فصلنامة علمي -پژوهشي تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا
سال بیست و سوم ،شمارة  ،12پاییز و زمستان 1392

تالشهایی برای بومیسازی مکتب آنال

مطالعهی موردی :دیدگاههای استاد علی مظاهری در فصلهای میانی

کتاب جادهی ابریشم
علی بحرانیپور

1

تاریخ دریافت92/9/22 :
تاریخ تصویب99/4/22 :

چکیده

نظر به اهمیت فعالیتهای گستردهی استاد علی مظاهری در زمینهی تلفیق

علققوه همسققایهی تققاریخ ت تیقیق در تققاریخ ا تصققادی ایققرا بققهشققیوهای

آنالیستی ،معرفی تی بهعنوا الگوی مطالعقهی میقا رشقتهای بقا مرزییقت

تاریخ برای رسید به گونهای تاریخنگاری آنقا ایرانقی -زقه امقرتزه در

میافل تاریخنگاری ایرا از جذابیتی برخوردار است -ضرتری مینمایقد

تی زه در میافل تاریخنگاری آنقا فرانسقه رشقد زقرده بقود ،انتقادهقای

جالبی درباب نظریهی ارتپامیور جادهی ابریشق مطقرک زقرده ت دربرابقر

میققانی مانند رنه گرتسه ،به بازخوانی تاریخ جادهی ابریش با میوریقت

مشرقزمین پرداختقه اسقت ات در زتقاب جقادهی ابریشق ضقمن بازتولیقد
 1عضو هیئت علمی گرته تاریخ دانشگاه شهید چمرا اهوازbahranipour@hotmail.com ،
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سفرنامههقایی شقر ی دربقاب جقادهی ابریشق  ،وواشقی بسقیار سقودمند ت

عالمانهای بر آ ها نوشته است زقه پیقداین نقوعی م تقب تقاریخنگقاری
آنالیستی با رنگتبوی شر ی -ایرانی را نوید میدهد در مقالقهی واضقر،

وواشی مظاهری بر دت سفرنامهی غیاثالدین نقاش ت سیدعلیازبر خطائی

بررسی شده است

واژههای کلیدی :جادهی ابریش  ،علی مظاهری ،سفرنامههقای جقادهی
ابریش .

مقدمه

تیقی واضر از پیشینة چندانی برخوردار نیسقت جقی آن قه ترجمقههقایی دربقارهی م تقب

تاریخنگاری آنا اغلب توسط نسرین جهقانگرد منتشقر شقده زقه ازجملقهی آ هقا ،زتقاب
استویانویچ درباب پارادای آنا است
پرسن تیقی این است زه مؤلفههای تاریخنگاری م تب آنا بهسبک استاد مظقاهری،
خاصه در مطالعهی تاریخ میانهی جادهی ابریش چه بقوده اسقتف فرضقیهای زقه درمعقر
آزمو رار داده شد ،مؤلفههایی مانند رابطهی تقاریخ ت جررافیقا بجبقر مییطقی یقا اختیقار ،
ارتباط ا تصاد ت تاریخ ببررسی نقن شیوهی تولید در تاریخ جوامع تا ع در جادهی ابریش
ت نقد دیدگاه ارتپامیورانه در مطالعات جادهی ابریش است
رتش تیقی در مقالهی واضر ،ترزیبی از تیلیل میتوای وواشقی نوشقتهشقدهی اسقتاد
مظاهری بر متو تاریخ میانهی جادهی ابریش ت نیی مطالعهی آماری بسامد تاژهها ت عنقاتین
وواشی اتست
اهمیققت ایققن تیقی ق در رتشققن زققرد تجربققهی بیسققتسققالهی اسققتاد مظققاهری بققرای
بهزارگیری رتش آنا در مطالعهی جادهی ابریش برای بررسی جایگاه فرهنقگ ایرانقی در
ووزهای فراتر از مرزهای جررافیایی ایرا تاریخی است
هدف غایی این جستار بررسی مییا توفیق تقششهقای انجقاهشقده بقرای بقومیسقازی
م تب آنا است
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 .1زندگی و کارنامهی علمی استتاد مظتاهری در محافتل علمتی تتاری در

فرانسه

استاد علی مظاهری ب 1932 -1299پس از گذراند تیصیشت ابتدایی ت متوسطه در تهرا
بهسبب اوراز درجهی ممتاز در دیپل  ،با بورس دتلتی به فرانسه اعقیاه شقد تی تیصقیشت
خود را در داننسرای سن زلو ت شارتر ب1911 -1923ش ت دانشقگاه سقوربن ادامقه داد ت

در 24سالگی از رسالهی دزتری خود در رشتهی جامعهشناسی باعنوا خقانوادهی ایرانقی در
ادتار پین از اسشه 1زیر نظر استاد پل فوزونه 2دفاع زرد تی همسری فرانسوی اختیار زرد
ت در رتستایی در جنقوبغربقی فرانسقه ،طقی جنقگ جهقانی دته ،بقه تیقیق ت زشقاترزی

پرداخت پس از پایا جنگ ،با سمت زارشناس نسخ خطقی فارسقی تارد زتابخانقهی ملقی
پاریس شد در آنجا مجموعهای از آثار عصر آ بویه را ساما داد آشنایی تی با آ زتقب

دستمایهی تألیف زتاب زندگی رتزمرهی مسلمانا در سدههقای میانقه از سقدهی دهق تقا

سققییده مققیشدی 9شققد زققه از دیققدگاه جامعققهشناسققی تققاریخی ت تققاریخ علق  ،بققه بررسققی
موضوعات مورد بیث پرداخته است

استاد مظاهری در 1921ش1941 /ه عضو «فرهنگستا بقینالمللقی تقاریخ علقوه» 4شقد ت

مقالهی مه «معنای فلکرییه دهر ازنظر خیاه» 5را در نشریهی آرشیو بینالمللی تاریخ علوه

چاپ زرد تی در 1921ش1952 /ه عضو مرزی ملی تیقیقات علمی فرانسه 1شد

در سا 1995ش1953 /ه استاد مظاهری بهعنقوا مقدرس «مدرسقهی مطالعقات عالیقهی

علوه اجتماعی» 3برگییده شد ت به دعوت سازما یونسق و ،بخقن موسقوه بقه «تقاریخ ملقل

 1رسقققالهی دزتقققری تی در همقققا سقققا در پقققاریس بقققهچقققاپ رسقققید عنقققوا فرنگقققی آ عبقققارت اسقققت از:
La Famille Iranienne aux temps ant'e-islamiques, G. P. Maisonneuve, Paris, 1938.

2. Paul Faucannet
3. La Vie quotidienne des musulmans au Moyen-Age, aux Xe-Xllle Siecles, Hachette, Paris,
1949
4. Academie international de, Histoire des Sciences
5. "La The'ori atomique d’Omar Khayyam", Archive internationals d’Histoire des Sciences,
international de Synthese, Paris, N. 7, 1949
6. C.N.R.S.
7. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
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مسلما در ر نوزده » را در جلد پنج تاریخ جهقانی بشقریت 1ت مجموعقههقای مشقابهی

مانند نقن اعراب بمسلمانا در تاریخ جهانی عل  2بهعهده گرفت

تی در 1942ش1914 /ه رسالهی دزتری دیگری ،این بار در وقوزهی تقاریخ علقوه بقه

دانشگاه پاریس ارائه داد زه بقه مبقادی ایرانقی علق وسقاب 9معقرتف شقد ت در همقین راه،

زتاب جبر ت مقابله از زوشیار جیلی ب1221 -931ق ت میاسبات اعشاری شصتگانی ات را
از عربی به فرانسه برگرداند ت آ را با تعابیر عل ریاضی امرتز تفسیر زرد

در سا 1941ش1932 /ه عشتهبر زتقاب گنجینقههقای ایقرا دربقارهی هنقر ت معمقاری

ایرا  ،در زتاب مقدمهای بر تاریخ ایرا براساس سیست های عل وساب ت سبمولیس اعداد

به مطالعهی تطبیقی تمد های گوناگو با تمد ایرا پرداخت رتش این تیقی بر ادراک
نسبتهای متشابه بآنالوژی مبتنی است

در سا 1951ش1939 /ه ترجمهی فرانسوی زتاب عربی انباط المیاه الخفیقه باسقتخرا

آّبهای نهانی اثر میمد زرجی ب411ق مهندس ت مسقاک ایرانقی را در دانشقگاه نقیس در

جنوب فرانسه بهچاپ رساند  4در همین زمینقه ،از ات مققا تی بقه فارسقی در مجشتقی ماننقد
یرما ،ارمرا ت توید منتشر مقیشقد مققا ت فرانسقوی تی نیقی در نشقریهی اف قار شقیعه،

5

مجلهی نامهی ایرانی 1بازجمله مقالهای درباب تاشناخته مانقد زردشقت 3،ت مقالقهای دیگقر

دربارهی مانی ت عرفا گنوسی 1ت دیگری درباب میدک ت زمونیس ایرانی ات ، 9زمقا  12ت

مجلهی آنالی 11چاپ میشد زه اغلب دربارهی دستاتردهای فرهنگی ت تمدنی مشقرقزمقین

1. Le Monde Musulman au XlXe Siècle, Histoire mondiale de I’Humanite, Ve Volume.
UNESCO, 1975
2 Aldo Mieli, La science Arabe et son role dans l'évolution scientifique mondiale, E.J. Brill,
Leiden, 1966
3. Les Origines Persanes de l’arithmetique, lderic, Universite de Nice, 1975
4. Karagi, Mohammad al, La Civilisation des Eaux cachées: Traité de l'Exploitation des Eaux
Souterraines composé en 1017 AD. Aly Mazaheri, Published by Nice: IDERIC Etudes
Preliminaires, 1973
5. La Pensee Chi’ite
6. Lettre Persane
7. "Zarathoustra cet incconu" in Lettres persanes, N.° 3, 1982
8. "Mani et le gnosticisme "in Lettres persanes, N.° 4, 1982
9. "Le Communisme et l'Iran: Mazdak, l'histoire et le mythe" in Lettres persanes, N.° 3, 1983
10. Zaman
11. Annales de Economie, Societe et Civilisation
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ت نقن آ ها در توسعه ی تاریخی ارتپا بود زه از آ جمله است مقالهای درباب منشقأ علق
وساب بیا معد

در میا رتمیا بMazaheri, 1960: 833

استاد مظاهری بین سا های 1952 -1941ش1934 -1932 /ه به تقدریس «تقاریخ ایقرا

بهلیاظ فرهنگی» 1در مدرسهی عا لی علقوه اجتمقاعی پقاریس پرداخقت البتقه عنقوا زلقی
درس ات «پامیر تا فرات» بود
درگذشت همسر استاد مظاهری در 1955ش1933 /ه مانع از انتشار آثار اخیر تی شقد ت

نیی ات را به عیلت ت پناه برد به جها فلسفه تاداشت تدتین تاژهنامهی اصطشوات فلسفی

فارسی واصل این دتره است زه تازنو چاپ نشده است

سرانجاه ،استاد مظاهری در سا 1939ش در فرانسه در عیلت درگذشت

 .2جهانبینی و دیدگاههای تاری نگارانهی استاد مظاهری

پس از آشنایی با تسعت دامنهی تیقیقات استاد مظاهری ،شناخت فضای ف قری ت دیقدگاه

تی در پژتهنهای تاریخی جهت بررسی آثار ات ،بهتیژه زتاب جقادهی ابریشق ضقرتری

مینماید

 .1-2رابطهی تاری و محیط جغرافیایی :جبر یا اختیار

مظاهری باآن ه در تاریخنگاری ائل به تا عیقات رتشقن ت ملمقوس بقود ت از فرضقیهسقازی

پرهیی میزرد ت بر این باتر بود« :تاریخ ف ر را القا میزند ،امقا جررافقی اسقت زقه تصقمی

