
  
  
  
 
 
 

  
   اهللا التواريخ رشيدالدين فضل امعتحليل نثر ج

  ي سبكي و ادبيهااز نظر شاخص
  علي محمدي                                                                                                         

  
  چكيده

از عهـد خـود،   پيش و پـس    ي تاريخيهاگر كتابيدي مانند ديرش التواريخ جامعكتاب 
هاي بارز اين هنر، وجود مبلغ بسـياري از   نشانه. نويسندگي است  آميخته به هنر ادبي

در . جاي متن اين كتاب گنجانده شده اسـت  هاي تسجيع است كه در جاي و فقره هابيت
اختصاصـاً بـه    ديـده نشـد كـه    اي اين تأليف، نوشته ةشده در بار هاي نوشته ميان مقاله
سـبك   ةشـيو   هايي چون بررسي مقوله. اين كتاب بپردازد  وجه ادبي  چگونگي  بررسي
موجود، ميزان و معيـار اسـتفاده از      ابع ادبينويسنده يا نويسندگان، استفاده از من  ادبي

گاه بالغت زبان كتاب ي مشهور، جايهاقول و نقل هابيت  بندي ي ادبي، برآورد و طبقههامت
ي مشـابه  هـا هاي ادبي در اين متن، قابل بررسي و مقايسه بـا ديگـر متن   گر مقولهو دي
سبك نويسـنده   :پاسخ داده شود به چند پرسش است مقاله كوشش شدهدر اين . است

  يا نويسندگان يا سبك اثر، از منظر سبك شخصي، دوره و ادبي، چگونه سبكي است؟

                                                 
 همدان يسينا زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه بوعلي دانشيار گروه 
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 تقويت كـالم خـويش از چـه آثـاري    بالغت، براي  ة، در حوزنويسنده يا نويسندگان

كتـاب    شـيوه و سـبك ادبـي    اسـتفاده چگونـه بـوده اسـت؟     ةاند و شيو استفاده كرده
از  و پـس  پيش  ي تاريخيهاديگر متن  ك ادبي، چه تفاوتي با شيوه و سبالتواريخ جامع
  دارد؟ خود

  
 گشارشيدالدين، وصاف، جهانالتواريخ،  جامع ،سبك: كليدي هاي هواژ

  
  مقدمه

اهللا همداني، از شـمار آن تأليفـاتي اسـت كـه بـه       رشيدالدين فضل التواريخ معجا
رنـه  كتابي كه . يي مورد توجه خاورشناسان غرب و شرق قرار گرفته استهاسبب

پرداخته، نتوانسته  گري به نوشتن آثار خود مشهور، اگرچه با ميل ترسايي ةگروس
ايـن  ترين سـخنانش، از   وثقچشم بپوشد و مآن،  ةالعاد اهميت خارق اي از لحظه

. )بـه بعـد   600اب، از جملـه ص  جاي كت در جاي(  كتاب سرچشمه گرفته است
 جهاني است كـه  ، بهترين اثر)11: 1371( مورگانديويد  ةبه گفت و المعارفي ةداير
كـه كـاترمر    اثـري . را ياري دهد يامروز تواند در شناخت قوم مغول، محقق مي

تـرين آثـار تـاريخي     ي كالن، آن را يكي از عظـيم گفتارفرانسوي، با نوشتن پيش
گـرايش بـه   با ايـن حـال،    ؛)62: 1340 مرتضوي(  جهان شرق قلمداد كرده است

و بـه تبـع    خاورشناسان ،در متن اين كتاب آور تاريخي خبرهاي عظيم و شگفت
را از چگونگي زبان و ادبيات متن و قالب نوشتار اين كتاب،  ،، محققان ايرانيهاآن

تـر بـه   اين موضوع كـه كم  ي ديگرهاممكن است يكي از سبب. ساخته است غافل
، اين باشد كه تصـور مـؤلفي   شده  سياق نوشتاري اين اثر پرداختهمبحث سبك و 

 كتـابِ  محققـانِ . يگانه، بـراي محققـان مـذكور، روشـن و صـريح نبـوده اسـت       
بـاس،  رس اين مجموعـه، بـه اقت  ي دستهابخش  رشيدي، در بررسي التواريخِ جامع

مترادفـات كـه اصـالت تصـنيف را      برداري و ديگـر  بازگرداني، رونويسي، نسخه
؛ اگر چـه محققـي چـون    اند ها كرده دهد، اشاره خوش انكار و ضعف قرار ميدست
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كتاب را به محققي يگانـه و واحـد نسـبت     )3/79: 1375(ون اادوارد گرانويل بر

رشـيدي را   التواريخ جامعكتاب  )536: 1379(كوب  زرين عبدالحسين ؛ امادهد مي
. داد كرده اسـت تاريخ در ايران قلم  »جمعي دسته«موفق در تأليف  ةبنخستين تجر

، ايـن كتـاب   ةبـه طـرز سـاد    اشارهنيز ضمن  )3/175: 1369(بهار  يالشعرا ملك
مورخان پيش از خود، مانند عطاملك و غيره،  ةدر نقل عبارات متكلفان: گويد مي

مشهور را حذف كند؛ مگـر  خوار و غيرمكان، لغات دشاال كرده است كه حتيسعي 
مرتضـوي ضـمن    منـوچهر  .گاهي كه به ناچار به نقل عين عبارت پرداخته است

  : گويد برشمردن داليل مخالف و موافق در باب مؤلف اين كتاب مي
ت يده را با اطمينان كامل ابراز داشتوان اين عق مي ،گذشت از مجموع مطالبي كه

رشيدي و تنظيم طرح كلي و نظـارت در تلفيـق    التواريخ جامعيف كه افتخار تأل
دسـت  مطالب و مواد آن كه از نتايج شفاهي و كتبي و اسالمي و غير اسالمي به 

مخصوص به وزير رشيدالدين است و سهم  هاآمده و تحرير مستقيم بعضي قسمت
ـ    ةمعاونان او از حدود همكاري در تهي ن و معـي  ةمواد و مطالـب و انجـام وظيف

   .)92: 1340مرتضوي ( كند مشخص از طرف رشيدالدين، تجاوز نمي
او خـود  توان برداشـت كـه    و مفيد او چنين مي ممتع ةاز فحواي مقالبا اين حال 

همـداني و   ةگزيند و كتاب را به نوعي كار مشترك خواج ظاهراً راه ميانه را برمي
  . داند دستياران گوناگونش مي

كتـاب   ةكه نويسندست مبني بر اينيي ههانيز نشاني يخالتوار جامعن در خود مت
جا كه بـه  ، آنبه عنوان مثال. اند كسان ديگري بوده ،، يا بخشي از آنالتواريخ جامع

پـردازد   ي مجدالملك يزدي ميهاديوان و سعايت حكايت خواجه عالالدين صاحب
فتنـد،  فرمان كشـتن مجـدالملك را گر   كند كه از سلطان احمد تكودار مي و تقرير

  : آمده است
و در آن حال كه سر او را پر از كاه كردند تا به بغـداد فرسـتند، ناسـخ ايـن     ... 

  :نسخه، رشيد خوافي، در آن حال اين كلمات را بر زبان راند
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 آن سر كه در او بود تمناي بسـي 
 پركاه بديـديم بـه كـام دل خصـم

ــي  ــد وزرات هوسـ ــه اميـ ــود بـ  پيمـ
 »هر عضوي زو بـه نـاز در دسـت كسـي    

  2/787: 1338 رشيدالدين

  : گويد، آورده است جا كه داستان سلطان احمد را بازميچنين آن هم
آباغاخان چون نكبـت    ه در عهد پادشاهيگويد ك ناسخ اين كتاب مبارك چنين مي

 ــ ثراهما طابــ الدين  به احوال صواحب عظام خواجه عالالدين و خواجه شمس
اي در سـن   بچـه  كـرد، غـالم   جواني خدمت ايشان مـي راه يافته بود و بنده در ايام 

  . )801: همان( فرزندي برداشته و به بغداد بودمسالگي خريده بودم و به  ده
ماً اين شخص در بغداد بوده است؟ مسلچه كسي در آن هنگام  توان پرسيد كه مي

خواجه رشيد  جا كه ما خبر داريم، از حضورا آنچون ت است، خواجه رشيد نبوده
 ةهـاي حكومـت نويسـند    هم در عهدي كه بايـد نزديـك بـه ميانـه      آن ،بغداددر 
سـال فـتح بغـداد بـه     . ي در دسـت نيسـت  ا بر بغداد باشد، هيچ آگاهي گشاجهان

 ق648اگـر سـال والدت خواجـه رشـيد را     . بوده اسـت  ق656تصريح جويني 
ـ  به فرض اضـافه . هنگام فتح بغداد او كودكي هشت ساله بوده است 1بدانيم، ردن ك

خواجه رشيدالدين ــ  كه مدت حكومت جويني بر بغداد باشدــ چند سال ديگر 
اي باشد در بغداد كه آن اتفاق برايش پيش آمده و ميـان او و   توانسته خواجه نمي

    2.مغوالن چنان خصومتي رفته باشد
، )ق724( بن محمد بن علي الدين عبداهللا تر ابوالقاسم كاشاني، جمال از همه مهم

تـاريخ  ايـن شـخص در   . خوانده اسـت  التواريخ جامعكتاب   را مؤلف اصلي خود
 706ضـمن حـوادث سـال    : بار به اين موضوع اشاره كـرده اسـت  ، دو اولجايتو

بـه  «ال اين سال، خواجه كتاب را به پادشاه، به قول ايشان گويد روز دهم شو مي
ه دريافت كـرد،  تقديم كرد و چيزي از هدايا و انعامي را ك» دست جهودان مردود
، )القاشاني( سخنان كاشاني 3.)54 ، صتاريخ الجايتوكاشاني، ( به مؤلف واقعي، نداد
 ؛ نيـز در اينكـه خواجـه   )244: 1379بيـاني،  ( آميز نموده شود ممكن است اغراق
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اند وقتي به تفسير قـرآن   كه گفتهاست، ترديدي نيست و اين داشته دشمناني بزرگ

من هم بايد تـورات را  «: ، گفت)الدين شيرازي قطب( دست زد، فقيه مشهور وقت
او در طريـق   كـه همه حاكي است از اين )245: 1354 مدرس رضوي( »تفسير كنم

بـا ايـن همـه     .زد و موانعي بـر سـر راه داشـت    گام مي دگرانديشي و اصالحات
بسته هم پذيرفت كه كاري چنين  مهر باطل زد و چشم اين اقوال ةتوان بر هم نمي

   .سره از قلم رشيدالدين پديد آمد كسترگ، ي
از  ،خواهـد  هايي از اين دسـت، محققـي را كـه مـي     اين سخنان و ديگر ترديد

نقد ببـرد، بـر ايـن امـر مسـلم       ةرا به بوت التواريخ جامعطريق سبك فردي، متن 
به همـين  هم شايد . اي مطلوب به بار نخواهد آورد دارد كه اين كوشش نتيجه مي

كه تلفيق با اين( شناسي سبكبهار نيز در كتاب  يالشعرا ه ملكمنظور بوده است ك
ي بهار، سرمشقي از نثـر درهـم و آميختـه را    هابندي توانست در تقسيم اين اثر مي

به سادگي از آن گذشته و به بيـان كليـاتي    وجب باشد و الگويي براي نوعي نثرم
  .بسنده كرده است

ـ . ينـي نگريسـت  ب خـوش  ةاين ترديدها به ديد ةتوان به هم مي كارهـاي   ةدامن
ي دربـار  هامشغوليصالحات عمراني و سياسي و ديگر دلا ةگستر خواجه  نوشتني

مـواد    كم براي گردآوري رسد كه مجالي براي نوشتن و يا دست مغول، به نظر نمي
البته  .خام مطالب چنين تاريخ سنگين و متنوعي را براي او فراهم ساخته باشدو 

نكر نويسندگي خواجـه شـد؛ زيـرا در ميـان مطالـب كتـاب،       باره م توان يك نمي
آنجـا هـم كـه    . هايي درج شده كه گويي از قلم خواجه تراوش كرده اسـت  نكته

سخن از مؤلفان ديگر در ميان است، بايد به اين حقيقت آشكار گـردن نهـاد كـه    
دريغ او از نويسندگان و آگاهان و كياست و تدبير و مديريت  ي بيهاهرگاه حمايت

  .بوديم چون و چرايش نبود، ما امروز شاهد اين اثر شگرف ماندگار نمي بي
  

  مكاتبات رشيدي اثري از خواجه
ر زيـر نظـ   التواريخ جامعيكي از آثاري كه ظاهراً به قلم خواجه و احتماالً همانند 
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ايـن كتـاب در   . مند مكاتبـات رشـيدي اسـت   او نوشته شده، كتاب بسيار ارزشـ 

مكاتبـات  كتـاب  . بي، انصافاً اثـري برجسـته اسـت   ي ادهاخصوص بيان شاخص
كه يك اثر تاريخي يا جزو اسناد تـاريخي بـه   به نظر نگارنده، بيش از آن رشيدي

توان با بازچاپ و دادن سر و ساماني درسـت   شمار آيد، يك اثر ادبي است و مي
  .تري قرار دادو بزرگ را در منظر خواندگان بيش به اين كتاب، اثري ادبي

