالقات شر ،شتافته
  :مانع توجه گشت

ــزار ــش ه ــرآرد نق ــه ب ــود و زمان   تصـور ماسـت   یینۀکه در آ یکی چنان    نب
انـه مقصـور    .یـد نما يصور اسباب مواصلت رو ،شده مرتفع حجاب قریب عن که امید
داشـته   یدوست ةدایر در پاي از و رکارپ یوستهپ که آنمطموع  یشاءما یو قادر عل یاءاالش

 یتعـال  ،یمقـد  مصوراز  یندطرح نما یشهاند ۀموافقت و مصادقت بر صفح یدنقوش مز
ـ  اجابت امید و نماید یم لتئاسباب صور مالقات را مس یسیرت ،نهأش انـه قـادر    .دارد یم
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به رنگ حصول  یاقبال و کامران یکرپ .نهد نمی اطناب موضع بر قلم این از زیاده ۀبباالجا
  .مقصود باد والسالم یآمال و امان

  :ایشان جواب تصویر
ــر    دلـم  محبـوب  تـو  مکتـوب  صورت اي ــ ةوي چه ــوب دلــم   ۀنام ــو مطل   ت
ـ  کردة نقش که صفحه این   چون نقش مـراد گشـت مرغـوب دلـم        وسـت ت ۀخام

 مثـال  و فریب رخسار خوبان دل ۀشمس سان هب شیم یمان ۀخام تصویر و رقم بدیع قلم تحریر
 از و یافـت  وصول صورت اوقات عزیزترین در زینت و رزیبپ یدخورش يحل کار ۀصفح

در برابر صـور  . مهجور تافت یناحوال ا ةآن انوار بهجت و سرور بر چهر ۀمالحظ و مطالعه
 بـر  اعتقـاد  و مـودت  نقوش و گشت مستفاد یفهشر ۀکه از مضمون آن نوشت ،محبت و اتحاد

ـ  الؤس ذوالجالل صانع از را مالقات دریافت و گرداند یم مرتسم منیر ضمیر لوح  ،نمایـد  یم
صـورت ابـواب مکاتبـات مفتـوح داشـته بـه        ینبه هم یاناًاح که آنمطموع  یبمج یبانه قر

کـردار  اهتمـام نهـاده و قلـم    ةدایر در پاي پرگارصفت تا نمایند رجوع الیقه اتسرانجام مهم 
طـرح اطنـاب    یـاده ز .نگذارنـد  نـامرعی  جهـد  و جـد  رسوم از ییمو سر بربسته سعی میان

 نامـۀ  یخطـ  نسـخۀ  خواندمیر،( السالم و باد میسر بهبود نهج صورت مقصود بر .اندازند  مین
  .)9 :س ،68 :گ ،3411به شماره  تهران، اهگدانش مرکزي کتابخانۀ در محفوظ ،نامی

 هـم  بـا  معلوم قرار از و اند  زیسته  یم یقرابا حسین سلطاندر دربار  یرو خواندم بهزاد
 بـر  خواندمیر که شود  می معلوم اي  از مقدمه ها آن بین مودت. اند  داشته دوستی و رفاقت

 است نامی نامۀ ۀمجموع جزو امروزه و نوشته بود داده ترتیب خود آثار از بهزادکه  عیمرقّ
  ).51: 1386آژند، (

بهـزاد   ةدربـار  ، سطر همین دوم لفظ در متنوع و متفرقه هاي در نامه ،در سطر هشتم ،خواندمیر
  .خوانیم یآن را با هم م يانشا که است کرده توصیف و ستایش نیکویی به را او که دارد اي نامه

سـالک مسـالک    اعتقاد صافی نادرالعصر سیر نوادر مظهر و صور بدایع مظهر مرقع اوراق این
  .بهزاد است الدین کمالمحبت و وداد استاد 

ــانی ــم مـ ــته قلـ ــار  خجسـ ــه    آثـ ــیم جمیلــ ــوار نیکوشــ   اطــ
ــلّمصــــوردر بــــین     عـــــالم هنـــــروران اســــتاد    مان مســ
ــانه      زمانـــــه ۀیگانـــــ بهـــــزاد ــان او فسـ ــه زمـ ــانی بـ   مـ

ــوي ــش مـ ــتادي ز قلمـ   جان داده بـه صـورت جمـادي       اوسـ
  اسـت  گزاف وین الف نه از سر    اسـت  موشـکاف  طبـع  ترقّ در

ــل ــارتش تکمی ــن در مه ــن ای ــن     ف ــد از مـ ــرت نیایـ ــاور اگـ   بـ
ــا ــري بگش ــاف روي ز نظ   بنگــر صــور بــدیع اوصــاف       انص
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  افـــزود کمـــال ایـــن ظرایـــف    صـحایف  ایـن  جمال است کار
  سان ورقـی نیافـت تحریـر    زین    تصویر حسن و خط صورت در
 مشـکبار  خـط  ریحـان  از عـذار  عارض خوبان گل ۀصفح تصلف ۀغایل و تکلف ۀبئشا بی و

ـ    ۀصفح بر است مرقوم عمرقّ ینکه در ا یمشابه خطوط ،یافته آرایش  عکاغذ نهـاده و تـا مرقّ
مهندس مبصـر بـر امثـال     یچگشته پرتو شعور ه مصورسپهر به صورت نورافشان ماه و مهر 

دوات بـه   ۀیحـ که غواص قلم گوهربـار از را  ،قطره یزو ن یفتادهن ،دارد نیکه اوراق مز ،صور
 از مـآثر  یبخاطر غرا مصورکه  یو هر صورت ،بها گران ستا ريد ،یدهساحل آن اوراق رسان

  .افزا روح ستا يآن کتاب نقل نموده حور صحایف بر دل لوح
  اسـت  حاصـل  بحـر  صـدف  در پرورده    خوشـدلی  بحـر  در کـه  مـراد  گوهر هر

  است دل هر اندوز خرمی  وصال همچون    اسـت  دیـده  افـروز  مشعله جمال همچو
 ۀپیش و مایه بی هر مایۀ ینیآ بدیع صور آن توصیف و ثمین در آن لطافت تعریف چون و

 شده گفته استادي جناب مدح در که رباعی ایراد به رقم ینقلم مشک ،یستن توشه یهر ب
  .نماید می اقتصار

  مــانی قلــم نســخ نهــاد    ةبــر چهــر     گشـاد  چهـره  جهـان  بـه  تا قلمت موي
ــه آن      آن از زاد نکــو صــورت کــه طبــع بــس ــی از هم ــع او ول ــا  طب ــهه   زاد ب

 المداد و بالقلم خط به مادام محمد دناسی علی السالم و ةالصلو العباد و بالمصور الثناء و هللا الحمد و
 یخطـ  نسخۀ خواندمیر،( التناد یوم شفعاءنا هم الذین عترته و الرشاد و ۀالهدای صور مظاهر آله و

  ).14  :س ،158: گ ،3411به شماره  تهران، اهگدانش مرکزي کتابخانۀ در محفوظ ،نامی نامۀ
از رسـائل و   اي  نقـاش معـروف، مجموعـه    ،بهزاد یمیدوست صم ،خواندمیر الدین  غیاث
که غالب اسناد  ،مجموعه این. نامی نامۀداده است به نام  یبترت یدولت یرو مناش یاسناد رسم

مهم اسـت راجـع بـه     یاربس ۀدو قطعه نوشت يمحتو ،است خواندمیر قلم به آن هاي و فرمان
آن نقاش  یزندگان یخحال و معرفت تار یمعرف يگونه اسناد برا ینا یبه علت کم ،که ،بهزاد
  ).74 :1362 یان،آر(و اعتبار است  یتاهم ۀدرج یتدر نها ،استاد

ـ  يکالنتـر  یضچون حکم تفو ؛است تآمنش این مهم هاي نامه از یکی نامه این  ۀکتابخان
 زوایـاي  و تیمـوري  عصـر  تاریخی سند لحاظ از استبهزاد  الدین کمالاستاد  يبرا یونیهما

 یـن لفظ سوم از سطر نهـم ا  334 ۀنامه در صفح ینا .است زیادي اهمیت زئحا بهزاد زندگی
  :دشو یآن نقل ماز  یبخش ،به جهت اختصار ؛رساله قرار دارد

بهـزاد چـون ارادت مصـور     الـدین  کمالبه اسم استاد  یونهما ۀکتابخان کالنتري منشور
 و«که بر طبـق کلمـه    ینآسمان و زم ۀمحرر نگارخان یتو مش ینو تکو یجادا ۀکارخان
 بـر  صـور  احسـن  در بشر نوع ینقش وجود غرابت نمود و بن »صورکم فاحسن صورکم
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 یربر سا یافراد انسان یلصورت تفض یرامکان پرداخته قلم قدرت اوست و تصو ۀصفح
چه از  و آن... کرده یرتحر »خلقنا ممن کثیر علی فضلناهم و« يبه مقتضا یمخلوقات ربان