میگیرد» ،مدتی تیت تأثیر نظریات ادتاری تاریخ ت جبقر 2قرار داشقت بمظقاهری،1932 ،
مقدمهی ملک نوبا  ،دتازده -چهارده

شاید از این نظر تی تیت تأثیر ایدهی تأثیرات جبری مییطی فرنا برتد  9بقود یعنقی

عقیدهای زه مرزییت ت میوریت جها طبیعت در تاریخ انسانی را باتر دارد یعنقی تقاریخ
بشر تاریخ پایا ناپذیر تشش انسا دربرابر عناصر مختلقف اسقت ببلقک ت م رایلقد:1992 ،

1. L’histore culturelle d’Iran
2. Le determinisme
3. Fernand Braudel
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 122اما لوسین فور 1در زتاب مقدمهای جررافیایی بر تاریخ بر جبر جررافیا تاخت ت اعقشه

زرد:

آدمققی در انطبققاق بققا میققیط جررافیققایی همققواره مم ققنهققا را فققرارتی دارد ت نققه
ضرترتها را با تیق بخشی از آنچه ام ا تیق دارد ،در توسعهی آینده جوامع
انسانی مییانی از تعیینشدگی و

فرما میشود لی ن آدمی هرگی نه درت ترییر

بچه ز ت چه بین را ازدست میدهد ت نه ام ا انتخاب از همهی آنچقه مم قن
است را ،ت با انتخاب بخشی از همهی مم نها ام انات جدیدی زاده میشوند ببه
نقل از :برتد  :1932 ،نوزده .

 .2-2رابطهی تاری و تولید اقتصادی

تف ر مظاهری دربارهی تولید ا تصادی ت نقن آ در تاریخ ،برآمده از رتیقارتیی مورخقا
مارزسیست ت آنالیست در زما تی بود زه هر دت تأزیقد بیشقتری بقر نققن تولیقد داشقتند
دروالی زه مورخا مارزسیست خواستار بررسی بینن اتلیه ت نسقبتا سقختگیرانقهی خقود
درباب تاریخ زمین ت تداته بلندمدت آ شدهاند تقا در مفقاهی شقیوههقای تولیقد بقازنگری
زنند باستویانویچ 195 :1911 ،دربارهی تاریخ ایرا ت سراسر آسقیا ،تنهقا تسقیلهی تیلیقل
در دست مورخا مارزسیست ،شیوهی تولید آسیایی بود زقه توسقط مقارزس مطقرک شقده
بود عیب این نظریه ت تعاریف تابسقته بقه آ در عقاه بقود بقین از انقدازه ت غیرانتققادی ت
غیرزاربردی بود مفاهی آ ها برای تاریخ ایرا پین از عهقد مشقرتطه بقود بتلقی:1912 ،
99

اما مظاهری معتقد بود نظریهپردازانی همچو مارزس ،2اشقپنگلر 9ت تیتفوگقل 4ازآ رت زقه
معلومات زافی در تاریخ جها نداشتهاند ،ادر به تعمی منطقی نشدهاند در عین وقا بقاتر
داشت زه معلومات متراز شقدهی ناشقی از تیقیققات گرتهقی پژتهنقدگا ت جمقعآتری
اطشعات توسط میققا دفترنشین ،هر دت فا د خصلت انسا دتستی هستند ت هر دت مصقال
1. Lucian Febvre
2. Carl Marx
3. Spengler
4. Wittfogel
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عالیهی بشر را بهدست فراموشی میسپارند بمظاهری :1932 ،مقدمهی ملکنوبقا  ،دتازده-
چهارده
 .3-2رابطهی مظاهری با مکتب آنال و در عین حتال مبتارزه علیته ایتدهی
اروپا -محوری

تقریبا در هما زما ببعد از 1922ه بقود زقه مقارک بلقو

1

ت لوسقین فقور ببنیقا گقذارا

تاریخنگقاری م تقب آنقا علیقه تقاریخنگقاری سقنتی رتایقی ارتپقایی برخاسقتند ت نقوعی
تاریخنگاری مسقئله میقور را مطقرک زردنقد زقه بقا بررسقی مقنظ تیقو ت سقاختاری ،بقه
سؤا های بیرگ پاسخ دهند ببلک ت م رایلد11 :1992 ،
از سا 1922ه به بعد ،مورخا نسقل ات م تقب آنقا بلوسقین فقور ،مقارک بلقو ت فرنقا
برتد طی ت امل م تب خود ،چند تیژگی را بهعنوا صفات اصقلی م تقب آنقا مطقرک
زردند:
 رتی گردانی از تمرزی صرف بر تاریخنگاری رتایتگرانه ت پوزیتویستیِ منیصقر

به موضوعات سیاسی ت درباری بم تب ران قه 2مقور آلمقانی باسقمیت:1911 ،
 34ت تأزید بر تاریخ ا تصادی ت اجتماعی یا «تاریخ تسیعتر ت انسانیتر» زه تمقاه
فعالیتهای انسقا را شقامل شقود ت بقا نققل ت قایع زمتقر مقرتبط باشقد تقا تیلیقل
«ساخت» ببرک29 :1911 ،

 بهرهگیری از پیشرفتهای رشتههای همسایه ت همپیونقد بجررافیقا ،جامعقهشناسقی،
رتا شناسققی ،زبققا شناسققی ،انسققا شناسققی ،ققوهشناسققی ت متخصصققا مطالعققهی
مذاهب ت ادبیات با تاریخ ببلو  /1 :1919 ،یازده
 بررسی تفصیلی ت همهجانبهی موضوع ،پرهیی از تخصصگرایی افراطی ت ت هت ه
زرد تاریخ ،ت وذف مرزهای اعتباری ت مجازی میا آ ها

1. Marc Bloch
2. Leopold von Ranke
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 ضققرترت اسققتفادهی نقادانققه از منققابع ت گسققترش مفهققوه متققدات منققابع تققاریخی،
بهگونهای زه تماه آثار بهجامانده از گذشته در هر ش ل ت بقا هقر نقوع ت زیفیتقی،
منبع تاریخنگاری بهشمار آید
 ضقرترت توجقه بقه تقققده تف قر خقشق در جریقا زققار علمقی ت اهمیقت تققدتین
چارچوب نظری انعطافپذیر بهعنوا نقطقهی شقرتعِ «تولقد شقناخت تقاریخی» ت
راهنمای جمعآتری اطشعقات زه ت مناسقب ایقن امقر سقبب مقیشقود رازهقای
سربهمهر منابع تاریخی زه از فرایندهای مه تری و ایت میزنند ،بقرمش شقوند ت
مسائلی مطرک شوند زه بههیچتجقه از اقاهر ت قایع ت معنقای اقاهری آ هقا ابقل
استنباط نیستند
 ضرترت وفظ رابطقهی متقابقل بقین نظریقه ت رتش ت تصقیی دائمقی ایقن دت بقا
شرتع ت ادامهی فرایند پژتهن
 ضرترت وفظ عینیت در پژتهنهای تاریخی ت استفادهی بجا از اسناد ت مدارک
تاریخی ،آ ه در وجمی خیرهزننده ت به این ترتیب ،مقابله با دگماتیسق در هقر
ش لی ت پرهیی از تعمی های نارتا ت بدت تجییه ت تیلیل د ی شرایط جامعههقای
واز بر رخدادها در عین وا  ،آنالیستهایی مانند بلو اهل تعمی ت اسقتفادهی
میتاطانه از تاژههای زلی مثل فئودالیس بودند ببلو  /1 :1919 ،پانیده
 پرداختن به انبوه بیپایانی از جیئیات ت ریختن آ ها در چارچوبی علمی با استفاده
از نظریههای علوه ت رشتههای همپیونقد بقا تقاریخ ببقرتد  :1932 ،بیسقتتشقن-
بیستتهفت
 در دهههای  1912ت 1932ه ،آثار مورخا نسل دته م تب آنا بایمانوئل لهرتا،

1

لوگوف 2،مارک فِقرّت 9ت بوگوریقه 4زقه معاصقر بقا اسقتاد مظقاهری بودنقد ،پقن
گراین مه بهچش میخورد:

)1. Emmanuel Le Roy Ladurie (born 19 July 1929
)2. Jacques Le Goff (1 January 1924- 1 April 2014
)3. Marc Ferro (born 1924 in Paris
4. André Burguière
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 مطالعاتی مربوط به تاریخ رتستایی ت تاریخ میلی برپایهی پژتهنهای جررافیایی
ت منطقهای
 بررسیهایی در تاریخ ا تصادی ،جمعیقتشناسقی ت جررافیقایی از طریق تجییقه ت
تیلیققققلهققققای زمقق قی بمبتنققققی بققققر آمققققار ت علقق ق وسققققاب ت اوتمققققا ت
ب Guitel, 1962: 941-942هقدایتشقده توسقط نظریقه ت درجهقت اثبقات آ
نظریهها
 مطالعات انسقا شقناختی فرهنقگ هقای غیرارتپقایی در آفریققا ،آسقیا ت آمری قای
تین
 پژتهنهای مربوط به زندگی رتزمره در گسقترهی تقاریخ ت توجقه بقه عقادات ت
الگوهای زندگی بهتیژه آداب غذا خورد چقه ازنظقر زیسقتشناسقی چقه ازنظقر
رفتار اجتماعی
 تیقیقاتی در زمینهی دیدگاهها ت جها بینیهقا بقا تأزیقد بقر اف قار عمقومی ،خقرد
جمعی فول لور ت تجییه ت تیلیل ساختاری اسطورهها ت افسانههقا ببقرتد :1932 ،
چهل
گراینهای ناهبرده را در تیقیقات بسیاری دیگر از مورخقا ارتپقایی در همقا زمقا ،

مانند برتولد اشپولر 1،مرو شناس نامدار آلمانی ،میتوا یافقت زقه مقثش در بررسقی تقاریخ
اردتی زرین ،برخشف دیگر مورخا زه بر فتووات ت تاریخ سیاسی مرو

تأزید داشتند،

بقققر تجقققود متنقققوع ویقققات اجتمقققاعی ت ا تصقققادی ،ت فرهنقققگ مرقققو

متمرزقققی بقققود

ب Spuler, 1965: XV-XVIاستاد مظاهری ب 1 -4 :1931شقبیه بقه چنقین فضقایی را در

زتاب جامع زندگی مسلمانا در رت تسطا ترسی زرده است

در این میا  ،استاد مظاهری ازنظر رتش تیقی  ،ابقیار تیقیققات تقاریخی را در خقدمت

رتش جامعهشناسی رار داده بود اما باتر داشت زه نتقای برآمقده از تمقاه علقوه انسقانی ت
معلومات ا تصادی ،فنی ،استراتژی ی ت را باید ی پارچه زرد همین دیقدگاه ت اشقترا بقه

پژتهنگری در  C.N.R.Sتی را بین از هرچیی با تاریخنگقارا م تقب آنقا  2در فرانسقه

1. Berthold Spuler
2. Ecoledes Annales
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پیوند میداد اتفا ا ،عشتهبر تطندتستی زیادی زه در نوشتههای تی هویداسقت ،مبقارزهی