جه باشيم و هم خوا  توانيم شاهد و ناظر آثار فرزانگي كتاب ما هم مي در اين
هشت، سيزده، نـوزده،   ةي شمارهامكتوب. مندان و اهل حكمتاصطناع او از دانش

جـه در تـاريخ علـم و    هايي است از ثبت حضـور خوا  وپنج، نمونه و چهل ،چهل
اي انـام و  جويي خواجه از شيخ مجدالـدين بغـدادي، انعـام علمـ    پيام دل. حكمت

خ برد، علماي روم و ديار مغرب، شي نام مي هايك از آن فضالي كرام ايراني كه يك
) مقرري(ادرار  ةمندان كه نامشان با شمار و اندازالدين اردبيلي و ديگر دانش صفي

  در اين كتاب به ثبت رسيده، اثري است جاويد از ابعاد ديگر انساني و فرزانگـي 
    ).1364 اهللا رشيدالدين فضل( او

 هااين نشـاني  ةمقصود از بيان اين بند اخير اين بود كه يادآوري شود هم ،باري
آوردن طيفـي نويسـنده بـراي     تواند مهري باشد بر پذيرش اين نكته كه پديـد  مي

ثبت وقـايع و برخـي از حقـايق زنـده و تـاريخي، آن هـم بـه دسـت گروهـي          
بيني و ديگر آثـار   با جهان نويس كه زير نظارت مستقيم خواجه بوده است، تاريخ

تر به ايـن سـمت و   هاي موجود بيش لذا نشانه. م داردتما  او سازگاري  دگرانديشي
 به طور مستقيم از قلم شخص خواجه نتراويده التواريخ جامعسو گرايش دارد كه 

بنـدي، تنظـيم، تجليـد و     مـتن، فصـل    سازي ؛ اما نظارتي دقيق براي يكساناست
معنا، زير نظر و  ةصورت و خواه در عرص ةخواه در عرص ساختار آن،  چگونگي

  .خواسته است نظارت خواجه بوده و به اسلوبي درآمده است كه او مي
، همـواره  التـواريخ  جامع ةجانب همه  بر اين مقدمه، در جايگاه نقد و بررسي بنا

سـياق   شود از سبك و اين پرسش حضوري مزاحم خواهد داشت كه چگونه مي
 ةتوان جاي پاي انديشـ  كه نمي، حال آنسخن گفت اهللا و الدين فضل خواجه رشيد
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سبك و سياق  ةاو را دقيقاً مشخص كرد؟ اگر اين پرسش جويند  فردي و انحصاري

 التواريخ جامعسبك كتاب  ةگذارد، جويند خواجه را در فضاي تعليق مي  نويسندگي
دارد  ست، مصـمم مـي  ترديد زير نظر مستيقم خواجه شكل گرفته ا رشيدي را كه بي

هـاي معاصـر و    ه با ديگر مجموعـه اي ترديد به خود راه ندهد و در مقايس كه لحظه
نگـاري، از  و سياق نويسـندگي و خصوصـاً تاريخ   معاصر و در مسير سير زبانغير

  . تر در معرض ديد عموم بگذارد اين زاويه جايگاه كتاب را روشن
  

  وضع نوشته و نويسندگي
ي ديگـر در نويسـندگي، در   هـا مانند بسـياري از فن  ،نگارييخدانيم كه فن تار مي

. ي برجسـته رايـج بـوده اسـت    هاايران به سبب وجود فرهنگ ثبت آثار و مكتوب
اي كه ترس و هراس محتواي دم و بازدم مـردم   در دوره انچون چيني، همايرانيان

 ةرامـا در دو . ي فرهنگي خود نكشـيدند هابخشيد، دست از تداوم سنت را معنا مي
  .پيدا كرد  گيرييي، رواج چشمهانگاري، به سببن تاريخف انايلخاني

ي زبـان  هـا زادگان و وزيراني كه سر از نازكيشاعران، دربار را از اميران، شاه
شعر، شاعر و بالغت مهـم زبـان او را بفهمنـد،      فارسي درآورند و اهميت تبليغي

. الك خويش خزيدنـد  شعر نديدند و به ةخالي يافتند و  ديگر محلي براي عرض
بر سر مبارزه با هجوم تلخ تاتـار، كشـته شـدند و     يبه روايت مشهور حت ،برخي

برخي به غرب ايران و روم آن روز پناه جستند، برخي به هنـد گريختنـد و اگـر    
شعري در اين عصر گفته شد، غالباً ديگر نه از آن جنس شعري بود كه در دربـار  

  . رواجي شايان و بازاري داغ داشت
اي از  در جهان نثر و نويسندگي، فخامتي كه نصراهللا منشي به عنـوان نماينـده  

البتـه   ،از خـود بـه جـاي گذاشـت     كليلـه و دمنـه  نثرنويساني ايرانـي در كتـاب   
كـه نثـر    چنـان  ؛توانست الگوي بسيار نيرومندي براي نثر پس از خـود باشـد   مي

اي تـداوم   نيز به گونه ، چنين الگويي بود و تا امروزهجريهشتم  ةسعدي در سد
سخن گفتيم، براي مخاطـب و  كه از آن  ،نثر ةاما اين كتاب و آن شيو .ه استيافت



 51آينة ميراث، شمارة /  210

 
توانست چنـگ بـه دل    تا چه اندازه مي 4آن هم از جنس مغول، ،بيگانه اي حامي

بازپرسي از دشمنان  ةحوصل يمغولي كه در شتاب كشتار، حت ؛ آن همزننده باشد
بخشـيد و در رفتـار    شده را نمـي   دفاع تسليم دم بيك خود را نداشت و مرةدرج

و  431، 430: 1346اقبال آشـتياني  ( بست خود، اوج خشونت را به كار مي  ابتدايي
هايي  ، يا نامهكليله و دمنهباشد، متني مانند  5براي مخاطبي كه مغول چغول. )439

از نظـر   ،الترسـل  التوسـل الـي  صاحب  ،هاي بهاالدين محمد بغدادي به سبك نامه
توانست داشته باشـد؟   فن نگارش، چه اهميتي مي ةرفتر پيشجوهر ادبي و ساختا

گـم شـده    آنهـا  ي زبانيهاو بازي هاهايي كه معنا و پيام در پيچ و خم زيبايي نوشته
توانست از آن لذت ببرد كه خلق و خوي چادر و كوهستان و  بود و تنها كسي مي

 ةبت تيغ و زوبـين، روح او را از همـ  خشنونت جنگ و گريز مدام و تيزي و صال
ارزيد كه ميراث مكتـوب و شـفاهي    براي كسي مي ،ي فرهنگي نزدوده باشدهالذت

ول آموخته به وحشت مغ. بسيار متراكم و تودرتويي را در پس پشت داشته باشد
يي از جنس پشم شتر و احشام، خوراكش خون و فرث خوكـان  هابانبيابان و ساي

گرم و سـرد   ةوران، كسي كه فراغتش خشنونت تيز و رمانندو اسبان و ديگر جان
برف و آفتاب بود و فاقد سيره و صفتي بود كـه فرهنـگ و ميـراث مكتـوب بـه      

توانست چنان آب و تاب زباني را كه به باور او جاي  چگونه مي ،بخشد انسان مي
  اهميت پيام و محتواي صريح را گرفته بود، برتابد؟

نـزار منشـيان و دبيـران     كند كه از وضع ي را نقل ميحكايت تاريخ الفيمورخ 
خـان   وقتـي چنگيـز  . دهـد  آگـاهي مـي   ،عصر ايلخاني، خصوصاً در آغاز كارهم

ـ ؤاي به بدرالدين ل ايراني، نامه  خواسته بود كه منشي  ،موصـل   والـي  ،موصـلي  ؤل
خان مغول را در عبارتي بليغ بـا زبـاني    ةبنويسد، منشي به سياق گذشته، خواست

نامه را با همـان محتـوا بـراي     هاپس از اتمام نامه، مغول. يح و مؤدب گنجاندفص
چنگيز از عبارت نامه به خشم آمد و به منشي تحكم كرد كـه  . چنگيز برگرداندند

آورده منشي، ادب به جاي  »اي؟ اي احمق چرا آن چه من گفتم در نامه نياورده«
 چنگيز با شنيدن پاسـخ دبيـر،   ».نويسند نامه را بدين اسلوب مي! قربان«: گفت و
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غايت در خشم شده است و او را در حالي كه نسبت به خويش ياغي خوانـده،   به

   ).168: 1369 بهار( به ياسايش رسانيده است
تـوان از   تحـول نگـارش و ادبيـات، نمـي      دانيم، بـراي چگـونگي   كه مي چنان

ه حاكمـان بـه   كغزنوي با اين ةدر دور. تحوالت اجتماعي و سياسي چشم پوشيد
در دسـتگاه سـاماني و    هاآن  غالمي ،ان نداشتندمهمين مهاج ةپيوند با سالل نوعي 

اعصـار، تـا    ةآن پادشاهان و اميران پيروز و يگانه در هم  هيبت و تأثير فرهنگي
بايـد  . ارزانـي كـرده بـود    هاي فرهنگي را به آنهااي تحمل و فهم برجستگي اندازه

ـ   ،محمود و مسعود ةدر دورمقايسه كرد وضع دبيران را  آن را  ةبا وضعي كـه نمون
او براي خود . ابونصر مشكان از دبيران دربار غزنوي بود :در عهد چنگيز آورديم

احترام و عزتي كه او در دربار داشـت، بـه عنـوان نمونـه، از      .كيا و بيايي داشت
چنان  گري و دبيري در آن عهدلذا اگر منشي. شود هقي دانسته ميخالل سخنان بي

ـ    ةتوانست به انداز عزتي داشت كه مشاورت دبير مي ارگر افتـد،  نفـوذ وزيـري ك
چنگيز، كافي بود كه دبير و منشي به شمار  ةداد تلخ در دوراي از همين روي نمونه

به اين سبب اگر كسي ذوقي در خويش سـراغ داشـت   . كار خويش رسيدگي كند
آورد و بـاغ   درمي  ان مراقبهگفت و سر از گريب يا بايد براي دل خودش سخن مي

دانست، يا بايد از مركـز خطـر و    دل خويش را محتاج هيچ سرو و صنوبري نمي
  .شد نگار ميرساند يا در نهايت تاريخ مي  امناي  دستگاه قدرت خود را به گوشه

، فرهنـگ  است بهار نيز متوجه اين مطلب شده الشعراي ملكطور كه  اما همان
ـ    خوش آنـي فرهنگـي دسـت   يهاو تمدن و سبك و سـياق  دادهاي حـوادث و روي

بايد مـدت مديـدي بگـذرد تـا عبـرت       ؛شوند تاريخي و اجتماعي و سياسي نمي
چنـان كـه حضـور مغـول تـأثير      . دفرهنگ جاي ده ةروزگار خودش را در الن

جا كه فخامت ناشي از تجربه آن: تر گذاشت سال پس ش را حدود دويستمستقيم
هـاي روسـتا    كوچـه  ةبه ابتذال گرد و خاك سـاد  و حاصل از مدنيت نثر فارسي

به عنـوان آلترنـاتيو، ظهـور پيـدا      نادره ةدرنثري كه براي بازسازيش  :دچار آمد
و  تاريخ بيهقـي دانند كه براي آن فخامت و شكوه كه مثاالً  كند و اهل ذوق مي مي
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ـ مانـده از كـاروان، و ايـن تح   اش باشند، ايـن خاكسـتر باقي   نمونه كليله و دمنه  ةف

  !البدلي بوده است عاريتي و مبدل، چه بئس
  

  وضع نثر فارسي
اما چه بر سر نثر فارسي آمد؟ درست است كه در اين دوره، قالـب و شـكل نثـر    

ژانر برتر، تأثير خودش را بر چند اثر ديگر گذاشت،   نصراهللا منشي، به عنوان يك
امـا بـا پديـد    همان جنبش بـود؛   ةترديد ادام بي ي جوينيگشاتاريخ جهانكتاب 

باشد، تغييراتـي   هانيز يكي از آن التواريخ جامعتأليفات رشيدي كه  ةآمدن مجموع
، المصـدور ةنفث يو حتگشا جهاننثر نسبتاً خوب . ثر روي داداساسي در ساختار ن
بـه   ،به معناي مطلوبش ،نثرهايي هستند كه از كاروان نثر فني ةشايد آخرين نمون

را  هـا ايلخاني، نتوان آن ةبازار دور كه اگر به سبب آشفتهنثرهايي  ؛اند يادگار مانده
 السـلف  بقيـة  را  هـا تـوان آن  دانست، مي وج و اعتالي نثر روزگار مؤلفانشانا ةقل

خوش دانسـت كـه هنـوز دسـت      ن سبك نگارشيهمان جنبش نثر و آخرين كاروا
 قيدي و خـذالن جهـان نويسـندگي و    ناشي از رهايي نثر در چنگال بي  پريشاني

درسـت اسـت كـه ايـن     . وهن به اصول كتابت و اهميت لذت نگارش، نشده بود
هاي تركي و مغولي وارد زبـان فارسـي    بار مبلغي گزاف واژه براي نخستين هاكتاب

سـبك   ة، با اندكي تفاوت كه بـه شـيو  هاكردند؛ اما ساختار و محتوا و مضمون آن
  .نثر فني گذشته بود ةفردي مربوط است، همان دنبال

