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چکیده
دود ز بدا گد ید
گذشته ،بواسطۀ نظام زبانی به صورت متن مکتوب تاریخی درمیآید .تداری ندوی بدا تو ده بده بخدد
رزی.ادهای گذشته به اسداد مو ود ،نظم میده .ز آنها را در قالب رزایتِ مدسجم بخدا مدیکدد .از از ایدن یقیدذ گذشدته را
بازنمایی میکد .از آنجا که متن تاریخی حامل ان.یشۀ موّرخ آنست ،پ تاری نگقی مورّخ در تداری نگداری از بازتداب دارد
مسأله ایدجاست که این تأثخق ،چگونه در بازنماییِ رزاییِ تاری نوی نمایا میشود؟ در این پدوزه بدا تقسدخم یدقا رزایدیِ
تاری هانگشا ،از سطح ظاهقی متن عبور کقده ز الیههای پدها آ (ذهدخّت پ ِ آ ) را درمییابخم این سدا تارهای نهدا در
رزایت تاریخیِ ویدی ،فهم عمخذتقی از نگقش مورّخ را به ما میده .ویدی با مهارت زبانی ود توانسته .ای از محتدوا،
در صورت ظاهقی رزایت هم به ه.ف ود امۀ تعخّن بخش .از با آمخ ش آگاهی ملّی(کداربقد اسدایخق ز اشداره بده بق دی
ابخات شاهدامه فقدزسی) ز نگقش مذهبی(استداد به آیات ققآ ) در رزایت تاریخ  ،ضمن افشاگقی از ستم مغوال  ،به دفاع از
ارزشها ز عقای .ز هویّت ملّی وی میپقدازد ز با احخاء ،تحول ز ت.ازم آنها ،این گدجخده را به آید.گا مدتقل میکد.