استاد با نظریهی تفوق ووزهی فرهنگی مدیترانه بر سایر نققاط جهقا زقه مقوریس لمبقار 1ت

فرنققا بققرتد  2مطققرک زققرده بودنققد ،تی را بققه نگققارش زتققاب جققادهی ابریش ق تاداشققت
بمظاهری :1932 ،مقدمهی ملکنوبا  ،دتازده -چهارده

جالب است زه ارتپامیوری در آ زما ه در آثار آنالیستها دیده میشقد ت هق در
آثار مارزسیستها زه دعوی جها تطنی داشتند هر دت گقرته اعتققاد داشقتند زقه مراوقل
توسعه باید با تقلید از مراولی طی شود زه ارتپا در تاریخ خود گذرانده است دروالی زقه
ازنظققر منتقدانشققا  ،جوامققع مختلققف از طریقق جوامققع مختلققف «گققییننهققای مشققخص
تمد گرایانقه زقه زقامش مجقیا ت متفقاتت هسقتند ت وتقی اگقر همییسقتی مسقالمتآمیقی ت
پیوستهای داشته باشند ،شیوههای سقازما یقافتگی ت فرهنگقی متفقاتت دارنقد» باسقتویانویچ،
191 -195 :1911

مدتی پین از آ استاد مظاهری پس از نگاشقتن زتقاب آ بویقه ت بررسقی جنقگهقای

صلیبی در رتابط میا شرق ت غرب ،رتند تجارت میا چین ت ارتپا ت نقن تاسقطهای مهق

ایرا را زاتید ت فضای تجارت ا یانوس هند در ودتد عصر مرقو را «جقادهی مرتاریقد»

9

نامید این اصطشک را استاد ابداع زرد تی به انتشار علوه ،هنرها ت فرهنقگ ایقرا از طریق

این مسیر ت نیی جادهی ابریش سخت عش همند بود این عش ه موجب تألیف زتقاب جقادهی

ابریش شد بمظاهری :1932 ،مقدمهی ملکنوبا  ،دتازده -چهارده

بسیاری از مورخا غربی تقاریخ ارتپقا را معیقاری بقرای درک ت مقایسقهی تقاریخ ملقل

دیگر میدانستند برای مثا مور فرانسوی ،رنه گرتسه ،در زتاب امپراتوری صقیرانوردا
در توصیف مقدماتی ت معرفی عشایر مهاج در طو تاریخ اتراسیا ت تعیین خاستگاه ایشقا

در آسیای علیا مینویسد« :آسیای علیا را بیشتر از اس اندیناتی مشقیمهی بمهقد ت خاسقتگاه
ملل باید دانست چنا است زه گویی بسیاری از بایل از این رو ملقل بیقرت آمقدهانقد ت
آسیای علیا ،ژرمانیِ آسیا میباشد» ب29 :1939
1. Maurice Lambard
2. Fernand Braudel
3. La Route des Perles
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بنابراین ،از سوی دیگر هدف استاد مظقاهری ،تشقری چگقونگی نفقوم تمقد چقین در
ارتپا از طری عناصر ایرانی بود ت میخواست برخشف نظقر گرتسقه ،ایقن مطلقب را اثبقات
زند زه مسیر ورزت تمد تنها از یونا به چین نبوده بل ه گراین مع وس آ ه تجود
داشته است زه موجب ت قوین نهضقت انسقانی در غقرب شقده بقود بنقابراین ،در دادتسقتد
فرهنگی میا ارتپا ت شرق تعاد تجود داشته است
 .3کتاب جاده ی ابریشم :بهکارگیری عملی مکتب آنال در مطالعتهی تتاری
مشرقزمین

با توجه به گراینهای ف ری یادشده ،پژتهنهای بیسقتسقالهی اسقتاد مظقاهری ب-1921

1941ش1932-1952 /ه در الب زتاب جادهی ابریش زه از مه ترین آثار اتست ،بقهبقار

نشست متن اصلی فرانسوی زتاب 1توسط فرهنگستا علوه تاریخی چقین بقه چینقی ترجمقه
شد

2

استاد مظاهری در تألیف زتاب خود به بررسی د ی متو بسقیار مهجقور ت دتر از انتظقار در
زتابخانههایی مانند سلیمانیهی استانبو  ،زتابخانهی ملی پاریس ،زتابخانهی آزسفورد ت نیقی
در لند ت مس و پرداخت ت در تعلیقات خود هیچ ن تهای زه باری از فرهنگ داشته باشقد،

از دیدهی تییبین ات پنها نماند زتاب جادهی ابریشق درتا قع معرفقی ،تصقیی ت شقرک ت
تعلیقات مربوط به سه رسالهی خطی است زه شامل دت سفرنامه ت یک جنگنامه بفت نامقه

است شرک تفصیلی مطالب زتاب چنین است:
دیباچه بمظاهری 52 -19 :1932 ،ت بخن نخست زتقاب زقه بقه منقابع فارسقی اختصقا
یافته است ت تماه جلد ات را دربرمقیگیقرد در ایقن بخقن ،ابتقدا سقفرنامهی غیقاثالقدین
بهما  59 -54 :همراه مقدماتی از وقافظ ابقرت ت عبقدالرازق سقمر ندی بهمقا ، 12 -59 :
1. La Route de la Soie, Paris: SPAG, 1983

 2ترجمهی فارسی نیی نخستین بار توسط دزتقر ملقک ناصقر نوبقا در سقا  1932در مؤسسقهی مطالعقات ت تیقیققات

فرهنگی بپژتهشگاه چاپ شد دزتر تهاب تلی نیی تنظی  ،تنقی ت تیراستاری زتاب را برعهده داشت زتاب مقذزور

بهسفارش دزتر ناصر ت میل همایو  -داننآموخته ی دزتری تاریخ از دانشگاه سوربن ،استاد پژتهشگاه علقوه انسقانی

ت مطالعات فرهنگی ت عضو طرک تیقیقاتی جادهی ابریش در سازما یونس و -ترجمه شد ت در زما ریاسقت مروقوه
دزتر میمود برتجردی ت با عنایت ت میبت ایشا بهچاپ رسید
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تلخیص سفرنامه بهما  99 -11 :ت یادداشتهای انتققادی بهمقا  152 -99 :آمقده اسقت

سپس خطاینامهی سیدعلیازبقر خطقائی بهمقا  ، 154 -152 :شخصقیت ات بهمقا -154 :
 ، 159سفرنامه ت مدت ا امت ات در چین بهمقا  133 -159 :ت عقین مقتن خطقاینامقه زقه
مؤلف به فرانسوی ت متقرج دتبقاره فارسقی آ را ترجمقه زقرده ت دربردارنقدهی بیشقترین

صفیات زتاب است بهما  214 -131 :ت دزتقر مظقاهری نیقی بقرای هریقک از بقابهقای
بیستگانهی آ یادداشتهای جداگانهای آترده است بهما  529 -215 :سومین رسالهی
مورد بررسی در زتاب ،توضییاتی دربارهی رتابط نادرشقاه افشقار ت لقی یقن لونقگ بچقا
لوخققا  ،امپراتققور چققین اسققت بهمققا  542 -599 :زققه شققامل مققتن سققفرنامهی سققرهنگ
مظفرعلی از رتی تلخیص میمدزاا تزیر مرتی بهما  ، 543 -542 :پیرتزی ایرانیا بقر
اتیراتهای غربی ب لماقهقا بهمقا  513 -543 :ت یادداشقتهقای مربوطقه بهمقا -511 :
 539است
اینک برای شناخت رتش زار ت تسعت دانن استاد ت تأزید ات بر جیئیات خیرهزنندهای از

تاریخ ت علوه همسایه بهسبک آنالیستی ،به شرک فصلهای زتقاب جقادهی ابریشق پرداختقه
میشود

 .1-3سفرنامهی غیاثالدین نقاش

نخستین تصیی انتقادی مندر در زتقاب جقادهی ابریشق  ،سقفرنامهی غیقاثالقدین نققاش

است مؤلف در دیباچه به شرایط راهیابی ارتپاییا به راههای دریقایی آسقیا ت مقایسقهی راه

دریایی ادتیه ت جادهی ابریش پرداخته ت نقن اختراعات ارتپاییا را در اهقور راه دریقایی
ادتیه ت ر ابتن با جادهی ابریش برشمرده است البته با مزر د یلی ،بر تداته رتن جادهی
ابریش پای فشرده است تی زا هقای تجقاریی ماننقد مُشقک ،آینقههقای فقو دی ختقایی،
ابیارآ ت چلنگری ت آتنزنههقای چینقی را بقهعنقوا شقاهدمثا آترده ت تجقارت زمینقی
اسب بهما  41 -91 :را بین از هر چیی ت از دیدگاههقای گونقاگو بررسقی زقرده اسقت
فرنقا بققرتد  ،از بنیقا گققیارا م تقب آنققا  ،از ایقن بیققل نظریقات ساختارشق نانهی اسققتاد
مظاهری استفاده زرده ت وتی درباب شمشیرهای دتراند فقو دی بقر ایقن بقاتر اسقت زقه
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بدلی از شمشیرهای چینی بود ت از طری جها اسشه به ارتپا راه یافتقه بقود ببقرتد :1932 ،
934

استاد مظاهری با استناد بقه منقابع چینقی ،ازجملقه مینقگ شقه 1بتقاریخ سلسقلهی مینقگ

زمینههای تاریخی سفر غیاثالدین نقاش از سوی سلطا شاهر تیموری به چقین را رتشقن
زرده است بهما  52 -41 :بهگفتهی استاد مظاهری ،مقتن سقفرنامهی غیقاثالقدین نققاش

بهزلی مفقود شده ت چنا زه ااهار میزند ،در مطلقع سقعدین عبقدالرزاق طعقاتی از آ را
میبینی زه زبدهالتواریخ وافظ ابرت فا د آ است ت نیی در وبیبالسیر طعقاتی تجقود دارد

زه در نسخههای چاپی دت دستنوشتهی دیمیتر تجود ندارد چنا زه مؤلف اشاره زقرده
است ،این امر نشا میدهد نسخهای از ایقن سقفرنامه در زتابخانقهی سقلطنتی هقرات تجقود
داشته است مؤلف پقس از آترد مقدمقهی سقفرنامه از زبقا اشخاصقی ماننقد وقافظ ابقرت
بهما  59 :ت عبدالرزاق سمر ندی بهما  ، 12 :خشصهای از آ را با توجه به همهی منقابع
مذزور آترده است بهما 91 -11 :

2

خشصهی سفرنامه چنین است زه در سا 122ق سفیرانی بهناههای تقی مقا جقین ت جقا
ماجین همراه سفیر شاهر  -اردشیر تواچی زه از چین بازمیگشقت -بقه هقرات آمدنقد ت از
شیراز ت خوارزه دید زردند هنگاه بازگشقت آنقا از ایقرا بقه چقین ،سقفیرانی ایرانقی از
سوی ابراهی سلطا تیموری باز شیراز  ،رسقت میقرزا باز اصقفها  ،میقرزا سقیور غقتمن ت
امیرشاه ملک باز خوارزه  ،شاه بدخشا  ،بایسنقر میرزا ت سلطا شاهر تیموری همراه آنا
به چین رفتند ریاست این سفیرا را امیرشادی خواجه ت زوزچه باز هرات به عنوا سفیرا
شققاهر

