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 چکیده
تاریخ محلی خراسان در عرص نامه هرات مهمرتین و یگانه اثر تاریخ

باشد که توسط سیفی هروی در هرات در دربار مغول و ایلخانی می
ق) به نگارش در آمده است. این ۶۴۳ -۷۸۳ملوک کرت (حکومت 

ویژه اجت=عی خراسان در عرص اثر برای نگارش تاریخ سیاسی و به
ن مقاله یاشود. در مذکور از منبع اصلی و دست اول محسوب می

اکم بر نش و روش حیبه بررسی بروایی و تحلیلی -ش توصیفیبا رو 
سؤال اصلی پژوهش نگاری سیفی هروی پرداخته شده است. تاریخ

این است که سیفی هروی با چه بینش و روشی به نگارش تاریخنامه 
جه حاصل شد كه هرچند ین نتیت ایدر نها هرات پرداخته است؟

 نویسد، با اینانش میاو تاریخش را بنا به درخواست حاکمیت زم
ز هدف ا یهرو یفیس ینگار خینش تاریو در ب یدر نظام فكر وجود 

 یبخش یه و آگاهیندگان و تنبیآ یبرا یمنددهیخ فایپرداخX به تار
عوام به طور عام  ینخبگان حاكم بر جامعه به طور خاص و برا یبرا
از  یقیتلف یز روش و ین یخیتار یشناسباشد. از لحاظ روشیم

ع یقان و ییتب یكه برا است یلیو تحل یروای ینگار خیسنت تار
پردازد و با استفاده از جرح و یم یخیبه ذكر مستندات تار یخیتار

زند تا به ینش میمتنوع، دست به گز یخیتار یهال دادهیتعد
  ابد.یدست  یخیقت تاریحق
، تاریخنگاری، یهرو یفیخنامه هرات، سیتار: یدیكل گانواژ 

  .یلخانیخراسان، ا
 

Abstract 
Khorasan was one of the most important states of Iran 
during the Mongol and Ilkhani times. The history of 
Herat is the most important and unique work of the 
local history of Khorasan in the Mughal and Ilkhani 
era, written by Seyfi Heravi in Herat at the Maluku 
Korte court (rule 643-783).This work is considered to 
be the first and foremost source for writing the 
political and social history of Khorasan in the 
aforementioned era. In this article, through the 
descriptive-narrative and analytical method, the 
insight and method of ruling on Seyfi Heravi 
historiography has been studied. The main question 
of the research is that, how did Seyfi Heravi write the 
history of Herat? And it was finally concluded that, 
although he writes his history at the request of the 
sovereignty of his time, Nevertheless, in the 
intellectual system and in the historiography of Saifi 
Heravi, the aim is to address the usefulness of history 
for the future generations and  to punish and inform 
the elites  who rule the community  explicitly and for 
the public in general. ". In terms of historical 
methodology, his method is also a combination of a 
narrative and  historiography that refers to historical 
documentation for the purpose of explaining 
historical events and by using various historical data, 
he chooses to reach the historical truth. 
Keywords: History of Herat, Seyfi Heravi, 
Historiography, Khorasan, Ilkhani 
 

  نگاری سیفی هرویبینش و روش در تاریخ
 دکرتای تاریخ ایران بعد از اسالم دانشگاه تربیزعبدالرئوف نصیری جوزقانی :   
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  مقدمه
كال ران و از اشیخ این منابع تاریتراز ارزنده یمحل یسینوخیتار

. رودیبه ش=ر م یاسالم-یرانیا ینگار خیمهم تار یهاو گونه
محلی به درخواست و تشویق فرمانروایان محلی با  تواریخ
توسط مورخین هایی چون حب وطن و تفاخر محلی، انگیزه

دادن جایگاه و پیشینه تاریخی یک منطقه محلی برای نشان
 یخ محلی. توارانددر دورۀ خاص یا طوالنی به نگارش درآمده

خ یبرخوردارند، در كنار توار ینكه از تنوع فراوانیران ضمن ایا
 را یرانیا یسینوخی، آثار تاریاسلسله-یو دودمان یعموم

 ران بهیدر ا یخ محلینگارش توار نۀیشیپدهند. یشكل م
: ١٣٨٨گردد (آژند، یبر م ین دوران اسالمینخست یهاسده
ز یبعد ن یها). در دوره١١٤: ١٣٨٨؛ قدیمی قیداری، ٢٨٣

ها دورۀ ن دورهیافت. از جمله ایتداوم  یخ محلینگارش توار
نگاری است. سهم خراسان عهد ایلخانی در تاریخ یلخانیا

از سیفی هروی است.  نامه هراتتاریخاب ایرانی اسالمی کت
از آنجا که مهمرتین و یگانه اثر تاریخ محلی خراسان در عهد 

است که توسط سیفی هروی به  نامه هراتتاریخمذکور 
و برای تبیین بینش و  )٢٨٥: ١٣٨٨(آژند، نگارش در آمده 

نگاری محلی خراسان در عهد ایلخانی و روش حاکم بر تاریخ
یخ اجت=عی، فرهنگی و سیاسی خراسان در عهد نیز تبیین تار

شود و اک¦ مورخین ایلخانی از منابع دست اول محسوب می
خراسانی پس از او، مستقیم یا غیرمستقیم از او تأثیر 

اند؛ نگارنده در این پژوهش بر آن است تا با بررسی پذیرفته
بینش و روش تاریخنگاری سیفی هروی را  نامه هرات،تاریخ

  ªاید.تبیین 

  پیشینه پژوهش
تاب بیان کرد که مصححین ک نۀ پژوهش حارض بایددربارۀ پیشی

، یعنی محمدزبیر صدیقی و غالمرضا تاریخنامه هرات
طباطبایی مجد در مقدمه مصحح به معرفی مؤلف 

اند که بیشرت به معرفی زندگی نویسنده و نیز جنبۀ پرداخته
ادیبانۀ نویسندگی او توجه ªودند و به بینش و روش 

فی اند (سینگاری وی کمرت توجه کردهنویسی و تاریختاریخ
محمدآصف فکرت نیز کتاب ). ٢٤-٤٥؛ ٨-٢١: ١٣٨٥هروی، 

را که توسط صدیقی در کلکته چاپ شده  تاریخنامه هرات
 Xبود با حذف عبارات ادبِی متکلف آن و خالصه کردن م

ل در سا» پیراسته تاریخنامه هرات«کتاب آن را تحت عنوان 

توسط موقوفات محمود افشار چاپ کرده است و  ١٣٨٠
کرده  روی اشارهنویسی سیفی هبسیار مخترص به روش تاریخ

ای با عنوان ). آژند نیز در مقاله٣: ١٣٨٠است (فکرت، 
به طور مخرص به معرفی سیفی » نگاری محلی ایرانتاریخ«

هروی به عنوان شاعر و  مورخِ هراتی در عرص مغول پرداخته 
اری نگاست بدون آن که به بررسی روش و بینش او در تاریخ

ن نویسندگان مقالۀ ). همچنی٢٨٥: ١٣٨٨بپردازد (آژند، 
که در » های آننگاری محلی در دوره مغول و شاخصهتاریخ«

ر در نو های محلی دانشگاه پیامدوفصلنامه پژوهشنامه تاریخ
چاپ شده است، در یک بررسی عاملانه ضمن  ١٣٩٢سال 

نگاری محلی ایران در عرص مذکور، به های تاریخبیان شاخصه
ری محلی نگانار دیگر آثار تاریخنیز در ک تاریخنامه هراتبررسی 

اند. نویسندگان این مقاله رصفاً از منظر ایران پرداخته
نگاری محلی به این اثر توجه داشته و مطلب های تاریخانگیزه

نگاری مصنف کتاب ندارند خاصی دربارۀ بینش و روش تاریخ
). از آنجا که به جز موارد ٦٥-٨٢: ١٣٩٢(چلونگر و همکاران، 

نون از دیگر صاحبنظران به بررسی بینش و روش تاریخفوق تاک
نگاری سیفی هروی در یک بررسی جامع و اختصاصی 

  یابد.د، انجام این مهم رضورت میانپرداختهن

  روش پژوهش
 روایی و تحلیلی به بررسی -در این پژوهش با روش توصیفی

نگاری سیفی هروی پرداخته شده نش و روش حاکم بر تاریخیب
است. سؤال اصلی پژوهش این است که سیفی هروی با چه 
بینش و روشی به نگارش تاریخنامه هرات پرداخته است؟ 
پاسخ به سؤال تحقیق این است که سیفی به ه=ن روش 
سنتی حاکم بر نگارش تاریخ توسط مورخان به مانند گذشتگان 

روایی به بیان مسائل سیاسی مرتبط با هیأت حاکمه، به روش 
  همت ªوده است. نامه هراتتاریخبه تدوین 

  زندگی و زمانه سیفی هروی 
ق در شهر هرات است. هرات در ۶۸۱سیفی هروی متولد 

این زمان پایتخت حکومت ملوک کرت بود. ملوک کرت نام 
ور طق بر هرات و به۷۸۳تا  ۶۴۳ای است محلی که از سلسله

کلی بر نیمۀ رشقی خراسان بزرگ تحت تابعیت مغوالن و 
ایلخانان حکومت داشتند. اجداد این خاندان از خانواده 
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َمرغن  –) ۱۲۲: ۱۳۶۳(جوزجانی،  ١هرات بودند» َمرغنی«
ه=ن جایی است که امروزه در هرات به َرسَک منارها مسمی 

این سلسله به  تسمیۀوجه -)۲۳/۵/۱۳۸۹است (کبیری: 
گردد. هرات بر می» گذره«از توابع بلوک » کورت«ۀ قری

ه یقر«ق قسمت آب قُْلْب آورده است كه یصاحب رساله طر
[گُذره]است، » بلوك كذره«از توابع هرات و از » كُْورْت

(ابونرصی هروی، » كُْورْت به ضّم كاف و سكون واو و راء«
ه د بان). از آنجا که این ملوک از این قریه برخاسته۴۵:  ۱۳۴۷

  ).۱۹: ۱۳۸۹ملوک کرت مسمی شدند (نصیری، 
 کُرت (حکومتن یسیفی هروی ابتدا وارد دربار ملک فخرالد 

ای که ملک ق) شد. سیفی در روزگار آشفته۷۰۶ -۶۹۳
خیساِر غور در منطقۀ » اسکلجه/ امان کوه«ه ن بیفخرالد

الدین محمد سام، رسدار مشهورش را در هرات رفت و ج=ل
الدین محمدسام، دانشمند بهادر رسدار ج=لگ=شت و 

نامه را در رشح کشت، سام» اختیارالدین«مغول را در قلعۀ 
محمد سام در دفاع ن یالدهای ج=لها و دالوریآوریجنگ

ت به نظم آورد. یهزار بستیاز خاک و وطن خویش در ب
نامه که با خط خوش و مزین شده به سام یمنظومۀ ح=س

پس از آن که بوجای پرس دانشمند بهادر، هرات  تصاویر بوده
را با تسلیم شدن محمد سام ترصف کرد، از بین بُرد. سیفی 
هروی پس از آن که به اسارت بوجای در آمد، به واسطۀ آن که 

نامه از دانشمند بهادر به بزرگی و دالوری یاد کرده بود، در سام
تنها او  تن، ۷۸بخشیده شد. به گفته سیفی هروی، از میان 

با دادن خط بندگی و » حسن مقرب«و شخصی به نام 
ق بود ۷۰۶ن واقعه در یاری خالص شدند. اگناهگ

  ).                                                               ۵۳۹-۵۴۰: ۱۳۵۲، یهرو یفی(س
سیفی هروی پس از اعرتاف به گناهش،  از اسارت بوجای  

ق به ۷۱۷وا زندگی کرد و رسانجام در آزاد شد. چندی در انز 
ه ن رایالدین محمد کُرت برادر ملک فخرالددربار ملک غیاث

هروی یافت. حکیم سعد الدین منجم غوری، استاد سیفی
با وساطت استاد خود به دربار ملک  یهرو بود. سیفی

ن وارد شد. سیفی هشتاد قصیده و غزل و یکصد یالداثیغ
ن رسوده است. با این یالداثیغ و پنچاه قطعه در مدح ملک

الدین محمد کُرت ق وارد دربار ملک غیاث ۷۱۷که سیفی در 

                                                             

  .۲۴-۲۸: ۱۳۸۹. برای اطالع بیشرت از خاندان مرغنی رک: نصیری،  ١

شد، در ابتدا مورد التفات قرار نگرفت، اّما سیفی کتابی به 
نام مجموعه غیاثی تألیف کرد و برای رضایت خاطر ملک، به 
وی تقدیم کرد، ملک پذیرفت و او را مأمور نوشX تاریخنامه 

؛ ۳۶۲: ۱۳۵۲، یقی؛ صد۴۹: ۱۳۸۵هروی، فی(سیهرات کرد 
). امروزه  ۳۵۹: ۱۳۵۲؛ صفا، ۱۱۲-۱۱۳: ۱۳۴۷، یهرو لیما

هروی پس از مفقود است. از زندگانی سیفی مجموعه غیاثی
ق دیگر اطالعی نداریم. احت=ًال اندکی پس از این ۷۲۱سال 

  فوت کرده باشد.

