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چکیده

دو دهۀ اواخر عمرر ابر اثیرر ،مر رخ مشرو ر و صراب تارا «الکامر »،
همزمان با بملرۀ مغر
دهشاناک مغ

سررری شر و او شرای نخسرای گزارشررر بملر

ب د .گزارشهرای او از بملرۀ مغر  ،گذشرا از اصرالت

ویژه آن ،با ارزیابیها و تحلی هایی ت أم است ت از شک هنام ای مملر از

دردمن ی و ناخرسن ی سخ میگ ی .از طرفی ن شراۀ ابر اثیرر ،همچر ن

یک منبع موم و نزدیک ب عصر ایلخانی و بملۀ مغ  ،میت انسرت منبرع
م رخان ایلخانی باش ؛ دربالیت م رخان ایلخانی ،بیرغبای و بیاعانایی

خاصی ب او از خ د نشان دادهان .

 .1دانشیار گروه تاریخ دانشراه ارومی ؛ a.salarshadi@urmia.ac.ir

 / 36موضعگیری و مناسبات مورخان عصر ایلخانی در برابر ابناثیر :تضاد و تعارض

اتن ن ای ن شا بنا دارد تا با بررسری گرزارش ابر اثیرر از بملرۀ نخسرای

مغ

و ارزیابیهای او از آن ،ب م ضعگیری ،اقبا و یا بیاقبالی م رخران

ایلخانی دربرابر او برردازد و اینک چرا م رخان ایلخرانی بر رغرم نزدیکری

زمررانی و آشررنایی بررا وی ،برررخالف سررایر م رخرران معاصررر و مارررخر
(غیرایلخانی) از اب اثیر دوری گزی ن ؛ همچنری در ایر ن شرا چرایری و

چر نری مناسبات ب نسبت پیچی ۀ م رخان ایلخانی با اب اثیر و ج ان آن
ب بحث گذاشا ش ه است.

واژگان کلی دی :ابر اثیرر ،بملرۀ مغر  ،م رخران ایلخرانی ،جر ینی،
رشی ال ی فض اهلل.

مقدمه و طرح مسئله

عزال ی علیب محم ب محم مشو ر ب اب اثیر ( ،)630-555صاب
م رخان مشو ر جوان اسالم است .اثر او از زمران تررلی
محققان ب ده است .او بربس

تاا «الکامر » ،از

تراتن ن همر اره منبرع م رخران و

قاع ه و ضراب ۀ تحصریلی عصرر ،بر بفر قررآن ،آمر خا

ب یث و سایر عل م ما او  ،مانن قرآن ،ب یث ،تالم و اص

مشغ

ش و برمبنای رسرم

مشررایخ ،علر م دیرررری ماننر من ر  ،نجر م ،هئیرت و ...را آم خررت و تحصرریالت مرسر م
روزگار ،ب ویرژه قررآن ،بر یث ،سریره ،رجرا شناسری ،تراریخ و علرماالنسرا را گذرانر
(اب عماد بنبلی.)137 /3 ،
اب اثیر ( 630-555ق ).معاصر با پنج خلیف عباسی از جملر ناصررال ی هلل بر د .در ایر
ایام او ناظر انقراض سالجق در ایران ،عراق ،سق ط خ ارزمشاهیان در شرق عرالم اسرالمی
و مومتر از هم  ،بملۀ مغ

ب د .اب اثیر در با ترلی

الکام ب د ت بملۀ مغر

رخ داد.

او در مجل ات اخیر با ناخرسن ی ش ی  ،بملۀ مغ الن را شرح داد و افزونبر بیران نخسرای
اخبررار آن ،بیرنش و ارزیرابی خر د را از آن واقعر بیران ترررد .شررک هنامرۀ مملر از انر وه و
ناخشن دی او در دیباچ بملۀ مغ

مشو ر است؛ گذشرا ازایر گرزارشهرای ابر اثیرر در

زمرۀ نخسای گزارشها از بملۀ مغ  ،بر ویرژه دربرارۀ رخر ادهای مراوراءالنور ،خراسران،
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عراق عجم ،آذربایجان ،شما عراق و ...است؛ درایر براره ن شرا و ارزیرابیهرای او ارزش
فراوانی دارد؛ زیرا فضای بملۀ مغ

را در همان ایام ترسیم ترده است.
-ت مر تهرا قبر از

اتن ن مسئل ای است ت اب اثیر ب عن ان اولی راوی بملۀ مغ

م رخان ایلخانی آن را بیان تررد -و بر بکرم اشراراک م ضر ر تراریخی ،بایر ن شرا اش
ب اق یک منبع درخ راعانا بررای م رخران ایلخرانی باشر ؛ امرا آنهرا چنر ان تر جوی بر
گزارش اب اثیر نکردن و ازس یی م رخان ایلخانی در بخش تاریخ قب از مغ

نیرز چنر ان

تمای و اقبالی ب ن شا اب اثیر ن اشان ؛ دربالیتر م رخران معاصرر و ماررخر غیرایلخرانی،
مانن نس ی و یا م رخان عر و تیم ری ،ب شک وسیعی از اب اثیر بوره جسان .
ب راسای علت بیرغبای و بریتر جوی م رخران مغر لی و ایلخرانی بر ابر اثیرر ناشری از
چیست؟ و چرایی ای رویکرد ب چ ع املی باز میگردد؟
ای ن شا درص د است تا ضم بیان گزارش اب اثیر از بملرۀ مغر
م ضعگیری م رخران مغر

و ارزیرابی آن ،بر

و ایلخرانی ازجملر جر ینی ،رشری ال ی فضر اهلل و...در قبرا

اب اثیر برردازد .درضم گفانی است ت بررسی ای مناسربات برا ایر نرراه ،پژوهشری ترازه
است ت برای اولی بار انجام میش د.
گزارشها و ارزیابیهای ابناثیر از حملۀ مغول

اب اثیر در ذی ب ادث سا  617ه .ق با ترس

و ان وه فراوان ،از ی رش تاتارهرا (مغر الن)

ب مناط اسالمی یاد ترد .شک هنامۀ او در مق مۀ اخبار بملۀ مغر

بر بر  ،سر

نامر ای

دردمن ان است .او از ای بادثرۀ فاجعر برار بر شرکلی براورنکردنی انر وهری شر و آن را
ای گ ن ارزیابی ترد ت آن ویرانی ب آسانی جبرانش نی نیست و ن شرت« :چنر سرا بر د
ت از ذتر ای بادث خ دداری میتردم؛ زیرا آن را بسیار بزر

و ه لناک مریشرمردم و

از یادآوری آن اتراه داشام و ( »...اب اثیر .)124 /6 :1368 ،او در ادامر بر نحر مرثثر و برا
لحنی اسافوامی و دلس زان مین یس « :آخر چ تسی برایش آسان خ اه ب د ت خبرگزار
مر

اسالم و مسلمانان باش » (همان)؛ سرس با لحنری برزنانریرز مرین یسر « :بنرابرای ای
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تاش مادرم مرا نزاده ب د و یا پیش از ای بادثر مررده و از یراد رفار بر دم!» (همران/236 ،
.)125
او بملۀ مغ

و فجایع ناشی از آن را از زمان آدم تا قیامت بینظیرر مریدانر تر باری

بملۀ بختالنصر ب بنیاسرائی در برابر آن ناچیز ب د (همان) و میافزای « :شای ترا انقرراض
عالم و یا تا پایان جوان ،همانن چنی بادث ای و چنی قر م خ نخر اری نبیننر » (همران) .او
بای دجّا را بوار از مغ الن میدان ؛ زیرا ای درنر گان مغر لی بر زنران آبسرا نیرز ربرم
نکردن و شکم آنها را دری ن (همان) .او سرعت بملۀ مغ

را بیشار از فا بات اسرکن ر

میدان (همان )128 /26 ،و در ادام ب بملۀ مغ  ،از چی تا آذربایجران و گرجسراان و از
هن تا سیساان اشاره میتن ت چر خرابریهرا ومصریبتهرایی را آفریر  .او مریگ یر تر
مغ الن در ت ارتات نظامی ای فا برات سرریع ،مسراق ب دنر و بر چیرزی از بیررون نیراز
ن اشان (همان) ت ای ادعا با قرای و ش اه دیرر ترییر مریشر د .او بر اخاصرار ،م رالبی
دربارۀ تیش و آیی  ،و مناسربات خران ادگی و اجامراعی مغر الن دارد ( همران-128 / 26 ،
.)129
اب اثیر در روش رویارویی محمر خ ارزمشراه و مغر الن بر مناسربات بازرگرانی اشراره
میتنر و در ادامر  ،واقعرۀ اتررار را مریآورد و ایر نکار را یرادآوری مریتنر تر چر ن
خ ارزمشاه ،شورهای خااییان را گرفت ،در همان ایام مغ الن بر شورهای تاشغر ،بالساغ ن
و ...چیره ش ن و درنایج خ ارزمشراه و مغر الن همسرای گشران  .ابر اثیرر ایر مغر الن را
مغ الن نخسای میخ انر (همران )136-133 /26 ،تر منظر ر او همران نایمرانهرا هسران .
نایمانها ب رهبری ت چل کخان با بمل چنریرز فررار تررده و برا خ ارزمشراهیان همسرای
ش ن .
اب اثیر در ت اوم مناسبات نخسای سل ان محم و مغر الن ،از جاس سران خ ارزمشراهی
یاد میتن ت اخبار وبشاناتی از ق رت و خشر نت مغر الن آوردنر و م جر