برعهققده داشققتند آنققا در 129ق از طری ق جققادهی ابریش ق از راه مققاتراءالنهر ت
1. Ming Shih

 2عش همندا به آشنایی بیشتر با این موضوع را به پیوستهای پقن گانقهی زتقاب خطقاینامقه زقه توسقط ایقر افشقار
بمصی

افیتده شده است ،ارجاع میدهی زه عبارتانداز :رتزنامچهی خواجهغیاثالدین نقاش ایلچی بایسنقر میقرزا

بهنقل از زبدهالتقواریخ وقافظ ابقرت بتصقیی میمقد شقفیع هقوری  ،غرائقب ت عجایقب خطقای نوشقتهی عبقدالرزاق

سمر ندی در مطلع سعدین ت مجمع بیرین میل سا 125ق ،عجائباللطائف ترجمقهی ترزقی سقفرنامهی غیقاثالقدین
نقاش بافست از رتی چاپ استانبو  ،ت سفرهای ایلچیا خطای از رتی مطلع سعدین ت مجمع بیرین چاپ ت تصقیی

میمد شفیع هقوری بر ک :خطقائی،522 -499 ،492 -421 ،422 -931 ،932 -919 ،913 -219 ،213 -191 :1932 ،

 541 -591 ،592 -521ت 514 -543
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ترزستا به چین رفتند غیاثالدین نقاش -سفیر بایسنقر میقرزا زقه همقراه ایقن هیئقت بقود-
بروسب مأموریت برای آموختن نقاشی ت باغچهسازی بهسبک چینی عییمقت زقرده بقود ت
در سفرنامهی خود به تشریفات پذیرش سقفیرا  ،جشقنهقای چینیقا  ،بت قدههقا ت اتصقاف
هنری ت تیئینات آ  ،شب هی ارتباطی ت پستی وی چقین بیقاه  ،منقاز راه ابریشق  ،ایقشت
سازن ت مناط مسلما نشین ازجمله ترمذ ت زاشرر ،ت خاندا های مسقلما ماننقد آخونقگ
بآخوند پرداخته است عشتهبر این ،به مش ات سفیرا با یونگ لو امپراتور چین ،تشریفات
ت خده ت وش دربار تی ،سقؤا ت ات از سقفیرا دربقارهی موضقوع رایوسقف را ویونلقو
دربرابر سلطا شاهر  ،اوقوا ا تصقادی ،میصقو ت زشقاترزی ،ایمنقی راههقا ت تصقمی
امپراتور به بر راری رتابط با را ویونلوها در این سفرنامه اشاره شده است چنقا زقه از ایقن
سفرنامه برمیآید ،هنگاه وضور سقفیرا تیموریقا در چقین ،اتفا قاتی ر داد زقه موجقب
بسته شد درتازههای ارتباط با خار  ،مخالفت درباریا ملیگرا با نفقوم مسقلمانا ت سقایر
خارجیا در جامعه ت دربار چین ت درگیریهای داخلی در دربار شد ت سرانجاه ،بقه سقردی
رتابط ایرا ت چین انجامید عشتهبر آ  ،شرایطی بر این سردی رتابط افقیتد :ی قی آن قه،
اسب پیش شی سلطا شاهر به یونگلو ،تی را در شق ارگاه بقه زمقین زد ت زخمقی زقرد
دیگراین ه ،ی قی از زقا هقای امپراتقور در آتقن سقوخت ت مقدتی بعقد همسقر میبقوبن
درگذشت این ت ایع شوه در زنار بیماری شخصی امپراتور ت بهدست گقرفتن امقور توسقط
پسر جوا تی ،چنا اتضاع را برآشفت زه سفیرا تیموریا بدت دریافت پاسخی رتشقن
به هرات بازگشتند

1

یادداشتهای انتقادی دزتر مظاهری اغلب دربارهی مو عیت جررافیایی ت توپونومی بجقای-
ناهشناسیِ مناط جررافیایی در زبا های گوناگونی اسقت زقه در سقفرنامه بقه آ هقا اشقاره
شده است بهما  124 -99 :این یادداشت تأثیر رتش برتد را در اعتقاد مظاهری بقه جبقر

 1شرک مفصل رتابط ایرا ت چین در عصر شاهر تیموری در پایقا نامقهی نگارنقده آمقده اسقت :علقی بیرانقیپقور،

بررسققی رتابققط سیاسققی ،ا تصققادی ت فرهنگققی ایققرا ت چققین در زمققا شققاهر تیمققوری ب152 -121ق  ،پایققا نام قهی
زارشناسی ارشد رشتهی تاریخ ،استاد راهنما دزتر سید ابوالقاس فرتزانی ،دانشگاه شیراز1911 ،
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جررافیایی یا دستز میوریقت جررافیقا در شق لدهقی بقه تقاریخ نقواوی مختلقف نشقا
میدهد
از این گذشته ،از ویواناتی مثل شقتر بلخقی بهمقا  ، 124 :سُقنقُر بهمقا  191 -195 :ت بقی
زققوهی بهمققا  122 :ت میصققو تی ماننققد سققورمه ،شققرابهققای گونققاگو بققا بیققثهققای
زبا شناختی ت شیمیایی مربوط بهما  ، 121 -125 :شنگرف بهما  ، 121 -125 :انواع گل
له بهما  121 -123 :ت مهرگیاه بهما  141 -141 :نقاه بقرده اسقت زقه هق از دیقدگاه
تاریخ طبیعی ت ه از نظر تاریخ ا تصادی چشمگیرند ت هریک موضوع تیقیقی توانقد بقود
تی دربققارهی نمققاینهققای چینققی ،ابققیارآ ت موسققیقی چینققی ت تطبیق آ هققا بققا همتایققا
ایرانققیشققا بهمققا  ، 112 -129 :تققأثیر موسققیقی اسققشمی ت ایرانققی بققر موس قیقی چینققی ت
تششهای صفیالدین ارموی ت صفیالدین عبدالمؤمن اربیلی در این زمینه توضقییاتی داده
است بهما  129 -121 :زه پژتهشگرا تاریخ موسیقی ت رتابط فرهنگی را بهزار میآید
پیگیری رشتهی ارتباط این هنرها با هنرهای ساسانی ت یونانی نیی امری جالب است
توجه استاد مظاهری به نظریهی تجسد الوهیت در تجقود امیقر تیمقور گورزقانی از دیقدگاه
دراتین نقشبندی ،با استناد بقه اعطقای الققاب «وضقرت ا قدس» ت «صقاوب قرا » بهمقا :
 ، 141بهدرستی به رتا اندیشههای هیارهگرایی ت مهدتیت در آ رتزگار اشاره دارد
 .2-3خطاینامه 1سیدعلیاکبر خطائی

سمت دته زتاب جادهی ابریش زه به خطاینامهی سیدعلیازبر خطقائی اختصقا

دارد،

با مقدماتی در معرفی خطائی آغاز شده است از آنجا زه در منقابع دیگقر نقامی از ات نیامقده
است ،مظاهری با توجقه بقه رائنقی ،تی را بازرگقانی بخقارائیا صقل دانسقته زقه در تبریقی

خطاینامه را برای شاهاسماعیل ات صفوی نوشته بود اما طی جنگهای ایرا ت عثمانی زه
به ش ست چالدرا ت اسارت خطایی در دربار سلطا سلی یاتتز منجر شد ،سیدعلیازبر با

 .1هرچند برخی میققا بهزار برد لفظ «ختای» را برای چین شمالی مناسبتر ت معمقو تقر مقی داننقد ،منبقع یادشقده

بهناه خطاینامه ت نیی ناه مؤلفن بهصورت «خطائی» توسط مرووه استاد ایقر افشقار مصقی زتقاب بقه چقاپ رسقیده
است زه دلیل آ  ،پایبندی به متن نسخه ی خطی آ بوده ت برای رعایت امانت در ارجاع زتابشناختی ،به همین ش ل

خطای ت خطائی نگاشته شد
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زدتد مطالب مربوط به ایرا ت صفویا شیعیمذهب زقه چنقدا مقورد عش قهی عثمانیقا
نبود ت وتی بهعنوا تهمتی سیاسی علیه ات بهزار میرفت ،زتاب خود را بقه سقلطا سقلیما
ققانونی ،جانشققین سققلی  ،تقققدی زققرد بهمققا  159 -155 :ت  135 -131چنققین ااهققارنظر

موش افانه ت جدیدی تقریبا در بررسیهای مربوط به خطاینامه بقیهمتاسقت تی در تبیقین

تجه تسمیهی « انو نامهی چین ت خطای» برای خطقاینامقه در زبقا ترزقی مقینویسقد زقه

بهسبب ستاین فراتا مؤلف خطاینامه از وانین ت واعد عرفی چینیا ت همچنین بقا توجقه
به عش هی سلطا سقلیما بقه گقردآتری مجموعقههقای قوانین ملقل گونقاگو زقه تی را
شایستهی لقب «سلیما انونی» زرد ،نسخهنویسا تقرک ،نقاه مقذزور را بقرای خطقاینامقه
برگییده بودند بهما  135 :خطایی در به ی نوشتههای خود بهطور غیرمستقی  ،توانقایی
خود در ت ل به زبا های چینی ،لمقاق مرقولی ،تبتقی ت اوتمقا عربقی بقههمقراه فارسقی ت
ترزی را ابراز زرده است بهما  111 :از جنس اطشعاتی زه خطایی بهدست مقیدهقد نیقی
میتوا دریافت زه تی بازرگانی ساده بقوده زقه اطشعقاتی نسقبتا خقوب ت د یق دربقارهی
تجارت بد چینقی ،پقو ت اسق ناس ،مشقک ،ریونقد ،شقوره ،خولنجقا  ،هلیلقه ت دارد ت
همچنین به ت ایع رتزانه ،تسلییات ت سقازما نظقامی ،طقرز پوشقن مقرده ،قانو گقذاری،
زین ،دستگاه پولی ت بان ی ،چگونگی اندازهگیری زمقا ت اعقشه پقاسهقای شقبانه ،علقل
گداپیشگی ت فیشا ،ت وقوق زیفری توجه خاصی دارد اما اطشعات تی در امقور اخیقر از
دیدههای یک شاهد عینی فراتر نمیرتد ت به تیلیلهای علمی ت تطبیققی یقک دانشقمند در
آ رتزگار شبیه نیست چنا زه در بیقا تقواریخ د یق ت قایع ت اعقداد مربقوط بقه فواصقل
جررافیایی تازیا چندا د تی نداشته است بهما  119 :در ادامهی این مطالب ،بیثهای
وقوق ایرانی ت چینی استاد مظاهری جالب بهنظر میرسد بهما 132 -111 :
بنابه شواهدی مانند گیارش یطی سا 1491ه922 /ق در ایالت شانسی چین ،میتقوا
دریافت زه سقیدعلیازبقر در رتزگقار و ومقت امپراتقور شقی نقگ هوانقگ تقی ب-1411
1525ه911 -194 /ق ت سلف ات شنگ هوا ب1413 -1415ه199 -132 /ق در چقین بقوده
یا دستز بین از یک بار به چین رفته ت ازاینرت به «خطائی» مشقهور شقده اسقت بهمقا :
111 -159
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چنا زقه اسقتاد مظقاهری یقادآتری زقرده اسقت ،منقابع علقیازبقر خطقائی در نگقارش

