
 حافظ ابرو، پير احمد خوافي و خواجه يار

 بخش سوم -سفر خوافگزارش 

 نويد رونمايي از جغرافياي حافظ ابرو ضياء ديدة ابرار حافظ ابرو  و 

داخل آرامگاه كه مي شـويم دو سـنگ قبـر     . به آرامگاه حافظ ابرو مي رويم 20/11/91روز جمعه عصر  6ساعت 
به قبر سمت چپ اشاره مي كنند و مي گوينـد  . استآنههركدام   و پايينعمودي بلند باال سنگدو مي بينيم كه 

 .نوشته اي روي سنگ نيست هيچ. اين آرامگاه حافظ ابروست



 

آقاي آل داوود كه قرارداد تصحيح جغرافياي حافظ ابرو را با ميراث مكتوب دارند اين مورخ عصر تيموري را  
 :به حضار معرفي مي كننداينگونه 

وي از آثار امتيازات . هجري است اواخر قرن هشتم و اوايل قرن نهم كثيراالثرو مورخان از نويسندگان  حافظ ابرو
سعي كرده تاريخ عمومي عالم به  دارد ومجموعه اي كه حالت  آثار تاريخيكثرت چند حيث است يكي از حيث 

كرده از خود كه متقن بوده استفاده ن قبل سانوي از آثار تاريخ در اين كار وبنويسد را روايت تاريخ نگاران اسالمي 



بخش  ،تاريخ طبرياقتباس گسترده اي است از آن بخش اول  ،دهحضرت آدم شروع ش از آفرينشتاريخ او . است
ذيل چون  ييهاذيل . بخش سوم ذيلهايي است كه خودش نوشتهو رشيدالدين فضل اهللا  التواريخ جامعدوم از 

 .از مهمترين آثار تاريخي اوست زبده التواريخچهار جلد و  يل حافظ ابروذو  خواجه رشيدالدين جامع التواريخ
و از ابتدا تا عصر . است كه اكثرش نوشته خود او و به قلم خودش است مجمع التواريخقسم دوم آثار تاريخي او 

بين دورة است كه تاريخ  التواريخ زبدةخش مهمش جلد چهارم آن است كه خود حافظ ابرو را شامل مي شود ب
و منابع او در اين بخش بيشتر از شنيده ها و ديده هاي اوست يا از  را شامل مي شودمغول و عصر تيموريان 

تيمور بوده و همراه تيمور در سفرها و امير چراكه مورخ رسمي دربار  ،اسناد ديواني امير تيمور استفاده كرده
تاريخ تيمور را نوشته اند اغلب وامدار اويند و تاريخ عصر ديگران كه بعد از حافظ ابرو . حضور داشتهلشكركشيها 

درجه يك نيست و اطالعات تاريخي هم در البه شعرش  البته ،بودهنيز شاعر  وي. تيمور را از او اقتباس كرده اند
 .كه از امتيازات شعر اوست الي اشعار خود آورده

 افظ ابروغرافياي حاز جحافظ ابرو تا سال آينده،  پس از نويد اتمام امر خطير تصحيح جغرافياي آقاي آل داوود
سه جلد اول جغرافياي . مي گويد كه طبق تقسيم بندي وي و آقاي سجادي به شش جلد تقسيم شده است

رض و گاه تحقيقات ة االكه منبعش كتب جغرافياي اسالمي بوده مثل مسالك الممالكها و صور عمومي عالم است
نيمي از افغانستان و در تقسيم بندي قديم كه -است افياي خراسان بزرگ سه جلد دوم جغرو  شخصي خودش

از روستاها و شهرها  قيقات خود حافظ ابروست و اطالعاتشهمه تح اين بخش -هدشامل مي شهم ماوراءالنهر را 
 اما. به شمار مي رود و رودها و كوهستانها را آورده و در جزو بهترين آثار در شناخت جغرافياي خراسان

قبل و بعد حافظ ابرو چندان كاري روي جغرافياي اين منطقه نشده و آنچه  .كم نيستآن دشواريهاي تصحيح 
 .هست مجمل و كلي است

و از  شهركهاي خواف بنويسندفضالي خواف فرهنگي جغرافيايي براي روستاها و وي همچنين پيشنهاد كردند 
و بهره برند  محل و اسناد محلي و مبايعه نامه ها و قباله هايي كه هنوز پيش خانواده هاي قديمي استگان ربز