  
  التواريخ و نوعي بازگشت ادبي در وصاف ول نثر در جامعتح

شـايد محقـق   . رشيدي تحولي حقيقي و بنيادين آغـاز گرديـد   التواريخ جامعاما در 
اگر اين سخن درست باشد كـه نثـر كتـاب     :خاني، تقديراً بگويدايل ةتحول نثر دور

يگـي كتـاب   پيرا آغاز تحول است و سبب اين تحول نيز سادگي و بي التواريخ جامع
توان به شـمار آورد؟ ايـن پرسـش     اين تحول نمي ةاست، چرا كتاب وصاف را ادام

ايـم،   مقدر به نظر من پرسش درستي است؛ زيرا با اين روالي كه ما در نظـر گرفتـه  
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، سـاده و  التـواريخ  جـامع بايد اصوالً آن كتاب، به سبب مـؤخر بـودنش، از كتـاب    

تر، دشـوارتر،   نيم نثر آن كتاب به مراتب پيچيدهدا شد؛ درحالي كه مي تر مي پيرايه بي
  زيـادي بـه چگـونگي    ةپاسخ اين پرسش، اگرچه تـا انـداز  . تر است و فني ،تر ادبي

گردد؛ امـا مـا    نويسنده بازمي  ي فرديهارفتار حاكمان، وضع اجتماع و تأثير ويژگي
  . كنيم بخشي از پاسخ آن پرسش را در نوعي بازگشت ادبي قرائت مي

داد، بلـور يـخ    ي كه وصاف كتاب خويش را به دربار مغول هديـه مـي  هنگام
ايـران   ةپا به محـدود  هااز سالي كه مغول. شدن داشت شكوه مغول نيز رو به ذوب

تا هنگامي كه وصاف تاريخ خويش را آغاز ) ق616حدود سال ( بزرگ گذاشتند
و خـاك   گذشته بود و گرد آنانسده از ورود   نزديك به يك) ق700حدود ( كرد

وصاف مصادف بود با   اي فرو نشسته بود و جواني تازهاي مغول تا اندازهو تاخت
اتفاق افتاده  ق663تولد وصاف در حدود اگر ( اسالم آوردن نخستين حاكم مغول

 ،خان رسـانيد  باشد، هنگامي كه باب نخست كتاب را در راه شام به عرض غازان
شدن برخي از مغوالن،  لذا با بومي ).هنوز چهل سال نداشتاو ، ق702يعني سال 

آوردن حاكمان، پديد آمدن حس نيازمندي به وزيران و مشـاوران ايرانـي،    اسالم
خاني، ديگر آن ترس و هراس سابق از رنـگ  كردن قدرت و صالبت ايل  فروكش

 ةمـرد  تواند نثر نيم توانست با خودش بينديشد كه مي نويسنده مي. و رو افتاده بود
وقتـي كتـاب را بـه خـان مغـول       ،ضع سابقش برگرداند؛ با اين حالروز را  به و

 »اين پادشاه نتوانست سر و تـه مطلـب را بفهمـد   «ن، اوارزاني داشت، به قول بر
از سويي چون وصاف به طور مستقيم در قـدرت حاكمـه   . )68 /3 :1375 بروان(

مغـول   زبـان را نـزد    توانست به طور مستقيم نياز به سادگي دستي نداشت و نمي
سـرايي و اصـطالحاً   توانست به لفـاظي و سخن  كند، با فراغت بيشتر مي احساس

  . بپردازد» نويسش«
كه بتوان بـه عنـوان حـاكمي مطلـق بـه او نگريسـت و        ،آخرين حاكم مغول

 حكومتش را گسـترده در سراسـر ايـران ديـد، ابوسـعيد بهـادر فرزنـد الجـايتو        
تر سال بيش عد در حالي كه سيزدهق به ب 717بود كه از سال ) ق716 :درگذشت(
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دوام آورد و آخـرين جانشـين    ق736او تـا سـال   . نداشت، جانشين پـدر شـد  

 مقتـول در ( اميـران چوپـاني   ةنشـاند  كه انوشروان نام داشت و دسـت را ايلخاني 
. توان حاكم ايران و صاحب قدرت مطلقه بـه شـمار آورد   ديگر نمي ،بود) ق759

في از سر گرفته شده بود و گوي حكومت، عمـالً  الطواي در عهد او حكومت ملوك
  .يان بودچوگان جاليريان و چوپاني ةسرگشت

 زنـدگي و سرنوشـت آخـرين حاكمـان آن     سرگذشت مغـول بـا مطالعـه در   
را هميشـه   هـا برخالف تصور عام كه ستيز و آشوب و نهب و غارت آغـازين آن (

رسـوايي   همراه با زا و آور، ترحم بار، خجالت سرگذشتي تأسف )پيش چشم دارند
 هـا با گرويدن مغول: گويد انگليسي حق داد كه مي ةجا بايد به آن نويسنداين. است

ي ايراني، آنچه بيشتر در معـرض خطـر قـرار داشـت،     هاو آيين هابه اسالم و سنت
تر بـر خـالف بيشـ    هـا مغول). 24: 1371 مورگان( هويت مغوالن بود، نه مسلمانان

كـه  غوطـه خوردنـد، بـدون اين    هـا ي ما ايرانيهاسنتباره در آيين و  مهاجمان، يك
عايدشـان   6)هايي كوچـك و زودگـذر داشـتند    البته نصيبه( حقيقتاً نصيبي بزرگ

پشم وارد خاك ايران شـدند،  يي از جنس پوست و هاكه ظاهراً با كاله هاآن. شود
  ).619: 1353 گروسه( جا، به جاي كاله پوستي، عمامه به سر گذاشتنددر اين

حكـم رانـده    بر ايـن سـرزمين   هامغول ةسلوكي، به انداز ةان هم در دوريوناني
از ما گرفتند  ،خواستند بگيرند چه ميآن. بودند؛ اما عاقبت اسفبار مغول را نداشتند

يي كـه بيشـتر و   هـا بازگشتند و بـا دسـتكاري غنيمت  . و به سرزمين خويش بردند
  . مندترش فرهنگي بود، به تمدن خويش غنا بخشيدندارزش

ثروت و زيبايي و تحول بودند و چـون   ةتشن :نيز وضعي مشابه داشتند هاعرب
مند ما، ميراث ارزش ةبه هم .چيز را از آن خويش دانستند به آن دست يافتند، همه

رنگ عربي دادند و با به شكل عادت و مشرب خويش درآوردن و با پافشـاري  
كـامي   و تبـاهي و خشـك  و مواظبت بر غنايم، نخواستند دوباره به روزگار فقـد  

خواستند از اين سرزمين  نمي هااين. درآيند؛ اما سرنوشت مغوالن چيز ديگري بود
را از  هـا ، هرگز مغولها، ايرانيهاتاريخنگاران، بر خالف چيني ةبه گفت. رخت ببندند
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. يافتند نيز آخوري گرم و بستري هموارتر از كشور ما نمي هاآن. كشورشان نراندند
 كردند، از تدبير وزيران و دبيران، نهايـت بهـره را بردنـد    ايش خوبه ثروت و آس

اما غافل شـدند از  ؛ )نشد هاچيزي كه نظيرش در هيچ كشور ديگري نصيب مغول(
فرهنگـي   ةرودي خروشنده كه نامش فرهنگ و غنايي فرهنگي و ميراث گذشـت 

ا ر هـا بود و داشت تمام خار و خاشاك و گنداب خرافات و كثافـات اخالقـي آن  
همـان  . سـپرد  برد و هويت مغول را به سكوت تاريخ مـي  روفت و با خود مي مي

يازيدن به مال و ثروت مردم را تجربه  كردن و دست تكشتن و غار هازماني كه آن
كه دوران پختگي خود را طـي   ،اين مرز و بوم  كردند، جوهر و غناي فرهنگي مي
را نشانه رفته  هامان و قلب آناي ةكرد، همچون عقابي تيز چشم و چنگال، پرند مي
بـا  . گـذاري در خانـدان مغـول اسـت    هاي اين تغيير، سنت نام از نشانهيكي . بود

توان فهميد كـه   مراجعه به نمودارهاي درختي كه از اين خاندان رسم گرديده، مي
تحـت تـأثير فرهنـگ ايرانـي و اسـالمي قـرار        هازه از طريق، ناماتا چه اند هاآن

آن را در خانـدان   ةتأثيري كه ادامه و سنت حسن ؛)253: 1388 محمدي( اند گرفته
   ).6: 1382 بياني( توان مشاهده كرد جاليريان بهتر مي
ايـن  . اين تغيير آشكار شده بـود  ةخان به دين اسالم گراييد، طالي وقتي غازان

. تـأثير باشـد   توانست بر جهـان ذهـن و شـعور هنرمنـد بـي      ترديد نمي بي ،تحول
پنداشـت   ــ يا آنچه مـي پذيرش نثر متكلفانه  ةكم دربار مغول را آماد نويسنده كم

حاكمان مغول نه تنها دين خود را از دست . يافته بودــ  رفته استنثر فني و پيش
مكتـب   ةاز ايـن رو نويسـند  . رفته فارسي شده بـود  داده بودند، زبانشان نيز رفته

امـا   گاه سابقش بازگرداند؛خواست دوباره عظمت نثر را به جاي نصراهللا منشي مي
خواسـت جامعـه و مخاطـب را     ديگر دير شده بود و حدود يكصد سال فاصـله 

نثر فني درست در زماني به فكـر تجديـد حيـات    . دستخوش تغيير قرار داده بود
بـه همـين سـبب     ؛گرفته بود زوال و سقوطش نيرو ةخويش برخاست كه هنگام
نويسان از آن ار و مهمش كه تاريخم محتواي استورغ نثري چون نثر وصاف، علي

، نتوانسـت جـايي در دل   بـه لحـاظ اسـلوب    )27: 1371 مورگـان ( عافل ماندند
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جان نثـر فنـي را حيـاتي     كم نتوانست پيكر نيم باز كند، يا دست مخاطب خودش
به كرسي تحقيق بنشاند، نثر كتـاب  تواند  چيزي كه سخن ما را مي. دوباره ببخشد

اين اثـر نيـز بـه دو دليـل ثابـت      . اثر حافظ ابروست ديرشي التواريخ ذيل جامع
يكـي بـه    :كه نثر فني براي حيات مجدد خويش كوششي مذبوحانـه دارد  كند مي

خواند نه بر كتـابي   مي التواريخ جامعاين سبب كه حافظ ابرو تاريخش را ذيل بر 
  : گويد مي او. ديگر

كـه جنگـي در فـن     احوال گذشتگان دارد، خواسـت  ةبنا بر شعفي كه به مطالع
صـاحب اعظـم    التـواريخ  جـامع  و تاريخ طبـري تواريخ ترتيب نمايد به كتابت 

 ،طبيـب طـاب اهللا و ثـراه    اهللا خواجه رشيدالدين فضـل العجم،  دستورالوزراء في
خان  اشارت فرمود و چون آن كتاب در آخر دولت سلطان مرحوم مغفور غازان

ون ملتفت آن شد كه از آن وقت طر همايبه اتمام پيوسته، خا ــ اهللا ثراه طيبــ 
شرح احوال و افعال تقييد اخبار آثار ملوك و سالطين تا به ايام همـايون و   باز

صـد و  الي يومنا كه تاريخ هجري به هشت روزگار ميمون بر ترتيب مفصل گشته
رشـيدي را ذيلـي    التواريخ جامعچه ، در قيد كتابت آيد چنانبيست رسيده است

  ).63 ، صذيلبرو، حافظ ا( .باشد
نويسـد،   مـي  ق820تاريخ خود را كـه در سـال    ، مورخشود كه مشاهده مي چنان

، جـامع خواند؛ در حالي كه ميان ايـن كتـاب و كتـاب     مي التواريخ جامعذيلي بر 
پـر   تاريخ وصـاف اي به اندازه يك سده وجود دارد و برزخ اين فاصله را  فاصله
؟ آيا به سبب توهم تبتّل نثر آن تاريخ وصافچرا حافظ ابرو ننوشته ذيل . كند مي

كه نثر ذيلي بر جامع، اگـر چـه شـور و نشـاط     تاريخ با نثر رايج نيست؟ دوم اين
. پيرايـه اسـت   ساده و بي مثل خود كتاب رشيدالدينرا به طور كلي ندارد،  جامع

بيشـتر   هـا بيت. اي از آن كتاب، معياري براي مقايسـه توانـد بـود    گزينش هر پاره
كه روح ابيات جامع نيز بيشتر بـه   روح است؛ چنان ساز مؤلف و تا حدي بي دست

تلفيق ايجاد كرده  هاسبب دستبردي بود كه به اشعار ديگران زده شده بود و در آن
جا كه موضوع جاني و رونقي دارد، كالم نيز تا حـدي سـر از   با اين حال آن. بود
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  : پيچد تبعيت نمي ةربق

را طالق داد و چون ميان ايشان مباينـت افتـاد، قاضـي    ضرورتاً بغدادخاتون ...
مزاحمت اغيار رسانيده، پادشاه تعجيـل   نعمت ديدار بي ةپيش پادشاه آمد و مژد