خطاینامه ،جی دیقدههقا ت شقنیدههقای ات ،اوتمقا سقفرنامهی مو نقا علقی وشقچی ،سقفیر
دانشمند ت منج الخبیگ تیموری ،نیی بوده است با توجه به این ه تازنو در منابع ،اثقری از

سفرنامهی علی وشچی به چین نیست بهما  ، 131 :اهمیت خطاینامه در اشقارت پرازنقده
به آ آش ار میشود

باری ،خطاینامه در بیست بقاب تنظقی شقده اسقت زقه خوانقد عنقاتین هریقک بقرای

شناخت ما از آ ضرتری مینماید 1 :در بیا جادههایی زه به چقین مقیرتنقد  2در بیقا

ادیا مختلف ایشا  9در بیا شهرها ت دژها  4در بیا شقو ت نظامیقا در سقوه نظقامی
ایشا  5درباب خیاین دتلتی  1در بیا جباریت شدادی امپراتور چین ت زقا خا قا 3
در بیا زندا های چین  1در بیا سا نو چینیا  9در بیا دتازده ناویهی مم لت چقین
 12در بیا ضیافتهای ایشا  ،مجالست هایشا ت ادبشا  11در بیا خرابات ت خراباتیا
 12در بیا فنو شگفتآتر ایشا  19انو گقذار خطقای ،د یقل خقطمشقی اداری تی،
شاهیادهخانمی زه چندین بار ازدتا زرد  14در بیا مقدارس ابتقدایی ایشقا ت چییهقای
دیگر  15در بیا مردمی زه به چین میرتنقد  11دربقاب لمقاقهقا بمرقو

یقی زقه بقا

چینیا دادتستد میزنند  13در بیا زراعت در چین  11در بیا پقو نققره ،پقو خقرد ت
بیجکهایی زقه بقهجقای آ هاسقت  19در بیقا رعایقت ایشقا از مققررات  22در بیقا
نگارخانههای چین

مظققاهری در یادداشققتهققای مقدمققهی خط قاینامققه بهمققا  921 -215 :بققا اسققتناد بققه

زیها شناسی ت جررافیای اسقاطیری ایقرا ت نیقی اصقو زبقا شقناختی بقه بررسقی تاژههقای
خراسا ت عراق پرداخته ت آ ها را با بیثهای جررافیایی تاریخی پی گرفته اسقت بهمقا :
 292 -215ات در جایی تیلیلی ب ر از نقشههای جهانی امقرتزی دارد زقه در آ جهقا را
شبیه به ماهی بنهنگ تصویر زرده زه از شما به جنوب شنا میزند اما ایرانیقا در قرت
میانه ،نقشهی جها نما را شبیه به اژدهایی میدانستند زه از شرق به غرب میخقید مظقاهری
نتیجه میگیرد زه این تصورات به این دلیل است زه بیشقتر سقفرهای ارتپاییقا بسقازندگا
نقشههای امرتزی از راه دریا ت در مسیر شما به جنوب بوده اسقت امقا سقفرهای شقر یا
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اغلب از راه زمینی بجادهی ابریش

ت در مسیر شرق به غرب بقوده اسقت بهمقا  215 :در

ادامهی این بیث ،جها تورانی را با استناد به شاهنامه ت تیقیقات جدیقد تقاریخی دربقارهی
ایرا باستا تیلیل زرده بهما  291 -219 :ت نیی مو عیت زوه اف ب فققاز ت البقرز را در

مقایسه با دیوار چین در زمینهی جداسازی«ملقل زشقاترز» از بایقل دامقدار بررسقیده اسقت
بهما  292 -291 :اینگونه مطالعهی مسائل ،یک دیدگاه تسیع آنالیسقتی -تطبیققی را در
تیقیقات استاد مظاهری نشا میدهد
در همین زمینه ،تی به تطبی اساطیر ت تاریخ عش همند بوده است چنا زه مناطقی مانند
«مرغسارا  ،زاغسقارا  ،شترسقارا  ،سقگسقارا  ،بشدالنسقناس ت غیقره» را براسقاس د یقل
زبا شناختی ،تاریخی ت جررافیایی تاریخی ،بر لمرت ت بایقل گونقاگو اسقت هقای شقما
آسیا منطب دانسته است بهما  291 -299 :نیی برمبنای لرت اتستایی «آیری یان تی ژائو»

بایرا تی  1،مس ن باستانی آریاهای ایرانی را در استا فصقلی سقین زیانقگ بغربقیتقرین
استا چین دانسته است بهما  929 -922 :گویی ،تی در زلیت زتاب خقود مقیزوشقد
ایرا تاریخی را به جها چینی نیدیکتر زند یا دستز بر اهمیت ایرانیقا ایقا ت غربقی
چین بمیراثخوارا مانویا تورفا بهعنوا ولقهای اساسی در پیوند ایقرا ت چقین تأزیقد
زند
تجربیات ت مطالعات استاد مظاهری در تاریخ عل به ات این ام قا را داده اسقت زقه در

زنار شرکهای مربوط به مو عیت ت پیشینهی جررافیایی مناطقی زه درخطاینامه آمدهاند ،از
اختراعات ت تاریخ آ ها سخن بگوید چنا زقه اختقراع فشفشقهی بقارتتی را از قر هفقت

میشدی به چینیا نسبت داده ت از رتا آ در عهد تیمور در ایقرا در میقا ردهای از سقپاه
باعنوا «تخناف نا » فیلسوار یاد زرده است زه موجب توشت سپاهیا ت اسقبا دشقمن
مققیشققدهانققد بهمققا  929 -921 :بققارتت عققشتهبققر اسققتفاده در سققشک آتشققین ،یققادآتر
آتنبازیهای جشنهای پرش وه چینیا نیی بوده زه در دربار تیموریا ه رتا یافته بقود
بهما  912 -912 :جالب است زه فرنقا بقرتد ب 249 :1932برخقی اطشعقات خقوین
درباب انتشار اختراعات ایرا عهد تیموریا همچو صابو  ،ت نیی اختراعقات چینیقا چقو
1. Airiyanam Vaejao
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زاغذ ت بارتت را از استاد مظاهری گرفته زه به و همو ،از راه زشمیر به دیگر جاها منتققل
شده است
مظققاهری ب 911 -913 :1932در یادداشققتهققای بققاب دته زتققاب ،بققه اخققتشفهققا ت
شباهتها ت تطاب اسشه ،بودائیس ت زنفسیوسیس برپایقهی منقابع تقاریخی قر پقانیده ت
منابع مذهبی این ادیا پرداخته بهما  915 -919 :ت در همین راه به تششهقای نقطویقه در
ایجاد زیشی تلفیقی از اسشه ،و مت زنفسیوسقی ت آرای نوافشطونیقا  ،ت رتابقط آنقا بقا
ب تاشیا آسیای صریر ت صوفیا صفوی اشاره زرده است
ات دربققارهی راهیققابی اسققشه بققه چققین ،مهققاجرت بازرگانققا مققاتراءالنهری در 412ق بققه
ریاست سیدزبیر نملی بجد شمسالدین عمر بخاری مشهور بقه شقیخ اجقل 191 -123ق را
جر هی ورزت اسشه به آسیای شر ی دانسته ت در ادامه ،به تاریخ گسترش اسقشه در چقین
در دترههای مرقو

چقین بسلسقلهی یقوا ت سلسقلهی مینقگ ت چینقگ پرداختقه اسقت

همچنین ،در سراسر زتاب بر نقن راهگشاییِ مسلمانا مانویا صل استا سقین زیانقگ در
چین ت یه زرده بهما  929 -922:ت ااهارات سیدعلیازبر خطائی مبنیبقر مسقلما شقد
امپراتور دایمینگ ژین دی ب929-911ق1529-1525 /ه را تأیید زرده ت این امر را موجب
تقویت پایگاه دراتین نقشبندی در دربار چین پنداشته است بهما  922 :برای مقایسه ،بقه
ترتد یهودیا به چین از سا  94میشدی اشقاره زقرده ت از زبقا منقابع قر هقا بعقد ،ماننقد

میمد آملی بمؤلف نفایسالفنو از تفاتتهای فقهی میقا یهودیقا ایقرا در قر هشقت

هجری بهرهبری یهودا بودغا همدانی موسوه به بودغانیا با دیگر یهودیا یاد زرده اسقت
بهما  924 :زه برای مورخا تاریخ اجتماعی درباب دیاسقپورای یهقود در آسقیا سقودمند
خواهد بود همچنین است سرگذشت «مسیییا ایرانقی» بنسقطوریا زقه بقهدنبقا خانقدا
سلطنتی ساسانی به چین زوچیدند ت پس از سلسلهی یوا  ،مانند مانویقا خبقری از آنقا در
منابع نیامده است بهما 925 :
رتن زار ا لیتها در عهد مینگ چنا بود زه و ی چوهی -زه مقردی مقانویا صقل
بود -تاودی در سلسلهمراتب رتوانیت آیین زانک فودتسقه بزنفسقیوس تر قی زقرد زقه
بهعنوا «مجدِد آیین» شناخته شد استاد مظاهری ایقن امقر را ناشقی از سقط بقا ی تسقاهل

9/9/2014 11:20:10 AM

Text [12] ed 1.indd 23

 / 24تالشهایی برای بومیسازی مکتب آنال

مذهبی در دربار مینگ میداند زه الگوی ازبرشاه گورزقانی هنقد بقرای پقیریقیی مقذهبی
آمیخته از اسشه ت زنفسیوسیس جدید بآیین و قی چقوهی شقد بهمقا  932 -921 :زقه
بهناه «دین الهی» یا «زین سلطا » مشهور بود
در وواشی باب سوه ن تهی درخور بررسی ،زلمهی پائییه بتر هی مأموریت است زقه

برخی آ را از تاژهی چینی پائی تسه ات 1ت بعضقی از زلمقهی پقاگیهی 2ساسقانی یقا پیسقه

9

بپو خُرد هندی دانستهاند پیشینهی میصو تی مانند چای ،عناب ت لع ،ت سیست ارتباطی
«یاه» بپُستخانه در مناسبات ایرا ت چین نیی طی ایقن وواشقی آمقده اسقت بهمقا -921:
 994همچنین است بیثهای مربوط به برن بپلو ت نیی انواع مواجب سربازا ببیستگانی
در ایرا ت چین در وواشی باب چهاره بهما  944 -995 :ت ترذیه از نقا جقو ت گنقده در
ایرا دربرابر آرد ارز در چین در وواشی باب پنج بهما 941 -945 :

استاد مظاهری در وواشقی بقاب ششق خطقاینامقه ،در تبیقین اندیشقهی چقینمیقوری

4

بهمعنای اعتقاد جررافیایی ت وتی سیاسی به مرزییت چین در میا زشورهای متمد جهقا ،
به استد

های نجومی ت مطابقت اف قار ساسقانیا دربقارهی سقلطنت خقود بقا اندیشقههقای

سیاسی چینی متوسل شده زه الگوی مناسبی برای مطالعقهی تقأثیر اعتققادات مقرده گذشقته
دربارهی نجوه در سرنوشت سیاسی دتلتها ت شاها اسقت بهمقا  952 -943 :در اینجقا،
تی آش ارا علیه نظریهی ارتپامیوری ت مرزییت مدیترانه بدریای میا زمین در اندیشقهی
آنالیستهای ارتپایی برخاسته ت به استد