 امانت صورت که باید نیز الیهاستاد مشار ،لوازم مهام مذکوره است مخصوص بدو شناسد
 یراست ۀیقبه طر یدهو مرتسم گردان مصور یرضم ۀبر لوح خاطر و صفح یانتد ةچهر و

صـدق و   ةاز جـاد  ،و مداهنه محترز و مجتنـب بـوده   یلو از م یدامر شروع نما یندر ا
  ... صواب انحراف و اجتناب نکند

 کـه  است اي  نامه دارد وجود نامی   نامۀبهزاد در  الدین  کمال استاد زبان از که اي  نامه دیگر
  .گشا چهره علی قاسم استاد مکتوب جواب در بهزاد الدین  کمالاز 

  :بهزاد الدین کمالاستاد  نادرالعصر زبان از گشا چهره علی قاسم استاد مکتوب جواب
  مــن گشــت عیــان نقــش مــراد ةدر دیــد    گشاد چهره دلکشت خط صورت چون

ــدن آن چهــر    آمــد بخــش فــرح چنــان قلمــت نقــش ــاد ةکــز دی   غــم رفــت ز ب
عـارض محبـوب    یاضشصورت ب ،رمحرّ تمود رقم به صحیفه و رمصو محبت قلم به نامه
اوقات چهـره گشـود و از    در اعزّ یرمطلوب مهر تنو ةدید سان هو مضمون سوادش ب یردلپذ

کـه   ،فراق یامنقش غموم ا ،نمود روي وجهی احسن به سرور و بهجت صورت آن ةمشاهد
کـه بـر    ،یاقهجـوم آالم اشـت   یکرو پ یرفتپذ یلتبد یبه رنگ شادمان ،بر لوح دل منقش بود

 یگـانگی  نقوش برابر در گرفت ریصفت تغ یبه صور حصول امان ،مرتسم بود یرضم ۀصفح
آرزو  ةچهـر  همـواره از  .گرداند یم مرسل و مبلّغ نموده تحریر آرزومندي و اشتیاق قلم به و

 صـاحب  بـه  کـه  عقود ایراد در سیم سطر از دوم لفظ در نامه این .باد کرده  جلوه یباستار غ
 اهگدانشـ  مرکـزي  کتابخانـۀ  در محفوظ ،نامی نامۀ یخط نسخۀ خواندمیر،( فرستاد توان عیار

  ).9 :س ،73 :گ ،3411 ةبه شمار تهران،
  

  یموريدر عصر ت یاتادب. 9
ـ پ ،کـه در اواخـر قـرن هفـتم مقبـول افتـاده بـود        ،ساده زبان به خیتار کتب  .شـد  يروی

و موالنـا  ) ظفرنامـه ( لـف ؤم یغـازان  شـنب  ای یشام نیالد چون موالنا نظام یسندگانینو
 موالنـا  و ق 834 ۀسـن  یمتوف ابرو حافظ به مشهور يالهرو عبداهللا بن اهللا نورالدین لطف

ـ  مؤلـف  ق، 858 ۀسـن  یمتوف يزدی یعل نیالد شرف  نیالـد  کمـال و  ،تیمـوري  ۀظفرنام
و میرخوانـد   ،نیالسعد مطلع مؤلف ق، 887 ۀسن یمتوف يعبدالرزاق بن اسحاق سمرقند

 ةدخترزادو  ریالس  بیحبمؤلف  ،ریخواندم و ق 903 ۀسنمتوفی ، الصفا ضۀرومؤلف  ،محمد
 اتیادب به دهیپسند يها خدمت یسینو  خیتار در هم ریغ و ق 942 ۀسن یمتوف ،رخواندیم
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ـ ن ،بـزرگ  يو عرفـا  ینـام  ياز شـعرا  ،یجـام  عبدالرحمن موالنا و کردند یفارس در نثـر   زی
را در شرح حال عرفا  االنس نفحاتبپرداخت و  گلستانرا به تقلید  بهارستانکرد و  ییکارها
1099 - 1098 :1376 ، بهار( ساخت نمدو.(  

 مراتـب  در فراوانـی  شـاعران  و بـوده  ررونقپ بسیار تیموري هرات در ادب وشعر  بازار
 دانـش  هـر  از بـیش  ادبـی  علـوم  بهگفت  یدبا ،اصل در. اند  کرده ظهور دوره این در مختلف
  ).313: 1386 یان،جعفر( دش میتوجه  یموريت دورة در دیگري
  
  تیموري عهد در فارسی نثر 1.9
از  ینثـر فارسـ   ،دوره یـن در ا .داشـت  مساعدي نسبتاً وضع تیموري عهد در فارسی نثر

 شـده بـود   یـک نزد يعاد سادة سبک به و خالص مغول عهد فنی و صنعتی هاي  مبالغه
 تـر  کـم عهـد   یـن در آثـار منثـور ا   یکهن فارسـ  ۀلهج یاتوجه به روش  .)227: 1356صفا، (

 یعموم یباتکه در آن به استعمال اصطالحات و لغات و ترک یروش تر بیشملحوظ است و 
گفت که روش معمـول و متـداول عهـد     یدسبب با ینزمان توجه شود متداول بود و به هم

 يبه جـا  ،یکنل ،دوره کم است ینآثار مصنوع در ا. سبک ساده و روان در نثر است یموريت
 یکیکتاب را به  خواستند یم که جا هر موارد این نظایر و ها در مقدمات کتب و سرفصل ،آن

 آمـد،   می بزرگ رجال و امیران نام وقایع ذکر در که مواردي در یا ندکن یمرجال تقد یااز امرا 
 اصـل  کـه  شـده  ذکر يحد به ابتکاري و ابداعی عناوین و القاب و رفته کار به بسیار تکلفات
  ).همان( است برده میان از را مطلب
  
  آن از بعد و تیموري عهد در نثر سبک 2.9

ـ    ۀمیان یعنی ،حد متوسط) قرن نهم( یموریانت ةدور در نثر سبک همـان   ،ینثر سـاده و نثـر فن
 و جـامی  و اسحاق بن عبدالرزاق چونهمدوره  ینبزرگ ا یسندگاناست که غالب نو یسبک

 از را عبـارت  ها ینا ۀهرچند هم .اند  بسته کار به خواندمیر و میرخواند و ابرو حافظ و کاشفی
 کـه  ــ  و وصـاف اسـت   ینیعطاملک جـو  هاي  نوشته ها آن همۀ مأخذ و کرده نقل دیگر یک
 رسـیده  میرخوانـد  و عبـدالرزاق  و شـامی  نظام به و دهکرساده  یدرش خواجه رااز آن  يقدر

 انـد   فراسـاخته  را آن یـر حق ةعقید به و برده دست عبارات آن در دیگران و خواندمیر و است
  .)1114: 1376بهار، (
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  تیموري عصر نامورخ .10
 ،دانشـمندش  یـر و وز حسـین  سلطان يابوالغاز یموریانعصر ت پرور فرهنگ هاي شخصیت از

مرکـز   یـرش مـرد و وز  یندربار ا .اند  کسب کرده یانیشا یتشهرت و اهم ،یینوا امیرعلیشیر
 حسـین  دولتشـاه،  چون نویسندگانی و نامورخشاعر و  یِجام. فضال و شعرا و هنرمندان بود

 ماننــد نویسـی  و خـوش  ،مظفـر  بهــزاد و شـاه  یـر نظ ییو نقاشـان توانـا   یرو خوانـدم  ،واعـظ 
در رفـاه و   ،یینـوا  یشیرعل ،او وزیر و امیر این حمایت و تشویق پرتو در مشهدي   علی سلطان

  ).619: 1374 ي،راوند( زیستند  یم یشآسا
  
  خواندمیر تاریخی و ادبی هاي  آفرینش .11

 یخْاگرچـه تـار   .بـود  اسـتاد  )یخو تـار  ،شـعر، انشـا  ( هینـ در سـه زم  ،به طور قطع ،خواندمیر
تخلـص   »خمـور « اشـعارش  در خود که اي  به گونه ؛آمد  می شمار به يکار و ۀزمین ترین  یاصل

شـعر، او خـود را از    عرصـۀ  در. داشـت  اشـتهار  پیشـه  همین به نیز خود عصر در و کرد  یم
  ).367: 1381 منفرد، یفراهان( انگاشت  یاز معاصرانش برتر م یاريبس

