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 تاريخ روضة الصفا 

  . رود ريخي مبسوط و مفّصل دورة تیموري به شمار ميتاريخ روضة الصفا يكي از كتابھاي تا
اطالع بودند و  دانیم سالطین مغول و تیموري در ابتداي امر از ارزش و اھمّیت زبان و ادب فارسي بي چنانكه مي

به ھمین جھت است كه در دورة ايشان . میل و طبع ايشان به طرف مدايح ستايشگران و شاعران و اديبان نبود
با گذشت زمان به طرف زبان و ادب رغبتي پیداكردند و خواستند كه شرح . روي به زوال نھادشعر و ادب 

جھانگشايي ايشان در تواريخ ثبت شود، تا براي نسلھاي آينده يادگار بماند؛ لذا نیاز خود را به موّرخان و 
به ھمین سبب . حرير درآورندھاي آنان و نیاكانشان را به رشتة ت نويسندگان اظھار كردند، تا اخبار جھانگشايي

  . ترين آثار تاريخي به وجود آمد است كه در دورة مغول و تیموري درخشان
  : ترين تاريخھايي كه در اين دوره نوشته شد، عبارتند از معتبرترين و مفّصل

وصاف حضره  تاريخ جھانگشاي جويني از عطاء ملك جويني، جامع الّتواريخ از رشیدالّدين فضل اهللا، تاريخ وصاف از
  . شیرازي، زبدة الّتواريخ از حافظ آبرو، ظفرنامة تیموري و تاريخ روضة الصفا از میرخواند بلخي و غیرھا

الّدين  الّدين خاوند شاه بن شاه كمال نام وي سّید بن امیر برھان. مؤّلِف روضة الصفا، میرخواند يا امیرخواند است
نويسد و  مؤّلف، خود را در كتابش محّمد بن خواند شاه مي. اند استمحمود بلخي، معروف به میرخواند يا امیرخو

  . اند عنوان لقب میرخواند را ديگران به وي داده
  : نويسد دكتر محّمد جواد مشكور مي

ترين جايي كه بايستي از میرخواند ياد شده باشد، تذكرة مجالس الّنفائس امیر علیشیر نوايي  ظاھرًا در قديمي“
  ]. ١[” است

او از . رخواند حسب و نسب عالي داشت، ولي باوجود حسب و نسب بزرگ از تكّبر و افتخار عاري بودمی
  . ھّمتا بود خردسالي در حديث و ديگر اصناف، منجمله علوم معقوله تبّحر كامل داشت، و در علم انشا بي

  : نويسد اين طور مي» حبیب السیر«در 
اوالد عظام امیر خاوند شاه، بلكه از اكثر علماي فضايل پناه به جودت  حضرت مخدوم امجد، خواند محّمد، از ساير“

طبع و سالمت ذھن مستقیم امتیاز داشت، و در اّيام جواني تحصیل كماالِت نفساني نموده، در علوم معقول و 
  ]. ٢[” منقول، نقش مھارت بر لوح خاطر نگاشت

سلسلة نسب ايشان از چھار واسطه به . كرد تجارت مي الّدين خاوند شاه، در بخارا پدر میرخواند، سّید برھان
او بعد از وفات پدر در صغرسن از وطن مألوف، . الّدين محمود بود اسم پدرش كمال. سّید اجل بخاري تعّلق دارد

بخارا، ھجرت نموده به بلخ رسید و در آنجا به تحصیل علم و دانش اشتغال ورزيد و يكي از دانشمنداِن بزرگ آن 
سپس از بلخ سفركرده به صحبت مشايخ صوفیه بزرگ به ھرات آمد و بسیار شھرت يافت و مريد . شدزمانه 

پس از وفات مرشد خويش از ھرات به بلخ رسید و در ھمین شھر . شیخ بھاءالّدين گشت و تا وفات وي آنجا ماند
  . وفات يافت

الزمان كه منصب صدارت داشت و سّید  عامیرخواند محّمد، سّید نظام بدي: الّدين سه پسر داشت سّید برھان
  / ھ ٨٣٧سّید محّمد میرخواند در سال . نعمت اهللا مجذوب

در بلخ به دنیا آمد و چنانكه در باال اشارت رفت، بیشتر اّيام زندگیش را در شھر ھرات گذرانید و زير ساية . م ١۴٣٣
كه امیر در ھرات » خالصه«او در خانقاِه . شتدا امیر علیشیر نوايي تربیت يافت و آن وزير وي را بسیار دوست مي