پرداخته است

استاد مظاهری میصو تی مثل زمخقا بنقوعی پارچقهی ابریشقمی  ،لخقی بزیمونقو ت
زرباس بپارچهی پنبهای را زه بهسمت غرب تا ایرا میرسقید ت وتقی بقه ارتپقا مقیرفقت
بهما  ، 951 -951 :در زنار میصو ت ریختهگری پو د چینی زه برای ساخت اسلیههقا
ت دربهای عظقی زقا هقای آ زقرت ت تیمقوری اسقتفاده مقیشقد بهمقا ، 959 -953 :
تاردات ایرا از چین دانسته است تی لعل بدخشا را بر صقادرات ایقرا بقه چقین افقیتده
است بهما 912 -959 :
1. Pai- Tseu
2. Pacsa
3. Pisah
4 Sino- Centerism
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در ادامه ،استاد مظاهری بهسبب تخصص در تقاریخ علق ِ وسقاب ،بقه مظقاهر گونقاگو
اعداد در تاریخ توجه تیژهای داشته است چنا زه اعداد مقدس یا عدد زاملی مثل  32را با
توجه به اسطورهی  32شاگرد زنفسیوس ،اعتقادات اسقماعیلیا مبنقیبقر تجقود  32فر قه در
جها اسشه ت نیی عقیدهی دما به تجود  32زبا گونقاگو در هفقت ا لقی  ،بررسقی زقرده
است بهما 911 -913 :
اشارهی سیدعلیازبر خطائی به تجود نقوعی امتیانقات اسقتخدامی ادتاری در چقین در
عهد مینگ برای تصدی مشاغل دتلتی ،مانند اشارهی استاد مظاهری به امتیاناتی زقه خلیفقه
المستنصر عباسی در دیوا سقا ری اسقشمی برپقا زقرد بهمقا  ، 919 -911 :دربردارنقدهی
ن اتی سودمند برای پژتهشگرا تاریخ تطبیققی تیقو ت ادتاری اسقت وواشقیای ماننقد
شرک مسابقهی ثبت اوقوا در چقین ت ایقرا عصقر ساسقانی بهمقا  ، 931 -932 :فلسقفهی
پیداین میی تیریر در میا دیوا سا را چینی ت انتقا آ به جها مرولی ،جهقا اسقشه ت
ارتپققایی عصققر انسققانی ت تققأثیر ایققن تسققیله در ترییققر شقق ل وققرتف زققارتلین بشققیوهی
بهه پیوستهنویسی در الفبای تین بقه وقرتف ایتالیقک بوقرتف چقاپی مایقل ت درنتیجقه
پیداین الفبای انگلیسی بهما  ، 939 -932 :شیوهی عمل رد ادارههای مهرداری ت انشقا در
دیوا سا ری چینی ت تأسیس شن تزراتخانه ت پانیده استا بهما  :باب نه  915 ،توسقط
هونگ ت بنیا گذار سلسلهی مینقگ بهمقا  934 -939 :نیقی شقامل مطقالبی پرفایقده بقرای
میققا است
مظاهری پس از بررسی گاهشمارانه ت آیینقی تققوی ت جشقنهقای چینقی بهمقا -931 :
 ، 939این بار به تاریخچهی میی زوتاه بنیم ت در چین در سلسلهی چه این ت رتا آ در

ایرا  ،ارتپا ت شقما آفریققا بقازمیگقردد بصقص  912 – 914ت وتقی از ن تقهی بقهاقاهر

ز اهمیتی مثل منشأ گرفتن بازی ترق بپاسور از شقهر چینقی زنجقا فقو در ایالقت زانسقو
درنمیگذرد شاید به همین دلیل ،در زبا عربی این بقازی را «لعقب ال نجفقه» ببقازی شقهر
زنجا فود مینامند بهما 911 -915 :
بررسققی شققهرهای چینققی ت ایرانققی بازجملققه تبریققی از منظققر جررافیققای تققاریخی در
یادداشتهای باب نه بهما  992 -919 :بین از هر جا بهچش مقیخقورد ازجملقه تجقه

9/9/2014 11:20:11 AM

Text [12] ed 1.indd 25

 / 26تالشهایی برای بومیسازی مکتب آنال

تسمیهی شهر په زینگ بپ ن بهمعنای پایتخت شمالی زه از زما یونگلو ،دتمقین امپراتقور

سلسلهی مینگ ،در سقا 1422ه129 /ق بقهجقای نقان ن بنقا زینقگ  1بقهمعنقای پایتخقت

جنوبی ،به پایتختی برگییده شد بهما  991 -993 :ناه بلی شهر پ ن ،خا بقالی  ،توسقط
سلسلهی مرولی یوا ناهگذاری شده بود
بررسی تقأثیر جقورد بدخشقا ت نیشقابور ت تییینقات گیقاهی ت زتیبقههقای اسقشمی بقر
ارتف چینی ت بیثهای مفصلی دربارهی تجارت این ارتف بهما  ، 942 -991 :صنعت
زرهسازی ت فلیزاری چینی ازجمله الهوی بخار زه از عصر ایلخانا از چین به ایقرا آترده
شد بهما  ، 991 -994 :تأثیر معاد نقرهی ایالت شانسی در بارتری صقرافی ت بقا زقداری
چینی در آ ایالت بهما  ، 991 :همچنین استخرا ت تجارت زغقا سقنگ در اسقتا هوپقه
بهما  ، 999 -991 :معاد سنگ یش در چین زه طب اعتقاد آنا «سنگ بارا آتر» نامیده
میشد ت صادرات آ به غرب بهما  ، 419 -412 :ت مقایسهی شقیوههقای پقا ین شق ر ت
بهدست آترد آ از نیش ر در ایرا ت چین بهما  415 -414 :یادداشتهای باب نهق را
از نظر تاریخ معد شناسی ت صنایع ،تاریخ عل ت تاریخ تجارت به منبعی درخور توجقه بقد
زرده است
یادداشتهای باب ده ی سره به شهرهای بلقخ ت بسقطاه از منظقر جررافیقای تقاریخی ت
تأثیر استقرار مقبرهی ابراهی اده ت باییید بسطامی در مو عیت این دت شهر اختصا

یافتقه

است بهما 411 -411 :
در یادداشتهای باب یازده تاژهی پو از نظر زبا شناسی ت تاریخ ا تصادی بررسی شقده

است چنا زه استاد مظاهری تاژهی پو را برگرفته از تاژهی یونانی 2بهمعنای پو خُقرد ،ت
لفظ عربی فلس ت فلوس ببهمعنای پو را -چنا زقه ابورییقا بیرتنقی تقذزر داده اسقت-
برگرفته از تاژهی فارسی فلی بفلی یمتقی سق ه دانسقته اسقت فرانسقویا پقو را سقپازو

9

مینامند زه خود برگرفته از ساپک ،س ههای چینیای است زه در میانقهی خقود سقوراخی
داشتهاند بهما 425 -419 :
1. Nan- King
2. Obolos
3. Sapeque
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در ادامهی همین مطالب ،بیث بسیار مشبعی دربارهی زلمقهی دیقو ت رابطقهی آ بقا دد
ببهمعنای شتر توشقی « ،جقن»« ،غقو » ت بیمقاریهقایی ماننقد زار ت صقرع از دیقدگاههقای
گوناگونی ازجمله جانورشناسی ،رتا شناسی ت زبا شناسی ببا استناد به زبقا هقای شقر ی ت
غربی آترده بهما  421 -423 :زه نمونهای از بررسی آنالیستی یقک موضقوع اسقت زقه
بهشیوهی مناسبی بومیسازی شده است
یادداشققتهققای بققاب دتازدهقق تققاریخ صققنعت ریختققهگققری ت فلیزققاری ت تجققارت
میصو تی مثل آینههای چدنی چین زه با صیقل داد براق میشد ،استرهها بتی آرایقن ،
یچیها ت رزابهای فلیی را بهاختصار بیا زرده است انتقا فنونی مانند تهیهی «چویقو »
بنققاه مرققولی آهققن مققذابشققده چققد در عصققر مرققو

از چققین بققه ایققرا نیققی در همققین

یادداشتها گنجانده شده است بهما  492 -429 :ت همچنین است ا تباس شیوههای نققن
انداختن بر پارچهها بهما  ، 499 -492:طب چینی ت تقأثیر آ بقر طقب اسقشمی ت ارتپقایی
بایتالیایی بهما  ، 495 -499 :ت تأثیرات متقابل نجوه ت گاهشماری چینقی ،سقردی ،تبتقی،
اسشمی ت اتیخوری بر همدیگر ت تطبی آ هقا بقا نجقوه زلقدانی ت اتسقتایی بهمقا -495 :
491
مظاهری بهمنظور تأزید بر نیرتی مسلط فرهنگ چینی ،منشأ ادبیات تینقی جدیقد را نقه
زبا ژرمنی ت نه زبا عربی مسلمانا اسپانیا ت سیسیل ،بل ه ادبیات ارمنی باش انی ،پهلقوی
دانسته است زه در ادامهی رتابط ادبی ایرا ت چین ،بهسمت شرق گسقترش یافقت بهمقا :
 441 -442تی افققیتده اسققت همققین چینققیگرایققی «در ققرت تسققطی»« ،یونققانیمققأبی» را
بهتدری از جهت شرق به غرب عقب راند

استاد مظاهری در ابتدای واشیهی باب سییده خطاینامه ،بیث تاریخی رتا ت سقیالی

دربارهی و مت شر ی بزنفسقیوس دارد ت آ را بقا فلسقفهی نوافشطقونی ت نوفیثقاغورثی

منطب دانسته است ات با د یل ت شواهد تاریخی در الب تاژههای بسیار مقوجی امقا پرمعنقا،
و مها شراق را زه بهدست ابوعلی سینا ،شیخ اشراق ت مشصقدرا در تقاریخ تقداته یافقت،
میراث هما و مت زنفسیوسی خوانده است بهما 412 -442 :
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تی به رینهی اشارهی علیازبر خطائی به رتا عل سیاق بنقوعی وسقابداری عمقومی
در فرهنگ زنفسیوس ،با دیدگاههای زبقا شقناختی ت تقاریخی ،علق سقیاق را شقرک داده ت
نوشته است زه ایقن تاژه برگرفتقه از «سقیاک» در زبقا پهلقوی ساسقانی بقهمعنقای سقیاههی
وساب بچرکنویس است اگرچه دی ترین رسا ت موجود از این علق از قر هفقت ت
هشت هجری به دست ما رسیده ،اصطشوات این عل سراسقر ساسقانی اسقت بهمقا -441 :
441
استاد مظاهری در ادامقهی وواشقی بقاب مقورد بیقث ،پقس از اشقاراتی بقه انقواع تزارت ت
تزیرا عهد سامانی بهما  ، 449 -441 :به بررسقی نفقوم اف قار مقانوی در میقا میمقدبن
ززریای رازی ،ابونظر فارابی ،ابنسینا ت بلعمی ت نیی تسلط آ ها بر بازرگانی آسیای مرزیی
در عهد سامانیا پرداخته است تی ضمن علقتیقابی زوتقاه سققوط سقامانیا از دیقدگاهی
ا تصادی ،پایا یافتن معاد نقرهی افرانستا را پایا بخن رتن ا تصقاد آزاد عصقر سقامانی
تلقی زرده ت وتی طی یک نظریهپردازی ساختارش نانهتقر ،سقامانیا ت آ بویقه را در نهقا
مانوی معرفی زرده است بهما 452 -452 :
استاد مظاهری در ابتقدای وواشقی بقاب پقانیده در شقرک زبقا شقناختی ت تقاریخ تطبیققی
درخور توجهی ،به تاژهی «صوف» پرداخته زه در پارسی دی «شار» ناه داشقت ت زلمقهی

