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احمدبن محمدبن عبداهللا حنفي مذهب، عجمي لقب، انصاري نسب، 
دمشقي زادگاه، سني كش در سال 791 هـ .ق در دمشق متولد شد و 
و  حوادث  شاهد  كه  حالي  در  نشيب  و  پرفراز  زندگي  سال  از 63  پس 
جنگ هاي خونين بسياري بود در سال 854 رخت از دنيا بربست. در سال 
803 هـ .ق كه تيمور به دمشق حمله كرد وي نوجواني12ساله بود. بعد از 
آن به اجبار و شايد به رضاي خاطر از دمشق به سمرقند رفت و از محضر 
ميرسيد شريف جوجاني و ابن اثير جزري بهره برد. تا سال 811 هـ. ق او 
در سمرقند بود و در اين سال به فتا از بالد تركستان شرقي نزد شرابي 
عالم علم حديث رفت بعد از آن تا سال 814 هـ.ق در خوارزم به زندگي 
خود ادامه داد و سپس از خوارزم به ادرنه از بالد عثماني رفت و مورد 
توجه سلطان محمد اول عثماني قرار گرفت و در آن جا عالوه بر معلمي 
نگارش  و  شد  نيز  وي  مخصوص  دبير  روم،  مراد  سلطان  وي،  وليعهد 
رسائل عربي، پارسي، تركي و مغولي را به عهده گرفت. در سال 824 هـ 
.ق وي از ادرنه به حلب رفته و يك سال بعد به زادگاه خود برمي گردد 
و نزد ابوعبد اهللا محمد بخاري علم حديث مي آموزد سال 832 هـ.ق به 
مكه معظمه و سال 840 هـ.ق به قاهره نزد ابوالمحاسن يوسف بن تغري 

بردي مؤلف تاريخ النجوم الزاهره مي رود.
از ابن عربشاه تأليفات و ترجمه هايي در دست است كه مي توان به 

اين نمونه ها اشاره كرد : 
و  عوفي  محمد  نورالدين  اثر  الروايات  لوامع  و  جوامع الحكايات  ترجمه 
كتاب تفسير قرآن تأليف ابوالليث نصربن محمد فقيه سمرقندي حنفي كه 
به تركي ترجمه شده اند. عالوه بر آن كتاب تعبير الروياي قادري تأليف 
ابوسعيد نصربن يعقوب دينوري است كه در سال 379 هـ .ق به نام القادر 
باهللا خليفه عباسي تأليف شده و توسط ابن عربشان به نظم تركي درآمده 

و به نام سلطان محمد عثماني ترجمه شده است.
عجايب المقدور في مثالب تيمور يا عجايب المقدور في اخبار تيمور 
در شرح جنگ ها و صفات تيمور، فاكهه الخلفا و مفاكهه الظرفا از زبان 
وحوش و طيور كه مجموعه رواياتي است به سبك كتاب كليله و دمنه، 
كتاب التاليف الطاهر في شيم ابي سعيد حقمق، غره السير في دول الترك 
و التتر، عقود النصيحه، العقد افريد في علم التوحيد و ... از ديگر تأليفات 

 اعظم مظاهري
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منسوب به وى است. اما در بين آثار وي كتاب عجايب المقدور في اخبار 
تيمور داراي شهرت بيشتري است. 

خداوند و ذكر يگانگي و  ابن عربشاه در كتاب خود بعد از سپاس 
يكتايي وي و شهادت به درستي و استواري اسالم و رسالت پيامبر (ص) 
هدف خود را از تأليف اين كتاب چنين بيان مي دارد كه: «چون پس از 
مرگ آدمي از وي جز مال و فرزند و دانش چيزي برجاي نمي ماند برآن 
شدم كه براي جاويدان كردن ياد و نام خود در ميان آيندگان به كسب 
دانش بپردازم و چون در ميان تمام چيره دستان و چله گران و سركشان و 
نافرمانان از مسلمان و كافر، بيدادگر و دادگستر، دوست و دشمن و آينده 
و رونده كس چون تيمور لنگ قد نياراسته و عبرت انگيزتر از او برنخاسته 

و نيز به آن سبك كه آنچه وي نموده آشكارتر است از آن كه پوشيده 
تواند ماند و آنچه به شرار فتنه در خاور و باختر افروخته، روشن تر از آن 
كه خاموش پذيرد، به قصد ذكر اينان برخاسته ام و از اين كار امانت و 
اعتبار خواسته ام نه خودنمايي و اشتهار. تا آن زمان كه نيت خالص و 
خاطر صادق بدانچه همت گماشتم مرا نيرو داد و از افكار پريشان و خاطر 
شوريده در قضاياى تيمور نبشته ها گرد آوردم و تير بيان از تركش معاني 
به در كشيدم و تيغ زبان از نيام كار برآوردم و اين مجموعه گرد آوردم 
تا آن كس كه خواهان تفرج در منزلگاه تواريخ و سير است به تكرار آن 
مداومت گزيند و آن كه مايل به تمتع از بوستان انشاء و نگارش است از 