واژگان کلیدی :تاری

هانگشای ویدی ،تاری نگاری ،تاری نگقی ،رزایت

 .1مقدمه
یکی از مهمتقین ادزار رش .ز تکوین تاری نگاری ایقانی ،دزرا حاکمخّت مغول در ایقا است بدا تو ه به تحدوّالت
این دزرا در زمخده های ،سخاسی ،فقهدگی ز اقتصادی میتوا از آ به عدوا ندقطۀ عدطفی در تاری ایقا یداد کدقد
حضور مدغوال در ایدقا را میتوا به سه دزره مشخص تقسخم کقد:
الف) از سال  616هد ق یعدی شقزع حملۀ چدگخ به ایقا تا سال  616هد ق کده سدال ع یمدت چدگخد از ایدقا
است ز بای .دزرۀ قتل ز غارت ز تخقیب ندامخ.ه شود
ب) از سال  616تا  656هد ق که در این م.ت انا مغول ،از مغولستا یک نفق را مستقخماً به عدوا حاکم بقای
ادارۀ امور ایقا ز سقداری قشو ایدقا مدیفقستادن.
ج) از سال 656هد ق تا  666هد قخعدی از سال زرزد هالکو ا بده ایدقا ز تشدکخل دزلدت ایلخانخدا  ،تدا مدق
سلطا ابو سدعخ ،.آ دقین ایلخا مغولی ایقا (.رک مقتضوی)6-5 :1661 ،
حکومت مغوال در ایقا  ،مدجق به پ.ی .آم .زقایعی گقدی .که در تحوالت آید.ۀ ایقا تأثخقات ژرفدی داشددت
از ملۀ این پخام.ها ،دستازردهای فقهدگی است در این عصق شاه .رش .تداری نویسی ز ظدهور موّر انی همچو ؛
عطاء الملک ویدی ،وا ه رشخ .ال.ین فضل اهلل هم.انی ز حم .اهلل مستوفی هستخم نکتۀ مهم ایدست کده در هدخ
یک از دزرههای تاریخی ایقا  ،تاری نگاری چدخن ابعاد کخفی ز کمّی ن.اشته است 1دلخل اصلی ایدن امدق مدیتواند.
احساس ضقزرت به حفظ سوابذ فقهدگی ز تاریخی در نا ودآگاه ایقانخا بوده باش .سوابقی کده بدا حملدۀ دز قدوم
متخاصم عقب ز مغول به شّ.ت ته.ی .ش.ه ز در معقض نابودی ققار گقفته بود
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از آنجا که ،ازدانگی از انگخ ههای مهمّ بقای نگارش تاری است به همخن دلخل سالیخن مغول هدم بدقای ثبدت
نام ز نشا وی ز همچدخن ازدانگی فتوحاتشا  ،به نگارش تاری اهمخّت میدادن .در کدار این انگخد ه ،نباید .از
احساس ضقزرت ثبت زقایع تاریخی از سوی ایقانخا دانشمد .ز نبوغ شخصختهایی چو عطاملک ویدی در رشد.
ز بالد.گی تاری نویسی به سادگی گذشت
صاحب دیوا  ،عالءال.ین ابوالمظفق ،عطدا ملدک دویدی ( 6۸1-6۲6ه-ق) از مورّ دا ز نویسدد.گا ایقاندی ،از
ان.ا ب ر صاحب دیوانا ویدی است این ان.ا در ققز پدجم تدا هفدتم هجدقی همدواره متصدّ.ی مشداغل
ب ر دزلتی بودن .ماحصل حضور دویدی در مخدا کدارگ ارا هالکدو ز مشداه.ۀ زندد.گانی مددغوال ز رفتدار ز
صوصخّات آنا از ن دیک ،لذ اثقی ب.یع ز با ارزش در زمخدۀ ادبخّات ز تاری دزرۀ مغول ،با نام تاری هانگشدای
ویدی است از در این اثق به تفصخل به رزایت ازضاع ایدقا ز تمد .اسدالمی از دزرا وارزمشداهخا تدا هجدوم
چدگخ ز در آ ق ،تصّقف قالع اسماعخلخه ز قتل لخفۀ عباسی میپقدازد؛ تا اییکه ادزارد بقاز این تداری را «یدک
تاری صوصی می وان ۲».این اثق به دلخل دقّت در ثبت زقایع ،آگاهی از رزی.ادها ز ذکق ئخّات ،از مدظق تداری -
نگاری ،از هما دزرا تألخف با استقبال عالما ز مور ا موا ه ش.ه ز مدبع بسخاری از کتب در زما هدای مختلدف
بوده است از سوی دیگق کتاب تاری هانگشا بده سدبک ز سخاق نثق فدّی نوشدته شد.ه ز در آ تصویقسدازیهدای
ادبی آ به وبی مشهود است حالت شعقگونۀ آ  ،بخانگق این نکته است که ه.ف نویسد.ه ،تدها تاری نویسی نبدوده،
بلکه نگارن.ۀ آ به مقولۀ زبا ز شدخوۀ بدخا عددایتی زیوه داشته است ز حتی شای .بتوا گفت به دنبال ندوعی فخدق
فقزشی از یقیذ زبا فارسی هم بوده است لذا این اثق از اهمخّت زبانی ز ادبی زاالیدی نخ بدق وردار است
.ای از آ  ،این اثق شخوۀ رزایتی دارد که ویدی با انتخاب آ توانسته است بق عوایف مخایبان تأثخق بخشدتقی
بگذارد ز تاریخ را به داستانی وان.نی ز البته غمداک تب.یل کد .به نظق میرس .گ ید ایدن سدبک از نوشدتار از
سوی مورّخ ،با اه.افی بوده که از بخد ز ها بخدی از نشأت گقفته است ویدی با آگداهی از فا عدۀ دردنداکی کده
بقای سقزمخد رخ داده ،با دی.گاهی ملیّ ز نگقشی مذهبی ،دست به کار نگارش تداری زماندهاش مدیشدود ز ایدهدا
همه در سا تار رزایی متد نهفته است
 1-1پیشینة پژوهش
تحقخقات ارزشمد.ی در زمخدۀ تاری نگاری فارسی ز تاری هانگشای ویدی انجام گقفته است پوزه هدای انجدام
ش.ه به سه دسته تقسخم میشود :در بخ ازل ،پوزه هایی است که در آ ها به مقولۀ ادبخّت ز ز وه ادبی ایدن اثدق
پقدا تهان .که اغلب این مقاالت صقفاً به عداصق بالغی ز آرایههای ادبی آ تو ه کقدهان.؛ ماندد .ادبخّدت هانگشدای
ویدی از حبخب اهلل عباسی در 16۸1در مجلۀ زبا ز ادبخات فارسی تقبخدت معلدم ،زیبدایی شداسدی نثدق هانگشدای
ویدی از سخ .علی قاسم زاده در  16۸5در مجلدۀ رشد .آمدوزش ز زبدا فارسدی ،پخوند .زیبدایی زمعددا در مق.مدۀ
هانگشای ویدی از تورج عق.ایی در  1666در مجلۀ مطالعات زبانی ز بالغی بخ دیگق مقبوط به پوزه هدایی
است که به رزش تاری نگاری ویدی نظق داشتهان ،.که آ ها هم اغلب یا به زیوگی سبکی نثق از یدا بده تحلخدلهدای
تاریخی از زمانهاش ز نهایتاً مدابعی که استفاده کقده است میپقدازن ،.ماند .چهقۀ چدگخ در تاری هانگشای ویدی
از غالمقضا مستعلی پارسا ز دیگقا در  1661در مجلۀ تاری پوزهدی ،گد ارههدای ناسدازگار در تداری هانگشدای
ویدخاز هانگخق صفقی ز دیگقا در  16۸6در مجلۀ شدا ت ،تاری هانگشا ز بقرسدی دبدههدای تقاژیدک آ بدا
رهخافت نوعشداسی از نعمت اهلل ایقا زاده ز دیگقا در  1661در مجلۀ کهننامده ادب پارسدی ،امّدا دسدتۀ سدوم کده
پوزه هایی است که در آ به بقرسی لوههای ملیّ ،هویّتی ز ا تماعی این اثدق پقدا ددتهاند .ققابدت بخشدتقی بدا
موضوع مورد بحث ما دارن .که از آ مله میتوا به نمودهای بق ستۀ هویت ایقانی در تاری هانگشدای دویدی
از علخجانی ز دیگقا در  166۲مجلۀ کهن نامه ادب پارسی اشاره کقد که در آ صقفاً به بقرسی مؤلفههای هویدت در
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این اثق میپقدازد پوزه حاضق از این نظق که با رزیکقد رزایتشداسانه به این تاری مینگدقد ز در شدخوۀ تداری -
نگاری 6مؤلف به دنبال تاری نگقیاش 4است ،کاری متمای به حساب میآی.
 1-2بیان مسأله؛ چگونگی بازتاب اندیشه در روایت تاریخی
تاری  ،بخا تسلسلزار رزی.ادها است ز مورّخ بدا به گ ید رزی.ادها در سا تار ذهدی ود بده ر د.ادهای گذشدته
نظم میده .ز آنها را باز میآفقید .پ گ ید رزی.ادها ز توالی آنهدا از سدوی تداری ندوی  ،حامدل تداریخدگقی
ازست با این توضخحات ،دیگق تاری به تعبخق ارسطو فقط «بخا یک امق ئدی ز دان نخسدت»( 5ارسدطو:16۸6 ،
 )1۲۸بلکه متضمّن امقی کلّی است ز آ امق کلّی ،شدا ت تاری نگقی مورخ در یک نظام زبانی مکتوب است علی
رغم این ،ارسطو تاری را «شقا کد ز نتایج آ  »6میدانست (هما ) ،این شقا ز گ ارش گذشته ،مدورخ را ناچدار
میکد .از داللتگقیهای رزایی استفاده کد .ز تابع الگوهای رزایت باشد .در ایدن صدورت چگونده شدقا رزید.اد
تاریخی میتوان .آنطور که ارسطو گفته عخدی ز زاقعی باش.؟ زیقا اسداد ودشدا حدقف نمدیزندد ،.بلکده مدورخ از
انب آنها حقف میزن .تاری نوی بقای بازسازی رزی.ادهای تاریخی ،ا ای گذشته را بده صدورتی کدامالً زبدانی
درمیآزرد ز آنها را بواسطۀ آ نظام زبانی ،انتقال میده.؛ ز چو گذشته ،در دستقس ما نخسدت ،تداری هدا از یقیدذ
بازنمایی( )representationبه ما میرسد« .بازنمایی به معدای نمایان .دزبارۀ زاقعه یدا ر د.ادی سد قی شد.ه یدا
مقبوط به گذشته است ،یعدی پوزاک ،نسخه بََ.ل یا تاریخچۀ آ چخ ی که در زما حاضق دیگق ز ود ن.ارد»(کدوش،