فرانسوی شا  1از آ گرفته شده است زه امرتزه در فارسی نیی زاربرد دارد ن تقهی جالقب
دیگر در این مبیث ،انتساب گوسفند نژاد «مرینوس» -زه از طریق اسقپانیا بقه انگلسقتا راه
یافته بود -به بیلهی بنیمرین است زه مدتی بر اندلس در جنوب اسقپانیا و ومقت داشقتند
ن تهی توجهبرانگیی دیگر این است زه ناه منطقهی تبت تصییفی اسقت از تاژهی اتیرقوری
«توپوت» بهمعنای پش مه است بدانی زه پش ت پارچههای گقره پشقمی نخسقتین بقار در
رتزگار مرو  ،از ممالک اسشمی به چین برده شقد بهمقا  453 -454 :ت همچنقین اسقت
نوعی نمد بهناه سقر ط زه از نخجوا به تنیی بایتالیا رفت بهما 451 -453 :

در ادامهی وواشی باب پانیده  ،مصقی در چهقار صقفیه بقه معنقای زلمقهی ترزمقا در
زبا های گوناگو ت در مراول مختلف تاریخ پرداخته ت ترزمانا را با اغیها ،ضقچاقهقا،
1. Chal
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خیرهای رتزگارا باستا  ،لماقها ،خلخ ب رل های زما ساسقانیا  ،اغیهقای سقلجو ی ت
نقلیهای خوارزمشاهی تطبی داده ت آ ها را دربرابر ترزا شر ی بتاتارها رار داده است
بهما 414 -412 :
اشارات مصی به ریشههای زبا شناختی ت سیر تیقو اشقیایی ماننقد یچقی ت زمقد لبقاس
بصندلی رفت  ،فندک چخما ی ،اتو ت سوز های خیاطی ،از نظقر تقاریخ ت نولقوژی مفیقد
است ات وتی به صنفی مثل بقچهزن بجامهدار نیی اشقاراتی دارد بهمقا  431 -414 :زقه
د ت ت موش افی ات را بهعنوا یک فقرد جیئقینگقر ت جقامعا طقراف آنالیسقت بقهتصقویر
میزشد
وواشی باب شانیده با بیا مطالبی دربارهی سقابقهی بقارتت در چقین آغقاز مقیشقود زقه
ترزیبی از نوعی شوره ،گوگرد ت زغا چوب بوده اسقت بهمقا  431 -435 :مصقی بقه
رینهی معاد بارتت در شهر افراسقیاب بقه بیقثهقای زبقا شقناختی ت جررافیقای تقاریخی
مربوط رتی میآترد بهما  431 -431 :ت در زنار آ  ،بقا بهقرهگیقری از اسقاطیر ایقرا ت
تورا ت منابع چینی ،به تطبی اساطیر با ت قایع مربقوط بقه نبردهقای ساسقانیا ت اشق انیا بقا
هپتالیا ت چینیها میپردازد بهما 411 -431 :
منطقهی تبت ی ی از موضوعات مهمی اسقت زقه تقریبقا در تمقاه وواشقی زتقاب بقهچشق
میآید ازاینرت بهتفصیل از آ سخن رفته است استاد مظقاهری منطققهی تبقت تقاریخی را
شامل دت منطقهی تنگوت در ساول شقر ی رتد هوانگهقوی چقین بتبقت داخلقی ت منقاط
همسایهی جها اسشه از بیل مجاتر پامیر ت افرانستا امقرتز بتبقت خقارجی دانسقته اسقت
تی اعتقاد تبتیا به تقوت سقگ دربرابقر تقوت گقرگ بقرای هونهقا را از مظقاهر رتیقارتیی
دیرپای این دت وه برشمرده ت با انتساب توت سگ به اللهیات زردشتی -زه در آ سگ از
اوتراه تیقژهای برخقوردار اسقت -پیونقدهای میقا تبقت ت ایقرا اشق انی ت ساسقانی ت نیقی
س اهای ایرانی را بررسی زرده است بهما  413 -415 :این رتش بررسی عملگرایانقهی
اساطیر ،مظاهری را به نسل دته مورخا م تب آنا نیدیکتر میزند
وواشی باب هفده پس از اشاراتی به رتند تخریب جنگل ت منقابع طبیعقی در تقاریخ چقین
در مقایسه با سقایر منقاط  ،بقه رژیق غقذایی ایرانیقا شقر ی باغلقب ارز ت تفقاتت آ بقا
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ترذیهی ایرانیا غربی ببیشقتر جقو اختصقا

دارد بهمقا  492 -411 :در ادامقهی همقین

بیث با استناد به منبعی از عصر سامانی بقهنقاه تیفقهالررائقب 1،بقه ا تبقاس ت نولقوژی انقواع

آسیاب آبی ت بادی چینی توسط سامانیا اشاره زرده ت سیر ترتد این ت نولوژی به ارتپقا را

شرک داده است بهما 494 -492 :
در واشقیهی تاپسقین ایقن بقاب رتیقارتیی فرهنقگ مقانی ببقودائی بقا فرهنقگ ت دیانققت
زردشتی ت اسشه در ادتار ساسانی ،سامانی ت ایلخانا آمده اسقت ت نتیجقه گرفتقه شقده زقه
فقط تصادفهایی تاریخی موجب نازامی فرهنگ بودائی در نفوم به مناطقی در غرب ایرا
شد ت از این گذشته ،جها ایرانی دربرابر ومشت اموا

بایل شر ی نققن مشققتبقار سقد

میافظ جها مدر بارتپای امرتز را داشت بهما 493 -494 :

وواشی باب هجده خطاینامه با تششهای نافرجاه پو دچنگ -سانگ ،مستشار فرهنگی
چینی از سوی وییشی اآ  ،در دربقار ایلخانقا آغقاز شقده اسقت زقه بقهزمقک عیالقدین

مظفربن میمدبن عمید تزیر درپی ترتی پو زاغذی بچات در جهقا اسقشه در رتزگقار
گیخاتو بود پیامد چنین تششهایی ،گرانی غیرمعمقو اجنقاس در فصقل فراتانقی میصقو
بود چنا زه در تبریی بهای یک من ب 199گره نا به یک دینار خوشعیقار ب 9/125گقره
طش رسید چنین ن اتی زلیدهای ترتد به ا تصاد عصر مرو را در اختیار پژتهندگا قرار
میدهد بهما  499-491 :در ادامه نیی به پو شناسی آ رتزگار اشاره شقده اسقت آ چقه
بزلمهای ترزی بهمعنای سپید فاه از تاودهای پولی سلجو یا رته بود زه بهترین پقو در
عصر ایلخانی بهشمار میرفت دروالی زه فقط میتوی دتیست هیاره نقرهی خالص بود ت
نیی یهودیا در عیار آ دستزاری میزردند اصشوات غازا در زمینقهی تصقفیهی عیقار
س ههای نقره ت نیی فرتش طش ت نقرهی خالص بسی طلر چنا مؤثر بود زقه هق شقامیا
متقلب را بی ار زرد ت ه گرجیا را زقه تقا آ زمقا چنقدا رتی خوشقی بقه نظقاه پقولی
مسلمانا نشا نمیدادند ،تیت تأثیر رار داد ت مشتاق تجارت زرد بهما 522 -499 :
تنها ن تهی مه در واشقیهی بسقیار زوتقاه بقاب نقوزده آ اسقت زقه اصقشوات سقلطا
سلیما انونی در عثمانی تیت تأثیر خطاینامهی سیدعلیازبر خطائی بوده اسقت براسقاس
 .1ااهرا این نسخهی خطی بتألیف 995ق به شمارهی ت ف  1922در زتابخانهی ناسیونا فرانسه نگهداری میشود
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ودس استاد مظاهری ،سلطا سلیما قانونی ازآ رت نقاه سقلطنتی خقود را سقلیما بمعقاد
جمشید در اساطیر ایرانی برگییده بود زه خود را مانند سقلیما ت نیقی ماننقد خا قا مینقگ
بامپراتوری چین انو گذار ت مصل معرفی زند بهما 522 :

وواشی باب بیست خطاینامه با تشری تاژههایی مانند پاگودا بلرتقی پرترقالی ت برسقاخته از
تاژهی فارسققی بت ققده  ،فرخققار بمعابققد چینققی ت بهققار بمعبققد فنققدتیی آغققاز شققده اسققت

سیدعلیازبر خطائی از برخی معابد چینی باعنوا نگارخانقه یقا نگارسقتا یقاد زقرده اسقت
برخی میققا بهعلت زثرت نقوش ت مجسمههقای ایقن معابقد ،آ هقا را مقانوی دانسقتهانقد
استاد مظاهری نیی بقا اشقاره بقه معنقای تاژهی ارتنقگ بارژنقگ زارتانسقرا ت صقومعههقای

رهبانا در میانهی راهها تلوییا این نظر را پذیرفته بهما  525 – 529 :ت معتققد اسقت زقه
مانویا ت در رتزگار پس از مرو طریقت نقشبندیه ببا خطاب یقا عنقوا آخونقد بقه زبقا
چینی آهونگ به زار راهداری ت پذیرایی از مسافرا جادهی ابریش میپرداختهانقد معابقد
چینی ت هندی نیی زمابین چنین نقشقی داشقتند تی بقا توجقه بقه گریفقو هقای بویوانقات

اسطورهای معابد شر ی ت ارتپایی ت مقایسهی آ ها ،تفاتتهقای میقا دت جهقا اسقاطیری
ملل شرق ت غرب را برشمرده است بهما 521 -525 :
استاد مظاهری در واشیهی بعدی ضقمن معرفقی منبقع ارزشقمندی در زمینقهی زشقاترزی ت

تاریخ عل گیاهشناسی در ر هشت هجری باعنوا اختیارات بدیعی اثر وقاجی زیقنالقدین
عطار ،از منشأ چینی گل ترزی عثمقانی ب لقهی ختقایی زقه نخسقتین بقار در زمقا سقلطا

سلیما انونی به عثمانی برده شد ،سقخن گفتقه اسقت بهمقا  523 -521 :اهمیقت لقهی
عثمانی در این است زقه تیقو ت عظقی فرهنگقی ت اصقشوات عثمقانی بقهسقبب عش قهی
سشطین عثمانی به گسترش باغچههای گل له مشهور شده است از انقواع گقل نیلقوفر زقه

بهطور جداگانه در مصر ،هندتستا ت چین میرتییدهانقد ،نیلقوفر سقر  1در زمقا مصقریا

بفراعنه مقدس بوده است نیلوفر ی ی از نمادهای دین بودا ت وتی تقائو بقود زقه در هنقر ت
الهیات زردشتی عصر ساسانی ت وتی مانوی تأثیر گذاشته بود بهما 523 :

1. Nelumbium Speciosum
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استاد مظاهری بقرای توضقی عبقارت «آنقا چینیقا ] رتز ت شقب بشقبانهرتز را جداگانقه
وساب میزنند» ،با استفاده از اطشعات تسیع خود در زمینهی تاریخ عل نجوه نوشته اسقت
زه چینیا زه خود مخترع ساعت بودهاند ،طلوع تا غرتب خورشقید را یقک دترهی زامقل
زمانی میدانستند ت آ را به دتازده ساعت تقسی میزردند ت به هما نسقبت سقاعات شقب
را ازاینرتست زه هر هیارهی چینی معقاد بقا پانصقد سقا ایرانقی بقوده اسقت ایقن نقوع
گاهشماری در عصر ساسانی ا تباس شده بود تا این قه هیربقدی بقهنقاه ییدگقرد الهقیاری در
زما ییدگرد ی

