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چکیده
نظام التواریخ اثر موجز قاضی بیضاوی در دورۀ مغوالن ،با وجود موقعیت مهم زمانی و همچنین مستتناا مکترر
مورخان بعای به آن ،از سوی مورخان و نویسناگان متأخر چناان متورد توجته ندتود و تتی منهتر بته ابتراز
نظرهای دوگانه دربارۀ آن شا است .در این جستار با روشی تحلیلی ت توصتییی ،ویگگتیهتای معرفتت تتاری ی
قاضی بیضاوی در نظام التواریخ و در عین ال میزان توفیق آن مورد بررسی قرار گرفته استت .یافتتههتای ایتن
پگوهش اکی از آن است که عوامل و ویگگیهایی نظیر اعتقادا کالمتی وی بته خصتور گترایش بته متذه
کالمی اشعری ،جایگا وی به عنوان قاضیالقضا و میسّر قرآن بر اساس همان نگا اشتعری ،منهتر بته اولویتت
فقه ،کالم و تیسیر بر تاریخ در دستگا معرفتی و مدادی انایشهورزانۀ وی شتا و دانتش تتاریخ نتوانستته استت
ضوری اصیل در نظام فکری وی داشته باشا .با این ال ویگگیهایی در تاریخنگاری بیضتاوی وجتود دارد کته
مهمترین آنها را به قرار زیر میتوان برشمرد :تعلق خاطر به گذشتۀ فارس به عنوان زادگا خویش ،باور بته امتر
قاسی در تاریخ ،مشیّت باوری ،توجّه به تاریخ به مثابۀ ابزاری انتیاعی در خامت شتریعت خخیتر دنیتا و عقدتی ،
غلدۀ توصیف بر تحلیل ،پاکیز نویسی و گرایش به زبانی ساد و ایضا ی.
واژههای کلیدی :بیضاوی ،نظام التواریخ ،معرفت تاری ی ،تاریخنگاری ،تاریخنگاری.
 . 1رایانامۀ نویسنا :

mkeshavarz_59@yahoo.com
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مقدمه
اساساً میان چیزها آنگونه که هستنا و آنگونه که فکر میکنیم ،شکافی وجود دارد .شناخت یا
معرفت عنوانی است که به تالشهای ما جهت پر کردن این شتکا اطتال متیشتود خاستتنیورد،
 . 107 :1886در دانش تاریخ عطف به این مسئله ،دستیابی به شتناخت دنیتای گذشتته و نحتوۀ
درک ما از آن ،هموار یکی از مهمترین بحثهای این توز بتود استت .بته عدتارتی مورختان
هموار به دندال شناخت دنیای گذشته و درک آن از طر گوناگون بود انا و ستااال م تلیتی
در مورد میزان اعتدار شناخت تاری ی ،مطرح شا استت .اینکته آیتا تتاریخ برستاختۀ مورختان
است؟ آیا می توان به آنچه که تحت عنوان تاریخ نگتارش شتا استت اعتمتاد کترد؟ آیتا امکتان
بازسازی گذشته باانگونه که واقع شا است وجود دارد؟ و سااال دیگری از ایتن گونته ،همته
در ارتداط با معرفت تاری ی و شناخت اصل از دانش تاریخ قرار دارنا.
معرفتشناسی به زمینههای دانش و چگونگی صول انسان بته درک از جهتان متیپتردازد
خبوریل و مورگان . 9 :1888 ،به این اعتدار ،معرفتشناسی دانشی است که به بررسی قیقت ،منتابع و
اعتدار معرفت مربوط میشود و به سااالتی پاسخ میدها که در مورد چیستی معرفت ،چگونگی
دستیابی و را های رسیان بته آن مطترح متیشتونا خدانشتور و دیگتران . 8 :1880 ،لتذا هتر علمتی
«شناخت چیزی» است؛ اما معرفتشناسی «شناخت خود شناخت» یا شناخت معرفتی است که
از آن علم اصل میشود و به بررسی نقادانۀ علوم ،روشها و نتایج آنها میپردازد خمیت ری:1890 ،
 . 26از دیگر سوی روش نیز مقولهای معرفتی و برآمتا از شتناخت و معرفتت آدمتی استت کته
امکان بازنمایی بینش تاری ی را فراهم مینمایا؛ بنابراین بین تتاریخنگتاری و تتاریخنگتری هتر
نویسنا ای در هر دور  ،رابطهای دو سویه و متقابل وجود دارد.
دورۀ ایل انان از یث رشا تاریخنگاری و فزونی آثار تاریخنگارانه ،از دور های کمنظیر تتاریخ
ایران به شمار میرود .تصوّر اینکه در ما زمانی کوتا  ،این دور بتوانا مهتمتترین و بیشتترین
هم متون تاریخنگارانه را به دنیای ادبیا عرضه نمایا هر پگوهشگری را به تأمّل برمیانگیتزد.