قاضي گفت ارتضاي جانبين حاصل و موانع مرتفع است؛ فاما ناموس . فرمود مي
پادشاه را چون صبح اميد در تنسـم  . بايد نمود كه عده بگذرد شرعي چندان مي

 ...دولت در تبسم بود چند روزه مفارقت را بر دل سهل و آسان گرداند ةو غنچ
  ).184: همان(
گرفته  خوش طبيعت تحول و تغيير طبيعي قرار، نثري بود كه دست التواريخ جامعلذا نثر 

چون  ،خورد هم به درد مغول مي: خود را داشت  بود و به همين سبب مخاطب طبيعي
بـازي و   بـازار جـان   بود، هم به درد مخاطبي كه در آشفته از بار تكلفش كاسته شده

  .ي شاعرانه را نداشتهابازي فهم زبان ةغارت و نهب، حوصل
  
  التواريخ جامع  ي ادبيهاشاخص

ي نثـر  ها، با شمارش برخي از ويژگيالتواريخ جامع  هاي ادبي اما پرداختن به شيوه
مـا بـراي   . خواهـد داشـت   تـر  فتنياي پـذير  همانند آن، شيوه  و آثاري گشاجهان
ــارهپيشــ ــد گيري از درازگــويي و دوب ــاب   ةگــويي، خوانن ــه كت ــال را ب ايــن مق
ـ  يالشعرا ملك  شناسي سبك تعليقـات   ةگسـترد  ةبهار و به طور خصوصي به دامن

دهـيم؛ امـا از ميـان انبـوه      ، حوالت ميالمصدور ةنفثاميرحسن يزدگردي بر كتاب 
مربـوط اسـت، يـادكرد     گشـا جهانري چون آثا  تر به سبك فنيهايي كه بيش گفته

. حكمتي نخواهد بـود  اين كتاب، بي  ي ادبيهاتوجه كوتاه و مختصر بهار به ويژگي
رسـد،   طور كـه يـك مرتبـه بـه ظهـور نمـي       همان ،ادبيات و علوم: گويد مي بهار
اعتالي هـر كـدام، تـدريجي و انحطاطشـان هـم      . رود مرتبه هم از ميان نمي  يك

ـ    ق658كه در سال  گشاتاريخ جهانكه  نچنا. تدريجي است  ةنوشـته شـده، دنبال
به سبب توجهي كه مغوالن به ضبط وقايع  ،در عين حال. همان سبك قديم است
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ـ   نويسي كه شعبه داشتند، فن تاريخ ان از اي است از شعب مهم ادبيات، در عهـد آن

 ،امـا سـبك نويسـندگي    .كه از سابقش پيشي گرفـت اهميت قديم خود نيفتاد؛ بل
جزالت و فخامت و معنويـت   ةشعر از حلي. تنزل فاحشي يافت ،مانند سبك شعر

قديم افتاد و نثر نيز همان قسم شد و سالست و رقت جاي جزالت و فخامـت را  
   ).3/4: 1369بهار ( مزگي نيز انجاميد گرفت و اين شيوه احياناً به ركاكت و بي

شـعر ايـن   . كند روشن نميبندي خود، وضع و كيفيت شعر و نثر را  در دسته او
زماني از تـاريخ   در هيچ كه ي شمس باشد، انصافهااش يكي غزل اگر نمونه ،دوره

نبايـد نثـري باشـد متعلـق بـه       ،گويـد  نثري هم كه بهـار مـي  . نظير نداشته است
انگيز و از  ؛ چون نثر اين آثار بسيار دلنسوي و ديگران  اي چون زيدري ندهنويس

داراي همان جزالت و فخامت است كه بهار فقدانش را  نظر ساختار بسيار فني و
ي هاگويد، نظر بـه مصـداق   گويي از شعر و نثري كه سخن مي. كند جو مي و جست
كـه  اي باشـد   ممكن است منظورش از شعر، ادامه و روال همان شيوه. دارد ديگر

. رواج داشـت  ،سـلجوقي  ةاي دور تـا انـدازه   ،تردر دربار ساماني و غزنوي و پس
 ظورش از نثر نيز ممكن است نثرهايي باشد كه در خدمت ادبيات بوده است نهمن
هاي خويش  كه بخواهد به گفتهاو بي اين. چه در خدمت تاريخ نوشته شده استآن

ن ارا بـه تقليـد از متقـدم    7االمصارةيتجزو  گشاجهانرنگ دقت بيشتري ببخشد، 
  : گويد مي اگشجهاني هادر كليت ويژگي بهار. )3/5 :همان( داند مي

ايم، راسـت بـا ايـن شـيوه      فصول سابق و دقايق نثر فني آورده ةچه در مقدم آن
موازنه و سـجع و تجنـيس و اشـتقاق و اسـتدالالت از قـرآن و      . كند تطبيق مي

حديث و شواهد و امثال از شعر تازي و فارسي و تحليل شعر و تلميح از آيات 
از  نامـه  مرزبـان  و كليله ةن به اندازشود؛ ليك قرآن در سراسر نثر مزبور ديده مي

سـجع مكـرر    مقامـات حميـدي   ةآوردن اسجاع خودداري نكرده و نيز به درج
ءالدين و محمد نسـوي نيـز نثـرش خسـته كننـده نيسـت و          نياورده و چون بها

آن چند كتاب نيز نيست و از اين حيـث بـه عـوفي      دستي توان گفت به يك مي
يس و لطيـف دارد و گـاه عبـارات خشـن و     شبيه است؛ چه گاهي عبارات سل
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چنـين در اسـتعمال لغـات و كلمـات      متكلفانه و آميخته به تعسف و تعقيد و هم

 مغولي كه بعدها در سراسر كتـب تـاريخ نيـز ديـده خواهـد شـد، ايـن كتـاب        
  ).53: همان( استآهنگ  و پيش الجيش ةممقد

تـا  (پـردازد   مـي  گشاجهانمه به اختصاصات صرفي و نحوي بهار پس از اين مقد
  : گويد شود و مي كتاب مي  ادبي ةباز متوجه چند نكت و) 88ص 

از . شـود  تمام مختصات نثر فني كه سابق بر اين شرح داده شده است، ديده مي
سجع و موازنه و ديگر تكلفات و ايراد صنايع و تلميحات و استدالالت قرآنيه و 

فارسي از فردوسـي، مسـعود   ايراد احاديث و امثال عرب و شعر تازي و اشعار 
سعد، ظهير فاريابي، انوري و وطواط، كمال اسماعيل و نيز تحليل شعر به طريق 
ابوالمعالي و وراويني و محمد نسوي و ديگـران بسـيار دارد، خاصـه تحليـل و     

  ).88: همان( هاتضمين مصراع
كار ما به  التواريخ جامعگويد و در تحليل نثر  قابل توجه ديگري كه بهار مي ةنكت
. اسـت  هاخورد، يادكرد ساختار بيان شعر، بيت و مصراع، در آغاز ورود به آن مي
يي هااصل متوجه شدم كه بايد اين عنوان ةمن در تفرس خويش در نسخ: گويد مي

كه به معنـاي آوردن مصـراع   » ع«كه براي مصراع يا بيت و يا شعر يا به صورت 
  ا با ذكـر يـك نمونـه از مـتن خطـي     بهار اين سخن ر. كاتبان باشد ةاست، افزود

اي را از پيش خويش مصـراع فـرض    بخشد كه كاتب پاره عموميت ميجهانگشا 
 ،در حالي كه آن پاره نثري به مصراع ماننده است كه از خود كاتـب اصـلي   ،كرده

باشد و محال است مؤلف عبارت خود را مصراع فرض كنـد،   مي ،يعني عطاملك
يي را كه قابل تضمين باشـد  هاو اهميت مقام مصراعآن هم عبارتي كه وزن ندارد 

  . نيز دارا نيست
 !چون برق بر آب زد و چون بـاد برفـت  : يادشده را آورده است ةسپس نمون او

و سبب مصراع نبودن آن را حضور واو عطف در ميـان دو جملـه دانسـته و گفتـه     
بـه فـتح و    خواندن واو ةاست كه در هيچ جاي از ادب فارسي، تا عهد مؤلف، سابق

از سويي اين پاره جز تناسب برق و باد، متضمن هـيچ  . به شكل عربي وجود ندارد
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ديگري نيست كه شخص شخيصي چون عطاملـك بخواهـد آن را    ةصنعت برجست

  .)3/90 :همان( براي زيبايي يا اهميت معنا، به عنوان يك مصراع،  به كار بندد
يي كـه  هـا جز دليل. نمايد مي اي پذيرفتني سخن بهار در اين خصوص تا اندازه

يي ديگر نيز براي پـذيرش  هابهار در باال براي مصراع نبودن آن پاره يادكرد، دليل
اعالي آن نزد بيهقي و  ةكه در چارچوب نوشتار كه سابقيكي اين: بهار هست نظر

دبيران ديگر بوده تا برسد بـه نصـراهللا منشـي، چنـين چيـزي وجـود نداشـته و        
همه به پادشاهان و حاكمان بزرگ تقـديم   هاكتاب. بوده استوجودش عقالني نيز ن

شده و دبيران و منشيان و وزيران اديب و بسيار خردمندي در پذيرش و عدم  مي
كساني كه خود بـه اصـطناع شـاعران و    . دخالت داشتند هاپذيرش اين دست كتاب
ا از سـره ر  ةتوانسـتند نويسـند   بودند كه مـي  هاگماشتند و آن نويسندگان همت مي

لذا يادكرد اين نكته كه خواننده بداند در كجاي مـتن بـا   . نويسنده تمييز دهند شبه
ار رو هست، نوعي توهين و به چشم كم نگريستن به مخاطب به شـم  به مصراع رو

چون وزيران ساماني و غزنـوي و سـلجوقي و   رفته است، آن هم مخاطبي هم مي
هـا و   و نمونـه  هادكرد داسـتان از سويي تسلسل سخن و يـا . دبيران ايلخاني يحت

تنهـا زمـاني كـه    . فضاي موجود نوشتار نيز حقيقتاً چنين اقتضايي نداشـته اسـت  
كند و گاهي البتـه   مند اندكي تقليل پيدا مييگاه دبيران بزرگ و مخاطبان دانشجا

فهم  ةشده كه دغدغ ها به دست كاتبان نه چندان باسواد، نوشته مي به ندرت نوشته
لذا ما . ، ظاهراً اين شيوه براي بازنمايي مصراع استعمال شده استمخاطب داشتند
در اين كتاب نيـز چنـان   . سخنيم هم التواريخ جامعبه شهادت متن  ،نيز با نظر بهار

هاي بيـت و   اي از جاها نشانه ها را ياد خواهيم كرد، در پاره كه پس از اين نمونه
  .شود نين چيزي ديده نميشعر و مصراع هست و در بسياري از مواقع ديگر چ

گاه در اصل بيت يا مصراع شاعر،  تاريخ جهانگشاديگر اين است كه در  ةنكت
مؤلف از روي عمد دست برده و تغييراتي مبني بر اقتضاي گفتار در متن نقل قول 

اي كه بهار آورده است اين بيت از مسعود سعد اسـت كـه    نمونه. ايجاد كرده است
دل چو نـاي مـن انـدر     8نالم ز: شود ه با اين پاره آغاز مياي ك  پرآوازه ةدر قصيد
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  :حصار ناي، گفته است

 بر سنگ امتحانم چون زر برآزمـاي   در آتش باليم چون گل فرو چكـان
  :كردن ياي استمراري، وزن شعر را به هم زده است سپس مؤلف با اضافه

 زماييبر سنگ امتحانم چون زر برآ  در آتش باليم چون گل فرو چكاني

  )3/91: همان( 

. شود نيز به نسبت كاربرد شعر در كتاب، ديده مي التواريخ جامعنظير اين تغيير در 
نظيرش اين بيـت از  . نويسان پسين نبوده باشد  البته اگر تغييرات از كاتبان و نسخه

  :گويد فردوسي است كه مي
ــد     نه از تخم ايـرج زمـين پـاك شـد ــاك ش ــده تري ــر گزاين ــه زه  ن

رشـيدالدين  (... زمين پاك شـد   ارغوننه از تخم  :آمده است التواريخ جامعدر  كه
  .)2/917 :1338 اهللا فضل

، از كتاب التواريخ معجا  ي ادبيهاتوانيم در تحليل شاخص اي كه ما مي آخرين نكته
بهـار در خصوصـيات   ريض مهمي است كه بهار استناد كنيم، بيان تع  شناسي سبك

  : گويد مي. رده استآو گشاجهانكلي سبك 
قسمي به كلي مصـنوع، و قسـمي   : بر سه قسم است گشاجهانبه طور كلي متن 

كـه ايـن قسـمت اخيـر      ،هاي ديگـران  بالنسبه ساده و قسمي نقل شده از نوشته
رسـد كـه جلـد دوم احـوال      مـي  تر از متن خود كتـاب اسـت و بـه نظـر     ساده

. ران در آن زيـاد باشـد  شاهيان از اين مقوله باشد و نقل عبـارت ديگـ  خوارزم
چنين است احوال قرامطه كه بـه قلـم عطاملـك شـبيه نيسـت و برخـي از        هم

ها از اصل سرگذشت خود حسن نقل شده است و قسمتي كـه در قـدح و    جمله
، امتياز اين عبارت از ود جويني است و بر اهل ذوق و دقترد اوست به قلم خ