پشریمانی

محم خ ارزمشاه از واقعۀ اترار ش ن (همان )134-26 ،و سرس ب رایزنی مجمع فرمان هان
و مشاوران محم خ ارزمشاه و ازجمل فقی شوا ال ی خی قی و گفار و طررح راههرایی
برای مقابل با مغ الن اشاره میتنر (همران )135-134 ،تر نایجر ای جرز نابسرامانی بیشرار
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ن اشا است .اب اثیر بملۀ وسیع مغ الن ب رهبری چنریز ب ماوراءالنور ،خراسان ،شرورهای
بخارا ،سمرقن  ،بلخ ،خ ارزم ،غزن و غ ر را بررسری تررده و همچنری از بملر بر منراط
مازن ران ،ری ،هم ان ،آذربایجان ،مراغ  ،گرجساان ،دربن  ،شروان ،آالن ،قبچاق و روس،
دیاربکر ،جزیره اب عمر ،اربی و دق قا تا سا  628خبرر داده اسرت و در ضرم بر ابر ا
محم و جال ال ی خ ارزمشاه ت ج ویژهای داشا است (نک :اب اثیر ،جلر های26و.)27
او از بملۀ مغ

ب شورهای اربی ،دق قا و ترخینی یاد ترده اسرت (همران)157-156/27 ،

و اینک آذربایجران ،فرمرانبرداری مغر الن را پرذیرفت (همران)158 /27 ،؛ ازسر یدیررر از
سرن شت جال ال ی -ت برای اب اثیر همچ ن نماد مقابل با مغ الن اهمیت داشرت و مر ام
پیریر اخبار وی ب ده است -اظوار بیاطالعری تررده اسرت .او ن شرت« :سرا  628بر پایران
رسی و ما خبری از جال ال ی ب دست نیاوردیم و ن انسایم آیا تشا ش ه و یا پنوران شر ه،
از بیم مغ الن خ د را آشکار نمیسازد و یا از ای شورها ب جای دیرر رفا اسرت» (همران،
 .)157 /27آری ،دیرر هیچ خبری از جال ال ی ب دست نیام ؛ زیرا او در همران سرا و در
بی آخری فرار ب دیار بکر ،تشا ش و در همان ایام نیز تاا الکام با مر

مثل

بر

پایان رسی .
ازای رو بیشک در میران م رخران و گزارشررران ،از نظرر زمرانی تسری نزدیرکترر از
اب اثیر ب بملۀ مغ

نیست .وی از نظر مکانی نیز با ت ج ب بملۀ مغ

ب عراق و آناط لی

ب صحنۀ بمل های آنها نزدیک ب ده است؛ ازس یی او برا بساسریت ویرژهای پیریرر اخبرار
مغ الن است .منابع او دربارۀ بملۀ مغ

مان ر و اغل

برگرفا از اخبار شراه ان و نراظران

است .اخبار خش نتبار و سریع مغ الن در جوان آن روز از چی تا اروپا و مصر پیچی و بر
همان شاا پیشرفت مغ الن ب سرعت مناشر ش و ازس یدیرر بملۀ مغ

م جر

فررار و

جاب جایی و آوارگی افراد ،گروههرا و قبایر بسریاری شر تر بر سر ی منراط امر غربری
ما اری ش ن  .ای افراد ،منابع خبری دربارۀ بملۀ مغ

ب دنر  .ابر اثیرر در چنری فضرایی،

اخبار را جمعآوری ترده است .منابع خبری او ماع د و در فاصرلۀ زمرانی سرا 628 - 616
شام سربازان ،بازرگانان ،فقیوان ،عالمان ،تنیز تان و ب ط رتلی گریخارران ،بازمانر گان،
شاه ان و آگاهان بملۀ مغ

ب د ؛ همچنی وی همچر ن خبرنرراری ،مر ام درپری تسر
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خبر از مغ الن ب د .پیریری او از سرن شت جال ال ی خ ارزمشراه براتی از ایر رویکررد
است.
بنابرای ن شاۀ اب اثیر از منابع دستاو است ت همزمان با آن وقرایع و ترا بر ّ زیرادی
درست است .یکی از منابع بزر
وسیعی درگیر بملۀ مغ

خبری اب اثیرر ،تر دۀ مرردم ب دنر ؛ زیررا آنهرا بر شرک

ب دن ؛ بنابرای اخبار اب اثیر برا قررائ و شر اه فا برات نظرامی

مغ الن در سایر مناط جوان همخ انی دارد .اب اثیر سیاست تلی باتم بر فا بات مغر لی
را ب تص یر تشی ه ت چر ن آنها ب ون هیچ قاع ه و ضاب ای فقط بر تشراار و چرراو
دست میزدن و ب چیزی ب جز آن فکر نمیتردن ؛ و ازآنجات بمل های آنها باری پرس
از درگذشت اب اثیر تا ده های بع نیز همچنان بیوقف ادامر داشرت و سروسرامانی خرا
ن اشت (هرچن هیچگاه سامان نررفت)؛ پس نبای اناظار داشت ت اب اثیر ،جزئیات آن را
ت صی

تن ؛ اما ب اق او ب درسای تلیات بملۀ مغ

و ویرانیهرای آن و سیاسرت تلری

باتم بر آن را با اشاره ب مصادی خشن تبار آن ،ترسیم ترد.
ن شاۀ اب اثیر از دو دی گاه دارای اهمیت اسرت :او آنکر او اناقرادیترری و تنر تری
لح را علی آنها دارد ت ای بمل را از منظر تشراار گسراردۀ تر دههرای انسرانی و میرزان
ویرانی ب بارآورده بیهماا میدانر ؛ البار ناگفار نمانر تر م رخران ایلخرانی از جر ینی ترا
بم اهلل مسا فی نیز بر آن ترتی ورزی هان و نبای تص ر ترد ت بیان اب اثیر مبالغر اسرت؛
دوم اینک اب اثیر نخسای گزارشها را از بملۀ مغ

دارد؛ زیرا اخبار او در همان ایام -تر

آن بمل های گسارده در جریان ب د -و برگرفا از فضای همان روی ادهاست.
اما پژوهشرران عصر ما دربارۀ رویکرد اب اثیرر بر بملرۀ مغر
مخال

تفسریرها و تحلیر هرای

و بای مافاوتی دارن  .گروه بسیاری ضم ترتی بر درسرای گفارار ابر اثیرر ،آن را

تریی میتنن ؛ زیرا گزارشهای او درست و با قرای و ش اه دیرر م ابقرت دارد و گرروه
ان تی نیز سعی تردهان تا هر دو رویکرد اب اثیر ،یعنی هم گزارشها و هرم تحلیر هرای او
را رد تنن و یا آن را براساس بینش خ د تع ی تنن و نرراه او را یرکسر ی و محر ود برا
سیاهنمایی اغراقآمیز جل ه دهن  .ج رج لری ن یسرن ۀ تارابی در ابر ا ا یلخانران نخسرای
اسررت و هرر فش از ترررلی

«آنرراثر» ،بازسررازی چورررۀ ایلخانرران ازجملرر هالترر و اباقررا و
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مشروعیتبخشی ب آن ها و ارائ تص یر خردمن ان از شی ه رفاار و مملکتداری آن هاسرت.
او با تالش بسیار و با اساناد ب م اردی ان ک ت درخ رت ج نیسان  ،ب تعمیمدهری بر نفرع
آنها دست زد (نک :لی  ،فص های نخست تاا ).
ب ی ترتی

طبیعی خ اه ب د ت لی از قب با ردّ م ال

اب اثیر ب پاک تردن صر رت

مسئل  ،برای اثبات م عای خ د برردازد ،زیررا بیران ابر اثیرر برا تحلیر و تفسریر او در تضراد
است؛ بنابرای سعی ترد تا گزارشهای اب اثیرر را ترماهمیرت و دسرتدوم فررض تنر  .او
ن شت« :بیانات غمانریز اب اثیر ،تص یر سیاهی از مغ هرا خلر تررده اسرت تر ترا امرروز
م ج د است ...با ت ج ب اینک اب اثیر هیچگاه شاه عینی وقایع نب ده است ،گرزارشهرای
او در بواری بالت ،دستدوم محس

مریشر د» (لری  ،همران)41 ،؛ درایر صر رت بایر

پرسی ت اگر گرزارشهرای ابر اثیرر تر مررخ ذ از شراه ان و فراریران بملرۀ مغر

بر د،

دستاو نیست ،پس ت ام گزارش یرا ن شراۀ تر ام مر رخ دسرتاو اسرت؟!!؛ بررخالف
گفاۀ لی  ،م رخی نزدیکتر از اب اثیر ب بملۀ مغ

