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 تاريخ نگاري ايران در اواخر سلجوقیان و عصر مغول

  يان ريپكا:نويسنده

  اوانس اوانسیان:ترجمه 

  

  :درمیان كتب تاريخي اواخر دوره ي سلجوقیان آثارذيل ازلحاظ محتوي و سبك حائزاھمیت است

كه بايد صريحًا از تاريخ ) ١١۶٩- ٧٠/ ۵۶۵وفات (تاريخ بیھق از ابوالحسن علي بن زيدالبیھقي،معروف به ابن فندق 

است، ) ١٠٧٧-٧٩/ ۴٧٠وفات (عود غزنوي از ابوالفضل محمد بیھقي بیھقي يا تاريخ مسعودي كه در تاريخ سلطان مس

ازآثارمھم تاريخي است كه شامل مجموعه ي رساله واري است )١(كتاب التوساللي الترسل.مشخص و مجزا شود

 تاريخ. به پايان رسیده است ١١٨٢-٨۴/ ۵٧٨- ٧٩كه در) ١١٩٢/ ۵٨٨وفات نه قبل از (ازبھاء الدين محمد مويد البغدادي 

درتاريخ ) ٢(از محمدبن اسفنديار مي باشد و باالخره راحه الصدور و آيه السرور ١٢١۶/ ۶١٣طبرستان تالیف در 

، )نیشابوري(سلجوقیان ازنجم الدين ابوبكر محمد راوندي،بدون شك يك سرقت ادبي است از سلجوق نامه ي ظھیري 

راوندي فقط سبك ظھیري را به .طلب تمام مي شودزيرا يك لغت ھم به آن اضافه نشده و كامًال در ھمان تاريخ م

  ) ٣.(سادگي تغییرداده بدون آن كه چیزي بر مطلب آن بیفزايد

به جز دربرخي از نواحي كه در امان (ھرچند حمله ي مغول به ناچار اثرات ناگواري در پیشرفت فرھنگ ايراني داشته 

درواقع اھم آثار . ست درھمین عصر مصیبت بار به اوج خود رسیدتاريخ نگاري ايران در) مانده و يا بھر حال ايراني نبوده

ايلخانان مشتاق بودند كه . تاريخي عصر مغول عالي ترين آثاري است كه تا كنون بین ملل اسالمي به وجود آمده است

 ازاين جھت ،بزودي كساني يافتند كه حاضر شدند اين امر را تقبل.فتوحات و عملیات خود را جاودانه سازند

ازآنجائي كه اين كاتبان به مدارك مربوطه به ويژه درباره ي تاريخ مغوالن و تركان،دسترسي داشتند و ھمان گونه .كنند

كه شاھد مستقیم وقايعي بودند كه توصیف كرده اند،ازاين نظر مي توانستند شرح دقیق و موثري بدھند و ھر چند آن 

يك پارچگي امپراطوري مغول ،عامل اصلي در تكامل .ستايشگري نشدندھا كارگزاران درباري بودند ولي ضروره آلوده ي 

عوامل ديگر چون صلیبیون و افزايش )۴.(قابل مالحظه ي تاريخ نگاري ايران در طول قرون سیزدھم و چھادھم میالدي بود

یاسي ايران كاروان ھا و تجارت دريائي درآسیا و مديترانه كه ھمگي باعث استحكام تركیب فرھنگي و اقتصادي و س

  . باعث گسترش افق مورخان ايران شد.گرديد 

ساختمان جمالت مركب و وفور كلمات دشوار را كه شاخص مورخان اين دوره است مي توان به عنوان میراث دوره ي 

ازنورالدين محمد نبوي )۵(دو اثري كه بطور مشخص اين خصوصیات را دارد نفثه المصدور.سقوط سلجوقیان به شمار آورد

،و تاج المآثر از حسن نظامي نیشابوري است كه يك اثر مغلق و تاريخ كم مايه ي ھندوستان در ١٢٣۴-۴٠/ ۶٣٢-٣٧

اوائل )(۶(ناصح بن ظفرجربادقاني  -ھمچنین ترجمه ي يمعني از ابوالشرف. است) ١٢١٧-١١٩١( ۶١۴- ۵٨٧سال ھاي 

اين .بايد ازھمین گروه آثار محسوب شودم اقتباس شده  ١٠٢١كه سبك تصنعي آن ازاصل عربي سال ) ١٣/ ٧قرن 

آثار،المثناي تاريخي نثر اديبانه ي محض درعصرخود بوده و نشان دھنده ي تكامل سبك و تداوم فكري دوره ي مغول 