با اینهمه وقوع وادث تکاندهناۀ تاری ی در این دور  ،چتون ههتوم مغتول ،ستقوط سلستلۀ
خوارزمشاهیان ،سقوط اسماعیلیان ،سقوط خالفت عداسی ،تشکیل امپراتوری مغول و به تدع آن
سلسلۀ ایل انی در ایران و عواملی دیگر نظیر عالقتهمنتای مغتوالن بته تتاریخ ،عنایتت و توجّته
خاناانهای دیوانی و فاضلی ماننا جوینی و رشیای ،شکلگیری و تولیا این هتم گستترد از
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آثار تاریخنگارانه را محقق و امکانپذیر کرد است .چنانکه تاریخنگاریهای بتزر جهانگشتا اثتر
عطاملک جوینی ،جامع التواریخ اثر خواجه رشتیاالاین فضتلاهلل همتاانی و تتاریخ وصتا اثتر
شهابالاین عدااهلل شیرازی ،به عنوان نمایناگان مهم تاریخنگتاری ایتن دور  ،محصتول همتین
رویاادها و وادث تکاندهناۀ تاری ی دورۀ ایل انان و مغوالن بود است .خ 1در این میان ،نظتام
التواریخ تنها اثری است که در عرصۀ تاریخنگاری دورۀ ایل انان ،از یث زمتانی در فاصتله بتین
تاوین تاریخ جهانگشای جوینی و تاریخ طدقا ناصتری از یتک طتر ختتا تاود  214ه .و
جامع التواریخ خواجه رشیاالاین هماانی از طر دیگر خنوشته شا بین ستالهتای 700-710
ه .به رشتۀ تحریر درآما است .از دیگر سوی این اثر نمایناۀ دورانی است که مغتوالن دیگتر
ثمرۀ فتو اتشان را در ایران ،با تثدیت سلسلۀ ایل انی برداشت نمود انا.
با اینکه دربارۀ معرفت تاری ی قاضی بیضاوی در نظتام التتواریخ ،پتگوهش مستتقلی صتور
نگرفته است؛ اما در مورد میزان ارزش و اهمیت نظتام التتواریخ ،نظریتا دوگانتهای ابتراز شتا
است .از یکسو مورخان و پگوهشگرانی چون ادوارد براون و عداالحستین نتوایی ،آن را بته نتوعی
فاقا ارزش چاپی و استنادی دانستهانا خبراون148 :8 /6187،؛ مستوفی :1889 ،مقامته و از ستوی دیگتر
ملکالشعرا بهار از آن تهلیل به عملآورد و از قاضی بیضاوی به عنوان مورخی «پاکیز نتوی »
یاد کرد است خبهار . 179 :8 /1887،چارلز ملویل و همچنین میرهاشم محاث در مقامهاش بر ایتن
کتاب ،از آن روی که نظتام التتواریخ ،متورد ارجتاع و استتناد مورختان دور هتای بعتای چتون
خوانامیر ،میرخوانا ،مااهلل مستوفی و تی میرزا سین فسایی نویستناۀ فارستنامه ناصتری
قرار گرفته ،آن را اثری مهم و درخور توجه میداننا خبیضاوی1886:11 ،؛ ملویل. 7 :1888 ،
این اثر را نمیتوان به خاطر ایهاز و یا عام ارائۀ روایت تی در ااقلیترین صور آن و یتا
به هر دلیل دیگری کنار گذاشت و پگوهش دربارۀ آن را رها نمتود؛ چراکته ایتن اثتر ،ب شتی از
فراینا تاریخنگاری ایرانی به ساب میآیا و معر نگا ِ ب شی از علما ،میسران و فقها به تتاریخ
است .کنار گذاشتن این اثر و نپرداختن به آن امکان بررسی ب شی از نگتا بته تتاریخ در طتول
یا فرهنگی ما را از بین میبرد و یا در سایه قرار میدها؛ بنابراین واکاوی این اثر و آثتاری از
این دست میتوانا ویگگیها ،ابعاد ،زوایا و در عین ال موانع و دالیتل ناکتامی تتاریخنگتاری در
ایران را روشن کنا.
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عطف به مطال فو الذکر ،بحث معرفت تتاری ی بیضتاوی در نظتام التتواریخ ،معطتو بته
نگرش نویسناۀ کتاب در عرصۀ تاریخنگاری و چگونگی کس این دانتش و نتتایج آن متیشتود.
اینکه نویسنا اصوالً از نوشتن تاریخ چه اهاافی را مطمحنظر داشته؟ چه فایا ای را برای تاریخ
متصوّر بود است؟ چه ارتداطی بین تاریخنگاری و تاریخنگری وی بود ؟ و شناخت تتاری ی نتزد
وی چه جایگا و اعتداری داشته؟ و منابع کس این دانش را در چته متیدانستته استت؟ و نیتز
عامل تأثیرگذار بر نگرش نویسنا به تتاریخ و تتاریخنگتاری چته عتواملی بتود انتا؟ از ستااال
محوری و مهمی به شمار میرونا که بایا در این خصور مطرح و پاسخ داد شونا.
 .1نظام فکری قاضی بیضاوی و ارتباط آن با دانش تاریخ
کانت خ 1804-1764م در ارتداط با صول معرفت در ذهن آدمی به عناصر پیشتینی و مقتام
بر تهربه قائل است .وی در دو سا ت « ساسیت» و «فاهمه» معتقا به وجود عناصتر پیشتینی
در ذهن است .وی زمان و مکان را عناصر پیشینی ذهن در ارتداط با ساسیت متیدانتا کته در
انسهام معرفت آدمی دخیل و ماثرنا .به این اعتدار ما اشیاء را چنانکه بر متا پایتاار ،1شتا انتا
میشناسیم نه آنچنان که فینیسه وجود دارنا 6و دستمان از نیل به ا و کنه اشیاء چنانکته
هستنا کوتا است .به این ترتی هر آنچه پذیرای عناصر پیشتینی ذهنتی متا نشتود و زمتانی و
مکانی نداشا ،اصوالً از دایرۀ معرفت معتدتر و صتحیح متا بیترون استت خهارتنتاک 16 :1887 ،؛ لتذا
شناخت تاری ی نیز موقو به زمان و مکان و الدته وابسته به عناصر پیشینی ذهن استت .طدعتاً
مورخان در رویاروییشان با رخاادها و جریانهای تاری ی بر س زمان و مکان زیستشتان و
در وابستگی به شترای فرهنگتی ،اعتقتادی ،اجتمتاعی و  ...معرفتت خاصتتی را از رختتاادها و
جریانهای تاری ی کس و ارائه میکننا.