  معرفی تاریخنامه هرات 
خراسان در عرص  یمحل یهاخیهرات، جزو تارنامهخیتار

رات كُرْت هسلسله ملوك یاختصاصخ یلخانان است كه تاریا
ف یها یعنی سآن یشود كه توسط مورخ رسمیز محسوب مین

و به دستور ملك  یعقوب هرو یبن محمد بن 
)، و به ق۷۰۷-۷۲۹محمد كُرت (حکومت ن یالداثیغ

 -سق ن شهاب یالدزیق خواجه شهاب بن عزیت و تشویح=
نگاشته شده  -ن محمد کرتیالداثیملك غ یر و منشیوز

  ).۳۸۰: ۱۳۸۵، یهرو یفیاست (س
و «نویسد: الدین سق میسیفی در معرفی خواجه شهاب 

صدر معظم معدن اللطف و الکرم خواجه شهاب بن 
صدراعظم عزیزالدین شهاب سق را که منشی حرضت عل=ء 

مربی اهل  الدین محمد کرت] است وملک اسالم [غیاث
فضل و هÐ، ... اگر تربیت و تفقد و انعام مرتادف او نبودی، 

نامه که صد و بیست تا کاغذ است سالها به انجام این تاریخ
نپیوستی و بی کرم و تقویت او چنین کتاب معترب در دو سال 

  ).۶۴۱-۶۴۲(ه=ن: » و نیم به آخر نرسیدی...
به چشم  ع سلسله ملوک کرت رایاز وقا یار یسیفی بس 

تا  ۷۱۸هرات طی سال های مشاهده كرده است. تاریخنامه
 یهاع سالیق نگاشته شده است. مطالب کتاب از  وقا۷۲۱

ق) تا سال شانزدهم سلطنت ۶۱۸زخان (یۀ حملۀ چنگیاول
). در ۴۹گیرد (ه=ن: ق را در بر می۷۲۱ن، یالداثیغملك 

صورت  این اثر وقایع تاریخی هرات و والیات تابعۀ آن به
هرات تاریخنامه سالش=ری به تاریخ قمری تنظیم شده است.

این  نویسینگاری و تاریخنه تنها از لحاظ روش و سبک تاریخ
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دوره مهم است بلکه از لحاظ ادبی نیز بسیار اهمیت دارد و 
  است. یدر قرن هشتم هجر  یای عالی از ن¦ فارسªونه

  هراتهروی در تألیف تاریخنامه دی سیفی منابع استنا 
ای تاریخ محلی تحت تأثیر منابع موجود در هر محل و منطقه

در روش  یهرو یفی). س۱۱۷:  ۱۳۹۰است (بلک، 
در  یكرده است. و تیرا رعا یخود امانتدار  ینگار خیتار

کند، از منابع را بیان می یخیتار یدادهایكه رو یهنگام
منابع  د. مراجع وكنیاد می یخود به روشن یاستناد

نامه هرات، شامل سه دسته خیف تاریدر تأل یهرو یفیس
كه -ات خود مورخ یباشد: نخست مشاهدات و تجربیم
ن كه از زمان شش یفخرالدع عرص ملك یشرت ه=ن وقایب

ع عرص ملك یاد دارد تا وقایق به ۶۸۷اش در یسالگ
 یشود. برایق را شامل م۷۲۱ن محمد تا سال یالداثیغ

 یغارتگر  مردم هرات را به واسطه یكه آوارگ یªونه زمان
وار قرب دوهزار بنه«...سد: ینویكند، میان نقل مینكودر

كه جمع – یفیمذنب س یرون رفت و بندهیمردم از شهر ب
د اد دار یساله بود و در آن وقت شش -ن كتاب استیا كنندۀ

و  و خواف اده به اسفزار و جامیشرت پیكه خلق از شهر هرات ب
  ).۴۰۳: ۱۳۸۵هروی، (سیفی» رفتند...یغور و غرجستان م

ز یو ن ینیشود كه از زبان شاهدان عیرا شامل م یاتیدوم روا
 یشهر هرات و سپس آبادان یرانیها در ارتباط با وفرزندان آن
اند دهیك واسطه از پدرانشان شنیكند كه به یآن نقل م
به رشح ذیل رشوع  یعباراتها با ن گزارشی)، ا۱۷۵(ه=ن: 

امه نگوید بندۀ ضعیف، مؤلف این تاریخچنین می«شود: می
که در تواریخ متقدمان مسطور و مذکور دیدم و از پیراِن 

چنین «)؛ ۸۷(ه=ن: » سخنداِن معروف و مشهور شنیدم...
چنین شنودم «)؛ ۹۶(ه=ن: » شنودم از راویان فرخنده رای

» پیران شهر معموره هراتاز راویان ستوده صفات و از 
چنین شنودم از راویان معترب با خرب و از «)؛ ۱۰۵(ه=ن: 

ن یثقات هرات چن«)؛ ۱۲۸(ه=ن: » ناقالن با دها و ذکا
ثقات روات چنین «)؛ ۱۱۱، ۶۲۲(ه=ن: » ت كردندیروا

، ۳۲۸(ه=ن: » ثقات هرات گفتند«)؛ ۱۳۱(ه=ن: » گفتند
» دم كه او گفتیشن یااز خواجه ابوبكر خنبه«)؛ ۲۴۵

، ۶۶۰(ه=ن، » ن گفتیچن یراو «)؛ ۱۱۲، ۲۷۰(ه=ن:  
» راوی چنین گوید«؛ )۱۷۶، ۱۸۷، ۲۰۷، ۳۲۳، ۴۰۷، ۵۸۴
، ۶۵۰، ۶۸۳، ۷۰۹» (راوی چنین تقریر کرد«)؛ ۲۰۸ن: (ه=

چنین شنودم از «؛ )۹۲، ۱۰۲، ۲۱۷، ۲۴۳، ۲۷۳، ۴۱۱، ۵۶۷
» شنودماز ثقات هرات چنین «)؛ ۱۱۹(ه=ن: » راویان هرات

(ه=ن: » چنان شنیدم از ثقات هرات«)؛ ۱۷۸(ه=ن: 
)؛ ۲۴۱(ه=ن: » دم از ثقات هراتین شنیچن«)؛ ۱۸۳

؛ )۱۷۴، ۱۹۹، ۳۰۱» (اندر كردهین تقریروات چن یبعض«
  ).۷۵۵(ه=ن: » چنین شنودم«

 یمهم یهااز  شاخصه یكیهای سیفی مشاهدات و شنیده
خ یر منابع تاریانسبت به س یاز اثر و یاست كه باعث امت

ژه یخراسان شده كه پس از او دربارۀ خراسان و به و یمحل
ست. اطالعات ارائه شده هرات در عهد مغول نوشته شده ا

خ هرات از هنگام هجوم مغول یدربارۀ تار یهرو  یفیتوسط س
د و یتوان دین عرص ªیگر منابع ایق را در د ٦٤٣تا سال 

منابع متأخر چون ر ینقل شده و سا یمنحرصاً توسط و 
روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات و تاریخ سالطین 

-١٦٧: ١٣٨٩اند (رک: حافظ ابرو، ت كردهیکرت از او نقل روا
او از  یخیهای تارزارشگ). ٤٠٠-١/٥٢٢: ١٣٣٨ اسفزاری، ؛١

 یاران و پهلوانان هراتینقش ع یبه خوب یهرات در آن برهۀ زمان
ن ایآن توسط سپاه یرانیپس از و هرات یرا در عمران و آبادان

  داده است. ز نشانیچنگ
ود كه شمی یز مكتوباتیو ن یو ادب یخیسوم شامل كتب تار

، با عناوینی چون: یخیهای تاران گزارشیدر ب یهرو  یفیس
گوید بندۀ ضعیف، مؤلف این کتاب، که در چنین می«
الدین که از مؤلفات شیخ ... ثقه» ... تاریخنامه هرات«

(سیفی » آورده است... -عبدالرحمن عبدالجبار فامی است
در تواریخ چنین مذکور و مسطور «)،  ۶۴: ۱۳۸۵هروی، 

، چند بندۀ ضعیف، مؤلف این کتاب«)، ۹۴(ه=ن: » است
چنین «، »کتب که در تواریخ احوال خراسان  مطالعه کرد

در تاریخ عالئی چنین آورده «یا » خواندم در تاریخ جهانگشای
در تاریخ خراسان چنین آورده «)، ۹۵، ۹۷(ه=ن: » است
(ه=ن: » در تواریخ چنین خواندم«)، ۱۰۰(ه=ن: » است

» استدر تاریخ رساج منهاج چنین مذکور و مسطور «)، ۱۰۶
نامه و خواجه رشیدالدوله در تاریخ«)، ۱۰۷، ۱۱۱(ه=ن: 

ام چنین خوانده«)، ۳۸۰(ه=ن: » غازانی چنین آورده است
)، ۱۳۱(ه=ن: » اخالق خانی«در کتابی که موسوم است به 

و  از رسائل یفیها استناد كرده است؛ عالوه بر این، سبه آن
مورخ كُرت كه ملوك یو سلطنتیكه در آرش یمكتوبات
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از  یشان بوده استفاده كرده و در نگارش و تدوین برخیرسم
 شاعر ِب یك ادیعنوان  ز بهین یهرو  یفین مكتوبات، خود سیا

 یهرو  یفیرسد كه سیاشته است؛ به نظر مدو مورخ نقش 
 ثقات«ات فراوان و نیز ذکر مواردی چون یث و روایدر ذكر احاد

هرات، متأثر از منهاج  خنامهی، در تار»اندچنین روایت کرده
رساج باشد. منهاج در ذکر وقایع از این روش برای استناد 

).  ۱۰۴، ۲/۱۲۰: ۱۳۸۹استفاده کرده است (جوزجانی، 
موالنا «ات و با عنوان ابرو، سیفی را در زمرۀ عل=ی هر حافظ 

). در واقع در این ۲۱۸: ۱۳۸۹برد (حافظ ابرو، یمنام » یفیس
  رشیعتمدارانه غالب است. بخش از تاریخ او بینش

خ یقرار گرفته، تار یهرو  یفیكه مورد استفاده س یاز منابع
متأسفانه امروزه مفقود  یعبدالله فام خیف شیهرات تأل

 یهرو یفی)، خوشبختانه س۲۹: ۱۳۸۵هروی، است (سیفی
ز خنامه هرات جاودان كرده است، ایاز آن را در تار ییهابخش

هرات  یمیقد یهاخاندان بارۀدر یفیكه س یجمله اطالعات
ن ین اثر اقتباس شده است که ایارائه كرده از ا یچون مرغن
را چندین برابر كرده است  یفیخنامه هرات سیارزش تار

  ).۱۷۶-۱۸۹:  ۱۳۸۵هروی به نقل از فامی،  (سیفی
، ف اثرشیدر تأل یهرو  یفیس یاز منابع اصل یكیهمچنین 

ور ، مشهیب فوشنجیخطن یاست. صدرالد یعینامه ربكُرْت
ق كه در زندان  ۷۰۲كُرت را تا خ ملوكی، در این اثر، تاریعیبه رب

د، به سبك یاش به رسانجام رسین زندگیملك فخرالد
تصنیف  ).۴۱۶، ۴۷۱-۴۷۷ است (ه=ن: شاهنامه رسوده

نامه هرات بوده است. متأسفانه در خینامه قبل از تاركُرْت
 یفیاست، اّما خوشبختانه سشده دنامه مفقو گذر زمان كُرْت

ات آن را متناسب با موضوع و به طور یاز اب ییهابخش یهرو 
-۹: ۱۳۳۹، یحیفصاست (خنامه هرات آوردهیپراكنده در تار

). اک¦ اطالعات سیفی دربارۀ ۳/۳۵۸: ۱۳۵۲؛ صفا، ۸
نامه ربیعی گرفته شده است (سیفی هروی، فوشنج از کرت

۱۳۸۵ :۴۳۸ ،۶۳.(  

  نگاری سیفی هرویروش حاکم بر تاریخ بینش و
  دوری از بخل و تعصب

خ یدر نوشX تار یاهل تعصب و جانبدار  یهرو  یفیس
كه ممكن است از تعصب و بخل  ییكرده تا جا یست، سعین

ند و با دیدی منصفانه یگز یهرات دور خنامه یدر نگارش تار
دست به نگارش تاریخ بزند، هرچند عرق محلی او و تعلق 

باشد؛ وی مأمور به ایران و مفاخر باستانی آن قوی می خاطر
نوشX تاریخ از سوی دستگاه حکومت هرات بوده است. 