نر اریم و ازآنجراتر بملرۀ مغر

بر

شما عراق (م ط اب اثیر) هم رسی ؛ بنابرای ن شاۀ او ب یقی دستاو است.
اما برخالف گفاۀ لی  ،اشر لر -ت اطالعاتش از تراریخ مغر

و منرابع آن ترم نیسرت-

ن شاۀ اب اثیر را جزء منابع دسرتاو شرمرده اسرت ( اشرر لر .)17 :1376 ،ابر اثیرر تحسری
بارت ل را برانریخت ب ط ریت بارت ل از وی تعریر

و تمجیر ی خرا

تررد و گفرت:

«اب اثیر با انصافی عظیم و شمّ اناقادیای ت در آن عصر نرادر بر ده از هرجرا بررای تررلی
خ یش م ارک و م ال

گرد آورده است» (بارت ل  .)35 /1 ،بارت ل ن شراۀ ابر اثیرر را برر

دیرران ترجیح داده است.
همچنی مرب م عب الوادی بائری ارزیابی اب اثیر را تماهمیرت و محر ود فررض تررد
ت البا ب نظرمیرس ارزیابی او بیاهمیت ب ده و دچار نر عی گررایش مغر دوسرای -تر
ع های بناب دالیلی امروزه ب آن دچار هسان  -ش ه است؛ ضم اینکر اطالعرات او دربرارۀ
بملۀ مغ

و ترثیر جوانی و من ق ای آن ناچیز است.
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 .1موضعگیری و مناسبات مورخان ایلخانی با ابناثیر
ب ر ط ر رتل ری م رخرران عصررر مغ ر

و ایلخانرران ازجمل ر ج ر ینی ،رش ری ال ی  ،مسررا فی،

شبانکارهای ،بناتای ،اب بکر ق بی و ...تاا اب اثیر را منبع خر بی نمریداننر ؛ دربرالیتر
اغل

ای م رخان ،آثارشان در زمرۀ ت اریخ عم میای است ت اب اثیر میت انست یکی از

منابع اصلی آنها باش ؛ اما ای م رخان رغبای ب ن شاۀ اب اثیر از خ د نشان نر ادهانر  .منشرر
بیت جوی م رخان عصر مغ

بر ابر اثیرر چیسرت؟ مر ارد ذیر مریت انر از دالیر ایر

بیت جوی باش :
او اینک جر ینی ،رشری ال ی و دیررران تر وابسراری ویرژهای بر باتمیرت مغر لی
داشا ان  ،اباماالً ب دلی م ضعگیری تن اب اثیر علی مغر الن از وی ناخرسرن ب دنر ؛ زیررا
آنان ب بکم م قعیت سیاسی و اداری ،منعکستنن ۀ تمایالت باتمیت ایلخرانی بر دهانر ؛
پس ناگزیر نمیت انسان ت از دشرم مغر الن (برا ت جر بر اناقادهرای تنر او) یراد تننر ؛
همچنی بیرغبای سایر م رخان ایلخانی ب اب اثیر هرم ناشری از پیرروی آنهرا از جر ینی و
رشی ال ی  ،ب عن ان پیشرامان تاریخن یسی مغ لی است.
دوم اینک ای م رخان در شرح اب ا تاریخ ایران از ورود اسالم تا بملۀ مغر  ،بیشرار
ماکی ب آثار مع ودی از م رخان ،چ ن گردیزی ،راون ی ،ترجمۀ تراریخ یمینری ،صرابی و
منابع مشو ر تاریخ اسالم ب خص

تاریخ طبری ،تاا اإلمام والسیاس و ...ب ده انر  .ایر

م ض ر بیشار دربارۀ جامعالا اریخ رشی ی ،مجمعاألنسا شبانکارهای ،تاریخ شریخ اویرس
و بای تاریخ گزی ۀ مسا فی ص ق میتن ؛ همچنی ای م رخان ب آسانی آثار م ض عی-
دودمانی را رون یسی و یا از آن ها اخذ و اقاباس تردهان  ،ب ون آنک رنج تحقی را بر خ د
هم ار سازن  .از گفا رشی ال ی اسانباط میش د ت او درپی منابعی ب ده اسرت تر تراریخِ
یک سلسل و یک دوره و ب تعبیر خ دش ،بکایت هر پادشاه را بر شری ه م ضر عی بیران
تن تا رون یسی آن آسان باش  .او ن شا است« :لک بکایت هر پادشراه (در اثرر ابر اثیرر)
مضب ط نیست و تیفیت آن تمابیش بر وال و ترتی

معل م نمیش د» (رشی ال ی فضر اهلل،

 )229 :1374ترا ایر وزیرر بررا آن همر مشررغل و گرفارراری بر راباری آن را اسانسرراخ تنر ؛
ب ی ترتیر

م رخران ایلخرانی بر ون تحقیر  ،بیشرار بر رون یسری از منرابع خاصری همرت

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 43 /

گماشان ؛ هرچن بای گفت تر م رخران ایلخرانی بر رغرم تع ادشران ،م الر
دربارۀ تاریخ قب از مغ

یکنر اخای

دارن ؛ ب عبارتدیرر هر چن آنها آثرار بزرگری دربرارۀ مغر الن

ن شا ان ؛ اما دربارۀ تاریخ قب از مغ  ،ب جز رون یسی مکرر از برخی آثار ،تار درخر ری
انجام ن ادهان ( .فقط ج ینی دربارۀ خ ارزمشاهیان ب شرک گزیر های و دربرارۀ اسرماعیلیان
ب شک تحقی گ ن ای م البی ن شا است).
اتن ن پس از ای مق م  ،مناسبات چن جانبر ولری تر أم برا سرک ت مرم زانرۀ م رخران
ایلخانی ،ب خص

ج ینی و رشی ال ی دربرابر اب اثیر بررسی خ اه ش .

الف) جوینی و ابناثیر

ع املک ج ینی ،م رخ ماق م عصر مغ

و ایلخانی و مثل

تاریخ جوانرشرای چنریرزی،

ترثیر خاصی بر رون تاریخنراری ایلخانی و بای رشی ال ی گذاشت و ب طر رتلری اثرر او
یکی از بواری ن شا های تاریخی اسرت و همچنری بر دلیر تفصری تارا «جوانرشرا» در
اب ا سابق ق م مغ

وجو ای جوانی دارد .بیشک ج ینی ت پریش از مغر هرا سرا هرا

باتمی رت بغ ر اد را داشررت و در تصرررف آن شررور نی رز بض ر ر داشررت ،ترراریخ الکام ر را
میشرناخت و یکری از منرابع مورم جر ینی در شررح ابر ا تراریخ خ ارزمشراهیان ،تراریخ
اسماعیلیان و بملۀ مغ

تا سا  628ب اباما  ،تاریخ اب اثیر است؛ زیررا یکری از بوارری و

ماق متری شرحبا ها دربارۀ تاریخ خ ارزمشاهیان و ابا ای بملۀ مغ

است؛ باای وجر د

ج ینی ب رغم اسافاده ابامالیاش از الکام  ،ب عمر از تارا ابر اثیرر بر عنر ان منبرع یراد
نمیتن .
ج ینی در آغاز تاریخ خ ارزمشاهی از دو منبع در ابر ا آنهرا نرام مریبررد :یرک اثرر
همان «مشار الاجرار » از ابر فنر ق اسرت تر منبرع ابر اثیرر نیرز بر ده اسرت و دیررری
«ج امعالعل م» امامفخر رازی است (ج ینی )1 /2 :1367 ،ت ب ظاهر آنگ نر تر مربر م
قزوینی قی تردهان  ،ای تاا فقط اشارۀ ت تاهی ب یک واقع از ایام خ ارزمشاهیان دارد
(همان ،1 ،مق م قزوینی) .اینک ج ینی از ج امعالعل م امرامفخرر رازی بر عنر ان منبرع یراد
میتن  ،ن عی زرنری رن ان برای فرار از ذتر نکردن منبع یا منابع اصلی دیرر است؛ زیررا
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یاد تردن از ج امعالعل م امامفخر رازی ب عن ان منبع تاریخی ،ن عی رد گم ترردن اسرت و
فرد ه شیاری چ ن ج ینی از سر تصادف یا سو انراری ب چنی تاری دست نمیزن .
بیشک ج ینی ب رون یسی از مشار الاجار در شررح ابر ا سرالطی خ ارزمشراه،
ازجمل سل ان شاهب ای ارسالن و درگیری و مناسبات او با تکش و همچنری قراخااییران و
غلبۀ تکش روی آورد (همران 17 /2 ،بر بعر ) .ابر اثیرر نیرز دربرارۀ سرل انشراه ،تکرش و
قراخااییان همی شرح را دارد ت ب ن شاۀ ج ینی شبی است؛ اما با ترتیر برر ایر نکار تر
اب اثیر در پایان ای واقع مین یس « :آنچ تا اینجا گفا ش  ،م البی بر د تر اب الحسر بر
اب القاسم بیوقی در تاا مشار الاجار آورده است» (اب اثیر.)26-19 /22 :1368 ،
اما ج ینی تنوا در همان م ضع نخست ب مشار الاجار اشاره ترد و دیررر هریچگراه
از آن یاد نکرد ت در ت ام مق ع پایان یافا و برای ادام تاریخ خ ارزمشاهیان از چر منبرع
یا منابع دیرری س د برده است .ج ینی تالش بسیاری ترده است تا منابع خ د را پنوان تن
و تا ب زیادی محق را ب خ دش مظن ن میتن ت علت ای هم مخفیتراری او دربرارۀ
ع م ذتر منبع ،ناشی از چیست.
اما اب اثیر پس از شرح م ال تاریخی ف ق از مشار الاجار و اعالم پایان آن تارا
مین یس « :یکی از علمای تاریخ ،ایر بر ادث را بر گ نر ای روایرت تررده اسرت تر در
بعضی قسمتها از لحاظ تق م و ترخر وق ر وقایع با م ال ف ق اخاالف دارد» (همان/22 ،
)26؛ اما مارسفان اب اثیر ب رغم اشاره ب ای م رخ دوم ،نام او را نمیبرد؛ سرس اب اثیر خبرر
ای م رخ ناشناس(دوم) را ب تفصی میآورد و در پایان مین یس « :اگر میت انسام ای دو
روایت را با هم جمع تنم همی تار را میتردم؛ ولی ای میسر نشر ؛ چر ن یکری از آن هرا
م لبی را جل ان اخا و دیرری آن را عق