  .)3/94 :1369 بهار( ديگر آسان استيك
شود  مشاهده مي التواريخ جامع شود، در صه نيز كه بهار به آن متوجه مياين خصي
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دانشـمند   ةگونه تصرفات پيشاپيش از سوي اين نويسـند  و پيداست كه جواز اين
كـه در  ـــ  ديگر بـه يكـ   هـا و متن هـا تخلـيط تاريخ  در داده شده بـوده اسـت و  

 ـــ  رگون داشتهتغييري دگ هابه سبب افزوده شدن تاريخ ديگر ملت التواريخ جامع
  .اين صنعت به صورتي الزم مورد توجه خواجه رشيد قرارگرفته است

  
  سجع و بالغت: التواريخ جامع  ي ادبيهاويژگي
داشتن  هامتنادبي اين گونه  ةهاي برجست ، يكي از شيوهاست  كه بهار نيز گفتهچنان

ـ   سجع و به كارگيري  ةتناسبات موسيقايي در پايان فقرات است كه در نثر به منزل
  .قافيه در شعر است

نگار برجسته ي كه در چشم يك تاريخا نخستين ويژگي التواريخ جامعدر متن 
هـاي   نوشته ةنمايد، حضور و وجود فقرات سجع و موازنه است كه صفت عمد مي

 بيشتر از مـتن طور معمول هاي آثار به  مقدمهي ادبي در هازينت. عصر مؤلف است
، سـعدي  گلسـتان جـويني،  جهانگشـاي   كه اين خصيصـه در كتـاب   چنان است،
. شـود  ديده مينيز و تاريخي ديگر  ي منظومهابسياري از متن يحتو  ،نامه مرزبان

ـ   ديباچـه پيشـاني  . معلوم است سبب اين ويژگي هم بر ارباب معنا ر بـه شـمار   اث
شده است؛ بـا   بنا بر همين مقدمات سنجيده ميتر و چه بسا قيمت اثر بيش آيد مي

از اين خصيصه عاري است و برخالف آثار ديگـر،   التواريخ جامعاين حال كتاب 
  :شود آغاز مي ، چنينبا نثري بسيار ساده و روان و بدون هرگونه تكلف

، هـا و فذالك حساب بيان هاگر، فهرست كتاب داستانبخشايش ةبه نام ايزد بخشايند
روايات و  ةآفرين تواند بود و عنوان نام و آفرينِ حضرت مقدس جهانحمد و ثنا 
النبيين و بـر خلفـاي    مطهر خاتم ةحكايات صلوات و تحيات بر روض ةطراز جام

  ).1 ، ص1ج، 1338اهللا،  رشيدالدين فضل( .دين و عموم آل و اصحاب و تابعينراش

از آغـاز  «كتـابِ    يكه پيشـان  ورايخالت جامع درآمد اين بخش از ه در پيشك چنان
اسـت، آمـده، سـبك و سـياق     » قـاآن  تيمور ةپيدايش قبايل مغول تا پايان دور

يي ويـژه، رقـم خـورده اسـت و بـه      هاگاهاسب فقرات و اسجاع، آن هم در بزنتن
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اسـب سـجع در ايـن    تن. ي معمول پيش رفته استهاهمين تناسب و دور از تكلف

از دو فقره و هرگـاه   ي كند، معموالًمؤلف بخواهد هنرنمايجا كه كتاب، به ويژه آن
، آفـرين و  هـا بـا بيان  هاداسـتان . كنـد  د، از سه فقـره تجـاوز نمـي   گسترش فني ياب

النبيـين و راشـدين و    آفرين، روايات و حكايات، صلوات و تحيات، خـاتم  جهان
جـا روالـي    ، همه اين شيوه. تناسبات سجعي اين پاراگراف است ةتابعين، مجموع

شـود،   ي تاريخ يا اعاظم امور مـي هاجا كه مؤلف غرق در شگفتينآ. سان ندارديك
  :شود تعليق سپرده مي ةهمين مختصر سجع نيز به بوت

آن كـه   ةبه واسط. به قصد دارالسالم بغداد لشكر كشيد) شاهمحمد خوارزم( سلطان
ـ    هاپيش از آن ميان او و ناصر خليفه وحشت   در سـينه  هاكـدورت  ةافتـاده بـود و كين

ممالك فتوا ستده بود و به تخصيص از موالنـا   ةسلطان بدان سبب از ايمنشسته و 
كه آل عباس در تقلّد خالفت محق نيستند و استحقاق  ،استادالبشر، فخرالدين رازي
نسب را ثابت و محقق است و هر صاحب شوكتي كه قادر  خالفت، سادات حسيني

كه مستعد باشـد، بـه    باشد، بر وي واجب و الزم بود كه يكي از سادات حسيني را
  .)340، ص 1ج: همان( .خالفت بنشاند تا حق را در نصاب خود قرار داده باشد

ادبـي   ةببينيد نويسنده در پارگراف باال، گويي از ياد برده است مـتن را بـه صـبغ   
. گيـرد  در اين گفتار سـادگي و روانـي جـاي هرگونـه تعقيـدي را مـي      . بپوشاند

سلطان به اعزاز تمام، به قصد دارالسالم، بـا  «: يدبگوبه عنوان مثال،  ،توانست مي
جا كـه نثـر   حال، از آن با اين ».سپاهيان دلير و رشيد، به صوب بغداد لشكر كشيد

از فـروزش و حركـت   ، است نويسنده ةتابع عاطف مسجع، تا حدي همچون شعر،
بـارزش، توصــيف   ةنمونــ .اســتثناهايي نيـز خواهــد داشـت  ايسـتند و   بـاز نمــي 

) 617: 1353(گروسـه   غازان اسـت و اگـر   ةاز قد و قامت و چهر اريخالتو جامع
بايد در گزارش  »بود المنظر روي و كريه قد، زشت كوتاه«درست گفته باشد كه او 

  : گويد كه ميطنز نگريست  ةبه ديد، التواريخ جامع
تر از مهر سپهر، جلوه دادند كه شرف سلف خـود   در زمين، خورشيدي رخشان

چهري كـه سـپهر    ي حيات، خوبهاباغ ةعمر و شكوف ةشجر ةثمرفرزندي . بود



 51آينة ميراث، شمارة /  224

 
  :بيت .مهر او باختي ةبدمهر، مهر

 اي چو تو از صلب كن فكن بيرونسالله هــزار قــرن بگــردد زمانــه تــا آرد
صـباحت و چـون   چون يوسف خوبروي و چون موسا نيكخوي و چون عيسا با

 آباقاخـاني را ثمـري  را قمـري و شـجر   خـاني   آسمان ارغون. محمد بامالحت
   ).340، ص 1، ج 1338اهللا،  رشيدالدين فضل(
اي ديگر از سادگي و كوتاهي و بيان بسياري از مفاهيم در گفتـاري انـدك،    نمونه

  :الدين از آب سند است  روايت گذشتن جالل
. چنگيزخان چون واقف شد در شب براند و سحرگاهي پيش و پس او فرو گرفت

و آب سـپيد  . ديگر بايستادند بر مثـال كمـان  بر پس يكو لشكر مغول چند حلقه 
و . و چون آفتاب طلوع كرد، سلطان خود را ميان آب و آتـش ديـد  . مانند زه بود

بعد از آن لشكر . گير كنيدرموده بود كه به تير مزنيد و دستسلطان را چنگيزخان ف
خان . تندمغول حمله كردند و بر ميمنه كه خان ملك داشت زدند و از پيش برداش

گرفتـه او را بـه قتـل     هـا لشكر مغول سـر راه . ملك بر جانب برساور منهزم شد
روز بـا  صد مرد از بامداد تا نيمو دست چپ نيز برداشتند و سلطان با هفت. آوردند

دوانيد و چون ياسا نبود كه او را  و از چپ و از راست مي. آن لشكر مقاومت كرد
دانست كـه بـا كـوه مقاومـت      ردند و چون ميك به تير بزنند، حلقه بر وي تنگ مي

نشست و عنان برتافت و سر از پـس  سوده بركردن از كفايت دور باشد، بر اسبي آ
پشت انداخت و علم خويش برگرفت و چون برق از آب بگذشت و بدان طـرف  

چنگيزخان از اين حال تعجب كـرد و  . كرد فرود آمد و شمشير را از آب پاك مي
  :شعر. گفت از آن پدر، پسر چنين بايد كه آيد نمود و مي او را به پسران مي

 داران پيشــين شــنيدنــه از نامــ به گيتي كسي مرد زينسان نديد
  )376 ، ص1ج  :همان( 

  :آورده شود گشاجهاناي از متن  مقاصد ديگر، پارهجالب است كه هم بر اين مقصود و 
او گرفـت و  دسـتي كـرد و پـيش    پيش. يزخان بر عزيمت او وقـوف يافـت  چنگ
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گاهي كه نور شب از عذار روز دميـده  صبح. كرها از پيش و پس فروگرفتندلش
وز يعني ر ،نور روز از عذار شب دميد: باشد  تر اين است كه گفته و درست( بود
ريـش   رفته و بر عذار پير است كه معموالً شب  در اين بيان سخن از پيري. شد

وشيده، سلطان در ميان آب و آتش و شير صبح از پستان آفاق ج) دمد سفيد مي
از جانبي آب سند بود و از كناري لشكري چون آتش سـوزان؛ بلـك از   . بماند

بـازين همـه   . طرفي دل در آتش داشت و از جانب ديگـر طـرف آب بـر روي   
سلطان دل از دست نداد و داد مردانگي بداد و مستعد كار شد و مسـتعر آتـش   

كوشـش جنـگ،    ]پوشـيدن زره يعني [ اعو چون آن شير از ادر. جنگ و پيكار
مخالف تيزآهنـگ، اسـب انتقـام زيـن كـرد و       ةرنگ شد و در ضرب پرد پلنگ

پيكـر   لشـكر نصـرت  . گـزين  ]باكي ورود در چيزي با بييعني [ ارتكاب اقتحام
اي كه امين ملك داشـت حملـه كردنـد و از جـاي      كشور بر ميمنه پادشاه هفت

ل آوردند و امين ملك منهـزم شـد و بـر جانـب     برداشتند و اكثر ايشان را به قت
گرفته بودنـد،   هاخود، لشكر مغول راه. برشاور زد تا مگر جان به تك پاي ببرد

سلطان در قلب با هفتصـد  . ز برداشتندو دست چپ را ني. در ميان آن كشته شد
داد تـا نيمـروز مقاومـت كـرد و از چـپ بـر راسـت        مرد پاي افشارد و از بام

انداخت  آورد و در هر حمله چند كس مي مي يسار بر قلب حمله  دوانيد و از مي
گشـتند و   آمدند و ساعت به سـاعت زيـادت مـي    خان پيش مي و لشكر چنگيز

چون ديد كه كار تنگ شد از نـام و  . گرفت جوالن بر سلطان تضايق مي ةعرص
 ،سلطان بـود  ةزاد ملك كه خال اجاش. تر و لب خشك درگذشت ةننگ با ديد

و سلطان اوالد و اكباد را به دلـي بريـان و   . گرفت و او را بازپس آورد عنان او
  كرد و به دالّت آن كه چشمي گريان وداع

هجِـد ـدتَل و قد جحي لم و هـو مـدبرُ     اذا المرء و قاسـي اَمـرَه اَضاع 
 بِه الخطب اال و هو للقصـد مبصـرُ   الحزمِ الذي لـيس نـازالًولكن اخو

ــرُ ك قريع الدهرِ ما عـاش حـولٌفذال نخم منخــرٌ جــاش منــه اذا ســد 
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 وار شد، كرّتي ديگـر در دريـاي بـال   چون بر آن س. فرمود تا جنيبت دركشيدند

آسا جوالني كرد و چون لشكر را بازپس نشاند و عنان برتافت، جوشن از  نهنگ
گـز    دخانه مقـدار ده پشت بازانداخت و اسب را تازيانه زد و از كنار آب تا رو

  :بود يا زيادت كه اسب در آب انداخت
 جوء عبلٌ و مـتنٌ مخَصـرُ  به جوء فَرَشت لها صدري فَزَلَّ عـن الصـفا

  :و بر مثال شير غيور از جيحون عبور كرد و به ساحل خالص رسيد
ـ  فخالَطَ سهلَ االرضِ لم يكدح الصفا  ُربه كَدحت و الموت خزيانُ ينظُ

مغـوالن نيـز   . چنگيزخان چون حالت عبور او مشاهده كرد، به كنار آب دوانيد
دست به تيـر  . خواستند تا خود را در آب اندازند، چنگيزخان ايشان را منع كرد

گان كـه  جماعتي كه معاينه كرده بودند، حكايت گفتند كه از بس كشت. بگشادند
. رسيد، از خون سرخ گشته بود يآن مقدار كه تير م در آب بگشتند، از رودخانه

  :سلطان با يك شمشير و نيزه و سپري از آب بگذشت
ــمٍ ــي فهـ ــت الـ ــاًفأُبـ  و كم مثلها فَارقتُها و هـي تصـفرُ   و اك آئبـ

  :گفت و گردون به تعجب مي
ــ  سان نديـدبه گيتي كسي مرد از اين ــه از نام ــنيد ن ــين ش  داران پيش

