مطالعه تطبیقی دیدگاه حافظ ابرو با مورخان مسلمان
1
درباره اهمیت و فواید علم تاریخ
نرگس رضاقلیزاده آهنگر

*

چکیده
شهابالدین عبداهلل بن لطفاهلل بن عبدالرشید ،معروف به حافظ ابرو ،مورخ بزرگ ایرانی
در عصر تیموری است .او درباره تاریخ ایران چندین جلد کتاب نوشت که مهمترین آنهاا
کتاب جغرافیا و مجمع التواریخ السلطانیة است .وی در مقدمه ایان کتا  ،موضاو
«علم تاریخ» را به لحاظ نظری تبین کرده است .حافظ ابرو مانند ابنفندوق بر این باارو
است که چون وقایع تاریخی با هم شباهتهایی بسیار دارند ،مطالعه تاریخ بارای هماه،
بهویژه سیاستمداران و مدیران کشور الزم و ضروری است که با آگاهی از شار حاا
گذشتگان ،اشتباهات آنان را تکرار نکنند.
به اعتقاد حافظ ابرو ،الگوگیری از زندگی انبیای الهی از جمله فواید مطالعه تاریخ اسات؛
زیرا آگاهی از رفتار و عمل پیامبران در برابر سختیها و صابر آناان در برابار مشاک ت
باعث میشود جوامع انسانی در زمان حاواد نااگوار زنادگی و بحرانهاای اجتمااعی،
امیدشان را از دست ندهند.
حافظ ابرو به مانند خواجه رشیدالدین فضلاهلل همدانی ،به بیطرفی مورخ تأکیاد دارد و
معتقد است مورخ همانگونه که فضایل قومی را مینگارد ،باید رذایلشان را نیز بر دفتر
تاریخ ثبت کند.
کلیدواژگان
تاریخ ،علم تاریخ ،فواید تاریخ ،حافظ ابرو ،دوره تیموری.
 .1تاریخ دریافت 93/05/19؛ تاریخ پذیرش .93/11/23
* دانشجوی دکتری رشته تاریخ ایران اسالمی آکادمی علوم ،گروه علم تاریخ ،شهر دوشنبه ،تاجیکسـتان
Narjes.ahangar@yahoo.com.
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فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394
صفحات 71 - 47

حـــافب ابـــرو برجســـتهترین مـــورو دوره تیمـــوری اســـت .وی در شـــهرفوا
فراسان بزرگ به دنیا آمد و در نوجوانی همراه فانوادهاش بـه همـدان هجـرت کـرد و
پس از تصر

شهر «سلطانیه» توسط امیرتیمور گورکانی بـه فـدمت وی درآمـد .او در

تمامی جنگهای تیمور حضور داشـت و از نزدیـش شـاهد بسـیار از حـوادب بـود .از

همینرو کتاب زبدۀ التواریخ وی یکی از منابع مهم و دست اول در دوره مـورد بحـ
به شمار میآید.

حافب ابرو پس از مرگ تیمور به فرزندش شاهرو پیوست و به دستور او و شـاهزاده
بایسنغرمیرزا ،درباره تـاریخ و جغرافیـا کتابهـایی متدـدد نوشـت کـه مهمتـرین آنهـا
جغرافیاااح فااافر اباارو و مجمااع التااواریخ الساالطانیة اســت .او در کتــاب جغرافیااا،
موضوعهایی همچون انواع سیاست ،اهمیت و فواید علم تاریخ و نیز اوضاع و تحوالت
تاریخی هر اقلیم را مورد بح

و بررسی قرار داده و همچنین درکتاب مجماع التاواریخ

السلطانیة تاریخ ایران و جهان از آغاز آفرینش تا زمان فود را گزارش کرده است.

شماری از پژوهشگران مداصر ،درباره تاریخنگـاری ایـران پـس از اسـالم ،بـر ایـن
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

باورند که مورفان مسلمان در نگارش کتاب ،تنها وقایعنگاری کردهاند .برفال

دیدگاه

رایج ،مطالده متون تاریخی نشان میدهد بسیاری از مورفان مسلمان کوشیدهاند با تلفیق
گزارش سیاسی و نظامی با داستانهای تحت عنوان «حکایات» ،اوضاع سیاسی زمانشان
را نقد کنند .به نظر میرسد حـافب ابـرو از جملـه مورفـانی اسـت کـه نـهتنها وقـایع
اجتماعی ،فرهنگی و فکری زمانش را در کنار تحوالت سیاسی و نظامی گزارش نموده،
بلکه در حوزه اندیشه سیاسی نیز نظریهپردازی کرده است.
سؤال این است که «علم تاریخ» در اندیشه سیاسی حافب ابرو چه جایگاهی دارد؟ به
اعتقاد وی حرکت تاریخ ،هدفمند ،انسانساز و رو به سوی پیشرفت است.
پیشینۀ پژوهش
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به طور مدمول ،درباره فواید علم تاریخ ،بح های کلی صورت میگیرد و در متـون
آموزشی بهویژه در درس تاریخ درباره مورو و اهمیت و فایدههای ایـن علـم ،اشـاراتی
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مقدمه

مورفانی همچون حافب ابرو درباره علم تاریخ ،به صورت تحقیقی علمی مورد پژوهش
قرار نگرفته است.
حافب ابرو به عنوان یش مورو مسلمان ،بحثی درباره تاریخشناسی دارد .با این حـال
پژوهشگران مداصرکه درباره تاریخنگاری ایران و اسالم آثاری ارائه کردهاند؛ برفی بـه
تاریخنگاری حافب ابرو اشاره نمودهاند (وودز )143-138 :1380 ،و بدضـی بـه مدرفـی
حافب ابرو و آثارش پردافتهاند (بیـات156 -154 :1390،؛ رضـازاده شـفارودی:1387 ،

ج .)400 - 396 ،12نویسنده کتاب قدرت ،سیاست و ماهب در ایاراد دورت تیماورح
نیز حافب ابرو را برجستهترین مورو دوره تیموری مدرفـی میکنـد

(Manz, 2007: 54 -

( .60عدهای نیز تنها به نام کتاب زبادۀ لتاواریخ بسـنده کردهانـد (سـجادی و عـالمزاده،

 .)16-19 :1375روزنتــال بــهرغم اینکــه در کتــاب تاااریخ تاریخنگااارح در اسا

بــه

موضوع تاریخشناسی پردافته است و در اینباره از کتابهای تففة الفقیر الا اااف

الساریر ایجی ،المختاار فا ملا التااریخ کـافیجی و االما د باالتوبیخ لماد ه ه ابا
 :1365ج 13 ،2و .)377- 136

صادق آیینهوند در کتاب مل تااریخ در اسا

به مباحثی چون فواید تاریخ و شرایط

مورو از دیدگاه مورفان اسالمی پردافته ،ولی تنها به نام بردن از زبادۀالتواریخ حـافب
ابرو ،اکتفا کرده است (آیینهونـد .)176 -169-169 ،133 ،116 -33 :1364 ،بارتولـد ـ
مستشرق بزرگ روسی که کتاب جغرافیاح فافر ابرو را مدرفی کرده ـ نیز بـه دیـدگاه

وی درباره اهمیت و فواید تاریخ ،مطالبی بیان نکرده است

(1973

 .(Бартольд,همچنین

فانبابا بیانی مقالهای به نام «حافب ابرو و حقیقت و فواید علـم تـاریخ از نظـر وی» در

مجله بررس باح تاریخ نگاشته که رونویسی از کتاب حافب ابرو بـه شـمار مـیرود

مطالده تطبیقی دیدگاه حافب ابرو با مورفان مسلمان ...

التااریخ سخاوی یاد کرده ،اما به بح

تاریخشناسی حافب ابرو اشارهای ندارد (روزنتال،

(بیانی .)233 :1349 ،سید کمال حاج سید جوادی نیز عـین مطالـح حـافب ابـرو را در
مقدمه کتاب زبدۀ التاواریخ ذکر کرده است (حافب ابرو :1380 ،مقدمۀ حاجسیدجوادی،

سی یش ـ سی و هفت) .در این مقدمه ،دیدگاههای حافب ابرو درباره اهمیـت و فوایـد
علم تاریخ و صفات مورو با نظریات مورفان مسـلمان بـه صـورت تطبیقـی تحلیـل و
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شده است (فیرانـدیش12 -7 :1383 ،؛ جوادیـان)5-2 :1389 ،؛ امـا تـا کنـون دیـدگاه

نگاهی به زندگی حافظ ابرو

بهرغم اینکه حافب ابرو یکی از مورفان بزرگ عصر تیموری است ،امـا منـابع دوره
مورد بح

درباره زندگی وی گزارشهایی اندک ارائـه دادهانـد .از همـینرو نمیتـوان

اطالعات دقیقی درباره وی به دست آورد .بر اساس گزارشهای تاریخی ،حافب ابرو در
شهر فوا