است كه باالخره به نھايت مي ذوقي رسید،و به نوبه ي خود تاثیر ناسودمندي برنثرتاريخي فارسي دوره ي بعد بجا 

آثار از نثر پر زرق و برق خصوصیتي كه بي ترديد يك جاذبه ي صنايع بديعي براي ذوق ھمعصران  اين  ازآنجائي كه.نھاد

  . داشت برخورداربود،كتب ازاين دست در زمره ي ادبیات شمرده مي شود

ھر چند قبًال در اوائل دوره ي ايلخانان شروع به نگارش كرده ) ١٢٢۶/ ٨٣/۶٢٣- ٨١(عالءالدين عطاملك جويني 

نماينده ي بارز اين سبك مي باشد او ازخانواده اي بود كه خدماتشان را از عصر خوارزمشاھیان شروع كرده و به .بود
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درحالي كه برادرش شمس الدين محمد ،میان خانان مغول به عنوان صاحب ديوان يمعني .دوره ي مغول رسانیده بودند

اقع انساني بود بسیارخیرانديش و نیك خواه،جويني ھا عطاملك حاكم بغداد بود كه در و.وزيرمالیه گماشته شده بود

  . سران گروھي بودند كه رژيم مغول را تقويت مي كردند

بر اثر تحريكات بزرگان مغول كه دشمنان .ولي ھیچ كدام ازافراد اين خانواده در برابر خدماتي كه كردند قدرتي نیافتند

عطاملك با نوشتن تاريخ جھان . سرشارشان را ھم مصادره نمودند جويني ھا بودند،آن ھا را ازكاربركنار كردند و ثروت

  : اين اثرسه جلدي به ترتیب شامل اين مطالب است. بپايان رسید،خود را ابدي ساخت ١٢٠۶/ ۶۵٨كه در )٧(گشا

  )١٢۴٨/ ۶۴٧(تاريخ چنگیزخان،اسالف و اخالف او از اولین مبارزه تا وفات خان بزرگ گويوك خان ) الف

  و ) ١٢۵٨/ ۶۵۶(خوارزمشاھیان و فرمانروايان مغول درايران تا تاريخ ) ب

  ). ١٢۵٨-١٠٩٠(م و تاريخ اسماعیلیه يا حشاشین  ١٢۵۶-۵٨ورود ھالكو به ايران در ) ج

  

بطوري كه وي كتابي را . اين نويسنده ،مغولستان را ديدار كرد و خود شاھد انھدام قلعه ي الموت حشاشین بود

يعني سرگذشت )(٨(براساس سرگذشت سیدنا.اين محل تا سر حد امكان از نیستي نجات دادازكتابخانه ي با ارزش 

، او ازثروت اين فرقه ي عجیب توصیفاتي )اين اثرباقي نمانده است-حسن صباح،پايه گذار حكومت اسماعیلي در الموت

او در .د كه اعمال آنان را تبرئه كندجويني حامي اربابان خود بود؛ و اين موضوع را او نه پنھان كرد و نه كوشی.كرده است

  . درسبك جويني، شدت و ضعف نشر مصنوع درنوسان است.بررسي علل سقوط ايران؛ازابن خلدون قديم تراست

او يك مورخ .به عنوان بزرگترين مورخ ايران تلقي مي شود) ١٢۴٧-١٣١٨/ ۶۴۵-٨١٧(رشید الدين فضل اهللا ھمداني 

ل طبیب بود و بعدًا به وزارت رسید،و تا حكومت ابوسعید دراين شغل خدمت مي استثنائي با فرھنگي است كه دراص

حتي دشنام ھائي ھم كه پس از مرگ او . ولي به اتھام مسموم كردن الجايتو پدر حاكم، جان خود را از دست داد.كرد

او را نبش قبركردند و در م بقاياي جسد ١٣٩٩در .نثار جسدش شد نتوانست نفرتي را كه بعد از او بجا ماند، خنثي كند 

ھمچنین ثروت عظیم او را مصادره كردند و در كتابخانه ي شصت ھزار جلدي او ھم .گورستان يھوديان به خاك سپردند

ولي اثر سترگ او،جامع التواريخ است كه به امر غازان . او حاوي منابع تاريخي است)٩(منشات. به نابودي كشانده شد

بنام حامي مولف يعني تاريخ غازاني نامیده شده كه راجع به تاريخ امپراطوري مغوالن و  قسمت اول اين اثر.نوشته شد

شامل تاريخ عمومي جھان ) ١٣٠۴-١۶/ ٧٠٣- ١۶(است،قسمت دوم بنام الجايتو  ١٣٠۴/ ٧٠٣ايلخانان تا وفات غازان در 