  
  شاعر خواندمیرِ 1.11

 بـوده  یـز شـاعر ن  ،کرده آشکار نثر در را خود مهارت و نوشته که کتبی از غیر خواندمیر
بلکه از متوسط هم  ،متوسط یرانمشهور ا ياگرچه اشعار او نسبت به اشعار شعرا .است

البته ( آن زمان را يشعرا یرو اشعار سا یریماو را درنظر بگ یتکه موقع یوقت ،است تر یینپا
 يشـعرا  ینرا در شـمار بهتـر   یرخوانـدم  ،یمسند و مالك سنجش قرار دهـ ) یاز جام یربه غ

 و مراثـی  شـده  دیـده  چـه  آن او اشـعار  از. شناسـیم   یقـرن دهـم مـ    یـل اواخر قرن نهم و اوا
 میـرزا  سـام  کتـاب  جـزوات  از یک در آخر هر السیر حبیبکه در  ياشعار یااست  تاریخ ماده
  ).»ید« :1324 یی،نوا( است آمده

 یحتصح خواندمیراز  ياشعار یع،وقا یخمعماها و توار یرادلفظ دوم از خاتمه، در ا در
هسـت کـه در آغـاز     خواندمیراز  یاديز اشعار مراثی و ها  تاریخ ماده یناز ا یراما غ ،شد
اشعار مناسب  ینا یکه گاه ـ است سروده کالم و بیان مقتضاي به ها نامه بین در و ها  نامه

 از نامه بین در که جا کرده و هر یتجانب امانت را رعا نامی نامۀدر  يو. و خوب است
 از ،نداشـته  یو اگر از نام او آگاه ،کرده ذکر را شاعر نام کرده استفاده شعرا دیگر اشعار
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 »ۀقایل الادري« و ،»ناظمه الادري« یا »الفضال   من لواحد« یا »الشعرا   من لواحد«چون  عباراتی
  .استفاده کرده است

  :الفضال من لواحد
  يپــرور ذره عجــب آفتــاب ز نبــود    يانـور  دیتـو خورشـ   ریحق ةذر من
 ةتهـران، بـه شـمار    دانشگاه مرکزي کتابخانۀ در محفوظ ،نامی نامۀ یخط نسخۀ خواندمیر،(

  .)7: س ،50: گ، 3411
  :ۀقایل الادري

ــا ــار قیحق ــه يدث ــر ک ــ فک ــان اســرار در    قشیدق ــد عرف ــکاف کن   یموش
ــرب    بــود زدیـ خ کــه يغبـار  هــر هـم  و ــدلش مش ــه از ع ــاف جمل   یک

  )همان(

 هـاي   نامـه  و کـالم  خـالل  در شـعرا  دیگـر  از اشـعار  آوردن که است الزمنکته  این ذکر
  .فارسی ادب بر او کامل تسلط از است اي  نشانه خواندمیر
  :نظامی
ــرد آن از ــد س ــا آم ــاخ نی ــدالو ک   زی
  

  زیـ خ دتیگو يکرد گرم جا چون که  
  :نظامی  

  اوسـت  خاك خرد که مرسل احمد
  

  فتـراك اوسـت   ۀبسـت  جهان دو هر  
  :عیلااسم کمال  

ـ  زلـف  سـر  به رسد ینم زانم   دسـت  اری
 

  دسـت  روزگـار  مـرا  بخـت  ست برتافته  
 

 خ،بـه عنـوان مـور    ،باشد کـه شـهرت او   یلدل ینبه ا خواندمیر اشعار بودن متوسط شاید
 ادبی هاي  از تذکره یاريدر بس و کرده رنگ کم و داده قرار تأثیر تحت شاعري به را او اشتهار

  .)368: 1381 فراهانی،منفرد ( است نشده برده نام وي از
  
  منشی خواندمیرِ 2.11

 دولتـی  و دیـوانی  هـاي   مسـئولیت  یـا  پرداخت  یم یخبه نوشتن تار که آناز  يجدا خواندمیر،
 چـون همخـود   یممخـاد  یـوانی دسـتگاه د  یاناز منشـ  یکـی  وا .بود نیز توانایی منشی داشت،
 میـرزا،  محمـدزمان  شـیبانی،  محمـدخان  میرزا، الزمان  یعسلطان بد یقرا،با یرزام حسین سلطان
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 از که مانده برجاي وي از متعددي هاي  نامه. بود یونهما یرالدینو نص ،بابر محمد الدین  ظهیر
 .)همان( است کرده قلمی دیگر اشخاص براي شخصی جانب

حضـرت   بیـان  الهـام  زبـان  از بـابر  محمـد  ظهیرالدین پادشاهی حضرت مکتوب جواب
 کتابخانـۀ  در محفـوظ  ،نامی نامۀ یخط نسخۀ خواندمیر،(محمد زمان بهادر  يسلطان ابوالغاز

 خواندمیرکه  است اي نامه از اي نمونه )6 :س ،4 :گ ،3411 ةبه شمار تهران، اهگدانش مرکزي
  .انشا کرده است یگربه شخص د یاز جانب شخص

  
  خمور خواندمیرِ 3.11
 خـود  او. است بوده نویسی تاریخ خواندمیر یو فرهنگ يفکر يتکاپوها ۀعرص ترین مهم
 نگـارش  اگـر  کـه  اسـت  کرده کیدأت و ستوده زمینه این در را خویش توانایی شعري در

را خجـل   ،یمـوري عصر ت ةرآوازپ نگار تاریخ یزدي، علی الدین شرف ،کند آغاز را تاریخ
  .خواهد کرد
ــفر دل يا  ظفرنامــــه ســــمینو  بیــ

  
 یبشـک  یـد ربا هـا  جـان  ز مهـرش  که  

ــرد   ــن ب ــترت حس ــوش آن بی  دل ه

  
ــل    ــردد از وي خجـ ــرف گـ  روان شـ

 نامیـده  هرات نویسی تاریخکه مکتب  دانست اي یرهحلقه از زنج ینآخر یدرا با خواندمیر  
ـ  شمار بههرات  ادبی ۀاز حلق یکه خود بخش ،مکتب این. شود یم بـه   خوانـدمیر بـا   ود،ر یم

 يصـفو  نویسی تاریخ با چهره همان توسط و یافت دست خود هاي نمونه ترین از کامل یکی
حلقـه   ینبه صورت نخست خواندمیر ،یقتدرحق ،و یافت پیوند هند تیموریان نویسی تاریخو 
 ،میرخوانـد  ،او یـی دا یـري به تعب ،یا پدري نیاي. درآمد نویسی تاریخ یدجد ةیردو زنج یناز ا

 از نیـز  خـود  کـه  بود تاریخ دانش در او معلمان نخستین از یکی ،الصفا ضۀرو یختار نویسندة
 ییآشـنا  نویسـی  تـاریخ دانـش   بـه  میرخواند. آید یم شمار مکتب هرات به ۀبرجست هاي چهره

کـه خـود هـم بـا      ،نوایی. کرد می توجهاو  به یینوا امیرعلیشیر یلدل ینکامل داشت و به هم
کـه   خواسـت  یراز خواندم ،داشت یدرخور توجه یخیتار ینشآشنا بود و هم ب یخدانش تار

بـه   ،نـوایی  یشـیر عل ،گونـه  ینبد. یسدبنو یقرابا حسین سلطانجهان را از آغاز تا زمان  یختار
در  يو یبانپشـت  یننخست ،درحقیقت ،و نویسی تاریخ ۀدر عرص ،خواندمیرمعلم  ینعنوان دوم

 احـوال  و تـاریخ  ةسخنان آنان دربار یینوا یشیربا عل خواندمیر هاي نشست در .راه درآمد ینا
  .)271 -  269: 1381منفرد،  یفراهان( است بوده گذشتگان
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  تاریخ نگارش در خواندمیر بینش و روش. 12
 بود شده پیدا فارسی، زبان ویژه به نویسی،  تاریخ در بعد به هفتم سدة از که توجهی و اقبال

 تیمور بازماندگان و ـ است ایران بر مغول استیالي یادگارهاي از امر اینـ  یافت استمرار
 زمان وقایع ضبط به را نویسان  تاریخ و داشتند توجه امر این به مغول ایلخانان مانند هم

 به تیموریان توجه همین ۀنتیج در نیز خواندمیر .کردند می وادار فارسی زبان به خود
 ۀعرص در تیموریان عصر ریگ مرده وارث باید را او ،درحقیقت ،و کرد ظهور نگاري  تاریخ
  .دانست نگاري تاریخ

 چندان هایش دلبستگی که گفت باید خواندمیر توجه و عالقه مورد هاي موضوع دربارة
 شرح به اي  ویژه توجه دوران این نویسندگان. ندارد یاختالف معاصرانش و پیشینیان عالیق با