ان اخا است؛ ب ی جوت ما سرخنان دو مر رخ

را آوردیم» (همان .)28-27 /22 ،اتن ن مسئل ای است ت م رخ دومی ت ابر اثیرر بر او
اشاره ترده است ،تیست و عن ان اثر او چیست؟!
در وهلۀ او با وس سۀ خا

تص ر تردم ت شای منظ ر اب اثیر ،تاریخ و قصص نرابی

از هیصمب محم ب عب العزیز اسرت تر یکری از منرابع ج زجرانی اسرت؛ امرا برا دقرت در
م ال

او و شرح مفصلی ت اسااد عب الحی ببیبی در اب ا نابی آورده است (ج زجرانی،
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327 /1 :1363؛ تعلیقات ببیبی 299 /2 ،ب بع  408 ،ب بع ) ب اق ما ج ش م ت ب سرم
اشاباه ب د؛ باای وصر

مر رخ دوم همچنران ناشرناس مانر و شرای تحقیقری دقیر ترر او را

بشناسان  .از فح ای ن شا اب اثیرر ایر نکار اسرانباط مریشر د تر مر رخ مرذت ر (مر رخ
ناشناس دوم) تا ب ی از غ ریان جان داری میتنر و چوررهای تحسری برانریرز از آنهرا
ارائ میده .
اتن ن همچنان ای پرسش اساسی م رح است ت ج ینی پرس از اتمرام م الر

تارا

مشار الاجار  ،تاریخ خ ارزمشاهیان را براساس ت ام یا ت امی منبع ن شا است؟
ب یقی جر ینی در تارا

مشرار الاجرار

(شررح سلسرل خ ارزمشراهیان) از م الر

اب اثیر ،بر ون نرام برردن از او اسرافاده تررده اسرت؛ بررای مثرا م الر

مربر ط بر مرر

سل انشراه ،شررح ابر ا  ،اقر امات و مناسربات عالءالر ی تکرش در جوانرشرای جر ینی
(ج ینی 30 /2 :1367 ،ب بع ) با آنچ در تاریخ الکام آم ه است ،شباهت تام دارد؛ ب جرز
م اردی ت ج ینی بربس
لعابی داده ،م ال

عادت با ت صیفات بیانی و اساعارهای خ د م ضر ر را رنرو و

تاریخی هر دو منبرع تقریبرا یکسران اسرت؛ هرچنر اخراالف جزئری هرم

وج د دارد؛ برای مثا اب اثیر ،قا طغر سلج قی را ب دست تکش در  24ربیرعاألو سرا
 590و ج ینی آن را در  29ربیعاألو آورده است؛ اما با دقت در ن شاۀ ج ینی مریتر ان ترا
ب ی ای اخاالف را ب ترد .شای ج ینی تاریخ بردارش ن او را ن شا است .نکاۀ جال
اینک پس از قا طغر  ،م ال ج ینی در اب ا و اق امات تکرش و مناسربات او برا خلیفر
ناصر و همچنی تنش و درگیری میان تکش و اب قصا (همران )34-32 /2 ،برا آنچر تر
اب اثیر در ای م ارد نق ترده است تا ب زیادی مافاوت است .لح ج ینی جان داری و
بمایت خاصی از سل ان تکش را نشان میدهر «وزیرر (ابر قصرا ) برریخرت و آبرروی
دارالخالف بریخت...نام س ایشان شکسا ش » (همان)؛ دربرالیتر ن شراۀ ابر اثیرر فضرای
مافاوت دیرری دارد ت تا ب زیادی لح ج ینی را تع ی میتنر ؛ براای برا ن شراۀ او
تام تر و گ یاتر از بیان ج ینی است؛ پس ج ینی نمیت انسرت منبرع بوارری از ابر اثیرر در
اخایار داشا باش .

 / 46موضعگیری و مناسبات مورخان عصر ایلخانی در برابر ابناثیر :تضاد و تعارض

اب اثیر ب جز اخبار و اب ا خ ارزمشاهیان و خالفت عباسری از ضرلع سر م ایر قضرایا
یعنی بقایای سالجق از جمل قالغ اینانج و سرداران همراه او یاد میتن ت برای رسی ن بر
ق رت از هیچ تالشی فروگذار نمیتردن ؛ دربالیت ج ینی ب آنها ت ج چنر انی نر ارد
(ابرر اثیررر 137 /24 :1368 ،برر بعرر )125-122،؛ برر طرر رتلی ابرر اثیررر در ابرر ا سلسررل
خ ارزمشرراهیان و مناسرربات آنهررا بررا غ ری ران و تررنش و مجادل ر بررا خالفررت و مناسرربات و
مخاصمات آنها با قراخااییان شرح بواری از ج ینی دارد و بحث را در دایرۀ وسیعتری پری
میگیرد (همان 178 /24 ،ب بع ؛ مقایس با ج ینی 30 /2 :1367 ،ب بع ).
شای یکی از عل ای تفاوتها ای است ت ج ینی ب شک برشی ،م الر

مربر ط بر

خ ارزمشاهیان را اساخراج ترده است؛ برای مثا ج ینی در شرح اب ا تکرش پرارهای از
م ال

ازجمل لشکرتشی ب بخارا را فروگذاشرت؛ دربرالیتر ابر اثیرر آن را نقر تررده

است (اب اثیر .)185-184 /24 ،لشکرتشی تکش ب ری و دسراریری و گ شرمالی میراج ،
ارسا خلعت ازس ی خلیف ناصر برای خ ارزمشاه و همچنی قا نظامالملک مسع دب علی
ب دست اسماعیلیان و محاصرۀ قرالر اسرماعیلیان در هرر دو منبرع ،مشرارک اسرت (جر ینی،
 41 /2 :1367ب بع ؛ اب اثیر.)220-218 /24 :1368 ،
بنابرای در اب ا تکش و ب ادث ،اق امات و مناسبات او م ال هر دو منبع در مر ارد
بسیاری مشارک و م ابقت تام دارن ؛ هرچن اب اثیرر م رالبی بیشرار از جر ینی دارد؛ امرا
اباما اینک هر دو از منبعی مشارک اسافاده ترده باشن  ،وج د دارد و شای جر ینی ،هرم
از اب اثیر و هم از آن منبع مشارک س د برده است؛ زیرا گاه اب اثیر فقط ب ماه واقعر اشراره
دارد؛ دربررالیتر جر ینی روز بادثر را نیرز قیر ترررده اسررت؛ برررای مثررا ابر اثیرر ،قار
نظررامالملررک مسررع دب عل ری را در جمررادیاآلخررر سررا  596و ج ر ینی بررا قی ر روز آن 10
جمادیاآلخر مین یس (اب اثیر219 /2 :1368 ،؛ ج ینی .)45 /2 1367 ،گاه اخاالف بسریار
ناچیز است؛ برای مثا اب اثیر مر

تکش را در بیسام رمضان و جر ینی آن را در نر زدهم

رمضان آورده است (همان229 /24 ،؛ همان .)46 /2 ،شای جر ینی بر عمر ایر تغییررات
ناچیز را اعما ترده تا فاصل خ د را با اب اثیر بف و ای چنی وانم د تن ت از آن منبرع
اسافاده نکرده است؛ ب هربا ج ینی منابع خ د را ذترر نکررده ولری برا ت جر بر قررای و
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ش اه مذت ر ،بیگمان یکی از منابع اصلی او دربارۀ خ ارزمشاهیان ،الکام اب اثیرر بر ده
است.
اما بینش ای دو و م ضعگیری آنها در قبرا سلسرل هرا و شخصریتهرا مافراوت اسرت.
ج ینی آشکارا در مناسبات و مخاصمات غ ریان با محم خ ارزمشاه برای غلب بر خراسران
بررا لحنری خصررمان  ،آنهررا را ظررالم و غررارترر مریخ انر و برا صرررابت از اقبررا مررردم بر
خ ارزمشاهیان یاد میتن (ج ینی 47 /2 :1367 ،ب بع )؛ دربالیت ابر اثیرر از بر سر
نشسا غیاثال ی محم غ ری و اعالم س روز عزای عم می ب مناسبت درگذشت تکش
یاد ترده و آن را نشانۀ خردمن ی و مردانری او دانسا است (اب اثیر.)231 /24 :1368 ،
اب اثیر برخالف ج ینی ب نق از بازرگانی -ت از دوساان اب اثیر بر د و در آن ایرام در
شور نیشاب ر بض ر داشت -از رفاار عادالن غیاثال ی در تصرف شور خبرر مریدهر تر
چر ن ام ا غارتش ه را ب صاببان آنها باز گردانر (همران)249-247 /24 ،؛ همچنری
اب اثیر در مناسبات غ ریان و خ ارزمشاهیان جان