)66 :1665
بازنمایی :بقای نوشتن یک متن تاریخی ،ابت.ا مورّخ اسداد ز ر .ادهای گذشته را در ذهن ودش بازسازی مدی-
کد .س با نظامی زبانی -رزایی ،آنها را بقای مخایب ود بدازمیگوید .مخایدب بدا واند .آ  ،گذشدته را در
ذهد مجسّم میکد .این تجّسم از یقیذ تخخّل امکا پذیق است بده ایدن تقتخدب ،عداصدق زبدانی در مدتن مکتدوب
بقسا ته ش.ه ،گذشته را بازمینمایان .ز تخخّل مخایب ،سبب معقفت تاریخی میشود ز گذشته را ،در ذهد ممکدن
میسازد به این تقتخب تاری  ،که امق عخدی (ز به بازر ق.ما امقی قطعی) بود ،تب.یل به امقی ذهدی میشود ز معقفدت
به گذشته هم تدها از یقیذ تجقبۀ ذهدی مورّخ ز مخایب به دست میآی .این تب.یل عخدخّت به ذهدخّت ،عامدل اصدلی
پخون .تاری ز ادبخّات است که در نظق ق.ما اصلیتقین عامل تفازت این دز مقوله بوده است 6ارتباط تاری ز ادبخّات
از این هم فقاتق میرزد ،آنچه یک متن تاریخی را ز هۀ ادبی میبخش .صورت رزایی آنست
رزایت :رزایت به هق نوشتار یا گفتاری ایالق می شدود کده زا د .دز عدصدق باشد.؛ نخسدت یدک رازی ز دزّم
زنجخقهای از رزی.ادهای همپخون .هق گوید.های که ازالً شقحی از رزی.ادهایی معخّن به دست میدهد ،.ز ثانخداً ربطدی
بخن این رزی.ادها بقققار میکد ،.در زاقع یک رزایت میسازد؛ واه رزایت از از تخخّل سقچشمه گقفته باشد( .ادبدی
باش ).ز واه را ع به موضوع یا امقی غخقتخخّلی باش( .غخقادبی باش« ).زقتی مدتق.ا ادبدی صدحبت از رزایدت بده
مخا میآزرن ،.اغلب تصوّر می شود که آنا متو داستانی ز بقآم.ه از تخخّل دد ماند .رما ز داسدتا کوتداه ددد را در
نظق دارن .این تصور از نظقیّههایی ق.یمی سقچشمه میگخقد که رزایت ز رزایتگقی را به متو رزایدیِ کهدن (ماندد.
حماسه ز رمان ) ز داستا نویسیِ .ی( .بویوه رما ز داستا کوتاه) مح.زد میکقدن .امّا در نظقیّههای ادبدیِ چدد.
دهۀ ا خق ،اصطالا «رزایت» نه فقط به ادبخّات داستانی ز تخخّلی ،بلکه همچدخن به متدو رزایدیِ غخقداسدتانی ایدالق
میشود .واند.ه هدگام وان .بق ی متو ( .ای از داستا ) احساس میکد .رما می واند .همچدو کتدابهدای
تاری  ،زن.گخدامهها ز امثال آ این نمونهها هم در نق .ادبی .ید .مصد.اق رزایدت محسدوب مدیشدون (» .پایدد.ه،
)1 :1661
به این تقتخب ،تاری  ،گ ارش گذشته است ز مورّخ در آ تدابع الگوهدای رزایدی ز رزایدت «کهدنتدقین الگدوی
مشتقک تاری نگاری کهن بوده است» (استدفورد )151 :16۸۸ ،نکتۀ مهم ایدست که بدا کشدف حالدت رزایدی تداری ،
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بسخاری از تواری را میتوا در قالب داستا های وان.نی مطالعه کقد زیقا اصول ز مبانی داستا نویسدی دربسدخاری
از این آثار اعمال ش.ه است به تعبخقی مورّخ ماند .یک نویسد.ۀ داستا  ،به رزایتِ ر .ادهای تاریخی میپقدازد بده
یوریکه میتوا گفت تاری نویسی ،نوعی داستا رزایتپقدازانه از گذشته است داستا ها با زبا سا ته میشدون،.
تواری هم متکّی به نظام زبانیان .نویسد.ه در داستا مدا قا را رزایدت مدیکدد ،.مدورّخ هدم در شدمایل رازی ،بده
رزی.ادهای تاریخی قالب رزایی می ده .بقاساس قواع .رزایت ،نویسد.ه بای .بقای زقدایع ز ر د.ادها ،نظمدی را در
نظق بگخقد ز بقای آ شقزع ،مخانه ز پایانی انتخاب کد .مورّخ هم بقای یقاِ مدظّمِ رزایتِ ود ،مل م به اِعمدال ایدن
تقتخب در سا تار تاری نگاریاش میباش .نویسد.ۀ داستا با اسدتفاده از عداصدق داسدتانی ماندد :.شخصدخّت ،کدد ،
کشمک  ،فضاسازی ز امثال آ  ،یک زنجخقۀ علّی از رزی.ادها میسازد ،مورّخ هم با کاربقد ایدن عداصدق رزید.ادهای
گذشته را بازسازی میکد .در زاقع« ،هم در رزایت داستانی ز هم در رزایت تاریخی ،نویسدد.ه بددق ی رزید.ادها را
بقمیگ ید .ز در چارچوب زما ز مکا  ،به صورت یک زنجخقۀ علّی رزایت میکد.؛ ز از ایدن راه ،رزایدتِ دود را
زا  .پخدقنگ میسازد» (هاچن۲66 :16۸6 ،د )۲6۸
از سوی دیگق ،تاری ز داستا اشتقاک دیگقی هم دارن .ز آ شدباهت در ریشدۀ لغویشدا اسدت لغدت تداری
« »historyبا ریشۀ یونانی« »historiaاز نظق معدایی ،دارای سخق تاریخیِ مهمّی است «  » historiaیدا ایسدتوریا در
لغت یعدی ستجوی هق آنچه به دانستد بخقزد با ازجگخقی فعالّختهای فکقی ز سخاسی در قدقز ششدم ز پددجم
پخ از مخالد ،زاژه ایستوریا با نوع دان مورد تو ه شهقزن.ا یک دزلت شدهق ،نظخدق شددا ت کشدورها ،رسدوم ز
نهادهای سخاسی مو ود در آ یکی ش .ز دیقی ن ایخ .که زاژۀ  historyیعدی تاری به معددای متعدارف ،زاده شد .ز
رزمخا این زاژه را به عدوا یک کلمۀ علمی پذیقفتد .ز انتقال آ به زبا های دیگق ب.ز تغخخق انجام ش( » .رززنتدال،
 16 :1666ز « )۲1در انگلخسی مخا « » historyز «( »storyتاری ز داستا ) ن دیکی بسخار است ز در زبدا التدخن
هم زاژه « »storiaبه معدای داستا ز رزایات تاریخی به کار میرفته است» (احم.ی)14 :16۸6 ،
به دلخل همخن تشابه بخن رزایت تاریخی ز رزایت داستانی است که تاری نگارا نوین معتق.ن« :.متو تداریخی از
سا تار رزایی پخقزی میکدد .ز میتواند .با استفاده از اب ار نق .ادبی تحلخل ز تفسخق شون)۲۸6 :1666 ،Tyson(» .
مورّخ در ایگاه رازی :بسخاری از نظقیّهپقدازا در مورد ایدکه رزایت در تاری از کجا پ.ی .میآی ،.بحث کدقده-
ان .آنچه مسلّم است ایدست که رزی.ادهای تاری ودشا ذاتاً شکل رزایدی ن.ارند ،.بلکده از سدوی رازی(مدورخ)
ساما ز نظم مییابد .پ چگونگی شقزع رزی.ادها ،توالی آنها ز پایا شا  ،نمایانگق نوع نگداه تداری نگدار اسدت ز
حتی شای .بتوا گفت «شداسایی علّتها هم بق عالقههای مورخ استوار است»(استدفورد )156 :16۸4 ،اگقچده تداری
نوی ادعّا دارد ،یقا رزایی که از به عدوا ابت.ا ز مخانه ز انتهای تاریخ سا ته است تمام ز کمال زاقعدی بدوده ز
«حقایذ مسلّم تاریخی» است اما های( .هِخ ) .زایت ۸معتق .است که ایدها صدقفاً بقسدا تههدای زبدانیِ ودشدا از
رزی.ادهاست )86:1978 ،White( 6 ،به این تقتخب ،تاری ها که معموالً «عخدی» ز «بخطقفانه» لوه میکددد ،.هقگد
نمیتواند .عاری از انب.اری باشد ،.زیقا از زبا یک رازی(مورّخ) رزایت میشود ز رزایتشا حامل بخد آنهاسدت
ز درک ز فهم زاقعۀ تاریخی ،ب.ز شدا ت ان.یشهای که در پ آ رزی.اد تاریخی نهفته است ،سبب نامعلوم مان.
بسخاری از ززایای تاریک یک حادثۀ تاریخی میشود مورّخ در مقام سازن.ۀ رزایات نق مهمی دارد ز تداری نگدقی
مورخ میتوان .عامل مهمّی در چگونگی بازنمایی تاری ز رم گشایی از آ باش.
مباحث رزایت شداسی این رززها آنق.ر گستقده ش.ه که زرزد به هدق شدا ۀ آ گفتگوهدای یدوالنی را در پدی
واه .داشت در فشقدهتقین شکل بخا  ،مدظور ما از رزایت در این پوزه  ،متکّی به یقا پخقنگی بدود اسدت در
این ستار ،با بقرسی پخقنگ رزایی تاری هانگشای ویدی ز تقسخم یقا رزایتی آ  ،در پی یافتن سطوا گوناگو
این پخقنگ در نگارش تاری هانگشا ز رابطۀ آنها با تاری نگقی ویدی هستخم
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 .2ساختار روایی و طرح روایتی تاریخ جهانگشای جوینی
«یقا رزایتی» (پخقنگ) ،سا تار به هم چسبخ.ه ز مدسجمی است که از سه قسدمت «پدارۀ ابتد.ایی»« ،پدارۀ مخدانی» ز
«پارۀ انتهایی» تشکخل ش.ه است دز نخقزی «تخقیبکدد.ه» ز «ساما دهد.ه» به تقتخب ،پ از بخ ابت.ایی ز قبدل از
بخ انتهایی به این یقا زارد ش.ه ز رزایت را کامل میکدد .یک رزایت کامل بای .از همۀ این قسمتها بق وردار
باش.؛ یعدی نخقزی تخقیب کدد.ه ،پارۀ ابت.ایی را به هم مدیرید د ز کدشدگق در همدخن راسدتا زارد عمدل مدیشدود ز