 از است مشحون خواندمیر تاریخی آثار. دارند گوناگون هاي جنگ و نظامی امور جزئیات
 هاي  حوزه در قدرت مدعیان و ،امیران حکمرانان، میان نظامی گوناگون هاي درگیري

 و دارد هایی اختالف معاصرانش دیگر با زمینه این در خواندمیر که آن با. مختلف جغرافیایی
 شاعران، عالمان، حال شرح از و پردازد  می خود عصر فرهنگی زندگی به آنان از بیش

 ها  چهره ینا ةدربار ،مجموعدر  ،راند  یروزگار خود سخن م یرانو ام ،وزیران صدور،
  ).377:همان( کند  نمی ارائه شفافی هاي  یآگاه

. بود خود گذشتگان طریق رو دنباله ابداعی، هاي  جنبه برخی در خواندمیر روش، نظر از
 در که کرد  یم نقل ياز کتب محدود شد  می مربوط خود از پیش روزگار به چه آن او

 سونگري یک گرفتار نگاران تاریخاز  یاريمانند بس یزن یرخواندم). 378: همان( بود دسترسش
 مهمی بسیار بخشاز  او .است انتقاد درخور و دار جهت بسیار خواندمیر تاریخی بینش .بود
 اي  گونه به را آن که کوشیده یا نیاورده میان به سخن خویش عصر سیاسی هاي جریان از
که  یدادهاییرو ۀدر عرص ،خواندمیرگفت  یدکالم با یکدر . در آثار خود بازتاب دهد یگرد

 امیرعلیشیراز  ناپذیرانکار اي  به گونه ،شود  یمربوط م یقرابا حسین سلطان يبه دوران زمامدار
 تواند  یکه م ،سیاسی رویدادهاي جزئیات از بسیاري ذکر از او. است کرده داري جانب نوایی

 را مسائل از برخی گاهی حتی و کند می خودداري رساند، یاري امور حقیقت شدن روشن به
 روایات و اخبار سطح در تیموري عصر تاریخ نوشتن در خواندمیر. دهد می جلوه وارونه نیز

 معنی تمام به او قلم. دکن   نمی تالشی هیچ یدادهابه عمق رو بردن راه براي و ماند  می باقی
باشد، چه محمدخان  یینوا امیرعلیشیرچه  ؛ممدوحانش و مخادیم خدمت در است قلمی

  ).379: همان( یگورکان یونچه هما ،یبانیش
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  خواندمیر آثار .13
 ازتا به هنگام مرگ حدود چهل سـال   یاو از آغاز جوان .بود رکارپ اي  نویسند خواندمیر

 .نبود مطلوبی و مناسب شرایط در چندان که حالی در ،کرد کار این وقف را خود زندگی
 به خود ازـ  است یختار یراموندر پ تر بیش که ـ یدوره آثار گوناگون و مهم ینا یدر ط

 کـرد   مـی  تجدیـدنظر  خـود  آثـار  در یافت  می فراغتی و فرصت هرگاه و گذاشت یادگار
 آثـار  ،اسـت  مقالـه  ایـن  موضـوع  که ،نامی نامۀ کتاب عالوه بر ،يو .)27: 1378 خواندمیر،(

  :کنیم یم معرفی اختصار به که داشته نیز دیگري
  
  مآثرالملوك 1.13

 اسـت  ییهـا  حکایـت  شـده،  نگاشـته  آن از قبـل  یا م 1498 /ق 903 سال بهکه  ،مآثرالملوك
 یمانـۀ آن را همراه بـا سـخنان حک   یسندهکه نو یریهو امور خ یمقررات مملکت یرامونپ تر بیش

 ،اثـر  ینا .است آورده گرد یخیتار یبِو خردمندان روزگار گذشته به ترت ،پادشاهان یامبران،پ
 بـه  و یافـت  نگارش نوایی امیرعلیشیر تشویق به د،ریگ می را دربر حسین سلطانکه تا روزگار 

). 27: همـان ( است شده منتشر و چاپ محدث میرهاشم تصحیح به کتاب این. شد تقدیم او
  ).371: 1381 ، منفرد فراهانی ←(است  یدهنام »التواریخ لب«اثر را  ینا يمنزو

  
  االخیار احوال بیان فی االخبار ۀصخال 2.13
 يشـده و رخـدادها   یفتـأل  مـآثرالملوك که پس از  یعموم یخاست در تار يمختصر کتاب

 یفاثر بعدها اساس تـأل  ینا. گیرد  می دربر م 1470 /ق 875را از زمان خلقت تا سال  یخیتار
از  یهـرات و ذکـر احـوال بعضـ     یفکـه در توصـ   ،کتـاب  ۀخاتمـ . قرار گرفت السیر  حبیب

 همـت  به نخست بار کتاب این. است برخوردار اي  یژهو یتاز اهم ،ستا میرخواندمعاصران 
ـ  در خورشـیدي  1324 در اعتمـادي  گویـا  سـرور  شادروان  1345و سـپس در   آریانـا  ۀمجل

 اثـر  این دیگر بار، 1373 در. رسید چاپ به صورت کتاب مستقل در افغانستان به یديخورش
 در کـه  ،را یادشـده کتـاب   یشـان ا یاگو ؛شد چاپ تهران در محدث میرهاشم آقاي همت به

  ).28 -  27 :1378 خواندمیر،( اند  نکرده یترؤ ،رسیده چاپ به کابل
احتمال داده شده  یحت. باشد الصفا ضۀرواز  اي  خالصه کار این که دهد  می احتمال الیوت
  ).371: 1381 منفرد، فراهانی ←(باشد  السیر حبیبکتاب  یۀکتاب طرح اول یناست که ا
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  االخالق مکارم 3.13
 تـا  برآمـد  درصدد ،االخبار صۀخالو  مآثرالملوكدو اثر نخست خود،  یانپس از پا ،خواندمیر

 زیـرا  آورد، وجـود  بـه  یینـوا  یرعلیشیرام يو معنو يو آثار ماد یزندگان دربارة دیگري کتاب
در  ،بنـابراین . بـود  پیمـوده  را کمال و ترقی مراحل پرور  دانش یرآن وز یتحما سایۀ در وي
 یـن در ا یسـنده هدف نو تر بیش. کرد یفرا تأل االخالق  مکارم یرام زندگانی هاي سال ینواپس

 بیـان  و نیـک  نـام  ماندگارسـاختن  نیـز  و نـوایی  یرعلیشیراز ام يو سپاسگزار یکتاب قدردان
 یبرخـ  ياز سو یزامر ن ینهم البته،). 31: 1378 خواندمیر،( است بوده وي ارزشمند خدمات

 نیـز  االخـالق   مکـارم کتـاب کوچـک    شدن نوشته .نسبت داده شد خواندمیر سونگري یکبه 
 کـرد   مـی  زنـدگی  آن در کـه  اي  دوره در خوانـدمیر  سیاسـی  هـاي  گـرایش  بـا اسـت   مربوط

  ).375: 1381 منفرد، فراهانی  ←(
 ق 906در  ییبرساند، نـوا  پایان به را خود اثر خواندمیر که آن از پیش تصادف، حسب بر

اثـر را بـه    ینخود، ا یمرگ حام بارةبخش در یکبا افزودن  ،ناگزیر به نویسنده و درگذشت
 حسـین  سـلطان به  خواندمیربود که  یکتاب نخستین این ،البته ـ کرد یمتقد یقرابا حسین سلطان

نگـارش   ۀهرات بـه رشـت   یموریانکه با نثر مصنوع روزگار ت ،کتاب این در. دکر یمتقد یقرابا
 دیگـر  و آورده موضوع با متناسب را کریم نآقراز  یاتیدر آغاز هر بخش آ یردرآمد، خواندم

 ایـن . اسـت  بخشـیده  زینـت  عربـی  و فارسی اشعار و احادیث از هایی قول نقل با را مطالب
شده باشـد،   یمتنظ یخیتار یدادهايرو یرس اساس که بر ،ییشرح حال نوا ،یقتدرحق ،کتاب
 زنـدگی  هاي  جنبه ةدربار یلتفص به یسندهکه نو یخیتار ـ یاست ادب ياثر تر بیش بلکه ،نیست

 یبا وجود اختصار، شامل اطالعـات  ،کتاب ینا ،حال هر به. گوید  می سخن خود حامی کار و
 یـک  و مقدمـه  یککه از  ،ارزشمند منبع ینا به .است یامدهدوره ن ینا آثارِ دیگراست که در 