به دنیا آمد ،در همدان رشد کرد و پس از فتح این شـهر توسـط تیمـور بـه

فدمت او درآمد و در همه لشکرکشیهایش حضور داشـت .از ایـنرو آثـارش دربـاره
تحوالت عهد تیمور و شاهرو به لحاظ تاریخی و علمی ارزشی فراوان دارد؛ چهبسا بـه
همین سبح حاجی فلیفه در کتاب تقوی التواریخ از حافب ابرو به عنوان «مورو شرق»
یاد کرده است.
حافب ابرو پس از مرگ تیمور به فرزند او شاهرو پیوست و تا زمان مرگش در دربار
او حضور داشت و سرانجام زمانی کـه شـاهرو از لشکرکشـی آذربایجـان بـه فراسـان
بازمیگشت ،در سال  833یا 834ق در شهر زنجان از دنیا رفت و در همین شهر مدفون
شد (حافب ابرو10 :1317 ،؛ سمرقندی :1383 ،ج ،2دفتر377 ،1؛ میرفواند18 :1339 ،؛
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

فوانــدمیر :1353 ،ج8 ،4؛ حــاجی فلیفــه 147 :1376 ،اعتمادالســلطنه146 :1363 ،؛
مدرس تبریزی.)10-9 :1374 ،
دوران زندگی حافب ابرو را میتوان به دو دوره متمایز تقسیمبندی کرد:
 .1دوره نخست حیات وی که عصر رقابت و آشفتگی سیاسی بود؛ به گونهای که بـه
علت مرگ ابوسدید ایلخان در گوشه و کنـار ایـران ،چنـدین مـدعی حکومـت وجـود
داشت؛ «آل چوپان» در آذربایجان« ،آل جالیر» در عراق« ،فاندان اینجو» در فارس« ،آل
مظفر» در یزد و کرمان« ،طغاتیمور و امیر ولی» در مازندران و «سربداران و آل کرت» در
فراسان قدرت را در دست داشتند و همواره با یکدیگر در حال جنـگ و سـتیز بودنـد
(حافب ابرو751 ،189 :1317 ،؛ کتبی125-112 :1364 ،؛ مستوفی قزوینی- 54 :1372 ،
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 .)119بر اساس گزارش تاریخی در سال  747قمری ،ظلم ،گرانی و وبـا در آذربایجـان
فراوان بود (قطبی اهرینجم .)233-217 :1389 ،در چنین شرایطی تیمور به ایران حمله
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بررسی شده است.

 .2به نظرمی رسد دوره دوم زندگی حافب ابرو با حکومت شاهرو آغاز شد؛ زیرا بـا
ثبات و امنیتی که بر کشور حاکم گردیـد ،زمینـه بـرای فدالیتهـای علمـی و فرهنگـی
دانشمندان فراهم آمد.
آثارحافظ ابرو

به نظر میرسد حافب ابرو زمانی که منشی و دبیر دیوان بود ،اقدام به نگارش برفـی
وقایع به صورت موضوعی کرد که شامل پنج رساله تاریخی درباره تاریخ ایران پـس از
سقوط سلسله ایلخانان به نامهای «تاریخ پادشاهی طغاتیمور بن سودای کاون بن کاون»،
«پادشاهی امیر ولی بن شیخ علی هنـدو»« ،تـاریخ امـرای سـربداریه و عاقبـت ایشـان»،
«تاریخ امیر ارغونشاه و عاقبت حال او» و «تاریخ انتهای احوال ملـوک کـرت» هسـتند.

رسالههای یادشده به همت فلکـس تاورتصـحیح شـد و بـه نـام پان رساالت تااریخ ،
دربارت فوادث دوراد امیرتیماور ووراااد در سال 1958م در پراگ توسـط نشـریات
وقتی شاهرو دستور داد حافب ابرو تواریخ حکام و اقوامی ساکن ایران را بنویسـد ،وی
با اتکا بر تاریخ برات شیخ عبداهلل فامی ،تاریخنامت برات سیفی هروی و نیز ،رجال و
عالمان موثق و آنچه را فود شاهد بود ،کتاب تاریخ س طید اارت را نگاشت (همـو،
.)218-219 ،206 ،2 :1389
دیگر کتاب حافب ابرو هی رفرنامت شاام است .از آنجا که شامی فتوحات تیمـور
را در کتابش به نام رفرنامت تا سال  803قمری به نگارش درآورده بود ،شاهرو بـه وی
مأموریت داد وقایع دو سال باقیماندۀ جنگهای تیمور را بنگارد .از همینرو او در سال
 814قمری هی رفرنامات را بر اساس مشاهده فویش نوشـت .وی در آغـاز کتـاب ،از

مطالده تطبیقی دیدگاه حافب ابرو با مورفان مسلمان ...

فرهنگستان علوم چکوسلواکی منتشر گردید (حافب ابرو .)72-5 :1935 ،به نظر میرسد

فوانندگان میفواهد چنانچه سهو و اشتباهی در کتاب مشاهده کردنـد ،آن را اصـال
کنند (همو ،بیتا.)9-8 :
دیگر اثر حافب ابرو ،کتاب هی جامع التاواریخ است .او دربـاره علـل نگـارش ایـن
کتاب میگوید« :شاهرو به سبح اشتیاقی که به مطالده تاریخ دارد ،در سـال 820قمـری
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کرد و پس از تسخیر شهرها امنیت را به ایران بازگرداند.

تاریخ طبرح و جامع التواریخ فواجه رشیدالدین فضلاهلل شامل حوادب تاریخ جهـان
از آغاز تا اوافر دوره ایلخانان بوده است و پس از آنها کتابی درباره تحـوالت تـاریخی

نوشته نشده بود ،از همینرو شاهرو از او فواست نسخههای پراکنده را جمعآوری کند

و کتابی به نام هی جامع التاواریخ بنویسد .این کتاب ،تحـوالت ایـران بـهویژه نـواحی
آذربایجان را در سالهای 795-706ق دربر میگیرد و حـوادب بـه صـورت موضـوعی
گزارش شده است (همو.)1317 :

کتاب مجمع التواریخ السلطانیة ،تاریخ عمومی به زبـان فارسـی و بزرگتـرین آثـار

حافب ابرو به شمار میآید که به دستور شاهزاده بایسنغرمیرزا فرزند شـاهرو ،در چهـار
بخش نوشته شده است؛ بخش اول آن ،درباره تاریخ جهان از آغاز تاریخ تا ظهور اسالم
است .بخش دوم ،حوادب تاریخ اسالم و دوران فلفای امـوی و عباسـی را دربـر دارد.
بخش سوم ،شامل تحوالت ایران پس از ورود اسالم به ایران تـا زمـان مـرگ ابوسـدید
ایلخان است و در بخش چهارم ،حوادب ایران را از  830-736قمری بررسـی میکنـد.
حافب ابرو ایـن جلـد را زبادۀالتواریخ نامیـده اسـت (همـو :1380 ،ج5-1 ،1؛ حـاجی

سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

فلیفه ،کشف الظنون ،ج951 ،2؛ آقابزرگ تهرانی ،بیتا ،ج.)24-23 ،12

کتاب زبادۀالتواریخ توسط سید کمال حاج سیدجوادی در سال  1380در چهار جلد،

توسط وزارت ارشاد اسالمی منتشر شد .این کتاب مهمترین منبع دوره تیموری به شمار
میرود و به لحاظ علمی اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا نویسنده از نزدیش شاهد بسیاری از
حوادب بوده است (حـافب ابـرو :1380 ،ج،916 ،912 ،853-852 ،829 ،748 ،667 ،2
.)1011 ،953

بخش تاریخ اسماعیلیان کتاب مجمع التواریخ السالطانیة به وسیله مدرسی زنجانی با

کتاب زبدۀالتواریخ ابوالقاسم کاشانی و جاامع التاواریخ فواجـه رشـیدالدین فضـل اهلل
همدانی تطبیق و چاپ شد (حافب ابرو)12-8 ،1364،؛ اما بخشهای دیگر کتاب هنـوز
به صورت نسخه فطی باقی مانده است (همو :1364 ،ج ،4ش.)4129
52

از جمله آثار بسیار مهم حـافب ابـرو کتـاب جغرافیااح اوسـت کـه در دو جلـد بـه

نگــارش درآمــده و شــامل نقشــه جهــان ،مقدمــه ،اوضــاع جغرافیــای شــهرها و
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دستور جمعآوری مجموعهای تاریخی داد ».بر اساس گزارش حافب ابرو ،چـون کتـاب

توجه نشان داده است.
فلسفه سیاسی حافب ابرو به لحاظ نظری و عملی قابل بررسی است .از جهت نظری،
وی بــه کرامــت تمــامی انســانها در نــزد فداونــد تأکیــد دارد .او وجــود پیــامبران را
بزرگترین ندمتی میداند که ایزدمنان به بشر ارزانی کرد تا مشدل هـدایت بشـر باشـند
(همو :1378 ،ج.)55-54 ،1
به اعتقاد حافب ابرو ،کل نظام هستی براساس اصل علّیت اداره میشود و مانند جهان
طبیدت بر جوامع انسانی نیز رابطه علت و مدلولی حاکم است؛ با این تفاوت که جهـان
طبیدت را یش شدور برتر ـ یدنی فداونـد ـ هـدایت میکنـد و پروردگـار بـه وسـیله
پیامبران قوانین را برای جوامع بشری تدوین کرده است تـا جامدـه انسـانی بـر اسـاس
آموزههای دینی همراه با تجربه تاریخی و استفاده از عقل و فرد بشـری اداره شـود .در
این صورت بشر به زندگی سدادتمندانه دست فواهد یافت .بنـابراین در بیـنش حـافب
ابرو ،عقل و تدبیر در تحوالت اجتماعی و سیاسی ،جایگاهی ویـژه دارد (همـو:1380 ،
از نظر عملـی ،حـافب ابـرو سیاسـت را بـه سیاسـت فاضـله و سیاسـت ناقصـه یـا
تغلح تقسیمبندی میکنـد .سیاسـت فاضـله یدنـی حاکمیـت ،بـرای تحقـق آرمانهـای
متدــالی در جامدــه تــالش میکنــد .بــه اعتقــاد وی ،در سیاســت فاضــله ،حاکمــان بــه
گونهای حکومت میکنند که مؤلفههایی چون عدالت ،امنیـت ،آبـادی و رفـاه مـردم در
جامده محقق شود .امّا در سیاست ناقصه ،فرمان روایان بـه فکـر شـهواترانی و انجـام
فسق و فجور هستند که پیامد آن ،رواج ناامنی ،کشمکش ،ظلم و ستم در جامده اسـت.
در این صورت حکومتها به سوی انحطاط و سقوط پیش میروند .به نظر میرسـد در
راســتای چنــین نگرشــی حــافب ابــرو عمــر حکومتهــا را بــه دو دوره جهــانگیری و

مطالده تطبیقی دیدگاه حافب ابرو با مورفان مسلمان ...

