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قیهت  002222 :تووان

«اوا بعد ،این ربع رابع است از ارباع کتابی که به فروان حضرت اویر
و اویرزادۀ جوانبخت بایسنغر بهادر جهع کرده ویآید و این ربع را

زبدةالتواریخ بایسنغرى نام نهاد».

تقدین به پدرم

داد وردانگی داد و رفت.
وغرور و بلندههتی که ِ
م.ف

توجه:

به دلیل طوالنی بودن برخی از پاورقیها در برخی از صفحهها ،شهاره پاورقیها در آن صفحهها
وجددا از "یک" شروع شده و توضیح آن به صفحه بعد ونتقل شده است.

وقدوه

کسی به درستی نهیداند ،آن باوداد که خورشید رخشان خراسان در روستای کوچک بهدادین
خواف طلوع کرد و برای نخستین بار بر تن عبداهلل پرتو افکند ،صبح چه روزی در تاریخ بوده است.

عبداهلل فرزند لطفاهلل تا روزگاری که تهاوی خاک واوراءالنهر و خراسان به سال  ۸۷0هجری وسخر
اویر تیهور گورکان شد ،آنقدری از وعقول و ونقول آووخته بود که نخستین قدمهای ورود به حرفه
کتابت دستگاه این پادشاه جهانگشای را بردارد .او ولتزم رکاب شد و از نزدیک هجوم تندباد
سرنوشت را از زادگاهش تا اقصای جایی که سن ستوران صاحبقرانی روفتند ،دید و شنید و وقتی

تیهور در سال  ۸0۳هجری بغداد را گشود و ووالنا نظامالدین شاوی یقین دانست که «آن حضرت
وؤید ون عنداهلل است» ،8به آن جایگاهی رسید که از قاهر فاجر روزگارش خاطره نقل کند؛ که
هنگام نشستن تیهور بر کشتی سلطان احهد جالیر و عبور از دجله «از حضرت صاحبقران

شنیدم که در آن روز تقصیرى واقع شد .اگر ههان ساعت در آب ویراندم ،هر آینه سلطان احهد به

دست ویآود».
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او به سال  ۷۳۳یا  ۷۳۸هجری درگذشته است و اگر هنگام ورگ حدود  ۸۰سالگی بوده باشد،

وولودش در سال  ۸۶۳هجری و در این تاریخ فتح بغداد ۳۳ ،ساله بوده و رفته رفته به جایگاه ونیع
ِ
2
ونشی گری پادشاه وقت رسیده است.
عبداهللبن لطفاهللبن عبدالرشید که ولقب به حافظ ابرو شده بود تا هنگام ورگ تیهور در سال

 ۷۰۸هجری ،هنچنان در رکاب او بود و از نزدیک با شخصیت و ونش ویرزا شاهرخ ،پسر کوچک

اویر تیهور ،آشنا شد .به ههین دلیل پس از به قدرت رسیدن شاهرخ در هرات ،به دستگاه او

پیوست و تا آخر عهرش به کتابت وآثر آن «خاندان فلکاشتباه» وشغول بود .کتابهای ذیل
 .8عبدالرزاق سهرقندی ،وطلع سعدین و وجهع بحرین ،ج [ ۳ج /0دفتر دوم] ص .۶۸۶

 .3ههان .وتذکر ویشود که در این ویرایش ههه جا وراد از وطلع سعدین ج  :0ج /0دفتر اول ،ج  :۳ج /0دفتر دوم ،ج

 :۳ج /۳دفتر اول و ج  :۸ج /۳دفتر دوم است.

 .2او کتاب وکتوباتش را در سال  ۸۷۷هجری در اردوی تیهور نوشته است ،نک :ذیل جاوعالتواریخ رشیدی ،ص

.۳۷۷
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ظفرناوه شاوی ،تاریخ آل وظفر ،جغرافیای حافظ ابرو و تاریخ سالطین کرت از وهنترین

کتابهای این دوره از زندگانی اوست .نثر این کتابها «بسیار روان و عاری از تکلف است و
نویسنده به قول خود ‹از ُدرر الفاظ و دقایق وعانی نصیبی کاول و حظی شاول ندارد و از استعارات
غریب و تشبیهات عجیب که وجوه وحاسن کالم است بیبهره وانده› و به هر حال او خالف

وورخانی که پیش از وی در قرن هفتن و هشتن سرگرم کار بودند در تألیف کتابهایش نثر ونشیانه

وتکلف ندارد و سادهنویسی است».
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حافظ ابرو در سال  ۷۳۶هجری ،هشت سال پیش از درگذشتش -که در اوج پختگی بود -به

اشارت «حضرت غیاثالحق و الدین بایسنغر بهادرخان» ،فرزند گرانقدر و هنروند شاهرخ ،به

جهعآوری تاریخی وعظن از ابتدای آفرینش بشر تا روزگار «حضرت سلطنت شعاری شاهرخی»

وشغول و وأوور شد .او نام این کتاب بزرگ را «وجهع التواریخ سلطانیه» گذاشت و آن را به چهار

ربع تقسین کرد:

ر بع اول :از آغاز آفرینش تا دوره پیاوبر (ص)

ربع دوم :تاریخ زندگانی پیاوبر تا آخر خالفت عباسیان

ربع سوم :تاریخ پادشاهان و ولوک (از صفاریان تا قراختائیان)

ربع چهارم :به نام زبدةالتواریخ بایسنغری که شاول دو بخش است؛ بخش نخست شاول تاریخ

ایران از تولد تیهور در  ۸۳۶هجری تا ورگ او در  ۷۰۸هجری و بخش دوم شاول تاریخ بر تخت

نشستن شاهرخ در سال  ۷۰۸هجری تا کارد خوردن او بیرون جاوع هرات در سال  ۷۳۰هجری

ویشود.

آنچه اکنون پیش روی شهاست ،درواقع ههین بخش اخیر ،یعنی جزء دوم از ربع چهارم

است .در روزگار حافظ ابرو این دو بخش از یکدیگر وجزا بوده و سپس در یک وجلد به نام

زبدةالتواریخ گرد آودهاند .جزء دوم این کتاب در سال  0۳۸۳با وقدوه وبسوط و تصحیح و
تعلیقات آقای دکتر سیدکهال حاج سیدجوادی ونتشر شد و سپس در سال  0۳۷۰حضرت

ایشان ،این جزء را ههراه جزء اول با نام «زبدةالتواریخ حافظ ابرو» در چهار جلد ونتشر کردند.
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 .8ذبیحاهلل صفا ،تاریخ ادبیات در ایران ،ج  .۸۷0/۸این نظر استاد ذبیحاهلل صفا بیشتر وعطوف به ههان کارهای

برشهرده است و کنتر وصداق حال زبدةالتواریخ ویشود.

 .3این چهار جلد سپس در سال  0۳0۳توسط انتشارات اساطیر بدون تغییر چاپ شد.
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و اوا بعد ،آنچه سبب جسارت این قلن به ویرایش وجدد جزء دوم ربع رابع زبدةالتواریخ شد،

نخست ارزش زیاد این بخش از کتاب در وقایسه با بخش نخست آن و دوم وجود پارهای

اشتباهات چاپی و استحسانات و غیره ،که ذکر آن ووجب اطاله کالم است و خواننده در حواشی

کتاب آنها را درخواهد یافت ،ویباشد 8.برای نهونه تعدادی از ووارد شاذ چاپهای پیشین بر این
قرار است:
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پیرعلی تاز ( :)۸۶/۳0او کشندۀ خلیل سلطان بهادر نیست ،بلکه در سال  ۷۰0هجری بر اویرزاده
پیروحهدبن جهانگیر شورید و او را به قتل رساند.

اقالت عترت ( :)۸۸/۳۳صحیح آن «اقالت عثرت» است.

سلطان علی سبزواری ( :)۷0/۳۳او پسر اویر وجیهالدین وسعود سبزواری که دووین حاکن
سربداری بود نیست ،بلکه فرزند خواجه وسعود سبزواری  -خواهرزاده علی وؤید سربداری آخرین

اویر سربداران -است.

وسعود سربداری ( :)۷۳/۳۶او «ابن فضلاهلل ولقب به وجیهالدین برادر عبدالرزاق سربداری»
نیست ،بلکه خواجه وسعود سبزواری است که به خدوت تیهور درآود و قدر و ونزلتی یافت.

وسرعان ( :)۷۸/۳۷وعنی آن در وتن «پیک تیزرفتار و قاصد» است و نه «شتابان و چاال ک».

پیر پادشاه ( :)۷۷/۳0او پسر لقهان پادشاهبن طغاتیهورخان است و نه برادر لقهان پادشاه.

بیکسی سلطان ( :)00۳/۸۳بی کسی سلطان یا بیگی سلطان دختر اویرانشاه گورکان و ههسر
اویرزاده اسکندربن عهر شیخ بود و نه «بنت خضر خواجه اوغالن» پادشاه وغولستان.

سنه تسع و ثهانهائه ( :)0۸۸/۷۸صحیح آن «سنه سبع و ثهانهائه» است.
ویفشاندند ( :)0۶۸/0۰۳اصح آن «وینشاندند» است.

سهیل ( )0۷۷/0۳۳صحیح آن «صهیل» است به وعنای بانگ و شیهه اسب و نه «ستاره

سهیل».

فیروزان ( :)۳۳۳/0۸۸ههان ووضعی است که اوروز دهستان «سهرو فیرزوان» ناویده ویشود و از

توابع فالورجان ویباشد و نه «وحلی در دو فرسخی جنوب شرقی شیراز».
 .8بخش بزرگی از اشتباهات چاپی و لغوی بدون اشاره ،اصالح شده است.

 .3عدد سهت راست شهاره صفحه زبدةالتواریخ چاپ اول سازوان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالوی

در سال  0۳۷۰و عدد سهت چپ ،شهاره صفحه در ههین کتاب است .این ووارد شاول زبدةالتواریخ چاپ انتشارات

اساطیر نیز ویشود.

وقدوۀ وحسن فاتحی 0۳. 2

چارده ( :)۳۳۸/0۸۷نام ووضعی کهن در چهار فرسخی طبس است و نه «چهارده باال و پایین

بیرجند».

به طرح گذاشتن ( :)<=:/;B:به وعنی «با نقشه انجام دادن» نیست بلکه وعنی آن «رها کردن و
واگذاشتن» است.

سلن ( :)۳۳0/0۷۳دروازهای در شهر شیراز بوده است و نه وحلهای در اصفهان.

اویراغ ( :)۳۳۳/0۷۳وعنی آن «بازگشتن غازی بیغنیهت ،بازگشتن شکارچی بیصید و

بازگشتن جوینده بینیل وقصود» است« ،دور و کنار» دور از ذهن است.

سید احهد ترخان ( :)۳۸0/00۳اویر سید احهد ترخان از اورای وعتبر تیهوری بود و با اویرزاده
سیدی احهد ویرزا فرزند عهر شیخ فرق دارد.
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خواجه غیاثالدین ( :)۳۳۳/۳۰0وقصود از «خواجه غیاثالدین» در وتن خواجه غیاثالدین

ساالر سهنانی است و نه خواجه غیاثالدین پیراحهد خوافی.

کوتل کیتو ( :)۳۳۶/۳0۳نام ووضعی است در نواحی بادغیس و آنچه به عنوان «دهی در بخش

کبودرآهنگ ههدان یا ورغزاری ویان ههدان و ساوه» آوده است ،نادرست و عاری از وعنی
است.

خواجگی ( :)۳۶۰/۳0۷وقصود از خواجگی «خواجه حسین شربتدار» است و نه وعنی لفظی آن.
ً
غنین ( :)۳۶0/۳0۷وعنی آن در وتن صرفا ههان «دشهن و خصن» است.

توبره گردان :)۳۶۳/۳۳۰( :به وعنی «فقیر و گدا» بسیار وستبعد است .توبره گردانی باید شیوهایاز
جمعآوریمالیا جنس توسط سپاهیان برای اخراجاتشان بوده باشد.


قالن ( :)۳۶۳/۳۳۰به وعنی «ولوط و وخنث» یا «عهله بیوزد و اجرت» نادرست است .وعنی آن

در وتن «سرانه و خراج یا والیات زوین و ولک وزروعی و وشجر» است.

شاه اسکندر نیالتکین ( :)۳۷0/۳۳0ضبط درست این نام باید «شاه اسکندر ینالتکین» باشد.

به طرح ریختن ( :)۳0۳/۳0۳وعنی آن نه تنها «پیریزی و پیافکنی» و وقاومسازی نیست بلکه
برعکس «انداختن ،افکندن و واگذاشتن»است.

اویر شیخ نورالدین ( :)۳۳۳/۳۰۳از اورای وعتبر تیهوری است که به صحو با «ووالنا نورالدین

وحهدبن قاضی جاللالدین وحهود االواوی» اشتباه گرفته شده است.

 .8چون پیشتر ذکر سید احهدبن عهر شیخ آوده است ،وهکن است در چاپ جای پانویس عوض شده باشد.
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آقریچه ( :)۳۸۳/۳۳۳نام ووضعی در جانب شرقی دریای خزر و وتفاوت از «آقچه ،در شهال

شرق شبورغان بر سر راه بلخ» است.

سهاط ( :)۳۶۶/۳۳۸به ههان وعنی وعهول «بساط و سفره» آوده است و نه «نظن و روش».

قراتپه ( :)۳۸0/۳۶۳آنچه از وتن فهن ویشود ،قراتپه در حدود سهرقند و کش بوده است و نه از

«نواحی شهر سرخس».

قلعه فیروزکوه ( :)۳۷۸/۳۷۸ههان فیروزکوه دواوند است که وقر اویر حسن کیا بود .در حاشیه با
فیروزکوه که پایتخت غوریان بود اشتباه شده است.

وناولت ( :)۸0۰/۸0۸به وعنی «دستدرازی» آوده است ،در صورتی که وعنی آن «عطا کردن و

بخشش» است.

اویر حهزه ( :)۸0۸/۸۳۷نام صحیح آن «اویر دولتخواجه» است.

گوراب ( :)۸۸0/۸۸۸به وعنی «گنبدی که بر سر قبر سازند» قید شده است که ونطبق با فحوای

وتن نیست ،بلکه وعنی آن «بازار ،ورکز ،ویدان و وحل اجتهاع» است.

وناحی ( :)۳0۷/۳۶0وقصود از وناحی «گوشه و کنارها» نیست ،بلکه «بیگانگان» وراد است.

وعاقرت ( :)۳۶۰/۶۳۶وعنی وعاقرت در وتن «وجادله و دشنام دادن» نیست ،بلکه «پیوسته

شراب نوشیدن و شبنشینی و خوشباشی» است.

نوشهر ( :)۶۶۸/۸۸۶نام ووضعی نه در حدود تبریز یا اردبیل بلکه در یازده فرسنگی ارجیش یا
دریاچه وان است.

آقا یا آغا :از ووارد عجیب چاپهای پیشین خلط دو لقب آقا و آغا در ههه وتن کتاب است.
ً
عهووا در ادبیات پس از وغول واژه آقا به وعنی بزرگتر و آغا خطاب به خواتین و بانوان سرشناس

(و خواجهسرایان حروسرا) به کار رفته است .در این چاپ نیز هر کجا این لقب ارجاع به نام
بانویی بوده است ،آقا به آغا تغییر یافته است.

در این ویرایش کوشش شده است تا هیچ واژه ،لغت و عبارتی؛ چه تاریخی و چه جغرافیایی،

بیتوضیح باقی نهاند .برای نیل به این وقصود از ونابع بیشتری بهره برده شده است ،به ونظور
خوانش صحیح واژه ،کلهات اعراب گذاری شدهاند ،رسنالخط ،پاراگرافها ،جهلهبندیها،

نقلقولها و  ...تغییر کردهاند ،جهالت وعترضه وشخص شده و به ونظور یکدستی ترجهه،
وعنی آیات قرآنی از کتاب دوجلدی خالصه کشفاالسرار اوام احهد ویبدی به نگارش حبیباهلل

آووزگار وام گرفته شده است.
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نکته بسیار وهن این چاپ؛ حذف اشعار عربی و فارسی ،القاب و عبارتهای تکراری و

تلخیص دو واقعه از وتن ذیل وقایع سال  ۷00هجری که توصیف جشن ختنهسوران بایسنغر و

سال  ۷۳۰هجری که بیان والدت عالءالدوله پسر بایسنغر است ،ویباشد .در هر دو وورد این وقایع،

نویسنده در ذکر وهدوحش دچار طغیان قلن شده و وعنی وتن زیر کلهات ثقیل و عبارتهای

فخین و توصیفهای حجین وستور وانده است .باقی کتاب بیتغییر و تبدیل حفظ شده است.

درواقع هرکجا ،شعر ،ودح یا جهلهای دعایی بر وضهون وتن بار نشده بلکه وکهل آن بوده است،

آن عبارت حفظ شده است .واقعیت این است که زیب و زینتهای ادبی کتاب و عنانریز کردن

قلن در ستایش وهدوح ،در بسیاری ووارد وتن تاریخی اثر را به حاشیه رانده و ذکر وقایع را وتأثر
ً
ساخته است .در حقیقت تصرفات و حذفیاتی که صورت گرفته صرفا با هدف کشف وتن

تاریخی کتاب صورت گرفته است .از اینرو به خواننده کتاب اطهینان داده ویشود که وتن پیش
ً
روی شها ،گزیده یا تلخیص یا پیرایش زبدةالتواریخ نیست ،بلکه صرفا ههان وتنی ویباشد که
حافظ ابرو اگر ویخواست بیواههه از ظل ظلیل وهدوح یا رهایی از سنتهای ونشیانه

تاریخنویسی بنگارد ،چنان که عبدالرزاق سهرقندی ،ویرخواند ،خوانداویر و دیگران نگاشتند.

یادآور ویشوم این جهد ،برخاسته از آوال گروهی از دوستان و رفقاین در «حلقه وطالعات

تاریخی جست» در دههین سال فعالیت آن وحسوب ویشود 8.از ذکر خیر ههه اعضای این گروه

وی گذرم و تنها به عرض ادب به دو نفر از آنها؛ وحهدعلی روضانی و احسان یوسفیان ،که
هنچنان اویدوار و پایدار ،نور این وحفل را فروزان نگاه داشتهاند بسنده وی کنن.

از استاد فرهیخته و گراوی ،آقای دکتر وحهد شهری سپاسگزارم که ونت نهاده و وقدوهای

برای انتشار در این کتاب در اختیار وا قرار دادند .حسن ظن ایشان به حافظ ابرو ،احاطه بر آثار این

وورخ و صاحبنظر بودن در زبان و ادبیات فارسی و تاریخ ایران ،در وقدوه فاضالنهای که
ً
نوشتهاند کاوال به چشن ویخورد .برای ایشان عهر با عزت آرزووندم.

 .8حلقه وطالعات تاریخی جست (جست :جلسات سه شنبههای تاریخخوانی) با هدف خوانش و واکاوی تاریخ
وعاصر ایران در  ۳0تیرواه  0۳۷0تشکیل شد .اعضای این گروه در دورههای وختلف ،به غیر از بنده ،عبارت بودند از:
وهدی پژوم ،یاسین وهابی ،احسان یوسفیان ،روحاله بادکوبه ،جوالن فرهادی ،اویر شبتاب ،ارسالن گودرزی ،دکتر
توحید علیزاده ،دکتر وجتبی بیات ،دکتر حسین حیدری ،دکتر احسان جوانهرد ،دکتر حسن پورسفیر ،دکتر وحهدعلی
روضانی و دکتر ورتضی قلیچ.
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هنچنین از ودیریت وحترم و فرهیخته نشر آواره ،جناب آقای فرهاد نوعپرست سپاسگزارم که

در این روزگار صعب ،دست ههت از آستین وناعت به در آورده و به چاپ و نشر آثار فخین اهتهام

ویورزند؛ به ایشان و ههکارانشان دست وریزاد وی گوین.

ضهن توضیح این نکته که وسئولیت واژه به واژه حواشی ،توضیحات و ویرایش این کتاب بر

عهده حقیر است ،اویدوارم این کوشش گاوی در راه وعرفی بیشتر زبدةالتواریخ حافظ ابرو باشد و

زوینه را برای چاپهای پاکیزهتری از این کتاب وستطاب فراهن آورد .ههینجا فرصت را وغتنن

ویشهارم و از خوانندگان گرانهایه درخواست وی کنن ،اگر اشتباه یا ایرادی در کتاب یافتند ،ونت
نهاده آن را از طریق نشر وحترم آواره به اطالع این بنده برسانند تا در چاپهای بعد اصالح شود.