قاضی بیضاوی در بیضای فارس به دنیا آما .پیشتینۀ ختانوادگی وی کایتت از آن دارد کته
پارش امام الاین عمر بیضاوی منص قاضیالقضاتی داشته است و از لحاظ فقهی اهل تستنن و
از جندتتۀ کالمتتی گتترایش اشتتعری داشتتته استتت خمستتتوفی702 :1889 ،؛ ستتدکی117 :8 /1999 ،؛
 . Kohlberg:1985/4, pp: 15-17همین پیشینۀ خانوادگی و پرورش در خانواد ای با گرایش فقهی
1. PHENOMENON
2. Noumenon
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شافعی و اعتقادا کالمی اشتعری از قاضتی بیضتاوی نیتز فتردی معتقتا بته متذه شتافعی و
اعتقادا کالمی اشعری پایا آورد ،به ویگ اینکه جا پاری وی با دو واسطه شاگرد امام محمتا
غزالی نیز بود است خبیضتاوی . 18-11 :1986 ،همچنین بر اساس منابعی که زنتاگینامته و ترجمته
ا وال بیضاوی را آورد انا ،وی در دوران تحصیل ،فقته را نتزد پتارش آموختت خبیضتاوی:1 /1986،
 . 148به نظر میرسا که بیضاوی در زمینۀ تیسیر قرآن نیز استاتیای داشتته استت کته پت از
گذرانان دورۀ تحصیل موفق به نگارش تیسیری از قرآن نیز شا است .همچنین زمینتۀ شتغلی
بیضاوی با منص قضا و شغل قضاو پیونای تنگاتنگ دارد؛ چنانکته بیضتاوی در زمتان آباقتا،
پیش از سال  270ه .برای طل منص قضای شیراز به تدریز رفت خ اج منوچهری467 :18 /1888،
و سپ با ضور سونها نویان امیر مغولی فارس ،در همان سال به مقام قضا در شتیراز دستت
یافتتت خوصتتا  . 1888:117،همچنتتین در ستتیر دوم ستتونها نویتتان بتته شتتیراز قاضتتی بیضتتاوی و
رکنالاین ابویحیی به صور مشترک به قاضیالقضاتی فارس گمارد شانا .بته نظتر متیرستا
بیضاوی بار دیگر در سال  281ه  .به تنهائی منص قاضیالقضاتی فارس را به دست آورد خ اج
منتوچهری . 467 :18 /1888،وی ا تماالً بین سالهتای  281-712ه  .در تدریتز در گذشتته استت
خ اج منوچهری467 :18 /1888 ،؛ کریمینیا. 619-618 :18 /1827 ،

بنابراین بیضاوی پیش از آنکه مورخ باشا ،قاضی ،فقیه و میسّری استت کته بتر استاس فقته
شافعی و کالم اشعری میانایشا ،مینویسا و عمل میکنا .در قیقت قاضی بیضاوی وجتودی
انسانی است که در خانواد ای بتا زمینتۀ شتغلی قضتائی و زمینتۀ فکتری اشتعری و در یکتی از
پرآشوبترین دور های تاریخ ایران زیسته است ،دور ای که مغتوالن توانستتنا استماعیلیه را از
بین بدرنا و با نابود کردن خالفت عداسی ضربهای مهلک بته خالفتت اهتل تستنن وارد کننتا و
زمینه برای رشا شیعه در ایران فراهم آیا .پ قاضی بیضاوی به دلیل پیشینۀ کالمتی و فقهتی
خود ،بیش از اینکه نیاز به تاوین تاری ی دقیق و پر هم به ماننا جتامع التتواریخ ت کنتا،
نیاز به تیسیر قرآن آن هم بر اساس اعتقادا اشعری را نیازی اولیتر میدانسته استت .لتذا اگتر
قاضی بیضاوی به تاریخ میپردازد ،نقطۀ عزیمت خود را نه دانش تاریخ به ما هو تتاریخ ،بلکته در
پیونا با قرآن و تیسیر قرار میدها .همچنین همانگونه که ختودش در مقامتۀ نظتام التتواریخ
متذکر شا است ،از آنها که در علوم م تلف دینی موفق به نگتارش کتتابی شتا بتود ،تتالش
داشت تا تألییی در زمینه تاریخ نیز داشته باشا .از مقامۀ وی بر نظام التواریخ پیااست که فهتم
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وی از دانش تاریخ همان فهمی بود است که در پارادایم تاریخنگاری آن زمان نیز وجود داشتته
است .تاریخ از نگا بیضاوی و بتر استاس همتین مقامتهاش ،بازگوکننتاۀ تهربیتا گذشتتگان،
راهنمای انسان از طریق تابر در وقایع و کنشهای انسانهای گذشته است .تاریخ در ایتن نگتا
موضوعیت خود را پیش از هر چیز از قرآن و کتابهای آسمانی و سپ فایا ای کته بتا عنتوان
عدر آموزی برشمرد میشود ،اصل میکنا .بیضاوی در مقامۀ نظام التواریخ مینویسا:
« تا در هر فنى از علوم دینى عهالۀ الوقت را در ریعان شداب کتابى به تحریر پیوست ،خواستم تا در علم تتاریخ کته
معظم کت الهى و صحف آسمانى به ذکر آن مشحون است و فوایتا دیتن و دنیتا در مطتاوآ آن مضتمون ،تهتارب