ج175 -163 ،1؛ ج903 ،848 ،2؛ ج593-588 ،3؛ ج.)650 ،4

جهانداری تقسیم میکند؛ گویا دورۀ جهانگیری ،با زمان حاکمیـت سیاسـت ناقصـه بـر
جامده مصاد

است و در دوره جهانداری ،پادشاهان برای تحقـق مؤلفـههای سیاسـت

فاضله در جامده میکوشند (همو :ج12-11 ،1؛ ج1033 ،1031-1026 ،2؛ همو:1378 ،
ج.)64-62 ،1
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تحوالت تاریخی هفت اقلیم است .حافب ابرو در مقدمه این کتـاب بـه مباحـ

نظـری

بسیاری از مورفان ایران و مسلمان در مقدمه و دیباچه کتابشان ،درباره فواید علـم
تاریخ ،بحثی کوتاه داشتهاند .برفی به فایدههای دنیوی و افروی مطالدـۀ تـاریخ اشـاره
دارند (جوینی32-31 :1362 ،؛ مرعشی )7-6 :1363 ،و شماری تقویـت عقـل ،کسـح
تجربه ،عبرتآموزی ،انبسـاط فـاطر و رهـایی از غـم را از جملـه فوایـد علـم تـاریخ
دانستهاند (صـاحبی نخجـوانی3-2 :1375 ،؛ افوشـنهای نطنـزی135 :1350 ،؛ مرعشـی،
)7 :1364؛ اما نویسندگانی مانند ایجی ،حافب ابرو ،کافیجی و سـخاوی ،موضـوع علـم
تاریخ را تخصصی بررسی کردهاند .ایجی ،کافیجی و سخاوی درباره علم تاریخشناسـی
کتاب نگاشتهاند .آنان علم تاریخ را بر اسـاس علـم حـدی
جهت صدق و کذب روایاتشان بح

و تدیـین ارزش راویـان از

کردهاند .همچنـین سـخاوی در کتـاب االما د

بالتوبیخ لمد ه اب التاریخ درباره فایدههای علم تاریخ از منابع گوناگون مصداقهایی

ارائه داده است (سخاوی)170-5 :1413 ،؛ ولی حافب ابرو در دیباچه کتـاب جغرافیاا و

مقدمه مجمع التواریخ السلطانیة درباره تاریخشناسی بح

کرده است.

تعریف تاریخ
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

به نوشته حافب ابرو ،تاریخ در لغت به مدنای تدریف «وقت» است و دربـاره مدنـای
اصطالحی آن ،تدریفهای گوناگونی بیان میکند .به گمان او ،عدهای بر این باورند کـه
اصطال تاریخ به مدنای تدیین وقتی است که زمان پس از آن را بدان نسبت میدهنـد.
برفی استناد وقت به وقوع حادثهای شایع مانند ظهـور ملـت یـا دولتـی و یـا یکـی از
رفدادهای ارضی مانند توفان و زلزلهای بـزرگ را تـاریخ میگوینـد و گروهـی مـدتی
مدلوم میان دو حادثه را تاریخ میدانند .حـافب ابـرو همـۀ تدریفهـای گونـاگون را در
تدریف تاریخ ،صادق میداند .به اعتقاد او همه اقوام و ملل برای فود تـاریخی انتخـاب
کردهاند که شامل سال ،ماه ،هفته ،روز و ساعات است و بـدین ترتیـح مقـدار زمـان و
تحوالت روزگار ،روشن و قابل فهم میشود (حافب ابرو :1378 ،ج .)75-73 ،1کافیجی
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ـ مورو مصری ـ که پس از حافب ابرو ،درباره تاریخشناسی کتابی به نام المختاار فا

ملا التااریخ نوشت ،دیدگاه حافب ابرو دربـاره تدریـف تـاریخ را میپـذیرد (کـافیجی،
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تاریخشناسی

حافب ابرو پس از اشاره به شکلگیری تقـویم در نـزد اقـوام و علـل تـدوین تـاریخ
هجری ،موضوع علم تاریخ و فواید آن را بررسـی کـرده اسـت .وی دربـاره ماهیـت و
حقیقت علم تاریخ مینویسد:
هر علمی دارای ماهیت ،غایت و موضوعی است؛ ماهیت تاریخ ،مدرفت احوال
جهان است .هرآنچه مربوط به حوادب گذشته است ،از رفدادهای ملتهـا و
سیر تحول تمدنی گرفته تا حوادب طبیدی چون فسـو

و کسـو  ،زلزلـه و

امثال اینها و حتی وقایع عجیح و غریح را شامل میشود .در واقـع آگـاهی از
تغییرات دولتها و شنافت دگرگونی ملل و نحل ،علت غایی تاریخ است کـه
باع

عبرت ،بصیرت و هشدار برای بشر فواهد بود تا آدمی بـه انجـام عمـل

پسندیده تشویق شود و از انجام رفتار ناپسند اجتناب نمایـد.

(حـافب ابـرو:1378 ،

ج)76-73 ،1

بطاش کبریزاده از مورفان عثمانی همین تدریف را درباره علم تاریخ دارد (بطـاش
کبریزاده345 :1998 ،؛ البستانی ،بیتا :ج.)9 ،7
نویسندۀ زبدۀاالتواریخ نزدیش است؛ با این تفاوت که او هد

اصلی از علـم تـاریخ را

بررسی اوضاع و احوال و موقدیت افراد برجسته در جهان ،بهویژه پیامبران میدانـد .بـه
باور ایجی هرچه انسان شریفتر باشد ،بررسی احوال وی مناسحتر است و هر مطلـح
دیگری که در تاریخ ذکر میشود ،مقدمات یا مکمل آن به شمار میآیـد (ایجـی،1365 ،
به نقل از :روزنتال :1365 ،ج53 ،17 ،2؛ کافیجی .)61 - 55 :1410 ،کافیجی هم اصـول
علم تاریخ را به دو دستۀ اصلی و فرعی تقسیمبندی کـرده کـه هـد

اصـلی آن بحـ

درباره سه طبقه است؛ گروه علیا یدنی «انبیا» ،طبقه وسطی یدنی «اولیا ،مجتهدان و ابرار»
و گروه سفلی «من عداهما» هستند (کافیجی .)74 :1410 ،بنابراین میتـوان گفـت نگـاه

مطالده تطبیقی دیدگاه حافب ابرو با مورفان مسلمان ...

تدریف ایجی ـ مورو ایرانی پیش از حــافب ابـرو ـ درباره علم تـاریخ ،بـه دیـدگاه

حافب ابرو به تاریخ ،برآمده از یش بینش عمیق و گستردۀ مدرفتـی اسـت؛ امـا ایجـی و
کافیجی تدریفی فرهنگی و دینی با اتکا بر زندگی رجال دارند.
از میان تاریخنگاران ،شبانکارهای نیز نگاهی دینی به تاریخ دارد .بـه گمـان او تمـامی
مصالح عالَم در علم تاریخ وجود دارد و تفسیر کتاب فـدا و علـم دیـن بـه آگـاهی از
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.)55-70 :1410

فوافی هم به دلیل اینکه فداوند در کتح آسمانی داسـتان زنـدگی گذشـتگان را بیـان
کرده ،علم تاریخ را باالترین و مفیدترین علوم میداند (فصیحالدین فوافی :1364 ،ج،1
 .)82همچنین اولیاءاهلل آملی مطالده زندگی پیامبران و اولیای فدا را عبـادت میدانـد و
آگاهی از سرگذشت آنان را از جمله فایدههای آفرتی مطالدۀ تاریخ برمیشمرد (آملـی،
.)14 -12 :1348
حافب ابرو موضوع علم تاریخ را حوادب جهان میدانـد؛ از ایـنرو کـه رفـدادهای
تاریخی در چه زمان و چگونه رو داده است .همانگونه که در هر علم ،دربارۀ اعـرا
ذاتی آن علم بح
کیفیت از اعرا