سخن آخر این که؛ در اخبار است که حافظ ابرو در سال  ۷۳۸هجری به هنگام بازگشت از

آذربایجان در رکاب پادشاه وقت ،شاهرخ ویرزا ،در زنجان درگذشت و ههانجا در کنار وزار اخی
ابوالفرج زنجانی به خاک سپرده شد و پس از یکی دو قرن نه از وزار او نشانی واند و نه از وزار اخی

ابوالفرج .با این وجود شور و عالقه وردوان خواف خراسان به این شخصیت بزرگ ،سبب شد که از
ههان روزگار آراوگاه او را در خواف بدانند و وزار او را هنچون وزار وقدسی گراوی بدارند .نگارنده به

کرات شاهد این احترام عهیق پیر و جوان خواف به وکان حافظ ابرو بوده است .اویدوارم این وزار و
آرزو ،وورد وثوق اهل فرهنگ قرار بگیرد و قدرش به شایستگی گزارده شود.

م.ف

حافظ ابرو
نگاهی به زندگی ،اندیشه و آثار
ِ
دکتر ّ
وحهد شهری

حافظ ابرو کیست؟

به راستی هیچکس نهیتوانست ّ
تصور کند این کودکی که در خانوادهای گهنام و در روستایی
دورافتاده از خراسان به دنیا آود ،روزی ّ
وورخی بزرگ و وشهور شود که بسیاری از تاریخنگاران

وعاصر و نویسندگان پس از وی در نگارش کتابهای خود به آثار و گفتار وی به عنوان اسنادی
وحکن و ُوتقن استناد جویند و از او به نیکویی یاد کنند.
سخن در باب حافظ ابروست ،عبداهلل بن لطفاهلل بن عبدالرشید ِبهدادینی خوافی،
تاریخنویس برجسته ایرانی در پایان قرن هشتن و اوایل سده نهن هجری 1.نام و شهرت وی به
استناد آنچه خود در وقدوه بیشتر آثارش آورده ،ههان است که در باال یاد شد؛ لکن اکثر ّ
وورخان و
حسبحال نویسان روزگار وا او را به اعتبار سخن فصیح خوانی به لقب «شهابالدین» یاد

کردهاند و برخی نیز بر پایۀ سخن خواندویر در کتاب حبیب السیر ،وی را «نورالدین» خواندهاند.
گرچه وهکن است نظر فصیح خوافی به دلیل وعاصر بودن و با ّ
توجه به روابط دوستانهای که با هن

داشتهاند به حقیقت نزدیکتر باشدّ ،اوا خود نویسنده در آثار خویش در این باب سکوت اختیار
2

کرده است.

ِ .8بهدادین .زادگاه حافظ ابرو ،روستای کوچکی است در فاصلۀ  ۸۷کیلووتری جنوب شرقي خواف که در
تقسیهات جدید کشوری جزو بخش پایین خواف به ورکزیت َسنگان است .گرچه نام رسهی این روستا «بهدادین»
ّ
جهعیتی بالغ بر  0۳۳۰نفر در
بهدادن ،ویناوند ،در حال حاضر  305خانوار با
استّ ،اوا وردم آنجا روستای خود را
ِ
این روستا زندگی ویکنند .این روستا دارای خانه بهداشت و یک ودرسة ابتدایی (وختلط) است؛ رک :فرهنگ

جغرافیایی ایران ،ج 8؛ نیز فرهنگ آبادیها و وکانهای وذهبی کشور ،ذیل کلهه بهدادین.
 .3ذبــیحاهلل صــفا ،غالوحســین وصــاحب ،زهــرا خــانلریّ ،
وحهــد وعــین و برخــی دیگــر از حســبحــال نویســان وعاصــر
ً
(ظاهرا به اعتبار سخن فصیح خوافی) از وی به لقب شهابالدین و ولکالشعرای بهار ،وحهـدعلی و ّ
ـدرس تبریـزی
ً
ّ
و ادوارد براون (ظاهرا به استناد قول خواند ویر) از او با عنوان «نورالدین» یاد کردهاند.
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برخی از پژوهندگان وعاصر وانند ّ
وحهدتقی بهار در سبکشناسی و غالوحسین وصاحب در

دایرةالهعارف فارسی ،زادگاه وی را شهر هرات دانستهاند و این درست نیست ،زیرا حافظ ابرو در
ُ
وقدوه بیشتر آثارش و از جهله در وقدوه تاریخ ولوک کرت (نسخه خطی کتابخانه ولک) به
صراحت خود را «البهدادنی» ّ
وعرفی ویکند (دهخدا در لغتناوه این کلهه را «السپهدارنی»
خوانده که آن هن صحیح نیست) ههشهری او ،فصیح خوافی ،نیز وی را اهل خواف خوانده است
(وجهل فصیحی ،به اهتهام وحهود ّفرخ ،ج  ،۳ص  .)۳۶۶خوشبختانه اظهارات صریح حافظ
ّ
ابرو و نیز پژوهش عالهانه دکتر خانبابا بیانی در وقدوه ذیل جاوعالتواریخ رشیدی جای شکی در
بهدادینی بودن او باقی نهیگذارد و به اختالف عقاید در این وورد پایان ویدهد.

وستند کسانی که وی را هروی دانستهاند سخن دو تن از تاریخنگاران پس از اوست ،یعنی

عبدالرزاق سهرقندی در کتاب وطلع سعدین و وجهع بحرین و خواندویر در کتاب حبیب السیر؛

این سخن گرچه نادرست است ،اوا از ونظری دیگر قابل توجیه است .بدین وعنی که به استناد
جغرافیای حافظ ابرو و نیز بر طبق وندرجات کتاب روضات ّ
الجنات في اوصاف ودینة هرات اثر

وعینالدین اسفزاری ،روستاهای تابع خواف و جام و باخرز و قهستان و خوسف از اعهال وابسته
به هرات و جزو حوزه فرهنگی آن شهر به شهار آوده است 1.به ههین دلیل نباید ّ
تصور کرد کسانی

که وی را هروی دانستهاند خیلی بیراهه رفته باشند .ههان گونه که فصیح خوانی نیز او را اهل
ً
احتهاال نخواستهاند ّ
وورخی بزرگ ههچون حافظ ابرو را به روستایی
خواف شهرده ،اینان نیز

کوچک ههچون ِبهدادین ونسوب سازند!

تحصیالت و پرورش علهی

ّ
حافظ ابرو تحصیالت وقدواتی را در زادگاهش فرا گرفت و پس از آن برای تکهیل تحصیالت راهی
هرات شد .در آن زوان هرات از وراکز ّ
وهن علهی و فرهنگی خراسان به شهار ویآود .وی در آنجا
ّ
وقدوات شعر و ّ
ادبیات و دیگر دانشهای رایج در آن روزگار را فرا گرفت و
قرآن و تفسیر و حدیث و
قرآن را حفظ کرد .به ههین سبب است که او را «حافظ» گفتهاند ،زیرا در عرف جاوعه اسالوی

حافظ به کسی گفته ویشود که قرآن را از حفظ باشد ،یا وتن و سند یکصد هزار حدیث را.

 .8به عنوان نهونـه رک :جغرافیـای تـاریخی خراسـان ،حـافظ ابـرو ،بـه تصـحیح غالورضـا ورهـرام ،انتشـارات اطالعـات،

تهران ،0۳۸۰ ،ص ( ۳۳والیت خواف).
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ّ
حافظ ابرو عالوه بر فارسی ،به دو زبان عربی و ترکی تسلط کاول داشت و در عربی وترجهی

توانا بود .در آن روزگار عربی ،زبان رایج و علهی بیشتر کشورهای اسالوی بود و ترکی زبان رسهی

دربار ،به این دلیل وی وجبور شده بود جز زبان وادری این دو زبان را نیز به خوبی بیاووزد.
ً
چگونگی و دلیل وهاجرت او و خانوادهاش از ِبهدادین به هرات کاوال وشخص نیست .از احوال

استادان و ههشاگردیها و دوستانی که در دوران تحصیل با آنان وعاشر بوده ،آ گاهی دقیقی ندارین
ّ
و نهیدانین که کدام استاد یا رویداد وهن بیش از دیگر افراد یا حوادث ،در پرورش اندیشه وی وؤثر
بوده است.

بسیاری از وورخان نوشتهاند که تربیت و تحصیالتش در ههدان بوده است .گهان نهیرود که

این ووضوع درست باشد ،زیرا ههدان در آن زوان دور از دسترس و قلهرو و سلطه تیهوریان بود.
هیچ دلیل ّ
خاصی هن ندارین تا وا را قانع کند که بدانین چرا حافظ ابرو حوزههای وعروف و پروایه

علهی خراسان را با آن ههه استادان و ّ
ودرسان شایسته ،ترک و خویشتن را آواره دیاران دیگر کند و

حوزه دوردستی را در ههدان برای تحصیل برگزیند؟ حوزهای که نه اوتیاز ویژهای داشت ،نه استاد

برجسته و پرآوازهای ،تا جذبه آن دانشجویی عالقهوند را از خراسان به ههدان بکشاند.

به نظر ویرسد این اشتباه از شباهت نوشتاری دو واژۀ بهدادن و ههدان ،ناشی شده باشد.
ً
احتهاال وورخی وانند عبدالرزاق سهرقندی واژه «بهدادن» را «ههدان» ،خوانده و دیگران نیز به
ّ
تقلید او وحل تربیت و تحصیالت حافظ ابرو را ههدان نوشتهاند .از طرف دیگر ویدانین که این
ّ
وورخ در خالل بیشتر آثارش ،حوادث و ّاطالعات الزم در باب زندگیاش را برای وا باز وینویسد،

بنابراین دور از شیوه پسندیده اوست که اگر چنین ووضوعی در زندگیش ّ
صحت ویداشت ،وا را از
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آن بیخبر ویگذاشت.

چرا لقب این ّ
وورخ «حافظ ابرو» است؟

حافظ ابرو» شهرت داشته است و این وعنی از قطعه زیر که در
بیتردید او در زوان حیات خود به « ِ
وقدوۀ نخستین اثر خویش یعنی ذیل جاوعالتواریخ رشیدی (وتن چاپی صفحه  )۶سروده است،

برویآید:

 .8این ووضوع از قلن کسانی وانند کهالالدین عبدالرزاق سهرقندی و خواندویر تراویده که درسـت بـه نظـر نهیرسـد.
ههین دو نویسنده زادگاه او را نیز شهر هرات نوشتهاند.
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بندۀ کهـترین دولتـخـواه

حافظ ابرو
آنکه شهرت به
ِ

عبد لطفاهلل
کاتبالعبدِ ،
ویر سپاه
یافته پیش شاه و ِ

در این کــه چــرا او را «حــافظ» وــیناویدنــد دلیــل آن یــاد شــد ،اوــا در بــاره «ابــرو» نظــرات گونــاگونی
ّ
هست .برخی گهان کردهاند کـه «ابـرو» وخفـف «آبـرو» اسـت بـه ایـن سـبب کـه در تـاریخ خـود آبـروی

اشخاص را نگاه داشته و پردهدری نکرده یا آنکه در دربار تیهوریان با چنان خـوی و عـادت زیسـته و
ُ
آبروی افراد را حفظ کرده و در آثار خود از آن خلق و خویهای نابهنجار گله نکـرده اسـت ،او را «آبـرو»
ً
گفتهاند 8.این ووضوع قطعا نادرسـت اسـت ،ز یـرا وطلـب فـوق نـه تنهـا در هـیچ نسـخه یـا کتـابی ذکـر
ً
نشده؛ بلکه در قطعهای که خود سروده و ذکر شد صراحتا خویشتن را «ابرو» وعرفی کرده است.
ههچنین نوشتهاند که وی اهل روستایی بوده است به نام « ِآبر» از روسـتاهای خراسـان در حـدود

بسطام .بدین سبب او را « ِآبری» وـیگفتنـد کـه ایـن لقـب کـنکـن بـه «ابـرو» تحر یـف یافتـه اسـت .ایـن

نکته نیز البتـه خـالی از حقیقـت اسـت و پیشتـر یـاد شـد کـه بنـا بـر نوشـته خـودش وی در «بهـدادین

خواف» به دنیا آوده و دوران کودکی را در ههانجا بالیده ،نه در ِآبر بسطام یا جای دیگر و هیچگـاه بـه
ّ
«آبــری» هــن شــهرت نداشــته اســت .وــیوانــد قــول وؤلفــان ناو ـه دانشــوران کــه نوشــتهانــد :وی ابــروی

پیوسته ،زیبا و خوشنهایی داشته به اندازهای که نشان وخصوص و وسیله اشتهار او شده بـود و بـه
ً
ّ
ّ
آن عضو در ویان وردم وشخص و وعروف شده بود 3.این سخن گرچه قولی وتـأخر اسـت و ونحصـرا
در یک ونبع بیشتر نیاودهّ ،اوا وهکن است بـه حقیقـت نزدیـک باشـد ،ز یـرا در روزگـار وـا نیـز هسـتند
کسانی که به داشتن عضوی یا صفتی در ویان وردم وعروف و وشهورند.

در بین وردم خواف چنین وشهور است که حافظ ابـرو دوره کـودکی و نوجـوانی را در شـهر خـواف
ّ
زندگی وی کرد و برای حفـظ قـرآن در وحلـی کـه بـه «س ِـرآب روی» وعـروف و گوشـهای خلـوت و دور از
ـافظ ابـرو خوانـدهانـد .ایـن وحـل،
هیاهو بود ،ویرفت و قـرآن را حفـظ وـیکـرد و بـه ایـن جهـت او را ح ِ
هناکنون وجود دارد و با ههان نام «سرآب روی» وشهور است؛ و «روی» یا «رود» نـام دیگـر شـهر فعلـی
خواف ویباشد.

2

 .8سید علیاکبر برقعی :راهنهای دانشوران ،قن ،چاپخانة تابش ،ج  ،0ص .00۶
ّ
 .3به نقـل از ریحانـةاالدبّ ،
وحهـد علـی وـدرس تبریـزی ،ج  ،0چـاپ دوم ،شـرکت سـهاوی طبـع کتـاب ،0۳۳۳ ،ص

.۳۰۳

 .2ابراهین زنگنه :تاریخ و رجال شرق خراسان ،ص .۶۰۳
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حافظ ابرو در دربار

1

نوشتهاند که اویر تیهور به بازی شطرنج دلبستگی ویژهای داشت و حافظ ابرو در این فن استاد بـود

و هنگاوی که در ویان ونشیان خود ،این حریف چیرهدست و توانا را یافـت ،عنایـت و یـژهای نسـبت
بــه او نشــان داد تــا آنجــا کــه در ســفر و حضــر ههیشــه ههــراه وی بــود و ههــواره او را در وجــالس خــاص

ویطلبید و خاطر حافظ ابرو را خشنود وی کرد 2.بدین ترتیب حافظ ابـرو بـه روزگـار جـوانی در سـلک

خدوت گزاران اویر تیهور درآود و از ههان آغـاز طـرف توجـه او قـرار گرفـت و تـا سـال وفـات اویـر تیهـور

( )۷۰۸در شهار ونشیان دربار او بود .حضور حافظ ابرو ،بنا بر نوشته خودش ،در زوـره ونشـیان تیهـور
3

از سال  ۸۷۳ثابت است.

پـس از وــرگ تیهـور بــه سـال  ۷۰۸هنگاوی کــه فرزنـدش شــاهرخ ویـرزا بــر تخـت ســلطنت نشســت

حافظ ابرو در هرات ساکن شد و به خدوت در دربار این پادشاه اداوـه داد و زنـدگی دیـوانی در پـیش

گرفــت .از وقدو ـه تــاریخ شــاهرخ ویــرزا نوشــته خــود حــافظ ابــرو بروــیآیــد کــه شــاهرخ در آغــاز از هنــر و
دانش این ّ
وورخ اطالع و آ گاهی کاولی نداشته است ،اوا پس از آنکه حافظ ابرو از نگارش آن تـاریخ
در سال  ۷00فراغت یافت؛ شاه تیهوری بر بلنـدی وقـام علهـی و فضـل و دانـش وی آ گـاه شـد .از آن

پس حافظ ابـرو در نـزد شـاهرخ پایـه و وقـاوی ارجهنـد یافـت و در سـلک نزدیکـان شـاه جـای گرفـت و
ههواره در سفر و حضر والزم او شد و از ایـن پـس تـا پایـان عهـر بـه دسـتور شـاهرخ یـا فرزنـدش در دربـار

این پادشاه به کارهای دیوانی و تألیف و تصنیف وشغول بوده است.

0

تولد و وفات حافظ ابرو

تاریخ تولد حافظ ابـرو روشـن نیسـت ،هـیچ یـک از تـاریخنویسـان ذکـری از آن بـه ویـان نیـاوردهانـد .بـا
ّ
توجه به حضـور حـافظ ابـرو در در بـار اویـر تیهـور بـه سـال  ۸۷۳ویتـوان گفـت کـه وی در ایـن زوـان در

ّ
سنی بوده است که اویر گورکانی او را به دربار خود پذیرفتـه و در سـلک ونشـیان خـویش درآورده تـا بـا
وردان وعروفی چون نظامالدین شاوی و ّ
ـورخ در بـار و شـاه نعهـتاهلل ولـی کـه در آن زوـان هفتـاد سـاله
 .8دایرة الهعارف اسالم (وتن انگلیسی) ،ج  ،۳ص ۳۸

 .3ذبیحاهلل ونا :تاریخ ادبیات در ایران ،انتشارات فردوس ،تهران  ،0۳۶۳ج  ،0ص .۸۷۸
ّ
 .2ذیــل جــاوعالتــواریخ رشــیدی ،تــألیف حــافظ ابــرو ،بــه اهتهــام خانبابــا بیــانی ،سلســلة انتشــارات انجهــن آثــار ولــی،
ً
چـاپ دوم ،تهـران ،0۳۳۰ ،صـص  00و  .0۳ضـهنا تهـاوی تاریخهـایی کـه در ایـن وقالـه ذکـر وـیشـود بـر وبنـای هجــری
قهری است.

 .0لغتناوة دهخدا ،ذیل حافظ ابرو؛ ههچنین وقدوة ذیل جاوعالتواریخ رشیدی ،ص .0۳
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بود و دیگر درباریان وعاشر شده ،بنابراین اگر س ّـن او را در ایـن تـاریخ سـی سـال فـرض کنـین ،ویتـوان
ّ
ّ
1
حدس زد که تولد وی در سال  ۸۳۳اتفاق افتاده است.

در سال وفات حافظ ابرو نیز ویان وورخان اختالف است .فصیح خوافی فـوت او را روز یکشـنبه
سوم ش ّـوال  ۷۳۳وـیدانـد و عبـدالرزاق سـهرقندی  ۷۳۸بـیگهـان قـول فصـیح صـحیح اسـت ،زیـرا

هنگاوی که حـافظ ابـرو در خـدوت اویـر تیهـور و پسـرش شـاهرخ بـه سـر ویبـرد ،فصـیح خـوانی نیـز در
شــهار ّ
وورخــان و ونشــیان در بــار تیهــوری و وعاصــر و وعاشــر حــافظ ابــرو بــوده اســت .درصــورتی که

عبدالرزاق سهرقندی زوان ورگ حافظ ابرو  0۷ساله بود و هنوز به دربار شـاهرخ راه نیافتـه بـود ،اوـا در
ً
ایــن هنگــام از عهــر فصــیح تقریبــا پنجــاه و شــش ســالی وــیگذشــت و در در بــار بــه کارهــای دیــوانی
2

اشتغال داشت.

در ســال  ۷۳۳هنگاوی کــه شــاهرخ از آذربایجــان بــه خراســان بــازویگشــت و حــافظ ابــرو ولتــزم
رکاب وی بود ،در وحلی بـه نـام « َس َ
ـرچن» نزدیـک شـهر زنجـان بیهـاری بـر وی عـارض شـد و ههانجـا

درگذشت .جنازهاش را به شهر زنجان ونتقـل کردنـد و در جـوار وـزار شـیخ ر بـانی ابـوالفرج زنجـانی بـه
3

خاک سپردند.

