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  )وصاف تاريخو  جهانگشا خيتاربا تأكيد بر (

  *محبوبه شرفي

  چكيده
در  ديـدگاه دو تـن از مورخـان عصـر ايلخـاني      كوشد با شـناخت   اين پژوهش مي

نگـاري آنـان    موضوع انديشة مشيت الهي، بازتاب آن را در محتـوا و روش تـاريخ  
  :هاي زير مطرح است از اين رو، براي تحقّق اين هدف، پرسش. بازجويد

برنـدةآن چيسـت؟ ايـن تفكّـر      از ديدگاه مورخان يادشده، محرك تـاريخ و راه 
هاي يادشـده چـه اثـري در روش     است؟ ديدگاه ملي شكل گرفتهتأثير چه عوا تحت
  است؟ نگاري آنان داشته تاريخ

  :است شده ها، فرضية زير ارائه در پاسخ به اين پرسش
اعتقادات عميق شريعتمدارانة جويني در مسئلة مشيت الهي و شرايط نامطلوب 

سوي او به تاريخ ـ اجتماعي حاكم بر زمانة وي، سبب نوعي نگاه مشيتي از  سياسي
  گيـري  كـار  رغـم بـه   نگـاري خـويش، بـه    جهت، او در روش تاريخ بدين ؛  است شده

و گاه انصاف تاريخي، از اصـل تعليـل و   ) در برخي رويدادها(هاي انتقادي  ديدگاه
شناسـانة وصـاف    هـاي معرفـت   در مقابل، ديـدگاه . تحليل بهرة چنداني نبرده است

ي او با بسياري از علـوم، الگوپـذيري از مورخـان و    آشناي دربارة مباني علم تاريخ،
ــ   الصـفا و بهبـود نسـبي شـرايط سياسـي      انديشمندان بزرگ، تأثيرپذيري از اخوان

بر اين . است اجتماعي، سبب نوعي نگاه فرازميني مطلق از سوي وي به تاريخ نشده
صـاف  نگاري وي بيشتر بر دو اصل تعليـل و انتقـاد بـر پايـة ان     اساس، روش تاريخ

  .تاريخي استوار بوده و به روش تحليلي نزديك است
  .نگاري، ايلخانان، انديشة مشيت الهي، جويني، وصاف تاريخ :ها كليدواژه
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  19/2/1392: ، تاريخ پذيرش7/12/1391: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
انديشة تقديرگرايي در ميان برخي از فرق و نحل اسالمي، به حاكميت مطلق ارادة خداونـد  

حوادث، مخلـوق اراده و مشـيت خداونـدي    از اين نظرگاه، رويدادها و . بر هستي نظر دارد
است و انسان در تعيين سرنوشت خويش كمتر نقش داشته و سرنوشت او قبل از تولـد بـه   

به عبارت ديگر، جريان كار جهان، تابع تقديري است كـه  . شود مي خواست پروردگار تعيين
اسـت   از پيش معلوم است و حوادث و رويدادها گويي فقـط عبـارت از ظهـور آن تقـدير    

روي، سـعادت، شـقاوت، موفقيـت و شكسـت انسـان در       بدين). 199: 1353كوب،  زرين(
زندگي ناشي از خواست پروردگار است؛ از جمله معتقدان به اين انديشه در جهان اسـالم،  

 ).44: 1385مشكور، (بودند ... مرجئه، اهل حديث، اشاعره و 
تقـديرگرايي و مشـيت الهـي پديدآمـد كـه      نگاري مبتني بـر   متأثر از اين ديدگاه، تاريخ

بـر ايـن پايـه، در    . تاريخ را مظهر ارادة الهي دانسته و انسان در ايجاد آن كمتر نقشـي دارد 
هـا و   نگاري مبتني بر مشيت الهي، مورخ به جاي كشـف روابـط علّـي ميـان پديـده      تاريخ

بـدون ايجـاد هرگونـه     خردورزي در تحليل و تعليل آنها، به بيان وقايع به شكلي پراكنـده 
ها و حتي نقـادي   شناسانه نسبت به حوادث و پديده پيوند منطقي ميان آنها و نگرشي ريشه

كند و انسان را عاري از هرگونه مسئوليت  آنها، به قضا و قدر و خواست پروردگار اكتفامي
ادها و در اين انديشه، از آنجا كه همة رويـد . نمايد در رفتار و اعمال و تفكرات خويش مي

هـاي اثرگـذار    جـويي علـت   حوادث زاييدة خواست و ارادة پروردگار است، ضرورت پي
علت موجدة تمامي حوادث، خواسـت پروردگـار اسـت؛ بنـابراين،     . گردد انساني زايل مي