میشود ،مورو نیز درباره کیفیت وقوع حوادب بح

میکند و ایـن

ذاتی علم تاریخ به شمار میآید (حـافب ابـرو :1378 ،ج .)76 ،1نظـر

ابنفلدون ـ مورو بزرگ مداصر حافب ابرو ـ درباره تاریخ ،با دیـدگاه مـورو برجسـته
عصر تیموری نزدیش است؛ با این تفاوت که وی علم تاریخ را به دو قسمت ظاهری و
باطنی تقسیم میکند .به اعتقاد ابنفلدون ،تاریخ در ظاهر افباری بیش نیست که درباره
روزگاران و دولتهای پیشین و سرگذست قرون نخستین بح

میکنـد و زینـتبخش

سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

انجمنهای پرجمدیت میشود و آدمی را با سیر تحول تاریخی آشنا میکند؛ امّـا تـاریخ
در باطن ،اندیشه و تحقیق درباره حوادب و مبادی آنهـا و جسـتوجوی دقیـق دربـاره
علل حوادب است و از این نظر علمی است که درباره کیفیات وقایع و موجبات و علل
حقیقی آنها بح

میکند .از اینرو از حکمـت سرچشـمه میگیـرد و سـزاوار اسـت از

دانشهای آن به شمار آید (ابنفلدون :1388 ،ج.)2 ،1
به باور حافب ابرو ،علم تاریخ بر براهین عقلی استوار نیست ،بلکـه بـر مبنـای امـورِ
محسوس و قابل مشاهده است (حافب ابرو :1378 ،ج .)76 ،1البته این بدان مدنا نیسـت
که مورو در جمعآوری دادههای تاریخی ،تنها به محسوسات و مشاهدات توجه داشـته
و در نگارش تاریخ ،از منابع شفاهی یا از استداللهای عقلـی سـود نبـرد؛ زیـرا وی در

دیباچه کتاب جغرافیا تأکید دارد:
56

به سبح آن که مدتی مدید در سفرهای بدید چند نوبت از جانح غرب و شمال دیار
ماوراءالنهر و ترکستان و دشت قبچاق و فراسان و عراقین و فارس و آذربایجان و اران
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تــاریخ وابســته اســت (شــبانکارهای :1381 ،ج15 -14 ،1؛ ج .)26 ،17 ،2فصــیحالدین

و سواحل فرات و زمین تکریت و موصـل و دیـار بکـر و گرجسـتان و سـواحل بحـر
مازندران و دربند و شروانات و گیالنـات و رسـتمدار و آمـل و سـاری وجرجـان و از
جانح جنوب و شرق زابل و کابل و بالد منصوره سند و هند و ملتان و اوجـه و دهلـی
که مدظم بالد هند است تا کنار آب گنگ مطالده کرده و از بدضـی ثقـات و مدتبـران و
مقبول قوالن مطالبی شنیده است،همچنین از کتح متددد در این قسم چـون فـن هیـأت
سود برده که اوضاع کلی احوال ار

و بحار و فواص هر موضدی را شر دادهانـد و

نیز آنچه از انواع رسایل و رقاع و فصول اطالعاتی کسح کرد و پس از تطبیق و مقابله
آنها با یکدیگر اقدام به نوشت کتاب نموده است( .همو :ج)50-49 ،1
همچنین از اشدار او در کتاب ،میتوان استنباط کرد که وی پس از مطالدهای گسترده
و کسح دانش فراوان ،برای نگارش آن اقدام نموده ،ضـمن آنکـه مـواد تـاریخی را بـا
مدیار عقالنی سنجیده و انتخاب کرده است.
ز هــر نســخه برداشــتم مایــهای

بر او بسـتم از فـویش پیرایـهای

گزیــدم ز هــر نامــهای نغــز او

ز هــر پوســت برداشــتم مغــز او

چنان گفتم از هرچه دیدم شگفت

کــه دل راه باورشــدش برگرف ـت

حدیثی که بود از فرد دوردسـت

سخن را نکردم بـه آن پایبسـت

برآکنـــده از هـــر دری دانـــهای

برآراســتم چــون صــنم فانــهای

نه پی بر اساسـی نهـادم نخسـت

که بنیـاد آن فانـه نَبَـوَد درسـت

به تقدیم و تـأفیر بـر مـن مگیـر

کــه نَبَــوَد گزارنــده را زو گزیــر
(همو)50 :

از دیدگاه حافب ابرو ،علم تاریخ ،علمی شریف و مدتبر است؛ بهویژه برای کسانی که

مطالده تطبیقی دیدگاه حافب ابرو با مورفان مسلمان ...

سخنها که چون گنج آگنده بـود

به هـر نسـختی در پراکنـده بـود

به راستی درصدد کسح فضایل و صفات پسندیده و نیز طالح نام مانـدگار هسـتند .بـه
نظر میرسد وی هد

علم تاریخ را با فلسفه حیات آدمی در ارتباط میداند .از ایـنرو

در یش نتیجهگیری تأکید میکندکه عاقل باید زندگی ابدی فـود را در بقـای نـام نیـش
بداند؛ اعمال نیش و زشت اقوام را بخواند و ستایش و نکوهش اهل دنیا را بشـنود و از
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و موغان و گرجستان و ارمنیه صغری و ارمینه کبری و تمامی عرصه ممالش روم و شام

(همو.)77-76 :
ویژگی مورخ

به عقیده نویسنده زبدۀالتواریخ ،چون بنای علم تاریخ بـر صـدق و راسـتی اسـت و
موضوع تواریخ مخصوص بزرگان و مدار

و مشاهیر است که به حریـت و راسـتی و

درستی منسوباند و از آنجا که محتوای علم تاریخ ،گزارش فیر و شر گذشتگان است
کـه فواننــدگان بــه نیکوکـاری متمایــل شــوند و از بـدکرداری بپرهیزنــد ،مــورو بایــد
همانگونه که فضایل و فیرها ،عدل و احسان پادشاهی یا بزرگی را بیان میکند ،آنچـه
از زشتیها و رذایل آنان که برایش مشخص شده را نیز نباید پنهان نماید .بنابراین مورو
نهتنها نباید شیوه دلبستگی به قومی را در نوشتن تاریخ مدمول کند ،بلکه وظیفه نظـری،
دینی ،اعتقادی و مذهبی اوست که فبرهای صحیح و راست را گزارش کند و اگر فبـر
نامدقولی شنید ،از بازگو کردن آن فودداری نماید ،مگر آنکه افبار از شـهرت بسـیاری
برفوردار باشد .به باور حافب ابرو اگر فواننده در تواریخ ،فبری مخالف عقل مشاهده
کرد ،نباید آن را به حساب ضدف اعتقاد مورو محسوب کند؛ زیرا هد

مورو ،کوچش

سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

کردن مذهبی یا برتری قـومی نیسـت (حـافب ابـرو :1378 ،ج .)88 -87 ،1بنـابراین در
تحلیل منطقی و عقالنی میتوان گفت حافب ابرو به بیطرفـی و دوری از نژادپرسـتی و
تدصح مورو تأکید دارد.
از سوی دیگر ،به نظر میرسد حافب ابرو در اینبـاره تحـت تـأثیر دیـدگاه فواجـه

رشیدالدین فضلاهلل همدانی بوده است؛ زیرا وی در کتاب جامع التواریخ مینویسد:

بر مورو نقل حوادب و افبـار و روایـت از وقـایع و نـوازل و آثـار از نـاقالن
مدتمد مدتبر و راویان مذکور مشتهر باشـد ،نـه عهـد صـدق و کـذب اقـوال و
افدال؛ چه او افبار میکند و فبر محتمل صدق و کذب باشد .پـس اگـر در آن
به فال

عقیدت اهل سنت و طریقـت و جماعـت حکـایتی باشـد ،آن را بـر

ضدف و رأی و وهن اعتقاد مورو حمل نکنند و ذمت او به عهـدۀ آن مرهـون
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ندانند و الدهدة علی الراوی کاربندند و از فطا و فلل و سهو و زلل درگذرنـد.
(همدانی)2 :1356 ،
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گفتار و رفتار حسن و قبح آگاه شود تا به نیکوکاری گرایش یابد و از کجروی بپرهیـزد

باشد ،اما شروط مورو را همان شروط راوی حدی

ـ یدنی عقل ،ضبط ،اسالم و عـدل

ـ میداند (کافیجی.)71-70 :1410 ،
به باور حافب ابرو ،دیگر ویژگی مورو آن است که باید تاریخ و رنج هر قـوم را بـر
اساس گزارش همان قوم بنویسد ،نه براساس اعتقاد فـویش؛ زیـرا در ایـن صـورت از
طدن و اعترا

آن قوم ایمن نخواهد بود (حافب ابـرو :1378 ،ج .)88- 87 ،1فواجـه

رشیدالدین فضلاهلل همدانی نیز مدتقد است مورو بایـد حکایـات و افبـار هـر قـوم و
طایفه را بر اساس منابع مشهور و کتح رایج میان آنان بنگارد و یا تاریخ آنان را از قـول
مشاهیر مدتبرانشان گزارش کند (همدانی :1373 ،ج.)11 ،1
حافب ابرو بر اساس چنین نگرشی از کتاب مواب الها مدینالدین مدلم یـزدی در
گزارش تاریخ آل مظفر ،بسیار سود بـرده اسـت (حـافب ابـرو :1380 ،ج،138 ،108 ،1
183 ،160،173-175؛ مدلم یزدی.)82-181 ،165-161 ،153 ،132 ،96 :1326 ،
به اعتقاد حافب ابرو ،مورو باید به تأثیر کتاب بر روی فوانندگان و جایگاه اثرش در
و بزرگان ،بدون سند است .بنابراین مورو باید به گونهای تاریخ بنویسد کـه نوشـتههای
او نهتنها اعتقاد مطالده کنندگان را راسخ کند ،بلکه در میان بزرگان نیز دارای اعتبار باشد
(حافب ابرو :1378 ،ج.)88 ،1
اهمیت و فواید مطالعه تاریخ

به باور حافب ابرو ،یکی از فواید مطالدـه تـاریخ ،الگـوگیری از قصـص و حکایـات
تاریخی است؛ زیرا فوانندگان با پیروی از آنها به سیرت نیکان راغح میشـوند؛ بـدین
مدنا که وقتی فیر و شر و نفع و ضرر گذشتگان روشن و مشخص شود ،مـردم سـیرت

مطالده تطبیقی دیدگاه حافب ابرو با مورفان مسلمان ...