 شابور ویخ شهر مرو و نیهر چند ذكر توار«سد: ینویخودش م
بندۀ  ندارد، اما یخ شهر هرات نسبتیگر با ذكر توارید یمواضع

 خ احوالین كتاب، چند كتب كه در تواریف، مؤلف ایضع
ك از ید كه هر یخراسان مطالعه كرد، در همه مسطور د

ام ل Úیخ شهر خود تطویمصنّفان و مؤلفان در بازªودن توار
خ  شهر هرات یبودند و توار آورده یم به جایو رشح و بسط عظ

ش از قصص هرات، یف بیبسنده كرده. بندۀ ضع یرا به رمز 
ان است در شابور را كه از اّمهات بالد خراسیات مرو و نیحكا

Ú ز بدانند كه بندۀ اضعف یقلم آورد تا ارباب خرد و اصحاب
 ست، خاّصه کهین یات بُْخلیف حكایو تأل یگذار را در سخن

مأمور است بدان که حرضت علیا، ملک ملوک اسالم، 
شهریار انام فی االیّام، ظّل الله فی االرض، القایم بالنفل و 

نشاه دیار عجم، الفرض، َمفَخر زَّوار ی¦ب حرم، شاه
الحّق والدین، املخصوص ßواهب رّب العاملین، خلَّد غیاث

ن اند که چو الله ُملکُه و سلطانه و اظهر حّجته و برهانه، فرموده
ای رسی از قصص خراسان، چندانک امکان دارد به به قّصه

 »وجه راستی آن قّصه را بپرداز و به زینت فصاحت زیب ده
  ).٩٥(ه=ن: 

ه آید که اگر چکالم نویسنده تاریخنامه هرات بر میاز فحوای 
او در اثرش به نقادی آثار دیگر نپرداخته ولی مطابق معیار 
خودش به انتخاب اخبار و رد اخبار دیگر از میان آنچه در میان 

عرص یا متقدم آمده دست زده و های منابع همنوشته
عد از ب«... ترین مطالب را در کتابش بیاورد. کوشیده صحیح

خ احوال ملوك اسالم غور ...رشوع كنم و بر ین ... در تواریا
سم؛ چه، حكم یوجه صدق آنچه حادث شده باشد، بنو

ن یكه در ا یاتیه قصص و حكاوسته كی... به نفاذ پیعال
د كه راست بود و از كذب و ینامه ثبت خواهد شد، باخیتار

د، كه باش اند معّرا و مربّار كتب نوشتهیكه در سا یاتیمفرت
ن ینش به خواندن و نوشX ایارباِب دانش و اصحاِب ب

ن امر واجب االمتثال، بندۀ یبد یل شوند. مبنیات مایحكا
د و یخ چندانك امكان داشت كوشین تاریف ایاضعف در تأل

 كه یافهیران و متقّدمان شهر هرات و طایهر چه نوشت بر پ
كه همه به بود عرض كرد  یشان اعت=د كلیبر قلم و قدم ا

راست است و ما  یاتّفاق  گفتند: كه آنچه در كتابت آورد



 

 ����1397      
����30  

70  

�
��

��
 �

� 
�

��
 �

 �
��

�
�

��
�

�
 

...
 

 

ز ین دانسته و از آبا و اجداد خود نیم و چنیادهین دیچن
  ).۱۷۵(ه=ن: » دهیشن

اری نگکلیدی در بینش تاریخ آموزی دو مفهومعدالت و عربت
  هرویسیفی 

بردن  نامه هرات و بهرهخیف تاریسنده از نحوۀ تألیح نویضتو  
نظران دربارۀ صحت و سقم كتاب و از همه از نظرات صاحب

ز یاو را ن یاد نظام فكر ین كار كه بنیاز ا یز هدف و یمهمرت ن
ه دیو فا یمندداده بسیار رسا است و البته بهرهیشكل م

ن اثر نیز هدف او بوده است. چرا که مورخ یندگان از ایبردن آ
بخش و رفتك دانش معیخ به عنوان یتار یمنددهیاز فا
داشته و به صورت  یندگان آگاهیآ یدهنده برایآگاه

هدفمند دست به نگارش اثرش زده است. این غایت 
مند بودن تاریخ از سوی مورخ را در بیان زیر اندیشی در قاعده

ن یادداشت در این كتاب یبندۀ مؤلف ا«توان دریافت: می
ود ب یهیتنبوان عاá را یذكر درج كرد تا خداوندان ملك و خد

ن در باب اهل اسالم به چه یدیو بدانند كه پادشاهان ب
ان ردستیاند و نعمت خود به زصفت مشفق و متلطّف بوده

  ).۱۳۱(ه=ن: » رسانده
ود را کتاب خ یهرو توان بیان داشت که سیفی ای مینهبه گو 

نامه شهریاران به ویژه شهریاران غیر مسل=ن به نوعی عربت
شاید خواسته است از این طریق به حاک=ن  مغول دانسته، و

مسل=ن محلی نیز بگوید که ش= که مسل=ن هستید بیش 
  از پیش در خصوص رعایت حال زیردستان باید کوشا باشید.

 كند كه بهیم یات سعیاثرش به استناد روا یجایاو در جا
كند كه احسان و نیکویی و  یادآور یبه سلطان  یطور ضمن

 یاز اصول رضور » عدل«ار و به خصوص حسن خلق و گفت
به سلطان است. از  یبخشتیتداوم سلطنت و مرشوع یبرا

و  یمردم عاد یعنی، »خلق یمظلومان و ضعفا« ینظر و 
ا عدل یها در دناند كه تنها پناه آن»یع الهیودا«پناه، یب

دهندۀ بخش و نجاتییسلطان است و سلطان عامل رها
). این ۲۵۵باشد (ه=ن: یت میۀ امنزنندآنها از عوامل برهم 

محوری و احسان و ح=یت از مستضعفان در اندیشۀ عدل
ی شیعی که در مرام فکر -بینش سیفی هروی از مبانی اسالمی

پهلوانان و عیاران جامعه ایرانی و به خصوص هراتی غالب بود 
و سیفی عضوی از آن جامعه بود، گرفته شده است. او در 

ادامۀ سوگند پهلوانان نامی سپاه جایی از اثرش این بیت را در 

الدین محمد کرت در همت به آبادانی هرات ملک شمس
  رساند: را می (ع)آورد، که نهایت احرتام او به اãهمی

  به حرمت سه محمد، به حق چار علی«
  »به دو حسن به حسین و به موسی و جعفر

الدین )؛ همچنین در ضمن وصایای ملک رکن٢٥٥(ه=ن: 
الدین با آورد که ملک رکنبه جانشینش، می محمد مرغنی

الدین کرت ، به ملک شمس(ع)استناد به سخن حرضت علی
زبان خود را بر اقوال نیک جاری گردان و به فحش «... گفت: 

و شتم و الفاظ رکیک عادت مده که امیراملومنین علی کرّم 
لسانک «الله وجهه، در وصایاء خود فرموده است که 

، و رشف و منزلت آدمیزاد به خرد و »َدَعوتَهُ  یَقتَضیَک ما
  ).١٨٩(ه=ن: » هÐدانی است نه مال و ثروت

همچنین سیفی در هنگام نقل مضمون حکم منکوقاآن در 
الدین کرت در بخشی سپردن حکومت هرات به ملک شمس

کند، و آورده استناد می (ع)از آن به حدیثی از حرضت علی
ان سازد که به هیچ وجه از وجوه و به همه انواع چن«...است: 

از قوی بر ضعیف حیفی نرود و بر صغیر از کبیر ظلمی طاری 
لُُه اِعراٌض و آِخرُُه اِنِقراٌض «نشود و از رس  بی خرب » اَلظُّلُم اَوَّ

واقع هدف سیفی از استناد  ). در۲۰۳(ه=ن: ...» نباشند 
به احادیث و روایات اسالمی در هنگام نوشX تاریخش و 

نگ اسالمی دادن به احکام خان بزرگ مغول، منکوقاآن، ر 
چیزی غیر از تأکید بر عدالت به عنوان پایه و اساس تداوم 

ه ك یسلطنت برای سالطین ملوک کرت نیست. او هنگام
از  یتكچین بیالدكردن رشفدرخواست بخشش 

كند، در واقع قصد یان مین محمد كرت را بیالدشمسملك 
به سلطان وقت ملك  یدار تك درس حكومیدادن 

 سد:ینوین محمد كرت را دارد؛ از زبان َملِك میالداثیغ
 استیكان را و سیت است مر نیكه عدل ترب یاشنوده«...

ق را از صدمات یاست خال یاست مر بدان را؟! عدل حصن
 ین امضاین حصن حصیا یب. قضایب و سطوات مصاینوا
عت و یحدود رشن اقامت ین قلعۀ متیاست است و در ایس

رب خیاسة بیآفة امللوِك ضعُف الس یهر ملك كه از مقتضا
رد و اساس منقبتش یقاعدۀ ملكش تزلزل پذ یبود، به زود

  ).۲۱۲(ه=ن: » ابد...یخلل 
الدین به فرزندش در ضمن بیان وصیت ملک شمس

مقام او در هرات بود، در رعایت ملک عالءالدین که قائم
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فا و دوری از ظلم و تعدی، این ابیات جانب رعایا و فقرا و ضع
  آورد:سعدی شیرازی را می

ــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــاج« ـــــــــــــــــــــش مـــــــــــــــــــــــــحـ ـــــــــــرو پـــــــــــــــــــــــــاس درویــــ   داربــــــــــــــ
ــــــــــیــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــود تــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــدار ـــــــــــــــــــــــــــــــــاه از رعــــــــــ   کــــــــــــــــــــه شـ

ـــــت چـــــــــــــو بـــــــــــــیـــــــــــــخ ــــلـــــــــــــطـــــــــــــان درخـــــــــــــترعـــــــــــــیــــــــ   انـــــــــــــد و ســـــــــــــــــــــــ
ـــــــــخ ســــــــــــــــــــــــــخــــــــــــت   درخــــــــــــت ای پرســـــــــــــــــــ بــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــد از بــــــــــــیـــ
ت گـــــــــــــــــــــــ=ر   ...خـــــــــــــــــــــــدا تـــــــــــــــــــــــرس را بـــــــــــــــــــــــر رعـــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــّ
ـــــــــ=ر مــــــــــــــــلــــــــــــــــک اســــــــــــــــــــــــــــــت پــــــــــــــــرهــــــــــــــــیــــــــــــــــزگــــــــــــــــار   کــــــــــــــــه مــــــــــــــــعـــــــ
ـــــــــــــــت آن و خــــــــــــــونــــــــــــــخــــــــــــــوار خــــــــــــــلــــــــــــــق   بــــــــــــــدانــــــــــــــدیــــــــــــــِش تُســـــــــــــ