روضة «اند كه تاريخ  گفته. كرد و آنجا با جمیع خاطر به كار تحقیق خويش مشغول بود ساخته بود، زندگي مي
دانیم تاريخ روضة  چنانكه مي. را به امر و تشويق آن وزير آغاز به تألیف كرده و نیز به نام او ختم كرده است» الصفا

اين مجموعه عظیم مشتمل بر ھفت جلد است؛ ولي . ي از تواريخ مفّصل و مبسوط فارسي استالصفا يك
باآلخر در ذيقعده . بدبختانه مؤّلف اين تاريخ، ھفتمین قسمتش را تمام نكرده بود كه مريض شد و صحت نیافت

زار شیخ بھاءالّدين، ھجري در شصت سالگي از دنیا رفت و او را در ھرات به نزِد م] ٣) [نوصد و سه( ٩٠٣سال 
  . مرشد پدرش به خاك سپردند

  : نويسد او خود مي
تا نھايت دولت میرزا سلطان ابوسعید، اين صحیف نحیف بر ) میرزا شاھرخ(از ابتداي سلطنت خاقان سعید “… 

ه نتوانست يك صفح) درد كمر(نوشت، و از صعوبت درد میان  پھلوي راست بر آستان افتاده و داستان دبستان مي
گشت  شد، خوابھاي عظیم ديده، از ھول آن بیدار مي به استراحت مشغول مي… را نوشته، در سلك تحرير كشد

  ]. ۴[” آمد يا حرارت مفرط بر مزاجش مستولي شده، به حال انتباه مي
كه  شود كه مؤّلف در نگارش تاريخش تا زمان خاقان سعید يعني میرزا شاھرخ رسیده بود از عبارت باال معلوم مي

  . مريض شد، به ھمین جھت است كه شرح احوال سلطان ابوسعید را نتوانست بنويسد
  ]. ۵[” روضة الصفا في سیرت االنبیا و الملوك و الخلفا است“عنوان كتاب 

  : چنانكه قبًال اشارت رفت، اين تاريخ مشتمل بر ھفت جلد است
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  تاريخ انبیا و سالطین قديم ايران؛ : جلد اّول
  و شرح احوال خلفاي راشدين؛ ) ص(اريِخ حضرت رسول اكرمت: جلد دّوم

  تاريخ ائّمه و شرح احوال امويان و عّباسّیان؛ : جلد سّوم
تاريخ طاھريان و صّفاريان و سامانیان و غزنويان و ديلمیان و اسمعیلیان و سلجوقیان و خوارزمشاھیان : جلد چھارم

  ؛ و اتابكان و ملوِك خلج و ملوك كرت و مطالب ديگر
تاريِخ تركستان، مغول، احوال چنگیزيان، اوالِد چنگیزيان، احوال امراي مغول، چوپانیان، و ايلكانیان و : جلد پنجم

  سربداران و مطالب ديگر؛ 
امیر تیمور گوركاني، اوالد امیر تیمور، میرزا شاھرخ، احوال اوالد شاھرخ، احوال میرزا ابوالقاسم و : جلد ششم

  يقرا؛ احوال سلطان حسین با
توانست بر مقّدمه چیزي بیفزايد؛ لذا  اين امر مسّلم است كه میرخواند به عّلت بیماري خودش نمي: جلد ھفتم

اش يادداشتھاي او را گردآورده و با تحقیقات خود آمیخته، تاريخ وي را به تكمیل  الّدين خواندمیر نوة دختري غیاث
الزمان میرزا و سلطنت پسر او محّمد زمان میرزا به تاريخ  ر بديعخواندمیر آن كتاب را تا انجام كا. رسانیده است

  . سال پس از مرگ جّدش میرخواند رسانیده است ٢۶يعني ] ۶) [نھصد و بیست و نه( ٩٢٩
  : نويسد استاد ھمايي مي

كول بايد دانست كه صاحب روضة الصفا تفسیر احوال و وقايع حوادث عصر پسران ابوسعید را به مجّلِد ھفتم مو“
كند، كه اثري از آن در دست نیست، و اگر در اين باره و قسمتھاي ديگر از قبیل تاريخ اّيام ممدوحان و مرّبیان  مي

شايد از سواد به بیاض نیامده و اصًال . خود، يعني سلطان حسین بايقرا و امیر علیشیر نوايي چیزي نوشته باشد
میر افتاده و او در تألیف حبیب السیر از آن استفاده كرده ازبین رفته يا سوادش به دست نوة دختري او خواند