بیطرفی را نر داشا است؛ زیررا وقاری

از اعاراض محم خ ارزمشاه ب غیاثال ی غر ری براخبر شر تر برا لحنری سر گمن ان و
ما قعان یادآوری ترد ت م سرگرم مراسم س گ اری پ رم ب دم و اناظار داشام ت تر از
م دلج یی تنی یا مرا در برابر قراخااییان یاری دهی و ت هیچت ام را ب انجام نرسران ی و
شورهایم را نیز تصرف تردی ت درواقع ن عی اناقراد تلر یحی از غ ریران اسرت (ابر اثیرر،
.)267 - 266 /24 :1368
در ای دو روایت اب اثیر ،آشکارا ن عی تضاد وج د دارد .در روایت اولی غیراثالر ی
غ ری در مر

تکش ،اعالم عزای عم می مریتنر ؛ دربرالیتر از روایرت دوم اسرانباط

میش د ت چنی م ض عی صحت ن ارد .ای م ل

یکبار دیرر ثابت مریتنر ابر اثیرر دو

منبررع در اخایررار داشررت ترر یکرری از آن دو برر جانرر داری از غ ریرران و دیرررری از
خ ارزمشاهیان بمایت ترده است و یا اینک پارهای از م ال
نق واقع نیشاب ر یاد ش  ،برگرفا از م ال

اب اثیرر ،همرانگ نر تر در

شرفاهی و روایرات معاصرران بر ده اسرت .امرا

اب اثیر پاسخ غیاثال ی ب پیامهرای خ ارزمشراه را زبرانبرازی ت صری

تررده اسرت ترا برا

وقتتشی و فرصتگیری ،برادرش شوا ال ی با لشکریان از هن باز آین  .درای میران در
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سا  598غیاثال ی درگذشرت و پرسازآن خ ارزمشراهیان ب دنر تر برا اسرافاده از ایر
آشررفاری فرصررت بمل ر ب ر غ ری ران را مغاررنم شررمردن  .ج ر ینی آشررکارا سررل ان محم ر
خ ارزمشاه را از ای س ءاسافاده مبرا دانست و بمل ب غ ریان را ب دلی تحریک اطرافیران
و مشاوران دانست (ج ینی.)53 /2 :1368 ،
اب اثیر و ج ینی گزارشی یکسان از محاصرۀ هرات ب دسرت خ ارزمشراه و مقابلرۀ آلر
غازی ،جانشی غیاثال ی و درنوایت مصالحۀ آنهرا دارنر ؛ هرچنر تیفیرت مرر

آلر

غازی در هر دو منبع بسیار مافاوت است (اب اثیر5-4 /25 :1367 ،؛ ج ینی)54 /2 :1368 ،؛
درنایج برای بیان مناسبات و مخاصمات غ ریان و خ ارزمشاهیان ،جر ینی همچر ن مر رخ
دربار خ ارزمشاهی ،با لحنی قاطع و جان داران از خ ارزمشاهیان بمایت ترد؛ اما اب اثیرر
جان

تعاد را رعایت نم ده و لحنی بیطرفان داشت.
اغراق و بیان رجزگ نۀ ج ینی در شرح ای مق ع از اب ا محم خ ارزمشاه و ق رت

او ،با فرار از هرات ب س ی پایاخت پس از بازگشت شوا ال ی غر ری از هنر -تر او را
تا خ ارزم تعقی ترد -و همچنی تقاضای محم خ ارزمشاه از قراخااییران بررای بملر از
پشت سر ب شوا ال ی و عق نشینی شوا ال ی از خ ارزم و مقابل اش با قراخااییان ،تر
ب رغم آن مغل

ش و با قراخااییان تار ب صلح تشی  ،با رونر واقعری بر ادث م ابقرت

ن ارد (ج ینی .)57-53 /2 :1368 ،اب اثیر نیز ماجراها را ب همری سران ،امرا بر ون اغرراق و
مبالغۀ معم

ج ینی نق میتن .

نکارۀ موررم اینکر ابر اثیرر در مجمر ر ،دو روایرت را در شرررح ایر بادثر سر وجوری
خ ارزمشاهی ،غ ری و خاایی دارد ت در روایت او  ،م ض ر همان است ت در باال گفا
ش ؛ اما در روایت دوم اخاالف وج د دارد؛ زیررا براتم سرمرقن تر ماحر خااییران بر د
ب دلی بمیت و تعص

دینی با طرح صلح ت طئ گ ن ای تالش تررد ترا شروا الر ی را از

مخمص قراخااییان نجات ده  .اب اثیرر برا نقر ایر روایرت دوم برر نقرش براتم سرمرقن
ب عن ان منجی شوا ال ی ترتی میتن (اب اثیر 5 /25 :1367 ،ب بع ) .ابر اثیرر در ادامر
مین یس ت دربارۀ شکست خ ردن سل ان شوا ال ی از خااییان روایت دیررری هسرت.
در ای روایت علت شکست شوا ال ی  ،تمب د آذوق و آ بیان ش ه است ت درنوایرت

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 49 /

با دخالت باتم سمرقن ب نفع وی صلح برقرار ش (همران 11 / 25 ،بر بعر ) .ایر روایرت
ب روشنی لحنی جان داران از شوا ال ی و ت جی شکست او از قراخااییان دارد؛ امرا مورم
و جال

اینک ج ینی نیز بخشی از ای روایت یعنری دخالرت براتم سرمرقن را برا روایرت

نخسای اب اثیر تلفی ترده است .پی است ت م ضر ر ترا بر ی پیچیر ه مریشر د .گفانری
اسررت ت ر ن شررا ج ر ینی دربررارۀ ترراریخ قراخاائی ران دارای ابوررام فررراوان اسررت و خررالی از
سو انراری نیست؛ شای تا ب ی نیز با ان او را تبرئ ترد؛ زیرا او ب شک فرعی ب تراریخ
قراخاائیان اشاره میتن ؛ دربالیت اب اثیر ت ج ویژهای ب تاریخ قراخاائیان دارد ت شای
یکی از منابع منحصرب فرد آنهاست.
در تفاوت ن شاۀ ج ینی با اب اثیر بای گفت ت صاب جوانرشا ،مح ر گزارش خر د
را فقط برپایۀ اب ا خ ارزمشراهیان گذاشرا اسرت و ابر ا و مناسربات آنهرا برا سرنجر و
فرمان هان سلج قی خراسان ،غ ریان و قراخااییان را تمار بیان میتن ؛ دربالیت ابر اثیرر
با بررسی آن ،تراریخ خ ارزمشراهی را در فضرای گسراردهترری در پی نر برا ایر مجم عر
درهمتنی ه ،دی ه است ت ب طبع گزارشهای او نسبت بر جر ینی تامر ترر و جانر ارترر و
ماق متر است و بیشک یکی از مومترری منرابع خ ارزمشراهیان تارا ابر اثیرر اسرت تر
ن شا های ج ینی را نمیت ان با آن مقایس ترد.
هرچن یکی از پژوهشرران با اساناد ب ن شاۀ نس ی خاطرنشان ترده ت اب اثیر نا انسرا
است تمام اخبار خ ارزمشاهیان را ضبط تن (خسرروبیری)19:1387 ،؛ امرا نسر ی ،مثلر
«سیرت جال ال ی » ،ت ب بکم م قعیت ،اطالعات بسیاری از سلسل خ ارزمشاهی داشرا ،
ن شاۀ اب اثیر را در اب ا آن دودمان ،صحیح و تام ارزیابی ترد و بای بر نر عی ن شراۀ
خ د دربارۀ اب ا جال ال ی را ادام و ذی آن دانست (نک :نس ی.)4 ،
شکی نیست ت دو منبع دربارۀ خ ارزمشاهیان و غ ریان وج د داشا و اب اثیر نیز بر ون
ذتر نام از هر دو منبع اسافاده تررده اسرت .ابر اثیرر نیرز گراه در بیران بر ادث و مناسربات
قراخاائیان ،خ ارزمشاهیان و غ ریان تاانر ازهای سرردرگم اسرت؛ بررای نم نر اخبرار او از
تصرف بلخ در سا  594ب دست غ ریان تاب ی آشفا و رون وقایع با هم ناسازگارن  .ای
آشفاری ناشی از چن عام است.
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ب اباما همانگ ن ت ذتر اشاره ش  ،دو منبع دربارۀ غ ریان وجر د داشرا اسرت تر
یکی از آنها لحنی جانب ارن از آنها دارد .ناگفا نمان ت منابع اب اثیرر ،تنورا منرابع تابری
نب ده و او ب بکم معاصر ب دن از روایات شفاهی و خاطرات افراد شاه نیز اسافاده تررده
است؛ بنابرای ب یقی اب اثیر م الر