و پيشنهاد ي نيز بر اهميت اين كار تاكيد كردند دكتر صادق .را  بدست بياورندمكانها سعي كنند تلفظ صحيح 
، كوه هاهمچون مناطق جغرافيايي  يمتمانام به دليل اهميت تاريخي، در صورت انجام چنين كاري، حتما  دادند

 .و را نيز داخل كنندها رود ها و دره 

 



 ،دو  نفري را مي بينم كه تاكنون معرفي نشده اند نگاه كه مي كنم پاسخ آندر ميان صحبتهاي آقاي آل داوود 
. نمي شود مجال آشنايي ميسر ،خوش آمدگويي آمده است اما گويا به احترام صحبت براينگاه مهرباني است كه 

ار و آنجاست كه مي فهمم آقاي عطوفتي شهرد مي رويم ايشان هم مي آيندكه احمد خوافي  به آرامگاه پير
، و يكي از كه پيشتر از ايشان سخن رفت خير سفر به خواف باني، آقاي احمد عطوفتي پسرعموي ،محترم خواف

 .همراهانشان هستند

آيا روايات مختلفي در مورد مدفن او وجود اينكه . حافظ ابرو مي پرسمدر راه از آقاي آل داوود در مورد آرامگاه 
در سفري كه با خيلي از كتابهاي تاريخي گفته اند حافظ ابرو . دو روايت هستبله و ايشان مي گويند  ؟يا نه دارد

ق  834 سالو در شاهرخ تيموري پسر اميرتيمور به آذربايجان داشته در برگشت در حدود سي كيلومتري زنجان 
حاال يا بعد از مرگش يا  اين است كهروايت اول اين است كه آنجا دفن شده و روايت ديگر . فوت كرده است

 .ند و اين آرامگاه را برايش ساخته انداينجا آورده ابه پيكرش را همان موقع 

 

 خوافيغياث الدين پيراحمد  هخواج

به آرامگاه پير احمد خوافي مي رويم سمت . نيست در باغي كه زيبايي آن چندان در تاريكي شب قابل تشخيص
 .ش است 1369آرمگاه خواجه شمس الدين مطهري متوفي دو قبر ديگر است كه يكي از آنها  ،چپ قبر خواجه

 :هند كه ماحصل آن چنين استدآقاي توكلي و لباف اطالعاتي راجع به اين بنا مي 

 ق 820در سال  بوده كهر و مورد اعتماد عصر تيموريان از رجال صاحب نظغياث الدين پيراحمد خوافي  هخواج
مزار  ،خرگرد، مزار شيخ زين الدين خوافي ةمدت وزارتش مدرسه غياثيدر ، هشاهرخ تيموري رسيدبه مقام وزارت 

 در در ايام سلطنت بابر ميرزاوي . را بنا كرد ديگرعام المنفعة و ده ها اثر معماري  الدين ابوبكر تايباديشيخ زين 
مقبره وي قسمتي از باغ بزرگي است كه بنا  .مورد بي اعتنايي قرار گرفت و بعد از مدتي وفات يافت ق 875سال 

 .ر ابتداي ورود به آن دفن شده استبه درخواست خودش د

 

 

 



 خواجه يارآرامگاه 

شهداي  ي ازكه يكاز مزار خواجه يار  از ماشين نيستند همسفران حاضر به بيرون آمدن اغلبدر سرمايي كه 
 . ديدن مي كنيماست صدر اسالم 

 

 

 



 آن روز  پرخاطرة شب

 

يك گروه پنج نفره به . گفتند قرار است يك گروه موسيقي محلي خراساني بيايدشب بود كه  8نزديكهاي ساعت 
داد، ون محلي انجام مي ورزيده كه نوازندة دف بودند و پسرشان دانيال كه حركات موزسيف اهللا سرپرستي آقاي 

 توكلي خواننده و نوازندة دوتار و آقايحبيب اهللا دپرست، آقاي مونه شاگرد و برادر زادة عثمان محشمس اهللا پ
 .بسيار لذت برديم .دهم به خوبي اجرا كر انيالزدند و نواختند و خواندند و د ،احراري نوازندة دو تار محمود



 

:تهيه و تنظيم گزارش  

 نفيسه ايراني