ـــــــــو جـــــــــــــــــــویـــــــــــــــــــد در آزار خـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــقکـــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــــع تــــــــــ
ـــــــت کســـــــــــــــــــــــــانـــــــــــی خـــــــــــطـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــت بـــــــــــه دســــــــــــــــــ   ریـــــــــــاســــــــــ

  »هـــــــــا بـــــــــر دعـــــــــاســـــــــــــــــــــــتشـــــــــــــــــــــــان دســـــــــــــــــــــــتکـــــــــه از دســـــــــــــــــــــــت
  ).۳۹۵-۳۹۶(ه=ن: 

  هروینگاری سیفی انشهری در بینش تاریخاندیشه ایر 
به عنوان مورخی ایرانی و  یهرو  یفیس ینگار خینش تاریدر ب
شهری و میراث سیاسی ایرانی مذهب، اندیشۀ ایران یحنف

در قالب پیوند دین و دولت ªود یافته است. او سعی ªوده 
است از اصطالحات رایج در فرهنگ سیاسی و اندیشۀ 

، »زادهپادشاه«، »پادشاه«داری ایرانی مانند حکومت
خدایگان «، »شاهنشاه«، »زادۀ جهانشاه« ،»شهریار«

و » ملک اسالم«و » سلطان«در کنار » انشاه جه«و » جهان
در شکل ایرانی اسالمی شدۀ آن » ملک ملوک اسالم«

شده و خردمندانه به حفظ استفاده کند و به نوعی حساب
های جانبه ارزشهویت ایرانی اسالمی در مقابل تهاجم همه

طبقه حاکم غالب بپردازد. این مبارزه فرهنگی زمانی ªود آن 
سیفی در طی ابیاتی در مدح ملک شود که رساتر می

تر از را پست» خاقان«الدین کهین کرت چنین مقام شمس
  ªایاند:ملک می

ـــــــــــــــــدی جـــــــــــــــــــــــاه او را« ــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــدیــــــ ــــــــــــــــر خـــــــــــــــــــــــاقـــــــ   اگـــــــ
ـــــــــــی درگــــــــــــــــــــــــــــاه او را ــــــــــــــــــه دیــــــــــــــــــــــــــــده روفــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــ   بــــــــــ
ــــــــــــاتـــــــــــــــــم طـــــــــــــــــی ــــــخـــــــــــــــــایـــــــــــــــــش حـــــ   و گـــــــــــــــــر دیـــــــــــــــــدی ســـــــــــــــــــــــــ

ــــــیـــــــــــــــــــــاپـــــــــــــــــــــی ـــــــــــتـــــــــــــــــــــی پـــــــــــــــ ــــــــــــــــا گـــــــــــــــــــــفــــــــــ ــــــــــــــــــش را ثـــــــــــــــــــــنـــــ   »روانـــ
  ).۳۸۳(ه=ن: 

و جانشین او با عنوان » پادشاه«از منظر او خان مغول با عنوان 
 شود.در حکم پادشاه ایرانی شده محسوب می» زادهپادشاه«

های مغول و ایلخانان از عنوان او در رسارس تاریخش برای خان

(ه=ن: » پادشاه چنگیزخان«کند؛ استفاده می» پادشاه«
پادشاه «)، ۳۰۱(ه=ن: » پادشاه هوالگو«)، ۱۸۵-۱۸۴

(ه=ن: » پادشاه غازان«)، ۳۱۳، ۳۱۵(ه=ن: » ابقاخان
، »زادهپادشاه«مقامشان از ) و برای ولیعهد و قائم۴۰۹

)، و ۳۳۰، ۳۹۷-۳۹۸، ۴۱۳ (ه=ن:» زاده ارغونپادشاه«
(ه=ن: » زاده تُبسین اُقُولشاه«، »زاده جهانزاده/ شاهشاه«

نعمتان او بودند از برای سالطین کرت هرات که ولی) و ۳۸۵
» ملک اسالم«) و ۳۶۹(ه=ن: » ملک ملوک اسالم«عنوان 

ªاید؛ ) استفاده می۳۰۳، ۳۱۴، ۳۱۶، ۳۵۶ (ه=ن:
الدین کرت همچنین در اشعاری که در مدح ملک شمس

» شاه جهان«و » خدایگان جهان«رسوده او را با القابی چون 
  کند:یاد می

ر بـــــــــــــادخـــــــــــــدا« ــــــان مســـــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــّ ـــــــــهـــــــــــــان را جـــــــــــــهـــــــ   یـــــــــــــگـــــــــــــان جــــ
ـــر بـــــــــــــرتـــــــــــــر بـــــــــــــاد هــــــــــ پـــــــــــــِ ه ســـــــــــــــــــــــــــِ   مـــــــــــــکـــــــــــــان قـــــــــــــدرتـــــــــــــش از نـــــــــــــُ
ــــه شــــــــــــــــــــــاه جــــــــهــــــــان ـــــــــــــــــــل ایــــــــزد بــــــــیــــــــچــــــــون هــــــــمــــــــیشــــــــــــــــــ   بــــــــه فضـــ
ـــــنـــــــــده رای و اخـــــــــرت بـــــــــاد...   »خـــــــــجســـــــــــــــــــــــتـــــــــه طـــــــــالـــــــــع و فـــــــــرخــــ

  ).۲۲۲(ه=ن: 
، »شهریار انام فی االیام«سیفی به سالطین کرت به عنوان 

ن ینگرد، ایم» الله فی االرضظل«و » شاهنشاه دیار عجم«
ن یالداثین ذكر االلقاب ملك غیشه را به رصاحت در حیاند

  ).۹۵كند (ه=ن: یان میب
 یخنامه هرات که به رصاحت اندیشۀدر جایی دیگر از تار

ه نگاری سیفی ªود یافته، مربوط بایرانشهری در بینش تاریخ
  گزارش او از بازدید شاهزاده تبسین اُقُول از هرات است:

چرا «ن اُقُول از مردم هرات پرسید که روز دیگر شاهزاده تُبسی«
خداوند است؟ خلق هرات گفتند که تا ملک این شهر بی

الدین .... به رحمت حق پیوسته، این ُملک بی َملِک شمس
است و این دیار بی شهریار. و بر خاطر ارشف شاهنشاهی 
شاهزادۀ جهان .... پوشیده نباشد که رعیت را اگر رسی و 

  یکدیگر به تعّدی و تسلّط زندکانی کنند. رسوری نبود همه با 
ــــــدار بـــــــاشـــــــــــــــــــــد؟ نــــــی   (شــــــــــــــــــــعــــــر دقــــــیــــــقــــــی) مــــــلـــــــک بــــــی مــــــلــــــکـ
ـــــــــــــــــــــد؟ نــــــــــــــــــــــــــی ــــــــــــــــــــــایــــــــــــــــــــــــــدار بــــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــ   ور بــــــــــــــــــــــــــَود، پــــ

ــــــــــــــک جــــــــــــــــهــــــــــــــــانبــــــــــــــــی ـــــــــــنــــــــــــــــاء مــــــــــــــــلــ ـــــــــــنشــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــ   شــــــــــــــــــــــــــــــهـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــد؟ نــــــــــــــــــــی ـــــــــــــــــوار بــــــــــــــــــــاشـــــــ ـــــــم و اســــــــــــــــــــــــــــــــــتـــ ــــــــــــــــحــــــــــــــــــــکـــــــــــــ   مــــ

ه ـــــــــــــــد اســــــــــــــــــــــــــــــــتای را کــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــیخــــــــــــــــــطــــــــــــــــــّ   خــــــــــــــــــداونـــ
ـــــــــــــــــــد؟ نــــــــــــــــــــــــــــی ــــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــرقــــــــــــــــــــــــــــرار بــ   کــــــــــــــــــــــــــــار او بــــــــــــــ
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ـــــیـــــــــــــــــــــچ حـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــی و حـــــــــــــــــــــارس ـــــــهـــــــــــــــــــــر را هــــــــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــریــــــــــــــــار بــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــد؟ نــــــــــــــــی ـــــــــــه و شــــــــــــــــــــــــــــــهــــ   »چــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــ

  ).۳۸۵(ه=ن: 
عالوه بر این، سیفی در ضمن اشعار زیر که در مدح ملک 

الدین کهین رسوده، به رصاحت اندیشۀ ایرانشهری شمس
نگاری خود ªایان ساخته را در بینش تاریخ» شاهنشهی«

  است:
ـــــــــــــنــــــــــــــــده تــــــــــــــــاج« ـــــــهــــــــــــــــاد آن درخشـــــــــــــــــ   چــــــــــــــــو بــــــــــــــــر رس نـــــــــ

ـــــــــتــــــــــــــــــی خــــــــــــــــــراج ــــانــــــــــــــــــد از خــــــــــــــــــدیــــــــــــــــــواِن گــــــــــــــــــیـــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــ
ــــــــــــــان را بـــــــــــــــــــــه داد و دهـــــــــــــــــــــش رام کـــــــــــــــــــــرد   جـــــــــــــــــــــهـــــــ

ــــــــــــــــــــا از پــــــــــــــــــــــــی  ـــــــــــــــــه کــــــــــــــــــــــــارهــــ ــــــــــــــــــــــام کــــــــــــــــــــــــردهــــــــــــــــــــــــمـــــــ   نــ
ــــــجــــــــــــــیــــــــــــــنــــــــــــــه ـــــــی کــــــــــــــرد گــــــــــــــنــــــــ ــــــــــــــــــــــــــش تــــــــــــــهـــــــ   هــــــــــــــابــــــــــــــه بــــــــــــــخشــ

ـــــــــــــــــیــــــــــــــــنــــــــــــــــه ــــــــــرون بــــــــــــــــرد از ســـــــــــــ   هــــــــــــــــاهــــــــــــــــا کــــــــــــــــیــــــــــــــــنــــــــــــــــهبــــــ
Ðــــــرزانــــــــــــــــــــگــــــــــــــــــــّی و هــــــــــــــــــــ ـــــــــــی بــــــــــــــــــــه فــــــــــــــ   بــــــــــــــــــــه گــــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــتـــــــــ
ــــــــــیـــــــــــــــــا و پـــــــــــــــــدر ــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــان نـــــــ ر شـــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــ مـــــــــــــــــَ   ســـــــــــــــــــــــــــــــَ
ــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــی ـــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــنشــــــــ ــــــــــــــــــــت از رس روز شـــــــــــــــــــ   گــــــــــــــــــــــرفــ

رِت جـــــــــــــــهـــــــــــــــانـــــــــــــــگـــــــــــــــیـــــــــــــــر، بـــــــــــــــخـــــــــــــــت مـــــــــــــــهـــــــــــــــی   »چـــــــــــــــو کـــــــــــــــُ
  ).۳۹۴(ه=ن: 

  ویهر نگاری سیفی یت زمان در روش تاریخذکر جزئیات و اهم
ا كه ر  یاتیخنامه هرات ابتدا روایف تاریدر تأل یهرو  یفیس

دربارۀ  كه یثیهرات بوده آورده و سپس به ذكر احاد یدربارۀ بنا
خ شهر هرات و ین شهر بوده پرداخته است و پس از آن تاریا

 ع سالیخان به هرات تا وقایتوابع آن را از هجوم شاهزاده تول
ع هر سال آورده یبا ذكر وقا یق به صورت سالش=ر ۷۲۱

 ینگار خیادامه دهنده روش تار یهرو  یفیواقع س است. در
او نقش  ینگار خیاست؛ عنرص زمان در تار یاسالم یرانیا

ون چ یاتیشود؛ جزئیات Úام ثبت میدارد كه با جزئ یمهم
ز یك روز را نی یكه الزم باشد حت یروز و ماه و سال و در موارد

كند و از اصطالحات یم میتر تقسكوتاه یهابه زمان
رس ظهر،  یبه معن» به وقت زوال«و » زوالگاه«، »بامداد«
 یزرد«عرص،  یعنی» گریªاز د«ظهر و  یعنی» نیشیªاز پ«

 ۲۰تا ۱۵حدود » ªاز شام«ك غروب، ینزد یعنی» آفتاب
ز یصبح و سحرگاه،  ن یبه معن» ریشبگ«قه بعد از غروب، یدق
، ۷۰۶ه=ن، كند (یع استفاده میق زمان وقایثبت دق یبرا

۵۵۴ ،۴۴۱ ،۴۳۸  ،۴۳۶ ،۴۳۰ ،۳۷۸ ،۱۶۸(.  