اين رويكرد به تاريخ، مورخ را . شناخت عوامل انساني مؤثر در پيدايش آن ضرورتي ندارد
دارد، زيرا انسـان در ايجـاد    نظر دربارة حوادث و رويدادها بازمياز هرگونه داوري و اظهار

  .است آن نقشي نداشته
؛ اصـلي كـه    شـود  مـي  از اين منظر، مشيت الهي و نه ارادة انسان، محرّك تـاريخ دانسـته  

نگاري دينـي   در تاريخ«: نگاري ديني دانسته گوردون چايلد آن را يكي از وجوه اصلي تاريخ
» شوند يعني مشيت خداوند ريخي كامالً به تأثير يك عامل يگانه تأويل ميرويدادهاي مهم تا

، تاريخ در كـل   در اين نگرش«  :نويسد كه ساثگيت در اين باره مي چنان. )61: 1355 چايلد،(
كنـد يـا بـا     شود كه طرح از پيش مقدرشدة پروردگار را آشكار مـي  به اين صورت ديده مي
» اي است كـه پروردگـار نوشـته اسـت     ، تاريخ اجراي نمايشنامهوود استفاده از تعبير كالينگ

  .)66: 1379 ساثگيت،(
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نگـاري بـر مبنـاي مشـيت الهـي       هاي تاريخ ترين مشخصه بر اساس آنچه گفته آمد، مهم
  :اند از عبارت
گيـري حـوادث و نفـي اراده و     دادن مشيت خداوندي در پيدايش و شكل دخالت )الف

  فعل انسان؛
هاي مؤثر در ايجـاد آن؛   ها و در نتيجه علت نكردن در درك روابط ميان پديده تالش )ب

هـا و برقـراري رابطـة     شناسانه نسبت به حوادث و پديده به عبارت ديگر، عدم نگرش ريشه
  علّي ميان آنها؛ 

  بيان وقايع به شكلي منفرد و پراكنده به صورت جزاير جدا از يكديگر؛ )ج
  .هاي خويش دربارةآن و قضاوت و بيان ديدگاه پرهيز مورخ از داوري )هـ

نگاري عطاملك جويني و وصـاف   مقالة حاضر به واكاوي انديشة مشيت الهي در تاريخ
در اين ميان، تالش شده است . پردازد نگاري آنان مي شيرازي و اثرگذاري آن در روش تاريخ

  .شود ن ارائههاي پژوهش، مستنداتي از آثار مورخا براي توضيح و اثبات فرضيه
گرايي در روندي از تغييـر و   كردن جريان مشيت سو برجسته اهميت اين پژوهش از يك

سابقگي موضـوع آن در حـوزة پـژوهش     تداوم در عصر ايلخاني است و از سوي ديگر، كم
تنها در عصر ايلخاني، بلكه در ساير عصرهاي تاريخي نيـز موضـوعي    اين موضوع نه. است
  .شده است پرداخته كم

 در الهـي  تمشـي  ةانديشـ «زاده بـا عنـوان    مقالة بسيار ارزشمند دكتـر اسـماعيل حسـن   
 آثـاري ، تنها صفوي عصر نگاري تاريخ ةانديش كتاب از فصلي ديگر و »اسالمي نگاري تاريخ
از اين رو، مقالة حاضر با چنين رويكردي به بررسـي  . است كه به اين موضوع پرداخته است

  .پردازد نگاري مورخان يادشده مي گرايي در تاريخ و تحليل انديشة مشيت
  

  ينيجو عطاملك ينگار خيتار در ياله تيمش ةشياند. 2
نگـاري   ترين ادوار رشد و تكوين تاريخ دوران حاكميت مغوالن در ايران را بايد يكي از مهم

و  اي از ادوار تاريخي ايـران، شـاهد چنـين رشـد     ايراني دانست؛ بدان حد كه در كمتر دوره
مندي سالطين مغولي به ثبـت   عواملي چون عالقه. بالندگي در ابعاد كيفي و كمي آن هستيم

اخبار گذشتگان و جاودانگي نام خويش، وقوع حوادث بزرگي چـون برانـدازي حكومـت    
خوارزمشاهيان، تسخير قالع اسماعيليه، فروپاشي دستگاه خالفت عباسي در بغـداد، كشـتار   

روستاهاي آباد، يـافتن مرزهـاي مشـخص بـا تشـكيل حكومـت       وسيع و ويراني شهرها و 