وردم خواف بر این باورند که جنازه حافظ ابرو بعدها بـه دسـتور غیـاثالـدین پیراحهـد خـوافی از
ّ
زنجان به خواف ونتقل و در وحلی که به نام «وزار بابا عبداهلل» وعروف است ،به خـاک سـپرده شـده

و این وحل هناکنون وورد احترام و زیارتگاه وردم است ،لکن از ونابع ووجود در باب حهل جنـازه از
زنجان به خواف ّاطالعی به دست نهیآید.

حوادث وهن زندگی حافظ ابرو

وهنتــرین رو یــداد زنــدگی ایــن وـ ّ
ـورخ ســفر اســت .وی بســیاری از ســالهای عهــرش را در ســیر و ســفر
ّ
گذرانیـد و از ایــن راه بـا بســیار کسـان آشــنا شـد .بنــا بـر اعتــراف خـود وــدتی ودیـد در ســفرهای بعیــد از
خاور تا باختر و از شـهال تـا جنـوب در رکـاب اویـر تیهـور پیهـود .خـود گفتـه اسـت کـه سـرزوینهایی
ههچــون وــاوراءالنهر ،ترکســتان ،دشــت قبچــاق ،خراســان ،عــراق ،فــارس ،آذربایجــانّ ،اران ،وغــان،
ّ
 .8این حدس از خانبابا بیانی است گرچـه اسـتاد ،تـاریخ تولـد حـافظ ابـرو را  ۸۳۷وـیدانـد ،نـک .ذیـل جـاوعالتواریخ
رشیدی ،ص .00

 .3ههان ،ص .0۳
ّ
ّ
 .2جاللالدین وحهد خوافی ،وجهل فصیحی ،به تصـحیح و تحشـیة وحهـود فـرخ ،وشـهد ،کتابفروشـی باسـتان،
 ،0۳۳0ج  ،۳ص .۳۶۶
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گرجســتان ،ارونســتان ،روم ،شــام ،ســواحل فــرات ،ووصــل ،دیــار بکــر ،ســواحل در یــای خــزر ،دربنــد،

شروان ،گیالن ،آول ،ساری ،جرجان ،زابل ،کابـل ،هنـد ،وولتـان ،دهلـی و بسـیاری از دیگـر شـهرها و

سرزوینها را ههراه اویر تیهور بوده است.

در ایــن ســفرها خونریزیهــا و غارتهــا از فــاتح گورکــان دیــده بــود و شــاهد کشــتارهای بـــزرگ و
ّ
وحشیانهُ ،وثله کردن ،سر بریدن ،کله ونار ساختن و تخریب بالد و زیر و رو کردن قلعهها و برجهـای
ً
فراوان بوده است که ظاهرا فاتح گورکـان ههـه ایـن اعهـال نفـرتانگیـز را در شـهار افتخـارات خـویش

ویداند؛ اوا در نظر تاریخنگاری تیـزبین چـون حـافظ ابـرو ههـه ایـن افتخـارات جـز فجـایعی ننگـین و
اعهالی شرمآور چیزی دیگر نهیتوانست باشـد .او از ایـن سـفرها تجربـههـا انـدوخت و اندیشـه و فکـر
وی پخته شد و هنگاوی که به نوشتن حوادث زوان خویش دست یاز یـد از ایـن سـفرها و وشـاهدات
بهرهها جست و این خاطرات تلخ را به خوبی به رشته تحریر درآورد.

اعتقادات و دیدگاههای وذهبی

وؤید این نظر است کـه وی وسـلهانی وعتقـد و پیـرو وـذهب ّ
وضهون نوشتههای حافظ ابرو ّ
سـنت و

جهاعت بوده است .او در آغـاز هـر کتـابش فصـلی در نیـایش پروردگـار عـالن پرداختـه و پـس از آن در

ستایش پیاوبر گراوی اسالم و خاندان پاک و یاران بزرگوار آن رسول گراوی سخنانی نیکو نگاشـته و از
چهار یار وعروف رسولاهلل نزد اهل ّ
سنت و جهاعت بـه خیـر الرفقـاء اربعـه ،تعبیـر نهـوده کـه شـریعت

ّ
وحهدی به وجاهدت ایشان بنیاد گرفته و برهان طریقت به ووافقت آنـان گسـترش یافتـه و ایشـان را
وصــداق آیــات والســابقون ،اولئــک ّ
الهقر بــون شــهرده و در ســتایش آنــان ایــن بیــت خاقــانی را آورده

است:

ب ــیوه ــر چ ــار ی ــار در ی ــن پ ــنج روزه عه ــر

1

ــدر عنـــا
نتــوان خــالص یافــت از یــن ششـ ِ

قاضـی نــوراهلل شوشـتری حــافظ ابــرو را پیـرو وــذهب شــافعی شـهرده اســت 2،لکــن بـه دالیلــی کــه

اشاره خواهد شد گهان نهیرود که ایـن قاضـی در داوری خـود درسـت رفتـه باشـد .بـاور وـا ـ بـه چنـد

دلیل ـ این است که حافظ ابرو بر وذهب حنفی بوده است:
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نخست اینکه بیشـتر وـردم جنـوب و شـرق خراسـان در آن روزگـار حنفـی وـذهب بودنـد و ونـدرجات
کتاب روضات ّ
الجنات في اوصاف ودینة هرات ّ
وؤید این نظر است .دوم اینکه وـردم زادگـاه حـافظ

ابرو ،بهدادین ،هنـوز هـن بـر ایـن وذهبانـد؛ و سـوم اینکـه اویـر تیهـور و فرزنـدان او کـه حنفـی وـذهب
ً
ترجیحا ونشیان و ّ
وورخان دربار را از ویان پیروان این طریقه بروـیگزیدنـد؛ بـهویژه کسـی چـون
بودند،
حافظ ابرو که در سفر و حضر ولتزم رکاب بود و با بازی شـطرنج خـویش اسـباب فـرح و آراوـش خـاطر

اویــر را فــراهن وــیآورد .بنــابراین وشــکل اســت بتــوان پــذیرفت کــه ایــن کهینـه بنــدگان ،بــاوری جــز بــر
وشرب فاتح گورکان داشته باشد.

نگاهی به اوضاع سیاسی ،اجتهاعی و فرهنگی روزگار حافظ ابرو

دوران زنــدگی حــافظ ابــرو از دورههــای پرآشــوب تــاریخ ایــران اســت .اوایــل زنــدگی ایــن تــاریخنویس
وصــادف اســت بــا اواخــر حکووــت ایلخانــان کــه بیشــتر دوره کــودکی و نوجــوانیاش را در بــر وــیگیــرد.

سال  ۸۷۳که سال پیوستن حافظ ابرو به دربار تیهور است ،برابر است با آغاز یورشهـا و حهـالت او
به شهرهای وختلف ایران.
ّ
ّ
با حهالت تیهور دولتهای وتعـدد وحلـی ایـران در سیسـتان ،خراسـان ،وازنـدران ،آذربایجـان،

فارس و دیگر نقاط برافتاد و خاندانهای ایرانی که در این نواحی کـن و بـیش سـرگرم احیـای فرهنـگ

از هن گسیخته ایرانـی بودنـد ،نـابود شـدند .تیهـور ههـه هنرونـدان ،صـنعتگران ،عالهـان و بزرگـانی را

که اینجا و آنجا وییافت ،ههراه خود به سهرقند برد و تهـام غنـاین و ثروتهـای بـیکـران را کـه خـود و
سردارانش از بالد وفتـوح ایـران و عـراق و آسـیای صـغیر و هنـد فـراهن آورده بودنـد ،بـه سـهرقند انتقـال

داد تا آنجـا را کـه ورکـز یـک اوپراتـوری نوخاسـته بـود ،آبـادانی و شـکوهی خـاص بخشـد .او در شـعبان
 ۷۰۸هنگاوی کــه بــه فــتح چــین وــیرفــت ،ســر پــر غــرور خــود را بــه خــاک ســیاه بــرد و جهــانی را از شـ ّـر
خویش آسوده ساخت.

تیهــور در زوــان زنــدگیاش فتوحــات خــود را بــه دو بخــش تقســین کــرده بــود :خراســان و گرگــان و

وازندران و سیستان را به شاهرخ وا گذاشته بود کـه در هـرات وسـتقر بـود و وغـرب ایـران و ارونسـتان را
ّ
به ویرزا جاللالدین ویرانشاه .این ویرانشاه در زوان حیات پدر بر اثر فروافتادن از اسب ،پریشـان فکـر
و دیوانه شد .با این حال حکووتش اداوه یافـت تـا بـه سـال  ۷0۰بـه دسـت قرایوسـف ترکهـان بـه قتـل

رسید.
ّ
شاهرخ ویرزا که از ههه فرزندان تیهور ،بهروزتر و کارآودتر بود ،توانسـت وهالـک پـدر را تـا حـدی از
آشــفتگی برهانــد .او وــردی بــود دینــدار ،دادگــر ،صــلحجــو ،بخشــنده و دوســتدار علــن و ادب و حــاوی
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دانش ــهندان و ادیب ــان و خواه ــان آب ــادی و در هه ــان ح ــال لشکرکش ــی پی ــرو ز و کاوی ــاب و شـــاعر و

خوشنویس و هنردوست و دوستدار زبان و ادب فارسی.
وی ّ
وقر حکووت خود ،هـرات را بـه صـورت ورکـزی ّفعـال بـرای ادبیـات و علـوم و هنـر درآورد و آن
ّ
ّ
شهر را وحل اجتهاع دانشوران و ادیبان و شاعران و خطاطان و نقاشان و هنرونـدان قـرار داد .تـألیف

و تصنیف کتب را تشویق وی کرد و یکی از عواول اساسی رونق هنـر و ادبیـات در عهـد تیهـوری بـود،

حافظ ابرو بسیاری از تألیفاتش را به اشاره ههین شاهرخ به رشته تحریر و تألیف درآورده است.
ُ
ّ
از ویان فرزنـدان شـاهرخ ،ویـرزا غیـاثالـدین سبای ُس سـنغر نیـز از عواوـل اصـلی رونـق هنـر و ادبیـات در

این عهد است که بر سیرت پـدر ویرفـت و ادیبـان و شـاعران و هنرونـدان را بـزرگ ویداشـت و خـود
شاعر و خوشنویس واهری بود ،چنانکه اقسام خط را به درجه استادی وینوشت .رقن استادانه او بـر
طــاق و پیراوــون ســردر وســجد گوهرشــاد ،کــه آیــاتی از قــرآن وجیــد را نوشــته ،ظــاهر اســت و نیــز قــرآن

وعروف به قرآن بایسنغری که تهام قرآن را به خط خوش نوشته ،هن اکنون در ووزه قـرآن آسـتان قـدس

رضـوی وشــهد ووجــود اســت .بـدین ســبب وجلــس او در هــرات وجهــع ار بـاب فضــل و هنــر بــود و بــه
ّ
سبب عالقه ویژهای که به نسـخههـای نفـیس داشـت گروهـی وح ّـرر و نقـاش و صـحاف در دسـتگاه
خود داشـت تـا کتابخانـهاش را بـه آثـار نفـیس و ّـزین سـازند .از جهلـه ههـین نسخههاسـت شـاهناوه
ُ
سبای ُس سنغری که از آثـار هنـری بسـیار ارزنـده ایرانـی اسـت .ایـن شـاهناوه کـه در سـال  ۷۳0تحریـر یافتـه،
وشــتهل اســت بــر وقدوــهای ســودوند کــه بنــا بــر اظهــار نظــر دکتــر خانبابــا بیــانی ،حــافظ ابــرو بــه اشــاره
بایســنغر ویــرزا ایــن وقدوــه را تــدوین کــرده اســت 1.جــز ایــن ،حــافظ ابــرو شــهاری از آثــار خــویش را بــه
تش ــویق هه ــین بایس ــنغر وی ــرزا ت ــدوین ک ــرده و یک ــی از وجل ــدات چهارگان ــه ت ــاریخ خ ــویش یعنـــی
2

زبدةالتواریخ بایسنغری را به نام او گردانیده است.
جز تشـویق شـاعران و هنرونـدان و ّ
خطاطـان کـه از آن سـخن رفـت ،تـاریخنگـاری از وشخصـات
ّ
ّ
وهن فرهنگی این دوره است ،نهضتی که در روزگار تسلط وغوالن در تاریخنویسـی آغـاز شـده بـود ،در
این عصر گسترش و ّ
تنوع فراوان یافت.
وغـوالن واننـد دیگـر وـردم صحرانشـین و بیابــان گرد بـه اخبـار و احادیـث فروانروایـان خـود و شــرح

جنگها و فتوحـات آنـان و سرگذشـت پـدران و نیا کـان خـویش و بیگانـه دلبسـتگی فـراوان داشـتند،
چنــین اســت کــه در روزگــار حکووــت آنــان و در عصــر تیهور یــان کــه بــه راســت یــا درو خویشــتن را بــه

 .8ذیل جاوع التواریخ رشدی ،صص .۳۳0 - ۳0۸
ّ
 .3بـرای ّاطـالع بیشــتر در بـارة اوضـاع سیاســی روزگـار تیهور یــان ،رک :تـاریخ ادبیـات در ایــران ،ج  ،۳بخـش اول .صــص
 ۳۷ - ۳۶رج  ،۸ص  ۸به بعد.

 2 ۳۶زبدةالتواریخ بایسنغری

چنگیــز وابســته وــیشــهردند ،کتابهــای فراوانــی در زوین ـه تــاریخ و ســیر و انســاب بــه رشــته تحریــر و
وهن است و هن از لحاظ ّ
تألیف کشیده شد .تاریخنویسی در این دوره ،هن از لحاظ کیفی ّ
کهی.
تیهـور شخصـ ًـا بــه ثبــت وقــایع و حــوادث عهــد خــود ّ
توجــه و عالقــه داشــت و کســانی را بــدین کــار

ویگهاشت .این شیوه را فرزندان و فرزنـدزادگان او نگـاه داشـتند و ترکهانـان نیـز طریقـه تیهوریـان را در
این راه تعقیب کردند .در نتیجه تاریخنویسی از ابتدا تا انتهای ایـن روزگـار ههـان رونـق دو قـرن پـیش

را حفـظ کــرد و در ههــان حــال کــه تـألیف کتابهــایی در بــاره بعضــی سلســلههای ســالطین ،از رواج
ّ
پیشـین نیفتـاده بــود؛ ّ
توجـه بــه تـألیف تاریخهــای وـنظن عهــووی صـورت آراســته و کاوـلتری از پــیش
1

حاصل کرد.

حــافظ ابــرو در چنــین روزگــاری بالیــد و حــوادث شــگفتآوری کــه در زوــان وی رخ داد و خـــود
بسیاری از آن حوادث را شاهد بود ،دستوایه خوبی شد برای ایـن و ّ
ـورخ نـاوی کـه بعـدها در تـألیف
آثار به کارش آود و از آنها به خوبی بهره برد.

ّ
وعرفی و نقد آثار حافظ ابرو

ّ
در ویان رشتههای گونه گون دانش ،تعلق خاطر حـافظ ابـرو بـیش از ههـه بـه تـاریخ اسـت .آثـاری هـن

که از او باقی وانده ،بیشتر در ههین زوینـه اسـت ،گرچـه در جغرافیـا نیـز اثـری وعتبـر از وی در دسـت

دارین که بیشترین وقدار آن را ترجهه کـرده اسـت .او از ذوق شـعری نیـز بـیبهـره نبـود ،در ضـهن نقـل

بســیاری از حــوادث تــاریخی اشــعاری وناســب آورده کــه جــز خــود او بــرای آن ابیــات شــاعری نهــی-
شناســین؛ ّاوــا ههــانطــور کــه پیشتــر هــن اشــاره شــد ،شــهرت او در تــاریخنویســی اســت .وی تــاریخ
عهووی ایران را با کشورهایی که با آن پیوستگی دارد تا زوان ورگ خویش گردآورده و با زبـانی سـاده و

روان به نگارش درآورده است .وهنترین آثار او عبارتند از:

الف :ذیل جاوعالتواریخ رشیدی ـ خواجـه رشـیدالدین فضـلاهلل کتـابی دارد در تـاریخ عهـووی و

تــاریخ وغــول بــه نــام جــاوعالتــواریخ رشــیدی ،کــه بــه دســتور غــازان خــان آن را تــألیف و پــس از وی بــه

فروــان اولجــاتیو آن را تکهیــل کــرد و در ســال  ۸0۰بــه پایــان بــرد .قســهت اصــلی و وهــن کتــاب ،تــاریخ
وبـارک غــازانی اســت کــه دارای ّاطالعــات بســیار ّوهــن اسـت در بــاره طوایــف وغــول و تاتــار .وقــایع ایــن

کتاب به ورگ غازان خان یعنی به حوادث سال  ۸۰۳ختن ویشود.

 .8ههان کتاب ،ج  ،۸ص ۸۸۸ - ۸0۸
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حافظ ابرو بـه اشـاره شـاهرخ ویـرزا بـه جهـع و تـدوین وقـایع پـس از وـرگ غـازان خـان تـا سـال ۷۳۰

وأووریت یافـت و نگـارش آن را بـه انجـام رسـانید و آن را ذیـل جـاوع التـواریخ رشـیدی نـام نهـاد .ایـن
کتاب کـه بـه ّ
ههـت خانبابـا بیـانی بـه چـاپ رسـیده شـاول حـوادث تـاریخی اسـت از آغـاز سـلطنت

اولجــاتیو (ســال  )۸۰۳تــا پایــان حکووــت آغچکــی در عــراق عــرب (شــوال  )۸0۳و نویســـنده بقیـــه

حوادث را به کتاب ظفرناوه حواله کرده است.
ّ
ب :تاریخ آل وظفـر ـ ایـن کتـاب سرگذشـت وظفر یـان اسـت از سـال  ۸0۳تـا  ۸0۳کـه در فـارس و

کروان و کردستان به استقالل فروانروایی کردنـد .آخـرین پادشـاه ایـن خانـدان شـاه ونصـور بـود کـه در
ّ
سال  ۸0۳به شهشیر اویر تیهور کشته شد و وظفریان ونقرض شدند.
ُ
ُ
پ :تـاریخ ولــوک کـرت ـ کرتهــا طبقــهای از ولـوک شــرق ایـران بودنــد از نــژاد غور یـان کــه از ســال
ّ
 00۳تــا  ۸۷۳حکووــت رانــدهانــد و پایتخــت آنــان هــرات بــود .آخــرین فــرد ایــن خانــدان غیــاثالــدین
است که اویر تیهور در سـال  ۸۷۳او را وغلـوب کـرد و بـا پسـرش بـه وـاوراءالنهـر فرسـتاد و چهـار سـال
ُ
بعــد بــه ســال  ۸۷۸ایــن غیــاثالــدین بــه فروــان اویــر تیهــور بــه قتــل رســید و سلســله اویــران آل کــرت

ونقرض شد.

حافظ ابرو شرح حکووت و پادشاهی این خاندان را به دستور شاهرخ تنظین کرد .در این کتـاب
او برخــی از ّاطالعــات خــود را از ونــابع پیشــین و بعضــی دیگــر را از افــراد ثقــهای کــه حــوادث را بــه ر ی

العین وشاهده کردهاند ،برگرفته و به ثبت و ضبط وقایع پرداخته است.

ت :رسالهها ـ وی دارای چهار رساله کوچک است :رساله اول در باره پادشـاهی تغـای تیهـور بـن

سودای کاون که به سال  ۸۰0به دست سربداران کشته شد .رساله دوم در پادشـاهی اویـر ولـی شـیخ
علی هندوست کـه از وـوالی تغـای تیهـور بـود و در سـال  ۸۷۶تیهـور او را از حکووـت جرجـان وعـزول

کـرد .رســاله ســوم در تـاریخ اوــرای ســربداری اســت کـه پــس از نــین قــرن حکووـت بــر قســهت وههــی از
خراسان به سال  ۸۷۳به دست اویر تیهور برافتادند .رسـاله چهـارم در بـاره اویـر ارغـون شـاه و عاقبـت

حــال اوســت کــه بــه گفت ـه حــافظ ابــرو اویــری عــادل و فروانــدهی ونصــف بــود از قبیل ـه اویــرات و از

خویشان چنگیز .این چهار رساله را ههراه با یک رساله دیگر فلـیکس تـا ر خاورشـناس چـک تحـت
ّ
عنوان پنج رساله تاریخی درباره حوادث دوران اویر تیهور از وؤلفات حافظ ابرو ونتشر کرده است.
ث :تاریخ حضرت صاحبقرانی اویر تیهور گورکانی
ّ
ج :ذیل ظفرناوه نظام الدین شاوی ـ ظفرناوـه تـاریخی اسـت در بـاره زنـدگی اویـر تیهـور و وطالـب

آن تا حوادث سال ( ۷۰۶یک سـال پـیش از وـرگ تیهـور) را در بـر وی گیـرد .حـافظ ابـرو اداوـه نگـارش و
تنظین حوادث را بر عهده گرفت و آن را ذیل ظفرناوـه ناویـده اسـت .ایـن کتـاب نیـز بـه ههـت ههـان
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ّ
خاورشناس چک ،فلیکس تـا ر ،ضـهن ظفرناوـه نظامالـدین شـاوی بـه چـاپ رسـیده اسـت .چـاپ

دیگری نیز از ذیل ظفرناوه به سال  0۳۳۷به اهتهام دکتر بههن کریهی ساوان یافته است.