کد های بع.ی از بخ مخانی را شکل میده .نخقزی ساما دهد.ه ،پ از بخ مخدانی بدقای سداما داد رزایدت
شکل می گخقد ز بخ پایانی زمانی است که کد ز تغخخق حاصل از آ به زضعخت پای.ار رسخ.ه باش .به این تقتخب
رزایت ،عبارت است ا ز گذر از زضعخت ابت.ایی ز رسخ .به زضعخت انتهایی ،به شقط این که در این عبدور تغخخدقی
نخ حاصل ش.ه باش.
عداصق اصلی رزایت عبارت است از :پخقندگ ،ر د.ادها ،شخصدخّتهدا ،مکدا ر د.ادها ،رازی نظقیده پدقدازا
معتق.ن .که پخقنگ داستا عدصق پایهای ز مهم است هق بخ ز هق رزایت در داستا دارای پخقنگدی اسدت کده هدق
ک.ام دارای یک آغاز ،مخانه ز پایاند .پخقنگ از یک پارۀ پخشخن ز یک پارۀ پسخن شکل گقفتده اسدت حقکدت از ایدن
پاره به پارۀ دیگق به کمک نخقزیی آغاز میشود که سبب پویایی سا تار رزایی است ز با مخ.زش ش .این حقکدت،
پویایی رزایت آسخب میبخد .در پی آ  ،انسجام معدایی دچار کاستی میشود ز زیبایی این نظام مسدتقل را مخد.زش
میکد ،.به این تقتخب داللت معدایی به درستی حاصل نمیشود «هق داستا حاصل به هم ریختن یدک تعدادل اسدت
اگق زما طی مورد نظق باش .فقاید.های سهگانه را میتوا به این شکل نمای داد:
فقاید .نخستخن( :زضعخت آغازین ،پاره ابت.ایی) که در آ نخقزی تخقیب کدد.ه تعادل مو ود است
فقاید .مخانی ( :پاره مخانی ،زضعخت مخانی)
فقاید .فق امخن( :پاره انتهایی ،زضعخت پایانی) که با نخقزی ساما دهد.ه آغاز میشود ز با تعادل ثانوی پایا مدی
یاب.
هق پخقنگ در تالش است که این فقاید.ها را رزی م.ار مشخصی سامان.هی کد (» .محم.ی)115 :166۸ ،
از زیوگیهای پخقنگ ،همخن پارههای سهگانه است ز تالش نویسد.ه هدگام پخاده کقد رزایتهای رازی ،پخقزی
از اصولی است که در پخقنگ رزایت نهفتده اسدت در زاقدع نویسدد.ه در تدالش اسدت کده ایدن فقایدد .سدهگانده را
سازمان.هی کد « .تعادل بقققار کقد بخن این فقاید.های سهگانه ،از مهارتهای یقاری ی سا تارهای داستانی اسدت
که در این صورت به اثق ادبی زیبایی میبخش( ».هما ) اساس هق سا تار بق تعادل ز هماهدگی بدا شد.ه اسدت امدا «
هق داستا حاصل به هم ریخدتن یدک تعدادل اسدت » (محمد.ی ،عباسدی )1۸1 :16۸1 ،سدا تار رزایدت در تداری
هانگشا ،رزایت گذر از زضعخت آغازین( یک یورش) به زضعخت پایانی است.
 2-1وضعیت آغازین تاریخ جهانگشا
نقطۀ آغاز ما قا در دیباچۀ کتاب آم.ه است که میگوی« :.در ایام متق.م که عق .دزلت فضل ز م.عخا آ مدتظم بدود
افاضل عالم ز اماثل بدی آدم را چو همت بق ابقای ذکق مخل مصقزف بودست ز بق احخای مقاسم لخل موقوف ز
به سبب تغخخق رززگار ز تأثخق فلک دزار ز گقدش گدقدز دز ز ا دتالف عدالم بوقلمدو  ،مد.ارس درس مدد.رس
گشته ز یلبۀ آ در دست لگ.کوب حوادث پایمال زمانۀ غ.ار ز رززگار مکّار ش.ن.
زانکه ان.ر دل اکد .همه پق هدقا
هدق اکدو همه در اک یلب بای .کقد
اکدو که بسخط زمخن عموماً ز بالد قاسا صوصاً ،که مطلع سدعادات ز مدبدع علمدا ز مجمدع فضدال ز مقبدع
هدقمد.ا بود از پخقایۀ ز ود متجلببا لباب علوم ز متحلال به حلخدت هددق ز آداب دالی شد .ز معدی کده بده
حقخقت حکم فخَلَف مِن سعِ.هم لفٌ اضاعوا الصلوه زاتبعواالشهوات دارن .باقی مان.ن11 .
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زز حسقت ز غم سخده به نال دادن.
ز آزاده دال گوش به مال دادن.
لخکن بی قدا پشت به بال دادن».
پشت هدق آ رزز شکستست درست
( ویدی)1۲6-1۲6/1 :16۸5 ،
ویدی که هم رازی ز هم نویسد.ۀ این داستا است در ابت.ا نا قسد.ی وی را از زضع مو ود بده مخایدب
انتقال میده .ز باحسقت از گذشتۀ یالییای سخن میگوی ،.که به نظق ،اتوپخای ویدی است ز به از بخن رفتن تمدام
افتخارات این گذشتۀ یالیی اشاره میکد .رازی بقای شقزع داستا  ،یک بازگشت به گذشته (فالشبدک) دارد ز بدا
نکوداشت رززگار گذشته بقای نکوه این رززگار ،زضعخت آغازین رزایت را شقا میده .از در در همخن آغداز،
تصویقی رزشن ز دردناک از تباه ش .علم به دست مغوال اشغالگق تقسخم میکد .ز تأسف ود را از دالی شد.
دیار از عالما نشا میده .یعدی از همخن آغاز نگقش مورخ نسبت به تاری آ دزره آشکار میشود
داستا از ایدجا آغاز میشود که با حملۀ مغول در قق هفتم ،ونبارتقین رززهای تاری ایقا رقم مدی دورد ز
بخ قابل تو هی از ایقا زیقا میشود ،معخت بسخاری واه بق اثق حملۀ مغول ز واه در شدورشهدای بعد.ی
ا س قدن .زیقسا تهای ا تماعی ایقا آسخب بسخار دی ،.بحقا های اقتصادی گستقش یافت ز ن اعهای مدذهبی
گستقدهتق ش .رازی تاری هانگشا شاه .این رزی.ادهای تل بوده است ز با عباراتی زیبدا ز تأثخقگدذار احسداس ز
عایفۀ ود را از این رزی.اد دهشتداک ابقاز می کد .از در دیباچه بدا کداربقد گسدتقده از آیدات قدقآ ز احادیدث
پخامبق(ن) حاکمخت یافتن مغوال را ایدگونه بخا میکد« :.آنچه از زقایع زاقع شود از تخقیب بالد ز تفقیدذ عبداد از
نکبت ا خار ز استخالی اشقار ،حکمتها در ضمن آ مد.رج باش .عسی اَ تکقهوا شخئاً ز هو خدق لکدم »( دویدی
 )16۲/1 :16۸5شای .در ابت.ا به نظق بقس .که این بقینگقی ز مشخّتگقایی متأثق از تاری نگقی ویدی ز حتدی آ
را ناشی از تأثخق عم.ۀ کالم اشعقی در تاری نگاری ویدی ب.انخم سدّتی کده در بدخن مدور خن مسدلما رزاج داشدته
است ،تبخخن بقی سقنوشت حکومتها ز افقاد بق اساس فهم بقی دیدی امّا در بقرسی دقخذ رزایدت تداری از ،بدا
شقزع داستا  ،متو ّه می شویم که در البه الی این آیات ز با هما زبا پخچخ.ۀ سبک فدی ز مصدوع ،ویدی با اذعا
به حکمت ز ارادۀ .ا ،به ستم ز قسازت مغوال در کشتار زحشخانه شا اشاره کقده است ز به مد.د همدخن آیدات،
این کشتار را بق ستهتق نشا میده.
از حتّی دالیلی بقای این حملۀ ونبار ذکق میکد .که به نظق نمیرس .به مشخّت الهی صقف ،معتق .باش ،.بلکده
از به سدن الهی ز ع.الت از تو ّه اصی دارد مصدّف در دیباچه ه.ف از تداری نگداری در آ رززگدار را آشدکار
میکد « :.از نوشتن این کتاب دز مقصود را که فای.ه دین ز دنخا را حاصل است ،شامل است فای.ۀ دیدی آنست که بدق
ایق کسی مسطور نمان .که هق چه در عالم کو ز فساد به ظهور میپخون.د به تق.یق حکخمی مختار مددوط اسدت ز
به ارادت قادری کامگار مقبوط ز فای.ۀ دنخوی آنست که هق ک امثال قوّت ز شوکت لشکق مغول با موافقت قضدا
ز ق.ر معلوم کد ،.فقما ربّانی را که َزال تَلقوا بِای.یکم الی التَهلکِه را امام ز مقت.ا سازد چو در هق دزری بدد.گا را
بطق نعمت ز ثقزت ز خالی رفاهخّت از قخام به الت ام ازامق باری مانع میآم.ه است بق اق.ام معاصی باعث ز محقّض
میگشته»(هما  ) 116-115/1 :در ابت.ای کتاب ه.ف از نقل حکایات ز بخا ز تحقیق صدورت حدوادث را دارای دز
فای.ۀ دیدی ز دنخوی میدان .در ذکق فوای .دیدی از صاحبدظقا می واه .که مدصف ز مخانهرز باشد .ز از رزی حس.
ز کخده به نوشتهها ی نگاه نکدد ،.بلکه در آ تعمّذ کدد ،.تا بفهمد .هق چه در عالم هست ،واسدت .اسدت ز بدق
اساس قانو حکمت ز دزّم فای.ۀ دنخوی است که هقک داستا های ق.رت ز شوکت لشکق مغول را بشدود ز فقما
الهی مبدی بق «التلقوا بِاَی.یکم الی التهلکه» 11را م ّ.نظق آرد ،میفهمد .کده همده چخد در ید .قد.رت ز بده حکمدت
.است ز این شوکت این ها ناپای.ار است ز وشی ز ثقزت آ سبب غقزری است که انسدا را از راه راسدت
مدحقف میکد .زبع .از آ عذاب الهی میرس .ایدکه بدا به حکمت .ا مغوال آم.ن .اما از آنجا که هخ شوکتی در
این دنخا پای.ار نخست ،پ سلطدت آنها هم پای.ار نخست همچدخن ،ایدکه هق چه بق سدق ایقانخدا آمد.ه نتخجدۀ کفدقا