 ایـن  در انـدمیر خو که چنان شد؛ بسیاريتوجه  یرخواندم یاتدر زمان ح ،شده تشکیل خاتمه
  .دارد تمام اشتهار امام فرق میان در االخالق  مکارمکه  نویسد  می زمینه
  
  دستورالوزراء 4.13

 حال شرح کتاب این در او .دارد نگاري  حال شرحِ ۀجنب ،خواندمیر دیگر اثر ،دستورالوزراء
 و برخیـا  بـن  آصـف  حـال  شـرح  آن از پـیش  و کرده ذکر را اسالمی دوران وزیر 272

 وزیران از یکی نام به ق 906 در را کتاب این خواندمیر .است آورده را حکیم بوذرجمهر
 ایـن  در او حـال  شرح شگفتی کمال با که ،محمود الدین  کمال نام به بایقرا حسین سلطان
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 نِشد نگاشته سال براي تاریخی ماده چنینهم دستورالوزراء و دهکر یفکتاب ذکر نشده، تأل
  ).372: همان( داردآن 

  
  الصفا ۀضروجلد هفتم  5.13

 ادامـه  را خود نیاي کار دنبالۀ خواندمیر درگذشت، م 1497/ ق 903 در میرخواند که هنگامی
 و اسـت  میرخوانـد  هـاي   از نگاشـته  یباچـه بخش کوتاه د اًظاهر کهاند  آن بر پژوهشگران. داد

نقل کـرده   السیر حبیبکه آن را از کتاب  است یرخواندم هاي  نوشته از کتاب هاي بخش سایر
شهرت دارد  یزن الصفا ضۀرو تکملۀکتاب به نام  ینا. افزوده است الصفا ضۀروو بر جلد هفتم 

  ).3: 1378 خواندمیر،(
  
  بشر افراد اخبار فی السیر  حبیب 6.13
 و خلفا واسالم  ظهور ازسلف  یايانب یخفارس، مشتمل بر تار یعموم یختار السیر حبیب

 ةشـیو بـه سـبک و    يتا حـد  خواندمیر، الدین  غیاث تألیف صفویه، ظهور تا آن سالطین
 است نوشته هرات، وزیر ،هللا  یبرا به نام خواجه حب یشکتاب خو مؤلف. ستالصفا ضۀرو
 مطالـب  تنـوع  و جامعیـت  از گذشـته . جاسـت  آن از السـیر   حبیبو نام ) ق 935 - 927(

 تراجم بر احتوا همچنین و انبیا قصص بر اشتمال است، کتاب این مزایاي از که تاریخی،
خاص  توجه درخوررا  السیر حبیبکتاب  یاز رجال عهد اسالم یادينسبتاً ز ةعد احوال

و حوادث طلوع  یموریاناواخر عهد ت یعکرده است و مخصوصاً از جهت اشتمال بر وقا
و تهران چـاپ   یدر بمبئ السیر  حبیبکتاب . دارد یاربس یتاهم یهصفو اسماعیل شاهو  یهصفو

 اسـت  رسـیده  طبـع  بـه  السـیر  حبیـب  رجـال جداگانه به نام  یزرجال آن ن ةتذکر .شده است
  ).832 - 831: 1345مصاحب، (

  
  التواریخ منتخب 7.13

  .است آمده شمار به یراز آثار خواندم یکی السیر  حبیب یختار ۀمقدم در اثر این
  
  نامه همایون یا همایونی قانون 8.13
بـه   ،هند تیموري دودمان پادشاهان از همایون، دربار در که است خواندمیر آثار از دیگر یکی
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 در همـایون  که قوانینی و قواعد بیان به کتاب. است شده تقدیم او به ونگارش درآمده  ۀرشت
 کتـاب  این یرخواندم. پردازد می يو یآثار عمران همچنین و کرده وضع خود حکمرانی عصر

 چهـار  از بیش و کرد یفتأل ،بود یارگوال قلعۀ در همایون که م، 1531 -  1530/ ق 937 در را
کتـاب   یـن ا. داد اختصـاص  القاب، او، با انواع صفات و یشکتاب را به ستا مقدمۀ از هصفح
  ).375: 1381 فراهانی،منفرد ( است یرخواندم یفتأل ینآخر

 جهـت  بـه  و کـرده  اعتـراف  خوانـدمیر  دانشمندي به بارها هند، مغولی امپراتور همایون،
ـ  ابوالفضـل . بـود  دهکر اهدا »امیراالخبار« عنوان او به وي مقام از احترام و داشت پاس  ی،دکن

 .اسـت  کرده یاد احترام به خواندمیر از و گرفته بهره کتاب این از اکبر، الدین  جالل نگار تاریخ
 ینحسـ  یتارزشمند محمد هدا ۀو مقدم یحهند به تصح ةقار  شبه در بار یننخست نامه همایون

 خاتمـۀ و  مـآثرالملوك محدث همراه با  یرهاشمبار همان چاپ به همت م یگرچاپ شد و د
  ).31: 1378 خواندمیر،( رسید چاپ به ایران در دمجل یکبه صورت  االخبار  صۀخال

  
  نامی نامۀ 9.13

  نگاري  نامه یا ترسل 1.9.13
 گـاه  و نظـم  بـه  هـم  و نثـر  بـه  هـم  که است نگارش فنون ترین  قدیم از نگاري  نامه یا ترسل

ل  يلغت در معنـا  ارباب. شود  می دیده فارسی زبان تاریخ در نثر و نظم از اي  درآمیخته ترسـ 
 همـین  در نیـز  منشـآت . دیـوانی  هـاي   روش از آگاهی و استنوشتن نامه و رساله : اند  گفته
بـه   »انشا« ریشۀ از منشآت جمع .»ها  نامه لئرسا« ،»مکاتیب« يقرار دارد به معنا ییمعنا ةحوز
 قالـب  در منشـیان  چـه  آن دیـوانی  اصـطالح  در. اسـت  »پردازي  سخن«و  »نویسندگی« یمعن

  ).»ترسل« یلذ: 1376انوشه، ( نگاشتند  می کارها دستور و ها  نویس پیش
 هـاي  از فرمـان : سـت ا تیآمنش شاملاثر  این .است خواندمیرآثار  یکی دیگر از نامی نامۀ

نام   نامی نامۀ. و عامه يبه اشخاص دربار یو مناسبت دوستانه هاي نامه تا گرفته تیموري دربار
به عنوان دستور کتابت و انشا  خواندمیررا  ها آن که منشآت و مراسالت از است اي مجموعه

 اسـت  آورده جمـع  پیشـینیان  دربـاري  رسـمی  مکاتیب و رسائل از ترسالنو م یانمنش يبرا
  ).»یج«: 1324 یی،نوا(

  نامی نامۀ نگارش 2.9.13
  :و چگونگی نگارش آن نوشته است نامی نامۀ دربارةاثر  این دیباچۀدر  خواندمیر
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 کـل  علیـه  یسـر  رب ع ،»خوانـدمیر «بن همام المدعو به  الدین غیاث یرحق ذرة و فقیر بندة و
 طایفـۀ  آن احسـان  خـوان  خـوار  ریـزه  و سـخنران  طبقـۀ  ایـن  خرمن چین خوشه که عسیر،

 و رشد سن مبادي از یزلی لم ارادت محض به بلکه ازلی مناسبت حسب به است مکان یعال
همـواره   کرده، تجاوز مرحله هشت هفت اربعین حدود از عزیز عمر سنین که غایت تا تمیز
ـ  راغب و مایل بدیع منشآت اماليو  یبغر مؤلفات انشايبه   شـواغل  از گـاه  هـر . بـود  یم

ـ  اشتغال آیات بالغت عبارات و الفاظ سواد به داد یم دست فراغتی اندك جزئیه  و نمـود  یم
 واسـطۀ  به ایام ایندر  که آنشد که با وجود  بضاعت یب ینا یعتعادت طب مثابۀ به معنی این
 آن اجزاي بینا دیدة و تنیده انشا مناکب بر نسیان عناکب نهار و لیل ئبروزگار و مصا یبنوا
 سـطري  که شد پیدا خاطر در اندیشه ایندر سر و  یالخ ینا ندیده، فراموشی طاق بر جز را

ل  یوةدر ش پسند دل الفاظ و آورد ظهور صفحۀ بر ضمیر نهانخانۀ از چند یفبـر صـحا   ترسـ 
 بـه  االحتشام يذو ینسالط یربر مناش يطبقات انام و محتو یبمشتمل بر مکات. خواطر نگارد

 جاللـه  جنـاب  جـل  پادشـاهی  حضرت نهایت بی یمن و الهی نامتناهی فضل فیض به اندك
 خـاطر  مکنـون  چه آن و رسید فعل رکزم به قوه حیز از عزیمت این کماله بکنه االحاطه عن
به سرحد وضوح  یکتکلف و اغالق دور و نزد یوةاز ش. گردید اهتمام خامۀ مرقوم بود فاتر
. عـاري  عاریـت  عیـب  و نقصان وصمت از و خالی استعاره و مجاز خال و خط از ظهورو 