  )2/140 :1370جويني(     
مـا در بيـان   . تـوان بـا هـم مقايسـه كـرد      و حكايت را از چند جهـت مـي  اين د
، بـراي پيشـگيري از درازگـويي، سـعي     التـواريخ  جامعي ادبي در متن هاشاخص

را ارزيـابي   هاو شاخصـ  هاكنيم با نظر به همين دو حكايت، برخـي از مصـداق   مي
. شـود  نمـي گونه سجعي ديده  هيچ التواريخ جامعدر حكايت  ،چنان كه گفتيم .كنيم

گشـا  جهانزبـان   .، هفده مورد سجع وجـود دارد گشاجهانحال آنكه در حكايت 
بـه شـعر عربـي و فارسـي     . پخته و تا حدي متصنع :ستا زگارزبان اهل قلم رو

زبـان تـا   . معنـوي توجـه دارد    غافل نيست، به موسيقي هااز تركيب. مكتحل است
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؛ به ميزان الزم آورده دارد ه و سجع،تشبيه و كنايه و استعار. حدي شاعرانه است

مـردم   گويي مخاطـب مـتن  : پيرايه است ساده و بيالتواريخ  جامعكه زبان حال آن
در بيان و انتقال پيام آن هـم بـه سـادگي و     سعي نويسنده ةهم. عادي بايد باشند

  .شود پيرايگي، خالصه مي بي
  

  ي بالغيهاديگر صنعتميزان 
ي گوناگون بديعي و هاريخي، وجود صنعتي تاهاهاي ادبي در متن از ديگر شاخصه

از جمله تشبيه، استعاره، تضاد، كنايه، اغراق، تلميح، تضمين، اقتباس  :زباني است
، التـواريخ  جامعيادشده از در حكايت . ي عاطفي و رواييهاو در فن معاني، حالت

النظيـر ديـده    و يـك مراعـات   تنها يك تضاد، دو تشبيه، يك كنايه، يك استعاره،
ي عربـي و  ها، بدون در نظر گرفتن بيتگشاجهاندر حالي كه در حكايت شود؛  مي

النظير، چهار تضاد، هفده كنايه و  فارسي، دست كم، هشت استعاره، چهار مراعات
، تنها يك بيت، آن هـم در پايـان   التواريخ جامعدر حكايت . ه تشبيه وجود داردنُ

ي عربـي،  هـا احتسـاب بيت ، با گشاجهانحكايت ؛ در حالي كه است مدهحكايت آ
، بدون نظرداشـت  يخارالتو جامععربي در حكايت  هاي هشمار واژ. دارد هفت بيت

 230د ماننـد سـحرگاه، از حـدو    ،اند اي فارسي شده كه به گونه هايي هو واژ هانام
بندي بهار در نقد متـون، چيـزي    كه به مقياس تقسيم عربي است پانزده واژهواژه، 

، بـا  گشـا جهاني هستند؛ در حالي كـه در مـتن   غات عربدرصد ل  نزديك به هفت
واژه  48واژه  540ي عربي، از حدود هاهمين احتساب و بدون در نظر گرفتن بيت

هـاي   البتـه درصـد واژه  . شـود  درصـد مـي   نـه عربي است كه چيزي نزديك بـه  
اي از  نسبت بـه پـاره   ي عربي، انصافاًهافتن مقدمه و بيت، بدون در نظرگرگشاجهان
تر شـ بي التـواريخ  جـامع   هاي عربي ت؛ با اين حال از واژهي ديگر، متعادل اساهمتن

شـود،   هاي تركي و مغولي، ديده نمي دو حكايت واژه جالب است كه در هر. است
  هـاي تركـي و مغـولي    در كـل واژه  ،البا اين ح .التواريخ جامعياسا در  ةجز واژ
حالي كه با وجـود حـدود نـيم    است؛ در التواريخ  جامعتر از بسيار بيش گشاجهان
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رفـت در تـاريخ    ها در زبان فارسـي، انتظـار مـي    سده اختالف و رواج اين واژه

  .بيشتر باشد  التواريخ جامع
توان آن را در  اما مي ،ديگري كه البته پيوندي با عنوان اين گفتار ندارد ةنكت

است كه در ي ادبي گنجاند، تفاوت شم بياني و لحن سخن هاذيل ويژگي
آميزتر است؛ در حالي كه  تر و اغراق برانگيزتر، صميمي تر، حس ، عاطفيگشاهانج

 ةنويسند يحت. يابد اين مشخصات تعديل مي ةهم التواريخ جامعدر متن 
كند كه ياساي چنگيز اين بود كه  اين قيد را به متن تاريخ اضافه مي التواريخ جامع

ــ اما  ــ اگرچه با تطويل اگشجهانتير نزنند؛ در حالي كه متن  سلطان را به
و بعيد هم است تاريخي است و اين قيد را بيان نكرده  ةتر به واقع نزديك

الدين نشان داده است، ياساي چنگيز امر  نمايد كه با آن جالدتي كه از جالل مي
مخاطب مغولِ خواست رسد كه  به نظر مي. به حفظ جان سلطان باشد

اي از حس  ر اين بوده است كه به گونه، يا سياست خواجه بالتواريخ جامع
جويان وطني به شمار جنگ ةالدين، اسو متن كاسته گردد و جالل ةخواهان ميهن

 ، همين واقعهشيرازي  تر، از زبان حميديسال پس  صدفتنيايد، چنان كه حدود ه
با اين حال نبايد . ي درسي نيز راه يافتهابه شعر درآمد و در روزگار ما، به كتاب

در گوني  عباسي را هم با اعزاز تمام ةخليف ،به عنوان مثال ،داشت كه رر دواز نظ
، البته به نظر و اين كار او )487: 1346، آشتياني اقبال( رسانيدبه قتل  و پيچيد
در حق مقتولي كه خون اشرافي داشت يا از خاندان نگاران، لطفي بود تاريخ

نيز ما  گشاجهانت كه در متن اين درست اس .)183 : 1371گروسه، ( سلطنتي بود
، اين توجيه التواريخ جامعشويم؛ اما در  رو مي با توجيه سبب هجوم مغول روبه

تر پوشانده شده است و بايد دانست  اي االهي رهتر و به چه شده مؤكدتر، حساب
ايرانيان يا مسلمانان  تنها به فرهنگ و سنت تازش مغول، سازي كه امر موجه
قضاي االهي و  ،قضاتوهماتي داشتند كه نيز چنين  هاو چيني هاروس مقيد نبود؛

كه در  التواريخ جامعبه عنوان نمونه به اين پارگراف . )164: همان( آسماني است
  :است، توجه كنيد  چنگيز، آورده شده ةنمودن خشنونت و حمل   موجه
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و  چه متمنـي ت عميم چگونه توانيم گزارد كه آناين موهبت عظيم و مرحم ةشكران

مطلوب پدران ما بود از ظهور رونق مسلماني و انقطاع اسباب مشقت و پريشاني، 
جمله ما را دست داده و ابواب امن و امان و استقامت امور اهل ايمـان، از كمـال   

تيـه مـن يشـاء    ؤاهللا ي ذلـك فضـل  : عاطفت و مرحمت شهنشاهي، بر مـا گشـاده  
  .)215: ، ج يكم1338اهللا،  لرشيدالدين فض( .هللا علي ذلك حمداً كثيراً الحمدو

  
  التواريخ شعر در جامع

ـ  ،منظور از شعر، همان اصطالح قدمايي است كه شامل مصراع، بيت  ةو يك قطع
ي اين دوره، بنا بر سياقي كه معلوم نيسـت از چـه   هاما در كتاب. شود ادبي نيز مي

، ي تاريخي و جز تاريخي شده است، در برخي از جاهاي مـتن هازماني وارد متن
ي مصـراع و مثنـوي و قطعـه و قـس     به معنـا » ع«شعر و بيت و مصراع و  ةواژ
را حاصـل تصـرف    كـرديم، ايـن سـربندها    كه ياد، چنانبهار. بينيم هذا را مي علي
بهار نقـل   يي كههاجز سبب. دانسته استگشا جهاندر متن  نويسان، خصوصاً نسخه
خواننـده و كاتـب، افـول      يسواد بعد از مغول، بي ةر دورزبان د  كند، پريشاني مي

گفته شـده  آن چيزي باشد كه  ةتواند باعث و برانگيزند ادبيات و نثر فني، همه مي
بـه نظـر    اي درسـت  مصداق مـورد نظـر تـا انـدازه    بهار در  اگرچه سخنان. است
چنين سربندهايي  ي تاريخيهايك از متن براي تثبيت اين ديد كه در هيچ ،رسد مي

، التـواريخ  جامعدر متن . ي ديگري نيز نيازمنديمهاه برهان، ما باست وجود نداشته
ست، از جهات گونـاگون، اعتمـاد   اي كه اينك در دست ما ين نسخهاگر بتوان به ا

ـ    ،كرد، هم تر ن حـال در بيشـ  در برخي از موارد، سربند الزم نيامده اسـت؛ بـا اي
  .موارد، اين سربندها هستند

ي بسـيار در متنـي   هاشـعر  اصـطالحاً  يا هاكه وفور و وجود بيتديگر اين ةنكت
كه ادبي نزديك كرده است، بدون آن ةتر به يك نوشت، كتاب را بيشگشاجهانچون 

يي هايي كـه در بخشـ  هـا غراقالبتـه وجـود ا   .از بار تاريخي و صداقت اثر بكاهـد 
اغـراق از  . كنـد  آن قيـد را اسـتثنا مـي   اي  ست، تـا انـدازه  هااين گونه متن  عاطفي
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چـه مجـالي باشـد، مـا بـه عنـوان يكـي از        ادبي است و چنان يهاي متنهاويژگي
  .، جداگانه به آن خواهيم پرداختهاشاخص
؛ است كه طبع و انتشار يافته التواريخ جامعي به كار رفته در آن بخش از هابيت

شود و  ي آن آغاز ميها يعني مجلد نخست كه از تشريح نام و اقوام ترك و شعبه
شـمارد تـا مصـاف دادن     پسران و اعقاب او را برميرسد و  به داستان چنگيز مي

مجلـد دوم از آغـاز    .صـفحه اسـت   679لشكر قاآن با لشكر قايدو كـه شـامل   
شـود و   آغاز مي 677 ةخان كه از صفح  غازان ةسلطنت هالگوست تا پايان دور

 .دو كتاب به تصحيح بهمن كريمي است يابد و اين هر خاتمه مي 1113 ةبه صفح
است كه اين بخش به داستان غازان پرداختـه و   ريخ مبارك غازانيتامجلد ديگر 

من بـه  . صفحه بدون حواشي و تعليقات 364مصححش كارل يان است و شامل 
تـا   كه شامل تاريخ جامع و عمومي از آغاز روزگار التواريخ جامعي ديگر هابخش

 ش سـوم كتـاب هـم كـه بـا     بخ. ام رسي نداشتهدست ييهاعهد مؤلف است، به سبب
 ،به هر حـال . رس نيست و تا كنون كسي آن را رؤيت نكرده استتأسف در دست

مقصود از آوردن اين آمار اين است كه اگر اين گزارش بتواند محلـي از تحقيـق   
 ي چاپ نشده يا احتمـاالً هاديگر بخشخطي  ةتوان از روي نسخ داشته باشد، مي

  .ردرا بنا بر همين گزارش دنبال ك التواريخ جامع ةچاپ شد
از . رو هسـتيم  بيت روبـه  190اي، ما با  صفحه 1500حدود  ةدر اين مجموع

نيز در متن ديـده  ) مصراع( تا پاره دو البته يكي. بيت عربي است شش ،اين مقدار
شـده، سـربند مثنـوي نيـز      سربند ندارند و جز سربندهاي ياد هابيت ةهم. شود مي

 190 ةاز مجموعـ . شـده اسـت   آورده شاهنامهي هاتر براي بيتوجود دارد كه بيش
نيز تصـرف   نامهشاهي هادر بيت. است شاهنامهبه متعلق  هاتر بيتشده، بيش ياد بيت

تر بدون بيش. اشاره كرده است نامهاهشبرخي جاها به نام . كم و بيش وجود دارد
ـ به عنوان مثال، آن. بور كرده استاشاره به سراينده شعر، ع  ةجا كه به شرح محارب

بـه چنـين   پردازد، چون نويسنده  شاه با طغرل سلجوقي ميارزمسلطان تكش خو
  :گويد تكش و حقارت طغرل را بنمايد، مي  نويسد كه برتري قصدي مي



 231/ ادبي سبكي و از نظر شاخصهاي  اهللا التواريخ رشيدالدين فضل تحليل نثر جامع

 
گاهي به عظمت ساخته، فرود آمده بود و رايـت   ري لشكر  سنگيفر طغرل بر سه

ن پهلوان، محمد ب قتلغ اينانج، پسر اتابك جهان[ چون اينانج. مقاومت بر افراخته
رسيد او نيز برنشست و گرزي گـران كـه او را بـود و     ،]ايلدگز، ممدوح نظامي

راند و اين ابيـات   بدان مباهات كردي، بر دست گرفته، مست در پيش لشكر مي
  :خواند مي شاهنامه

 رخ نامـــداران مـــا گشـــت زرد    چون زان لشكر گسن برخاسـت گـرد
 ذاشـــتمجـــاي بگ ســـپه را همـــان  زخــم برداشــتممــن آن گــرز يــك