  توجه به فرهنگ تعزیه 
ه در جامعه خراسان آن یتعز یهانیآئ یشناختبررسی جامعه

سیفی هروی است. از وجوه حائز اهمیت اثر سیفی  روز
تر سعی ªوده است ªایی کلی چه Úام هروی با دقت هر

اش را متناسب با شأن هر گروه از مراسم عزاداری مردم زمانه
ذکر کند. اثر وی دربارۀ نحوۀ مراسم عزاداری و نیز پوشش 
مردم در مراسم تعزیه و نیز مدت زمان عزاداری، حائز اهمیت 
فراوانی است. این توجه به عزاداری به عنوان بخشی از 

های سبک های اثرش و از ویژگیامه یکی از مزیتفرهنگ ع
توان دریافت که در های او می. از گزارشاستنگاری او تاریخ

خراسان عهد ایلخانی زمان مراسم عزاداری سه روز بوده 
الدین خار کشته شد، ق که ملک تاج٦٦٢که در است؛ چنان
الدین محمد کرت سه روز برای او مراسم ختم ملک شمس

). او در اثرش دربارۀ رسوم حاکم ٣١٠رگزار کرد (ه=ن: قرآن ب
خصوص قرش حاکم و ارشاف ها، بهبر عزاداری خراسانی

  نویسد:خراسان می
الدین کرت در در شهر هرات در هنگام وفات ملک شمس

ق و همچنین در هنگام وفات ملک فخرالدین کرت در ٧٠٥
د و ها بریدنرؤوس سپاه و خواص درگاه او موی«ق  ٧٠٦
ها پاره کردند و نفیر و ناله و واویال و وا دریغا و وا حرستا جامه

، ٥٢٩-٥٣٠(ه=ن: » از منزل سفلی به عاá باال رسانیدند
)؛ همچنین در این سال پس از کشته شدن ٤٨١-٤٨٣

دانشمندبهادر در هرات، پس از آمدن طوغان پرس او به 
ها و مویها بر زمین زدند امرای لشکر یکرس کاله«هرات، 

 »بربیدند و یا مصیبتا و یا حرستا به اوج چرخ زنگاری رساندند
  ). ٥٢٠(ه=ن: 

ها رسمی شایع در در واقع بریدن موی و بر زمین زدن کاله
 که درمراسم تعزیه در خراسان عهد ایلخانی بوده است؛ چنان

مراسم تعزیه ملک عالءالدین نیز رسان سپاه و بزرگان دربار او 
 و تا» ها از رس بینداختندمیان بگشادند و عّ=مه کمرها از«

 لباس دوداندود در«چهل روز در سوگ او به رس بردند و 
ق که ملک ٧١٣). در ٦٠٨، ٦١٢-٦١٣ (ه=ن:» پوشیدند

الدین محمد کرت، حاکم خیسار عالءالدین برادر ملک غیاث
وجوه سپاه و اعیان درگاه ... او کمرها «و غور، وفات یافت، 

ها از رس بینداختند، جزع و فزع و میان بگشادند و ع=مهاز 
خروش و جوش از میدان سمک به ایوان س=ک رساندند... 
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و رس و پا برهنه ... در فریاد و نفیر... آمدند ...القصه چهل 
روز بر این صفت ... Úامت خلق غور و گرمسیر در وفات او 

خراسان، رس بردند و بر هر خطّه و بلد از خطوط و بالد 
خصوصاً شهر هرات ...وفات او برساندند،  سه روز سکّان و 
قطّان آنجا بر پالس ماتم نشستند و لباس دود اندود در 

  ).٦٠٦-٦١٣(ه=ن: » پوشیدند...
از جمله دیگر رسومی که در مراسم تعزیه هرات در عهد 

ز خوان اخوانی بوده است. قرش نوحهایلخانی رایج بوده، نوحه
اسم تعزیه حضور ر اجت=عی هرات بوده که در مر جمله اقشا

هروی در اثرش در جاودان کردن نامشان یافتند و سیفی می
گران را ق نوحه٧٠٠کوتاهی نکرده است. ملک فخرالدین در 

از رفX به مجالس تعزیه، و مقریان را از خواندن قرآن در پیش 
خوانی نوحه)؛ در واقع قبل از این ٤٦٤تابوت منع کرد (ه=ن: 

ها مرسوم بوده است. و قرآن خواندن در پیش تابوت در تعزیه
گران از حضور ق نیز نوحه٧١٥الدین در طبق حکم ملک غیاث

در مراسم ماتم و خواندن نوحه منع شدند که خود حاکی از 
تداوم این رسم و ناتوانی حاکمیت از حذف آن از فرهنگ مردم 

  ).٦٣٣است (ه=ن: 

 شناسی،هروی (قومنگاری سیفی روش محلی
  شناسی)نسب

های قوی در تاریخ محلی، تاریخ خاندانی و از زمینه
شناسی و نیز پرداخX به جغرافیای تاریخی است نسب

 ینگار خیبارز روش تار یهایژگی). از و۱۱۸:  ۱۳۹۰(بلک، 
كه به  یبا تسلط یاست؛ و  ینگار یمحل ،یهرو  یفیس

ته سیار شایهرات دارد، به نحو بس یاجت=ع ا و اوضاعیجغراف
مده رات برآ دربارۀ ه یسرتگ یخین اثر تاریف چنیاز عهدۀ تأل

ات یوجوه ح یبه Úام یهرو  یفین اثر سیاست. در ا
 یاجت=ع یهادر هرات توجه كرده است؛ از گروه یاجت=ع

اران ی(چون ع یلخانیفعال در هرات در عهد مغول و ا
، یتیب جمعیان) گرفته تا تركینكودران، یطیشكرخوار، حا

، مراكز و یار یسات آبیها، نظامات و تأسها، مهاجرتاتیمال
 یاجت=ع یها، گروهیو فرهنگ ی، اقتصادیاجت=ع ینهادها

طور فرادست و فرودست هرات، نقش زنان در جامعه كه به
الدین بیتکچی و از شیرین از یاقوت همرس رشف یمورد

برد (سیفی یخاتون همرس دانشمند بهادر رسدار مغول نام م
 یمیقد یهاز خاندانی)؛ ن۲۱۲-۲۱۳ ،۵۲۰ :۱۳۸۵هروی، 

وجه كرده است. همچنین ت یهرات چون خاندان مرغن
و  یشناسقوم دربارۀ یجالب مطالب یهرات حاو  خنامهیتار

ن موارد یبه ا یخوببه  یهرو  یفیت كه ساس یشناسز نسبین
ن اثر را در یكرده است. در واقع امتناسب با موضوع اشاره 

هرات از سال  یخیتار یایتوان جغرافیتر معید وسیك دی
  ق به حساب آورد.۷۲۱تا  ۶۱۸

 سد:ینویم یطیقوم حا یدر معرف یهرو  یفیªونه س یبرا
از آن  یطیقوم را حا نیوسته است كه ایر پین به تقریش از ایپ«

ن شهر هرات را ینوئ یلجكدایند كه چون كَرَت دّوم ایگو
رون برند و به یبگرفت و فرمود كه خلق را ...از چهار دروازه ب

نال نام كه بر طرف ش=ل شهر بود خلق یب یر یقتل رسانند، ام
ر، یام یاز مالزمان او گفتند كه ا یافهیرساند. طایرا به قتل م

ت تو باشند. در جوار یرا زنده گذار تا رع یومران قیاز اس
نال بفرمود كه از خلق هرات هر یبود. ب یطیمسجد زاغان حا

... یط رود او را به جان امان باشد. قرب هزار آدمیكه در آن حا
 یطیفه را حایط انداختند. از آن روز باز آن طایخود را در آن حا

  ).۲۱۵(ه=ن: » خوانندیم
در هرات » شکرخواران«ظهور طایفه یا سیفی در مورد 

در سال سیّم [پس از ویرانی هرات توسط «نویسد: می
رفت. در حدود بیابان تولوی] کاروانی از مرص به خطا می

کرمان عیاران شهر هرات آن کاروان را بزدند ... و هنگام 
قسمت آن غنایم مردی را پنج خروار شکر و نبات و یک خروار 

الدین  خطیب و نرمینه رسید. رشف جامه از ابریشمینه و
عیاران در آن سال در هرات از خوردن شکر و نبات، حیات تازه 

اندازه یافتند و همه را به جای پایتابۀ پشمین، جامۀ و قوت بی
» خوانندمی» شکرخواران«مرصی بود. و آن ج=عت را امروز 

  ).۱۲۷(ه=ن: 

قهرمانان  ر وهروی و توجه به مفاخبینش باستانگرایانه سیفی 
  باستانی

 تی، عنایهرو  یفیس ینگار خیروش تار یهایژگیاز و یكی
 یرانیا تیو هو یباستان یاست كه مورخ به ªادها یاژهیو

 یعینامه ربر كرتیتحت تأث یهرو  یفیس یژگین ویدارد. در ا
 یو توجه به ªادها یاست كه با لحن ح=س یفوشنج
به سبک شاهنامه فردوسی رسوده شده  یرانیا یباستان

  است. 
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نامه به نام سام یان در رسودن منظومهیهمچن یهرو  یفیس
ر یز تحت تأثینسام  ن محمدیالدج=ل یهایدر رشح دالور 

ر د ین اثر ح=سینامه، ابوده است؛ متأسفانه سام یعیرب
به هرات جهت انتقام خون پدرش  یان حمله بوجایجر

ن رفته است و فقط بخشی از اشعار آن یز بدانشمندبهادر ا
متناسب با موضوع در تاریخنامه هرات ثبت شده است 

الدین محمد ). سیفی هنگامی که نامۀ ج=ل۵۵۳(ه=ن: 
سام را به ملک فخرالدین مبنی بر کسب تکلیف در مقابله با 

کند، به بخشی از بوجای پرس دانشمند بهادر نقل می
  ªاید:می های ربیعی استنادرسوده
  االرباب مطلق...بعد از حمد بی حّد حرضت رّب «

ــلــــــــــــــــــــــی ªــــــــــــــــــــــای ــــاق نــــــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــ ه طــــــــــــــــــ   خــــــــــــــــــــــداونــــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــُ
ــــــدبــــــــــــــــــیــــــــــــــــــر و رای ـــــا را خــــــــــــــــــرد داد و تــــــــــــ   کــــــــــــــــــه مـــــــــــــ

ــنــــــــــــــده اوســــــــــــــــــــــــــــتجــــــــــــــهــــــــــــــان ــــــه بــــــــــــــخشــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــریــــــــــــــنــــــــــــــی کــــــــ   آفـــــ
ــــــده اوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــداونـــــــــــــــــــــــــد روزی دِه بـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ   خـــــــــــ

ـــــــــــــــامــــــــــــــــیــــــــــــــــاب ــــــــرمــــــــــــــــانــــــــــــــــده و کـ   ... جــــــــــــــــهــــــــــــــــانــــــــــــــــدار و فــــــــ
ــــــــــــون آفــــــــــــــــتــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــده چــــ ـــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــی درخشــــ   بــــــــــــــــه شـــــــ
ــــــــــــود آســـــــــــــــــــــــــــــــــــ=ن و زمـــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــی تـــــــــــــــــــــا بـــــــــ   هـــــــــــــــــــــمــــــ

ــــادی شــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــ   ...»نشــــــــــــــــــــــــــــاه تــــــــــــــاج و زمــــــــــــــیــــــــــــــن تــــــــــــــو بــــــــــ
  ).۵۲۴: ۱۳۸۵(سیفی هروی به نقل از ربیعی ، 

نامه که در تاریخنامه هرات ثبت در بخشی از ابیات سام 
های پهلوان گردیده، سیفی چنین به توصیف رقابت

الدین محمد سام با دیگر پهلوانان هراتی با روحیه ج=ل
  ح=سی پرداخته شده است:

ــــــــهــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــوا« ــــــــــــفــــــــــــــــــــت او پــــــــــــ ـــــــــــــــدیــــــــــــــــــــد از گــــــــ   نبــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــنـــــ
ــــرک روشــــــــــــــــــــــــــــــــــــن روان ـــفــــــــــــــــــــــت: ای تــــــــــــــــــ   بــــــــــــــــــــــدو گـــــــــــــــــــ
ـــــــــــدار هســــــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــپــــــــــــــــــــهـــــــــ ــــــــــز مــــــــــــــــــــرد ســــــــــــــ ــــــــــــــــرا نــــــــــــــــــــیــــــــــ   مــــ
ـــــــــــــــار هســـــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــرزم بســـــــــــــــــــــــــــــــی یــ   دریـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــوم و مــــــــ
ـــــــــــام دلـــــــــــــــــیـــــــــــــــــر ـــــــا پـــــــــــــــــور ســــــــــــــــــــ   ... گـــــــــــــــــرفـــــــــــــــــتـــــــــــــــــم کـــــــــــــــــه بــــــــــ
ـــــــــرد چـــــــــــــــــون نـــــــــــــــــرّه شـــــــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــر ــــــارصـــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــ   بـــــــــــــــــود چـــــــــــ
رد اد کـــــــــــــــــــــــُ ــــحـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــود فـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــّ   ... رسافـــــــــــــــــــــــراز مـــــــــــــــــــ
ــــــــــد یـــــــــــــــــکـــــــــــــــــی دســـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــربد ــــتـــــــــــــــــم ªـــــــــــــــــایـــــــ   چـــــــــــــــــو رســـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــی بـــــــــــــــــا گـــــــــــــــــروه   ... تـــــــــــــــــو ای پـــــــــــــــــهـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوان یـــــــــــــــــنـــــــــــــــــکــــــــ

لــــــــــُدوز یــــــــــکــــــــــی حــــــــــمــــــــــلــــــــــه بــــــــــر هــــــــــمــــــــــچــــــــــو کــــــــــوه...    »بــــــــــه یــــــــــُ
  ).۵۴۲-۵۴۳(ه=ن: 

هروی قهرمانان چند جای از تاریخنامه هرات، سیفی در 
هرات را با قهرمانان باستانی ایران زمین، و نخبگان حاکم بر 

 خصوصکند. بهجامعه را با شاهان ح=سی ایران تشبیه می
کند که رسزمین و در مواردی از این تشابهات استفاده می

های و مورد تهاجم ارزشوطنان اطور کلی مشرتکات همبه
های چنگیزی قرار های قبایل و الوسای و رقابتقبیله

). برای ªونه در جریان قتل ۵۴۲-۵۴۴ ،۷۰۴ گیرند (ه=ن:می
که از رسداران مورد  -امیر مسل=ن مغول در خراسان-امیرنوروز 

احرتام سیفی است توسط ملک فخرالدین کرت که به دستور 
اشعار ربیعی را در بزرگی او نقل  خان رخ داد، اینغازان

  کند:می
ــــــان مـــــــــــــــــرد یـــــــــــــــــزدان«...   شـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــاسدریـــــــــــــــــغ از چـــــــــــــــــنـــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــپـــــــــــــــــــاس د در خـــــــــــــــــــوِر آفـــــــــــــــــــریـــــــــــــــــــن و ســـ   کـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــُ
ــــــــــــــــــــــــو دیــــــــــــــــــن ـــــــغ از چــــــــــــــــــنــــــــــــــــــان خرسـ   پــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــــــتدریـــــــــــ

  کـــــــــــه چـــــــــــنـــــــــــدیـــــــــــن بـــــــــــتـــــــــــان را بـــــــــــه هـــــــــــم در شـــــــــــــــــــــــــکســـــــــــــــــــــــــت
ـــنـــــــــــــــان شـــــــــــــــــــــــــــــاه خـــــــــــــــورشـــــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــد چـــــــــــــــهـــــــــــــــر   دریـــــــــــــــغ از چــــــــــــ
ــــاه و مــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــر د رای او رایــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــ   کــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــُ

ـــــــــــــــان داور کـــــــــــــــــــــــــــی ـــــغ از چـــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــ   نـــــــــــــــــــــــــــژاددریــــــــــــــــــــــ
ـــــــودش هـــــــــــــــــمـــــــــــــــــه راد   »ی و دیـــــــــــــــــن و داد...کـــــــــــــــــه بــــــــــ

  )۴۵۱(ه=ن: 
همچنین در جنگ پهلوانان هراتی با مبارکشاه پرس بوجای که 
ªاینده ارشافیت مغولی در خراسان است، چنین از پهلوانان 

پهلوان محمد شیخ علی که در رزم «کند: هراتی یاد می
رستمی بود و دیگر چون مسافر شکیبائی که در دلیری بیژنی 

  . )۷۰۵(ه=ن: ...» 
در جریان هجوم شاهزاده براق از ماوراءالنهر به خراسان در 
عهد اباقا، سیفی در هنگام گزارش عهدنامۀ براق به اباقا، از 

آبا و اجداد ما که هر یک جمشید «...نویسد: قول براق می
عهد و فریدون عرص بودند ... بنابراین مقدمه، فرستادگانی 

فرستادم تا عهدنامۀ را که به قول ایشان اعت=د کلی است 
با استفاده از بیان اشعار ح=سی  و در ادامه» من برسانند...
نامه با مفاهیم ایرانی قصد دارد به طور ضمنی ربیعی از کرت

اباقا و شاهزادگان ایلخانی را ªاینده ایران در مقابل براق 
  ªاینده جغتائیان مغول نشان دهد:

ـــــــــــک مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــی«   هـــــــــــــــــراسگـــــــــــــــــر آئـــــــــــــــــی بـــــــــــــــــه نـــــــــــــــــزدیــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــپـــــــــــــــــــاسمـــــــــــــــــــرا بـــــــــــــــــــا   شـــــــــــــــــــــــــــــــــد از تـــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــراوان ســـ
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ـــــــــــــــــــــارت بــــــــــــــــــــــــود ـــــزم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکـــ ـــــــــــــــــــــــب و روز بـــــــــــــــــــ   شـــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــارت بـــــــــــــــــــــــــود ــــــــــــــکـــــــــــــــــــــــــی روزگـــــ ـــــــــــتـــــــــــــــــــــــــه یـــــــــــ ـــــــــــــــــــــجســــــــــــــــــــــــــــ   خــــ
ـــــــــــــــــــران گـــــــــــــــــــــــذارم بـــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــره ز ایــــ   دو بـــــــ
ـــارم بــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــــپــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــی فــــــــــــــــــــراوان ســــــــــــــــــــــــــــــــــپـــــــــــــــــ   ســــــ
ــــــــــــــــــــــرا بـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــان کـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــرانـــــــــــــــــــــــی دهـــــــــــــــــــــــم   تـ
ـــــوانــــــــــــــــــی دهــــــــــــــــــم... ــــــود جــــــــــــــــــهــــــــــــــــــان پــــــــــــــــــهــــــــــــــــــلـــــــــــــ   »بــــــــــــــــــر خــــــــــــ

 ).۳۳۰-۳۳۱(ه=ن: 

هروی و استفاده از روش تحلیلی در نگرانه سیفی بینش واقع
  تبیین وقایع 

ك ین ییتب یبرا یهرو  یفیس ینگار خیتار یهایژگیگر ویداز 
در  ییروا ینگار خیاز سنت تار یرو ی، به پیخیواقعۀ تار

 آورد ویات مربوط به آن را می، Úام روایاسالم ینگار خیتار
دازد پر یم یتینش روایها، به گزل كردن آنیپس از جرح و تعد

 یبعض«را با عبارت رسد و آن یح به نظر میكه از نظر او صح
 كندیرشوع م...» ند ...اّما اصّح آن است كه ین گویروات چن
). برای ªونه در مورد آمار کشتار ١٦٨-١٦٩ ،٥٠٣ (ه=ن:

آمیز گزارش مغول در هرات که قاضی منهاج به طور اغراق
که ششصد هزار شهید، در ربع شهر بش=ر آمد «دهد: می

هروی با دیدی یفی )، س٢/١٢١: ١٣٨٩(جوزجانی، .» ..
گر، ضمن بیان گزارش منهاج به نقد و تحلیل آن تحلیل

اما اَصّح آن است که از بیرون «... کند: پردازد و بیان میمی
االسالم خواجه شهر هرات چون موالناء مرحوم  شیخ

نارصالدین چشتی و امیرکبیر محمود بن خلیل  ابن 
ای شنودم که الدین الب حاجب و خواجه ابوبکر خنبهحسام

ایشان گفتند که ما از پدران خویش که در وقت شاهزاده 
 (سیفی...» اند چنین س=ع داریم که خان در هرات بودهتولی

  ).١٠٩: ١٣٨٥هروی، 
 یهرو  یفیس ینگار خیكه در روش تار یگر ین، نكتۀ دیبر اعالوه

ان علل یبا ب یخیتار یدادهایل رویان است، تحلیªا یبه خوب
ن ییبه تب یكند به طرز منطقیم یسع است کهها وقوع آن

ر جایی د یهرو  یفیس ینگار خینش تاریردازد. در بها بپآن یعلّ 
ا یو  یالهتیرا بر اساس مش یخیبینیم که مورخ واقعۀ تارªی
ه منابع ر كند، چیزی که تقریباً در همیل و تفسیتحل ییرگرایتقد

 یشود؛ او مورخمینگاری عرص مغول به وفور دیده تاریخ
خواهد یكه میاثرش در هنگام یجا ینگر است و در جاواقع

ون چ یبپردازد، از اصطالحات یخیك واقعۀ تاریل یبه تحل

چون مشاهده كرد «، »به چه واسطه«، »سبب آن بود«
، ٧٠٦ه=ن،  » (چه...«، »ن سخن...یبه واسطۀ ا«، »كه...
٢٩٢، ٣٠١، ٣٧٦، ٤٠٢، ٤٠٧، ٤٣٢، ٤٤١، ٤٧١، ٤٨٥ ،
 یفیهای ساز گزارش یكیªونه  یرابرد؛ بیبه كار م) ١١١
  شود:یآن پرداخته، آورده م ین علییبه تب یكه به خوب یهرو 

در هرات از مردم صد  ٦٨٩ن سال ین گفت كه دریچن یراو «
نامدار وطن  یكه صد كدخدا یش نبود و در محلتینفر ب

ه نبودند و از غلّ ش از آن محلت یا پنج تن بیداشتند دو تن و 
 یمانده بود كه كس یها و جاهها چندانو اقمشه در نهانخانه

چ یه یو چون شب درآمد یامدیت در تصّور نیت و نهایرا غا
 یان شهر گذر توانستیكه به م یو دل آن نبود ده را زهرهیآفر

بود كه در فراز  یو دهشت چون واد ی، شهر از خرابچهكرد، 
ك یساخته بودند...  یو مثو  یمأو  یابانیب او غوالن بیو نش

بود  یوست از مردم خالین نسق كه به ذكر پیوسته بریسال پ
ها و حصارها من و مخوف و خلق متوطن قلعهیو از اطراف ناا

رنوروز در تزلزل و یواسطه خالف امهو احوال عساكر خراسان ب
  ).٤٠٧(ه=ن: »» كار ضبط م=لك پادشاه وقت نامنظم...

  های شناختیاستفاده از گزاره 
، یهرو  یفیس ینگار خیتار یشناسروش یهایژگیگر ویاز د

 یمعرف یاست برا یو معرفت یشناخت یهااستفاده از گزاره
خاص، افراد  یاجت=ع یها، گروهییایجغراف یهابهرت مكان

» اراحمدیپهلوان « یªونه در معرف یره؛ برایژه و غیو
ت یت جالدت و زور و نهایبود در غا یشخص«سد: ینویم

؛ یاراحمد خواندندی، او را پهلوان یو توانا یتهور و دانا
محتدش از شهر سجستان بود و مولدش خطۀ هرات ... 