میان عالمان توجه داشته باشد؛ چرا که بسیاری از افبار تواریخ درباره اقدامات سالطین

نیکوکاران را سرمشق فویش قرارداده و از آنان تقلید میکنند؛ زیرا سخن فوب در نزد
شنوندگان مانند قطره باران نیسانی است که موجح فَلقِ دُرّ در صـد  ،رویـش انـواع
گیاهان از دل فاک و پرورش انواع موجودات بر روی زمین میشود (همو .)77 :وی بر
اساس چنین دیدگاهی در جایجای کتاب زبادۀالتواریخ از حکایـات تـاریخی اسـتفاده
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کافیجی نیز بر این باور است که مورو اجازه دارد به قول ضدیف هـم توجـه داشـته

دیدگاه نویسنده تاریخ قا به حافب ابرو نزدیش اسـت .حسـن قمـی ،یادگـار مانـدن
نام نیش را یکی فایدههای مطالده تاریخ میدانـد .بـه بـاور وی ،اگـر افبـار گذشـتگان
نوشته نمیشد ،تمامی صفات حمیده و جمیله از بین میرفت و اهل کرم از افراد لئـام و
صفات محامد از مذام و اشخاص فاضل از مفضول جدا نمیشدند و عـوام و ملـوک بـا
هم برابر بودند .به همین دلیل فواندن تاریخ در تمامی ادوار محبوب بوده است (قمـی،
.)11 :1361
از دیدگاه حافب ابرو ،مطالده تـاریخ ،سیاسـتمداران و مسـئوالن عالیرتبـۀ کشـور را
هشیار میکند که از وقوع حوادب غافل نشوند و فود را از تهدیدها مصـون نداننـد .در
واقع مطالده تاریخ برای همۀ مـردم الزم اسـت و بـرای حاکمـان ،ضـروریتر بـه نظـر
میرسد؛ زیرا آنان از مطامع دنیوی بهره بیشتری میبرند (حـافب ابـرو :1378 ،ج-77 ،1

 .)78در اینباره حافب ابرو با ابنفندق همعقیده است .بـه بـاور نویسـندۀ تااریخ بیها

پادشاهان و امرا نسبت به دیگران به علم تاریخ نیازمندتر هستند؛ زیرا با مطالده تاریخ ،با
تدابیر امور کشور داری در عرصههای مختلف آشنا میشوند و به عدل ،رأفت و افالق
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

پسندیده ـ که سبح بقای مملکت است ـ راغح میگردنـد و از چیزهـایی کـه موجـح
آسیح و زوال ملش میشود ،اجتناب میکنند .ضمن اینکه مطالده تاریخ ،موجح شادی
و آسایش آنان میشود و فستگی ناشی از انجام کار مملکتی را از بین میبرد .در واقـع
فواندن تاریخ ،مشورت با همه عقالی عالم است (بیهقی ،بیتا.)17-7 :
ابناثیر نیز تاریخ را آزمونی میداند که فرمانروایان با آگاهی از آن میتوانند سیاستی
درست در پیش گیرند و به این وسیله از دشمنیِ دشمنان در امان بمانند .در این صورت
گنجینههای گرانبهـای شـهرها و اندوفتـههای بیکـران کشـورها دسـتنخورده بـاقی
میماند .وی میگوید:
اگر تنها سود تاریخ همین بود ،این فخر برای همیشـه آن را بـس بـود.

(ابناثیـر،

 :1370ج)9 ،1
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نویسندۀ فهرس التاواریخ نیز تأکید دارد مطالده تـاریخ بـرای سـالطین ،امـرا و وزرا
مفید است؛ زیـرا در آن حکمتهـا نهفتـه اسـت و موجـح بصـیرت و تـدبیر میشـود
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کرده است.

به باور حافب ابرو ،یکی از فواید دیگر تاریخ ،کسح تجربـه اسـت .فرمانروایـان بـا
مطالده تاریخ با انواع مکرها ،حیلهها ،تزویر ،تدابیر ،حـوادب نـادر و رأیهـای درسـت
آشنا میشوند .از اینرو میتوانند پیش از وقوع هـر اتفـاق نـاگوار ،فردمندانـه تصـمیم
بگیرند از اشتباه و فطا مصون بمانند و از حـوادب وحشـتناک جلـوگیری کننـد؛ زیـرا
تحوالت سیاسی و اجتماعی با هم شباهت زیادی دارند .بنـابراین تکـرار وقـوع حادثـۀ
همانند آن را باید در آینده انتظار داشت .وقایدی مانند ظهور ،سقوط دولتها ،پیروزیها
و شکستها از جمله اموری مشابهی هستند که بر روحیه مردم تأثیری بسـیار دارنـد .از
اینرو باید به گونهای تاریخ را فواند که گویا آن حادثه برای آنها اتفاق افتاده یا عامل و
مداصرآن بودهاند.
به یش جایی که بگذشت یش روز آب

نســازد فردمنــد از او جــای فــواب
(حافب ابرو :1378 ،ج)78 ،1

بنابراین در تحلیلی منطقی میتوان گفت حافب ابرو به تکرار تـاریخ اعتقـاد داشـته و
بود (حافب ابرو :1380 ،ج.)782 ،2
آینده نگری ،دیگر فایدۀ فواندن تاریخ است .از دیدگاه حافب ابرو ،با آنکه حـوادب
یشبار رو میدهند ،اما از آنجا که امور دنیوی به هم شبیه هستند ،وقوع حادثۀ هماننـد
را باید انتظار داشت .از اینرو انسان فردمند و عاقـل پـیش از آغـاز هـر کـار ،تمـامی
جوانح آن را بررسی میکند .اما فرد جاهل ،بدون شنافت راه صواب و فطا ،دست بـه
انجام کاری میزند که به نابودیاش میانجامد .وی در اینباره ضمن اشـاره بـه عاقبـت
برفی از مردان بزرگ تاریخ ،از آنان به عنوان شواهد تاریخی یاد کرده اسـت .بـه بـاور

نویسنده زبدۀالتواریخ ،سرنوشت نافرجام ابومسلم فراسانی ،فضل بـن یحیـی برمکـی،

مطالده تطبیقی دیدگاه حافب ابرو با مورفان مسلمان ...

چهبسا به همین دلیل ،سقوط حکومت تیموریان را به صورت تلویحی پیشبینـی کـرده

امیرنوروز ،امیرچوپان و ...عبرتهای تاریخ به شمار میروند .هرچند آنان در زمانهـای
مختلفی زندگی میکردند ،اما اگـر هرکدامشـان تـاریخ را مطالدـه نمـوده و از تجـارب
گذشتگان استفاده کرده بودند و با اتکا بر شواهد تاریخی ،تصمیمی عقالنی میگرفتنـد،
هرگز به میدان هالکت گام نمینهادند؛ «چه از سـخن گذشـته ،آینـده را فایـده بـودی»
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(هدایت.)18-17 :1383 ،

و امیرچوبان به وعدۀ حاکم هرات اعتماد نکرد و از رفتن به دربار آل کـرت فـودداری
ورزید و جانش را از مهلکه نجات داد (همو :1380 ،ج .)9 ،1بنابراین ،عاقل باید احوال
گذشتگان را پیش روی فود مجسم کند تا از همـه فطـرات مصـون بمانـد .از ایـنرو
مطالده تاریخ برای پادشـاهان و وزرا از هـر چیـز دیگـر الزمتـر اسـت؛ زیـرا فوانـدن
سرگذشت زندگی انسانهای گذشته ضـمن اینکـه موجـح بصـیرت میگـردد ،باعـ
شادی و لذت نیز میشود (همو :1378 ،ج .)79 -78 ،1به نظـر میرسـد چـون مطالدـۀ
تاریخ باع

آگاهی حکمران با شیوه مملکتداری میشـد ،برفـی از وزرا بـرای حفـب

قدرت فود میکوشیدند فلفا و پادشاهان به مطالده تاریخ مشغول نباشند .ابنطباطبا در
اینباره مینویسد:
بهترین کتابی که پادشاهان در آن مینگرند ،همانا کتابی اسـت کـه مشـتمل بـر
آداب سلطنت و سیرههای تاریخی از نوع افبار ظریـف و آثـار عجیـح باشـد؛
لیکن وزرا در روزگار قدیم دوست نمیداشـتند کـه پادشـاهان بـر هی یـش از
تواریخ و افبار وقو

یابند؛ زیرا میترسیدند مبادا آنان بر چیزهایی آگاه شـوند

که هی گاه با میل وزرا سازش نداشت.