چ :تار یخ شاهرخ ویرزا ـ در خصوص زندگی شاهرخ ویرزا که تـا حـوادث سـال  ۷00را شـاول وـی-

شود.

ح :وجهـع التـواریخ سـلطانی ـ در سـال  ۷۳۶بایسـنغر ویـرزا فرزنـد شـاهرخ و ّ
ـورخ دربـار پـدر را بــرآن

داشت تا تاریخی بنویسد شاول تهام وقایع از آغاز خلقت تا زوان وی .حـافظ ابـرو آغـاز بـه کـار کـرد و
این اثر سترگ را در چهار جلد نوشت که به طور خالصه شاول وباحث زیر است:
جلد ّاول وربوط است به زندگانی پیاوبران و اساطیر کهن ایرانی و تاریخ ایران تا پیروزی اعـراب.

جلد دوم در احوال پیـاوبر اسـالم (ص) و خلفـای راشـدین و بنـیاویـه و بنـیعبـاس تـا حـوادث سـال

 ۶۳۶کـه ســال سـقوط خالفــت عباسـی اســت بــه دســت هال کوخــان وغـول .جلــد ســوم شــاول تــاریخ
ایران بعد از اسالم است که به حوادث سال ( ۸۳0زوان ورگ ابوسـعید) خـتن وـیشـود و خالصـهای

است از ذیل جاوعالتواریخ رشیدی که از ونابع ناشناخته یا از روایـات شـفاهی برگرفتـه شـده اسـت.
جلد چهارم عنوان ّ
خاص زبدةالتواریخ بایسنغری یافته است و کسانی که تهـام تـاریخ حـافظ ابـرو را

به این عنوان خواندهاند به اشتباه رفتهاند .زبدةالتواریخ به دو بخش تقسین ویشود :بخش نخسـت

به بررسی زنـدگی تیهـور اختصـاص دارد و وقـایع سـالهای  ۸۳۶تـا ( ۷۰۸سـال وـرگ تیهـور) را شـاول

ویشود .این بخش در واقع رونوشـتی اسـت از ظفرناوـه نظـامالـدین شـاوی کـه حـافظ ابـرو وطـالبی از
این سوی و آن سوی گـردآورده و بـه آن افـزوده و در تصـحیح و تکهیـل آن کوشـیده اسـت .بخـش دوم

شاول حوادث سـالهای  ۷۰۸تـا  ۷۳۰و ور بـوط اسـت بـه حـوادث سـلطنت زوـان شـاهرخ تیهـوری و
شرح و بسط ههان تاریخ شاهرخ ویرزا که وقـایع پـس از  ۷00را بـه آن افـزوده اسـت .ایـن زبـدةالتواریخ

بــه و یــژه  ۳۳ســال نخســت حــوادث ســلطنت شــاهرخ آن جــزو بهتــرین ونــابع و یگانــه وأخــذ علهــی و
1
شــالوده کتــاب وطلــع ســعدین و وجهــع بحــرین عبـ ّ
ـدالرزاق ســهرقندی و وورخــان پــس از اوســت.
قسهتی از کتـاب وجهـع التـواریخ سـلطانی کـه ور بـوط اسـت بـه سرگذشـت خلفـای علـوی وغـرب و
وصر و نزاریان ،به اهتهام ّ
وحهد ودرسی زنجانی در سال  0۳۶۸شهسی به چاپ رسیده است.
خ :جغرافیــای حــافظ ابــرو ـ در ســال  ۷0۸نســخههایی از وســالک الههالــک عبــداهلل بــن ّ
وحهــد
خردادبه و صور االقالین ّ
وحهد بن یحیی را به پادشاه تیهوری ،شاهرخ ویرزا عرضـه داشـتند؛ ایـن اوـر
پادشاه تیهوری را بر آن داشت که به حـافظ ابـرو وأوور یـت دهـد تـا جغرافیـای کـاولی بـه زبـان فارسـی
 .8برای اطالع بیشتر رک :دایرةالهعارف اسالم (وتن انگلیسی) ،ج  ،۳ص .۳۷
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تألیف کند .نویسنده که ودتی ودید را در سفرهای دور و دراز به سر برده بـود و چنـد نوبـت از جانـب

غرب و شهال و شرق و جنوب در رکاب اویر تیهور از این سر عالن تا آن سر رفته بود ،با تکیه بر ههـان

دو کتــاب و دیگــر وآخــذ واننــد جهــانناوـه وحهــد بــن نحیــب بکــران و ســفرناوه ناصرخســرو و قــانون
البلدان و دیگر رسالهها و ُجنگهـا و یادداشـتهای ووجـود و بـا توجـه بـه آنچـه از افـراد وعتبـر و وـورد

اعتهاد شنیده بود ،پس از وقایسه و وقابله بـا یکـدیگر آنچـه را درسـت و اسـتوار تشـخیص داد بـه کـار

گرفــت و تــا ســال  ۷۳۳کــه بــه ایــن کــار اشــتغال داشــت ،کتــابی در جغرافیــای عــالن تــألیف و تقــدین
شاهرخ نهود.
ً
این اثر که ظاهرا ناوی ندارد و وعروف است به جغرافیای حافظ ابرو هنوز وتن کاول آن به چـاپ
ّ
وجلـد .حـافظ ابـرو بـه عنـوان یـک و ّ
ـورخ در ایـن اثـر نتوانسـت از زیـر بـار
نرسیده و وشتهل است بـر دو
ویل باطنی خود بگریزد و عشق به تاریخ را در خویش سرکوب کند .به ههین دلیل است کـه در ایـن
ّ
اثر جغرافیایی نیز ـ چنانکه خواهد آود ـ بخشهای تاریخی وتعددی دیده ویشود.

جلد نخست این کتاب در شرح وهالک ربع وسـکون و دریاهـا ،رودهـا ،کوههـا و بیابانهاسـت.

نویســنده پــس از فــرا از شــرح ههـه ایــن وــوارد بــه ذکــر حاکهــان و پادشــاهان کروــان و فــارس پرداختــه

اســت .وجلــد دوم در بــاره خراســان اســت و حکــام و ســالطین آن از ابتــدای فــتح ســپاهیان عــرب تــا
1

دوران تیهور و حوادث دوران سلطنت شاهرخ تا سال .۷۳۳

نویسنده در این کتاب ضهن تشـریح و بیـان احـوال هـر ناحیـه نقشـههـایی از کـره زوـین و نـواحی
وختلف ترسین کرده و از این راه خواسته است به اثر ارزشهند خویش ّ
اههیـت دهـد و آن را وسـتند و
ّ
ّ
وصور سازد .این کتاب جغرافیا گرچه به اعتراف وؤلف ،قسهت بیشتر آن از ونابع دیگری که اشـاره

شــد ترجهــه و اقتبــاس گردیــده ،وعذلــک فصــولی در آن هســت کــه نتیجــه کــاوش و پژوهشهـــای
شخصی نویسنده اسـت و ّاطالعـاتی بـا ارزش و گرانبهـا از اوضـاع جغرافیـایی وکانهـای وختلـف،
ً
وخصوصا ایران ،هندوستان و بینالنهرین به وا داده کـه بعـدها وـورد اسـتفاده دیگـر نویسـندگان قـرار
گرفتــه اســت .قســهتی از ایــن کتــاب تحــت عنــوان جغرافیــای حــافظ ابــرو ،قســهت ر بــع خراسـان ،بــه

اهتهــام رضــا وایــل هــروی (تهــران )0۳۳0 ،بــه چــاپ رســیده و قســهت دیگــری از آن تحــت عنــوان
جغرافیای تاریخی خراسان به تصحیح غالورضا ورهرام در سال  0۳۸۰چاپ شده است.

 .8ههان وأخذ ،ههان جلد ،ص  ۳۸و نیز نک :ذیل جاوعالتواریخ رشیدی ـ ص  53به بعد.
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سبک و روش حافظ ابرو در تاریخنویسی

ّ
حــافظ ابــرو از ّ
وورخــان ووثــق و وعــروف دوران تیهــوری اســت کــه بــه دقــت در ضــبط وقــایع و صـ ّـحت
گفتار وعروف است .او به رووز و آیین و ّ
فن تاریخنویسی آ گـاهی کاوـل داشـت و در ایـن بـاب فصـلی
نیــز در تعر یــف و فوایــد تــاریخ در کتــاب خــود آورده اســت .وی بــه واســطه تجربــهای کــه در چنــد ســال

والزوت نزدیک اویر تیهـور اندوختـه بـود ،بـه اوضـاع و احـوال و اوـور سیاسـی زوـان خودآ گـاهی کاوـل
ً
ّ
داشته است و در دوران زندگی خود آنچه را شخصا دیده یا از دوستان ووثـق شـنیده ،بـدون وبالغـه و

گزافه به قلن آورده است و بـه خـالف بسـیاری از نویسـندگان چـاپلوس و وتظـاهر آن زوـان کـه از خـوان
نعهت تیهور و فرزندانش برخوردار بودهاند و او را ّ
وؤید به تأییـد الهـی جلـوه داده و افعـال و کـردارش را

نتیج ـه خواســتههــای خداونــدی شــهردهانــد ،وی حــوادث زوــان و واجراهــای دوران تیهــور و شــاهرخ

ویــرزا را بــه طــور عــادی بیــان کــرده ،وقــایع لشکرکشــیها ،تــدابیر جنگــی ،نیرنگهــا ،پیهانشــکنیها،

خونریزیها و کشتارهای وحشیانه تیهور را که هـیچکـس انکـار آن نتوانسـته اسـت ،آنطـور کـه اتفـاق

افتاده وصف کرده و صفات پسندیده ،هوش ،زیرکی ،وتانـت ،بلنـدنظری و احاطـه و عالقـه تیهـور و
فرزندانش را به تاریخ و سیر ولوک نیز چنانکه دریافته ،به نگارش درآورده است.

حافظ ابرو در تنظین تاریخ خود کهتر به وقایع و حکایات خالی از حقیقت و اغراقآویز و افسـانه
پرداختــه اســت و در ونقــوالت خــود غالبـ ًـا جانــب حقیقــت و راســتی را گرفتــه اســتّ .
حتــی االوکــان

کوشــیده اســت وطالــب خــود را بــا عبــاراتی ســاده بیــان کنــد و در آغــاز هــر فصــل ،فهرســتی از ونــابع و

وآخــذی را کــه وــورد اســتفاده وی بــوده ،یــاد کنــد .بــدین ترتیــب حــافظ ابــرو بــا پشــتکار و رنــج فــراوان
توانســت یــک دوره تــاریخ عهــووی ایــران و تــاریخ کشــورهایی را کــه بــه ایــران پیوســتگی داشــتهانــد تــا

نزدیک به زوان ورگ خود بنگارد.

او با ههه اوکاناتی که در اختیار داشت تاریخنویسی را هیچگـاه وسـیله اوـرار وعـاش نکـرد و گـرد

ّ
تهلق و چاپلوسی نگشت و با کهال خضوع و فروتنی به کهبود سروایه علهی خویش اعتراف نهـود و
1

از ارباب دانش درخواست کهک و اغهاض کرد.
ّ
نثر حافظ ابرو در ههه آثارش بسیار روان و عـاری از تکلـف و تصـنع اسـت .او بـرخالف ّ
وورخـانی

که پیش از وی در قرن هفتن و هشتن سرگرم کار بودنـد در تـألیف کتابهـایش نثـر ونشـیانه وتکلـف
ندارد و سادهنویسی است که ّ
توجه عهده خود را بـه بیـان وطالـب و سـعی در درسـتی آنهـا وعطـوف
 .8ذیل جاوعالتواریخ رشـدی ،ص 0۸؛ ههچنـین بـرای آ گـاهی از نحـوة داوریهـا و حقیقـتگـوی ایـن و ّ
ـورخ بـه عنـوان
نهونه رک :ههین وأخذ ،صص .0۳0 - 0۳۶
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ّ
کرده است و شاید به ههین سبب باشد که خطاهای جاری در انشای وؤلفان عهد تیهوری کهتـر بـر
1

قلن او رفته است.

تأثیر حافظ ابرو بر نویسندگان پس از خود

با این که حافظ ابرو کتابهایش را با ز بـانی سـاده و روشـن نگاشـته اسـت ،از لحـاظ هنـر نویسـندگی
در ورتبه واالیی قرار ندارد؛ به عبارت دیگر او ّ
وورخی است کـه در عـین اوانـتداری در نقـل حـوادث

وظیفـه خــود را بــه درســتی انجــام داده اســتّ ،اوــا نویســندهای هنرونــد نیســت .ارزشــهندترین اثــر وی
ُ ُ
بایسنغری باشـد .سـه
دوم آن که ههان زبدةالتواریخ
جلد چهارم وجهعالتواریخ است ،بهویژه بخش ِ
ـتین ایــن کتــاب وطلــب چنــدان تــازهای نــدارد و در حقیقــت ترجهــه و رونوشــتی اســت از
جلــد نخسـ ِ
ّ
وآخــذ پیشــین کــه نویســنده بــا ســادگی و دقــت و صــداقت ّاوــا بــدون تحلیــل و نتیجــهگیــری کــافی
وطالب را نقل کـرده اسـت .در عـوض ز بـدةالتواریخ کـه اثـری اسـت تـازه و ریختـه فکـر و قلـن خـود او،

ارزشــی و یــژه دارد .ههــین ز بــدةالتواریخ اســت کــه پــس از حــافظ ابــرو شــالودۀ تألیفــات بســـیاری از
ّ
وورخان پس از او قرار گرفته است.
حــافظ ابــرو در ّ
وعرفــی آثــار خــود ،عـ ّـزت نفــس خاصــی دارد .وی خــود را در تــاریخنویســی حقیــر و

ناچیز ویپندارد و هیچ گاه خویشـتن را بـا دیگـر تـاریخنگـاران وقایسـه نهـیکنـد .خـود را راقـن کلهـاتی
پریشان و ّ
وحرر وقاالتی بیساوان و خـاک گامهـای تـاریخنگـاران وعرفـی وـیکنـدّ 2،اوـا حـقگـویی و
ّ
واقــعنویســی و دقــت او در ثبــت و ضــبط و نگــارش حــوادث و وقــایع باعــث شــد کــه آثــارش پــس از
درگذش ــت وی ب ــه س ــرعت و ــورد ّ
توج ــه ،تحس ــین و تق ــدیر پژوهن ــدگان و ت ــاریخنگ ــاران هنعصـــر و
زوانهای بعد قرار گیرد .دو نویسنده دیگر یعنی ویرخواند نویسـنده روضةالصـفا و خوانـدویر نگارنـده
حبیبالسیر نیز از آثار حافظ ابرو استفاده شایان بردهاند .بنابراین وـیتـوان گفـت کـه آثـار ایـن ّ
وـورخ،
ً
در نیهـ ـه دوم ق ــرن نه ــن و نیهـ ـه نخس ــت س ــده ده ــن در ای ــران ک ــاوال ش ــناخته ش ــده و ســـند اصـــلی
تاریخنویسان آن عصر بوده است.

جغرافیــای حــافظ اب ــرو نیــز پــس از وی و ــورد اســتفاده نویســندگان قــرار گرفتــه اســت .برخـــی از

خاورشناسـان ارو پــایی نیـز آثــار و تألیفـات او را وــورد وطالعـه قــرار داده و قسـهتی از وجهوعـه تــاریخی

وی را بــه چــاپ رســانده یــا در شــرححال و وعرفــی آثــار او وقــاالتی ونتشــر کردهانــد .از آن ویــان نــام
 .8تاریخ ادبیات در ایران ،ج  ،۸ص 0۷0

 .3ذیل جاوع التواریخ رشیدی ،صص  0۸و .0۳
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فلــیکس تــا ر خاورشــناس ِچــک شــایان یــادآوری اســت کــه ســالهای وتهــادی در خصــوص ایــن

تــاریخنگــار ایرانــی وطالعــه و تحقیــق کــرده و نســخههــایی از آثــار او را از هرجــای وهکــن جهــع آورده و

ضــهن انتشــار وقــاالتی بــه وعرفــی آنهــا پرداختــه و قســهتی از وجهوع ـه تــاریخی او را نیــز بــه چــاپ
ّ
رسانده است .وقاله وحققانه حافظ ابرو ،در جلد دوم دایرةالهعارف اسـالوی نیـز بـه قلـن ههـو نوشـته
شده است.

این بود ّ
شههای در باب زندگی و اندیشههای وردی که بیشـتر سـالهای زنـدگیاش را در تـألیف

و نگارش و وطالعه گذرانید و از این راه به تاریخ و فرهنگ سرزوین خویش خـدوت کـرد .حـافظ ابـرو
ً
دقیقــا تــا ســال  ۷۳۰یعنــی ســه ســال پــیش از وــرگ خــویش بــه تصــنیف و تحریــر وشــغول بــود و آنــی از
وظیفهای که بر عهده گرفته بود غافل نبود.

بــا وجــود شــهرت فراوانــی کــه وی در ویــان اقــران خــود و آشــنایان بــه تــاریخ و فرهنــگ ایــران چــه در

روزگـار خــویش و چــه در زوـان وــا دارد ،ســوگهندانه هنــوز هـن وجهوعـه آثــارش بـه گونــهای شایســته بــه

چــاپ انتقــادی نرســیده و چشــن بــه راه دســتی نســتوه اســت تــا از آســتین ههــت فرهیختــهای جــوان و
1

پرحوصله به درآید و این وهن را به ساوان برساند .انشاءاهلل تعالی.