ارتباط ساختار متن روایی تاریخ جهانگشا با ساختار ذهن و اندیشه جوینی 7 /

نعمتشا در دزرۀ وارزمشاهخا است که .ا عقوبت ود را با قوم مغول بق آنها زارد کقده است نظدق شخصدی ز
بخد رازی است که قائل به سقنوشتی است که انسا بقای ودش رقم میزن.
به تعبخق از در هق دزرهای کفقا نعمت ز نخوت ثقزت ز رفاه ،مقدم را از ازامق الهی دزر میکد .در عه .ندوا،
یوفا دریا ز در عه .ثمود ،قوم عاد را عذاب میفقست .بدابقاین تها م مغوال عذابی الهی است از سوی .ا بدقای
آگاه کقد مقدم ز این موضوع را حتی از قول ود چدگخ ا هم میگوی .که «من عذاب .ا ام اگدق شدما گداهدا
ب ر نکقدتی .ای چو من عذاب را به سق شما نفقستادی( »1۲هما )۲15 :
به عالزه ویدی از حکمت ز واست .ا بقای کاستن از شکوه ز هخبدت مغدول هدم اسدتفاده کدقده اسدت از
تسلّط مغوال بق ایقا را نه بواسطۀ ق.رتشا  ،بلکه به واست .ا میدان .ز با بخا ایدکه مغول پخ از آنکه کدوس
دزلت چدگخ ا ز ازرزغ از فقزکوبد .کارشا بق چه مدوال بوده است ،به این مطلب اشاره میکد .که«کا َ ذلِک عَلی
اهللِ یَسخقا  »16ز این یعدی ،نه مغوال آ چدا ق.رتی داشتد .که بق ایقانخا پخقزز گقدن .ز نه ایقانخا آ چدا ضدعخف
ز ذلخل بودن .که مغلوب مغول شون .اینها همه از واست .است از اشاره مصلحت .ا در دیباچۀ از ،نمیتدوا
.ازند .در تداری بدازر دارد ،امّدا بدقای
گفت که صقفاً تابع مشخّت گقایی است ویدی بدا بق بازر دیدیاش به نق
انسا هم در سقنوشت زن.گیاش ،نقشی .ی قائل است از این بالی انما سوز را که بق سق ایقانخا آم.ه است،
تا حّ.ی بق اثق بیکفایتی ز بیت.بخقی ود ایقانخا میدان .رزی اعتقاض از به سلطا محم .وارزمشاه هدم هسدت
که «بیتفکّق به اباحت و ایشا (تجار اتقار) مثال داد ز مال ایشا حالل پد.اشت ز ن.انسدت کده زند.گانی حدقام
واه .ش .بلک زبال ز مقغ اقبال بی پق ز بال (»14هما  )16۸ :به تعبخق بهار از« ای به ای هقچد .بسخار مختصدق،
مسائل فلسفی ز اصول صحخح ا تماعی ،در علل حقخقی شکست وارزمشاهخا ز انققاض م.نخّت ایقانخا  ،در بقابدق
حادثۀ تاتار ز علتهای زاقعی دیگق ،در پخشقفت کار چدگخ ز اتباع ونقی از آزرده است» (بهار)5۲ /6 :16۸4 ،
در ادامۀ همخن بخ میگوی« :.مغول متعّقض ادیا ز ملل نهان .بلک مُقویا ان ».ز بقای بقها پشتخبانی مغدول
از دین اسالم این آیه را میآزرد «اِ َّ اهلل لخؤی .هذا ال.ین بقومٍ ال الق لهدم ( » 15دویدی )166 /1 :16۸5 ،ز از ایدن
نظق مقویّ دین ان .چو .ا گفته که دین را به دست قومی ظالم آشکار میکد .ز مسلّم است که مدظور از قومی کده
بهقۀ زافقی از خق ن.ارد ز ظالمد ،.مغول است
از یقفی عطا ملک که نتایج حملۀ مغول را تا آ ق عمق دی.ه است ،این حمله را بقای پخشقفت اسالم مؤثق مدی-
دان 16.زیقا چدگخ ا شخصاً تمامی حاکمخّت مدغول را در ایقا بقققار نکقد ز این امق به نوۀ از هالکو س قده شد.
که در تسخخق بغ.اد ،آ دقین دلخفه عدباسی را به قتل رسان .ز ایقا  ،مقک حکومت مغدولی ،معدقزف بده ایلخاندا ،
گقدی .پ شای .اگق حملۀ مغول نبود ،قده گفتما های دیدی ز سخاسی ،یعدی ص.ای اقلخّتهای دیدی ز معقفتی کده
در زیق یوغ ام قاتوری زسخع ز سقکوب گق عباسی بودن ،.ا ازه ابقاز ز ود پخ.ا نمی کقدن .همانطورکه بق دی یکدی
از دالیل توسعه ز رش .مذهب تشخّع را ،حمله مغوال می داند16.
ویدی در تاریخ به صورت غخق مستقخم ز در پوش آیات ققآ ز نثق مصدوع ،اظهار نظدق دود را در مدورد
این رزی.اد تل بخا کقده است نگاه از به اکثق رزی.ادها در تاری هانگشدای دویدی نگداهی انتقدادی ز حقخقدت-
ویانه است شای .بخشتقین انعکاس ان.یشۀ به ظاهقمشخّتگقایانه در نظام فکقی ویدی در موضوع تها م مغول بده
ایقا  ،نمایا شود که البته این ظاهق امق است گویی پداهگاه نویسد.ه قضا ز ق.ر محتوم .ازن .ز اسقار غخب اسدت
شای .بتوا گفت بسخاری از رزی.ادهای تاریخی که مور ا بقای تو خه آنا به مشخّت الهی متوسل میشون .در زاقع
علّت دیگقی دارن .تاری نگار ،در بازنمایی این رزی.ادها (که تودۀ مقدم مستقخم از پخام .آ ص.مه دی.هان .ز هدوز از
ود ز انتقال آ به دیگقا ز بدقای ایدکده از نداراحتی آ زاقعده بده درآیدد ،.آ را
نتایج آ بخم دارن ).بقای آرام
مشخّت ز واست الهی میدان .ز از این یقیذ ود ز مخایب را آرام میکدد .ایدن زاکدشدی صدقفاً عدایفی ز غخدق
تاریخی است ز نبای .از آ به عدوا تاری ان.یشیِ گذشته یاد کقد
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به این تقتخب ،این احتمال هم ز ود دارد که این رزیکقد ،به مدظور ع ّت نف ز رزحخّه داد به ایقانخا انتخاب
ش.ه باش« .اگق از شکست در بقابق قوم بخگانه را در نتخجۀ رفتار قوم ود ز بیکفدایتی حکدام ز ضدعف دگجویدا
ود ز قوم میش.ه است از با استم.اد از حکمت .ا به بهتقین نحو هم
ایقانی ب.ان ،.مو ب کاه عّ ت نف
از ع ّت نف ایقانخا دفاع میکد .ز هم تو خهی بقای ایدن حملده مدیآزرد »(ازرازاندی )161 :166۲ ،ایدن هدم بُعد.
دیگقی از تاری نگقی از میتوان .باش.
عطاملک در تاری ود با بخا آیات ققآ  ،به کشف رزابط علّی بخن پ.ی.ههدا ز تحلخدل آنهدا مدیپدقدازد البتده
استفاده از آیات ققآ ز متو دیدی ز تمسّک به آنها ،در تبخخن ان.یشههای کالمی ز سخاسدی در آ عصدق شدایع بدوده
است ز ا تصان به ویدی ن.ارد افقادی چو ؛ رشخ.ال.ین فضل اهلل ،ابن اثخدق ز دیگدقا هدم گداهی بدقای تحلخدل
اسباب شکست ،پاسخی تق.یق الهی ن.ارن .عطاملک هم با استداد به آیات ز احادیث ود را از پقدا تن بده ایدن
رزی.اد معاف میکد .در حقخقت نگاه از به تاری تا حّ.ی متأثق از شقایط نامطلوب سخاسی -ا تماعی حاکم بق زمانۀ
ازست از با این رزش تاری نگاری توانسته ماهقانه تاری نگقی ود را بخا کد .از با زیقکی از یکسو حقدایذ رفتدار
مغول را بازگو میکد .ز از سوی دیگق در حفظ ا ز موقعخّت ود کوشخ.ه است
این رزحخۀ ظاهقاً مشختگقایانه چه ،به زاقع ،بازر ویدی بوده باش .ز چه بقای تو خه شکسدت ایقانخدا ز عد ت
نف بخشی به ایقانخا باش ،.چه بقای کم کقد شکوه مغوال باش .ز چده بواسدطۀ شدقایط سخاسدی  -ا تمداعی آ
زما  ،به هق حال ،در هما آغاز رزایت به رازی بقای بخا رزی.ادها کمک بسخار میکد .پخقنگ را قوی تدق ز مدا قا
را بقای رازی آشکار میکد .ز در ضمن نگقش ود را نخ بخا میکد .ویدی در رزایت تاریخ  ،با استداد به آیات
ققآ بق ی حقایذ تاریخی ز ملی را به صورت غخقملموس ز پوشخ.ه بخا مدیکدد .این نگدقش مدذهبی ز ملّدی ازرا
نشا میده .این نگقش در بخن تاری نگارا فارسی پخشخدهای یوالنی دارد
از آنجا که دین از عوامل ایجاد همبستگی ا تماعی است ،همواره در ان.یشۀ تاری نویسا ایقانی ،دیدن ز هویّدت
ملی با هم همقاهد .ز از مؤلفههای هویتی ایقانخا به شدمار مدیرزند .حتدی از معخارهدای اصدلی پدذیقش شداها ز
حاکما در مخا مقدم ایقا هستد« .ان.یشۀ تاریخی مور خن ،در یول تاری ایقا دستخوش دگقگونیهای عمد.های
ش.ه است در نخستخن س.ههای دزرۀ اسالمی ،کالمی – دیدی بوده است ،یعدی توضدخح ز تبخدخن حدوادث بدق پایدۀ
مسائل دیدی ققار داشت چدا که محم .بن قیق یبقی ،نویسد.ۀ تاری القسل ز الملوک ،از این شدخوه پخدقزی کدقده
است با استوار ش .قیا های قدگقای س.ههای چهارم ز پدجم ،ان.یشدۀ تداریخی نخد توانسدت ،بدخ از پدخ ،
مفهوم قد را به مثابۀ عم.هتقین مفهوم تاری نویسی مطقا کد .ابوعلی مُسکویۀ رازی ،در دیباچۀ تجدارباالُمَدم ،بدا
فاصله گقفتن از تاری نویسی کالمی-دیدی ،توضخح مبتدی بق قدِ حوادث تاریخی را ز هۀ همدت دوی قدقار داد
در همخن دزرا  ،عم.ۀ نوشتههای تاریخی دزرۀ باستا . ،اینامهها یا سِخَقالملوکها ،به زبا عقبی تق مه شد .ز در
دستقس تاری نویسا آغاز دزرۀ اسالمی ققار گقفدت ز همدخن تداری نویسدا مدواد آ د.اینامدههدا را بده عددوا
ان.یشهای نو ز «ملّی» تفسخق کقدن .ز ،به ایدن تقتخدب ،شداهقاه اسدتقالل «ملّدی» ایقاندی در فلسدفه ،ان.یشدۀ سخاسدی
ایقانشهقی ز ان.یشۀ تاریخی هموار ش( ».یبایبایی)641-666 :1665 ،
در زاپسخن دهه های س.ۀ چهارم ،حکخم ابوالقاسم فقدزسی ،سقاید.ۀ قدنامۀ ایقانی ،با بهقه گقفتن از تواناییهدای
زبا ز ادب فارسی ،تاری پهلوانی ،حماسی ز زاقعی ایقا زمخن را در بازپقدا تی قدمد.انه در قالدب زبدا فارسدی
ریخت ز دزرۀ نویی از آگاهی «ملّی» در ان.یشۀ تاریخی ایدقا آغداز شد .البتده «در شداهدامه از تقکخدب دیدد.اری ز
شهقیاری سخن گفته ش.ه است چو شهقیارا از موهبت فقّ بهدقهمد.ند .پد شدهقیارا مبددای اید دی دارند» 1۸.
(کاتوزیا  )1۲6 :1666 ،یعدی دین ز آگاهی ملی با هم در شاهدامه ظاهق میشود با ابوالفضل بخهقی ،تقکخب ب.یعی از
ان.یشۀ تاریخی ز نثق پارسی بدخا گقفت بخهقی بدخادگذار تاری نویسی ایقانی به زبا «ملّی» در دزرۀ اسالمی میشود
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«با پایا یافتن عصق زرین فقهدگ ایقا ز با آغاز دزرۀ ززال ان.یشه ،ان.یشۀ تاریخی نخ مدحددی ززال ان.یشده ز
انحطاط تاریخی ایقا را دنبال کقد ز ،س.ههای مخا یورش مغوال  ،تدها تاری نویسا انگشتشماری توانستد .سددت
ان.یشۀ تاریخی آغاز س.ۀ پدجم را دنبال کدد .در این ا تدها میتوا از تاری ها گشای ویدی نام بدقد عطاملدک
ویدی توانست با بهقه گقفتن از ظقایف فن نوشتن ز زارد کقد استادانۀ آیات ققآ تدشی مخا مدتن نثدق فارسدی ز
عبارات عقبی ،از سویی ،ز شعق ز نثق ،از سوی دیگق ،در نوشدتۀ دود ،تداری یدورش مغدوال را بدقای «مخد.زما
بیعدایت» بدویس ،.اما در ای ای آ دی.گاه ود را به گونهای بخازرد که تدها اهدل اشدارت بده آ بشدارت دسدت
یابد .ز دست کوتاه مغوال از نخل به ژرفای آ کوتاه باش(» .یبایبایی)641-641 :1665 ،
به این تقتخب تاری نگقی ویدی ،که آمخ های از تفکقات دیدی ،سخاسی ز ملّی است ،در نگدارش تداریخ کدامالً
آشکار است استداد از به آیات الهی در تاری نگاریاش نشا از همخن تاری نگقی است همچدخن «از بدقای محکدوم
کقد مغوال ز بخا ستم ز زحشیگقی آنا از آیات ققآ استفاده کقده است که در بق دی آشدکارا ز در بق دی بدا
دقت ز تأزیل قابل دریافت است » ( اتمی)66 :16۸6 ،
 2-2شخصیّتها در روایت جوینی
بع .از این مق.مۀ مفصل ،رازی به معقفی شخصخّتهای اصلی رزایت تداریخی دود مدیپدقدازد ازل از قدوم مغدول
شقزع میکد .به پخشخدۀ نه چد.ا آبقزمد .آنا اشاره میکد .موقعخت غقافخایی محل سکونتشا را به گوندهای بخدا
میکد .که گویی دزر از هقگونه م.نخّت ز نعمتی زن.گی میکقدن« .تتار را موضع اقامت زادی غخق ذی ذرع اسدت بدا
یول ز عقض دزر آ زیادت از هفت هشت ماهه راه » ( ویدی« )141 :16۸5 :قبل از قخام چدگخ  ،ایدا نده سدقزری
داشتد .نه حاکمی ،قبایلی از هم.یگق .ا بودن .با یک.یگق اتحادی ن.اشتد .اغلب بخن آنها دگ بوده است گاهی از
هم دزدی میکقدن .ز ززرگویی ز فسذ ز فجور را از صفات مقدانگی میداشتد .پوش آنها از پوست سگ ز موش
تأمخن میش.ه است وراکشا از گوشتهای حقام ز مقدار بوده است ز تدقالتشا از مخوۀ در تی کداج کده قسدوق