  ... ايلخاني عصر نگاري تاريخ در الهي مشيت ةانديش بازتاب   72

ايلخاني، برقراري حاكميت سياسي يكپارچه از چين تا سواحل مديترانه و در نتيجه ارتبـاط  
هـايي چـون عطاملـك جـويني، وصـاف       ها، نبوغ و توانمندي شخصـيت  مؤثر ميان فرهنگ

  .در اين رشد مؤثر بوده استاي  اهللا، حمداهللا مستوفي و شبانكاره شيرازي، رشيدالدين فضل
نگـاري عصـر ايلخـاني،     هـاي تـاريخ   ترين شاخصه در اين رشد و بالندگي، يكي از مهم

هاي پيشين است؛ بدين معنـي   نگاري دوره پيمايش آن در مسيري از تداوم و تحول با تاريخ
اد نگاري در اين عصر در برخي از وجوه در تداوم، و در وجوهي در راسـتاي ايجـ   كه تاريخ

  .دارد تغيير و تحول در آن گام برمي
نگاري از جمله وجوهي است كه در اين عصـر، بـا    سيطرة انديشة مشيت الهي بر تاريخ

هايي گاه اندك و  نگاري عصر ايلخاني با تفاوت روي، تاريخ بدين. فراز و نشيب تداوم يافت
رغـم   سـخن ديگـر، بـه   بـه  . هاي پيشين اسـت  نگاري مشيتي سده بر تاريخ گاه عميق، ميراث

نگاري اين عصر نتوانست به يكبـاره خـود را از زيـر سـلطة مطلـق       تغييرات يادشده، تاريخ
جـويني در آغـاز ايـن عصـر از جملـة مورخـان نزديـك بـه         . انديشة مشيت الهي برهانـد 

نگاري وي با تغييرات كمي تداوم يافتـه   تقديرگرايي است كه سلطة انديشة يادشده بر تاريخ
ــخر مشــيت الهــي اســت و اراده و فعــل انســان در    از. اســت ــاريخ مس ــز ت ــدگاه او ني دي

تاريخ را كمتر حركت و افعـال بشـر    به عبارت ديگر، . وجودآوردن آن نقش مؤثري ندارد به
برد، بدين سـبب بايـد اسـباب و     دانسته و بر اين باور است كه خداوند تاريخ را به جلو مي

  .وجو كرد اد، بلكه در مشيت الهي جستعلل رويدادها را نه در خود رويد
در واقـع، جـويني ايـن    . توضيح اين ديدگاه، بحث مبسوطي دارد در ايمقدمة جهانگش

: نويسـد  مـي كه  است؛ چنان بخش را محلي براي تبلور اين انديشه به لحاظ تئوريك قرارداده
وندد، بـه تقـدير   پي هرچه از خير و شرّ و نفع و ضرر در اين عالم كون و فساد به ظهور مي«

و ). 115 /1 :1385جـويني،  (» حكيمي مختار منوط است و به ارادت قادري كامكار مربوط
آنچـه از وقـايع و   : دارد يا با تأكيد بر اصل الهي و نقـش آن در سرنوشـت انسـان بيـان مـي     

دهد، اعم از ويراني شهرها و پراكنـدگي بنـدگان، بـدبختي بـزرگ      حوادث گوناگون رخ مي
ها بـر اسـاس    اوست كه براي انسان. رتري اشرار مبتني بر حكمت پروردگار استمردان و ب

اآلزال تقـدير رفتـه اسـت خيـرت      هرچه در ازل«). جا همان(گيرد  خير و شرّشان تصميم مي
او در توضيح و تبيين اين ديدگاه، پروردگار را پزشـك  ). جا همان( »در آن است ]...[بندگان 

بر علم و اطالع خويش و در راستاي سود و ضـرر آنـان برايشـان     زند كه بنا آدميان مثال مي
  .)471 /2: همان(گيرد  تصميم مي
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وگـوي سـلطان    گفت. اثر جويني، بروزي آشكار دارد جاي همهاعتقاد به اين انديشه، در 
الدين در خصوص اصـرار وي در مقابلـه بـا مغـوالن،      محمد خوارزمشاه و فرزندش جالل

وگـو بـه نقـل از سـلطان محمـد       او در شـرح ايـن گفـت   . خودنمايي استاي از اين  نمونه
اآلزال  كـه در ازل  نظام و قوام كارها و خلل زيان امور را مقداري مبـين تـا چنـان   «: نويسد مي

در واقع از ديدگاه او، پايداري در برابر تهاجم . »مقدور است و در صفحة قضا و قدر مسطور
بر همين اسـاس،  . ر خوارزمشاهيان پيروزي وجود نداردمغوالن ممكن نيست، زيرا در تقدي