ه و يا درانھدام كتابخانه ي مولف است كه احتماًال يا اصًال نوشته نشد"ھفت اقلیم "است و قسمت سوم در جغرافیاي 

قسمت اول .مفقود گرديده است،سراسراين اثر به سبك نسبة ساده تالیف يافته كه به چندين دلیل حائز اھمیت است

مي باشد،ارزش ويژه  - من جمله آثار چیني و مغولي-كه داراي جزئیات بیشترو اطالعات جامع تر از ساير كتب ھمسان

. منحصر به ممالك اسالمي نیست بلكه تا اقصي نقاط شرق و غرب ھم كشانده شده است تاريخ عمومي او.اي دارد

رشید الدين درتاريخ خود از متخصصان زبان و مردم مورد بحث سود جسته است و در واقع شخص غازان منبع موثق 

ي اين نكته مورد حت.ھمكاري آن عده درتالیف اين تاريخ به خوبي ديده مي شود. قسمت مغولستان كتاب بوده است

ترديد است كه آيا رشید الدين را واقعًا مي توان مولف جامع التواريخ دانست؟بھرحال اين ترديدھا بوسیله ي 

او كه .رشید الدين عوامل اجتماعي و اقتصادي را ھمیشه در نظر مي گیرد.بطور قاطع برطرف شده است) ١٠(مرتضوي

ست تمركز ايلخانان بود با تمايالت خاص فئودالیزم مخالفت ورزيد و عاقبت يكنفرديواندار از طبقه ي متوسط و طرفدارسیا

  . االمربا اشرافیت بدوي مغولي سازش پیدا نكرد
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- ٧٣۵" (مداح دربار"از شرف الدين عبداهللا شیرازي معروف به وصاف الحضره بمعني ) ١١(تجزيه االمصار و تجزيه االعصار

معھذا اين اثر معدن اطالعات .الب نادرست و نامانوس به اوج مي رسد، اثري است كه در آن مط)١٢۶۴- ١٣٣۴/ ۶۶٣

وصاف چون يك نفر .را در بردارد) ١٢۵٨-١٣٢٣( ۶۵۶-٧٢٣اين اثر دنباله ي كتاب جويني است كه سال ھاي .مي باشد

و تھديد  بنابراين جزئیات حقايق را ھرچند متاسفانه با روش ترس. درباري بود، به آرشیوھا و اسناد دسترسي داشت

به حدوفور ارائه مي دھد وصاف خود قبول دارد كه او دراصل به سبك نگارش و وقايع تاريخي كه  -شديد بازگو مي كند

براي ارزيابي از جھت .بدين ترتیب اثر او نوعي ممارست در سبكي است اغراق آمیز.بنیاد كارش بوده توجه داشته است

شديد وصاف در كاربرد عربي و سبك اغراق آمیزو مغلق و مصنوع ،از زيان  تاثیر ھمیشگي اين اثربايد گفت كه عالقه ي

معھذا درباره ي مطالب اجتماعي و اقتصادي وصاف بايد به عنوان يك منبع .آورترين تاثیرات بر نثر فارسي نبوده است

ي ھیچ گاه در بیان او درعقايد سیاسي خود دنباله رو رشید الدين بوده،يعني مغوالن را ستوده ول.موثق محسوب شود

  . اعمال غیر انساني و ظالمانه ي آن ھا درنگ روا نداشته است

وفات (غیراز ابن اثیر عرب .در جوار حمايتگران ايلخانان ،ديگر مورخاني وجود داشتند كه در مخالفت خود بي پرده بودند

/ ۶۶۴، وفات بعد از ١١٩٣/ ۵٨٩ تولد حدود(مخصوصًا بايد محمد نسوي و منھاج الدين عثمان جوزجاني ) ١٢٣۴/ ۶٣٠

  . مورخان ديگري ھم مي زيستند كه ازاھمیت كمتري برخوردار بودند.را نام برد) ١٢۶۵

  

نظرات مشابه رشید الدين بوسیله ي مورخ ديگري بنام حمد اهللا مستوفي قزويني طرفدار سیاست تمركز ھم وجود 

 ١٣۵۵/ ٧٣۵او درحدود .ادامه مي يابد ١٣٢٩/ ٧٣٠شده و تا با خلقت جھان شروع )١٢(كتاب او بنام تاريخ گزيده. داشت

سومین اثراو )١٣.(ھزار بیت به پايان رساند ٧۵اثرعظیم خود ظفرنامه را به تقلید شاھنامه ي فردوسي در حدود 

نوشته و از نظر دقت در تاريخ گذاري و  ١٣٣٩-۴٠/ ٧۴٠است كه در )١۴(دركیھان شناسي و جغرافیا بنام نزھه القلوب