 خـواطر  افـزاي  فـرح  منظومـاتش  اشارات و اولواالبصار ضمایر زداي غم منشوراتش عبارات
 يشـورا  مجلس کتابخانۀ در محفوظ ،نامی نامۀ یخط نسخۀ خواندمیر،( مآثر فضیلت منشیان
  ).17: س ،3 :گ: 2 مج ی،اسالم

  خواندمیر زبان از نامی نامۀ تبویب 3.9.13
از یک دیباچه و چهارده فصل و در هر فصل از چندین بخش تشکیل شده اسـت   نامی نامۀ

  :شده است یاد »لفظ«و نام بخش با عنوان  »سطر«که نام فصل با عنوان 
 سـمت  قرین فصاحت خامۀ سحاب رشحات از آیین بالغت این بساتین ریاحین چون و

 یو لطافـت معـان   نامی نامۀ فریب دل الفاظ قیمت و گشت موسوم »نامی نامۀ« به پذیرفته نمو
ران  نظردر  یگرام یفۀصح ینا یببر ز آللـی  آبـدار  جـواهر  عقـد  از سـخنوري  بـازار  مبصـ 

  .درگذشت شاهوار
ــا     سـت  آشـنایی  شـهر  ز کـه  کس آن ــاع م ــه مت ــد ک  ســت یکجــایدان

 ضمن بر آثار بدایع مرقومات این مناشیر صحایف و لطایف مکاتیب این صفحات نامدار و
 چون عارض از ارتیاب نقاب و نمود خواهد ظهور جلوة خاتمتی و سطر نه و عنوانی
 و تفصیل بر اهتمام و سعی فروغ و یابد یم تحریر سمت نسق بدین گشود، خواهد آفتاب
 ذکر و کتابت صنعت ظهور بدایت بیان در اول لفظ لفظ، دو از مبنی عنوان. تابد آن تبیین

 جهت خاتم ترتیب سبب اما... محشر روز شفیع و خیرالبشر حضرت مکاتیب ابتداي
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 پناه، یکه حضرت ختم هجرت، از ششم سال در که شد آن اسالم در مکاتیب مهرکردن
را به  یشاناشرف نوشته ا ینقصد فرمود که مکتوب به سالط م،و آله و سلّ یهاهللا عل یصل

 یروم و بعض یصرکه به مجلس ق ،از صحابه یجمع یددعوت نما یعتاطاعت احکام شر
که به خاتم مختوم نباشد  یکه هر مکتوب یدندبه عرض رسان ،بودند یدهاز ملوك رس یگرد

 حضرت آن جهت تا فرمود اشارت آخرالزمان نبی آن بربنا  نمایند، ینم ياعتبار ینسالط
محمد  یننمودند و نقش آن نگ یبترت ،از نقره بود یامآن به الت ۀو حلق ینکه نگ خاتمی،
 احکام آن از بعد فرمود نقش مهر در یزرا ن »اهللا الّا اله ال« یبۀط کلمۀ قولی بر و بود اهللا رسول
کرده به اتخاذ خاتم و  السالم، و ۀالتحی یهعل یراالنام،حضرت خ سنیۀ سنت به اقتدا اسالم

 در محفوظ ،نامی نامۀ یخط نسخۀ همان،... (مبادرت نمودند و یرو مناش یبمکات مهرکردن
  ).17: س ،4: گ، 3411 ةبه شمار تهران، اهگدانش مرکزي کتابخانۀ

  نامی نامۀ نثر سبک 4.9.13
 خراسـان،  ایـران،  هجري نهم سدة هاي فرمان و اسناد، تاریخی، هاي نامهة دربردارند نامی نامۀ

سبک نثر عصـر   اساس بر ها نامه. آن است نگارندة لطیف احساس از سرشار و النهر و ماوراء
 بـاب  از. معطوف گشـته اسـت   یو روان یسادگ ياز نثر متکلفانه دور شده و به سو یموريت

 و انـد  که کتابت کـرده  یکتابت اثر و اول کسان یچگونگ ةکه دربار ،اثر ینا یباچۀدر د ،نمونه
  :خوانیم می اند، گرفته دست در قلم

ــا امــی  نـون  و کـاف  ورق بـر  قلم راند   فــزون علــم بــه کــه دان
 ،الجـرم » سیادر بالقلم کتب من اول«علیه شرایف التحیات و کرایم الصلوات فرمود که 

 یساتفاق دارند که صنعت کتابت به امداد قلم و مداد مخترع ادر یخو تار یرفن س يعلما
اعتبار  یتاخبار به مز يعلما یارکه از جمله اخ االخبار، و کعب .السالم یهعل ،است یغمبرپ

 السالم، یهعل صفی، آدم فرمود کتابت آغاز که کسی اول که است کرده اخباراشتهار دارد و 
اما در مکتوبات  شده، واقع سال سیصد به حضرت آن فوت از پیش صورت اینبود و 

که آن حضرت بر گل کتابـت   یراز نداشته، مدخل قلم و مداد و کاغذ السالم، یهعل ،آدم
  ).همان(کرده 

 در که بوده سایرین و امرا به القاب دادن دوره این نثر سبک بارز ویژگی دیگر از
: چون یالقاب کنیم؛ یم مشاهده خوبی این ویژگی را به، نامی نامۀ رساله، این جاي جاي

. رفت یم کار به ینسالط يکه برا »فتهأر و احسانه و بره العالمین علی افاض«و  »ملکه خلداهللا«
 و قضات ؛»مملکته ابد و سلطنتها خلداهللا«: ینسالط حرم :یرینسا يشکل برا ینبد همچنین،

 مداهللا«: متصوفه و مشایخ ؛»کماالته وفور و بمکانه العز الشریعه شأن تعالی اهللا اعلی«: علما
 در. »التناد یوم الی العباد مفارق علی احسانه و عاطفته ظالل تعالی خلداهللا«: وزرا ؛»تعالی
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و  خواندمیرشده است که  آوري معجاز این القاب اي  مجموعه نامی نامۀ یانیصفحات پا
کاتبان آن است که  یقۀو طر یانمنش وظیفۀ: در مقدمات فن انشا«کاتبان آن را با عنوان  یدشا

 دارند مقابلاو  مرتبۀ مناسب دعاي به کس هر ذکرمکتوبات و صدر مفاوضات  يدر اثنا
  .اند کرده نگارش) 8، س 3گ : همان( »است مسطور که چنین

  نامی نامۀ بالغی ویژگی 5.9.13
 از یکـی . اسـت  مشهود کامالً دوره این شعر و نثر در بدیعی صنایع از استفاده: بدیعی صنایع
 یـک بـه ذکـر    ،اختصار یترعا يبرا. است یهتشب رفته، کار به مکرر نامی نامۀکه در  صنایع،

  : شود  مینمونه اکتفا 
 خانـۀ  شیشـه مفارقـت سـنگ تفرقـه در     یاما یندر ا که آن نماي صواب راي منقوش هذا بعد

 اگـر  کـه دسـت داد   یبـه و نوائـب عج  یبهغر ۀافتاده آن مقدار حادث یارد ینساکنان ا یتجمع
  ).7: س ،79: گ: همان( اند نموده یبترت يمجلد ،شود آن کتابت متصدي کسی

 کـه  بـارزي  هـاي  ویژگی از یکی و یافت توان یم اثر اینسطور  تر بیشو جناس را در  سجع
  :است همین کند تر خواندنی را اثر این تواند یم

 و کـامرانی  و سلطنت چمن از اعتقاد و مودت شمایم نسایم و وداد و محبت روایح و فوایح
 ملـت  و ملـک  ریاض رسیده و وزیده اوقات و ازمنه ایمن در بنا جهانبانی و خالفت گلشن

 یخطـ  نسـخۀ  همـان، ( بخشیده نظارت و طراوت را دولت و دین گلزار و گردانید معطر را
 ).5: س ،8: گ: 2 مج ی،اسالم يشورا مجلس کتابخانۀ در محفوظ ،نامی نامۀ

 الي  در البـه  یثو احاد یات،روا یات،استفاده از آ خواندمیرنثر  خصوصیات از دیگر یکی
 اي گونه به اثر این در خواندمیر. برد پی زمینه این در خواندمیر تسلط به توان یم که است متن

داده اسـت   ها آن به خاصی زیبایی جمالت تکمیل در آیات از استفاده که کرده پردازي جمله
  :مفهوم جمالت ناقص خواهد شد کنیم، حذف متن از را آیاتکه اگر 