ا وال گذشتگان ،ارباب تتاابیر را مرشتاآ مشتیق و تتابیر توادث و وقتایع ایشتان ،راهتروان را متذکرآ صتاد ،
م تصرآ سازم مشتمل به ذکر مشاهیر اندیاء و اکابر علماء و سالطین عظام و ملوک کرام و شطرآ از ا وال ایشتان
بر وجه ایهاز بیان کنم [چنانکه خواننا ملول نشود و اگرچه از زوایاآ که به علم تاریخ ،زیاد تعلقى نتاارد ختالى
باشا اما آنچه این علم را البا بود به تمام ایراد کرد آما است] و این کتاب را از تاریخهتای معتدتر فتراهم آوردم و
نظام التواریخ نام کردم ،چه در آن سلسله کام و ملوک ایران زمین که طول آن از فرا است تا به جیحتون ،بلکته
از دیار عرب تا اود خهنا ،چنانکه یاد کرد انا از زمان آدم الى یومنا هذا و هو الحادآ و العشترون متن شتهر اهلل
محرم الحرام سنۀ اربع و سدعین و ست مائه ههریه بر سدیل ایهاز آوردم و آن را بته چهتار قستم نهتادم و بته زبتان
فارسى ساختم تا فوایا آن عام باشا» خبیضاوی. 6 :1886 ،

همانگونه که پیش از این بیان شا ،بیضاوی گرایش کالمی اشعری داشت و تیستیر ختود را
نیز بر همین مدنا به نگارش در آورد .تیسیر وی با عنوان انوارالتنزیتل و استرار التأویتل یکتی از
تیاسیر معتدری است که به رغم هم کمش ،از تیاسیر مهم به شمار میرود .به نظتر متیرستا
که وی در تیسیرش از تیاسیر میتاحالغی ف ر رازی ،کشا زم شری و تیسیر راغ اصتیهانی
بهر برد است خالذهدی192 : 1892،؛ مطهری . 418-416 :1826 ،با این همه کسانی که در مورد تیسیر
بیضاوی پگوهش کرد انا ،معتقانا که وی تأثیر زیادی از کشتا زم شتری پذیرفتته استت بته
نحوی که برخی تیسیر او را م تصرالکشّا نامیا انا خاالستنوی . 98 : 1412 ،اعتقتاد بیضتاوی بته
کالم اشعری منهر شا استت تتا وی در بستیاری از متوارد دستت بته رد و نقتا آرای اعتزالتی
زم شری بزنا خرضوان 167 :1888 ،؛ اما آنچه که در ارتداط با نگا وی به تتاریخ و معرفتت تتاری ی
می توان از اعتقادا اشعری وی برداشت کرد ،بحث عام اختیار و جدر انسان و نیز خلتق افعتال
توس خااونا است .از دیا اشعریان خااونا خالق همۀ افعتال استت و تمتام موجتودا اعتم از
انسان و موجودا دیگر و نیز تمام افعال و کردار آنان اعتم از زشتت و زیدتا ،ختوب و بتا همته
م لو خااونا است .بیضاوی در بحث خلق افعال به اصل معترو اشتاعر کته متیگوینتا« :ال
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ماثر إال اهلل» کامالً پایدنا است .وی نظریه کس اشاعر را میپذیرد و به ماننا آنتان خااونتا را
خالق افعال بناگان میدانا .برای مثال وی در تیسیر آیۀ «واهلل خلقکم و ماتَعملون» خصتافا ، 92 /
«ما» را موصوله میدانا و آن را در تأویل «ماتعلمونه» میگیرد .به نظر او جتوهر تمتام کارهتای
انسان م لو خااست و شکل و ظاهر کارها هم اگرچه از جان خود انسان استت ،امتا در واقتع
خااونا آن را بر انهام آن قادر ساخته و اسداب و نیروی کار را خلق نمود است خبیضاوی:1 /1418 ،
.8

در قیقت پیشساختار فهم قاضی بیضاوی که در قال اعتقتادا اشتعری ،نگتا فقتاهتی و
زمینۀ تاری ی و اجتماعی دورۀ او است ،منهر به اولویتی میشود که وی به فقه ،کتالم و تیستیر
میدها و در نتیهه تاری ی که مینگارد هرچنا که در برختی متوارد بته خصتور در بحتث از
اسماعیلیه نزاری میتوان نگا اشعری وی در رد آنها را دیا؛ خ 6در بهتترین التت چیتزی جتز
فهرستی از نامهای اندیاء ،شاهان ،سالطین و امراء نیست .وی در نگارش متن تاری ش تی بته
ادعاهای خود در مقامه کتتابش نیتز پایدنتا ندتود استت .اگتر بتر استاس متاعای وی ،تتاریخ
همانگونه که در کتابهای آسمانی و قرآن جهت عدر آموزی بشر مورد استتیاد قترار گرفتته
است و عاملی جهت هاایت انسان از طریق تیکتر در زنتاگی گذشتتگان و ا توال آنهتا باشتا،
تاری ی که قاضی بیضاوی ارائه میدها خالی از چنین نگاهی است .بته عدتارتی شتکافی عمیتق
بین ادعاهای قاضی بیضاوی در مقامه کتابش و آنچه که در متن کتاب آما استت وجتود دارد.