ب421 -999ه دتبقاره تققوی را اصقشک زقرد ت بقه والقت ایرانقی خقود

بازگرداند ازاینرت ییدگرد ات به ییدگرد هیارهای مشهور شد استاد مظقاهری ایقن امقر را
ی ی از منشأهای هیارهگرایی میداند زقه بقهموجقب آ  ،شقاهی زقه معاصقر بقا تیویقل از
هیارهای به هیارهی دیگر بود ،در نظر مرده ،مردی بود زقه دارای رسقالتی آسقمانی ت وق
ترییر در رسوه اصلی زشور میشد شایا مزر است زه این تف قر در دترا اسقشمی ادامقه
یافت ت چنین پادشاهانی لقب صاوب را مییافتند

در فرهنگ ارتپایی ،هیارهگرایی خیلیائیس  1نامیده مقیشقود زقه برگرفتقه از تاژهی یونقانی

خیلیاس بقهمعنقای هقیار اسقت گرتهقی از مسقیییا بقهنقاه میلینیاریسقتهقا 2معقتقد بودنقد
عیسیمسی در سا هیار میشدی به دنیا بازخواهد گشت بهما 514 -521 :
استاد مظاهری برای تبیین مفاهی طو ت عر

جررافیایی به اطشعقات گسقتردهی خقود در

زمینهی عل نجوه دی متوسقل شقده اسقت ت بقه تعیقین میقل جابلققا در متقو جررافیقایی
اسشمی پرداخته ت ژاپن ب چی پا زو اوتما هما جابلقای مسلمانا را در برابر جابلسا
بجیایر خالدات در غرب جبلالطارق در منتهیالیه شرق ت غقرب قرار داده اسقت بهمقا :
522 -513
در ادامه ،توضییاتی جالب دربارهی رژیق غقذایی ایرانیقا  ،ترزقا ت چینیقا ت شقیوههقای
نگهداری غذا ببهتیژه گوشت با استفاده از نمکسود زرد بزاک قاق -الققدیر آمقده
اسققت بهمققا  525 -524 :از اینجاسققت زققه اهمیققت نمققک ت ادتیققه بققهعنققوا زققا یی
استراتژیک ت تجاری ،اتلی در چین ت دتمی در ارتپا ،مشخص میشود
1. Chiliasme
2. Millenaristes
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وواشی بعدی به گوسفند تاتاری ت پرازنقدگی جررافیقایی آ در مرولسقتا  ،سقینزیانقگ،
یا ستا  ،ر ییستا  ،ازب ستا  ،افرانستا  ،ایقرا  ،فققاز ت آنقاتولی اختصقا

یافتقه زقه بقه

داشتن پیهی ارزشمند مشهور بود ت نماد شیوهی معیشت بایل اطراف چین بهشمار میرفقت
دروالی زه چینیا تیت تأثیر اف ار زنفسیوسی ،مطلقا مردمی زشتزار بودنقد زردشقتیا
ت نوفیثاغورثیا زه تیت تأثیر آ ها بودند ت فر هی مسییی اسنهقا 1از ایقن نظقر بقا چینیقا

اشتراک داشتند ازنظر مظاهری ،خش ی ت بیآبی ایرا باعث مقیشقد زقه بقرخشف چقین،
همهجای آ ابل زشت نباشقد بقه همقین سقبب ،همقواره دت شقیوهی معیشقت دامقداری ت
زشاترزی در ایرا  ،زیست ت فرهنگ دتگانهای بثنویتی پدید آترده است زه صقیراگرد
زوچرتی نظ ناپذیر ت دهقانا آبادگر جها را دربرابر ه قرار مقیداده اسقت ت بقه همقا
نسبت ،دهقانا مظهر اشه بخیر ت دامدارا یارا اهقریمن تلققی مقیشقدهانقد مظقاهری در
تطبی این مفاهی با مفهوه یا ت یین بنیرتهای مذزر ت مؤنث در فرهنگ ت فلسقفهی چقین
زوشیده است بهما 529 -525 :
بخنهایی از این فراز شبیه به لین سخنا مورخا فرانسقهی عهقد ر ابقت زمونیسقتهقا ت
لیبرا های پس از جنگ دته جهقانی اسقت ازجملقه ر یقب فرانسقوی اسقتاد مظقاهری ،رنقه
گرتسه ،زه درباب تقابل تاریخی عشایر زوچرتی تقرک ت مرقو بقا ی جانشقینا آسقیایی
مینویسد:
تجود یک جامعهی انسقانی زقه فعالیقت ات میقدتد بقه زشقاترزی ت شق اراف نی
است ،در مجاترت جامعهی بشری دیگری زه به زشاترزی پرداختقه یقا توسقعهی
یک جامعه ی زارع زه همواره متمو تر میشود ،در جلو چش جمعیقتهقایی زقه
در مرولهی گلهداری با ی ماندهاند ت دائما خطر یطی در خش سالیهای است

ت

خارزارها آ ها را به هشزت تهدید میزند ،بر این تضاد ت خشف ا تصادیِ بسقیار
شدید ،تضاد ت خشف اجتماعی را نیی عشته نمقوده اسقت

] موضقوع جررافیقای

انسانی بهصورت یک بررن اجتماعی درآمده است اوساسقات ت عقواطفی اسقت
زه یک جامعهی سرمایهدارِ «زاپیتالیست» ت یقک جامعقهی زقارگریِ «پرتلتقر» در

1. Esseen
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دنیای امرتز تتات «مدر » نسبت به ی دیگر آش ار میسازد بگرتسقه-5 :1939 ،
1

در یک جمعبندی باید گفت طی یک تیلیقل آمقاری ،نمقودار فراتانقی وواشقی ت مطالقب
مورد توجقه اسقتاد مظقاهری در تصقیی نسقخ سقفرنامهی غیقاثالقدین نققاش بسقتو  1ت
سفرنامهی خطائی بستو  2را میتوا در نمودار میل نشا داد

نقد اروپا محوری
جغرافیا و جبر محیلی
نقش شیوه تولید در تاریخ

سفرنامه
سفرنامه
ختائی غیاث
الدین
نقاش

60
50
40
30
20
10
0

ایققن نمققودار و قازی از آ اسققت زققه اسققتاد مظققاهری طققی دترهی بیسققتسققالهی تصققیی

سفرنامههای جادهی ابریش  ،هرچه به اتاخر زار نیدیک میشد ،نقد ارتپامیوری ت درتا ع
نگاه انتقادی به نسل ات م تب آنا را در آثارش بین از هرچیی نشا میداد
 .4نتیجهگیری

ازنظر تاریخنگری ،علی مظاهری را با نگارش زتاب جادهی ابریش میتوا نخستین مقور

آنالیسققت ایرانققی دانسققت زققه نظریققهی ارتپققامیور جققادهی ابریشق را بققهچققالن زشققید ات

درعو
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ارائهی سفرنامههای شر ی بایرانی ت چینی با وواشی پرمریی زه بر آ هقا نوشقت ،جایگقاه
ایرا ت جها اسشه را در این میانه بهتصویر زشید
ازویث تاریخنگاری ،رتش ات بهتدری ت امل یافت ،از تاریخ اجتماعی به سقبک نسقل ات
ت دته مورخا فرانسوی م تب آنا سرچشمه گرفت ،با مطالعهی منابع ت نسخ خطی فراتا
ایرانی ت اسشمی موجود در زتابخانههای ارتپایی ،بهتقدری رنقگتبقوی ایرانقی ت شقر ی ت
بومی به خود گرفت ت در زتاب جقادهی ابریشق بقهتیقژه در وواشقی آ زتقاب بقه زمقا

رسید رتش ات بهطور زلی ابداعی ت نوین است ات بقرخشف سقنن رایق در تقاریخنگقاری
ایرانققی ،بققه مطالعققات بققینرشققتهای پرداخققت ت گسققترهی تسققیعی از منققابع اعق از تققاریخی،
جررافیایی ت وتی ادبی ت دیوا های شاعرا ت نیی زتب تاریخ عل را منابعی ابل استفاده در
تاریخنگاری ا تصادی درنظر گرفت
از میا سه اصلی زه در تاریخنگری استاد مظاهری بررسی شد ،با نگقاهی آمقاری مقیتقوا
دریافت زه نقد ایقدهی ارتپقامیوری ت توضقی جایگقاه فرهنقگ مشقرقزمقین در جقادهی
ابریش ت در تاریخ جهانی از دت اصل دیگر ،یعنی جبر مییطقی ت جررافیقایی ت نیقی از نققن
شیوهی تولید ش لدهی به تاریخ جوامع پررنگتر است نقطهی زمقا رتش بقومیشقدهی
آنا را در تاپسین آثارش میتوا دید
بهطور زلی ،آثقار علقی مظقاهری را مقیتقوا الگقو ت نقطقهی آغقازی بقرای تقاریخنگقاری
ا تصادی آنالیستی در ایرا درنظر گرفت
منابع

 استویانویچ ،گئقورگی ب 1911روش تاریخی یا پارادایم آنتال ترجمقهی نسقرین
جهانگرد تهرا  :رسا

 اسمیت ،دنیس ب 1911برآمدن جامعهشناسی تاریخی ترجمقهی هاشق آ قاجری
تهرا  :مرتارید

 بیرانیپور ،علقی ب 1911بررسی روابط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ایتران و
چین در زمان شاهرخ تیمتوری (080 -058ق) پایقا نامقهی زارشناسقی ارشقد

تاریخ دانشگاه شیراز
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 برک ،پیتقر ب 1911تاری و نظریتهی اجتمتاعی ترجمقهی غشمرضقا جمشقیدیها
تهرا  :دانشگاه تهرا

 برتد  ،فرنا ب 1932سرمایهداری و حیات مادی ترجمقهی پرتیقی پیقرا تهقرا :
نشر نی

 بلک ،جرمی ت م رایلد ب 1992مطالعهی تاری

ترجمهی میمقدنقی لطفقی مشقهد:

دانشگاه فردتسی مشهد

 بلو  ،مارک ب 1919جامعهی فئودالی ترجمهی بهیاد باشی تهرا  :آگاه

 خطائی ،سیدعلی ازبر ب 1932خطاینامه بشرک مشقاهدات سقیدعلیازبقر خطقائی در
سرزمین چین به پیوست سفرنامهی غیاثالدین نقاش بهزوشن ایر افشار چ 2تهرا :
مرزی اسناد فرهنگی آسیا با هم اری پژتهشگاه

 گرتسه ،رنه ب 1939امپراتوری صحرانوردان ترجمقه ی عبدالیسقین می قده چ4
تهرا  :علمی ت فرهنگی

 مظاهری ،علی ب 1932جادهی ابریشم ترجمهی ملک ناصر نوبا تهرا  :پژتهشقگاه
علوه انسانی ت مطالعات فرهنگی

 قققققققققققققققق ب 1931زندگی مسلمانان در قرون وسطا ترجمهی مرتضی راتندی
تهرا  :صدای معاصر ت عل ت زندگی

 تلی ،عباس ب 1912ایران پتی
تهرا  :نشر مرزی
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