(ابنطباطبا)4 :1360 ،

سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

حافب ابرو دیگر فایدۀ تاریخ را دلبسته نشدن به دنیـا میدانـد .همـۀ مظـاهر قـدرتِ
کسانی که در طول قرون متمادی برای فود حکومتهایی باشکوه تشـکیل دادنـد ـ از
مال گرفته تا سرزمین و سپاه ـ همه رو به زوال و نابودی رفـت ،ولـی آثـار نیـش و بـد
اعمالشان بر صحیفۀ تاریخ به یادگار ماند .بنابراین آدمی در انجام کار نیش کوشا باشـد
و به بقای این دنیای فانی دل نبندد .از اینرو حـافب ابـرو تأکیـد دارد انسـان زیـرک و
باکیاست ،بزرگی و قدرت دنیوی را سرمایۀ بیداری و هشیاری فود قرار میدهد و تنهـا
نیکوکاری را موجح رستگاریاش میشمارد.
برفتند و هرکس درود آنچه کشـت

نمانــد بــه جــز نــام نیکــو و زشــت
(حافب ابرو :1378 ،ج)81-79 ،1
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ابناثیر نیز یکی از سودهای آفرتی مطالدۀ تاریخ را فـوار شـمردن دنیـا میدانـد .او
مدتقد است دنیا محلی برای رسیدن به آفرت است و اگر کسـی تـاریخ را فوانـد و از
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(حافب ابرو :1378 ،ج .)79 -78 ،1چنانکه تیمور با در نظر گرفتن سرنوشت امیرنوروز

زیرا «دلهای مردم فواستار سودهای زودیابنـد و ایـن را چـاره نتـوان کـرد» (ابناثیـر،
 :1370ج.)10 ،1

نویسنده سااادتنامت نیز در اینباره با حافب ابرو همعقیده اسـت .وی بـا اشـاره بـه

داستانهایی درباره گستردگی قلمروی آل داود و سلیمان نبی به فانی بودن دنیـا تأکیـد
دارد و هدفش از ذکر داستانها را اینگونه بیان میکند که فرمانروایان ،قلحهای مـردم
را با احسان و نیکوکاری به فود جلح کنند؛ زیرا حکومت و قدرت ،زوالپـذیر اسـت،
اما نیکوکاری تا ابد باقی میماند (یزدی.)38-36 :1379 ،
به باور حافب ابـرو ،تکـریم عالمـان ،دانشـمندان ،حکیمـان و اربـاب فضـل ،هنـر و
فرهنگ ،دیگر فایدۀ فواندن تاریخ است .زیرا همۀ آنان مظهر عقل کامل هستند و بـرای
کسح علم و انتقال آن به دیگران با نگارش آثارشـان کوشـیدهاند؛ در واقـع بـا نوشـتن
کتاب ،برای فود زندگیثانی و ذکر باقی فلق کردهاند .حافب ابرو در اینباره نام سلطان
محمود غزنوی را به عنوان شاهد مثال ذکر کرده و سپس با اشاره به حشـمت و جـالل
سبح سخنان عنصری ،فردوسی ،کالم عتبی و ابوالفتح بستی تنها نام نیش وی در صفحه
روزگار باقی ماند .همچنین از بزرگی آل بویه جز نتایج قلم صابی فبری نیست؛ چهبسا
پادشاهانی قدرتمند بودند ،اما نام و نشانی از آنان در تاریخ نیست؛ زیـرا دانشـمندان و
مورفان ،درباره آنان کتابی ننوشتهاند .بنابراین آشکارا میتوان گفت اهل علم ،بهتـرین و
بزرگترین دعاگویان حکام در تاریخ به شمار میآیند.
زنده رسـتم بـه شـدر فردوسیسـت

ورنه زو در جهان نشـانه کجاسـت؟

حافب ابرو به نقل از ثدالبی در کتاب غرر السیر اشاره میکند که پادشاهان ایـران از
کیومرب گرفته تا فسروپرویز ،بـرای مورفـان ارزش بسـیاری قائـل بودنـد و منزلـت

مطالده تطبیقی دیدگاه حافب ابرو با مورفان مسلمان ...

وی یادآوری میکند از آن همه مملکت وسیع ،چیزی برای او باقی نمانده است ،امـا بـه

نویسندگان کتابهای تاریخی با موبدان برابر بوده است .جالح اینکه در عهـد باسـتان،
مورفان را دهقان و کتابشان را بوستان میفواندهاند؛ اما پس از ورود اسالم به ایـران،
این قانون ادامه پیدا نکرد .از اینرو مورفان ،جایگاه و منزلت گذشتۀ فود را از دسـت
دادند .گویا در دوران عباسیان ،تمایل فلفای عباسی بـهویژه هـارون الرشـید بـه تـاریخ
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دنیا دوری نکرد ،مانند کسی است که قرآن را میفوانـد ،ولـی مطـاع دنیـا را میطلبـد؛

زیادی برفوردار شوند .از اینرو نهتنها کتابهای بسیاری نوشته شد ،بلکه مورفان نیـز
صاحح ثروت شدند .با این حال تاریخنگاری رونق گذشتهاش را بازنیافت.

همچنین وی به نقل از کتاب تاریخ مارایس ثدالبی تأکید میکند کـه هرچنـد فلفـا،

سالطین و وزرا در تربیت و رعایت حال مورفان کوشیده بودند ،اما این توجـه از بـین
رفت ،ولی فدمت مورفان باقی ماند؛ زیرا تاریخنگـاران مناقـح و محامـد آنـان را بـه
نگارش درآوردند ،ارتباط اسال

را با افال

حفب کردند و فدمتی از فود بـه جـای

گذاشتند که آثار آنها تا قیامت ماندگار فواهد مانـد؛ بـه گونـهای کـه اشـتیاق صـاحبان
حکمت از مطالده نوشتههای مورفان کم نمیشود (حافب ابرو :1378 ،ج .)84-80 ،1به
باور حافب ابرو ،حمایت سالطین از مورفان بدان مدنا نیست که آنان بـرای رضـایت و
فشنودی فرمانروایان از بیان حقیقت فودداری میکردند .در اینباره به گزارش حـافب
ابرو درباره کشتار مردم بیگناه و تخریح شهرها توسط سپاهیان تیمـور میتـوان اشـاره
کرد (همو :1380 ،ج.)840 ،567 ،415 ،2
به گفتۀ حافب ابرو درباره اهمیت جایگاه علما و دانشمندان ،فضل ارباب هنر همـین
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

قدر بس است که پادشاهان فزاین بسیاری برای لشکر صر

کردند تـا بـر سـرزمینها

مسلط شدند و بندگان فدای را با بهای گران تحت یوغ فـود درآورده بودنـد .بـا ایـن
حال ،آن همه شکوه و عظمت پادشاهان فقط محدود به زمان حیات آنان بود و پـس از
گذشت عمرشان دیگر به کارشان نیامد .اما مورفان با چند تکـه کاغـذ و مـداد کـه دو
درهم سیاه بیشتر ارزش ندارند ،وقایع روزگارشان را نوشتهاند؛ به گونهای کـه در طـول
قرون متمادی ،محامد و مآثر آنان باقی ماند و هر روز و هر هفتـه بـه سـمع سـالطین و
بزرگان هر عصر میرسد و بزرگان هر دورهای با شنیدن اقدامات آنـان بـر ایشـان درود
میفرستند و جهانداریشان را تحسین میکنند .به نظر میرسـد حـافب ابـرو از جملـه
مورفان منحصر به فردی اسـت کـه یکـی از فوایـد مطالدـۀ تـاریخ را تکـریم علمـا و
دانشمندان میداند (حافب ابرو :1378 ،ج.)83-80 ،1
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از دیگر فواید تاریخ ،عبرت گرفتن از زندگی گذشتکان است .از دیدگاه حافب ابـرو،
پادشاهان همۀ اموالی که در فزاین فود جمع نموده و آن مقداری که بـرای لشـکرهای
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سبح شد مورفان و بزرگان علم تاریخ دوبـاره مـورد توجـه قـرار گیرنـد و از احتـرام