 كه چون آسيا شد بـر ايشـان زمـين     خروشي خروشـيدم از پشـت زيـن

مسـتي گـرزي بـر    ار، چند سوار را بينداخت و از سرو شيرمردانه به گرز گاوس
در آن حال قتلغ اينانج بر سر او رسيد و خواست . زانوي اسب خود زد و بيفتاد

. روي برداشـت تا به ناشناخت زخمي زند، سلطان جهت تعريف دامن خـود از  
او را  ةمطلوب تويي در اين ميانه و به يك ضرب او را كشت و جث: اينانج گفت

  ).257 ، ص1ج  :همان( بر شتري بار كرده پيش سلطان تكش آوردند
تـوان تـا    مـي  هاآنساختن  برجسته ةهاي ظريفي هست كه به بهان نكتهدر متن باال 

طنز روايـت تـاريخ،   . پرداختتر متن بيش  ي ادبيهامتن و شاخص  حدي به معرفي
كه طغرل بنا بر اين گزارش، بـا آب  اين. بخشد جنبش و فروزشي ديگر ميمتن را 

نبـرد بـا لشـكر     ةرسد، خود را آماد مي بوي طعنه و لغز از آن به مشامو تابي كه 
هـم گاوسـار، بـه دسـت      آن ،مستي گـرزي اينكه طغرل از سر. كند مي!) ؟( اسالم
شكوه حماسي بر وجودش مسـتوال  !) ؟( شاهنامه صلي ازگيرد و با خواندن ف مي
اندازد و سرانجام  تاريخ، مي ةبه گفت ،سوار را نيزچند  ياي كه حت شود به گونه مي

جيش  ةكند و به دست مقدم او كه با گرز خويش سقوط مي ةبار و مفتضحاناندوه
ين است در نيز اين چن. آميز متن است همه حاكي از وجه طنز هااين ،شود كشته مي

بـدون هرگونـه    »مطلوب تويي در ايـن ميانـه  «ادبي ةقطع  اي از يك آوردن پاره
. ديگري اسـت در تكميـل وجـه طنـازي نويسـنده      ةسازي، كه خود نكت برجسته
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گرز طغرل گاوسار بوده است؟  توانيم بپذيريم كه حقيقتاً دازه ميما تا چه ان ،باري

 شـاهنامه قادر به خوانـدن   جوقي اصالًيد پذيرفت كه اين ترك سلتا چه اندازه با
ـ  هااين ة؟ هماست بوده زيركـي و   اختصـار تمـام و   هامكاناتي است كه نويسنده ب

  . پردازد تاريخ مي  گزينش خويش به بازگويي
؛ آنجـا كـه سـام بـراي     ، استشاهنامه دفتر يكم بيتي باال برگرفته از سه ةقطع
يش در ايـران و  هـا ز دالوريسـام ا . آيـد   نزد منوچهر مي گويي هنر پسرشپاسخ

اخـتالف   شـاهنامه است، با متن يخ ارالتو جامعچه در متن آن. گويد گرگساران مي
گسن هست كه به احتمال بسيار زياد بايد خطاي مصحح يـا   ةواژ. فاحشي ندارد

 كاتب نه چندان باسـواد  ةو در نهايت گويش و لهج نويس  دست كم خطاي نسخه
ي هابـدل  در نسخه. نداريم »گسن«چيزي با هيئت  باشد؛ چون ما در زبان فارسي

جـا بـه   در اين نشْيا گُ نشْگَ. شود نيز شكل ديگري از اين واژه ديده نمي شاهنامه
معناي انبوه و شايد مردانه و دلير نيز باشد كه از گوشن و ووشن پهلـوي گرفتـه   

 و چاپ مسـكو  )224 ، ص1ج ( مطلق خالقي تصحيحدر بيت دوم، در . شده است
ــه جــاي  )196 ، ص1ج ( ــر دو ب ــن«، ه ــرز، » اي ــا در  » آن«گ ــرز اســت؛ ام گ

متن   مابقي. ، مطابق استالتواريخ امعج، هشت نسخه با متن شاهنامهي هابدل هنسخ
 ي يـاد هاتوان به اعتبار بيت مي تطبيق دارد كه از اين رو كامالً معتبر ما ةبا دو نسخ

  .شده، اشاره كرد
اني است، هـيچ عنـو   شاهنامهچند بيت كه از  بينيم كه در سربند اين خوب مي

تر از همين متن، يكي ديگر از  در چند سطر پايين نياورده است؛ در حالي كه مثالً
  :را به اين صورت آورده است شاهنامهي هابيت

را كـه بـا ناصـر خليفـه، سـرِ       ]يعني طغـرل [ شكر گزارد و سر او ةتكش سجد
در بـازاري بـر    ]...[و تن او را . رستادداشت، به بغداد ف ]يعني مخالفت[ خالفت

الملك مسعود وزير بردند و  دار كرد و يكي از ندماي سلطان طغرل را پيش نظام
پادشاه  يزك لشكر ةطغرلك همين بود كه طاقت مقدم ةآن همه آواز: او را گفت

  :شعر: فور گفتآن نديم بر. اسالم نداشت
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 د چو برگشـت هـور  هنر عيب گرد ز بيژن فزون بود هومان بـه زور

  )258، ص 1ج ، 1338اهللا،  الدين فضلرشيد( 
ميان سر او . كنيد اين متن را نيز مشاهده مي  خوب طنز نازك و زيبا و پسنديدني

ده كـه بـه سـبب    را براي ناصر خليفه و سر خالفـت، جنـاس تـام و نـاقص آور    
چـون  ، همايـن نـوع آرايـه    ي مشـابه، هاها به نسبت متن آرايه  يابيحجمي و كم بي

. تـر بـه خوانـدن    است و خواننده را معجب  كرده لذتبخشنمكي شيرين، گفتار را 
سـخن   ةپيروزي تكش بر طغرل، نيز برسري عامل جاذب ةنديم و بهان ةپاسخ بداه
 هـا تـوان در ايـن گـزارش بـه آن     هـايي اسـت كـه مـي     همه نكته هااين. شده است
سرگرم شد كه با تأسف، به سبب  هاي آنهااي داد و به مصداق  ي جداگانههاسرفصل

  .نبودن مجال، بايد به همين اندك بسنده كرد
  مـابقي . آورده شده است شاهنامهمتن از  ةصد و نودگاني يكهاتر بيتگفتيم بيش

 ةبخشي كه نويسنده به شـاعر و سـرايند   :توان به دو بخش تقسيم كرد را مي هابيت
آن بخـش كـه   . بسنده كرده است كند، بخشي كه تنها به آوردن شعر اشاره مي هاآن

كند كه اگر معرفـي   هايي را معرفي مي سراينده شناساند، اتفاقاً شعر را مي ةيندسرا
شاعراني مانند نورالدين،  .شديم كرد، ما در شناخت شعرشان دچار مشكل مي نمي

ميان شاعران صاحب شهرت كه ما او را در  شاهالدين خوارزم سلطان جالل  منشي
ي هانـه دانشـ   ،در خصوص شعر و شـاعري ( خواجه نصيرالدين توسي، مبيني نمي
ديـوان، مجـدالملك،    الـدين صـاحب   ، شمس)، باز خواجه هم شهرتي نداردديگر

يم و در جـز كسـاني كـه نـام بـرد     . رشيد خـوافي و موالنـا نورالـدين رصـدي    
 نام شاعرانشـان  )هابيت( شعرها  نامشان همراه شعر آمده است، مابقي التواريخ جامع

بـراي خواننـدگان و اهـل     هـا كه شاعران اين بيتيكي اين :دو سبب داردنيامده كه 
ضوح مـتن،  ديده كه بر و اند و نويسنده سببي نمي شده بوده آن روز شناخته ةمطالع

 ل ضـعيف داده شـود كـه نويسـنده دقيقـاً     كه اگـر احتمـا  چيزي بيفزايد، ديگر اين
چون مثل ساير در زبان مردم هم هاتكيست؛ البد خود بي هادانسته كه شاعر بيت نمي

جاري و شنيدنش معهود بوده است و نويسنده به خود زحمـت شناسـاندن آن را   
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ي، ناصـر خسـرو، مسـعود    به هرحال شاعران مانند رودكي، فردوسـ . نداده است
غزنـوي، نظـامي، انـوري، باباافضـل كاشـاني، سـعدي و موالنـا از          سعد، سنايي

را  هـا ي آنهـا جـو توانسـتيم برخـي از بيت    و جسـت  شاعراني هستند كه ما در اين
كه ناشناس مانده اسـت، ممكـن اسـت سـاخته و      هااي از بيت پاره. تشخيص دهيم

خود خواجـه بـه شـعر    . باشند التواريخ جامعنويسنده يا نويسندگان متن  ةپرداخت
  .را خودش سروده باشد هامشغولي داشته و بعيد نيست كه برخي از بيتدل

  
  ريگروايت ةشيو
تـوان از   هاي مؤثر در جذب مخاطب است كه مـي  گري يكي از شيوهروايت ةشيو

ما، بنا بر يك شم زباني   ي تاريخيهاتر كتابدر بيش. آن در بيان تاريخ نيز بهره برد
كنـد،   آثار به خواننده و نويسنده سرايت مي ةكه ناخودآگاه از راه زبان و يا مطالع

ايـن شـيوه بـه اوج خـود      تاريخ بيهقـي در . گري حضوري فعال داردروايت ةشيو
ي تاريخي نيستند، اين شيوه كـاركردي  هادر آثار ديگر كه البته متن. يابد دست مي

داستان جنـگ   ةنيز چنان كه در نمون گشاجهاندر كتاب . ساسي و محوري داردا
در   روايتگري هست؛ اما بـه نظـرم ايـن شـيوه     ةالدين مشاهده كرديم، شيو جالل
 التـواريخ  جامعدر . يي، قابل مقايسه با آثار يادشده نيستهابه سبب ،ريخالتوا جامع

 ةو اثرهـاي مشـابه، شـيو   گشـا  جهان، ريخ وصـاف تـا بر خـالف آثـاري چـون    
تر كـردن   اگرچه ساده. مد حضور داردآاي ناكار باخته و تا اندازه گري، رنگروايت

با ايـن   .است يخارالتو جامعي خاص هااز ويژگي هاو كوتاه و چكيده كردن حكايت
تـوان   رسد و نمـي  شده نمي باز به پاي ديگر آثار ياد روايت اين اثر ةجاذب ،حال
البته منظور . سنگ قرار داد ، همگشاجهانكتابي چون  ةاين شيوه را با جاذب ةجاذب

گري بيان شرح حال يـا آوردن حكايـت نيسـت؛ منظـور دادن     روايت ةمن از شيو
اسـتفاده از  . كنـد  تـر مـي   را اين صبغه داستاني داستان يروايي است كه حت ةصبغ
روايـت،    نـد، فضاسـازي  مؤثر روايت ةشيو خاص كه در ةدهند هاي سرويس واژه
و محدود ساختن حكايت،   گري كوتاهروايت ةشيو ةتركردن داستان با مالحظ ساده
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با اين حال در . بخشد از جمله ابزارهايي است كه متن را حال و هوايي روايي مي

قابـل   روايتگـري  ةشوند كه هم به سبب شـيو  يي يافت ميهاحكايت التواريخ عجام
به عنوان مثـال، داسـتان ياسـا و يوسـون مغـول در سـنت در آب       . اعتنا هستند

ننشستن و حرام دانستن اين كار و برخورد قاآن و چغتاي با مسلماني كه در آب 
ـ    ،)488 ، ص1، ج همـان ( كـرده  غسل مـي  داني كـه در  همـ  ةداسـتان پهلـوان پيل

داسـتان   ،)499 ، ص1، ج همـان ( اي مشـابه روايـت شـده    نيز به گونـه  گشاجهان
فتصد يافتن مغول به بغداد و دست يافتن به خليفه و حوض پر از زر او و ه چنگ

بيـان شـگفتي    ،)713 ، ص2ج همـان،  ( چنـاني  هزار خادم آنزن و سريتش و يك
ـ  د مـي صنعتي كه امروز بـه نـام اسـكي روي بـرف از آن يـا      يم و از لـوازم و  كن

انگيـز و   دل، داسـتان  )84 ، ص1ج همـان،  ( مغوالن بوده است  احتياجات زندگي
ـ     حماسي ، داسـتان عبـور   )358: همـان ( خجنـد  ةتيمور ملـك و دفـاع او از قلع
 ئيـل  سند كه ياد شـد، حكايـت زادن چنگيـز در مـاه تونقـوز     رود الدين از  جالل

كه از درختـي خوشـش آمـده بـود و     و اينو مرگ او در همين ماه سال  )خوك(
خواسته بود زير آن درخت به خاكش بسپارند و گفته شده كـه ايـن درخـت در    

، 1، ج همـان ( جايش آگاهي ندارد ميان انبوه جنگل ناپديد مانده و كسي از مرگ
، اهللا رشـيدالدين فضـل  ( راناخورفتار حكومت با شراب  ايت چگونگي، حك)387 ص

حكايت زنان فاحشه كه همـواره در كنـار مسـجد و     ،)326 ص، خان تاريخ غازان
از آن ميان به اين . ي ديگرها، و حكايت)364 ، صهمان( شدند نشانده مي هاخانقاه