 -8این وقاله  ۳0سال پیش نگارش یافته و در شهارة  ۳فصلناوه خراسان پژوهی (بهار و تابستان  )0۳۸0چاپ شده
است .اکنون که با پشتکار و ّ
ههت آقای وحسن فاتحی چاپ ونقح بخشی از تاریخ حافظ ابرو روانه بازار ویشود در
حقیقت آرزوی ون به دست این وحقق جوان و برووند و خستگیناپذیر برآورده ویشود .توفیق ایشان را از درگاه

پروردگار جهانیان آرزووندم.
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بسناهّلل الرحهن الرحین

ُ َ
اناراهلل ُبرهانه
ذکر حوادث و وقایعی که بعد از وفات حضرت صاحبقرانی- 8
هن در این سالَ ،س ِنۀ سبع و ثهانهائه اتفاق افتاد

[8ص بعد]

-

 .8اویر تیهور گورکان :تیهور گورکان ( ۸۳۶-۷۰۸هق) ،پس از فروپاشی حکووت ایلخانی و دورۀ هرج و ورج و فترت پس

از آن (نک :غیاثالدینبن علی نایب فریوودی ،ذیل وجهع األنساب شبانکارهای ،ص  ،۳۸0وعینالدینبن

جاللالدین وحهد وعلن یزدی ،وواهب الهی در تاریخ آل وظفر ،ص  ،۷0زینالدینبن حهداهلل وستوفی قزوینی ،ذیل

تاریخ گزیده ،سید ظهیرالدین ورعشی ،تاریخ طبرستان و رویان و وازندران ،صص  ۸۰و  ۸0و حهداهلل وستوفی ،نزهة

القلوب ،ج )۳00/0در سه حهلۀ بزرگ بر تهاوی سرزوینهای ایران چیره شد و  ۳0سال بیشکست و در اوج اقتدار
فروانروایی کرد .او که باور داشت «عرصه وسکون آنوقدار وسیع نیست که در وی دو پادشاه باشند» (خوانداویر،

حبیب السیر ،ج )۸۳0/۳هندوستان ،روسیه ،شاوات ،قفقاز و دشت قبچاق را نیز به زیر سن ستوران خود کشید و
ُ
روفت .پایان زندگانیاش هنگام حهله به چین در شهر اترار بود ،یعنی ههانجایی که چنگیزخان حهله به

سرزوینهای ایران را آغاز کرد .اویر تیهور چهار پسر داشت که جهانگیر (پسر بزرگ و ولیعهدش) و عهر شیخ در زوان
خودش درگذشتند و ویرانشاه و شاهرخ نیز برای جانشینی وورد نظر نبودند (پس از ورگ جهانگیر ،پسر بزرگ وی وحهد
ُ
سلطان ولیعهد شد که او نیز درگذشت) بنابراین در اترار در بستر ورگ به اورای بزرگش وصیت کرد که نوهاش پیروحهد

فرزند جهانگیر وارث و ولیعهد اوست (شرفالدین علی یزدی ،ظفرناوه ،ج ،0۳00/۳هنچنین برای دریافت ارج و قرب
فراوان این شاهزاده نزد تیهور نک :سفرناوه کالویخو ،ص  ،)۳۳۳وصیتی که بیثهر بود و ورگش شعله در هیهۀ

جنگهای فراوان نوادگان وی انداخت .تیهور با آن که در نظر وداحانش شخصیتی ونحصر به فرد بود و «هر عضوی از
ذات شریفش عقلی بود وصور» (حبیب السیر ج ۳0۳ /۳و عبدالرزاق سهرقندی ،وطلع سعدین و وجهع بحرین ،ج0

[دفتر اول] ،)0۳۸/اوا در انتقام کشی خشونتی بیحد داشت چنانچه در هرات و اسفزار «غبار ظلن و زور به ورتبهای در
التهاب و هیجان آود که در اسواق یک دکان باز نهاند و در بازار و کوچهها وردگان بر زیر یکدیگر افتاده هیچ کس

سبزوار هرات «قرب دوهزار وخالفان را زنده در گل گرفتند» (حبیب السیر
وجال تجهیز و تکفین نهییافت» و در
ِ
ج )۸۳۳/۳و در اصفهان «سپاه را به قتل عام فروان داد و فروود که هر کس در اردوی ههایون است از وضیع و شریف و
صغیر و کبیر سری بیاورد  ...بعضی از اهل علن و تقوی که در والزوت صاحبقران وظفرلوا بودند و نهیخواستند که به

قتل کسی اقدام نهایند سر از یساقیان ویخریدند و نزد خدام و بارگاه سلطنت ویبردند و در اول روز سری به پنجاه

دینار بود و در آخر سری به یک دینار ویفروختند و هیچ کس نهیخرید  ...در اصفهان غیر از زندهرود و سادات و

قضات و علها کسی زنده نهاند» (ههان ،ج .)۳۳۰/۳تیهور به جز شطرنج (وطلع سعدین ،ج )0۸۸/0به زیارت و دیدار
وشایخ و بزرگان علن و صوفیه عالقه وافر داشت؛ چنانچه در وسیر لشکرکشیهایش پیوسته به زیارت شیخ احهد

جاوی ،ابوسعید ابوالخیر ،زینالدین ابوبکر تایبادی ،عالءالدوله سهنانی ،شاه شجاع کروانی ،شاه نعهتاهلل ولی و

شیخ صفیالدین اردبیلی رفت و سلطنتش را از نفحات ضهیر شیخ شهسالدین کالر ویدانست (حبیب السیر،

ج ۳0۸/۳و ظفرناوه یزدی ،ج ،۳۳۳/0زیارت ابووسلن نیز آوده است ،نک :ظفرناوه یزدی ،ج .)۳۰۳/0تبار و نسب

تیهور را ابتدا وورخان تا سیورغانبن ایردوجی «که برالس لقب داشت و عشیرت برالس بدو ونسوبست» (شرفخان

بدلیسی ،شرفناوه ،ج )۳0/۳ویرساندند و سپس این نسبناوه تا آالنقوا ،نیای افسانهای وغوالن ،که «بانویی بود در

فهرست ونابع و وآخذ
الف -فرهنگها

.0

اقرب الهوارد فی فصح العربیة و الشوارد ،سعید شرتونی ،وکتبة آیة اهلل العظهی الهرعشی النجفی (ره) ،قن

.۳

الهنجد فی اللغة و األعالم ،دارالهشرق بیروت ،الطبعة الحادیة و العشرون 00۷۶

 0۸۰۳هق

 .۳برهان قاطع ( ۳جلدی) ،وحهد حسینبن خلف تبریزی ،به اهتهام وحهد وعین ،انتشارات اویرکبیر،
چاپ هفتن 0۳00

 .۸تراجن االعاجن (فرهنگ کهن واژههای قرآن با ترجهۀ فارسی در سدۀ  ،)۶ابوالهعالی احهدبن وحهد
الغزنوی ،به اهتهام وسعود قاسهی و وحهود ودبری ،انتشارات اطالعات ،چاپ دوم 0۳۷0

 .۳غیاث اللغات ،غیاثالدین وحهدبن جاللالدینبن شرفالدین راوپوری ،به کوشش دکتر ونصور ثروت،
انتشارات اویرکبیر ،چاپ دوم 0۳۸۳

 .۶فرهنگ آنندراج ( ۸جلدی) ،وحهد پاشا ،زیر نظر دکتر وحهد دبیرسیاقی ،خیام 0۳۳۶

 .۸فرهنگ اصطالحات دیوانی دوران وغول ،شهیس شریک اوین ،فرهنگستان ادب و هنر ایران 0۳۳۸
 .۷فرهنگ عهید ،حسن عهید ،انتشارات اویرکبیر ،چاپ پانزدهن 0۳۸۷
.0

فرهنگ فارسی وعین ( ۶وجلد) ،وحهد وعین ،انتشارات اویرکبیر ،چاپ بیستوهفتن 0۳00

 .0۰فرهنگ ناظناالطباء ( ۳وجلد) ،دکتر ویرزا علیاکبرخان نفیسی ،به اهتهام سعید نفیسی ،خیام 0۳۳۳

 .00لغتناوه دهخدا (دوره  0۶جلدی) ،عالوه علیاکبر دهخدا ،انتشارات دانشگاه تهران 0۳۸۸

 .0۳ونتهی األرب فی لغات العرب (دوره  ۳جلدی) ،عبدالرحینبن عبدالکرین صفی پوری ،وقدوه ،تصحیح،
تعلیقات و فهارس :علیرضا حاجیان نژاد ،انتشارات سخن 0۳0۸

ب -کتابها

 .0آثار الباقیه ،ابوریحان بیرونی ،ترجهه اکبر داناسرشت ،انتشارات اویرکبیر ،چاپ ششن 0۳۷0

 .۳آثار البالد و اخبار العباد ،زکریابن وحهد قزوینی ،ترجهه وحهد ورادبن عبدالرحهن ،انتشارات دانشگاه
تهران ،چاپ دوم 0۳0۳

 .۳آثار البالد و اخبار العباد ،زکریابن وحهدبن وحهود قزوینی ،ترجهه با اضافات از جهانگیر ویرزا قاجار ،به
تصحیح و تکهیل ویرهاشن وحدث ،انتشارات اویرکبیر 0۳۸۳

 .۸آثار تاریخی کالت و سرخس ،وهدی باوداد ،انجهن آثار ولی ،چاپ دوم 0۳۸۸

فهرست ونابع و وآخذ ۷۸۳ 2
 .۳آثار عجن ،وحهدنصیر فرصت شیرازی (فرصتالدوله) ،تصحیح و تحشیه ونصور رستگار فسایی،
انتشارات اویرکبیر 0۳۸۸

 .۶آداب الحرب و الشجاعه ،وحهدبن ونصوربن سعید ولقب به وبارکشاه ،به تصحیح و اهتهام احهد
سهیلی خوانساری ،انتشارات اقبال 0۳۸۶

 .۸اترکناوه (تاریخ جاوع قوچان) ،روضانعلی شاکری ،انتشارات اویرکبیر 0۳۶۳

 .۷احسن التقاسین فی وعرفة االقالین ،ابوعبداهلل وحهدبن احهد وقدسی ،ترجهه دکتر علینقی ونزوی،
.0

.0۰

.00

.0۳

انتشارات کووش 0۳۶0

احسن التواریخ ،حسن بیگ روولو ،تصحیح و تحشیه دکتر عبدالحسین نوایی ،انتشارات اساطیر 0۳۷۸
احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی ،وحهدتقی ودرس رضوی ،انتشارات اساطیر ،چاپ سوم 0۳۷۶

احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی ،وجتبی وینوی ،کتابخانه طهوری 0۳۳۸

احیاءالهلوک ،شاول تاریخ سیستان از ادوار باستانی تا سال هزار و بیستوهشت هجری قهری ،ولک

شاهحسینبن ولک غیاثالدین وحهدبن شاه وحهود سیستانی ،باهتهام دکتر ونوچهر ستوده ،بنگاه
ترجهه و نشر کتاب 0۳۸۸

.0۳

اخبارناوه (تاریخ تالشان از سلطنت نادرشاه تا سلطنت وحهدشاه قاجار) ،ویرزا احهد ویرزا خداویردی،

.0۸

ادبیات تاریخی و دیوانساالری ایران ،عهد وغول تا سرآغاز دولت صفویه ،وحسن روستایی ،انتشارات

.0۳

ارجان و کهگیلویه از فتح عرب تا پایان دوره صفوی ،هانیس گاوبه ،ترجهه سعید فرهودی ،تحشیه و

.0۶

ارشاد القلوب (الی الصواب الهنجی ون عهل به ون الین العقاب) ،حسنبن ابی الحسن دیلهی،

.0۸

استاد وحهد سیاه قلن ،نابغهای فراووششده ،یعقوب آژند ،اویرکبیر 0۳۷۶

.00

اسرارالتوحید فی وقاوات الشیخ ابی سعید ،وحهدبن ونوربن ابیسعدبن ابی طاهربن ابیسعید

.۳۰

اسطوره آفرینش در کیش وانی ،ابوالقاسن اسهاعیلپور ،نشر چشهه 0۳0۶

به کوشش حسین احهدی ،ورکز چاپ و انتشارات وزارت اوور خارجه 0۳۷۳
ندای تاریخ ،چاپ دوم 0۳0۷

تصحیح و تنظین فهارس احهد اقتداری ،انجهن آثار و وفاخر فرهنگی ،چاپ دوم 0۳۸۸
شریف رضی ،قن  0۸0۳هق

 .0۷استرآباد ناوه ،به کوشش وسیح ذبیحی با ههکاری ایرج افشار و وحهدتقی دانشپژوه ،اویرکبیر 0۳۷۶

.۳0

.۳۳

ویهنی ،وقدوه ،تصحیح و تعلیقات دکتر وحهدرضا شفیعی کدکنی ،انتشارات آ گه 0۳۷۶
اسهاعیلیه بدخشان ،دکتر ورین وعزی ،پژوهشکده تاریخ اسالم 0۳0۳

اسناد و وکاتبات تاریخی ایران ،از تیهور تا شاه اسهاعیل ،گردآورنده دکتر عبدالحسین نوایی ،بنگاه

ترجهه و نشر کتاب ،چاپ دوم 0۳۳۶

 .۳۳اسناد و وکاتبات سیاسی ایران :از سال  00۰۳تا  00۳۳ق ،به اهتهام دکتر عبدالحسین نوایی ،وزارت
فرهنگ و آووزش عالی ،وؤسسه وطالعات و تحقیقات فرهنگی 0۳۶۳

 2 ۷۸۶زبدةالتواریخ بایسنغری
.۳۸

اسناد و ناوههای تاریخی ایران ،از اوایل دورههای اسالوی تا اواخر عهد شاه اسهعیل صفوی ،سیدعلی

ووید ثابتی ،کتابخانه طهوری 0۳۸۶

 .۳۳اصفهان ،لطفاهلل هنرفر ،انتشارت علهی و فرهنگی ،چاپ چهارم 0۳۷۶
.۳۶

اقلین پارس (آثار تاریخی و اواکن باستانی فارس) ،سیدوحهدتقی وصطفوی ،نشر اشاره ،چاپ دوم

0۳۸۳

 .۳۸البلدان ،احهدبن ابی یعقوب (ابن واضح یعقوبی) ،ترجهه دکتر وحهد ابراهین آیتی ،بنگاه ترجهه و نشر
کتاب 0۳۳۶

 .۳۷الجاوع الصحیح (سنن التروذی) ،ابوعیسی وحهد بن عیسی بن سوره سلهی ،تحقیق و تشریح احهد

وحهد شاکر ،دارالحدیث قاهره  0۸00هق
ّ
الشهاب فی الحکن و اآلداب (الهشتهل علی لف حدیث شریف نبوی) ،یحییبن الحسین البحرانی،
.۳0
تصحیح و تنقیح وحهدحسن زبری قائنی ،الطباعة :ووسسه الطبع و النشر التابعة لآلستانة الرضیة

الهقدسة ،وشهد  0۸۳۰هق

.۳۰

العراضة فی الحکایة السلجوقیة ،وحهدبن وحهدبن وحهدبن نظام الحسینی یزدی ،به کوشش ورین

.۳0

الغبیگ و زوان وی (اوپراطوری وغول و دولت چغتائی) ،و.و .بارتولد ،ترجهه حسین احهدیپور،

ویرشهسی ،بنیاد ووقوفات دکتر وحهود افشار 0۳۷۷
کتابفروشی چهر[ ،بی تا]

 .۳۳الفهرست ،وحهدبن اسحاقبن ندین ،ترجهه وحهدرضا تجدد ،انتشارات اساطیر 0۳۷0

 .۳۳الکافی (جلدهای  ۶ ،۳و  ،)۷وحهدبن یعقوببن اسحاق (ثقة االسالم کلینی) ،دارالحدیث قن

 .۳۸الهعجن فی آثار ولوک العجن ،شرفالدین فضلاهلل حسینی قزوینی ،به کوشش احهد فتوحی نسب،
انجهن آثار و وفاخر فرهنگی 0۳۷۳

 .۳۳اوثال و حکن ،علی اکبر دهخدا ،انتشارات اویرکبیر ،چاپ بیستن 0۳00

 .۳۶انس التابئین و صراطاهلل الهبین ،احهد جام ناوقی وعروف به ژنده پیل ،تصحیح و تحشیه و وقدوه
علی فاضل ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 0۳۳۰

 .۳۸انیس الناس ،شجاع ،به کوشش ایرج افشار ،بنگاه ترجهه و نشر کتاب ۳۳۳۶

 .۳۷ایران عصر صفوی ،راجر سیوری ،ترجهه کاوبیز عزیزی ،نشر ورکز ،چاپ هجدهن 0۳۷۷

 .۳0ایران و قضیه ایران ،جرج .ن .کرزن ،ترجهه غالورضا وحید وازندرانی ،انتشارات علهی و فرهنگی،
چاپ دوم 0۳۶۳

.۸۰

بحاراالنوار (جلدهای  ۸۸ ،۸۳ ،۸0 ،۶۰ ،۸۸ ،۳0 ،0۶و  ،)0۳عالوه وحهدباقر وجلسی ،تصحیح و

.۸0

برگزیده وشترک یاقوت حهوی ،ترجهه وحهد پروین گنابادی ،انتشارات اویرکبیر ،چاپ سوم 0۳۷۳

.۸۳

وقابله وحهدباقر بهبودی ،دارالکتب االسالویه

بستان السیاحه (سیاحت ناوه) ،حاج زینالعابدین شیروانی ،کتابخانه سنایی 0۳۶۳

 .۸۳بندهش ،فرنبغ دادگی ،گزارنده وهرداد بهار ،انتشارات توس ،چاپ پنجن 0۳0۳

فهرست ونابع و وآخذ ۷۸۸ 2
 .۸۸بیست وقاله قزوینی (وقاالت ادبی و تاریخی ویرزا وحهدخانبن عبدالوهاب قزوینی) ،با وقدوه ابراهین
پورداود ،کتابفروشی ابن سینا 0۳۳۳

 .۸۳پژوهشی در شناخت با های ایران و با های تاریخی شیراز ،علیرضا آریانپور ،انتشارات فرهنگسرا
0۳۶۳

 .۸۶پیراسته تاریخناوه هرات ،سیفبن وحهد سیفی هروی ،به کوشش وحهد آصف فکرت ،بنیاد
ووقوفات دکتر وحهود افشار 0۳۷0

 .۸۸پیشگاوان حکووتهای شیعی (تاریخ حهدانیان و فاطهیان) ،دکتر ورین وعزی ،سهت 0۳0۰
 .۸۷تاریخ آستان قدس ،علی وؤتهن ،آستان قدس رضوی ،چاپ دوم 0۳۳۸
.۸0

تاریخ آل وظفر ،وحهود کتبی ،به اهتهام و تحشیه دکتر عبدالحسین نوایی ،انتشارات اویرکبیر ،چاپ

.۳۰

تاریخ اجتهاعی ایران (جلد دوم) ،ورتضی راوندی ،انتشارات اویرکبیر 0۳۳۸

.۳0

دوم 0۳۶۸

تاریخ ادبیات در ایران ،دکتر ذبیحاهلل صفا ،انتشارات فردوس ،چاپ هفتن 0۳۶0

 .۳۳تاریخ اسهاعیلیان قهستان ،دکتر وحهد فاروق فرقانی ،انجهن آثار و وفاخر فرهنگی ،چاپ دوم 0۳۷۳

 .۳۳تاریخ افضل (بدایع االزوان فی وقایع کروان) ،افضلالدین ابوحاود احهدبن حاود کروانی ،فرآورده دکتر
وهدی بیانی ،انتشارات دانشگاه تهران 0۳۳۶

 .۳۸تاریخ افغانستان بعد از اسالم ،عبدالحی حبیبی ،انتشارات دنیای کتاب ،چاپ سوم 0۳۶۸

 .۳۳تاریخ الفی ،قاضی احهد تتوی و آصفخان قزوینی ،به تصحیح غالورضا طباطبایی وجد ،انتشارات
علهی و فرهنگی 0۳۷۳

 .۳۶تاریخ اولجایتو ،ابوالقاسن عبداهللبن وحهد القاشانی ،به اهتهام وهین ههبلی ،انتشارات علهی و
فرهنگی ،چاپ دوم 0۳۷۸

 .۳۸تاریخ ایران دوره تیهوریان ،پژوهش از دانشگاه کهبریج ،وترجن دکتر یعقوب آژند ،انتشارات جاوی
0۳۸0

 .۳۷تاریخ ایلچی نظامشاه (در تاریخ صفویه از آغاز تا سال  0۸۳هجری قهری) ،خورشاهبن قباد الحسینی،

تصحیح ،تحشیه ،توضیح و اضافات دکتر وحهدرضا نصیری و کوئیچی هانه دا  ،انجهن آثار و وفاخر

فرهنگی 0۳۸0

 .۳0تاریخ بخارا ،ابوبکر وحهدبن جعفر النرشخی ،ترجهه ابونصر احهدبن وحهدبن نصر القبادی ،تلخیص
.۶۰

وحهدبن زفربن عهر ،تصحیح و تحشیه وحهدتقی ودرس رضوی ،انتشارات توس 0۳۶۳

تاریخ بخارا ،خوقند و کاشغر (در شرح حکهرانی اویر ویرحیدر در بخارا ،وحهدعلی خان در خوقند و

جهانگیر خواجه در کاشغر) ،ویرزا شهس بخارایی ،وقدوه ،تصحیح و تحقیق وحهد اکبر عشیق ،نشر

ویراث وکتوب 0۳۸۸
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.۶0

.۶۳

تاریخ بناکتی (روضة اولی االلباب فی وعرفة التواریخ و االنساب) ،فخرالدین ابوسلیهان داودبن

تاجالدین ابوالفضل وحهدبن وحهدبن داود البناکتی ،به کوشش دکتر جعفر شعار ،انتشارات انجهن آثار

ولی 0۳۸۷

تاریخ بیداری ایرانیان ،ناظن االسالم کروانی ،انتشارات اویرکبیر ،چاپ ششن 0۳۷0

 .۶۳تاریخ بیهق ،ابوالحسن علیبن زید بیهقی ،وقدوه ،تصحیح ،تحشیه و فهرستها از دکتر قاری
سیدکلیناهلل حسینی ،انتشارات اساطیر 0۳0۶