  ]. ٧[” است
معلوم . نوشته شده است» ملحقات«در خاتمة جلد ھفتم روضة الصفا، مطالبي جغرافیايي، تحت عنوان 

  . شود كه اين ملحقات نظريه و عقیده نويسنده است مي
  : نويسد جواد مشكور مي

اش خواندمیر  ايستي از خود میرخواند باشد كه بعدھا به دست نوة دخترياين ملحقات به عقیدة نگارنده، ب“
از صفحه (افتاده و آن مطالب را با جرح و تعديل و تقديم و تاخیر، بیشتر با عین عبارت در جلد چھارم كتاِب خود 

  ]. ٨[” آورده است) ٧٠٢تا  ۶١٩
الصفاي میرخواند نوشته است و آن را به نام  در زمان قاجاريه، رضا قلي خان ھدايت طبرستاني سه جلد بر روضة

به ھمین دلیل است . ناصرالّدين شاه منسوب كرده و از اين جھت نامش را روضة الصفاي ناصري گذاشته است
  . شود كه اين مجموعه ده جلد مي

ه اتمام اش خواندمیر ب البّته بايد دانست تاريخ میرخواند مشتمل بر شش جلد است و جلد ھفتم را نوة دختري
رسانید، ولي سه جلد ديگر به قلم رضا قلي ھدايت طبرستاني، شامل تاريخ صفويه و افشاريه و زنديه و قاجاريه 

  : ترتیب آن سه جلد از اين قرار است. تا زمان ناصرالّدين شاه است، كه آن را در مّدت دو سال به پايان رسانید
  آن دوره؛ در تاريخ صوفیه و احوال علما و رجال : جلد ھشتم

در تاريخ زنديه و احوال علماي آن عھد و اعقاب زنديه و پادشاھي آقا محّمد خان قاجار و سلطنت فتح : جلد نھم
  علي شاه قاجار و محاربات ايران و روس و جلوس میرزا ولیعھد در تبريز؛ 

  ھجري؛  ١٢٧٣در سلطنت محّمد شاه قاجار و ده سال اّول سلطنت ناصرالّدين شاه تا سال : جلد دھم
  : نويسد پرفسور ادوارد براون مي

، تألیف ملحقات روضة الصفاي میرخواند است كه دنبالة آن تاريخ »ھدايت«از تألیفات رضا قلي خان متخّلص به “
) ھجري ١٢٧٢(میالدي  ١٨۵۵اين كتاب ھنگامي كه مؤّلف آن در . دھد میالدي ادامه مي ١٨۵٧مشھور را تا سال 

شرح اين مسافرت رضا قلي خان در كتاب سفارتنامه كه متن . گشت، قريب به اتمام بود ز مياز سفارت خوارزم با
در آخر جلد نھم . میالدي طبع و منتشر نموده، مندرج است ١٨٧۶- ٩فارسي آمزاموسیوشغرفا ترجمة فرانسه در 

مخصوص تذكرة شود، چندين صفحه  روضة الصفاي ناصري كه به پايان سلطنت فتح علي شاه قاجار منتھي مي
احوال اعیان دولت و شعرا و علما و ساير مردمان بزرگ آن دوره آمده كه حاوي نكاتي است راجع به زندگاني آنان 

  ]. ٩[” رسد كه در دو كتاب ديگر رضا قلي خان ھدايت يعني مجمع الفصحا و رياض العارفین به نظر نمي
ريخ مفّصل منابع و مآخذ معتبر عربي و فارسي را به كاربرده دادن اين تا میرخواند مؤّلِف روضة الصفا، براي تشكیل

  : كه تفصیلش در مقّدمة تاريخ نوشته است كه برخي از آنھا به قرار زير است
مغازي محّمد بن اسحاق، وھب بن منبه، اقدي، اصمعي و تاريخ محّمد بن جرير طبري، معارف بن قتیبه، تاريخ «

، منتظم بن جوزي، غرراالخبار ملوك الفرس ثعالبي، اخبارالطوال ابوحنیفه اعثم كوفي، تجارب االمم بن مسكويه
دينوري، تواريخ سعودي، شاھنامة فردوسي، تاريخ ابوالفضل بیھقي است كه سي مجّلد آن را در دست داشته 

طبقاِت  المآثر صدرالّدين محّمد بن حسن نظامي، است، سیاق الّتاريخ ابوالحسن محّمد بن عبدالغافر فارسي، تاج
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ناصري تألیف ابوعبداهللا منھاج سراج، زبدة الّتواريخ ابوالقاسم محّمد بن علي كاشي، تاريخ جھانگشاي جويني، 
تاريخ گزيدة حمداهللا مستوفي، نظام الّتواريخ قاضي بیضاوي، جامع الّتواريخ خواجه رشیدالّدين فضل اهللا و تاريخ 