  . سايرحقايق،جاي بلندي دارد

  

 ١٢۶۵آثاري درباره ي تاريخ ھندوستان وجود دارد مانند تاريخ فیروزشاھي از ضیاء الدين برني شامل حوادث سال ھاي 

از ) ١٢۵٩/ ۶٠/ ۶۵٧-۵٨٩(يك تاريخ وصاف خالصه شده و طبقات ناصري ) ١۵(تاريخ عالئي ازامیرخسرو.م١٣۵٧تا 

  . ستجوزجاني كه در تاريخ عمومي ا

  

درگزينش آثاري .در خاتمه بايد تاكید شود كه اين بررسي فقط شامل گوشه اي از مقدارعظیم منثورعصر مورد نظراست

كه مورد بحث واقع خواھد شد،من راجع به جنبه ھاي نگارش و زيبائي شناسي آن آثار پرداخته ام آثارراجع به علوم و 

 )١۶.(رياضیات و غیره از اين بخش بكلي حذف شده است

  :پي نوشت

معرفي تواريخ نگارش يافته درعصرمغول در بسیاري از مراجع خارجي و ايراني ھست و البته مبسوط ترين و انتقادي *

تحقیق درباره ي دوره ي "ترين نوشته در قسمت تاريخ نويسي کتاب محققانه ي منوچھر مرتضوي است که تحت عنوان

ما چون براي محققان الزم است که از نظريات مستشرقین درين موضوع نیز ا.نشرشده است)١٣۴١تبريز (ايلخانان ايران

که ھم نويسنده ي مقاله .اين مقاله را از جديدترين کتاب تاريخ ايران به زبان انگلیسي انتشار مي دھیم.مطلع باشند

  .راي تاريخ ايراناز مراجع جھاني ب"از مستشرقان معروف است و ھم کتاب تاريخ ايران کمبريج فعًال )يان ريپکا(
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  . ١٩۶٨جلد پنجم، زير نظر جان بويل،لند ) كمبريج(ازكتاب تاريخ ايران -*

١- An exploration of the approaches to letter- writing.  

٢-Repose of hearts and signs of joy .  

  . م١٩۶٣اكتبر  ١٢ازنامه ي سعید نفیسي مورخ -٣

در نشريه ي دانشكده ي ادبیات تبريز، ج » جامع التواريخ«مرتضوي، منوچھر، براي خالصه ي مفیدي از موضوع، رك-۴

   K.Jahn، و مقايسه كنید با ۵٧- ٣٧،ص ١، قسمت ١٣

۵-Expectorations of the consumptive .  

  .). گلپايگاني م= جرفادقاني.(فصیح جزبذقاني:متن-۶

  . اين اثرباقي نمانده است

٧- Hisotry of the world conquerer .  

٨- Incidents in the life of our lord .  

 ,Spuler, Die Mongolenمقايسه كنید با .او ھمچنین قصائدي به مغولي به عربي و فارسي و تركي سروده است-٩

p.457,n.2 )درواقع،بسیارمشكوك بنظرمي رسد كه رشید الدين دانش :اديتور تاريخ ايران چاپ كمبريج مي نويسد

  ك داشته است نگاه كنیدمغولي بیش از اند

١٠-Doerfer, Turkische und mongolische elemente Neupersischen, vol.I, p.44-48 .  

١١- The Partition of Territories and the lapse of Ages.  

١٢- Selected history .  

، ص ١٣۴١خانان ايران،تبريز دو اثر ديگر حماسه ي تاريخي در عصرمغول بوسیله مرتضوي در تحقیق درباره ي ايل-١٣

  ). كه كامًال بي اعتباراست(ارائه شد  ١۴٩

  . بیتي ازرشیدالدين بوسیله ي شمس الدين كاشاني نقل مي كند ٣٢٣او درھمان اثرص 

١۴-Restoration of Hearts .  

 ۶٩۵-٧١١سال ھاي وقايع  ١٣١١-١٢/ ٧١١تالیف  Trearsure-chambers of victoriesتاريخ عالئي يا خزائن الفتوح -١۵

را كه زمان حكومت عالالدين است توصیف مي كند سبك اين كتاب بسیار ثقیل و مغلق است،ولي به  ١٢٩۶-١٣١٢/

  . عنوان يك ماخذ تاريخي حائزاھمیت مي باشد

 Persian learned Iiterature from its beginnings up to theبراي بررسي كلي اينگونه آثار رجوع كنید به مقاله  -١۵
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  ). م پايان يافته است ١٩۶٣نوابر 

   

ــع ــماره  :منبــ ــاه نور،شــ ــريه پايگــ   ١٧نشــ