فایدهای نداشت و تنها در دفتر تاریخ ،نام و اقـدامات آنـان ثبـت و ضـبط شـده اسـت.
زمانی که نسلهای آینده سرگذشت آنان را مطالده میکنند ،در مجالس فود تنها از نیکو
کاران به نیکی یاد میکنند و صفات ناپسـند بـدکاران را بـه سـخره و اسـتهزا میگیرنـد
(همو :ج.)87 ،1
وی در جایجای کتاب زبدۀالتواریخ بارها با بیان آیۀ فَأَعتَبِرُوا یا أُولیِ أَالَبصـارِ و
با ذکر آیات و روایـات ،بـه عبرتآمـوزی از تـاریخ تأکیـد دارد .بـه اعتقـاد او زنـدگی
گذشتگان درس عبرتی برای آیندگان است که باید مورد توجه جوامع قرار گیرد (همـو،
 :1380ج406 ،61 ،46-45 ،1؛ ج.)344 ،3
َصـهِمَ
عبدالرزاق سمرقندی ـ از مورفان تیموری ـ نیز با ذکر آیه لَقَدَ کَـانَ فِـی قَص ِ
ِمب ةْارة ُالُِولِی الَأَلَبَابِ( یوسف )111 :به عبرت و تفکر در تاریخ تأکید دارد و فواید علم
تاریخ را پرشمار میداند (سمرقندی :1353 ،ج.)4-3 ،1
آرامش فاطر و امیدواری ،از دیگر فایدههای مهم تاریخ است .به اعتقاد حافب ابـرو،
و مقاومت آنان در رویارویی با وقایع و حوادب ناگوار ،موجح نجاتشان از بالها شده
است .از اینرو دلهای مؤمنان از رفدادهای نـادر بیقـرار نمیشـود .بنـابراین آرامـش
قلوب سالطین ،وزرا ،ملوک و بزرگـان در زمـان ظهـور حـوادب غیرمنتظـره ،در گـرو
دانستن تاریخ است و اگر برای جهانداران واقدهای سهمگین پیش آید ،آنان امیدشان را
از دست نخواهند داد (حافب ابرو :1378 ،ج.)85-83 ،1
ابناثیر نیز با استناد به آیات قرآن مجید 1صبر و شکیبایی را از جمله فوایـد فوانـدن
تاریخ میداند (ابناثیر :1370 ،ج .)10 ،1به باور ظهیرالدین مرعشی نیز آگاهی از احوال
انبیا و اولیا باع

مطالده تطبیقی دیدگاه حافب ابرو با مورفان مسلمان ...

با آگاهی از زندگی انبیای الهی و حوادثی که بر آنان گذشت ،درمییابیم رضایت ،صـبر

میشود مردم از زندگی آنان الگـو گرفتـه ،از بـدی دوری کننـد و بـه

فوبی گرایش یابند (مرعشی.)8 -7 :1347 ،
 .1إِنَّ فِی ذلِشَ لَذِکَرَى لِمَن کَانَ لَهُ قَلَحٌ أَوَ أَلَقَى السَّمَعَ وَهُوَ شَهِیدٌ( ق)37 :؛ وَقَالُوا أ ََسـاطِیرُ الَـأَوَّلِینَ
اکَتَتَبَهَا فَهِیَ تُمَلَى عَلَیَهِ بُکَرَۀً وَأَصِیالً( فرقان)5 :؛ وَلَقَدَ صَرَّفَنَاهُ بَیَنَهُمَ لِیَذَّکَّرُوا فَأَبَى( فرقان.)50 :
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جرار هزینه کرده بودنـد ،نـه در زمـان جـان کنـدن و نـه پـس از مـرگ ،بـه حالشـان

آنها میداند .از دیدگاه او ،سیاستمداران با اتکـا بـر شـیوه برفـورد پیشـینیان در رفـع
مشکالت مملکتی میتوانند از شواهد و قـرائن پیشآمـده وقـوع حـوادب را پیشبینـی
کنند؛ آنگاه برای مقابله با آن راه حلی یابند و بدین وسیله از بـروز رفـدادهای نـاگوار
جلوگیری کنند.
رشد عقالنیت و تهذیح نفس ،دیگر فایـدۀ فوانـدن تـاریخ اسـت؛ زیـرا آگـاهی از
حوادب تاریخی سبح میشود آدمی از تجارب اشخاص صاحح تجربه سود ببـرد و در
مواقع مشابه بر مبنای عقل تصمیم بگیرد؛ زیرا حکمت الهی بر آن قرار گرفته اسـت کـه
بقای زندگی انسان بدون استفاده از تجربههای دیگران محال فواهد بود (حـافب ابـرو،

 :1378ج .)86-85 ،1به اعتقاد نویسندۀ روضۀ الاافا ،مطالدۀ تاریخ به نوعی مشـورت
با عقالی عالم است و بدین ترتیح ،عقل جمله عاقالن به او میرسد .در واقع آگاهی از
تاریخ باع

رشد عقل میشود (میرفواند :1339 ،ج.)129 ،1

حافب ابرو در پایان ،فایدههای علم تاریخ را نامحدود میداند و در اینباره مینویسد:
فواید علم تاریخ نامحصوراست .از تفکر در امورگذشـتگان و اعتبـار از احـوال
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394
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ایشان و تجارب در مهمات و مصالح ملش و آثـار دولـت هـر طایفـه و سـبح
نکبت هر قومی و تنبیه نفس بر مصایح دنیوی از قرون ماضیه و امـم سـالفه و
غیر ذلش مما الیحصی.

(حافب ابرو)14 :1364 ،

وی در یش نتیجهگیری تأکید میکند علم تاریخ شریف است؛ چراکه تفکـر در امـور
گذشتگان باع

پند و اندرز ،عبرت و تجربه میشود.

بـــدان علـــم تـــاریخ را مختصـــر

که این علم ،علمیست بـس مدتبـر

نــه بینــی کــه حــق بــا نبــی در نبــی

گذشــته حکایــات گویــد همــی

از ایـــن علـــم مایـــه بیفزایـــدت

بیــابی از آن هــر چــه میبایــدت

چــــراغ فصــــاحت برافــــروزدت

ســــخنهای نیکــــو بیــــاموزدت

چــو آگــاه باشــی ز نســل کســی

فبــر داری از فــرع و اصــل کســی

بدانی کـش آن مایـه از مـام و بـاب

رسیدهست یـا کردهسـت اکتسـاب

و دیگر چـو آیـد بـه گـوش شـهان

گذشـــته مهـــان جهـــان

حـــدی
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حــافب ابــرو یکــی از فوایــد مطالدــه تــاریخ را پیشبینــی حــوادب و راه مقابلــه بــا

و گـــر پیشـــوایی بدانـــدیش بـــود

به آفر هم او دشمن فـویش بـود

از احـــوال دیرینـــه گیرنـــد پنـــد

و زیـــن داســـتانها پذیرنـــد پنـــد

بــه نیکــی گراینــد و بــد کــم کننــد

دل مــــردم از داد فــــرّم کننــــد

ببین کین سـخنها چـه فرفندهانـد

کــه از یادشــان مردگــان زندهانــد
(همو :1378 ،ج86-85 ،1؛ همو)14 :1364 ،

نتیجهگیری

حافب ابرو برجستهترین مورو دوره تیموری به شمار میآید .از وی آثـاری مهـم بـه

یادگار مانده است که از جملـۀ آنهـا کتـاب زبادۀالتواریخ را میتـوان نـام بـرد .وی از

نادرترین مورفانی است که موضوع تاریخشناسی را در مقدمه کتـاب جغرافیاا و مجماع
التواریخ السالطانیة فود مورد بح

و بررسی قرارداده است .به اعتقاد او به وسیله علم

تاریخ ،زمان و تحوالت روزگار گذشته روشـن میشـود و بیطرفـی مهمتـرین وظیفـه
مــورو اســت .حــافب ابــرو فایــدههای علــم تــاریخ را پرشــمار میدانــد .از نظــر وی،
پیشبینی حوادب و الگوگیری از زندگی پیامبران الهی مهمترین فواید مطالده تـاریخ بـه
شمار میآیند.

مطالده تطبیقی دیدگاه حافب ابرو با مورفان مسلمان ...

عبرتآموزی ،کسح تجربه ،رشـد عقالنیـت ،تکـریم علمـا و دانشـمندان ،آینـدهنگری،
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که هـر پادشـاهی کـه فیـرات کـرد

فــدایش بــه نیکــی مکافــات کــرد

ـ آملی ،اولیـاءاهلل (1348ش) ،تااریخ رویااد ،تصـحیح :منـوچهر سـتوده ،تهـران ،بنیـاد
فرهنگ ایران.

ـ آیینهوند ،صادق ( ،)1364مل تاریخ در اس  ،تهران ،وزارت ارشاد اسـالمی ،چـاپ
اول.

ـ ابناثیر ،عزالدین علـی بـن محمـد (1370ش) ،تااریخ ااما (ج ،)1ترجمـه :حسـین
روحانی ،تهران ،اساطیر ،چاپ اول.

ـ ابنفلدون ،عبدالرحمن (1388ش) ،مقدمات ابدخلادود (ج ،)1ترجمه :پروین گنابادی،
تهران ،علمی و فرهنگی ،چاپ دوازدهم.

ـ ابنطباطبا ،محمد بن علی (1360ش) ،تاریخ فخارح ،ترجمه :وحید گلپایگانی ،تهران،
نشر کتاب ،چاپ دوم.

ـ اعتمادالسلطنه ،محمدحسن بن علی ( ،)1363تطبیا لغاات جغرافیاای قادی و جدیاد
ایراد ،تهران ،چاپ میرهاشم محدب.

ـ افوشتهای نطنزی ،محمود بن هدایتاهلل (1350ش) ،نقاوۀ اآلثار ف هار االخیار ،بـه
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

اهتمام :احسان اشراقی ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

ـ ایجی ،محمد بن ابـراهیم (1365ش) ،تففاة الفقیار الا اااف السارح (بـه نقـل از
کتاب تاریخ تاریخنگاارح در اسا  ،ج ،)2ترجمه :اسداهلل آزاد ،مشهد ،آستان قـدس
رضوی.