نيكوترين ثمرات آن برچيند.» 
ابن عربشان در تأليف و نگارش كتاب خود سبك خاصي را به كار 
برده است كه از آن جمله مي توان به استفاده وي از لطايف و صنايع ادبي 
و انواع تجنيس و تشبيهات، استعارات و كنايات اشاره كرد كه همه ي 
اين ها به سبب احاطه ي كامل وي به لغات عربي و متون ادبي است، 
نشان دادن  براي  دستاويزي  را  تاريخي  حوادث  ذكر  وي  برخي  نظر  از 
مراتب فضل و ادب و كمال فضاحت و بالغت خود قرار داده است. خود 
وي در تأييد سبك موزون و ادبي اثر خود مي نويسد: «شكر خدا را كه 
از كلمات لطيف آن كه لطيف تر و از معاني بديع آنچه بديع تر بود فراهم 
شد. نكته هاي شيوا و دقيقه هاي زيبا، گفتار نغز شاعران، سخنان شيرين 
سخن گويان، دقايق دانشمندان و حقايق فيلسوفان، مثل هاي شايسته و 
شواهد بايسته، تشبيهات شگرف و استعارات شگفت، جمالت سحرآميز 
علماي بيان و نامه هاي ارباب دفتر و ديوان بدان گرد آمد، حماسه ي 
زيبا در اين شيوه بياميختم و معاني جديد به قالب هزل فرو ريختم و 
پيكر  آن هم به زيور االت شريفه و زينت احاديث كريمه بياراستم و 
بدان ها قصد خود بر جاي نشاندم و صحبت خود به پايان بردم و اگر 
در نگارش آن طريق عربا گرفته و معاني آن به جامه ي الفاظ دور از 
ذهن پوشيده و مقصود خود در قالب سخنان غريب ريخته بودم هر آينه 
خوانندگان را بدان التفات نمي بود و به كوتاهي فهم خود درك معاني 
بلندش نمي توانستند. با اين همه اين عربشاه در كتاب خود مي نويسد كه 
وي درواقع از مقاله ادبي خود تنزل كرده و آن را به زبان رايج اهل زمان 
نوشته است سپس در مورد تفاوت اثر خود با گذشتگان مي گويد: «پس 

ابن عربشاه معاصر با تيمور زندگي كرده و حوادث 
تاريخي را به روشني آورده است و همين امر سبب 
شده كه كتاب وي مورد استناد محققين اين دوره ي 
تاريخي قرار گيرد

مقبره تيمور گوركانى در سمرقند معروف به گور امير
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اين كتاب را با آنچه ساخته و پرداخته اديبان پيشين است از بسياري 
جهات فرق و تفاوت در كار است از آن جمله اين كه زمان آنان به رفاه 
و آسايش دمساز بوده است و من در هنگامي زيستم كه دست  ياري 
زمان به مساعدتم برنخاست زيرا در دوران ايشان از پادشاهان و بزرگان 
و ارباب دانش و صاحبان جاه و بزرگي مردمي فضيلت دوست  و ادب 
پرور بوده اند و هركس را فراخور تمامش مي ستودند و كم از اين نبود كه 
مردمي فضل و ادب را به طبع خوش مي داشتند و به سرودش گوش فرا 
مي دادند و فضل و هنر را فضيلت مي شمردند و ادب را شيوه اي پسنديده 
مي دانستند اما اكنون زمانه به كينه ي اهل آن مي گردد و داراي فضل و 
ادب در خاندان خود و اهل دانش و هنر در كار خويش و دزدي مي ماند 
كه حاصل عمل به زير دامان پوشيده دارد. ديگر آن كه در اين زمان 
مهن ها كندي گرفته و ذوق ها بيفسرده و آتش ها فرو نشسته است.» او 
هم چنين اضافه مي كند كه بيشتر تصانيف از اخبار دروغ گرد آمده و به 
غرض آلوده است و نه با امري واقع مطابق است و نه با صورت خارج 
موافق. سپس در ذكر درستي مطالب كتاب خود مي نويسد: «اين كتاب را 
اخباري صادق و سخناني به راستي ناطق و دقايقي با واقع مطابق است 
كه منشي خاطر چنان كه توانسته و خواسته در نبشته است و اگر دست 
مساعدت زمان آسايش حال و فراغ بال فراهم ساخته و روي زمين از 
گرد اندوه و معلمان پرداخته بود هر آينه به قدر امكان از عيب و عوارش 