اطاعـت متابعـان    حلقۀ توفیق ملهم ارشاد به عال و عزّ مهر آن که تعالی و تبارك هللا الحمد و
 دوش بـر  را حضـرت  ایـن  ینمطاوعت موافقان د غاشیۀ و اند  کشیده گوشدولت را در  ینا

وسط السماء روشـن و   یافراد امم کاشمس ف ۀاهل عالم و عام کافۀنزد  یمعن ینچه ا ؛گرفته
 »العظـیم  ذوالفضـل  اهللا و« منبـع  از ربانی فضل عوارف لطایف به که هویداست و ظاهر و پیدا
بـه   یـزرو وهـم ت  یاحسـ  ،گشته متجاوز آن از غالم گردون خان فرجام خجسته ایام ساحت بر

 االمـن  ماالنصـر  و«که از مکمن  یمواهب لطف سبحان یفو شرا یدساحل عمان آن توان رس
 سـیاح  کـه  گذشـته  آن از احتشام آفتاب خاقان رتبت یدولت عال دربارة »الحکیم العزیز عنداهللا
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 ،نـامی  نامۀ یخط نسخۀ یر،خواندم همان،( گردید تواند آن استقساي و احصا پیرامن دوربین
  ).6: س ،11 :گ، 3411 ةبه شمار تهران، اهگدانش مرکزي کتابخانۀ در محفوظ

  
  خواندمیرمنشآت  یا نامی نامۀ هاي نسخه معرفی. 14

 از زیـاد  هاي یگیريکه پس از پ خواندمیر، منشآت تصحیح براي موجود هاي نسخه از برخی
 شناسـان،  نسـخه  ییبـا راهنمـا   ین،بنابرا. نداشت چندانی کیفیت شد، تهیه کشور هاي کتابخانه

 گردآمـده  خطـی  نسـخ  ییشناسـا  به ي،آستان قدس رضو کتابخانۀ مخطوطات بخش ویژه هب
  :کردیم استفاده آید، یم یلکه در ذ شرحی هب نسخه،شش  از ،در مجموع. پرداختیم

  
  )نسخۀ اساس( تهران دانشگاه مرکزي ۀکتابخان خطی نسخۀ 1.14

در  یقکتابخانه ثبت شده است و بـه خـط نسـتعل    یندر فهرست ا 3411 شمارة به نسخه این
 ایـن . اسـت  صـفحه  390 ودارد  ورق 195 نسـخه  ایـن . استموجود  يسطر 14صفحات 
 ازپـس   سطر چند» ...نامه این عنوان از اول لفظ اهللا بسم«: شود یم آغازعبارت  یننسخه با ا

. را نـدارد  یباچـه د یینسخه صفحات ابتدا ینا ،درواقع ،چند صفحه افتاده که آغازین عبارت
 االذعـان  واجب فرمان مضمون جمله از«: ستعبارت تمام شده ا ینبا ا یزنسخه ن ینا ترقیمۀ
جلد  يصفحه رو حاشیۀ در »927 سنۀ المبارك رمضان شهور فی تحریراً. ندارد جایز تجاوز

 یـن ا یديخورشـ  1335در  ینسخه نوشته شده است که مرحوم حـاج محمـد نخجـوان    ینا
دانشـگاه   يمرکـز  کتابخانـۀ  رسد یم نظر به. واگذار کرده است یزتبر یمل ۀنسخه را به کتابخان

نسـخه در   یـن از صـفحات ا  یدر بعضـ . اسـت  یدهنسخه را از همان کتابخانه خر ینتهران ا
. اسـت  شـده  کشـیده  خط کلمات از بعضی زیر. خورد یم چشم به ییها یادداشت ،آن یۀحاش

. اسـت » 1مـج  « ياول مجلس با عالمت اختصـار  ۀاساس نسخ ۀنسخه به نسخ ترین همانند
 تـاریخ  سه جلد روي بر. اساس کتابت کرده است نسخۀ روي از را آن کاتب رسد یم نظر به

  .ق 927 ،ق 925 ،ق 922: اند نوشته نسخه این کتابت براي
  
  يآستان قدس رضو ۀمحفوظ در کتابخان یخط نسخۀ 2.14

تـألیف   ،رضوي قدس آستان کتابخانۀ خطی کتب فهرست در 7075 شمارة به که ،نسخه این
 در، 1346سـال   ،کتابخانـه  ادارة انتشـارات  از دومبخـش   هفـتم،  جلـد  معانی،  گلچیناحمد 
  :است شده معرفی گونه این ،ثبت شده است 874 صفحۀ
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 چنـد  از مرکب یک هر سطر، نه و عنوان یک و مقدمه بر مشتمل االول ناقص است ترسلی
مشـهور   یخمؤلـف تـار   ،»خوانـدمیر «مـدعو بـه    الـدین  همـام بـن   الـدین  غیـاث  تألیف لفظ،

 لطیفه منشآت عبارت و یافته فراغت آن تألیف از هجري 925 سال به که است ،السیر حبیب
 و اسـناد  و تـاریخی  هـاي  نامـه  از مقداري بر احتواي نظر از کتاب این و است آن تاریخ ماده

محفوظ در کتابخانۀ آستان قدس  ،نامی نامۀ ینسخۀ خط همان،( است مغتنم عصري فرامین
  ).نخست برگ مقدمه،، 7075شمارة  به ي،رضو

 در پایـان لفـظ دوم از  ، نـامی  نامـۀ  هاي پس از برشمردن موضوعات سطرها و لفظ وي،
  :نویسد یم عنوان

 سـایر  و اسـت  الـذکر  خامـل  یـن فکر ا نتیجۀ تمام به مکتوبات اوایل رباعیات که نماند مخفی
 بضـاعت  بـی  این طبع منظومات از چه نآ ،یافته اندراج مناسبه محالکه در  ،ابیات و رباعیات

  ).همان( رفته آن به اشارتی حاشیه یا متن در نیست
 تـو  احسـان  ز/ پدید جودت محض از[ ] «: است ینچن يآستان قدس رضو نسخۀ آغاز

 از آن آغاز و است افتاده دیباچهاول  صفحۀ کهاست  الزمنکته  ینا ذکر .»ندید صورت چین
  :است ینچن يآستان قدس رضو نسخۀ انجام. استدوم  صفحۀ

 قاضی عنایت و بعون المنشآت الکتاب تمت. بشمر را لطیفه منشآت/ تألیفش زمان خواهی تو گر
 عشرین و اربع سنه یوم االقبال و السعاده و بالخیر ختم شوال شهر عشرین اربع تاریخ فی الحاجات

 بناحمد  يرحمت اهللا الملک الهاد یکتبه العبد المذنب ال سلّم،و  یهعل یصل المصطفی، من الف و
  ).برگ آخر: همان( تمت الراحمین ارحم یا معلمه ذنوب و ذنوبه غفراهللا اسفادي علی حسن

 تعداد ،97: نسخه اوراق تعداد. است خریده 1327 شهریور در را نسخه این قدس آستان
: خـط  ،)ییحنا( نخودي: کاغذ نوع ،)اي پارچه( مقوا: جلد نوع ،17: سطر تعداد ،193: صفحه

 ایـن . 1024 شـوال  24 شنبه سه: کتابت تاریخ اسعادي، علی حسن بن احمد: کاتب نستعلیق،
  .است شده مشخص متن در» آس« ياختصار نشانۀ با نسخه
  
  دانشگاه تهران يمرکز ۀکتابخان خطی نسخۀ 3.14

سه کتـاب   يمجموعه دارا این. استنسخ در کتابخانه موجود  نسخه به صورت مجموعه این
 ،3462: نسـخه  ثبـت  ةشـمار . اسـت  الهوري نوباوةیا  الفؤاد ةثمر و ،نصیرا رقعات ،نامی نامۀ
منشـور   دیباچۀ تو حمد اي اهللا بسم«: آغاز ابوالمکارم،: کاتب ،1093 شعبان 12: کتابت یختار

 ،»المؤمنـات  جمیـع  و فیـه  نظر لمن و امهاتها و آبا مع صاحبه و لکاتبه اغفر اللهم«: انجام ،»کمال
  .است نزدیک »آس« و» 2 مج« نسخ هبنسخه  این. 205: صفحه تعداد
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  یاسالم يمجلس شورا ۀکتابخان خطی نسخۀ 4.14
 نسـخۀ  کتـب  فهرست یکم و سی جلد از یک و چهل صفحۀدر  9667 شمارة با نسخه این