هـاي وي، ناشـي از    ها و تـالش  رغم همة رشادت الدين خوارزمشاه را نيز به او ناكامي جالل
جريـان امـور   : نويسـد  كند و مي كه بار ديگر بر اين اصل تأكيد مي داند؛ چنان همين عامل مي

 و نيسـت  تقـدير  از بازگشـتي : لحكمه معقِّب ال و لقضائه مرَد ال«جمله بر تقدير و قضاست؛ 
بازگشت بخت بربادشده، نه به دسـت  ). 41و  11: رعد(» نيست يا برگرداننده را خدا حكم

  .)473 /2 :همان(ما و شماست، بلكه جهان، جهان دام بالست 
صلحت مورخ، تسخير قالع اسماعيليان و تخريب و ويراني آن را نيز ناشي از تقدير و م

توان مقابل تقدير  مگر به مكر و حيله و دروغ مي: نويسد داند و در اين خصوص مي الهي مي
  :نويسد در جاي ديگر مي. )697 /3 :همان(ايستاد و كاري برخالف آن انجام داد 

تقـدير،   ةيك اشـار  ]...[حكم ازل، كثرت قالع و استحكام رباع چه پايداري كند؟  ةسابق با
 و حيلـه  هـزار،  هـزاران  اي، اشـاره  به قدر، و قضا و كند مي باطل را تدبير آرايش هزارانصد

  .)710 /3 :1385 ،ينيجو( سازد مي نتيجه بي را تزوير
هـا از سـوي جـويني     آنچه در سراسر بيان واقعة تسخير قالع اسماعيليه و سـاير پديـده  

كمتر به شـرح و تحليـل   فشارد و  توجه است، آنكه مورخ تنها بر اسباب فرازميني پا مي قابل
 .پردازد عوامل انساني اثرگذار در اين واقعه مي

بيشترين انعكاس انديشة مشيت الهـي در تفكـر جـويني، در موضـوع تهـاجم مغـوالن       
بر اين اساس، او اين حادثه را نيز ناشي از مشيت الهي دانسته و هـدف  . انعكاس يافته است

  .كند ذكر مي ظهور آن را بيداركردن مردم از خواب غفلت
نكـردن در برابـر    هـاي مقاومـت   ترين علت بنابراين، آنچه از ديدگاه جويني يكي از مهم

مغوالن است، اينكه اين واقعه بنا بر خواست و مشيت پروردگـار بـه جهـت تنبيـه آدميـان      
اي، كفـران نعمـت،    او معتقد است بر اساس سنّت الهي، در هر دوره. صورت پذيرفته است

فراواني رفاه، مردم را از انجام اوامر الهي دور بدارد و باعث اقـدام آنهـا بـه     نخوت ثروت و
آلوده شود، پروردگار براي تنبيه و توبيخ آنان متناسب با گناهشان و از ديگر  انجام اعمال گناه
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طوفان ) ع(كه در عهد نوح فرستد، چنان اي مي سو، جهت عبرت اهل بينش، باليي يا مؤاخذه
د ثمود، قوم عاد را عذاب آمد و دربارة اقوام ديگر، بالهـايي چـون اسـتيالي    دريا، و در عه

  .)120 -  119 /1 :همان(جانوران زيانكار، قحطي و غيره حادث گرديد 
بنابراين، تهـاجم مغـوالن از يـك سـو، بـراي تنبيـه آدميـان از سـوي خداونـد بـراي           

ي ديگر، ايـن تهـاجم منـافعي    كردنشان نسبت به غفلت آنها از اوامر الهي است؛ از سو آگاه
كنـد؛ از جملـه،    دربردارد كه خواست و مشيت پروردگار نسبت به انجام آن را توجيه مـي 

او براي تأييد سخن . شدن دين اسالم است تهاجم مغوالن عامل مهمي در پيشرفت و ابدي
وافري خداوند اين دين را به دست قومي كه بهرة «كند كه  خويش به كالم پيامبر استناد مي

كـردن دانشـمندان بـزرگ     ديگر سو، معاف از .)116 /1: همان( »كند از خير ندارد ابدي مي
مذاهب اديان از ماليات و عدم تعرض نسبت به آنان و پذيرش اسالم توسط تنـي چنـد از   

اي از منافع تهاجم مغوالن براي اسـالم   خاندان و اوالد چنگيزخان و ساير مغوالن را نمونه
  ).جا همان(كند  بيان مي