  . »حافظ ابرو
تشبیھات، استعارات، مراعات الّنظیر و : مؤّلف، صنايع و بدايع، مانند. آن زمانه است ترين نثر نثر روضة الصفا معروف

جناس؛ احاديث، امثال، ترصیعات، تعقیدات و تطوالت و مترادفات را كه در آن روزگار عام بود و مردمان 
  . پسنديدند، به كاربرده است مي

و تكّلفات و تطّوالت و خودنمايي است، براي  اّما اين شیوة عبارت يا سبك نگارش كه مشتمل بر تعقیدات
  : نويسد دربارة اين سبك خود میرخواند مي. نويسي خوب نیست تاريخ

كتابش با سبكي منشیانه و متكّلفانه كه مشحون از تشبیھات و ترصیعات و استعارات و تضمین آيات و احاديث و “
” ك منشیانه در آن روزگار معمول و رايج بوده استباشد، به رشتة تحرير درآمده، و اين سب امثال و اشعار مي

]١٠ .[  
البّته بايد درنظر داشت گرچه سبك تحرير روضة الصفا پیچیده و مشكل است، ولي از تعقید و تكّلِف سبك نگارش، 

  . مانند تاريخ جھانگشاي جويني و تاريخ وصاف و غیره عاري است و قابِل فھم و درك است
  : نويسد ضة الصفا ميبیوريج دربارة تاريخ رو

باشد، ولي فاقد شخصّیت و انتقاد تاريخي است و شیوة تحرير آن از انواع  با آنكه اين كتاب اثري محّققانه مي“
  ]. ١١[” نگاري و نثرھاي متكّلفانه است و كتابي است كه در مشرق زمین شھرت فراوان دارد قلنبه

ھجري و ديگري به شمولیت روضة الصفاي  ١٢٧١مبئي يكي در ب: روضة الصفا تاكنون سه بار چاپ شده است
ھجري در تھران به چاپ سنگي انتشار يافته و سّوم، اين تاريخ به اھتمام كتابخانة خّیام  ١٢٧۴تا  ١٢٧٠ناصري از 
  . ھجري شمسي چاپ شده است ١٣٣٩تا  ١٣٣٨در سال 

چند نسخه قديمي را نشان ] ١٢[يو ر. شود ھاي مختلف يافته مي ھاي خّطي روضة الصفا، در كتابخانه نسخه
دھد؛ يك نسخة قديمي آن در كتابخانة موزة بريتانیا و نسخة ديگر در كتابخانة دانشگاه پرينستون و يك نسخة  مي

  . ديگر در كتابخانة تاشكند وجود دارد
انتشار يافته … ترجمة روضة الصفا، در بیشتر زبانھاي جھان مانند تركي، انگلیسي، فرانسه، آلماني و التین و

میالدي در استنبول طبع شده ) ھزار و ھشتصد و چھل و دو( ١٨۴٢ترجمة تركي روضة الصفا در سال . است
  . است
ھجري تاريخ پادشاھان ايران قديم را از روي آن ) ھزار و ھشتصد و سي و دو( ١٨٣٢در سال ) D. Shea(آ  شه

، تاريخ سلسلة ساساني را از روي )D. Sacy(دو ساس . تاريخ به انگلیسي ترجمه كرد و در لندن به طبع رسانید
میالدي در پاريس به طبع ) ھزار و ھفتصد و نود و سه( ١٧٩٣آن كتاب به زبان فرانسه ترجمه كرد و در سال 

میالدي به فرانسه ) ھزار و ھشتصد و چھل و سه( ١٨۴٣ژوبر تاريخ ساسانیان را از روي آن كتاب در سال . رسید
  . در پاريس منتشر ساخته است ترجمه كرده و

ھزار و ( ١٧٨٢متن تاريخ پیش از اسالم را از آن كتاب بیرون آورده با ترجمة التین آن، در سال ) Junish(پنیش 
  . میالدي منتشر كرد) ھفتصد و ھشتاد و دو

كرد و با ترجمة دانشمند آلماني، متن تاريخ سلسلة طاھريان را از آن كتاب استخراج ) Miltscherlik(میلتشرلیك 
میالدي در شھر گوتیكن منتشر كرد و طبع دّومش در برلین ) ھزار و ھشتصد و چھارده( ١٨١۴التین، در سال 