این امر هم ناشی از اولویتی است که به کالم و فقته متیدهتا خبیضتاوی،111 ،48 ،47 ،41 ،40 :1886 ،
 112 ،111 ،118 ،110 ،81 ،80 ،112با این ال برخی از ویگگیهای تاریخنگاری وی را متیتتوان بته
صور زیر برشمرد:
 .2رویکرد شریعتمدارانه و مذهبی
منظور از بینش شریعتماارنه این است که مورخ در رویاادهای تاری ی از منظر دین تأمل کنا
خ ستنزاد  . 86 :1888 ،نظام التواریخ یک تاریخ عمومی است که بیضاوی به فارسی نوشتته و در آن
از تاریخ جهان ،از زمان خلقت و پیاایش آدم تا سال  274ه .س ن رانتا استت .در ایتن اثتر
تاریخ اندیاء مقام بر تاریخ ایران است .مالف از منظر تاریخنگری دینی و با زبانی موجز و م تصر
به شاهان اسطور ای و تاری ی ایران باستان ،تتاریخ اندیتاء ،خلیتا ،خالفتت امویتان و عداستیان،
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سلسلههای ایرانی صیاریان ،سامانیان ،غزنویتان ،دیلمیتان ،ستلهوقیان ،ستلغریان ،استماعیلیان،
خوارزمشاهیان و مغوالن پرداخته است.
بیضاوی ساختار و اساس کتاب خود را بر چهار قسمت تنظیم و پیریزی نمود است:
قسمت اول :در بیان شرح ال اندیاء ،علماء و کما.
قسمت دوم :دربارۀ پادشاهان و ملوک ایران قدل از اسالم.
قسمت سوم :در شرح و توصیف ال خلیا و ائمه اسالم.
قسمت چهارم :در شرح ال سالطین و ملوکی که در ایام خالفت بنیعداس تتا ستال  274ه
 . .در ایران سلطنت کردنا.
چینش فصلها و چگونگی تاوین این اثر پرد از بینش و نوع تاریخنگاری بیضاوی برمیدارد.
اولویت دادن به اندیا ،علما و کما در طدقهبنای ن ست ،بینش مذهدی بیضاوی را بالفاصتله در
ذهن متدادر مینمایا .این امر هم به نظام اجتماعی و عقیاتیای بازمیگردد که بیضتاوی در آن
واقع بود است .در جامعهای با ساختار مذهدی و دینی ،نمیتوان تولیا آثتاری ختارج از عتر و
سلطۀ نظام دینی را انتظار داشت .در تاریخنگاری اسالمی ،تیحّص در قوانین و معرفتت تتاری ی،
رابطۀ تنگاتنگی با قرآن کریم دارد و بیضاوی به واسطه تربیت دینی و فقهتی ،تتاریخ ختود را از
منظر تاریخنگری دینی و اسالمی و با تاریخ اندیاء آغاز میکنا .آنچنان که در مقامۀ کتابش بته
این امر اذعان کرد است .قاضی در دور ای زیسته که رویکرد به تاریخ این چنتین بتود استت،
اعتقادا اشعری وی ،رشتۀ علتمی وی کته کتتالم ،تیتتسیر و فتتقه بتود استتت امکتان نگتا
شریعتماارانه را برای وی در مواجهه با تاریخ اصل کرد است.
 .9تاریخ به مثابۀ ابزاری انتفاعی در خدمت شریعت
بیضاوی به تاریخ به مثابۀ ابزاری برای کمکب شی به علوم مذهدی مینگریست تا از این طریتق
بتوانا فایا ای از آن برای دنیا و آخر ایهتاد نمایتا .بترای نویستناگان قترون میانته واقعیتا
تاری ی اولویت و موضوعیت ناارنا .آنها عمتاتاً بته درسهتای تتاریخ و فوایتا آن نظتر دارنتا و
مطال و داد هایشان را در خامت توضیح مستائل ارزشتی و اخالقتی و اهمیتت ظهتور و افتول
سلسلهها و قار ها به کار میبرنتا خملویتل . 10 :1887،بیضتاوی نیتز از همتان ستطرهای آغتازین
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کتابش ،انگیز و قصا خود را از نوشتن نظام التواریخ با خواننا در میان میگذارد .او با تأسی از
قرآن کریم و معار اسالمی ها از نوشتن تاری ش را عدر آموزی میدانا خبیضاوی. 8 :1886،
 .1تحلیلگریزی و باور به امر قدسی و فرازمینی
بایا بپذیریم که نظام التواریخ نیز ماننا دیگر آثار تاری ی این دور و یا هر دور ای ویگگیهتایی
دارد؛ ویگگیهایی که خواسته یا ناخواسته ،ارزش تاری ی آن را تا اناازۀ زیادی آسی پذیر کترد
است .اصوالً معرفت تاری ی و تاریخنویسی در ایران ،از همان آغاز با موانع و دشواریهایی مواجه
بود است .این موانع با نظام اکم بر ذهن مورخ ،خاستگا شغلی و فکتری او ،جایگتا تتاریخ و
تاریخنویسی در میان علوم ،ماهیت وابسته آن به دستگا قار و سیاست و ساختار اجتمتاعی و
فرهنگی جامعه در ارتداط بود است خقایمی قیتااری . 24-1896:28،یکی از ایتن موانتع ،تأثیرپتذیری
شایا مورخان اسالمی از علم ایث و کالم است خقتایمی قیتااری . 22-21 :1896 ،بیضتاوی نیتز بتا
توجه به چارچوب اشعریگرایانۀ خود در فقه ،در واقع در زمرۀ همین مورخان به شتمار متیرود
که تاری ش را عماتاً به گزارش و نقل رویاادها تنزل داد است .الزم به ذکر است اشعریها بتر
خال معتزله در فقه که گرایش عقل محور دارنتا ،عمتاتاً رویکتردی تایث محتور دارنتا .در
قیقت نظام معرفتی بیضاوی ،با این مهموعه از عقایا ،تیکرا  ،آموختهها تعریف متیشتود .در
واقع اعتقاد به قضا و قار الهی در رویاادهای تاری ی ،علتیابی شکستها و پیروزیها و مسائلی
از این دست در آثار وی ناشی از امکانی است که عقایاش بترایش در مواجهته بتا تتاریخ فتراهم
کرد انا.