 یمنقض یز راندایو ت  یر یگیخود را به كشت یالیام و لیشرت ایب
ده بود و هر دو هÐ را به ك=ل حاصل كرده، به یگردان

ماهر بود... به خدمت ملك مرحوم چنان  یقادرانداز 
د و از یرس یبه مع=ر  یر یگین از مرتبۀ كشتیوالدفخرالدوله

كرد و نقل یبه جاندار  یالیام و تعاقب لیبه مرور ا یمع=ر 
 ... و قربیافت... مالزم مرحوم بودیشرت یهر چه ب یتقرب
د و هواخواه او یمر یاران هرو یست تن از مبارزان و عیدو

  ). ۵۴۱(ه=ن: » بودند
سد: ینویم ینیوین كالیملك مجدالد یهمچنین در معرف

 تیبغا ینیوین كالین گفت كه ملك مجدالدیچن یراو «
ر یظنیرت بود و در انواع ادب و هÐ بیزه سیخوب صورت و پاك
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انۀ گی یرانداز یق االقران و در سوار و تیو به خّط و بالغت فا
ش از آن كه در یفضل و افضال، بذل و اعطا، بروزگار و در 

ه زعفران بود و مولدش یصفت توان آورد... َمحتِدش د
ر یو تدب ین و پدرش خداوند مال و نعمت و صاحب رأ یویكال

س و شناخته و مرباء سلطان یبادغ یدالّرؤسایو س
  ).۱۵۹(ه=ن: » ن محمد خوارزمشاهیالدجالل

  گرایانهبینش نخبه
به  دیبا یرو ه یفیس ینگار خیكه دربارۀ بینش تارگر ید یانكته

د اد ªو یدر آن ز ییگران است كه جنبۀ نخبهیآن توجه كرد ا
ان شده در مورد ین دو گزارش بیكه در همافته است؛ چنانی

شرت یز بیزندگی پهلوان یاراحمد و نیز ملک مجد کالیوینی ن
ن بوده كه اگر قرار است به قرش فرودست یسنده بر ایتالش نو
ن به آ  ینشیاران توجه شود باز هم به طور گزیع یعنیجامعه 

 و افXیت یاش به خاطر تربشود كه در زمانهیتوجه م یار یع
را  »نامهسام«ده است. منظومه یرس یتالش به مرحلۀ نخبگ

ن الدیاش درباره پهلوان ج=لگرایانهنیز تحت تأثیر بینش نخبه
محمد سام، رقیب پهلوان یاراحمد رسوده است (ه=ن: 

٥٥٣.(  

  بینش و سبک ادیبانه  
، یث عربیات و احادیبه رغم استفاده از آ یهرو  یفین¦ س

ا ر  یهرو  یفیتوان ن¦ س یم یاست؛ به نوعس و روان یسل
بل ق یهاشه در دورهین به حساب آورد كه هنوز رینابیب ین¦ 

در  یع ادبیدارد، هر چند از لحاظ به كاربردن صنا یزبان فارس
 یفیرو به تكلف دارد. س یكم ینوع سنده بهیمX توسط نو

در سبك نگارش  یژگین ویب است كه ایك مورخِ ادی یهرو 
 یجایخنامه هرات به طور كامل مشهود است؛ او در جایتار

ات یكند از ابیم یكند، سعیان میرا ب یخیع تاریاثرش كه وقا
اق مX یگذشته و معارصش استفاده كند. از س یشعرا

لط ز تسین یشود كه به ادب عربین برداشت میخش چنیتار
داشته است. این نکته از زیادی اشعار و احادیث و کل=ت 
قصاری است که به عربی در تاریخش از شعرا و بزرگان نقل 

ه بها پرداخته و نیز ابیاتی هر چند محدود کرده و به توضیح آن
  ).٣١٧عربی از خودش ثبت ªوده است (ه=ن: 

را نیز » نامهسام«هروی منظومۀ ح=سی همچنین سیفی 
ای با لحن ح=سی برای تحت تأثیر چنین بینش ادیبانه

های عیاران هراتی که ªایندۀ ایرانیت جاودان کردن قهرمانی
در دفاع جانانه از هرات در برابر سپاهیان دانشمندبهادر و 

که ªایندۀ قوم مغول و بیگانگان بودند، رسوده است.  بوجای
 نامه ربیعی فوشنجینامه متأثر از کرتسیفی در رسودن سام

قل نامه ناست. برای ªونه سیفی این شعر ربیعی را از کرت
العمل بوجای، وقتی که خرب مرگ کند برای توصیف عکسمی

  ملک فخرالدین کرت را شنید:
ــــــــــــــت از پـــــــــــــیـــــــــــــش آن « ـــــو بـــــــــــــرخـــــــــــــاســـــــــــــ   نـــــــــــــرّه شـــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــرچــــــــ

ــــــــــــه دلـــــــــــــــــیـــــــــــــــــر ــــــــــه بـــــــــــــــــیشـــــــــــــــــــ   »کـــــــــــــــــنـــــــــــــــــون انـــــــــــــــــدر آیـــــــــــــــــم بـــــــ
و ســـپس برای بیان فضـــای حاکم بر یاران بوجای شـــعر زیر را از 

  کند:اش نقل مینامهسام
ــــــــــــــــــور خــــــــــــــــــــــــــاوری« ـــــــــــرآیــــــــــــــــــــــــــد خــــــــ   چــــــــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــــــــردا بـــــــــــــــ

ـــــدان و کـــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــن رز و مـــــــــــــــــــیــــــــــــــ   »آوریمـــــــــــــــــــن و گـــــــــــــــــــُ
  ). ۵۳۲ -۵۳۳(ه=ن: 

اش نقش او در جاودان کردن نام مفاخر و مشاهیر زمانه
من وجود كتاب ینه به خوشبختا مؤثری داشته است.

 یار ین مورخ، نام و شعر بسیب بودن ایهرات و ادخنامه یتار
 یعی، ربیخراسان، از جمله عبدالله فام یمحل یاز شعرا
، ین باخرز یالدفیمطهر مشهور به سبن د ی، سعیفوشنج

د ی، مؤیطبس، شمس ین كرت، رساج قمر یلك فخرالدم
ه=ن، ماندگار شده است (ن اثر یدر ا یو پوربها جام ینسف
و در ) ١١٥، ١٦١، ١٧٤، ١٧٧، ١٩٠، ٣٦٧، ٥٨٢-٥٨٣
اند (جاجرمی، بردهها از آن بهره سینوبعد تذكره یاهدوره
 ین محلیاز مورخ یار ین بسی). همچن٢٤٤-١/٢٤٥: ٧٤١

ند ازده یخیف كتب تاریخراسان كه پس از او دست به تأل
  هستند. یمتأثر از سبك و روش و 

ª یشاعر محل ونه اطالعات ما از پوربهای جامیبرای 
كه از مداحان خاندان خواجه  یلخانیخراسان عهد ا

فته ز ر یخان به ترباست كه در عهد ارغون یومدین فریالدهیوج
مشغول  ینین جویالدوان شمسیداحبو در دستگاه ص

بار از کتاب برای نخستین )٥٣٦: ١٣٨٤شده است (اقبال، 
ن یدر ح یهرو  یفیحاصل شده است. سریخنامه هرات تا
وان كه در یدصاحب ینین جویالدان سخنان خواجه شمسیب

ق مؤثر واقع  ۶۷۵كردن هرات در سال رانیانرصاف اباقا از و
ن یپردازد. ایاز زبان خواجه م یجام یشد، به نقل شعر پوربها

 شود،یپوربها محسوب م یاز كارنامۀ شاعر  یشعر كه بخش
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، شودیان میوان در حضور اباقا بیدزبان صاحب از آنجا كه از
باشد؛ یز مین یواساالر خراسانین دیانگر ارتباط شاعر با ایب

ات یوارده بر ح یهابتیان مصین شعر به بیپوربها در ا
ها و مرسومات مغوالن اتیخراسان به واسطه مال یاجت=ع

  نویسد:می هروی پرداخته است. سیفی
خاست و بر  یوان برپاید ن صاحبیالدخواجه شمس«

  ن فراوان خواند و گفت: (شعر پوربها)یپادشاه ابقا آفر
ه فـــــــــــــــــلـــــــــــــــــک ـــه از ره اقـــــــــــــــــدار نـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــوی کــــــــــــــ   ای خرسـ
ـــــــــــــــتــــــــــت نــــــــــکــــــــــرد بــــــــــه رفــــــــــعــــــــــت یــــــــــوتــــــــــامــــــــــیشـــــــــــــــــــــــــی   بــــــــــا حـرضــ
ـــــــــت ایســـــــــــــــــــــــــتـــــــــــد   خـــــــــــاقـــــــــــان اعـــــــــــظـــــــــــمـــــــــــی کـــــــــــه بـــــــــــه درگـــــــــــاهــ
ـــــــی و ســــــــــــــــــــــــعــــــــــادت بــــــــــه چــــــــــاوشــــــــــــــــــــــــی   دولــــــــــت بــــــــــه حــــــــــاجــــــــــبـــ
ــــــهـــــــــــان از کـــــــــــجـــــــــــاوری ــــــــــــــت دســـــــــــــــــــــــــت جـــــ   عـــــــــــدل تـــــــــــو بســـــــــــ
ـــــیــــــــــــــرمشــــــــــــــــــــــــــــی ـــــار مــــــــــــــ=لــــــــــــــک بـــــــــ ــــم تــــــــــــــو کــــــــــــــرد کـــــــــ   حــــــــــــــکــــــــــ

  رســــــــــــــــــــــــــــدبــــــــــــــی امــــــــــــــر عــــــــــــــالــــــــــــــی تــــــــــــــو فــــــــــــــلــــــــــــــک را ªــــــــــــــی
ــــــلــــــــــــــمشــــــــــــــــــــــــــــی ـــــــــومــــــــــــــت قــــــــــــــتــــــــ ـــــــــان کــــــــــــــار حــــــــــــــکـــــ   انــــــــــــــدر مــــــــــــــیـــــ

بدان  یار لشــــــــــــكر ی... م=لك خراســــــــــــان خراب اســــــــــــت. اگر د
 یالرد. اگر حكم عیپذ یخراب ین بار به كلیطرف حركت كند ا

ن را یزاده پرسـ خود بهاءالدپادشـاِه جهان نافذ گردد بنده بنده
انكه دلخواه ن را چنیالدشــــــــــــمسبه خراســــــــــــان فرســــــــــــتد تا ملك

 پادشـاه ابقا فرمود كه هر». «آرد یپادشـاه عاá باشـد به بندگ
» ن كـــــــار بســـــــــــــــــــــازیبر آن موجـــــــب ا ینیچـــــــه تو مصــــــــــــــلحـــــــت ب

  ).۳۶۷: ۱۳۸۵، یهرو یفی(س
 یجاجرم ق االشعار  محمد بن بدریدقا یاالحرار فمونس

 یلخانیعهد ا یق در اصفهان) از منابع ادب٧٤١(تألیف 
ست یك به دویاشعار نزد ی)  كه حاو ١١٥: ١٣٨٥(حسینی، 
شان مفقود یبرخ وانیباشد كه امروزه دیم یگو یشاعر پارس

را  از اطالعات خود ی، بخشیجام یاست، از جمله پوربها
كه دو دهه قبل از او  یهرو  یفیدربارۀ اشعار پوربها از س

 در هرات را نوشته، اقتباس كرده است. جاجرمیخنامه یتار
هروی را نیز آورده است ای از اشعار سیفی این اثر گزیده

خنامه هرات یمصحح تار ).٢٤٤ -١/٢٤٥: ٧٤١(جاجرمی، 
ن پژوهش اساس قرار داده، در یر كه نگارنده در ایچاپ اساط

وفق به خواندن اسم صاحب شعر ح شعر پوربها میتصح
 یخین شعر و مX تاریق ایتطباست اما نگارنده با نشده 

ن یبه ا یاالحرار پگر منابع از جمله مونسیبا د یهرو  یفیس
هرات كه خنامه یاست كه تارمهم برده است. الزم به ذكر 

ود  در شده بح یتصح یقیر صدیبار توسط محمدزبنینخست
فه یبهادر خلو اهت=م خان یم به سع ۱۹۴۳ق/ ۱۳۶۲سال 

 یكلكته به چاپ رسب یخانۀ شاهمحمد اسدالله ناظم كتب
  ده است.یرس

  هروی بر مورخیِن پس از خوداثرگذاری سیفی
- یمور یخنگاران عرص تیتار یبرا ییالگو یابرو كه آثار و حافظ