خر د را از روایرات شرفاهی و شراه ان مراجرا تکمیر

ترده است؛ بنابرای وج د چن نم ن ناسازگاری تابر ی ت جیر پرذیر اسرت؛ هرچنر بایر
گفت ت یکی از بواری منابع غ ریان ن شاۀ اب اثیر است.
اتن ن درای میان تکلی

منابع جر ینی چر خ اهر شر ؟! او از تر امی منرابع اسرافاده

ترده است؟ تاریخ الکام در ن شاۀ او چ جایرراهی دارد؟ آیرا جر ینی از تارا ابر اثیرر
بوره گرفا است؟ درای میان سک ت او در ذتر منبع یا منابع را بایر چر نر ت جیر تررد؟.
شکی نیست تر بر اق یکری از منرابع مورم جر ینی دربرارۀ خ ارزمشراهیان و مناسربات و
اق امات سیاسی -نظامی و ...آنها الکام اب اثیر ب د .با ت ج ب ای ش اه و اینک بر یقری
ج ینی از اب اثیر اسافاده ترده و از ذتر ای منبع نیز خ دداری ورزی ه است ،آیا مریتر ان
ج ینی را ماوم ب اناحا ترد؟
از ب ادث سا  602ب بع ن شا هرای ابر اثیرر و جر ینی ترا بر زیرادی از هرم فاصرل
میگیرن ؛ هرچن در تلیرات ،برا یکر یرر اشراراتاتی دارنر ؛ امرا بر مررور تفراوتهرا زیراد
میش د .شای علت ای است ت هر دو از منابع شفاهی و تابی ماع دی بوره گرفا ان .
اتن ن سثا ای است ت آیا ج ینی در گزارش تاریخی خ د از بملۀ مغ  ،از م ال
اب اثیرر اسرافاده تررده اسرت؟ دربرارۀ اوضرار و ابر ا شررق من قرۀ خ ارزمشراه از جملر
سمرقن  ،در آساانۀ بملۀ مغ  ،م ال

ج ینی و اب اثیر در تلیات ،شباهت بسریاری برا هرم

دارد؛ ازجمل خاطرۀ قا عام سمرقن ب دست سل انمحم در عو عثمانخان در ذه مردم
بر دوام و تین از خ ارزمشاه برقرار ب د (اب اثیر210-206 /25 :1367 ،؛ جر ینی/2 :1368 ،
 .)125-122م ارد مشاب دیرر (تموبیش دارای اخاالف) در فراح بخرارا ،سرق ط سرمرقن ،
واقعۀ مسج جامع سمرقن و اب ا جال ال ی خ ارزمشاه در سا  624در ترمران مشرو د
است.

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 51 /

ب رغم ای اشاراتات ،ن شاۀ اب اثیر بر دلیر نزدیکری بر وقرایع ،نر عی گرزارش اخبرار
روایی -روزان است و هساۀ گزارشهای او با ن شاۀ ج ینی همخ انی دارد؛ هرچن جر ینی
طب معم

با ت صیفات و بیان اساعارهای ،م ض ر را تشوق س میده ؛ اما درنوایت ایر

دو ن شا در شرح بملۀ مغ

و اق امات و فعالیتهای آنها مکم هسان .

نکاۀ دیرری ت بای ب آن ت ج ترد دی گاه و نررش اب اثیرر و جر ینی دربرارۀ بملرۀ
مغ

است .اب اثیر ای همر ویرانری را ناشری از درنر هخر یی و خر نخر اری قر م مغر

میدان ت بای از دجا آخر زمان نیز مخر تر و بیمروتتر ب دن  ...ب هریچترس ربرم
نمیتردن ؛ زنان ،مردان و اطفا را میتشان و شکم زنان آبسا را نیز میدری ن (اب اثیر،
 .)126-124 /26 :1367اب اثیر ای وقایع را چنان ه لناک دی ت تا م تهرا از ن شرا آن
خ دداری ورزی (همان) .گرزارشهرای وبشراناک ابر اثیرر دربرارۀ ابر ا ایر سرامان برا
گزارش منابع چینی ،اروپایی و سایر اق ام و مللی ت ب آنها بمل ش ه ب د ،م ابقرت دارد؛
همچنی اب ثیر در ت جی و تفسیر پیشرفت سریع مغ الن آن را ناشی از اقر امات ناسرنجی ه
محم خ ارزمشاه در بران اخا سالل های محلی ،ب می و فرمانروایان شرورها مریدانر تر
تنوا خ دش باقی مان و او هم با فرار از برابر مغر الن ترار را بر نفرع آنهرا تکمیر تررد و
همی م جبات سرعت بیشار فا بات مغ الن در قلمرو خ ارزمشاه ش (همان.)130 /26 ،
تحلی اب اثیر با «ش نیهای» من ق ماوراءالنور و خراسان ،تحت اق امات و فعالیتهرای
ش ی نظامی و سیاسی محم خ ارزمشاه و ب خصر

آنچر میران او و غ ریران ،باتمران

سمرقن و قراخااییان گذشت ،م ابقت دارد و سل ان خ ارزمی با بران اخا ای سلسل هرا و
باتمان ریش دار من ق  ،ب ن عی جادۀ پیشرفت مغ الن را بسیار بیشار از آنچ تصر ر شر د،
هم ار ترد ت ای با تفسیر اب اثیر از سرعت فا بات مغ

همخ انی دارد .گذشرا از ایر

تحلی و ارزیابیها ،اب اثیر در م اردی نادر و ب شک فرعری ،بر ون آنکر اصررار ورزد ،بر
تق یر و مشیت الوی دربارۀ بملۀ مغ

نیز اشاره دارد؛ اما هیچگاه بملرۀ و تشراار مغر

را

با تق یر الوی ت جی و تفسیر نکرد؛ او مین یس « :از خر ا مریخر اهم تر خر د یرار و یراور
اسالم و مسلمانان باش و یاری ایشان را فراهم آورد؛ زیرا هیچترس نیسرت تر یرار و یراور
مسلمانان باش و از اسالم نرو اری تن (اذا اراد اهلل بق م س ءاً فال مرد ل ومرالوم مر دونر
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م وا )»( 1همان )26 ،130 ،ت آی مذت ر شای نشانی از تق یر الوی باش ت ب ون هریچ
ت ضیحی نق شر ه اسرت .در م ضرعی دیررر نیرز در شررح تصررف مازنر ران مرین یسر :
«ازآنجات خ ای بزر

میخ اه  ،آن ملع نران مازنر ران را بریدردسرر گرفانر » (همران،

 .)155-26ب ینسان اب اثیر ب شک فرعی ،گاه در م اردی نادر ،چنی اشرارۀ تقر یرگ نر ای
دارد ت ب هیچروی ب هسا بررسری وی از بر ادث تبر ی نشر ه و مشریت و تقر یر را در
ت ضیح و ت جی بملۀ مغ

ب تار نررفا است.

شکی نیست ت ج ینی بارها ب خ نخ اری مغ الن و تشاار ت ده انسانی ب دسرت آنران

را اشاره ترده است و بای معاقر اسرت تر آنچر گفار  ،تنورا نم نر ای انر ک از مر ارد
بیشمار و مشای از خروار اسرت و ارقرام هرزاران تشرا بکایرت از بجرم براالی تشراار و
ناب دی دارد .او گاه با عباراتی ت تاه مانن «-ت ل ی – اتناف و اطرراف خراسران را بر سران
ت

دسای گردانی » عم فاجعر را نشران مریدهر ( جر ینی )118 /1 :1367 ،و در اغلر

صفحات ,سایر م رخان ایلخانی نیز چنی گزارشهایی دارن (نرک :مسرا فی582 :1381 ،؛
شبانکارهای)244-234 :1376 ،؛ امرا در تنرار ایر همر گرزارش وبشراناک و ترسر برار،
ت ضیح و ت جی ج ینی در چرایی و چر نری بملۀ مغ
تفسیر او از بملۀ مغ

سری دراز دارد.