باور به امر قاسی و فرازمینی و همچنین عام تتدّع و جستهو در منابع و شواها تاری ی کته
الدته در آثار اغل مورخان ایرانی و اسالمی وجود دارد ،باعث میشود که بیضاوی در اندتوهی از
چرایی مسائل و رویاادها ،عطش خواننا را فروننشانا و در بسیاری موارد به عدار هایی چتون:
«اهللاعلم»« ،واهلل اعلم و ا کم»« ،العلم عنااهلل» بسنا نمایتا خبیضتاوی-28 -12 -11 -81 -11 :1886،
 . 118 -114این مسئله یکی از عما ترین معای تاریخنگاری ایتران ،از قترن  8ه  .بته بعتا بته
شمار میرود خبهار . 181-180 :6/1887 ،نویسناگان قرون میانه در عصتری زنتاگی متیکردنتا کته
هنوز استاالل و خردگرایی بر تیکر اجتماعی آنان اکم نشا بود؛ بنابراین اعتقتاد داشتتنا کته
جریان تاریخ و متعاق آن ،تغییرا اجتماعی اصل و پیاما مستقیم اراد خااونا استت خبلتک و
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مکرایا . 41 :1890 ،واگذار کردن خواننا به عدار های یادشا  ،نگتا شتریعتماارانته و مشتیّت-
گرایانه بیضاوی را ،بالفاصله در ذهتن متدتادر متیکنتا .تحصتیال دینتی و متذهدی ،ضتور و
شناخته شان وی در منص قضاو  ،در تکوین نگرۀ شریعتماارانۀ وی ،تتأثیر بستزایی داشتته
است .شایا به همین خاطر است که ب شی از کتاب خود را به تتاریخ علمتاء ،اندیتاء و صتلحان،
اختصار داد است؛ الدته این موارد ،عماتاً در الیههای درونی و پنهانی نوشتههایش تهلییافته
است.
 .5غیبت تودهها در جریان تاریخی
در نظام فکری و معرفت تاری ی بیضاوی ،مردم و تود هتا جتایی ناارنتا و نویستنا از نقتش و
کنش آنها ،در فعلوانیعاال و تحوال تاری ی ،س نی به میان نمیآورد .آنچته در ایتن تتاریخ
موضوعیت دارد تاریخنگاری سلسلهای از اندیاء ،خلیا ،پادشاهان و امرا است که با ترتیدی زمانی و
در بیشتر موارد فهرستوار ،از جلو چشمان خواننا میگذرنا.
هر دورۀ تاری ی و هر گرو اجتماعی ارزشها و معانی متمایز خود را دارد خمتولکی. 68 :1872،
تعلق بیضاوی به خاناانی عالیرتده و ذینیوذ ت آنهم در عرصه قضاو ت از وی فردی ن دهگترا
ساخته است .نگرش ن دهگرایانه وی باعث میشود تا پادشتاهان ،امتراء و خانتاانهتای اصتیل و
ممتاز را در رونا تحوال سیاسی و اجتماعی ماثر باانا خبیضتاوی . 188-186: 1886 ،این نتوع نگتر
باعث میشود تا از ولینعمتهای خود آباقا و امیر سونها  ،با لحنی مااهنهگر و اغرا آمیتز یتاد
کنا:
«این زمان پسر او آباقا خان پادشا ایران و بالد روم به عال و رأفت میلی تمام دارد و دربار مسلمانان عنایتی وافتر
– ماار ملک او بر امیرکدیر سوغنها زیا عاله – است که نای او اکم مطلق است بته ت صتیص فتارس و بغتااد
باو تعلق دارد و سیرتی پسنایا و منقدت و معالتی هر چه تمامتر دارد و بر زبان همگتان شتکر و متاح او جتاری
است» خبیضاوی. 186: 1886 ،

قاضی بیضاوی ،در ارتداط با فواصل سالهتای ههتوم چنگیزختان خ 212ه  .تتا استتقرار
هالکو در ایران خ 214ه  .س نی ت هرچنتا بته اختصتار ت بته میتان نمتیآورد و ایتن ب تش
پرتالطم و سیا تاریخ ایران را که مغوالن در هر گوشهای از خاک این مرزوبوم ،جتوی ختون را
میانااختنا را مسکو باقی میگذارد .وی تنها به آوردن این چنا عدار بسنا مینمایا:
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«مقام و مقتاای ایشان چنگیزخان بود و در سنه اربع عشر و ست مائه لشکر او بتر خوارزمشتا ختروج کردنتا و از
اوالد او اکثر ممالک ترک و ختا و ایرانزمین گشودنا و ممالک ملوک را مس ّر کردنا و از اوالد او که در ایرانزمین
کم کردنا و ممالک گشودنا هوالگوخان بود» خبیضاوی. 186 :1886 ،

شایا این ماعا پیش کشیا شود که بیضاوی در زمانهای میزیست که نتیمقرنتی از ملته