 .۶۸تاریخ بیهقی ،ابوالفضل وحهدبن حسین دبیر بیهقی ،تصحیح دکتر علیاکبر فیاض ،انتشارات
دانشگاه فردوسی وشهد ،چاپ پنجن 0۳0۰

 .۶۳تاریخ پانصد ساله تبریز (از آغاز دوره وغوالن تا پایان دوره صفویان) ،سیدآقا عون اللهی ،ترجهه پرویز زارع
شاههرسی ،انتشارات اویرکبیر0۳۷۸ ،

 .۶۶تاریخ پانصد ساله خوزستان ،احهد کسروی ،انتشارات گام-پایدار ،چاپ چهارم ۳۳۳۶

 .۶۸تاریخ تهدن (جلد سوم ،قیصر و وسیح) ،ویل دورانت ،وترجهان حهید عنایت ،پرویز داریوش و
علیاصغر سروش ،انتشارات اقبال :فرانکلین 0۳۳۸

 .۶۷تاریخ رشیدی ،ویرزا وحهد حیدر دوغالت ،تصحیح دکتر عباسقلی غفاری فرد ،نشر ویراث وکتوب
0۳۷۳

.۶0

تاریخ سری وغوالن ،ترجهه دکتر شیرین بیانی ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ سوم 0۳0۸

.۸0

تاریخ سند (تاریخ وعصووی) ،سیدوحهد وعصوم بکری ،به تصحیح عهربن وحهد داود پوته،

.۸۰

تاریخ سالطین کرت ،حافظ ابرو ،تصحیح ویرهاشن وحدث ،نشر ویراث وکتوب 0۳۷0

انتشارات اساطیر 0۳۷۳

 .۸۳تاریخ سیستان (از آودن تازیان تا برآودن دولت صفاریان) ،ادووند کلیفورد باسورث ،ترجهه حسن
انوشه ،انتشارات اویرکبیر 0۳۸۰

 .۸۳تاریخ سیستان ،به تصحیح وحهد تقی بهار (ولک الشعرا) ،انتشارات وعین ،چاپ سوم 0۳0۳

 .۸۸تاریخ شروان و دربند ،و .وینورسکی ،ترجهه وحسن خادم ،ویراسته عبدالحسین آذرنگ ،بنیاد دایرة
الهعارف اسالوی 0۳۸۳

 .۸۳تاریخ صنایع ایران ،ج.کریستی ویلسن ،ترجهه عبداهلل فریار ،انتشارات فرهنگسرا 0۳۶۶
 .۸۶تاریخ جدید یزد ،احهدبن حسینبن علی کاتب ،به کوشش ایرج افشار ،اویرکبیر 0۳۷۶

 .۸۸تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبشهای ایرانیان در قرن هشتن هجری ،عبدالرفیع حقیقت،
انتشارات کووش 0۳0۰

 .۸۷تاریخ جهان آرای عباسی ،ویرزا وحهد طاهر وحید قزوینی ،وقدوه ،تصحیح و تعلیقات سیدسعید
ویروحهد صادق ،پژوهشگاه علوم انسانی و وطالعات فرهنگی 0۳۷۳

 .۸0تاریخ جهانگشای جوینی ،وحهد جوینی ،تصحیح وحهد قزوینی ،دنیای کتاب 0۳۷۳
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.۷۰

تاریخ جهانگشای جوینی ،عالءالدین عطاولک وحهدبن وحهد الجوینی ،به اهتهام دکتر احهد

.۷0

تاریخ حبیب السیر ،خواند اویر ،زیر نظر دکتر دبیر سیاقی ،انتشارات خیام ،چاپ چهارم 0۳۷۰

خاتهی ،نشر علن 0۳0۸

 .۷۳تاریخ روضة الصفا (فی سیرة االنبیاء و الهلوک و الخلفا) ،جلد ( ۶بخش اول و دوم) ،وحهدبن
خاوندشاهبن وحهود ویرخواند ،به تصحیح و تحشیه جهشید کیانفر ،اساطیر 0۳۷۰

 .۷۳تاریخ طبرستان ،بهاءالدین وحهدبن اسفندیار ،تصحیح عباس اقبال آشتیانی ،انتشارات اساطیر،
چاپ دوم 0۳0۶

 .۷۸تاریخ طبرستان و رویان و وازندران ،سید ظهیرالدین ورعشی ،به تصحیح و اهتهام عباس شایان،
انتشارات اساطیر 0۳0۳

 .۷۳تاریخ عالن آرای اوینی (شرح حکهرانی سالطین آققویونلو و ظهور صفویان) ،فضلاهلل روزبهان خنجی
اصفهانی ،تصحیح وحهد اکبر عشیق ،نشر ویراث وکتوب 0۳۷۳

 .۷۶تاریخ عالن آرای عباسی ،اسکندر بیک ترکهان ،زیر نظر با تنظین فهرستها و وقدوه ایرج افشار،
انتشارات اویرکبیر 0۳۳۰

 .۷۸تاریخ فرشته ،وحهدقاسن هندوشاه استرآبادی ،تصحیح و تعلیق و توضیح و اضافات دکتر وحهدرضا
نصیری ،انجهن آثار و وفاخر فرهنگی 0۳۷۳

 .۷۷تاریخ قن ،حسنبن وحهدبن حسنبن صائببن والک اشعری قهی ،ترجهه تاجالدین حسنبن

بهاءالدین علیبن حسنبن عبدالهلک قهی ،تحقیق وحهدرضا انصاری قهی ،کتابخانه بزرگ آیتاهلل
العظهی ورعشی نجفی (ره) 0۳۷۳

 .۷0تاریخ کاشان ،عبدالرحین کالنتر ضرابی (سهیل کاشانی) ،بکوشش ایرج افشار ،انتشارات اویرکبیر،
چاپ چهارم 0۳۸۷

.0۰

تاریخ کروان (ساالریه) ،احهدعلیخان وزیری کروانی ،به کوشش وحهد ابراهین باستانی پاریزی،

.00

تاریخ گردیزی (زین االخبار) ،ابوسعید عبدالحیبن ضحاک ابن وحهود گردیزی ،به تصحیح و تحشیه

.0۳

تاریخ گزیده ،حهداهلل وستوفی ،با اهتهام دکتر عبدالحسین نوایی ،انتشارات اویرکبیر ،چاپ ششن

انتشارات ابن سینا ،چاپ دوم 0۳۳۳

و تعلیق عبدالحی حبیبی ،دنیای کتاب 0۳۶۳
0۳0۸

 .0۳تاریخ گیالن و دیلهستان ،سیدظهیرالدینبن سیدنصیرالدین ورعشی ،با تصحیح و تحشیه ونوچهر
ستوده ،انتشارات اطالعات ،چاپ دوم 0۳۶۸

 .0۸تاریخ وازندران ،وال شیخعلی گیالنی ،تصحیح و تحشیه ونوچهر ستوده ،بنیاد فرهنگ ایران 0۳۳۳

 .0۳تاریخ وبارک غازانی ،رشیدالدین فضلاهللبن عهادالدوله ابوالخیر ،به سعی و اهتهام و تصحیح کارل
.0۶

یان ،نشر پرسش 0۳۷۷

تاریخ وغول ،عباس اقبال آشتیانی ،انتشارات ساحل 0۳0۰

 2 ۷۷۰زبدةالتواریخ بایسنغری
 .0۸تاریخ وکه از آغاز تا پایان دولت شرفاى وکه ،احهد السباعی ،ترجهه و تحقیق رسول جعفریان ،وشعر
0۳00

 .0۷تاریخ والزاده (در ذکر وزارات بخارا) ،احهدبن وحهود وعینالفقراء ،باهتهام احهد گلچین وعانی ،ورکز
.00

وطالعات ایرانی 0۳۸۰

تاریخ ونتظن ناصری ،وحهد حسنخان اعتهادالسلطنه ،به تصحیح دکتر وحهد اسهاعیل رضوانی،

دنیای کتاب 0۳۶۳

 .0۰۰تاریخناوه طبری (بخش چاپ نشده) ،وحهدبن جریر طبری ،گردانیده ونسوب به وحهدبن وحهد
بلعهی ،به تصحیح و تحشیه وحهد روشن ،نشر البرز 0۳۸۳

 .0۰0تاریخناوه هرات ،سیفبن وحهدبن یعقوب الهروی ،تصحیح غالورضا طباطبایی وجد ،انتشارات
اساطیر 0۳۷۳

 .0۰۳تاریخ نوشتههای جغرافیایی در جهان اسالوی ،ایگناتییولیانوویچ کراچکوفسکی ،وترجن ابولقاسن
پاینده ،انتشارات علهی و فرهنگی 0۳۸0

 .0۰۳تاریخ و جغرافیای قن ،افضل الهلک کروانی (غالوحسین ادیب کروانی) ،به کوشش حسین ودرسی
طباطبایی ،انتشارات وحید 0۳0۶

 .0۰۸تاریخ و سنتهای اسهاعیلیه ،فرهاد دفتری ،ترجهه فریدون بدرهای ،نشر فرزان روز ،چاپ سوم 0۳0۸

 .0۰۳تاریخ وصاف الحضرة ،ادیب شهابالدین (شرفالدین) عبداهللبن عزالدین فضلاهلل شیرازی ،وقدوه،
تصحیح ،تحشیه علیرضا حاجیان نژاد ،انتشارات دانشگاه تهران 0۳۷۷

 .0۰۶تاریخ و عقاید واتریدیه ،سید لطفاهلل جاللی ،ورکز وطالعات و تحقیقات ادیان و وذاهب 0۳۷۶

 .0۰۸تاریخ و عقاید وذاهب شیعه (الهقاالت و الفرق) ،سعدبن عبداهلل ابی خلف اشعری قهی ،ترجهه
یوسف فضایی ،تعلیقات دکتر وحهد جواد وشکور ،آشیانه کتاب ،چاپ دوم 0۳۷۸

 .0۰۷تاریخ هرات ،شیخ عبدالرحهانبن عبدالجبار فاوی هروی ،با وقدوه وحهدحسن ویر حسینی و
وحهدرضا ابوئی وهریزی ،با پیش گفتار ایرج افشار ،نشر ویراث وکتوب 0۳۷۸

 .0۰0تاریخ هند ،روویال تاپار ،ترجهه ههایون صنعتیزاده ،ادیان 0۳۷۸

 .00۰تاریخ یزد ،جعفربن وحهدبن حسن جعفری ،به کوشش ایرج افشار ،انتشارات علهی و فرهنگی 0۳۷۸

 .000تبصرة العوام فی وعرفة وقاالت األنام ،سیدورتضیبن داعی حسنی رازی ،به تصحیح عباس اقبال،
انتشارات اساطیر ،چاپ دوم 0۳۷۳

 .00۳تحدید نهایات األواکن لتصحیح وسافات الهساکن ،ابوریحان وحهدبن احهد بیرونی خوارزوی ،ترجهه
احهد آرام ،انتشارات دانشگاه تهران 0۳۳۳

 .00۳تحریر تاریخ وصاف ،عبدالهحهد آیتی ،پژوهشگاه علوم انسانی و وطالعات فرهنگی ،چاپ سوم 0۳۷۳

 .00۸تذکرة االولیاء ،شیخ فریدالدین عطار نیشابوری ،بررسی ،تصحیح وتن ،توضیحات و فهارس از دکتر
وحهد استعالوی ،انتشارات زوار ،چاپ دوازدهن 0۳۷۰

فهرست ونابع و وآخذ ۷۷0 2
 .00۳تذکرة االولیاء وحرابی کروانی (وزارات کروان) ،سعید وحرابی کروانی ،براهنهایی و وساعی سیدوحهد
هاشهی کروانی ،باهتهام و سروایه حسین کوهی کروانی ،چاپخانه وجلس 0۳۳۰

 .00۶تذکرة الخواتین (در شرح حال وشاهیر نسوان عالن از عرب و روم و هند و عجن از صدر اسالم تا کنون)،
وحهدبن وحهد رفیع ولقب به ولک ّ
الکتاب شیرازی ،چاپ سنگی بهبئی  0۳۰۶هق

 .00۸تذکرة الشعرا ،دولتشاه سهرقندی ،به اهتهام و تصحیح ادوارد براون ،انتشارات اساطیر 0۳۷۳

 .00۷تذکرة الهلوک ،ویرزا سهیعا ،به کوشش دکتر سیدوحهد دبیر سیاقی ،سازوان اداری حکووت صفوی یا
تعلیقات وینورسکی بر تذکرة الهلوک ،ترجهه وسعود رجبنیا ،انتشارات اویرکبیر ،چاپ سوم 0۳۸۷

 .000تذکره جاللی ،عبدالغفور طاهری ،فرهنگ ایران زوین (جلد  ،)0۳زیر نظر ایرج افشار ،انتشارات سخن
0۳۷۳

 .0۳۰تذکره خواجه وحهدبن صدیق کججانی ،حسنبن حهزةبن وحهد الپالسی الشیرازی ،ترجهه ووالنا
نجنالدین طاروی ،انتشارات خانقاه احهدی 0۳۶۷

 .0۳0تذکره دلگشا ،حاج علیاکبر نواب شیرازی ،تصحیح و تحشیه دکتر ونصور رستگار فسایی ،انتشارات
نوید شیراز 0۳۸0

 .0۳۳تذکره روضةالسالطین و جواهرالعجایب ،سلطان وحهد فخریبن وحهد اویری هروی ،تصحیح و
تحشیه سیدحسامالدین راشدی ،سندی ادبی بورد حیدرآباد ،طبع اول 00۶۷

 .0۳۳تذکره وجالس النفائس ،ویر نظامالدین علیشیر نوایی ،به سعی و اهتهام علیاصغر حکهت0۳۳۳ ،

 .0۳۸تذکره ورآة الخیال ،شیرعلیخان لودی ،به اهتهام حهید حسنی ،با ههکاری بهروز صفرزاده ،روزنه
0۳۸۸

 .0۳۳تذکره هفت اقلین ،اوین احهد رازی ،تصحیح ،تعلیقات و حواشی سیدوحهدرضا طاهری ،انتشارات
سروش 0۳۸۷

[ .0۳۶تذکره] هفت اقلین ،اوین احهد رازی ،با تصحیح و تعلیق جواد فاضل ،کتابفروشی علیاکبر علهی و
کتابفروشی ادبیه [بیتا]

 .0۳۸ترجهه تاریخ یهینی ،ابوالشرف ناصحبن ظفر جرفادقانی ،وصحح دکتر جعفر شعار ،انتشارات علهی و
فرهنگی ،چاپ سوم 0۳۸۸

 .0۳۷ترجهه غرر الحکن و درر الکلن ،وولف ابوالفتح ناصحالدین عبدالواحد بن وحهد ِآودی ،ترجهه
وحهدعلی انصاری قهی ،ویرایش و تصحیح وهدی انصاری قهی ،چاپ قن ،اوام عصر (عج) 0۳۷۰

 .0۳0ترجهه وحاسن اصفهان ،وفضلبن سعدبن حسین وافروخی ،به قلن حسینبن وحهدبن ابیالرضا آوی،
باهتهام عباس اقبال ،شرکت سهاوی چاپ 0۳۳۷

 .0۳۰ترجهه وختصر البلدان (بخش وربوط به ایران) ،ابوبکر احهدبن وحهدبن اسحاق ههدانی (وعروف به
ابن فقیه ههدانی) ،ترجهه ح.وسعود ،وحقق وحهدرضا حکیهی ،انتشارات بنیاد فرهنگی ایران 0۳۸0

 .0۳0ترخان ناوه (تاریخ سند در زوانی ارغون خان و ترخان) ،ویروحهدبن سیدجالل تتوی ،باهتهام
سیدحسامالدین راشدی ،سندی ادبی بورد ،حیدرآباد سند 00۶۳

 2 ۷۷۳زبدةالتواریخ بایسنغری
 .0۳۳ترکستان ناوه (ترکستان در عهد هجوم وغول) ،واسیلی والدیهیروویچ بارتولد ،ترجهه کرین کشاورز،
انتشارات آ گاه ،چاپ دوم 0۳۶۶

 .0۳۳تزوکات تیهوری ،تحریر ابوطالب حسینی تربتی ،باهتهام کتابفروشی اسدی 0۳۸۳

 .0۳۸تشکیل دولت ولی در ایران :حکووت آق قوینلو و ظهور دولت صفوی ،والتر هینتس ،ترجهه کیکاووس
جهانداری ،انتشارات خوارزوی ،چاپ چهارم 0۳۸۷

 .0۳۳تشیع در هند ،جان نورون هالیستر ،ترجهه آذرویدخت وشایخ فریدنی ،ورکز نشر دانشگاهی 0۳۸۳

 .0۳۶تطبیق لغات جغرافیایی قدین و جدید ایران ،وحهدحسنخان اعتهادالسلطنه ،به تصحیح ویرهاشن
وحدث ،انتشارات اویرکبیر 0۳۶۳

 .0۳۸تقوین البلدان ،ابوالفداء ،ترجهه عبدالهحهد آیتی ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 0۳۸0

 .0۳۷تکهلة االخبار ،عبدی بیگ شیرازی ،با وقدوه ،تصحیح و تعلیقات دکتر عبدالحسین نوایی ،نشر نی
0۳۶0

 .0۳0تهدن اسالوی در قرن چهارم هجری ،آدام وتز ،ترجهه علیرضا ذکاوتی قراگزلو ،انتشارات اویرکبیر 0۳۶۳

 .0۸۰توضیح الهلل (ترجهه کتاب الهلل و النحل) ،ابوالفتح وحهدبن عبدالکرین شهرستانی ،تحریری نو:
وصطفی خالقداد هاشهی ،وقدوه و حواشی و تصحیح و تعلیقات سیدوحهدرضا جاللی نائینی،

انتشارات اقبال ،چاپ سوم 0۳۶۳

 .0۸0جاوع التواریخ (تاریخ اقوام پادشاهان ختای) ،رشیدالدین فضلاهلل ههدانی ،تصحیح و تحشیه وحهد
روشن ،نشر ویراث وکتوب 0۳۷۳

 .0۸۳جاوع التواریخ (تاریخ ایران و اسالم) ،رشیدالدین فضلاهلل ههدانی ،تصحیح و تحشیه وحهد روشن،
نشر ویراث وکتوب 0۳0۳

 .0۸۳جاوع التواریخ حسنی (بخش تیهوریان پس از تیهور) ،تاجالدین حسنبن شهاب یزدی ،به کوشش
حسین ودرسی طباطبایی و ایرج افشار ،وؤسسه تحقیقات علوم آسیای ویانه و غربی ،دانشگاه کراچی،

کراچی پاکستان0۳۳۶ ،

 .0۸۸جاوع التواریخ (در تاریخ وغول) ،رشیدالدین فضلاهلل الوزیر ابن عهادالدوله ابی الخیر بن ووفقالدوله
علی ،به کوشش دکتر بههن کریهی ،انتشارات اقبال ،چاپ دوم 0۳۶۳

 .0۸۳جاوع التواریخ (سرگذشت حسن صباح و جانشینان او) ،خواجه رشیدالدین فضلاهلل وزیر ههدانی ،به
کوشش دکتر سیدوحهد دبیر سیاقی ،انتشارات خجسته ،چاپ سوم 0۳۷۳

 .0۸۶جایگاه وناطق اطراف دریاي خزر در تاریخ جهان اسالم ،واسیلی والدیهیروویچ بارتولد ،ترجهه لیال ربن
شه ،پژوهشگاه علوم انساني و وطالعات فرهنگي 0۳۸۳

 .0۸۸جغرافیای تاریخی سرزوینهای خالفت شرقی ،گای لسترینج ،وترجن وحهود عرفان ،شرکت انتشارات
علهی و فرهنگی ،چاپ نهن 0۳0۳

 .0۸۷جغرافیای حافظ ابرو ،شهابالدین عبداهلل خوافی وشهور به حافظ ابرو ،وقدوه ،تصحیح و تحقیق
صادق سجادی ،نشر ویراث وکتوب 0۳۸۳

فهرست ونابع و وآخذ ۷۷۳ 2
 .0۸0جهانگشای نادری ،ویرزا وهدیخان استرآبادی ،به اهتهام سیدعبداهلل انوار ،انجهن آثار و وفاخر
فرهنگی 0۳۸۸