ب راسای با گزارشهای خ د وی در تضادان  .او ب رغرم آگراهی

از آن هم تشاار ،مغ الن را محک م نکرد؛ هرچن بر مقا الن بسریار گریسرت و بررخالف
اب اثیر مشک و مصیبت بملۀ مغ
ترد .ج ینی بملۀ مغ

و ت جی و چرایی آن را ما ج مردم مغلر

و مقار

را ب پای تق یر گذاشت او ب شک ترجیعبنر آن وقرایع را تکررار

ترد و ب جفای گردون ب ال داد (ج ینی )94 /1 :1367 ،و نیز آن را قورر الوری باصر از
تفران نعمت و ارتکا گناه شمرد؛ زیرا خالیر دچرار فسرحت مرا و رفراه برا شر ن و
تفران نعمت ورزی ن (همان .)12 /1 ،تفسیر و بینش ج ینی درای باره بسیار وبشراناک و
مال آور است.
او پررس از رفاررار وبش ریانۀ مغ ر الن در مسررج بخرراری در پاسررخ ب ر پرسررش امی رر امررام
جال ال ی علیب الحس الرن ی ،مقا ای سادات ماوراءالنور ،وقاری تر برا تعجر
 . 1رع .11 ،

پرسری :
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«م النا چ بالست؟ ای ت میبینم ،بی اری است یرار یرا بر خر ا ؟»؛ امرامزاده گفرت:
«خام ش باش! باد بینیازی خ اون است ت میوزد ،سامان سخ گفرا نیسرت» (جر ینی،
 .)79 /1 :1367ای ب ان معناست ت همر چیرز مقر ر الوری بر ده و خر ای ،دیررر بر امرت
محم (

) نیازی ن ارد؛ اما برخالف باور تق یرگرایانۀ ج ینی ،ابر اثیرر نقر مریتنر تر

همان امامرت ال ی با مغ الن جنری و ب شوادت رسی ( اب اثیر 141 /26 :1368 ،ب بع )؛
بنابرای نظر ج ینی نمیت ان برا واقعیرات م ابقرت داشرا باشر ؛ چر ن اگرر گفارار جر ینی
درست ب د ،امام براساس بینش تق یرگرایان بایر تسرلیم مغر الن مریشر و در برابرر آنهرا
نمیجنری ت ب شوادت برسر  .اینکر جر ینی شروادت او را مسرک ت گذاشرت بر خراطر
همی نکا ب د ت ادعای او با قرای بع ی همخ انی ن ارد.
ج ینی برای اثبات سخ خ د چنی گفار یی را با آ وترا خرا
است .ج ینی در م ارد ماع د در ت صی

چرایی و ت جی بملۀ مغ

خر د بیران داشرا
و ویرانیها ،ب شک

ترجیعبن  ،م ام تقر یر الوری را م ررح مریتنر ؛ بررای مثرا در ت جیر فجرایع سرمرقن برا
خ نسردی خاصی مین یس « :صاب نظران تجا هسان تا ب دی ۀ تفکر و اعابرار ،برترات
ای روزگار پررزرقوبررق و نیرنرو و جفرای ایر گرردون بیور ده را ببیننر و( »...جر ینی،
 .)96 /1 :1367آیا شایسا است ت پس از آن هم تشاار ،ج ینی چنی با خ نسرردی پرای
گردون را -ت ب تعبیر خیام گردون خ د هزار بار ب بختتر است -بر میران بکشر و نفرس
برنیاورد.
جال

است ت ج ینی در بی دع ت خ انن ه ب تفکرر هرم ،او را بر تفکرر در جفرای

گردون (تفکر تق یری) ب ال میده  .ج ینی ب روشنی با اساناد ب بر یثی ،قر م مغر

را

عذا الوی خ ان ت بر سر خالی رفاهزده ناز ش هان ؛ زیررا آنهرا عصریان تررده ب دنر
(همان .)17 /1،آدمی در بس انسانی ج ینی بای شک تن ت چر ن با ت جیواتی بیپایر
درص د است تا خ انن ه را با چنی ادعایی قانع و بای گمراه تن ! جر ینی «عرذا سری »
را دربارۀ امت اسالمی برقرار و دوام میدان و بملۀ مغ
ماعق است ت بملۀ مغ

را همان میشرمارد .او درنوایرت

شرّی ب د ت ب مرور ب خیر مناوی ش  .ای دی انساالر برفر ای

و بیمرام ت روح و روانش را ب مغ الن فروخا و منافعش با باتمیرت آنهرا سرخت گرره
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خ رده ب د ،خ د ،بخشی از باتمیرت مغر لی بر د؛ پرس طبیعری اسرت تر بملرۀ مغر

را

ای گ ن ت جی تن .
ب اباما زیاد خ بۀ منس

ب چنریز ت در بخارا ایراد شر و او خر د را عرذا الوری

خ ان  ،بای ساخا و پرداخاۀ ای م رخ باش ترا بر راسرای چنریرز را مررم ری الوری بررای
عذا مردمان معرفی تن (همان !)79 /1 ،ای خ ب ب گ ن ای است ت گ یی یک واعر
مسلمان آن را ایراد ترده است .ج ینی ت ضیح نر اده اسرت چنریرز تر فقرط زبران مغر لی
میدانست ،چر ن ای سخنان را گفار و چر تسری آن را ترجمر تررده اسرت ترا خالیر
ما ج آن ش ن ت او مرم ر عذا الوی است! بارت ل نیز ای م ض ر را بعی دانسا اسرت
ت چنریزخان ،خ د را عذا الوی خ ان ه باش  .دلی بارت ل آن است ت اب اثیرر بر ایر
م ل

اشارهای ن ارد (بارت ل  .)410 :1366 ،درواقع بارت ل ن شرا ابر اثیرر را درایر میران

م ث تر از ن شا ج ینی دانسا است.
اب اثیر وقایع بخاری را از شاه ان ماجرا ،مث فقیوی تر در بخراری اسریر و در سرمرقن
گریخا ب د ،نق ترده است و تقریبا روح ن شاۀ او با بیرنش براتم جوانرشرای جر ینی در
ای واقع  ،ماضاد است .ج ینی باری سرق ط اسرماعیلیان را نر عی مشریت الوری شرمرد تر
چنریزخان مجری آن ب د .او در سق ط آنها چنی ن شرت« :بقیقرت سررّ الوری در خرروج
چنریزخان روش ش » (ج ینی)138 /3 :1368 ،؛ پس ب زعم جر ینی ،چنریرز فقرط مجرری
اراده و سرّ الوی ب د؛ البا نمریتر ان ایر همر ت جیورات ترشوقر سدار تقر یرگرایانر و
مشیتج یان ج ینی را فقط ب بسا اعاقادات دینی او گذاشت ،بلک او ب عمر و بر نفرع
باتمیت مغ

قلم زده است.

ج ینی ب زعم خ د ،خ است با زیرتی خا  ،ای بادث وبشراناک را عرادی و نر عی
قوررر الو ری قلم ر اد تن ر  .آری ،م رخررانی چ ر ن ج ر ینی و رش ری ال ر ی بررا زمین ر سررازی و
مق م چینی خاصی درص د تع ی بملۀ مغ

برآمر هانر و درنوایرت مغلر بی و مقار لی

ناسراس و تافرنعمت را مقصر اصلی دانسان ت درایر میران چنریرز فقرط مجرری و مررم ر
عذا الوی ب د؛ بنابرای با ای طرز تلقی ماضاد ج ینی و اب اثیر ،ج ینی ب رغم بوررهمنر ی
از اب اثیر با سک ت خاصی از وی گذشت و سعی ترد بای بر عنر ان منبرع هرم از وی یراد
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نکن ؛ دربالیت مثال نس ی ،ن یسن ه سیرت جرال الر ی  ،قبر از جر ینی ،ضرم تحسری
تاریخ الکام از آن بوره فراوان برد؛ اب اثیر و نس ی در اردوگاه مخال

مغ

قررار دارنر ،

دربالیت ج ینی خ د بخشی از باتمیت مغ لی اسرت و ازایر روسرت تر پژوهشررری
ب صرابت خاطرنشان ترده است تر «آنچر مسرلم اسرت اینکر تراریخنرراری جر ینی در
خ مت ایلخانان و برای آنها ب ده است» (بس زاده)1380 ،
ب) رشیدالدین فضلاهلل و ابناثیر

رشی ال ی در م ضعی اناقادگ نر دربرارۀ ن شراۀ ابر اثیرر و روش او مرین یسر « :هرچنر
مصنفان و مثلفان ت اریخ ماق م ،تا

از هر ن ر ساخا ان و بکایات ازمن مخال

نامرت

پرداخا ان ؛ اما خ انن گان از آن فای ه تمام نیافا ان و نیز تراریخ سرا بر سرا تر مربر م
اب اثیر نواده ،هرچن سعی بسیار ترده ،لک بکایت هر پادشاه مضب ط نیست و تیفیت آن
تمابیش بر وال و ترتی

معل م نمیش د ،ایر معنری نرزد م العر تننر گان آن تارا مقررر

است» (رشی ال ی فض اهلل .)1374-229 :1374 ،او با تلیگ یی اناقادآمیز و مبوم از آثرار
تاریخی پیشی  ،درص د برترر نشران دادن شری ه خر د اسرت؛ امرا درایر میران او ابر اثیرر را
مص اق میدان .
الزم است یادآوری ش د ت خ اج رشی ال ی از ای روش سرن اتی اناقراد مریتنر و
آن را برای بیان تاریخ ،نارسا میشمارد و جال

اینک خ اج درای میان از اب اثیر یاد و لبرۀ

اناقاد خ د را ما ج او میتن (همان .)1374-229 ،با بای دی تر چررا خ اجر اناقراد
خ د را ما ج اب اثیر ترد؛ دربالیت اب اثیر ن آغرازگر ایر راه و نر نماینر ه آن بر د .و
چرا از طبری و دیرران یاد نکرد؟ منشر اناقاد خ اج از اب اثیرر چیسرت؟ شرای تشرخیص
ای م ل
مغ