مي كاستم و با كوشش بسيار خود به تهذيب و تربيتش برمي خاستم.» 
مغرضانه  برخي  را  المقدور  عجايب  نگارش  سبك  وجود  اين  اما با 
دانسته اند كه از جمله ي آنان پرفسور بارتلد مؤلف كتاب الغ بيك و زمان 
وي، و هم چنين هارلود لمب نويسنده ي تاريخ تيمور لنگ هستند كه 
مطالب كتاب وي را معلول بغض و عداوت او دانسته و عبارات وي را 
به هجو و استهزا تعبير نموده اند و اين درصورتي است كه از نظر برخي 
ديگر وي هر آنچه را كه ديده و يا از افراد معتبر و موثق شنيده با بياني 
شيرين و فصيح ذكر نموده است و وقايع لشكركشي ها، تدابير جنگي، 
نيرنگ ها، پيمان شكني ها، خونريزي ها و كشتارهاي وحشيانه ي تيمور، 
كه انكارناشدني است، آن طور كه رخ داده ذكر شده اند. به طور مثال ابن 
عربشاه در مورد حمله ي تيمور به بغداد مي گويد: «من از قاضي تاج الدين 
احمد مغماني حنفي حاكم بغداد كه سال 834 هـ.ق در دمشق درگذشته 
است شنيدم كه تيمور پس از آن كه اموال و قراين آن شهر را به تاراج 

برد و مردمش را به فقر و تنگدستي درافكند و منزل هاي آن با خاك راه 
يكسان كرد و فرازش به نشيب فرود آورد شهر را از بن برانداخت و مدينه 

اسالم را ديار هالكت ساخت.» 
ابن عربشاه از نظر برخي ديگر، رعايت بي طرفي را در ذكر حوادث 
كرده است مثًال در ذكر صفات تيمور آورده است كه: وي انديشه اي رسا، 
هوشي شگرف، بختي چيره، اختري دمساز، عزمي پايدار و رأيي استوار 
داشت، زبان آوري بليغ و تيزخوش و بيدار دلي سخت كوش بود، فضال و 
سادات و بزرگان را به سزا نواخته، آنان را گرامي و به خود نزديك و بر 

همه عالميان مقدم مي داشتو دوستداردانش و دانشمندان بود.» 
اما آنچه در مورد عجايب المقدور حائز اهميت است، ذكر اين نكته است 
كه ابن عربشاه معاصر با تيمور زندگي كرده و حوادث تاريخي را به روشني 
آورده است و همين امر سبب شده كه كتاب وي مورد استناد محققين 
اين دوره ي تاريخي قرار گيرد. از جمله فصولي كه در كتاب وي به آن ها 
پرداخته شده است مي توان به: ذكر نژاد و نام و سبب استيالي تيمور بر 
بالد، آغاز كشورگشايي تيمور و عزيمت وي به خوارزم، روش لشكركشي 
او، عزيمت به هند و چگونگي نبرد آنكارا، مرگ تيمور و حوادث پس از 
مرگ وي، زندگي جانشينان تيمور تا دوران تسلط شاهرخ بر ايران اشاره 
نمود. يكي ديگر از مطالب حايز اهميت در كتاب ابن عربشاه ذكر نامه هاي 
تيمور به ملك غياث الدين سلطان هرات، شاه شجاع، شاه ولي فرمانرواي 

مازندان، نايبان واليات در حلب و ايلدر بايزيد عثماني است.
عجايب المقدور ابن عربشاه توسط آقاي محمد علي نجاتي ترجمه 
شده و در اختيار خوانندگان قرار گرفته است. ايشان در مورد ترجمه ي 
كتاب مي گويند كه براي پيدا كردن الفاظ متناسب و ترجمه لغات مترادف 
و انواع جناسات و حل بعضي دقايق و نكات پيچيده ي آن به سبب تنگي 
ميدان لغات فارسي ناگزير به مراجعه به منابع عالي ادبي و لغوي بوده اند 
با  كتاب  تاريخي  مطالب  و  مفهوم  تا  كرده اند  تالش  حال  عين  در  و 
ترجمه ي آن منطبق باشد و جمله يا سطري از اصل مطلب حذف و 
يا متروك باقي نماند. عالوه بر اين در ترجمه فارسي آن تالش شده 
است تا جايي كه مفهوم با تكلف و دشواري توام نشود از سياق متن كه 
عبارات مقفي و مسجع بوده پيروي شود و اشعار عربي نيز به شعر ساده 
و روان فارسي برگردانده شده است و آيات قرآني مورد استفاده مؤلف 

عيناً نقل گرديده است. 

ابن عربشان در تأليف و نگارش كتاب خود سبك خاصي 
را به كار برده است كه داراى لطايف و صنايع ادبي و انواع 
تجنيس و تشبيهات، استعارات و كنايات است

تاريخ نويسى صفوى