 .0۳۰چهار وقاله ،احهد نظاوی عروضی سهرقندی ،به سعی و اهتهام و تصحیح عالوه وحهدبن
عبدالوهاب قزوینی ،انتشارات اشراقی ،چاپ دوم (بیتا) 0۳۳۸ ،هجری

 .0۳0چهل وجلس ،تحریر اویر اقبال سیستانی ،به اهتهام عبدالرفیع حقیقت ،اساطیر 0۳۸0

 .0۳۳چین ناوه ،واتئو ریچی ،ترجهه از وتن التین وحهد زوان (نقاش ناودار عصر صفوی) ،وقدوه ،تصحیح،

توضیح و وقابله با ترجهههای کهن چینی و انگلیسی و ایتالیایی از لو جین ،پیشگفتار وظفر بختیار،

نشر ویراث وکتوب 0۳۷۸

 .0۳۳حدود العالن ون الهشرق الی الهغرب ،به کوشش دکتر ونوچهر ستوده ،کتابخانه طهوری 0۳۶۳
 .0۳۸حروفیه در تاریخ ،دکتر یعقوب آژند ،نشر نی 0۳۶0

 .0۳۳حروفیه (تاریخ ،عقاید ،عبادات ،قیاوت ،) ... ،فاتح اسلو ِار ،ترجهه داود وفایی ،انتشارات وولی 0۳00

 .0۳۶خاطرات و اسناد حسینقلیخان نظامالسلطنه وافی (باب اول) ،به کوشش وعصووه وافی ،ونصوره
اتحادیه ،سیروس سعدوندیان و حهید رامپیشه ،نشر تاریخ ایران ،چاپ دوم 0۳۶۳

 .0۳۸خراسان و سیستان( ،سفرناوه کلنل ییت به ایران و افغانستان) ،چارلز ادوارد ییت ،ترجهه قدرتاهلل
روشنی زعفرانلو و وهرداد رهبری ،انتشارات یزدان 0۳۶۳

 .0۳۷خطایناوه (شرح وشاهدات سیدعلیاکبر خطایی در سرزوین چین) ،به پیوست سفرناوه غیاثالدین
نقاش ،به کوشش ایرج افشار ،ورکز اسناد فرهنگی آسیا ،چاپ دوم 0۳۸۳

 .0۳0خالصة التواریخ ،قاضی احهدبن شرفالدین حسین حسینی ونشی قهی ،تصحیح دکتر احسان
اشراقی ،انتشارات دانشگاه تهران 0۳۷۳

 .0۶۰خالصه تفسیر ادبی و عرفانی قرآن وجید به فارسی از کشفاالسرار ده جلدی اثر خواجه عبداهلل
انصاری ،تألیف اوام احهد ویبدی ،نگارش حبیباهلل آووزگار ،انتشارات اقبال ،چاپ بیستوپنجن

0۳0۰

 .0۶0دائرةالهعارف بزرگ اسالوی (جلدهای  ،)0۳ ،00 ،0۰ ،۸ ،0زیر نظر کاظن ووسوی بجنوردی ،ورکز
دائرةالهعارف بزرگ اسالوی

 .0۶۳دانشناوه جهان اسالم ،بنیاد دائرة الهعارف اسالوی

 .0۶۳دانشناوه حافظ و حافظ پژوهشی ،تحت سرپرستی عبداهلل جاسبی ،ویراستار بهاءالدین خروشاهی،
ووسسه فرهنگی هنری نخستان پارسی 0۳0۸

 .0۶۸دانشناوه ادب فارسی ،جلد سوم (ادب فارسی در افغانستان) ،به سرپرستی حسن انوشه ،سازوان چاپ
و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالوی ،چاپ دوم 0۳۷0

 .0۶۳دایرة الهعارف فارسی ( ۳جلد در  ۳وجلد) ،به سرپرستی غالوحسین وصاحب ،انتشارات اویرکبیر،
چاپ سوم 0۳۷۰

 2 ۷۷۸زبدةالتواریخ بایسنغری
 .0۶۶دبستان وذاهب ،ووبد کیخسرو اسفندیار ،با یادداشتهای رحین رضازاده ولک ،کتابخانه طهوری
0۳۶۳

 .0۶۸در قلهروی خانان وغول ،آنه واری شیهل ،ترجهه فراورز نجد سهیعی ،انتشارات اویرکبیر 0۳۷۶

 .0۶۷دروس هیئت و دیگر رشتههای ریاضی ،عالوه حسن حسنزاده آولی ،ورکز انتشارات دفتر تبلیغات
اسالوی قن 0۳۸0

 .0۶0درویش ستیهنده (از ویراث عرفانی شیخ جام) ،وحهدرضا شفیعی کدکنی ،انتشارات سخن 0۳0۳

 .0۸۰دره نادره ،ویرزا وهدیخان استرآبادی ،به اهتهام سید جعفر شهیدی ،انتشارات علهی و فرهنگی
0۳۷۸

 .0۸0دستور الکاتب فی تعیین الهراتب ،وحهدبن هندوشاه نخجوانی ،به سعی و اهتهام عبدالکرین علی
اوغلی علیزاده ،آ کادوی علوم اتحاد شوروی ،انستیتوی خاورشناسی ،وسکو 00۸۶

 .0۸۳دستورالوزراء (شاول احوال وزرای اسالم تا انقراض تیهوریان  ،)00۸غیاثالدینبن ههامالدین وعروف به
خوندویر ،با تصحیح و وقدوه سعید نفیسی ،انتشارات اقبال ،چاپ دوم ۳۳۳۳

 .0۸۳دنباله جستجو در تصوف ایران ،دکتر عبدالحسین زرین کوب ،انتشارات اویرکبیر ،چاپ هفتن 0۳۷۸

 .0۸۸دین و دولت در ایران عهد وغول ،شیرین بیانی ،دوره سه جلدی ،ورکز نشر دانشگاهی ،چاپ چهارم
0۳۷0

 .0۸۳دیوان اشعار حکین ناصر خسرو قبادیانی ،به تصحیح کراوت تفنگدار ،نشر چکاوه 0۳۸۸

 .0۸۶دیوان انوری ،با وقدوه سعید نفیسی ،به اهتهام پرویز بابایی ،انتشارات نگاه ،چاپ دوم 0۳0۸

 .0۸۸ذیل تاریخ گزیده ،زینالدینبن حهداهلل وستوفی قزوینی ،به کوشش ایرج افشار ،انتشارات دکتر وحهود
افشار با ههکاری انتشارات سخن ،چاپ دوم 0۳0۶

 .0۸۷ذیل جاوعالتواریخ رشیدی ،عبداهلل بن لطفاهلل حافظ ابرو ،چاپ خانبابا بیانی 0۳0۸

 .0۸0ذیل وجهع األنساب شبانکارهای ،غیاثالدینبن علی نایب فریوودی[ ،در وجهع األنساب
شبانکارهای] به تصحیح ویرهاشن وحدث ،انتشارات اویرکبیر 0۳۷0

 .0۷۰راحة الصدور و آیة السرور در تاریخ آل سلجوق ،وحهدبن علیبن سلیهان راوندی ،به سعی و اهتهام
وحهد اقبال ،انتشارات اساطیر 0۳۷۶

 .0۷0راهنهای خراسان ،دکتر علی شریعتی ،انتشارات الفبا ،چاپ دوم 0۳۶۳

 .0۷۳رجال کتاب حبیبالسیر ،گردآوری ،وقدوه و اضافات دکتر عبدالحسین نوایی ،انجهن آثار و وفاخر
فرهنگی ،چاپ دوم 0۳۸0

 .0۷۳رساله آثار علوی ،ابوحاتن وظفر اسفزاری ،وصحح وحهد تقی ودرس رضوی ،بنیاد فرهنگ ایران 0۳۳۶

 .0۷۸رساله فریدونبن احهد سپهساالر در احوال ووالنا جاللالدین وولوی ،با تصحیح و وقدوه سعید
نفیسی ،انتشارات اقبال 0۳۳۳

 .0۷۳رساله قشیریه ،عبدالکرینبن هوازن قشیری ،ترجهه ابوعلی حسنبن احهد عثهانی ،با تصحیحات و
استدراکات بدیعالزوان فروزانفر ،انتشارات علهی و فرهنگی ،چاپ یازدهن 0۳00

فهرست ونابع و وآخذ ۷۷۳ 2
 .0۷۶رساله لرستان و لرها ،والدیهیر وینورسکی[ ،در دو سفرناوه درباره لرستان ،سسیل جان ادووندز ،بارون
دوبد] ،وترجهان سکندر اواناللهی بهاروند و لیلی بختیار ،انتشارات بابک 0۳۶۳

 .0۷۸رسالۀ وزارات با برکات هرات ،عبدالکرین احراری ،وطبعه دانش ،طبع هرات 0۳0۰

 .0۷۷رساله وقاوات طاهرالدین وحهد و شهسالدین ابراهین ،با وقدوه ژان اوبن ،فرهنگ ایران زوین ،ج ،۳
0۳۳۳

 .0۷0روزناوه خاطرات عینالسلطنه (قهروان ویرزا سالور) ،جلد دوم :روزگار پادشاهی وظفرالدینشاه ،به
کوشش وسعود ویرزا سالور و ایرج افشار ،انتشارات اساطیر 0۳۸۶

 .00۰روزناوه ویرزا وحهد کالنتر فارس ،به تصحیح و اهتهام عباس اقبال آشتیانی ،کتابخانه طهوری،
کتابخانه سنایی 0۳۶۳

 .000روضات الجنات في اوصاف ودینة هرات ،وعینالدین وحهد زوچی اسفزاری ،با تصحیح و حواشی و
تعلیقات سیدوحهد کاظن اوام ،انتشارات دانشگاه تهران 0۳۳۷

 .00۳روضات الجنان و جنات الجنان ،حافظ حسین کربالیی تبریزی ،تصحیح جعفر سلطان القرائی ،بنگاه
ترجهه و نشر کتاب 0۳۸0

 .00۳روضههای ششن و هفتن از خلد برین (تاریخ تیهوریان و ترکهانان) ،وحهدیوسف واله اصفهانی قزوینی،
به کوشش ویرهاشن وحدث ،ویراث وکتوب 0۳۸0

 .00۸ریاض الصالحین ون کالم سید الهرسلین ،وحیالدین یحییبن شرف النووى ،دارالوفاء ،الهنصوره
وصر  0۸۳۷هق

 .00۳ریحانة االدب فی تراجن الهعروفین بالکنیة و اللقب ،عالوه وحهدعلی ودرس تبریزی ،انتشارات خیام،
چاپ چهارم 0۳۸۸

 .00۶زبدة التواریخ ،حافظ ابرو ،وقدوه ،تصحیح و تعلیقات :سید کهال حاج سیدجوادی ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالوی ،سازوان چاپ و انتشارات 0۳۷۰

 .00۸زبور آل داود (شرح ارتباط سادات ورعشی با سالطین صفویه) ،سلطان هاشن ویرزا ،با تصحیحات و
تعلیقات دکتر عبدالحسین نوایی ،نشر ویراث وکتوب 0۳۸0

 .00۷زندگانی شگفتآور تیهور ،ترجهه کتاب عجایب الهقدور فی اخبار تیهور ،ابن عربشاه ،ترجهه
وحهدعلی نجاتی ،بنگاه ترجهه و نشر کتاب ۳۳۳۶

 .000سبکشناسی (تاریخ تطور نثر فارسی) ،وحهدتقی بهار ولکالشعرا ،انتشارات اویرکبیر ،چاپ هشتن
0۳۸۳

 .۳۰۰سفرناوه ابن بطوطه ،ترجهه دکتر وحهدعلی ووحد ،نشر آ گه ،چاپ ششن 0۳۸۶

 .۳۰0سفرناوه ابن حوقل (ایران در صورة االرض) ،ترجهه و توضیح دکتر جعفر شعار ،انتشارات اویرکبیر ،چاپ
دوم 0۳۶۶

 .۳۰۳سفرناوه ابودلف در ایران ،ابودلف وسعربن الههلهل الخزرجی ،با تعلیقات و تحقیقات والدیهیر
وینورسکی ،ترجهه سیدابوالفضل طباطبایی ،انتشارات زوار ،چاپ دوم 0۳۳۸

 2 ۷۷۶زبدةالتواریخ بایسنغری
 .۳۰۳سفرناوه استرآباد و وازندران و گیالن و  ،...ویرزا ابراهین ،گردآورنده وسعود گلزاری ،بنیاد فرهنگ ایران
0۳۳۳

 .۳۰۸سفرناوه ایران و روسیه (نواحی شهال ایران) ،عزالدوله عبدالصهد ویرزا ،ولکونوف ،به کوشش وحهد
گلبن و فراورز طالبی ،دنیای کتاب 0۳۶۳

 .۳۰۳سفرناوه بخارا (عصر وحهدشاه قاجار  0۳۳0-0۳۶۰هق) ،وولف ناشناخته ،وصحح حسین زوانی،
پژوهشگاه علوم انسانی و وطالعات فرهنگی 0۳۸۳

 .۳۰۶سفرناوه تاورنیه ،ژان باتیست تاورنیه ،ترجهه ابوتراب نوری ،کتابخانه سنایی 0۳۳۶

 .۳۰۸سفرناوه جکسن (ایران در گذشته و حال) ،ابراهن و .ویلیاوز جکسن ،ترجهه ونوچهر اویری و فریدون
بدرهای ،انتشارات خوارزوی ،چاپ سوم 0۳۶0

 .۳۰۷سفرناوه خراسان و کروان ،غالوحسینخان افضل الهلک ،به اهتهام قدرتاهلل روشنی ،انتشارات توس
[بی تا]

 .۳۰0سفرناوه دوم نجنالدوله به خوزستان ،عبدالغفاربن علی وحهد نجنالدوله ،تصحیح ،تحشیه و
تعلیقات احهد کتابی ،پژوهشگاه علوم انسانی و وطالعات فرهنگی 0۳۷۶

 .۳0۰سفرناوه سیفالدوله (وعروف به سفرناوه وکه) ،سلطان وحهد ویرزا قاجار سیفالدوله ،به تصحیح و
تحشیه علیاکبر خداپرست ،نشر نی 0۳۶۸

 .۳00سفرناوه شاردن (دوره پنج جلدی) ،ژان شاردن ،ترجهه اقبال یغهایی ،انتشارات توس ،چاپ دوم 0۳0۳

 .۳0۳سفرناوه فرد ریچاردز ،فردریک چارلز ریچاردز ،ترجهه وهیندخت بزرگههر (صبا) ،انتشارات علهی و
فرهنگی ،چاپ دوم 0۳۸0

 .۳0۳سفرناوه صفاءالسلطنه نائینی (تحفة الفقرا) ،علیبن وحهد وشتاقی نائینی (ویرزا علیخان
صفاءالسلطنه نائینی) ،به اهتهام وحهد گلبن ،انتشارات اطالعات 0۳۶۶

 .۳0۸سفرناوه کارری ،جووانی فرانچسکو جهلی کارری ،ترجهه عباس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ ،اداره
کل فرهنگ و هنر آذربایجان شرقي 0۳۸۷

 .۳0۳سفرناوه ناصر خسرو قبادیانی ،تصحیح و تحشیه وحهود غنیزاده ،انتشارات اساطیر 0۳۷۸

 .۳0۶سفرناوههای خطی فارسی (دوره چهار جلدی) ،تصحیح و پژوهش هارون وهوون ،نشر اختران 0۳۷۷

 .۳0۸سفرناوه قفقاز و ایران ،ارنست اورسل ،ترجهه علیاصغر سعیدی ،پژوهشگاه علوم انسانی و وطالعات
فرهنگی 0۳۷۳

 .۳0۷سفرناوه کالویخو ،روی گونسالس د کالویخو ،وترجن وسعود رجبنیا ،انتشارات علهی و فرهنگی،
چاپ پنجن 0۳۷۸

 .۳00سفرناوه ویرزا ابوالحسنخان شیرازی (ایلچی) به روسیه ،به قلن ویرزا وحهدهادی علوی شیرازی،
بکوشش وحهد گلبن ،دنیای کتاب 0۳۶۳

 .۳۳۰سفرناوههای ونیزیان در ایران ،ترجهه ونوچهر اویری ،انتشارات خوارزوی ،چاپ دوم 0۳۷0

فهرست ونابع و وآخذ ۷۷۸ 2
 .۳۳0سفینه سلیهانی (سفرناوه سفیر ایران به سیام) ،وحهدربیعبن وحهد ابراهین ،تصحیح ،تحشیه و
تعلیقات دکتر عباس فاروقی ،انتشارات دانشگاه تهران 0۳۳۶

 .۳۳۳سلجوقیان و غز در کروان ،افضلالدین ابوحاود کروانی ،تحریر ویرزا وحهد ابراهین خبیصی ،وقدوه،
تصحیح و تحشیه وحهد ابراهین باستانی پاریزی ،انتشارات کورش 0۳۸۳

 .۳۳۳سلسلة التواریخ یا اخبار الصین و الهند ،سلیهان تاجر سیرافی ،با گردآوری و اضافات ابوزید حسن
سیرافی ،ترجهه دکتر حسین قرچانلو ،انتشارات اساطیر 0۳۷0

 .۳۳۸سهط العلی للحضرة العلیا (در تاریخ قراختائیان کروان) ،ناصرالدین ونشی کروانی ،به تصحیح و
اهتهام عباس اقبال ،انتشارات اساطیر ،چاپ دوم 0۳۶۳

 .۳۳۳سنن ابی داود ،ابیداود سلیهانبن اشعثبن اسحق سجستانی ،دارالحدیث قاهرة  0۸۳۰هق

 .۳۳۶سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای ویانه ،آروینیوس واوبری ،ترجهه فتحعلی خواجه نوریان،
انتشارات علهی و فرهنگی ،چاپ پنجن 0۳۸۸

 .۳۳۸سیرالهلوک (سیاستناوه) ،خواجه نظامالهلک طوسی ،وقدوه ،تصحیح و تعلیقات وحهود عابدی،
فرهنگستان زبان و ادب فارسی با ههکاری انتشارات سخن 0۳0۷

 .۳۳۷سیرت جاللالدین ونکبرنی ،شهابالدین وحهد خرندزی زیدری نسوی ،تصحیح ،وقدوه و
تعلیقات :وجتبی وینوی ،انتشارات علهی و فرهنگی ،چاپ پنجن 0۳0۸

 .۳۳0سیرت رسولاهلل ،رفیعالدین اسحاق ابن وحهد ههدانی (قاضی ابرقوه) ،ویرایش وتن جعفر ودرس
صادقی ،نشر ورکز ،چاپ دوم 0۳۸۳

 .۳۳۰شاهناوه فردوسی ،ویراسته وهدی قریب و وحهدعلی بهبودی ،انتشارات توس ،چاپ دوم 0۳۸۸
َ ُّ
 .۳۳0شد اؤلزار فی َح ّ ِط األوزار عن زوار الهزار (وزارات شیراز) ،وعینالدین ابوالقاسن جنید شیرازى ،به
تصحیح عالوه وحهد قزوینی و عباس اقبال ،چاپخانه وجلس 0۳۳۷

 .۳۳۳شرح زندگانی ون ،تاریخ اجتهاعی و اداری دوره قاجاریه ،عبداهلل وستوفی ،انتشارات زوار ،چاپ ششن
0۳۷۷

 .۳۳۳شرفناوه (تاریخ وفصل کردستان) ،شرفخانبن شهسالدین بدلیسی ،به اهتهام والدیهیر ولیاوینوف
زرنوف ،انتشارات اساطیر 0۳۸۸

 .۳۳۸شناسناوه افغانستان ،بصیر احهد دولتآبادی ،عرفان ،چاپ چهارم 0۳۷۸

 .۳۳۳شیخ صفی و تبارش (درو بودن سیادت صفویان) ،احهد کسروی ،انتشارات فردوس 0۳۸0

 .۳۳۶شیرازناوه ،ابوالعباس وعینالدین احهدبن شهابالدین ابیالخیر زرکوب شیرازی ،به کوشش دکتر
اسهعیل واعظ جوادی ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 0۳۳۰

 .۳۳۸صاحببن عباد ،احهد بههنیار ،به کوشش وحهد ابراهین باستانی پاریزی ،انتشارات دانشگاه تهران،
چاپ دوم 0۳۷۳

 .۳۳۷صحیح البخاری ،ابوعبداهلل وحهدبن اسهاعیل بخاری ،جههوریة وصر العربیة ،وزارة االوقاف ،چاپ
دوم  0۸0۰هق