ـ البستانی ،بطرس بن بولس (بیتا) ،دائرۀ الماارف (ج ،)7لبنان ،بیروت ،دارالمارفۀ.

ـ بطاش کبریزاده ،احمد بن مصطفی بن فلیل (1998م) ،موسومة ماطلفات مفتاا

الساادۀ و مابا السیادۀ ف موضومات الالاو  ،تحقیـق :علـی دحـروج ،بیـروت،

ناشرون ،چاپ اول.

ـ بیات ،عزیزاهلل ( ،)1390شناسای منابع و مآخه تااریخ ایاراد ،تهران ،امیرکبیر ،چـاپ
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پنجم.
ـ بیانی ،فانبابا (مهر و آبان 1349ش)« ،حافب ابرو و حقیقت و فوایـد علـم تـاریخ از
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کتابنامه

ـ بیهقی ،ابوالحسن علی بن زید (بیتا) ،تاریخ بیها  ،تصحیح :احمـد بهمنیـار ،مقدمـه:
میرزا محمد بن عبدالوهاب قزوینی ،بیجا ،انتشارات اسالمیه ،چاپ دوم.

ـ تهرانی ،آقابزرگ (بیتا) ،الهریاة ،بیروت ،داراالضواء ،چاپ دوم.

ـ جوادیان ،مسـدود و دیگـران ( ،)1389تااریخ ایاراد و جهااد  ،1سـال دوم آمـوزش
متوسطه ،تهران ،نشر کتابهای درسی ایران ،چاپ یازدهم.

ـ جــوینی ،عطاملــش (1362ش) ،تفریاار نااو از تاااریخ جهادوشاااح جااوین  ،نگــارش:
منصور ثروت ،تهران ،امیرکبیر ،چاپ اول.

ـ حافب ابرو ،عبداهلل بن لطفاهلل (1935م) ،پن رسالت تاریخ درباارت فاوادث دوراد

امیرتیماور ووراااد ،سدی و اهتمام و تصحیح :فلکس تاور ،پرگ ،فرهنگستان علـوم

چکوسلواکی.

ـ حافب ابرو ،عبداهلل بن لطفاهلل (1389ش) ،تاریخ س طید اارت ،تصحیح :میرهاشـم
محدب ،تهران ،امیرکبیر ،چاپ اول.

تصحیح و تحقیق :صادق سجادی ،تهران ،میراب مکتوب.

ـ ــــــــــــــــــــــــــــ (1317ش) ،هیا جاامع التاواریخ ،بـه اهتمـام :فانبابـا
بیانی ،بیجا ،انجمن آثار ملی.

ـ ــــــــــــــــــــــــــــ (بیتا) ،هی رفرنامت شام  ،بیجا ،بینا ،بیتا.

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ (1380ش) ،زبااادة التاااواریخ ،چـــاپ :ســـیدکمال
حاجسیدجوادی ،تهران ،وزارت ارشاد اسالمی ،چاپ اول.

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ (1364ش) ،مجمااع التااواریخ الساالطانیة ،بــه اهتمــام:
محمد مدرسی زنجانی ،تهران ،اطالعات ،چاپ اول.

مطالده تطبیقی دیدگاه حافب ابرو با مورفان مسلمان ...

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ (1378ش) ،جغرافیاااح فااافر اباارو (ج ،)1مقدمــه و

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ (1364ش) ،نسااخت خطا مجمااع التااواریخ الساالطانیت
فهرست نسختباح خط اتابخانت مل ملا

(ج ،4شماره ،)4129 ،زیر نظـر :ایـرج

افشار و محمدتقی دانش پژوه ،بیجا ،نشرهنر ،چاپ اول.

ـ فوانــدمیر ،غیابالــدین بــن همامالــدین الحسـینی ( ،)1353فبیا السایر ،زیـر نظــر
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نظر وی» ،مجله بررس باح تاریخ  ،سال پنجم ،شماره .4

ـ فیراندیش ،عبدالحسـین و دیگـران ( ،)1383تاریخشناسا  ،تهـران ،نشـر کتابهـای
درسی ایران ،چاپ دهم.

ـ رضازاده شفارودی ،مدصومه ( ،)1387دانشنامات جهااد اسا
تهران ،بنیاد دایرۀ المدار

(ج 12ـ حـافبابرو)،

اسالمی ،چاپ اول.

ـ روزنتال ،فرانتس ( ،)1365تاریخ تاریخنگارح در اس

(ج ،)2ترجمه :اسـداهلل آزاد،

مشهد ،آستان قدس رضوی.

ـ سجادی و عالمزاده ،سید صـادق و هـادی ( ،)1375تاریخنگاارح در اسا  ،تهـران،
سمت ،چاپ اول.

ـ سخاوی ،شمسالدین محمد بن عبدالرحمن بـن محمـد (1413ق1992 /م) ،اإلما د
بالتوبیخ لمد ه التاریخ ،بیروت ،دارالجبل ،چاپ اول.

ـ ســمرقندی ،عبــدالرزاق (1353ش) ،مطلااع السااادید و مجمااع البفاارید ،بــه اهتمــام:
عبدالحسین نوایی ،بیجا ،بینا.

ـ شبانکارهای ،محمد بن علـی بـن محمـد ( ،)1381مجماع االنساا  ،تصـحیح :هاشـم
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

محدب ،تهران ،امیرکبیر.

ـ صاحبی نخجوانی ،هندوشاه بن سنجر بن عبداهلل (1357ش) ،تجاار سالف ،تصحیح:
عباس اقبال ،به اهتمام :توفیق سبحانی ،تهران ،طهوری ،چاپ سوم.

ـ فصـیحفوافی ،احمــد بــن محمــد (1368ش) ،مجما فاایف  ،تصــحیح و تحقی ـق:
سیدمحسن ناجی نصرآبادی ،تهران ،اساطیر ،چاپ اول.

ـ قطبی اهرینجم ،ابیبکر (1389ش) ،تواریخ شیخ اویاس ،بـه کوشـش :ایـرج افشـار،
تبریز ،چاپ اول.

ـ قمی ،حسن بن محمد (1361ش) ،تااریخ قا  ،ترجمـه :حسـن بـن علـی بـن حسـن
عبدالملش قمی ،تصحیح :سیدجالل الدین تهرانی ،تهران ،توس.

ـ کافیجی ،محییالدین (1410ق1990/م) ،المختار فا ملا التااریخ ،تحقیـق :محمـد
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کمالالدین عزالدین ،بیروت ،عالم الکتح ،چاپ اول.

ـ کُتُبی ،محمـود ،تااریخ ل مرفار (1364ش) ،بـه اهتمـام عبدالحسـین نـوایی ،تهـران،
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دبیرسیاقی ،تهران ،فیام ،چاپ دوم.

ـ مدرس تبریزی ،محمدعلی (1374ش) ،ریفانة االد  ،تهران.

ـ مرعشی ،سـید ظهیرالـدین (1363ش) ،تااریخ طبرساتاد و رویااد و مازنادراد ،بـه
اهتمام :برنهارد دورن ،مقدمه :یدقوب آژند ،تهران ،گستره ،چاپ اول.

ـ ـــــــــــــــــــــــ (1347ش) ،تااریخ وای د و دیلمساتاد ،تصـحیح و تحشـیه:
منوچهر ستوده ،بیجا ،بنیاد فرهنگ ایران ،چاپ دوازدهم.

ـ مرعشی ،میرتیمور (1364ش) ،تاریخ خانداد مرمش مازندراد ،تصـحیح :منـوچهر
ستوده ،بیجا ،اطالعات ،چاپ دوم.

ـ مستوفی قزوینی ،زینالدین بن حمداهلل ( ،)1372هی تاریخ وزیدت ،به کوشـش ایـرج
افشار ،تهران ،بنیاد موقوفات دکتر افشار.

ـ مدلم یزدی ،مدینالدین بن جاللالدین محمد (1326ش) ،مواب اله در تااریخ ل
مرفر ،تصحیح و مقدمه :سدید نفیسی ،تهران ،اقبال.

ـ میرفواند ،میرمحمد بن سید برهانالدین فاوندشاه (1339ش) ،تاریخ روضاة الاافا
ـ وودز ،جان و دیگران ( ،)1388تاریخنگارح در ایاراد ،ترجمه :یدقوب آژند ،تهـران،
گستره ،چاپ دوم.

ـ هدایت ،رضاقلیفان (1383ش) ،فهارس التاواریخ ،تصـحیح وتحشـیه :عبدالحسـین
نوایی و میرهاشم محدب ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی.

ـ همدانی ،رشیدالدین فضلاهلل (1370ش) ،جاامع التاواریخ ،تصحیح :محمـد روشـن و
مصطفی موسوی ،تهران ،مؤسسه مطالدات و تحقیقات فرهنگی ،چاپ اول.

ـ یزدی ،غیابالدین علی (1379ش) ،ساادتنامت (روزنامات غازوات بندوساتاد  ،بـه
کوشش :ایرج افشار ،تهران ،میراب مکتوب ،چاپ اول.

مطالده تطبیقی دیدگاه حافب ابرو با مورفان مسلمان ...

(ج ،)1تهران ،فیام.
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امیرکبیر.