 رخواند در روضةین، میسعد در مطلع یعبدالرزاق سمرقند
نة یاوصاف مد یالجنات فدر روضات  یالصفا، اسفزار 

باشد یم -ریالسب یخ حبیر در تاریهرات و خواندم
خ یدر تار یو  یخنگار یتار: پانزده)، روش۱۳۸۹ابرو،  (حافظ

، كامالً اشارانهخنگیگر آثار تاریكرت و به تبع آن در دن یسالط
). در واقع ۲۱۸است (ه=ن:  یهرو  یفیر سیتحت تأث

ق را با  ۷۲۲تا  ۶۴۳ع یكرت و وقاابرو ذكر نسب ملوكحافظ
كرده است بدون آن که نامه هرات نقلخیكردن، از تارصیتلخ

ن ی). در ا۱-۱۶۷نامی از تاریخنامه هرات بیاورد (ه=ن: 
خ هرات یبرده كه شامل تارقسمت فقط از چهار منبع نام

: ن(ه= یعینامه ربو كرت یخ غازانیخ وصاف، تاری، تاریفام
 نیان ایابرو در پا؛ البته حافظ )۲، ۲۸، ۷۲، ۸۱، ۱۰۲، ۱۰۵

برد، یمكرت ناماش كه از اÚام حكومت ملوكیخیاثر تار
شان [ملوک یهرات در زمان دولت ا یو عل=«سد: ینویم

ان را شیاحوال ا یفیاند از جمله موالنا سها نوشتهخیکرت] تار
د كند كه یكه ق) فارغ از آن۲۱۸(ه=ن: » مرشوح نوشته است

ق ۷۸۳تا  ۷۲۲ع یكرده است. وقااستفاده یخنامه و یاز تار
ان تو یخنامه هرات میبر تار یلیكرت را  كه به عنوان ذ ملوك

 یفیس یخنگار یقاً به روش تاریابرو دقآورد، حافظ  به حساب
ضمن ذكر  یعنی)؛ ۱۶۷-۲۱۹كند (ه=ن: یمنقل  یهرو 

وان. ر  یبه زبان فارس یلیتحل- یمنابع كارش و به روش روائ
چه نآ «سد: ینویاطالعاتش م یابرو درباره منابع گردآور حافظ

ن مشاهده افتاده و یالعیبه رأ  یكرت كه بعضاز اخبار ملوك
ان معترب معلوم و مفهوم یر ناقالن معتمد و راویاز تقر یبعض

  ).۲۱۹(ه=ن: » ن است كه رشح داده آمدهیگشته ا
خ یابرو در بر دارندۀ تارن كرت حافظ یخ سالطیاز آنجا كه تار

خ یكه تار ییز از جایست، و نا یلخانیخراسان در Úام دورۀ ا
ن دوره، اطالعات یان ایرسد تا پایان میبه پا یهرو  یفیس

ت یقرار گرفته، اهم یۀ كار مورخان بعدیابرو مرجع و پاحافظ
در روضات الجنات فی  یشود. اسفزار ین اثر دوچندان میا
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ق ۸۹۹تا  ۸۹۷ یر فاصله زماناوصاف مدینة هرات که آن را د
كرت ن اثر كه دربارۀ ملوكیاست، در روضۀ هفتم اف كرده یتأل

 یهرو  یفیاز س یسیق رونو۷۲۱ع ی، تا وقاباشدیهرات م
ای که خود ). نکته۳۹۳-۱/۵۲۲: ۱۳۳۸، یاست (اسفزار 

خ یكرت در تارذكر ملوك« است:مؤلف نیز به آن اشاره كرده
حوال ست و تتمۀ ایش نین محل بینوشته تا ا یهرو  یفیكه س

مذكور حواله به دفرت دوم كرده كه مسطور  یفیرا سكرت ملوك
چ یخ آل كرت هیام از دفرت دوم تارین ایخواهد گشت، و در

(ه=ن: » دینداد غالباً وعده بود و بوفاء نرسكس نشان 
۱/۵۲۲.(  

  یر یگجهینت
 نگاری سیفیدر پژوهش حارض بینش و روش حاکم بر تاریخ

پس از پاسخ به  هروی در تاریخنامه هرات بررسی گردید که
سیفی هروی با چه بینش و روشی به «-سؤال اصلی پژوهش 

ضمن بررسی پاسخ » نگارش تاریخنامه هرات پرداخته است؟
نتایج زیر حاصل گردید: پس از بررسی و تأمل در  -اولیه 

هروی ه هرات مشخص گردید که هرچند سیفی تاریخنام
تاریخش را تحت ح=یت حکومت وقت نوشته، اما به 

های اجت=عی جامعه سائل اجت=عی مرتبط با سایر گروهم
هرات چون عیاران و پهلوانان هراتی که جزو اقشار فرودست 

شدند نیز توجه ªوده است. او اما نخبۀ جامعه محسوب می
نگار بوده که به جغرافیای تاریخی هرات و توابع مورخی محلی

، یخیرتا یشناسآن ارشاف کامل داشته است. از لحاظ روش
سیفی هروی تنها روش روایی رصف نبوده،  یخنگار یروش تار
باشد یم یلیو تحل یروای ینگار خیاز سنت تار یقیبلکه تلف

 یخیتنها به ذكر مستندات تار یخیع تارین وقاییتب یكه برا
انه با نگرانه و منصفاکتفا ننموده است، بلکه با بینشی واقع

ها ل این گزارهیهای تاریخی و جرح و تعداستفاده از ارائۀ گزاره
قت ینش زده تا به حقیمتنوع، دست به گز یخیتار یهاو داده

  ابد. یدست  یخیتار
 یفیس ینگار خینش تاریو در ب یفكر از لحاظ بینشی در نطام 

و  ندگانیآ یبرا یمنددهیخ فایپرداخX به تار هدف از یهرو 
نخبگان حاكم بر جامعه به طور  یبرا یبخش یه و آگاهیتنب

 یفین سیباشد؛ همچنیبه طور عام معوام  یخاص و برا
 یو ªادها یرانیت ایژه به هویو یدر ضمن آن، توجه یهرو 

خود داشته است. همچنین او تحت  ینگار خیدر تار یباستان

شهری و میراث سیاسی ایرانی که در قالب اندیشۀ ایرانتأثیر 
پیوند دین و دولت در آثار او ªود یافته است، سعی ªوده 
از اصطالحات رایج در فرهنگ سیاسی و اندیشۀ 

ها داری ایرانی و نیز شکل ایرانی اسالمی شدۀ آنحکومت
 هایاستفاده کند و از هویت ایرانی اسالمی در مقابل ارزش

حاکم غالب دفاع ªاید؛ در این راستا دو مفهموم طبقه 
آموزی نگاری او عدالت و عربتمحوری در اندیشۀ تاریخ

ش و ااست. از این لحاظ او تحت تأثیر بینش رشیعتمدارانه
خواهی تشیع بوده است. از های عدالتبه خصوص آموزه

لحاظ سبک نگارش نیز ن¦ ادیبانۀ او در رستارس تاریخش که 
 باشد، مشهودتاریخ محلی خراسان در عهد ایلخانی مییگانه 

ثیر شود که تحت تأاست. ن¦ وی ن¦ی بینابین محسوب می
انۀ او که جزو عل=ی مدار بینش ادیبانه و نیز بینش رشیعت

شد، با استفاده از صنایع ادبی و اشعار میمذهبی محسوب 
رو كه اب و نیز احادیت و امثال عربی رو به تکلف دارد. حافظ

 یمور یر مورخان عرص تیز مقدم بر سایو ن یمورخ رسم
ر از  متأث=ً ین كرت مستقیسالطخ یباشد، در كتاب تاریم

ا ابرو بواقع حافظ  است. در یهرو  یفیس یخنگار یروش تار
 ینگار خیرخنامه هرات، روش تاید از تارین اثر به تقلینوشX ا

 ران در عهدیا ینگار خیرا كه متأثر از سنت تار یهرو فی یس
  منتقل ªود. یمور یبود، به مورخان عرص ت یلخانیمغول و ا

  فهرست منابع
 قیطر رساله). ۱۳۴۷وسف. (یبن ، قاسم یهرو  یابونرص  .١

اد ی. تهران: بنیهرو  لینجیب ما با مقّدمه .قُلْْب  آبقسمت 
 ران.یا فرهنگ

 یروضات الجنات ف). ١٣٣٨ن. (یالدنی، معیاسفزار  .٢
د محمد كاظم امام. ی. به كوشش س١. جنة هراتیاوصاف مد

 تهران: دانشگاه تهران.
ترجمه  نگاری در ایران.تاریخ). ۱۳۸۸اشپولر و دیگران. ( .٣

 یعقوب آژند. تهران: نرش گسرته.
ز یمغول از حمله چنگخ یتار ).۱۳۸۴، عبّاس. (یانیاقبال آشت .٤

 ر.یركبی. تهران: امیمور یل دولت تیتا تشك
. ترجمه محمد تقی مطالعه تاریخ). ١٣٩٠(بلک، جرمی.  .٥

 پور. مشهد: دانشگاه فردوسی.ای=ن
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. ینارص طبقات ). ١٣٨٩رساج. (منهاج ی، قاضیجوزجان .٦
: . تهرانیبیحبیه عبدالحیح، مقابله و تحشی. تصح٢جلد

 ر.یاساط
م رهاشیح میتصح ن كرت.یخ سالطیتار). ١٣٨٩حافظ ابرو. ( .٧

 راث مكتوب.یم یمحدث. تهران: مركز پژوهش
، »نسخه مصور مونس االحرار). «١٣٨٥حسینی، مهدی. ( .٨

Ð١١٥-١٢٢ ، ٦. ش=ره گلستان ه. 
چلونگر، محمدعلی. احمدی اختیار، مهدی. زینعلی،  .٩

ی مغول و نگاری محلی در دورهتاریخ«). ١٣٩٢بهمن. (
. سال اول. های محلی ایرانپژوهشنامه تاریخ، »های آنشاخصه

 .٦٥ -٨٢ صص .)ش=ره سوم(
فصیحی خوافی، فصیح احمدبن جالل الدین محمد.  .١٠

فرخ. مشهد: محمود ح ی. تصحمجمل فصیحی). ١٣٣٩(
 باستان. یكتابفروش

تاریخنگاری محلی ). «١٣٨٨قدیمی قیداری، عباس. ( .١١
ای هپژوهش». نگاِر زن در ایرانکردستان و ظهور نخستین تاریخ

 ،١فهان. ش=ره . دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصتاریخی
١١٣ -١٢٨. 

پوهنتون  یمركز  یاداره .٢٣/٥/١٣٨٩کبیری، غالمحیدر،  .١٢
 هرات.

 از رانیا در ییرسا ح=سه ).۱۳۵۲الله. (حیصفا، ذب .١٣
. تهران: یهجر  چهاردهم قرنتا  یخیتارعهد ن یتریمیقد
 ر.یركبیام

ق/  ۱۳۶۲عقوب. (یف بن محمد بن ی، سیهرو  یفیس .١٤
ر یح محمد زبیتصح. نامه هراتخیتار). ش۱۳۵۲م/ ۱۹۴۳

 ام.یخ . تهران: كتابخانهیقیصد
). ۱۳۸۱بن محمد بن یعقوب. (هروی، سیفسیفی  .١٥

کوشش محمد آصف فکرت. تهران: . بهنامه هراتپیراسته تاریخ
 بنیاد موقوفات محمود افشار.

). ۱۳۸۵عقوب. (یف بن محمد بن ی، سیهرو  یفیس .١٦
مجد. تهران:  ییغالمرضا طباطباح یتصح نامه هرات.خیتار

 ر. یاساط
. االحرار فی دقایق االشعار محمد بن بدر جاجرمیمونس .١٧

 .١١٢٧٢نسخه خطی مجلس شورای اسالمی، ش=ره ثبت 

آل کرت و مناسبات ). «١٣٨٩نصیری، عبدالرئوف. ( .١٨
، دانشگاه نامه کارشناسی ارشدپایان .»قدرت در رشق ایران

.بیرجند، دانشکده ادبیات و علوم انسانی



 

  