 ،نـامی  نامـۀ : انـد  است که مشخصات آن را این گونـه نوشـته   اسالمی شوراي مجلس خطی
بخـش را   یـن ا. اسـت  الـدین  محـی  قاضـی  منشـآت  بعد به 148 برگ از. تا بی کا، بی، 9667

 و 1332 سال در قلی يتملک مهد یادداشتاول نسخه . خود به کتابش ملحق کرد خواندمیر
  .خورد یم چشم کتاب و مؤلف به دربارة نفیسی سعید از یادداشتی

  
  اسالمی شوراي مجلس کتابخانۀ خطی نسخۀ 5.14

 531 صـفحۀ  در تهـران  دانشـگاه  مرکـزي  کتابخانـۀ  خطی هاي نسخه نشریۀ از ششم دفتر در
  :کند می معرفی گونه این را نسخه

 یـک  در خوانـدمیر  از. ربعـی  نـو  ضـربی  مشکی تیماج جلد کبود، کاغذ در 1207 نستعلیق
  .925 در ساخته لفظ، چند یک هر تتمیم یک و سطر نه و عنوان

 عنوان از اول لفظ ، بسمله«: ما نسخۀ آغاز. »کمال منشور دیباچۀ تو حمد اي«: نسخه آغاز
  .»باد مبسوط و ممهد فرمان زمین بسیط در«: انجام. »نموده مناسب خاتم ذکر بر نامه این

  
  ملک ۀکتابخان خطی نسخۀ 6.14

 بن  محمدعلی نسخه این کاتب. کتابخانه موجود است یندر ا 3788ثبت  شمارة با نسخه این
 لفظ«: آن آغاز. است کرده کتابت 1299 -  1298 سال به رانسخه  ینا او. است آشتیانی محمد

 خط با که است شبیه اساس به نسخه این. دارد یو انجام نامشخص »... نامه این عنوان از اول
 ،تریـاکی  میشن آن جلد نوع و است فرنگی آن کاغذ نوع. است شده تحریر شکسته نستعلیق

  .اساس را باز کرد نسخۀ ابهام هاي   هاز گر یاريملک بس نسخۀ. صفحه 437و ورق 218 در
  
  یحتصح پیشینۀ. 15
 پیونددر کتاب  شده انجام بررسی از پس. است نشده آراسته چاپ زیور به کنون تا نامی نامۀ

 یـن از ا يدربـار  اشاره شده اسـت کـه عبدالحسـین نـوایی چنـد فرمـان       فرهنگ و سیاست
 تـاریخی  هـاي  فرمانگوتفرد هرمان  ین،همچن. کرده است یحملک تصح ۀمجموعه را از نسخ

  .نیافتیم آن از اي نشانه هیچ کهـ   استرا به زبان آلمانی تصحیح و ترجمه کرده  نامی نامۀ
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  یرخواندم خانوادة. 16
گاه به هند مسـافرت نکـرد و ماننـد     یچمحمود که ه یکی: ماند جاي بر پسر دو خواندمیر از

از شپدر و جد و اسماعیل شاه تاریخبه نام  يو کتاب مستند رود  می شمار  به بزرگ خانمور 
پسـر کوچـک   . نوشـته و در آن از روزگـار صـفویان سـخن گفتـه اسـت       اول تهماسب شاه

 اکبـر،  الـدین   جاللبه دربار  یاو از خردسال. به همراه پدر به هند رفت ،یدعبداهللاس ،خواندمیر
 اکبـر  الدین  از سال نهم سلطنت جالل. یافتو نزد او پرورش  یافتراه  هند، مغولی تورامپرا
  ).27: 1378 یر،خواندم( ماند   یمقام باق همان در آخر تا و شد نظام خدمت وارد

  
  خواندمیر وفات و عمر اواخر. 17
سـفر   یـن و در ا یدکشـ  لشـکر  ،حاکم گجـرات  بهادرشاه، علیه همایون م 1534/ ق 941 در

مشـکالت طـول راه    یـز خشک و گرم گجرات هند و ن ینسرزم. با خود برد یزرا ن یرخواندم
در  يو ،هنـدي  نویسـان  تـذکره  ۀهمـ  ۀبه نوشـت  ،و کرد بیمار و متأثر را خورده سال خواندمیر

باور اسـت   ینبر ا ،)ق 1014 -  963( کبرشاها نگار تاریخ دائونی،ب یول. همان سال درگذشت
کـه در   را، »ثابـت  شـهاب « تاریخ ماده یراز است، درگذشته م 1535/ ق 942در  یرکه خواندم

ـ  ین،بنابرا). 35: همان(برابر است  ق 942 سال ابساخته،  معمایی الدین  مرگ شهاب  تـوان   یم
 خـودش،  وصیت بر بنا،  خواندمیراز مرگ  پس. است درگذشته سال همان در وي که گفت
  .سپردند خاك به اولیا الدین  بردند و در جنب مزار خواجه نظام یاو را به دهل جنازة
  
  نسخه یحتصح شیوة و نتیجه. 18

 اساس نسخۀ. است هشد تصحیح نسخهشش  اساس بر، نامی نامۀ ،خواندمیر منشآت
 علت به ،3411 ثبت شمارة با نسخه این. است تهران دانشگاه مرکزي کتابخانۀ به متعلق
 نامۀ تصحیح از هدف. شد انتخاب اساس نسخۀ ،بودن غلط کم و اثر کتابت تاریخی تقدم
 تاریخ از يا گوشه تاریک زوایاي کردن روشن در که است قدر گران اثر این احیاي نامی
 يها مناسبت در ذکرشده يها نامه زیرا دارد، یفراوان اهمیت صفوي و تیموري عصر

 اجتماعی ـ سیاسی اوضاع شناخت در تواند یم مخاطبان، اجتماعی موقعیت به بنا مختلف،
 دربارة اطالعاتی دارابودن و ادبی لحاظ از اثر این همچنین،. باشد ثرؤم نویسنده عصر
. دارد يبسیار اهمیت پارسی کهن متون مخاطبان براي نگارشی اصطالحات و عالیم
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نامۀکه در  یعاز صنا یکی. استدوره کامالً مشهود  یندر نثر و شعر ا یعیبد یعصنا کاربرد 
  .کاربرد زیادي دارد تشبیه است نامی

 مـتن  الي در البـه  یـث و احاد روایات، ، استفاده از آیات نامی نامۀ نثر هاي ویژگی از یکی
 از رساله این تصحیح در. است حدیثو  قرآنبه علوم  خواندمیر احاطۀ دهندة نشان که است

ـ   نسـخۀ  که ینبا توجه به ا و، است شده پرهیز گمان و حدس گونه هر  ۀمحفـوظ در کتابخان
. اسـاس انتخـاب شـد    نسـخۀ  بود، تر صحیح و تر یمینسخ قد یگردانشگاه تهران از د يمرکز

 نسـخۀ : »1مـج  « ؛سـطر : »س« ؛بـرگ : »گ«: از اند عبارت متن در کاررفته به اختصاري عالئم
ـ  خطـی  نسـخۀ : »2 مـج « ؛1 ةشمار یاسالم يمجلس شورا ۀکتابخان خطی مجلـس   ۀکتابخان
ـ  خطـی  نسـخۀ : »تـه « ؛ملـک  ۀکتابخان خطی نسخۀ: »مل« ؛2شمارة  یاسالم يشورا  ۀکتابخان
: »+« ؛يآسـتان قـدس رضـو    کتابخانۀ در محفوظ خطی نسخۀ: »سآ« ؛دانشگاه تهران يمرکز

  .حذف شده است یعبارت یااز نسخه واژه  :» ـ « ؛دارد اضافه اي واژه نسخه
ضبط  برايداشت در چند مورد  ییاساس غلط امال ۀکه نسخ يدر موارد ،نسخ مقابلۀ در

سـطر   یـان پا ـ اصلی متن اتمام از بعد ، رساله پایانی قسمت در. شد استفاده بدل همتن از نسخ
اساس  نسخۀ زیرا شد، استفاده» 2 مج« يمجلس با نام اختصار ۀکتابخان خطی نسخۀاز  ـ نهم

 ،»ته«، »2 مج«ـ  نسخه سه فقطاست که  یادآوري درخورنکته  ینذکر ا. عبارات بود ینفاقد ا
 هـا  آن همـۀ  از» 2مـج  « نسـخۀ  دریـافتیم  تأمل و دقت با که داشت را عبارات این ـ »آس« و

 مـتن  ایـن  تصـحیح  با امیدواریم خاتمه در. جستیم سود نسخه این از ین،بنابرا .است تر کامل
 هـاي  ینهگنج مندانِ عالقه و ایران سنگ گران ادبیات و فرهنگ به ناچیز خدمتی باشیم توانسته

  .کنیم ارائه فارسی ادب ارزشمند
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