 2 ۷۷۷زبدةالتواریخ بایسنغری
 .۳۳0صحیح وسلن ،وسلنبن حجاج نیشابورى ،وصحح وحهد فؤاد عبدالباقی ،دارالحدیث ،قاهره 0۸0۳
هق

 .۳۸۰صفوة الصفا ،ابن بزاز اردبیلی ،وقدوه و تصحیح غالورضا طباطبایی وجد ،زریاب 0۳۸۶

 .۳۸0صفویان ،ترجهه و تدوین دکتر یعقوب آژند ،انتشارات وولی 0۳۷۰

 .۳۸۳طبقات ناصری ،ونهاج سراج جوزجانی ،تصحیح ،وقابله و تحشیه عبدالحی حبیبی ،انتشارات
اساطیر 0۳۷0

 .۳۸۳طرائق الحقایق ،وحهدوعصوم شیرازی وعصووعلیشاه نائب الصدر ،با تصحیح وحهد جعفر
وحجوب ،انتشارات کتابخانه سنایی 0۳۸0

 .۳۸۸ظفرناوه ،تاریخ فتوحات اویر تیهور گورکانی ،نظامالدین شاوی ،با وقدوه و کوشش پناهی سهنانی،
انتشارات باوداد 0۳۶۳

 .۳۸۳ظفرناوه ،شرفالدین علی یزدی ،تصحیح و تحقیق سیدسعید ویر وحهد صادق و دکتر عبدالحسین
نوایی ،وجلس شورای اسالوی ،کتابخانه ،ووزه و ورکز اسناد 0۳۷۸

 .۳۸۶عتبة الکتبة (گزیدهای از وراسالت دیوان سلطان سنجر سلجوقی) ،علیبن احهد ونتجبالدین اتابک
جوینی ،به اهتهام ورین صادقی ،نشر نگاه وعاصر0۳0۶

 .۳۸۸عجایب الهخلوقات و غرایب الهوجودات ،وحهدبن وحهودبن احهد طوسی ،به اهتهام ونوچهر
ستوده ،انتشارات علهی و فرهنگی ،چاپ چهارم 0۳00

 .۳۸۷عقدالعلی للهوقف االعلی ،افضلالدین ابوحاود احهدبن حاود کروانی ،به تصحیح و اهتهام
علیهحهد عاوری نائینی ،انتشارات روزبهان ۳۳۳۶

 .۳۸0عوالي الآللي العزیزیة فی االحادیث الدینیة ،شیخ وحهدبن علیبن ابراهین إحسائی (ابن ابیجههور)،
وقدوه سید شهابالدین ورعشی نجفی ،وحقق وجتبی عراقی ،وؤسسه سیدالشهداء (ع) ،قن0۸۰۳ ،

هق

 .۳۳۰غرر الحکن و درر الکلن ،ابوالفتح عبدالواحد بن وحهد ِآودی ،وصحح وهدی رجایی ،دارالکتاب
االسالوی ،قن  0۸0۰هق

 .۳۳0غزالیناوه ،استاد جاللالدین ههایی ،انتشارات زوار 0۳0۸

 .۳۳۳فارسناوه ،ابن بلخی ،تصحیح و تحشیه گای لسترینج و رینولد آلن نیکلسون ،انتشارات اساطیر 0۳۷۳

 .۳۳۳فارسناوه ناصری ،حاج ویرزا حسن حسینی فسایی ،تصحیح و تحشیه از دکتر ونصور رستگار فسایی،
انتشارات اویرکبیر 0۳۷۳

 .۳۳۸فتحناوه سند (چچناوه) ،علیبن حاود کوفی ،تصحیح داود پوته ،انتشارات اساطیر 0۳۷۸

 .۳۳۳فتوتناوه سلطانی ،ووالنا حسین واعظ کاشفی سبزواری ،به اهتهام وحهد جعفر وحجوب ،انتشارات
بنیاد فرهنگ ایران 0۳۳۰

 .۳۳۶فتوحات شاهی ،اویر صدرالدین ابراهین اوینی هروی ،تصحیح و تعلیق و توضیح و اضافات دکتر
وحهدرضا نصیری ،انجهن آثار و وفاخر فرهنگی 0۳۷۳
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 .۳۳۸فرائد غیاثی ،جاللالدین یوسف اهل ،به کوشش دکتر حشهت ووید ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران،
0۳۳۷

 .۳۳۷فردوس الهرشدیة فی اسرار الصهدیة ،وحهودبن عثهان ،به کوشش ایرج افشار ،انجهن آثار ولی 0۳۳۷
 .۳۳0فردوسی و شعر او ،نگارش وجتبی وینوی ،انتشارات کتابفروشی دهخدا ،چاپ دوم 0۳۳۸

 .۳۶۰فرقههای اسالوی ،والدونگ ،ترجهه دکتر ابوالقاسن سری ،انتشارات اساطیر ،چاپ سوم 0۳0۰

 .۳۶0فرهنگ جاوع نامها و آباديهاي کهن اصفهان ،وحهد وهریار ،انتشارات فرهنگ وردم ،اصفهان 0۳۷۳

 .۳۶۳غنوصیان در اسالم :شیعیان غالی و علویان ،هاینتس هالن ،وترجن احسان ووسوی خلخالی ،انتشارات
حکهت 0۳0۸

 .۳۶۳قابوسناوه ،عنصرالهعالی کیکاووسبن اسکندربن قابوسبن وشهگیربن زیار ،به اهتهام و تصحیح
غالوحسین یوسفی ،انتشارات علهی و فرهنگی ،چاپ هفدهن 0۳0۰

 .۳۶۸قالع اسهاعیلیه در رشته کوههای البرز ،دکتر ونوچهر ستوده ،انتشارات دانشگاه تهران 0۳۸۳

 .۳۶۳قلندریه در تاریخ ،وحهدرضا شفیعی کدکنی ،انتشارات سخن ،چاپ چهارم 0۳0۸

 .۳۶۶قن ناوه (وجهوعه وقاالت و وتون درباره قن) ،سیدحسین ودرسی طباطبایی ،کتابخانه عهووی حضرت
آیت اهلل العظهی ورعشی نجفی (ره) 0۳۶۸

 .۳۶۸قندیه (در بیان وزارات سهرقند) ،وال عبدالحکین ،به کوشش ایرج افشار ،کتابفروشی طهوری 0۳۳۸

 .۳۶۷کتاب الخراج ،ابوالفرج قداوةبن جعفر (کاتب بغدادی) ،ترجهه و تحقیق دکتر حسین قرهچانلو ،نشر البرز
0۳۸۰

 .۳۶0کتاب دیار بکریه ،تاریخ حسن بیک آققوینلو و اسالف او و آنچه بدان وتعلق است از تواریخ قراقوینلو و
چغاتای ،ابوبکر طهرانی ،به تصحیح و اهتهام نجاتی لوغال و فاروق سوور ،کتابخانه طهوری ،چاپ دوم

۳۳۳۶

 .۳۸۰کتاب گیالن ،به سرپرستی ابراهین اصالح عربانی ،گروه پژوهشگران ایران 0۳۸۸

 .۳۸0کشفالهحجوب ،ابوالحسن علیبن عثهان هجویری ،وقدوه ،تصحیح و تعلیقات دکتر وحهود
عابدی ،انتشارات سروش ،چاپ نهن 0۳0۳

 .۳۸۳کلیله و دونه ،انشای ابوالهعالی نصراهلل ونشی ،تصحیح و توضیح وجتبی وینوی طهرانی ،انتشارات

دانشگاه طهران ،چاپ دوم 0۳۸۳
 .۳۸۳کنز ّ
العهال فی سنن األقوال و األفعال ،العالوه عالءالدین علی الهتقیبن حسامالدین الهندی ،دار
احیاء التراث العربی 0۸۳0 ،هق

 .۳۸۸گرگان و استرآباد (سنگ وزارها و کتیبههای تاریخی) ،اسداهلل وعطوفی ،حروفیه 0۳۷۸

 .۳۸۳لب التواریخ ،یحییبن عبداللطیف قزوینی ،تصحیح ویرهاشن وحدث ،انجهن آثار و وفاخر فرهنگی
0۳۷۶

 .۳۸۶وآثرالهلوک ،غیاث الدین بن ههام الدین حسینی خواندویر ،به تصحیح ویر هاشن وحدث ،ووسسه
خدوات فرهنگی رسا 0۳۸۳

 2 ۷0۰زبدةالتواریخ بایسنغری
 .۳۸۸وازندران و استرآباد ،یاسنت لویی رابینو ،ترجهه غالوعلی وحید وازندرانی ،انتشارات علهی و فرهنگی
0۳۷۳

 .۳۸۷وجالس الهوونین ،عالوه قاضی نوراهلل شوشتری ،کتابفروشی اسالویه 0۳۳۸

 .۳۸0وجهع االوثال ویدانی ،ابوالفضل احهدبن وحهد نیشابورى (وعروف به ویدانی)،
الهقدسة ،وعاونیة الثقافیة ،وشهد 0۳۶۶

آستانة الرضویة

 .۳۷۰وجهع األنساب ،وحهدبن علیبن وحهد شبانکارهای ،به تصحیح ویرهاشن وحدث ،انتشارات
اویرکبیر 0۳۷0

 .۳۷0وجهع التواریخ (در تاریخ انقراض صفویه و وقایع بعد تا سال  0۳۰۸هجری قهری) ،ویرزا وحهدخلیل
ورعشی صفوی ،به تصحیح و اهتهام عباس اقبال آشتیانی ،طهوری 0۳۶۳

 .۳۷۳وجهل رشوند ،شرح وقایع و گزارشهای تاریخی ونطقه رودبار و الهوت ،نواحی اطراف آن و قزوین در
سالهای  0۳۸0-0۳۸۶هق ،وحهدعلی خان رشوند ،وقدوه ،تصحیح و تحقیق ونوچهر ستوده،

عنایتاهلل وجیدی ،دفتر نشر ویراث وکتوب 0۳۸۶

 .۳۷۳وجهل التواریخ و القصص ،تصحیح و تحشیه ،ولکالشعرای بهار ،انتشارات اساطیر 0۳۷0

 .۳۷۸وجهل فصیحی ،فصیح احهدبن جاللالدین وحهد خوافی ،به تصحیح و تحشیه وحهود فرخ،
وشهد ،کتابفروشی باستان 0۳۳0

 .۳۷۳ورآة البلدان ،وحهدحسنخان اعتهادالسلطنه ،با تصحیحات و حواشی و فهارس به کوشش دکتر
عبدالحسین نوایی و ویرهاشن وحدث ،انتشارات دانشگاه تهران 0۳۶۸

 .۳۷۶وراصد االطالع علی سهاء األوکنة و البقاع ،صفیالدین عبدالهؤونبن عبدالحق بغدادى ،وحقق علی
وحهد بجاوی ،دارالجیل ،بیروت  0۸0۳هق

 .۳۷۸ورزبانناوه ،سعدالدین وراوینی ،به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر ،انتشارات صفیعلیشاه ،چاپ
بیستودوم 0۳0۳

 .۳۷۷ورشد و ورید ،وکاتبات عبدالرحهن اسفراینی با عالءالدوله سهنانی ،با تصحیحات و وقدوه هروان
لندلت ،انستیتوی فرانسوی پژوهشهای علهی در ایران 0۳۳0

 .۳۷0وروج الذهب و وعادن الجوهر ،علیبن حسین وسعودی ،وترجن ابوالقاسن پاینده ،انتشارات علهی و
فرهنگی ،چاپ نهن 0۳0۰

 .۳0۰ورو (بازسازی جغرافیای تاریخی یک شهر بر پایه نوشتههای تاریخی و شواهد باستانشناسی) ،دکتر
سیدونصور سید سجادی ،سازوان ویراث فرهنگی 0۳۷۳

 .۳00وسالک و وهالک ،ابن خردادبه ،ترجهه سعید خاکرند ،ووسسه وطالعات و انتشارات تاریخی 0۳۸0

 .۳0۳وساورة االخبار و وسایرة االخیار (تاریخ سالجقه) ،وحهودبن وحهد آقسرایی ،باهتهام و تصحیح دکتر
عثهان توران ،انتشارات اساطیر ،چاپ دوم 0۳۶۳

 .۳0۳وسخر البالد (تاریخ شیبانیان) ،وحهدیاربن عرب قطغان ،تصحیح نادره جاللی ،نشر ویراث وکتوب
0۳۷۳
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 .۳0۸وطلع سعدین و وجهع بحرین ،کهالالدین عبدالرزاق سهرقندی ،به اهتهام دکتر عبدالحسین نوایی،
پژوهشگاه علوم انسانی و وطالعات فرهنگی 0۳۸۳

 .۳0۳وعجن البلدان ،یاقوت حهوی بغدادی ،ترجهان دکتر علینقی ونزوی ،سازوان ویراث فرهنگی کشور
0۳۷۰

 .۳0۶وفاتیح الجنان (کلیات) ،شیخ عباس قهی ،وترجن وهدی الهی قهشهای ،ویراستار وحهدرضا
رضوانطلب ،آیین دانش 0۳0۸

 .۳0۸وقاصد االلحان ،عبدالقادربن غیبی حافظ وراغی ،باهتهام تقی بینش ،بنگاه ترجهه و نشر کتاب
۳۳۳۶

 .۳0۷وقدوهای بر شناخت ،ایلها و چادرنشینان و طوایف عشایری ایران ،ایرج افشار سیستانی ،وولف 0۳۶۶

 .۳00وقصداالقبال سلطانیه و ورصداآلوال خاقانیه ،سید اصیلالدین عبداهلل واعظ ،به کوشش وایل هروی،
پژوهشگاه علوم انسانی و وطالعات فرهنگی ،چاپ دوم 0۳۷۶

 .۳۰۰وکاتیب فارسی غزالی (فضائلاألنام ون رسائل حجةاالسالم) ،به اهتهام و حواشی وهدی قربانیان ،نشر
بصیرت 0۳0۸

 .۳۰0وکارم االخالق ،حسنبن فضل طبرسی ،به تصحیح وحهودبن وال صالح ،شریف رضی ،قن 0۳۸۰

 .۳۰۳وهالک و وسالک ،ابواسحق ابراهین اصطخری ،ترجهه وحهدبن اسعدبن عبداهلل تستری ،به کوشش
ایرج افشار ،بنیاد ووقوفات دکتر وحهود افشار 0۳۸۳

 .۳۰۳ونتخبالتواریخ وعینی ،وعینالدین نطنزی ،به اهتهام پروین استخری ،اساطیر 0۳۷۳

 .۳۰۸ون الیحضره الفقیه (جلد ششن) ،ابوجعفر وحهدبن علیبن حسینبن بابویه قهی (شیخ صدوق)،
وترجن و شارح علیاکبر غفاری ،وترجن وحهدجواد غفاری و صدرالدین بالغی ،نشر صدوق 0۳۶۸

 .۳۰۳وواهب الهی در تاریخ آل وظفر ،وعینالدینبن جاللالدین وحهد وعلن یزدی ،با تصحیح و وقدوه
سعید نفیسی ،انتشارات اقبال ،طهران 0۳۳۶

 .۳۰۶ووسوعة تاریخ العراق بین احتاللین (الهجلد االول ،حکووة الهغول) ،عباس العزاوی ،قن ،وکتبه
الحیدریه  0۸۳۳هق

 .۳۰۸ویزان الحکهة (جلد سه) ،وحهد وحهدی ریشهری ،انتشارات دارالحدیث 0۳۷۸

 .۳۰۷ناوناوه ایالت و عشایر و طوایف (ایران تاریخی و فرهنگی) ،ونوچهر ستوده با ههکاری خورشید ووونی،
ورکز دایرة الهعارف بزرگ اسالوی 0۳۷۳

 .۳۰0ناوههای طبیب نادرشاه ،پادری بازن فرانسوی ،ترجهه دکتر علیاصغر حریری ،به کوشش بدرالدین
یغهایی ،انتشارات شرق 0۳۶۳

 .۳0۰نرمافزار تاریخ ایران اسالوی  ،۳ورکز تحقیقات کاوپیوتری علوم اسالوی

 .۳00نرمافزار جغرافیای جهان اسالم ،۳ورکز تحقیقات کاوپیوتری علوم اسالوی

 .۳0۳نزهةالقلوب ،حهداهللبن ابوبکربن حهداهلل وستوفی قزوینی ،به تصحیح ویرهاشن وحدث ،انتشارات
سفیر اردهال 0۳0۶
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 .۳0۳نزهة الهشتاق في إختراق اآلفاق ،ابوعبداهلل وحهدبن وحهدبن عبداهللبن ادریس حهودى وعروف به
شریف ادریسی ،عالن الکتب ،بیروت  0۸۰0هق

 .۳0۸نظام اجتهاعی وغول ،باریس یاکوولیویچ والدیهیر تسوف ،وترجن شیرین بیانی ،انتشارات علهی و
فرهنگی ،چاپ چهارم 0۳۷۶

 .۳0۳نفثة الهصدور ،انشای شهابالدین وحهد خرندزی زیدری نسوی ،تصحیح و توضیح دکتر اویرحسن
یزدگردی ،انتشارات توس 0۳0۸

 .۳0۶نفحات االنس ون حضرات القدس ،نورالدین عبدالرحهان جاوی ،وقدوه ،تصحیح و تعلیقات دکتر
وحهود عابدی ،انتشارات سخن ،چاپ هفتن (سوم سخن) 0۳0۸

 .۳0۸نقض ،بعض وثالب النواصب فی نقض بعض فضایح الروافض ،نصیرالدین ابوالرشید عبدالجلیل
قزوینی رازی ،بتصحیح ویرجاللالدین وحدث ارووی ،انجهن آثار ولی 0۳۳۷

 .۳0۷نوادر ،ترجهه ونتخب کتاب وحاضرات األدباء و وحاورات الشعراء و البلغاء ،تألیف راغب اصفهانی،
ترجهه وحهد صالح قزوینی ،به اهتهام احهد وجاهد ،انتشارات دانشگاه تهران0۳0۶

 .۳00نوروزناوه ،حکین عهر خیام نیشابوری ،تصحیح و تحشیه وجتبی وینوی ،انتشارات اساطیر 0۳۷۰

 .۳۳۰نوشته بر دریا (از ویراث عرفانی ابوالحسن خرقانی) ،وحهدرضا شفیعی کدکنی ،انتشارات سخن 0۳0۳

 .۳۳0نهج البالغه ،خطبهها ،ناوهها ،حکهتها و کلهات قصار اوام علیبن ابیطالب (ع) ،ترجهه سیدجعفر
شهیدی ،انتشارات علهی و فرهنگی ،چاپ سیوسوم 0۳0۷

 .۳۳۳نهضت سربداران خراسان ،ایلیا پاوولویچ پطروشفسکی ،ترجهه کرین کشاورز ،پیام 0۳۳0

 .۳۳۳وسائل الشیعة (جلد هفدهن) ،شیخ وحهد حسن حر عاولی ،وؤسسة آل البیت علیهنالسالم الحیاء
التراث ،قن  0۸0۶هق

 .۳۳۸وقفیه کججی ،به کوشش ایرج افشار ،فرهنگ ایران زوین ،ج  ،۳0انتشارات سخن 0۳۷۳

 .۳۳۳هنر وانوی ،هانس یوآخین کلین کایت ،ترجهه دکتر ابوالقاسن اسهاعیلپور وطلق ،نشر هیروند 0۳0۶

 .۳۳۶یادداشتهای قزوینی (جلدهای  ۳ ،0و  ،)۶به کوشش ایرج افشار ،انتشارات علهی ،چاپ سوم 0۳۶۳

ج -وقالهها

 -1تشیع قراقویونلوها ( ۷۸۳-۸۷۰هق) ،سیدوسعود شاههرادی و اصغر ونتظرالقائن ،وجله پژوهشهای
تاریخی ،ص  ۸0تا  ،۸۳سال چهلونهن ،دوره جدید ،سال پنجن ،شهاره اول (پیاپی  ،)0۸بهار ،0۳0۳
دانشگاه اصفهان

 -2شرایط و شیوه به کارگیری افراد در تشکیالت اداری آستان قدس در دوره صفویه بر اساس اسناد ،حهیده
شهیدی ،فصلناوه گنجینه اسناد ،شهاره  ،0۳ص  ۳۷تا  ،۸۳سال بیستنوچهارم ،دفتر سوم ،سال 0۳0۳