مغول گذشته بود و دولت ایل انان توانسته بود یک آرامش و ثدتا نستدی را در ممالتک تحتت
تصر خود ،به وجود بیاورد؛ لذا زناگی تا انااز ای جریان طدیعی خود را بازیافته بود و زخمهتا
و تدعا ناشی از مله مغول در خاطر مردم در بوتۀ فراموشی قرار گرفته و رنگ باخته بتود .یتا
اینکه بیضاوی به خاطر استقرار در فارس و دور مانان از تدعا ملته مغتول ،متوجته وخامتت
اوضاع ندود است .در هر ال یک مورخ چه به علت دوری از وقوع ادثه و یا هر دلیل دیگری،
نمی توانا نسدت به مصائ و پیاماهای یک فاجعه و شتناک و تکتاندهنتا انستانی ،بتیاعتنتا
باشا .این بیاعتنایی چیزی نیست که خواننا هر دور ای ،بته را تتی از کنتار آن بگتذرد؛ جتز
اینکه اینگونه استنداط کنا که بیضاوی در تاوین تاری ش به دندال چرایتی و تحلیتل توادث
ندود و از تاریخ به عنوان ظرفی برای ترویج نگا دینی خود بهر برد است.
.6توجه به تاریخ محلی فارس
یکی دیگر از ویگگیهای تاریخنگاری بیضاوی ،توجه وی بته تتاریخ محلتی فتارس استت .تتاریخ
بیضاوی علیرغم اینکه یک تاریخ عمومی است به دودمانهای محلی فتارس از جملته ستلغریان
نیز توجّه ویگ ای نشان داد است .در زمان بیضاوی سلغریان هنوز تحت سلطۀ ایل انان بر فارس
کومت میکردنا .تعلق خاطر و عالقۀ بیضتاوی بته فتارس ،بته عنتوان زادگتاهش و همچنتین
شناخت و آگاهی وی از عظمت آن به عنوان یکی از مراکز بزر تمان و فرهنگ ایران ،موجت
شا تا عنایت و توجه ویگ ای به تاریخ فارس خسلغریان نشان دها .بیضاوی با تیصیل بیشتتری
به تاریخ سیاسی این خاناان در فارس می پردازد و از اقتااما فرهنگتی و عمرانتی آنتان چتون
ساختن رباطها ،مساجا ،پلها و ...س ن به میان متیآورد خبیضتاوی . 168 - 1886:119:بترای نمونته
دربارۀ اقااما عمرانی اتابک مظیرالاین قتلغخان ابوبکر بتن ستعا و تشتویق بزرگتان و اعیتان
دولتش به این امور مینویسا:
« ...و از آثار او آن است که اربطه و معابر و ماارس و مساجا شیراز که خراب گشته بود تمامت مأمور گردانیا [و
رباط شیخ کدیر ابوعدااهلل ال ییف را عمارتى نیکو کرد] و دارالشیائى نیکو در شیراز بساخت و بسیار رباطها و
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بقعههاآ خیر در اطرا بنا کرد مثل رباط مظیّرآ بیضا و رباط مظیّرآ ابرقو و مظیرآ فارو و رباط مظیّرآ
سربنا [و پولى که بر بنا مدناست] و رباط مظیّرآ خایز که بر سر را سوا ل است [و در شهر ،سقایه مظیّرآ و
بازارها و خانهها بنا کرد] و به موافقت او جمله اعیان مملکت و ارکان دولت بقعهها ساختهانا» خبیضاوی:1886 ،
. 164

این ب ش از اطالعا بیضاوی میتوانا اطالعاتی تاز و درخور ،در اختیار پگوهشگران و
محققان در وز های فارسشناسی و تاریخ محلی ،بگذارد .بیضاوی دربارۀ علت توجهاش به
اتابکان سلغری مینویسا:
«سلغریان اگرچه در فسحت مملکت مساوی ایشان ندود انا اما به سد آنکه فارس داشتهانا که دار الملک اصلی
ایران است و نیز در تشییا قواعا خیرا و تأییا معاقا مدرا از همگان برگذشتهانا و اتابک سعا بن ابوبکر بن
سعا -ر مهاهلل علیه – که قط این دودمان است بر سر آما چنانچه همگنان بر تقام و بزرگواری او اتیا
کرد انا ،ونیز قو رعایت و تربیت ایشان اباعن جا ثابت و الزم گشته ن واستم که این کتاب از مآثر ایشان
معطل بمانا» خبیضاوی. 82: 1886 ،

شایا پرداختن به تاریخ سلغریان تنها به عالقۀ محلی بیضاوی ندود ؛ بلکه تااعیکنناۀ اعتدار
ایرانی و اسالمی آنهاست .هرگا که فرصتی پیش بیایا بیضاوی یادآوری میکنا که قلمرو آنان
خفارس  ،کانون باستانی پادشاهان ایران بود است خملویل. 19 :1887 ،
 .7نثر موجز و ایضاحی
در بررسی و شناخت تاریخنگتاری بیتتضاوی ،ندایتا عنتتصر زبتان را از قلتم انتتااخت .از دیگتر