چن ان دش ار نباش ت بیشک خ اج از دشمنی و شک ه اب اثیر ب خاطر بملرۀ

آگاهی داشت و ای م ضعگیری او ب اباما ق ی برای بیاعابرار ترردن او بر خراطر

لح نفرتانریزش در ب مغ الن است؛ پس اناقاد خ اج علمی نیست ،بلک منشر سیاسری
دارد .خ اج وزیرر مغر الن و دوسرتدار آنهاسرت و دیر گاه او برا نرررش و شرک ههرای
نال گ ن اب اثیر در تضاد است.
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رشی ال ی فض اهلل در بخش تاریخ ایران و اسالم قب از بملۀ مغ

نیرز از ابر اثیرر (ترا

آنجا ت دی هام) اسافاده نکرد .همانگ ن تر در مق مر آمر  ،او و سرایر م رخران مغر لی
دربارۀ تاریخ قب از بملۀ مغ

ب دور از هرگ ن رنج تحقی  ،سو تری راه را برگزی نر و

تنوا ب رون یسی چن اثر مع ود دربارۀ تراریخ پریش از مغر
درص د بورهج یی از الکام بر می آم ن  ،بای اغل

روی آوردنر ؛ چنانچر آنهرا

آن مجل ات چن ی گانر را بررسری

میتردن و ای مسالزم ت شش فراوان ب د ،بنابرای تررجیح دادنر تر از آن در گذرنر و
دربارۀ آن سک ت یا تنن ؛ ازای روست ت خ اج ماذتر ش  ،تاریخ ساالن ای تر مربر م
اب اثیر ن شا  ،هرچن سعی بسیار نمر ده اسرت؛ امرا بکایرت هرر پادشراه مضرب ط نیسرت و
تیفیرت آن تمررابیش برر وال و ترتیر

معلر م نمریشر د (همرران) .بررخالف گفارۀ خ اجر ،

اب بجر عسقالنی ،تاا الکام را بواری تاریخ در ضبط و روش مریدانر ؛ بر طر ریتر
شن ن ه ابساس بض ر در روی ادها میتن (روزناا  ) 332 /2 :1368 ،ت گ یی بر دقرت
ج ا اناقاد خ اج را داده است؛ اما ت جیوات رشی ال ی از چرایی بملۀ مغر

تمارر از

م ضعریری و ت جیوات ج ینی نیست و بای در م اردی از آن فراتر رفار اسرت تر ذترر
آن در ای م ضع شای ضرورتی ن اشا باش .
ج) سایر مورخان عصر ایلخانی و ابناثیر

سایر م رخان عصر مغ

و ایلخانی ب سان مسا فی و شبانکارهای ب بکم آنک آثارشران در

زمرۀ ت اریخ عم می محس

میش د نیز میت انسران از تراریخ الکامر بر عنر ان یکری از

مومتری منابع اسرافاده تننر ؛ امرا آنهرا از ابر اثیرر بوررهای نبرردهانر (نرک :شربانکارهای،
«مجمعاالنسا »؛ مسا فی« ،تاریخ گزی ه»؛ ابیبکرر ق بری اهرری« ،تر اریخ شریخ اویرس»).
شبانکارهای در بخش تاریخ قب از مغ

ب جز اشاره ب تراریخ یمینری و تراریخ صرابی منرابع

خ د را ب دست ن اد و نشانی هم از اب اثیر نیست (شبانکارهای.)92-25 /1 :1381 ،
مسا فی در آغاز تاا  ،فورسای از منابع ،نظیر رسالۀ قشیری ،تراریخ طبرری ،جوانرشرا،
جامعالا اریخ و....را نام برد ت در ای فورست از «عزال ی  ،علیب االثیر» نیز یاد ش ه است
(مسا فی)9-8 ،؛ لریک در مرا تارا  ،دیررر ذترری از وی نمریتنر  .در ترراجم ابر ا
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مشاهیر از اب اثیرر بر ی گ نر یراد تررد« :عزالر ی ابر اثیرر صراب

تراریخ الکامر بررادر

اب السعادت» (همان )696،ت یاد تردن و یاد نکردن او یکسان است .هرچن ماهیت فشرردۀ
اثر مسا فی ب گ ن ای است ت جای خاصی برای بورهمن ی از اب اثیر نمیگذارد و با ت جر
ب آن ،او هیچگاه از الکام اسافاده نکرده اسرت؛ همچنران بایر ترتیر تررد تر م رخران
مارخر ایلخانی ب خاطر ترثیرپذیری و الر گیری از ج ینی و رشی ال ی  ،چنان د خ شی از
اب اثیر ن اشا ان  .ابیبکر ق بی اهری نیز در مق مۀ اثرش از چن منبع ماننر تراریخ طبرری و
شاهنامۀ فردوسی یاد ترده است (ابیبکر ق بی اهری)28 :1389 ،؛ اما دیرر در ما و یرا در
م ارد دیرر ،مثالً در بخش تاریخ عم می از اب اثیر بورهای نررفت.
برخالف م رخان عصر ایلخانی ،نس ی (ما فی )647از معاصران اب اثیر ،تارا الکامر
را ب ب شایساۀ نام «تام » میخ ان (نسر ی )4-3 :1364 ،و اینکر نسر ی در همران ایرام،
ای چنی تاا را سا د ،براتی از اهمیرت تارا اسرت؛ بر گ نر ای تر مر رخی معاصرر
ب صرابت آن را تحسی ترده است؛ باوج داینک خ د یکی از م لّعان بملۀ مغ

بر د از

آن بورۀ شایانی گرفت .ای قرینۀ ق ّی دااللت میتن بر اینک م رخان ایلخرانی بر عمر برا
انریزههای خا
ترلی

سیاسی و مغ دوسای از اب اثیر رویرردان ش هان  .تاا الکام  ،پس از

و اناشار با اساقبا زیادی م اج ش  .ابر بجرر عسرقالنی و اب طالر

علریبر انجر

بغ ادی خازن (ما فی  )674بر آن ذی هرایی ن شرا انر (روزنارا  .)332/ 2 :1368 ،اب لفر ا
مثل

«تاریخ مخاصر فی اخبار» تا ب ودی اثر اب اثیر را رون یسی و تلخیص ترده است.
یکی از منابع عم ه اب خل ون در «تاریخ العبر» همان تاریخ الکام است (نک :سراالری

شادی .)76-53 :1391 ،ازس یدیرر م رخان مساق از ایلخانران ،ماننر منشری ترمرانی بر
الکام اب اثیر اساناد ترد (منشی ترمانی .)21 ،م رخان عصر تیم ری ازجملر میرخ انر و
خ ان میر ب شک وسیعی از اب اثیر س د برردهانر (میرخ انر  919،942،950 /2 :1380،و...؛
2422 /5و)...؛ بنابرای با ت ج ب ای مقایس ها و م ابقت دادنها ،بزر ترری غایر

منرابع

عصر ایلخانی ،الکام اب اثیر است .ای غیبت ،تصادفی و سو انرارانر نیسرت؛ بلکر بیشرار
ب خاطر بینش اناقادی اب اثیر علی مغ الن و تضاد فکری و نررشی او با آنهاست.
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نتیجه

اثر مشو ر اب اثیر از ایام ترلی

تاتن ن یکی از بزر تری منرابع و مصرادر تراریخ اسرالم و

ایران ب ده است؛ ازآنجات دو ده از اواخر عمر وی مقارن و معاصر با بملرۀ مغر
ش  ،گزارش او در زمرۀ نخسای اخبار از بملۀ مغ

سررری

است ،ت بر صر رت فشررده از همران

ایام فراهم آم ه است .بیشار محققران لحر اناقرادی و بیرنش و داوری او دربرارۀ مغر الن را
تریی ترردهانر ؛ امرا بر رغرم ایر اقبرا همررانی ،م رخران عصرر ایلخرانی اعرماز م رخران
عم مین یسی و یا م رخان تاریخ سلسل نرارمغ

و ایلخانی ،از وی فاصرل گرفار و بر او

بیاعانا ب دهان و یا ب بوان ای از تاریخنرراری او اناقراد ترردهانر ؛ ازجملر جر ینی تر بر
اباما زیاد یکری از منرابع او دربرارۀ خ ارزمشراهیان و غ ریران ،ن شراۀ ابر اثیرر بر د .ایر
م ضعگیری ن چن ان دوساان و بای مغرضانۀ م رخان ایلخانی دربرابر اب اثیرر بیشرار ناشری
از اخاالفنظر و بینش تاریخی و سیاسی آنهاست .اب اثیر بیشک یکی از مناقر ی جر ی
مغ الن و از نظر بینشی مخال

و بای دشم آنها ب د؛ دربالیت م رخان ایلخانی ،خ د،

بخشی از باتمیت مغ لی و ایلخانی ب دهان و طبیعی است ت نمیت انسان نراه ابر اثیرر را
برتابن  .ای اخاالفات ج ی م ج

ش ت م رخان ایلخانی از اب اثیر ب طر ر جر ی دوری

ج ین و از وی یاد نکنن و بیاعانا باقی بمانن .
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