  :توجه نماييد تاريخ مبارك غازانيبخش از گفتار كتاب 
پادشـاه  : انـدازه  حكايت بيست و هفتم در منع كردن از كاوين كردن به مال بـي 

فرمود كه حكمت االهي در شرع مناكحت آن است كـه   ــ ملكهخلّد ــ اسالم 
شريعت آن است كه اگر  ة ميان آدميان تناسل و توالد باشد و از اين جهت فرمود

كسي طالق گويد، خواه به جد و خواه به هزل، خواه به رغبت و خـواه از سـر   
يعني [ الحال واقع شود؛ چه اگر ميان زن و شوهر موافقت نباشد، اوال غضب، في

آن ناموافقي به خشم و غضب انجامـد و   آنكه جدا شوند؛ واال] اولي، سزاوارتر
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به غضب زيستن عادت سباع است و هرآينه مؤدي به تنفر باشـد و بـا وجـود    

هـيچ   بدين سبب راه طالق گفتن بي. نفرت حصول توالد و تناسل صورت نبندد
گـاه   سـته باشـد، هـيچ   و وقتي كه زني به كاوين گران خوا. مانعي گشاده فرمود

اي از بيم مال بسيار گذاردن، طالق زن نيارد گفت و هرچنـد نـاموافق و    آفريده
 ن معنا خالف مشروع و معقـول باشـد  سامان باشد، سازگاري بايد كرد و اي نابه

  ).324 ، صهمان(
 خارج از در نظرگرفتن قبول و نـاقبولِ  ،حكايتبه اصطالح بيان اين بينيد كه  مي
هاي علت  ان، بيان رابطهكردن زب  به سبب سبكي بيان، ساده اي تا اندازه آن، ةمايبن

كردنـي   نشـين و دنبـال   دل اي تا انـدازه  و ديگر امكانات زباني و بياني، و معلولي
حكايت مبني بر حكمـي   و تفضيل در خصوص اصل سخن نيز اگر تفصيل. است

 بيـاني ( هسـت  ييهـا كه قرايني بر بودن چنـين واقعيت  و شخصي نباشد مخصوص
حكمي كه براي از چنگ كسي ربودن زنش بـوده و بـراي حـاكم     ،)123: 1352

رفته پيشـ بسـيار مترقـي و    اسالم، آن را مقبول جلوه داده باشند، به نظرم حكمي
توالد و تناسل صورت نبندد، نـه بـه معنـاي ايـن      گويد اين هم كه مي. بوده است

وضعي كه بنـد زور و زر و اجبـار    گويد در چنين شود؛ مي است كه بچه زاده نمي
 آوردن و تشكيل خانواده كند، بچه در زير يك سقف زن و مرد را وادار به زندگي

اي ايـي باشـند، بـر    چنين زنـدگي  ةهايي كه نتيج ، كاري معقول نيست و بچهدادن
  .بارندجامعه، خانواده و خودشان، زيان

  
  نوشتها پي

انـد؛ در   دانسـته  ق645ت هم، سال تولـد خواجـه را   و گويي از روي دس ،البته بيشتر منابع .1
. تولد يافته است ق648، او در سال الحقايق بيانحالي كه به تصريح خود خواجه، در كتاب 

 62داند كه اگر  قمري مي سال 62، او سن خود را ق 710در اين كتاب در حوادث سال  او
تاريخ مينوي در كتاب  جتبيمدر ضمن . ق648شود  كسر كنيم، سال تولد او مي 710را از 

اهللا صـفا در   بيحو ذ )»ترجمة علوم چيني به فارسي در قرن هشتم هجري«مقالة ( و فرهنگ
  .نيز بر همين سال، اتفاق نظر دارند تاريخ ادبيات در ايران

  ,801، ص 2، ج التواريخ جامع اهللا، رشيدالدين فضل: نكبراي آگاهي يافتن از ادامة ماجرا، . 2
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، التـواريخ  ةزبـد يكي : اند ادآوري است كه سه كتاب به ابوالقاسم كاشاني انتساب دادهقابل ي .3

كه سـبك نوشـتار ايـن     تاريخ اولجايتوو سومي  االطايب نفايسو  الجواهر عرايسديگري 
 .بسيار نزديك است التواريخ جامعآثار به سبك نوشتار 

ما امـروز  . به تحقير قوم مغول نيست، نظر »آن هم از جنس مغول« منظورم از آوردن اين قيد. 4
. تر يا برتر اسـت  شايد ديگر نتوانيم بر اين باور پاي بفشاريم كه فالن قوم از قومي ديگر پست

امـروز بـه يمـن    . نيسـم افراطـي نيسـت   وسببش هم صرفاً فرار از سرزنش نژادپرستي يا شو
اي قـومي و ملـي بـاقي    هاي آزاد، ديگر محلي براي فراز و فرودهـ  پراكنش آگاهيها با رسانه

؛ سبب آوردن آن قيد، نظر داشتن به وضعيت آن روز تاتاران و مغوالن اسـت كـه   است نمانده
اين عبارت سخنان برجستة  ،به عنوان مثال. اند نويسندگان منصف مغول نيز بر همين باور بوده

قـوم   گـاه خـود و  سبب آشنايي با فرهنگ ايرانـي، جاي يكي از نويسندگان مغول است كه به 
كه باشد و ياصل مغول اصل بدي است، اگر چه از اصل مال«: نمايد گونه باز مي خويش را اين

اي از خـرمن غـالت    زنهار خوشـه . ز باشديانگ تواند نفرت اگر نام مغول با طال نوشته شود مي
د آور شتري به بار مـي يرا تخم مغول چنان است كه هر بار كاشته شود، نفرت بيني؛ زيمغول نچ

). ، ص پنجاه و هفـت تاريخ رشيدي ميرزا محمدحيدر دو غالت،: به نقل از ؛93، ص برنامهبا(
تـاريخ  نويسـندة  . انـد  را اصالً نيز از مغـوالن دانسـته  و بابر است  بابرنامهمتني كه نقل شد از 

بـاز در تبيـين    ــ كه او نيز يكي از همين مغوالن برجسته و صاحب فرهنگ استــ  رشيدي
م و ياالستمرار به مهمات مغولستان مشـغول  م و علييما مردم مغول «: گويد مي حال مغول چنين

ـ يهم. چ آباداني نباشديصحرا است كه در وي ه ،لوف اولوسأنوس طبع و مأم جغـد   ةشه قهقه
ـ ا م و در مرز و بوم آباداني چون بوم شوم منزل ساختهيا  دهيبلبل باغي گز ةرانه را به ترانيو . مي
 رِيف ما خنازيكوهي و حر  ]ظاهرا جمع دباب و آن جمع دب به معناي خرس[ب يم ما دبابيند
 ةنوس و مسكن مطبوع ما جوف قلأم. دشتي بوده است ]جمع خنزير به معناي گراز يا خوك[

 و سـبوع  ]سگانيعني [ كالب ]پوستهاييعني [ ما جلود ] پوشيدنييعني [ جبال بوده و ملبوس
. هوش وش ما جمعي كافر بييور و وحوش و ابناي اهل جيكول ما لحم طأم. ]درندگانيعني [

ن يل المشـرك دخّيال: اند م كه گفتهيفردوس اعال است چه توان ةكه نمونر كه باغ ارم بليدر كشم
 ).633ص  ،همان( »الجنه في

افتاده و  است و ظاهراً بايد به معناي نكبتي و عقب تاريخ رشيديبرگرفته از » چغول«واژة . 5
نهايـت   در پـس واژة مغـول آمـده و در معنـا     اي است كـه اتباعـاً   واژه. اشدوحشي بوده ب

 .دهد فرهنگي را با خود انتقال مي بي
، هـاي مربـوط بـه تـاريخ مغـول     در كتابابوسـعيد بهـادر،     به عنوان مثال، سرگذشت عشقي .6

دهان شاه چوپاني و همسر يكي از فرمان خاتون دختر امير علي  جا كه بغداد؛ آنخواندني است
اين جوان به زبان فارسي براي او  يشود و حت جاليري، معشوق حاكم جوان مغول واقع مي

كند و با كشتن پدر دختر و ترساندن همسـر، سـرانجام دختـر را بـه دسـت       غزلسرايي مي
هاي اميـران و حاكمـان   بستگيچنين است ديگر وقايع دل نيز اين. گردد كامروا مي آورد و مي

انگيـز كشـور ايـران را     ران ايراني و اطرافيانشان كه سرگذشت تـرحم مغول به دختران وزي
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ايـران عصـر    زن در خانيان و نيز كتابد به روزگاران، بخش ايلنگاه كني. نمايد اسفبارتر مي

 .شيرين بياني ة، نوشتمغول
است و نام ) ها دورهپراكنش شهرها و گذر ( االعصار ةجيتز و االمصار يةتجز نام كامل كتاب. 7

اهللا شيرازي مقلـب   بن عزالدين فضل عبداهللا) الدين يا شرف(الدين  اديب شهاب مل نويسندهكا
تـاريخ در    جز فن نويسـندگي  او. الحضره و متخلص به شرف  مشهور به وصاف به وصاف

اهللا چند بـار بـا    نثر فني و شعر دستي داشته و به حمايت و هدايت خواجه رشيدالدين فضل
كتـاب او در  . الجايتو، ديدار كرده و مورد لطـف قـرار گرفتـه اسـت    ايلخان مغول غازان و 

 التـواريخ  مجمـع اشـاني و  قابوالقاسم  التواريخ ةزبدكه  ، چنانگشاجهانلي است بر حقيقت ذي
تـوان   در كتاب وصاف غايت نثر فنـي را مـي  . تواند بودالتواريخ  جامعحافظ ابرو، ذيلي بر 
ايـن  . ازه و منحصر به فرد اين كتاب نيـز غافـل شـد   هاي تبايد از آگاهيمشاهده كرد؛ اما ن

در  ق1269كتاب در پنج مجلد تنظيم شده كه هم به اهتمام محمد مهدي اصفهاني در سال 
در انتشـارات بنيـاد    ،مبئي و هم به همت عبدالمحمد آيتي، با عنوان تحرير تاريخ وصـاف ب

 .به چاپ رسيده است )1346تهران (فرهنگ ايران 
 103: 1376مهدي نوريان ، كه بنا بر تصحيح »... نالم به دل چو ناي«: ر گفته استالبته بها .8

  . نمايد تر مي كه در باال ياد شد، به جاي به دل، ز دل آورده شد كه منطقي چنان
  

  منابع
، به اهتمام مهـين همبلـي، تهـران، بنگـاه     تاريخ اولجايتوبن محمد،  ابوالقاسم عبداهللالقاشاني، ـ 

  .1348شر كتاب، ترجمه و ن
  .محمد دبيرسياقي، تهران، خيام، به كوشش تاريخ مفصل ايران، 1346اقبال آشتياني، عباس، ـ 
  .، تهران، اميركبير شناسي سبك، 1369الشعرا،  بهار، ملكـ 
  .بهرام مقدادي، تهران، مرواريد ة، ترجمتاريخ ادبي ايران، 1375ون، ادوارد گرانويل، ابرـ 

  .سمت، تهران، مغوالن و حكومت ايلخاني در ايران، 1379، ـــــــــــــ
  .، تهران، دانشگاه تهرانتاريخ آل جالير ،1382 بياني، شيرين،ـ 
  .1370، بن عبدالوهاب قزويني، تهران، ارغوان، به اهتمام محمدگشاتاريخ جهانجويني، عطاملك، ـ 
، بـه اهتمـام   التواريخ رشـيدي  جامعذيل ، اهللا بن عبدالرشيد حافظ ابرو، نوراهللا عبداهللا بن لطفـ 

  .1350خانبابا بياني، تهران، انجمن آثار ملي، 
  .1338، به كوشش بهمن كريمي، تهران، اقبال، التواريخ جامعاهللا همداني،  رشيدالدين فضلـ 

، به تصحيح كارل يان، هرتفورد انگلستان، تاريخ مبارك غازاني، ـــــــــــــــــــــــــ
  .م.1940 /ق1358وستين، مطبعة استفن ا

، به تصحيح محمد روشـن، تهـران، ميـراث مكتـوب،     التواريخ جامع، ـــــــــــــــــــــــــ
1387.  
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  .م.1945/ ق1364
، آغاز تا سقوط سـلطنت پهلـوي  تاريخ ايران از  :روزگاران، 1379كوب، عبدالحسين،  زرينـ 

  .تهران، سخن
تصحيح اميرحسـين يزدگـردي،   به ، المصدورةنفث نسوي،  زيدري  الدين محمد خرندزي شهابـ 

  .تهران، ويراستار
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عبدالحسـين ميكـده، تهـران، بنگـاه      ة، ترجمـ امپراطوري صحرانوردان ،1353 گروسه، رنه،ـ 

 ..ترجمه و نشر كتاب
، 2ش ، 7س ، ميـراث  ةآيين، »ضرورت بازنگري در تاريخ رشيدي«، 1388محمدي، علي، ـ 

 .پاييز و زمستان ،)45پياپي (
بن الحسن طوسـي،  ابوجعفر محمدبن محمد احوال و آثار، 1354، مدرس رضوي، محمدتقيـ 

 .، تهران، بنياد فرهنگ ايرانملقب به خواجه نصيرالدين
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  .92 ـ 31 ص، 56 ، شعلوم انساني تبريز
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