مینامد .که در همه ا رش .نمیکقده به هق حال ضخذ حال ز ناکامی زبال بودن .تا رایت دزلت چدگخ ا افقا تده
گشت ز از مضایذ ش.ت به فقا ی نعمت رسخ.ن .از بخابا درزیشی به ایوا وشی از عذاب مقخم ه دایت نعخم ز
کار مغول از آ مضایذ ز تدگی به چدخن زسعت ز نخکی رسخ.ه است» (هما  )146 :سقگذشدت قدوم مغدول در قلدم
مورخ ایقانی بخا هجوم ،سقکوب ،شقارت ،سقکشی ،کشتار ز چ ازل است از مغوال را مقدمدی بدی اصدل ز نسدب
معقفی میکد .که ماند .گخاها هقزه رزیخ.هان.؛ اگقچه در بخ هایی در ظاهق در پی ستای آنا است اما بدا تعمدذ
در تاری هانگشا ب.گویی قوم مغول به چشم می ورد
 2-9نیروی تخریب کننده
ویدی ماند .یک داستا نوی ماهق بع .از توصخف مغوال ز توصخف چگونگی حاالت آنا  ،رزایت تاری دود را
از حالت تعادل ارج میکد .ز نخقزی تخقیب کدد.ه رزایت را با زاقعۀ اتقار بخا مینمای .ما قا از ایدن قدقار اسدت
که گقزهی از بازرگانا به سمت مغوال می رزن .بقای تجارت ز در بازگشت معی از بازرگانا مغول هم با آنا به
ایقا می آید .بقای معامله زقتی این گقزه به شهق اتقار رسخ.ن .امخق آ ناحخه بق اثدق کد.زرتی کده از ایدن بازرگاندا
مغول داشته آنها را توقخف میکد .ز بق اثق تصمخمی بیفکق از سلطا محمد .معدی از آنهدا را مدیکشد .بده تعبخدق
ویدی « نه تدها آنها که هانی را زیقا ز عالمی را پقیشا کقد ز لقی را بی ا ز ما  ،به هق قطقۀ ونی از ایشا
خحونی رزا ش .ز قصان هق تار موئی ص.ه ارا سق » ( ویدی  )16۲ :16۸5بق به چدگخ میرس .ز لشکق مهخا
میکد .بقای حمله به ایقا ز سلطا محم .هم لشکق آماده میکد .بقای دگ دگ ز درگخقی شقزع میشود
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 2-4وضعیّت میانی
در زضعخّت مخانی رزایت ،رازی به تسخخق شهقهای ایقا توسط مغوال اشداره مدیکدد .قابدی شدهقهای ایدقا در
توصخفات از به گونهای است که دل هق ایقانی را به درد میآزرد قلمقز غقافخایی ایقا تجسّمی از هویّت ملّی ایقا
است از با ذکق آبادانی شهقها زضعخّت ز نقشۀ آنها را تقسخم میکد .در توصخف این شهقها نهایت تواندایی دود را
بکار میبقد
در توصخف سمققد .میگوی« .معظمتقین بقاع مملکت سلطا به فسحت رقعه ،وش تقین رباع به یخدب بقعده،
ن هتقین بهشتهای دنخا ،هوای از به اعت.ال مایل ز آب را لطف باد شمال شامل» ( ویدی)۲۲4 :16۸5 ،
در ذکق استخالن بخارا میگوی« .از بالد شققی قبه اسالم است ز بمثابت م.یده السالم سدواد آ بده بخداض ندور
علما ز فقها آراسته ز ایقاف آ به یدقف معدایبی پخقاسدته ز از قد.یم بداز در هدق ققندی مجمدع نحداریق علمدا هدق
دین»(هما )۲11 :
از در نگارش این بخ ها ،زیبایی ز تصدّع زبا فارسی را به رخ کشخ.ه اسدت از زبدا فارسدی بده عددوا زبدا
ایقانخا استفاده میکد .ز با بهکاربقد تمامی آرایههای ادبی ز بقای زیباتق کقد این زبا میکوش .تدأثّق از در قالدب
زبا شاعقانه تبلور مییاب .زبا فارسی هم محور اصلی هویّت ایقانی محسوب میشود ز از عمد.هتدقین محورهدای
تاری نگقی ز تاری نگاری ویدی است نگارش تاری هانگشا به زبا فارسی گامی در تکامل ود آگاهی تاریخی
ز ملّی مورّخ محسوب میشود حتی انتخاب سبک مصدوع بقای نشا داد پقمایگی زبدا فارسدی بده ندوعی اظهدار
فضل از سوی نویسد.ه است ویدی از زبا به عدوا اب اری ماهقانه بقای رزایت پدقدازی اسدتفاده کدقده اسدت «از
بقای بخا ان.یشهها ز اعتقاضها گاهی زبا ادبی ز شگقدهای ادبی را دستازی ققار میده .از بقای بخا موضدوعاتی
از قبخل سفاکی ز ونقی ی مغوال  ،ذکق زیقانی شهقها ،نابودی کتابخانهها ز پایمالی ناموس با شدخوههدای مسدتقخم ز
غخقمستقخم از زبا استفاده میکد ( » .اتمی)۲6 :16۸6 ،
از در البه الی نثق م یّن ود در توصخف دگها ز تسخخق شهقها به حماسه سقایی میپقدازد در تشبخه قهقمانا
حماسی ز اسطورهای به سالیخن وارزمشاهی با استفاده زیقکانه از شداهدامه ز گدجاند .ابخدات آ در دای دای
کتاب ،گام ب رگی در احخای مج.د حماسه ها ز افسانههای ایقا بقمیدارد
امخق جد ،.تخمور ملک را با رستم دستا مقایسه میکد .اگق رستم در زما از بودی غاشدخه داری از نکدقدی
( ویدی)۲/51 :16۸5 ،
در توصخف س اه اع امی سلطا محم .به سمققد .اظهار میدارد «اسفد.یار رزیخن تن ،ز م تخدق ز لبدۀ تخد سددا
ایشا را میدی .ز چارهای تسلخم ن.اشت (هما )۲۲4 :
الل ال.ین را سهقاب ز گقگخن ز مغوال را افقاسخاب می وان .ز مقازمت از را یادآزر مقازمت ایقانخا در بقابق
تورا میدان( .هما )46۸/۲ :
بخشتق اشعار شاهدامه در تمجخ .حماسی از سلطا محم .است
اگق بشدود نام افقاسخاب» (هما )166 :
«شود کوه آهن چو دریای آب
حماسی تقین قسمت هانگشا ،توصخف ویدی از نبقد پقزا است که سلطا محم .پخقزز میشدود ز امخد.ی در
دل ایقانخا بو ود میآی .ویدی از این ابخات استفاده میکد:.
که هم با گهق بود ز هم تخغ ز » (هما )1۲6/۲ :
«ز هق سو س ه ش .بق از انجمن
از با توصخف شهقهای ایقا  ،با تلفخذ تاری ز اسطوره با هم ،به کار بقد نثق فارسی م یّن به آرایهها ز استفاده از
اشعار فارسی اصلی تقین کتاب حماسی ایقا  ،شاهدامه ،در البهالی نثق ود ،بقای حفدظ هویّدت ز ملخّدت ایقاندی در
مقابله با سلطه وییهای عداصق غخق ایقانیِ مغول ،ایستادگی کقده است عطاملک ،ویشدتن ایقاندی دود را بدا ذکدق
حماسههای فقدزسی از زیق فشارهای سخاسی – ا تماعی مغول ،بخقز می آزرد ز نمایا میکد.
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 2-5نیروی سامان دهنده
ویدی در متن تاری هانگشا ،نوعی کشمک را توصخف میکد .که بخن دز عامل عم.ه است قدوم ایقاندی ز قدوم
مها م(مغول)؛ نتخجۀ آ  ،شکل گخقی فقهدگی .ی .از .ال این دز دشمن است این یدقز فکدق یادگداری از ایدقا
باستا ز ثدویّت است صحدهای از نبقد بخن خق ز شقّ ،که فق ام آ قابل پدخ بخددی اسدت در بق دورد دز قدوم بدا
یک.یگق ،زقتی از هت استع.اد فطقی ز رزش زن.گی بخن آنها تفازت باش.؛ مسلماً غلبۀ نهایی بدا قدومی اسدت کده
ت.بّق ز سخاست بخشتقی دارد ،متکّی به مآثق تاریخی بخشتق (اصدالت بخشدتق) اسدت ز زبدا ز ادبخّداتی دارد کده در آ
داستا های پق افتخار گذشته است ز با یادآزری آنها پخون .ز ارتباط ود را با گذشتگا استوار میکد .این اتّفداق در
رزایت تاریخی هانگشای ویدی به عدوا نخقزی ساما دهد.ه عمل میکد.
از یقفی مخارج ز مصایبی که دگ بقای ایقا به بار میآزرد ،سقانجام ملّت ایقا را متقاعد .مدیکدد .کده بدقای
دزری از بینظمی ز زحشیگقی ،که در حکومت مغول بود ،بای .به یک اتّحاد با این قوم بخگانه بقسد.؛ اتحدادی کده
ذ کسی پایمال نشود مدشأ این مصالحه فقهدگ ز رزحخّدۀ تققّدی واهاندۀ ایقاندی اسدت دودی انگاشدتن
در آ ح ّ
دیگقی ،در هانگشا ،به گونهای است که به بقتقی ایقانخا در مقابل مغوال تو ّه میشود این ودی انگاشتن قدوم
غخق ایقانی؛  ،قبالً هم در تاری ایقا اتفّاق افتاده است ز شالودۀ اصلی تفکّق ویدی است از اقوام تقک را کده سدالها
در ایقا حاکم بودن .ز فقهدگ ایقانی  -اسالمی گقفتهان ،.ایقانی تلّقی میکد .ز با ایجاد یا بقققاری شباهت بدخن آنهدا
ز شخصخّتهای اسطورهای ایقانی ،به دنبال اثبات ودی انگاشتنِ وارزمشاهخا تقک است
با سقوط الفت بغ.اد به دست مغوال  ،ویدی در تاریخ  ،مغوال را به ذهدخّت ایقانی ود ن دیک مدیکدد .ز
به آنا امۀ ایقانی میپوشان .با نقل قسمتی از آیات «توتی المُلک مَن تَشاء ز ا َّ االرضَ یورثُها مَن یشاءُ مِن عبدادِه»
حکومت مغوال را واست ی دا معقفی میکد .ز سعی در اثبات فقّه ای دی مغوال دارد ز این در پداداش د.متی
است که مغوال به ایقا ز استقالل آ از الفت عباسی میکدد.
ازکتای قاآ مغول ،صاحب ققا ز همتقاز انوشخقزا تلقی میشود (رک ویدی )661/1 :16۸5
کخوک با اشعار فقدزسی ستای میشود ز لقب شاهدشهی میگخقد ز کاله مهی به سق میکدد( .رک همدا -646 :
)656
اگقچه مغول توانست آبادیها را از مخا بقدارد زلی نتوانست ملخّت ایقا را از بخن ببقد زبا فارسی ،دین اسدالم،
آداب ز سدن ایقانی پا بق ا مان.ن .ز پ از غلبۀ مغول ز اقامت آنها در شهقها مغوال  ،مغلوب آداب ز فقهدگ عامّده
ش.ن .این رزن .در دزره رشخ.ال.ین فضل اهلل ز مسلما ش .غازا ا تش.ی .میشود این راهکار نوعی عبدور از
مانع(مغول) در مسخق تکامل(ایقا ) است به رغم بینظمیها ز بیسامانیها ،ایقانخا راه تکامل را دنبال میکددد .اگدق
چه این تکامل ت.ریجی ز این افذ دزر است زلی ش.نی است اساساً علّت پخ.ای این تاری ها همخن امخ .بده آیدد.ه
است
به نظق میرس .تاری نگقی ویدی هم همخن بوده است از از البهالی زیقانیهدا بده دنبدال سدا تن ایقاندی تدازه
است در زاقع ان.یشۀ از در تاریخ نوعی سازن.گی ز احخا است نه زیقانگقی نوعی نظم داد به ازضداع نابسداما
آ رززگار به همخن هت با بسام .باالیی از شواه .شعقی شاهدامه در تاریخ استفاده میکد .ز با همدبن امخد .بده
آید.ه است که در بقابق شقازتهای قوم مغول ،باز هم ایقانخا از کوش نمیایستد .ز با چاره ویی بده قدوم مغدول،
رنگ ایقانی میبخشد .فقهدگ ایقانی را در قلمقز حکومت مغول گستقش میدهد .ز در تغخخق عادات درّند.ه دوییِ
مغول نق اساسی دارن.
 ۲-6زضعخّت فق امخن
با تورّق تاری هانگشا ،ق.رت در ظاهق به دست مغوال فاتح است اما با تحلخل دقخذ رزایت آ متو ّه سخطقۀ
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تفکّق ملّی -مذهبی ایقانی ،که بقآم.ه از فقهدگ ایقانخا است ،میشویم؛ یعدی ق.رت ،نخقزیی نخست که قوم غالب بدق
قوم مغلوب تحمخل میکد ،.بلکه نخقزی درز یک امعه است که به تعبخقی هویّت ملّدی آ امعده اسدت رزحدی
یک ارچه ز تک ص.ا که حاکم بق امعه است چخ ی که حکومت مغول عا از بقققاری آ بود
زضعخّت پایانی رزایت تاری ویدی ،نشا داد هویّت ایقانی ز بقمال کدقد رم گدا هدای هدویتّی اسدت در آ
رززگار از سویی هویّت مغوال ز از یقف دیگق هویّت ایقانی با هم در رقابت بودن .امدا دیدقی ن ایخد .کده فقهددگ
ایقانی هما یورکه در گذشته اقوام مها ق تورانی ،تازی ز تقک را در ود دذب کدقده بدود ،قدوم زحشدی تتدار را
مقهور هویّت وی کقد ز بخشتقین مقازمت را از ود نشا داد
هانگشای ویدی ،نقطۀ عطفی در راه هویّتنگاری ان.یشۀ تاریخی ایقانی است عطاملک در تاری نگاریاش به
دنبال نشا داد هویّت ود در آیخدۀ غخق است فقهدگ ز هویّت تاریخی مغول را نشا میده .تدا بق سدتگیهدای
هویّت ایقانی را به نمای بگذارد از با نگارش تاری مغول در زاقع طّ تمدای ی بدخن فقهددگ ز تداری ایقاندی بدا
فقهدگِ اقوام غخق ایقانی ایجاد کقده است از با بق سته کقد هویّت ز م.نخِّت قوم ایقانی ،اب ار مقازمت به مقدم ود
میده .ز ان.یشۀ تج.ی .حخات را در بخن مقدم اشاعه میده .گویی نگارش تاری مغدول ابد اری شد.ه بدقای نشدا
داد فقهدگ ز عقای .شن این قوم ز نمای تقابل تاری ز فقهدگ ایقانی در بقابق آ
در نتخجه م.ل ز یقا رزایتی تاری هانگشا به شکل زیق است:

وضعیت آغازین:
نکوداشت روزگار گذشته و
نکوهش این روزگار و بیان
اولین مولفههای هویتی
یعنی دین و فرهتگ

نیروی تخریب کننده:
واقعۀ اترار و حملۀ مغول به
ایران و جنگ

وضعیت میانی:
بیان قلمرو جغرافیایی و اشاره به
تخریب شهرها و توصیف آنها با
زبانی هنرمندانه ،توصیف
پهلوانیها و حماسهآفرینیهای
ایرانیان از طریق نمادهای
اسطورهای.

وضعیت فرجامین:
نمایان ساختن هویت ایرانی از
البه الی تاریخ مغول و
حاکمیت هویت ایرانی بر
هویت مغول.

نیروی ساماندهنده:
تصمیم ایرانیان برای آبادانی
مجدد ایران و ساختن ویرانیها
از طریق خودی انگاشتن
مغوالن
.

با تقسخم مدحدی رزایتی این اثق تاریخی ادبی ،فقضخّۀ ما مبدی بق سدا تار داسدتانی-رزایدی آ ثابدت مدیشدود ،چدو
بسخاری از زیوگیهای سا تاری داستا از مله رازی ،شخصختها ،زضعخّت ازلخه ،نخقزی تخقیب کددد.ه ،زضدعخّت
مخانی ز موقعخّت پایانی در این تاری هست اما بقای کشف نخقزی ساما دهد.ه بای .از سطح ،به الیههای معدادار متن
رفت ضمداً متو ّه میشویم که هویّت در هانگشای ویدی ،از قده رزایتهایی تشدکخل شد.ه کده بدقای آنهدا از
گفتما های مو ود در فقهدگ بهقه میگخقد؛ ماند .زبا  ،سقزمخن ،دزلت ز دین
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نقطۀ آغاز حدقکت ویدی ،در مسخقبق سته کقد این هویّت ودی بدق دیگدقی ،نظدام زبدا ز اسدتفادۀ کدامالً
استادانه از آنست همانطورکه که در آغاز پوزه ذکق ش ،.شگقدهای ادبی از به گونه ای که گویی بده دنبدال تفدا ق
با زبا فارسی در بقابق قوم مغول است
عدصق بع.ی سقزمخن ز زین است ،سقزمخن ز هقچه به آ مقتبط میشود؛ شامل اک ،مدقدم ،دیدن ز فقهددگ
آنها نسبت به یدقف مدقابل (بدخگانه)؛ شدخوۀ ویدی در این مورد در رزایت قابل تأمل است:
از شهقهای ایقانی پخ از حملۀ مغول با مالتی بسخار زیدبا ز مد یّن به آیات ققآنی ،مثدالهدا ز اشدعار عقبدی،
توصخف میکد.؛ چدانکه در آغاز «ذکق زاقعه وارزم» چدخن میآزرد« :ز این نام ناحخت است ز نام اصلی آ ق انخه
است پخ از تقلّب ایام ز دهور حُکم بَل.هٌ یدَخِّبهٌ زَ رَبدُّ غَفُور داشدت ،مققّ سقیق عالم ز مستققّ مشاهخق بدی آدم بدود،
اکداف آ اکتاف اشقاف دهق را حازیش.ه ز ایقاف آ یِقاف رززگار را ظقزف آمد.ه بها ما شِئتُ مِدن دیدنٍ ز دنخدا
حسب حال آ بقعه ش.ه؛ دُوَارَزمُ عدِد.یَ دَخقُ البِالدِ /فَال اَقلَعَت سُحبُها المُغِ.قَه » ( ویدی)66/1 :16۸5 ،
در تمام کتاب ،یاد از گذشتۀ پق شدکوه ایدقانی با شهقهای آبادش ز افسوس ز دریغ بق زیقانی ز ازضاع نابسداما
کدونی آ مشاه.ه میشود که نشا از عالقۀ زافق از بهسقزمخن ایقا است
یدداد اسددایخق ایدددقانی ز زصدددف اغددقاقآمخ د لشددکقیا ِ ددودی دیدد.ه مدددیشددود« :سدددلطا چددو از معقکدده
بازگشت سمققد .را بص .ز ده ه ار مقد تخصخص فقمود که اسفد.یار رزیخنتن اگق ز م تخق ز گ ارد سددا ایشدا
دی.ی عج ز اما حخلۀ دیدگق ند.انستی ز پدجاه ه ار تازیک از مدفقدانی کده هقیک فی نفسه رستم زقدت ز بدق
سقآم.ۀ لشکقها بودن( » .هما )61/1 :
 6نتخجهگخقی
تاری رزایت تسلسل زار رزی.ادها است ز مورّخ بدا به گ ید رزی.ادها در سا تار ذهدی ود به ر .ادهای گذشته
نظم میده .ز آنها را رزایت میکد .رزایت تاری شکلی از تبخخن ز تفسخق تاری است که ارتبایی دزسویه بدا بخدد
مورخ دارد
در این پوزه با بقرسی یقا رزایتی هانگشا به محتدوای درزندی آ پدیبدقدیم عطاملدک دویدی از معد.زد
فقهخختگا بازمان.ه از حملۀ مغول است که بِقغم موقعخّدت حسّداس ددود ز اند.ان در دربدار ،بدا همکداری بدا
حاکمخّت مدغول ،از یقیذ نبوغ ز هوشمد.ی مدحصقبهفقدش ،با آگاهی نسبت بده موقعخّدت طخدق ز سقنوشدتسداز
رززگاری که در آ میزیسته ،به دفاع از ارزشها ز عقای .ز هویّت ملّی وی میپقدازد تاری نگدقی دویدی ،بدا
بقرسی مقاحل مختلف رزایت تاریخی از از رززگارش ،در سطوا ژرفسا تی متد قابل رؤیت است
نکتۀ مهم در تاری نگقی ویدی ،تو ه به آید.ه است از توانست با بخا رزایی تداری آ دزره ،بده افشداگقی از
ستم مغوال ب قدازد ز مقصود ود را به آید.گا مدتقل کد .این مؤیّ .این موضوع است که عطاملدک بده سقنوشدت
انسا ز ا تماع ود ز آید.ۀ نسلهای پ از ود اهمخّت میداده است پ تاری نگقی از مبتددی بدق آیدد.ه نگدقی
است بقای از ایدکه چه سلسلهای از بخن رفت ز چه قومی پخقزز ش .اهمخّت چد.انی ند.ارد ایدن موضدوع در تغخخدق
نگاه از به مغوال در زضعخّت ابت.ایی رزایت ز نقطۀ فق امخن کامالً مشهود است در نگقش ویدی ،کخفخّدت زند.گی
افقاد امعه ،ت.ازم حخات ارزشها ز استقالل ز هویّت ملی از همه چخد زا دبتدق اسدت تداری در نظدق از طّدی
مستقخم نخست فقاز ز نشخب ز پخ ز م دارد اما تصویقی که از سخق آ حاصل میشود ،تصدویق تد.ازم ز اسدتمقار
است نه توقف ز نابودی
ویدی ،تاری نگاری ود را در .مت زن.ه نگهداشتن هویّت ملّیِ ایقانی ققار داده اسدت ،بده احخداء ،تحدول ز
ت.ازم آ بقای آید.گا میپقدازد ز در پی سلطۀ این هویّت ملی بق هویّت مغدولی اسدت بداری هدم تاریخدگداری ز
رزایت داستا زار از آ دزره ز هم تاری نگقیِ مبتدی بق آید.هنگقیاش ،تو ّه مخایب را لب میکد.
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گفتدیاست ،تاریخدگاری فارسی که در ابت.ا با .اینامهها ز بع .از اسالم با تاری یبدقی شدقزع شد.ه بدود ،بدا
شاهدامه به ازج آگاهی ملّی رسخ .بخهقی به آ ز هۀ مذهبی داد ز ویدی با آمخ ش آگاهی ملّدی ز نگدقش مدذهبی،
سبب ت.ازم آ ش .اگق شاهدامه را نوعی اعتقاض در بقابق هجوم اعقاب ب.انخم که سبب مانا مان .تاری اسدایخقی ز
پهلوانی ایقا ش .بای .گفت اهمخّت تاری هانگشای ویدی کمتق از آ نخست در زماندهای کده چخد ی از آبدادانی
باقی نمان.ه بود ،ویدی توانست همچو ققدوسی باش ،.که از دل آت ز اکستق زیقانی مغول ،عداصق هویّت ایدقا
را که شامل زبا  ،دین ز سقزمخن است ،بخقز آزرد ز آ را به آید.گا بقسان.
نکتۀ دیگق ایدکه از یقیذ بقرسی رزایی تاری میتوا به فهم .ی.ی از تداری دسدت یافدت ز از آ بده عددوا
رزشی بقای شدا ت گذشته استفاده کقد غخق تحلخلی بود تاری گذشتگا ز مبتدی بود تاریخدگاریشا بدق مشدخّت
الهی ،نق.ی است که همخشه به تاری نگاری گذشته مطقا ش.ه است که با اثبات رزایی بدود تداری گذشدته از بدخن
میرزد ،زیقا در رزایت به تحلخل ز چقایی حوادث ز رزی.ادها پقدا ته میشود بدا بقرسدی رزایدی تداری مدیتدوا
چقایی بسخاری از حوادث را در البهالی نوشتههای تاریخی یافت
یادداشتها
 1اهدمخت دزرا مدغوال در تاری ایقا تا ایخست که حتی در دزرۀ معاصق هم تو ه مور خن ز ایقانشداسا ایقانی ز غقبی را به ود
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معطوف داشته است در این زمخده پوزهشهای گقانق.ری صورت گقفته؛ از ارزند.هتقین پوزهد های مقبوط به ایدن دزره ز بده قلدم
محققخن فارسی زبا کتاب«تداری مغول»تالخف عباس اقبال آشتخانی است
بقاز معتق .است «کتاب هانگشای یک تاری عمومی نخست ،بلکه تداریخی صوصی است کده حدوادث دزرا چدگخد ز ا د.اد ز
احفاد از را به همقاه سقگذشت دز دانواده از سدالیخن را کده در ایقا ز عدقاق بدا چدگخد بده ددگ درآمد.ه بودند ،.ثبدت کدقده
است»(حکمت)61 :1656 ،
اصطالا «تاری نگاری» ( )historiographyکه از یقیذ متو غقبی به زبا فارسی راه یافته ،به معدای رزش نگارش ز ت.زین تاری
است نگارش تاری «در هق ملّتی از زمانی آغاز میشود که تاری آغاز میشود البته نه تاری به معدای سقنوشت ،بلکه اگدق ملّتدی در
موقعخّتی ققار گقفت که ود را در دنخا به نمای گذاشت ز حوادثی به ز ود آزرد که آ حوادث نه تدها در دا ل ود ملدت ،بلکده
در همسایگا ز در ها مؤثق زاقع ش .تاری نگاری از همخن موقع در مخا آ ملت آغاز میشود یعدی تاری  ،از زمانی که یک ملّت
از درز چارچوب مملکت ود پا فقاتق نهاد ز در همسایگان تأثخق گذاشت » (زریاب )45 :16۸6 ،میتوا گفت هق امعهای تاری
انّ ود را دارد ،تاریخی که مبتدی بق هویّت ملّی ز فقهدگی انّ هما امعه است ز تاری نگاری به تعبخقی «نشا داد سدخق
تحول ز تطور مفهوم تاری در ان.یشه ز بقداشت تاری نگارا ِ هق گقزه ان یا دزرۀ ان است» (رززنتال)16 :1666 ،
تعبخق تاری نگقی ( )historicismدر ارزپا به معدای «تأمل در حکمت ز غایت زقایعی است که بق سق ملتها رفته که از ازا دق قدق
هج.هم مخالدی باب ش.ه است »(هگل )16 :1656 ،میتوا گفت مدظور از تاری نگقی چخ ی فلسفۀ تاری (در معدای کالسدخک
آ ) نخست زرینکوب هم به صورت تلویحی همخن معدا را بقای آ بخا میکد« :.آنچه شور ز شوق عامه امقزز از تاری یلب میکد.
تدها شدا ت گذشته نخست؛ معدی ز ه.ف گذشته ز آید.ه نخ هست ،تاری نگقی ،همخن نکتهای است که فلسفۀ تاری را تو خده مدی-
کد( ».زرینکوب )16۸ :166۲ ،از در ای دیگقی میگوی« :.فلسفۀ تاری یا تاری نگقی می واه .از تاری کده تدوالی رزید.ادهای
ئی است ،مقولهای کلی استخقاج کد .ز شکی نخست که فقط زقتی میتوان .به شخوۀ علمی از حقکت تاری ز نخقزی محدقک آ ز
تمام آنچه سقنوشت انسا  ،فقهدگ ز تم .ازست ،سخن بگوی .که با اتکا بق شخوۀ تاری نگاری عخدی به تحقدذ تداری نگدقی علمدی
دست یاب(» .زرینکوب)44 :166۸ ،
در بویخقا ،ارسطو است.الل میکد .که «بق الف متو ادبی که امق کلی را بخا میکد ،.تاری امق ئی ز ان را حکایدت مدیکدد» .
(ارسطو ) 1۲۸ :16۸6 ،ز فقق بخن تاری ز ادبخات از دی .از این است که ازلی گ ارش آ چخد ی اسدت کده در زاقعخدت رزی داده ز
دیگقی گ ارش اموری است که ممکن است رزی ب.ه .پ اگق کتاب تاریخی به شکل متو ادبی(شعق ز نثق) نوشته شدود بداز هدم
محتوای آ غخق ادبی است با تو ه به آراء ارسطو که قق ها بق ان.یشه ز تفکق غقبی حاکمخت داشت ،همدواره تداری ز داسدتا (متن
ادبی) دز امق متفازت تلقی میش.ن .اما نکته ایدجاست که در ادبخات ز بخصون در داستا هم ماند .تاری با گ ارشی از ما قاهدای
زن.گی که بقسا ته(تخخلی) از چشمان.از نویسد.ه است ،سقزکار داریم پ دیگق تاری فقط «بخا یک امق ئی ز ان نخست»
« تاری از امق ئی حکایت دارد ز امق ئی عبارتست از کاری که شخص معخدی چو آکلخبخادی کقده یا ما قایی که بقای از انفاق
افتاده است »(رک ارسطو فن شعق ،تق مه زریدکوب )1۲6-1۲۸ :16۸6