ویگگیهای قابل تأمّل در کتاب نظام التواریخ که مربوط به زبان و ستدک آن استت؛ نثتر متوجز،
ساد  ،سلی و روان آن است .اگرچه میزان قابلتوجهی لغا و واژگتان عربتی در نثتر بیضتاوی
رسوخ یافته است؛ اما وی علیرغم اشرا بر این زبان ،چناان هتم مرعتوب آن نشتا استت .بتا
ههوم مغوالن و تسلّ آنان بر امور و ساختار سیاسی و اداری کشور ،هم قابلتأملی از واژگتان
و اصطال ا قومی و زبانی آنان ،به فرهنگ و زبان ایرانی را یافت.خ 8دامنۀ رستوخ و نیتوذ ایتن
لغا  ،طدیعتاً به عرصۀ ادبی و تاری ی این دور هم کشتیا شتا .در نتیهته ورود ایتن کلمتا
بیگانه و غری به متون ادبی و تاری ی این دور چون :تاریخ جهانگشا ،تاریخ جوامتع التتواریخ و
تاریخ وصا امری اجتنابناپذیر بود .با اینهمه واژگان ترکی و مغولی بهنتار در کتتاب نظتام
التواریخ ،دیا میشود .نثر بیضاوی ،ایضا ی و از تکلف ،پیچیا گویی ،اطناب و درازگتوییهتای
مرسوم ،بسیار فاصله گرفته است؛ بهطوری کته ملتکالشتعرا بهتار در کنتار خواجته رشتیاالاین
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فضلاهلل هماانی ،مااهلل مستوفی ،ابوسلیمان بناکتی ،محما بن علتی شتدانکار ای و هناوشتا
ن هوانی ،از وی به عنوان مورّخی «پاکیز نوی » یاد کرد است خبهتار 179 :8 /1887 ،و صتیا:1827 ،
 687 -682؛ اما متأسیانه این سنت نیک در نثر فارسی به دست فراموشی سپرد شا و بعتا از آن
سستی ،سهلانگاری و عام توجه به اصالح و عالج نثر پایاار گردیا.
 .1نتیجه
پیشساختار فهمی و معرفتی قاضی بیضاوی که در قال باور به فقته شتافعی و گترایش کالمتی
اشعری تهلّی یافته است ،در کنار جایگا بیضاوی به عنوان قاضیالقضا و میسّر قرآن ،منهر به
تقام فقه ،کالم و تیسیر بر دانش تاری ی در نظام التواریخ شا استت .از ایتن رو دانتش تتاریخ
نتوانسته ضوری اصیل و چشمگیر در نظام فکری و معرفتی وی داشته باشا .با اینهمه برختی
از ویگگیهای تاریخنگری و تاریخنگاری بیضاوی با مواردی چون :باور به امر قاسی و فرازمینتی،
مشیتگرایی و همچنین ن دهگرایی ،به عنوان رکت در تاریخ ،پیریزی شا است .باور به قضتا
و قار الهی در رویاادهای تاری ی ،علتیابی شکستها و پیروزیها و مستائلی از ایتن دستت در
آثار وی ،برانگی ته از امکانی است که باورهایش در مواجهه با تاریخ ،فراهم کرد انا .بیضاوی بتا
توجه به نگا اشعری و با تکیه بر نظام تاریخنگری خود ،متأثر از شیو تتاریخنویستی بستیاری از
مورخان اسالمی که تاریخ را نقل روایت و گزارش میدانستنا ،روش تاریخنگاری ختود را شتکل
میدها .وی عماتاً به نقل اخدار و رویاادها بسنا میکننا؛ هرچنا در برختی مواقتع تحلیتل و
ارزیابی خود را نیز از مسائل به دست میدها .بیضاوی در نظام التتواریخ ،در تا امکتان تتالش
نمتتود استتت ترتی ت زمتتانی رویتتاادها و تتوادث را رعایتتت کنتتا .از منظتتر وی تتتاریخ عرصتتۀ
عدر آموزی است و پادشاهان ،امراء ،وزرا و خاناانهای کهن و دیوانی ،تحوال تتاری ی را رقتم
میزننا و تاریخ را بهپیش میبرنا .از همین روست که مردم و تود های اجتماعی در تتاریخ وی
غائ انا و ردی از تأثیر آنان در تحوال زمانه ،دیا نمیشود.
از دیگر ویگگیهای تاریخنگاری بیضاوی ،توجه وی به تاریخ محلی فارس است .تعلق خاطر و
عالقۀ بیضاوی به فارس و شناخت تاری ی وی از عظمت آن ،باعث میشتود نستدت بته سلستله
دودمانی اتابکان فارس خسلغریان  ،کارهای عمرانی و عامالمنیعه آنان همچون :ساختن متاارس،
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رباطها ،دارالشتیاءها و  ...توجّته ویتگ ای نشتان دهتا و اطالعتا ارزشتمنای را در ایتن بتار و
همچنین تاری چه برخی از شهرها و چگونگی پیاایش آنان ارائه نمایا.
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