  . منتشر شده است
ھزار ( ١٨٠٨متن تاريخ سامانیان را از كتاب بیرون آورد و با ترجمة التین آن، در سال ) Wilken(عالوه بر اين ويلكن 

الذكر، متن تاريخ سلسلة  بعد از آن ويلكن دانشمند فوق. گوتینگن به طبع رسانید در) و ھشتصد و ھشت ھجري
میالدي در ) ھزار و ھشتصد و سي و دو( ١٨٣٢غزنويان را از آن كتاب بیرون آورد و با ترجمة التین آن، در سال 

و با ترجمة آلماني آن، در برلین منتشر ساخت و نیز ويلكن متن تاريخ سالطین آل بويه را از آن كتاب استخراج كرد 
تاريخ سالجقه را ) Vullers(وولرس . میالدي در برلین به طبع رسانید) ھزار و ھشتصد و سي و پنج( ١٨٣۵سال 

  . میالدي در گیسن به طبع رسانید) ھزار و ھشتصد و سي و ھفت( ١٨٣٧با ترجمة التین و آلماني آن، در سال 
  منابع 

، ترجمة غالم رضا رشید ياسمي، )ـ از صفويه تا مشروطیت ۴ج (تاريخ ادبّیات ايران : براون، پرفسور ادوارد        .١
  . ش  ه ١٣١۶تھران، 

  .٣از ج  ٣حسیب السیر، جزو : الّدين الّدين محّمد بن خواجه ھمام خواندمیر ھروي، میر غیاث        .٢
حسیب السیر، مقّدمة استاد ھمايي، طبع : نالّدي الّدين محّمد بن خواجه ھمام خواندمیر ھروي، میر غیاث        .٣

  . ١خّیام، ج 
  . ، مقّدمة جواد مشكور)فھرست كامل(روضة الصفا : میرخواند بلخي، سّید محّمد        .۴
  .٧روضة الصفا، طبع خّیام، ج : میرخواند بلخي، سّید محّمد        .۵
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۴ 
 

  ). ت كاملفھرس(مقّدمة روضة الصفا : میرخواند بلخي، سّید محّمد        .۶
٧.        Beveridge, W.H: Encyclopedia-de-l Islam, Volume III.  
٨.        Elliot and Dowson: The History of India, Kitab Mahal, Allahabad, Volume IV .  
  . استاديار فارسي دانشگاه اسالمي علیگره، علیگره -*
  . ٣، ص )فھرست كامل(فا مقّدمة روضة الص: میرخواند بلخي، سّید محّمد -]١[ 
  . ٣٣۶، ص ٣از ج  ٣حسیب السیر، جزو : الّدين الّدين محّمد بن خواجه ھمام خواندمیر ھروي، میر غیاث -]٢[ 
 ]٣[- He expired in the month of Zil-Qaida, 903 ,corresponding with June 1498 – aged sixty-six years. 

(The History of India ,Elliot and Dowson, Vol. IV, p.129 .(  
  . ٨٧٣-۴روضة الصفا، ص : میرخواند بلخي، سّید محّمد -]۴[ 
 ]۵[- The full title of this work is “Rauzat-us Safá fi Sirat-ul Ambiá wa-ul Mulúk wa-ul Khulafá” – The 

Garden of Purity, containing the History of Prophets, Kings and Khalifs. (The History of India, Elliot 
and Dowson, Allahabad, Vol. IV, p.127 .(  

  . ٣۶۶، ص ٧روضة الصفا، طبع خّیام، ج : میرخواند بلخي، سّید محّمد -]۶[ 
حسیب السیر، مقّدمة استادھاي، طبع : الّدين الّدين محّمد بن خواجه ھمام خواندمیر ھروي، میر غیاث -]٧[ 

  . ٣، ص ١خّیام، ج 
  . ٩-١٠، ص )فھرست كامل(روضة الصفا : میرخواند بلخي، سّید محّمد -]٨[ 
  . ١٩٧، ص ۴تاريخ ادبّیات ايران، ترجمة رشید ياسمي، ج : براون، پرفسور ادوارد -]٩[ 
  . ٨٧۵روضة الصفا، طبع خّیام، ص : میرخواند بلخي، سّید محّمد -]١٠[ 
 ]١١[- Encyclopedia-de-l Islam, Beveridge, Voll. III, p.545) . ،به حوالة فھرست كامل روضة الصفا، مقّدمه

  ). ١١ص 
  . ١٣-۴، مقّدمة جواد مشكور، ص )فھرست كامل(روضة الصفا : میرخواند بلخي، سّید محّمد -]١٢[ 
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