ارتباط ساختار متن روایی تاریخ جهانگشا با ساختار ذهن و اندیشه جوینی 15 /

 6از ق.یم میگفتد .تاری  ،گ ارش قطعی از ر .ادهای زاقعی گذشته است ز ادبخّات ،توصخف تخخّلی امور به زبا ادبی
 ۸از مخا این نظقیّهپقدازا .ی ،.زایت از افقاد بق سته در حوزۀ فلسفۀ تاری است از دی.گاه مبتدی بق رزایت ود دربارۀ تاری را ،به
تفصخل در کتاب مشهورش با عدوا فقاتاری مطقا کقده است به اعتقاد زایت« ،رزایتهای تاری نویسدا از گذشدته ،داسدتا ماندد.
است ،این داستا سا ته ز پقدا ته مورخ است ،که به یقز ا تداب ناپذیقی دارای سا تار رزایی ز بعضاً شاعقانه بوده ز انسجام آنهدا
به زبا ِ صوری که دبههایی از رزایت را به آ می بخش ،.بستگی دارد » ()86:1978 ،White
 6این دی.گاه پسام.ر که نوشتههای مور ا همگی ماهختی زبانی دارد ز لذا نمیتوان .به زاقعختهای بخقزنی ار اع کد ،.ریشده در آراء
سا تارگقایا ز پساسا تارگقایا دربارۀ زبا دارد
 11گقزهی بع .از ایشا انشخن ب .ش.ن .که نماز را تقک کقدن .ز شهوات را پخقزی کقدن.
 11به دست ود ود را به هالک میفکدخ.
 1۲ممکن است این قول دقخقا از چدگخ صادر نش.ه باش .ز ویدی چدخن تفکقی را که در امعه آ رززگار بود ،فشقده سازی کقده ز به
چدگخ نسبت داده است
 16این کار بق .ا آسا است
 14این ما قا در تاری ادبخات ایدگونه آم.ه است که چدگخ ا در آغاز امق مطلقاً قص .حمله به بالد ایقا را ن.اشت ز به همخن هدت
هدگامی که فقستادگا وارزمشاه از .مت چدگخ ا بازگشتد .به سلطا محم .پخغام داد« که من پادشاه آفتاب بقآم.م ز تو پادشاه
آفتاب فقز رفتی مخا ما عه .مودت ز صلح مستحکم است ز از یقفخن تجار ز کارزا ها بخاید .ز بقزن .ز یقایف که در زالیدت مدن
باش .بق تو آرن .ز آ بالد تو همخن حکم را دارد ز اما سلطا محم .از این پخشدهاد ز از فقستادگا چدگخ استقبالی نکقد ز بده دای
آ همه را کشت ز این بهانه به عالزۀ تحقیک مسخحخا  ،چدگخ را زاداشت تا به ایقا حمله کد (».امخقی قاسانی)۸-6 :166۸ ،
. 15ا این دین را به دست قومی که بهقۀ زافقی از خق ن.ارن .اب.ی میکد.
 16به یور کلی ،ط مشی سخاسی مغول ،ن.اشتن تعصب مذهبی است مغول ز یقز رفتار آنها بدا سدایق مدذاهب ز پخدقزا آنهدا بسدخار
مداسب است چددگخ ا در یاسا به پسقان توصخه میکد .که به تمام مذاهب با احتقام بدگقن .ز به مدقدم آزادی مدذهب دهدد .ز
ود مورد ز ق ز شکدجه ققار ن.هد .ود از از این ح .هم ق.می فقاتق گذارده ز رزحانخو مذاهب
کسی را به قم پخقزی از کخ
مختلف را از تأدیه مالخات معاف میکد .این موضوع در مورد دین اسالم کمی متفازتتق است سالیخن مغول تا قبل از غدازا دا
بودائی ز یا مسخحی بدودن .زلی زمانخکه غازا ا ( )1۲65-1614به آئخن اسالم درآم .اکثق سالیخن مغول هم مسلما ش.ن .به این
تقتخب ،سخاست مذهبی مغول را بای .به دز بخ تقسخم کقد؛ ازل سخاست پادشاها غخدق مسدلما مددغول دزم سددخاست پادشداها
مسلما مغول اما در مدورد ازل ازل از ود چدگخ شقزع میکدخم در حملۀ چدگخ به ایقا هق ا قشو مدغول مدیر سدخ .قابدی ز
قتل ز غدارت هدمقاه آ بود زلی این نکته را نبای .از نظق دزر داشت که این کشت ز کشتار ،که به دست مغوال ز در نتخجۀ حمالت
آنا در کشور ع ی ما صورت گقفت ،بواسطه بغض ز کخدۀ آنها نسبت به اسالم نبود بلکه سدخاست نظامی آنها بود به گواهی تداری ،
هدگامیکه حکومت ود را بق شالودۀ محکم استوار نمودن .رزیه ز ط مشی آنها بده مدذهب تغخخدق کدقد سدالیخن مغدول ،ززراء ز
مشازرا ایقانی وبی داشتد .اما سالیخن مسلما مغول ،ماند .غازا ا اغلب ،از یقف.ارا ز حامخدا دد.ی اسددالم بدوده ز بدا
پشتخبانی از اسالم ،پایه سلطدت ود را بق محکمتق ز استوارتق کدقدن .ز از ایدن سدخاست نخک بق وردار ش.ن.
 16در این دزره شخعخا فقصت یافتد .تا از فشارهایی که از انب عباسخا بق آنها زارد می شود رهایی یابد .ز بقای تعد.یل ز کاسدتن از
ظلم ز توح مغوال به دستگاه حکومتی آنها ن دیک شون .ز مقام ز موقعختی بقای ود دست ز پا کدد .که در به ثمق رسدان .فدتح
بغ.اد ز سقوط دستگاه عباسی نق مهمی داشت ( بخانی )56۲-6/۲ :16۸1 ،ب رگانی از شخعه نظخق وا ه نصخقال.ین یوسدی بعد .از
رهایی از زن.ا موفذ ش.ن .به دزلت ایلخانی مغول زارد ش.ه ز تع.اد زیادی از علما ز آثار علمی را از طق نابودی نجدات دهدد .ز
عالزه بق آ  ،مغوال شن ز انعطاف پذیق را به اسالم متمایل کدد..
 1۸دربارۀ چدگخ این موضوع ص.ق نمیکد.؛ چقا که از به تعبخق عطاملک «مقل .هخ دین ز تابع هخ ملت نبود »( ویدی)144 :16۸5 ،

مدابع
استدفورد ،مایکل؛ درآم.ی بق فلسفه تاری ؛ تق مه احم .گل محم.ی ،تهقا  :نشق نی16۸4 ،
اقبال آشتخانی ،عباس؛ تاری مغول؛ تهقا  :امخقکبخق1664 ،
امخقی قاسانی ،احم.؛ ( ،) 166۸تحقخذ در ل .سوم هانگشای ویدی ،پایدا نامده ارشد .زبدا ز ادبخدات فارسدی ،تهدقا :
دانشگاه تقبخت م.رس
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هانگشای دویدی»؛ صدحخفه مبدخن ،شدماره 166۲ ،56؛

ازرازانی سخ.نخما ،موسوی مقتضی؛ « بازفهم ققآ ز ح.یث در تاری
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