تـوان برخاسـته از    آنچه مسلم است، اعتقاد جويني را مبني بر تسليم در برابر مغوالن نمي
در راسـتاي   )508: 1382 ، زاده حسـن (فرمانبري منفعالنة ناشي از ترس و منافع شخصـي او  

خدمت به مغوالن و تأمين و تثبيت منافع آنان و خيانت به سرزمين و مردم خويش دانسـت،  
جويني مورخي با اعتقـادات  . وجو كرد ايد اين مسئله را در تفكر و باور ديني او جستبلكه ب

عميق ديني اسـت كـه بـه تبـع، تـاريخ را از همـان منظـر نگريسـته، فهـم كـرده و بـه قلـم             
بنابراين، . گرايانة اوست هاي دين در واقع، فهم جويني از تاريخ ناشي از نگرش. است درآورده

او باور دارد كه حوادث و . در برابر مغوالن، ناشي از همان انديشه است اعتقاد وي در تسليم
  .ند و عوامل انساني نقش كمتري در پيدايش آن دارند وقايع زاييدة اراده و خواست پروردگار

تـأثير   او چنـان تحـت  . بر اين پايه، واقعة هجوم مغوالن نيز از اين قاعده مسـتثنا نيسـت  
تنها از منظـر مشـيت الهـي     كه علت اطاعت از مغوالن را نه باورهاي ديني خويش قراردارد

كند، بلكه براي آن سودمندي قائل اسـت و ايـن سـودمندي را در نقـش آنـان در       توجيه مي
اشاعه و اعتالي دين اسالم از طريق پـذيرش آن توسـط اوالد چنگيـز و وابسـتگان آنهـا و      

از يك سو و براندازي اسـماعيليان  مراعات احوال علما و انديشمنداني ديني توسط مغوالن 
روي، ديدگاه جويني در  بدين. )714 /3 :1385 ،ينيجو(دهد  نزاري از سوي ديگر شرح مي

سو متأثر از باورهاي ديني او، و از سـوي ديگـر، سـطح و نـوع      از يك اين خصوص را بايد
شـتر  تحصيالت او دانست؛ توضيح آنكه احاطة نسبي او بر علـوم رايـج زمـان خـود كـه بي     



 75   محبوبه شرفي

عامـل مـؤثر   . آورد وجـود  تري به نگاري مذهبي متمايل به علوم نقلي است، سبب شده تاريخ
بزرگي ايـن مصـيبت   . ديگر را نيز بايد در وسعت فاجعة انساني ناشي از اين تهاجم دانست

بردن به باورهـاي   تواند براي آن مرهمي باشد، پناه و بال به حدي است كه تنها عاملي كه مي
كردن اين واقعيـت تلـخ بـه قضـا و قـدر و       پذيرش در واقع، براي قابل. انه استگراي مشيت

  .آورد مي مشيت الهي روي
اعتقاد جويني به انديشة مشيت الهي، گرچه او را در حوزة تعليل و تحليل وقايع تاريخي 

پـردازد،   كه كمتر به كشف و شناسايي روابط علّي ميان حوادث مي  ضعيف ساخته به طوري
است؛ موضوعي  ـ اجتماعي زمانة خويش نشده احتراز نويسنده از نقد وضعيت سياسيسبب 

او مورخي نقّاد است كه عالوه بر نقـد  . سازد كه جويني را از حلقة مورخان درباري دور مي
شاهد ايـن  . پردازد وضعيت اجتماعي زمانة خويش، گاه به نقد رفتار سياسي حكومتگران مي

  ).115 /1: همان(بيان وضعيت اجتماعي حاكم زمانة او است  مدعا، صراحت كالم او در
ــران     هنر اكنون همه در خاك طلـب بايـد كـرد ــه پرهن ــد هم ــدر دل خاكن ــك ان  زان
 هنــران پشــت بــه بــالش دادنــدكيـــن بــي   پشت هنــــر آن روز شكـستست درست

 و ضـاللت ) بـازار رونـق  ( بازار روز و باشد فتوت و مرّوت سال قحط كه  زماني چنين در
) نـژاد  صـاحب ( نسـيبي  هـر [...]  كـار  در و ممكّن اشرار، و خوار و ممتحن اخيار،. جهالت

 هـر  تـابع  عزيـزي  هـر [...]  حسابي در نه) نژاد نيكباهنر و  انسان( حسيبي هر و نصيبي بي
  .)111/ 1: همان[...] ( اضطرار به ذليلي

روزگـار را چنـان ديـدم كـه     : نويسد او در عباراتي عربي كه ترجمة آن چنين است، مي
ماننـد  [...] كنـد   برد و صاحبان خوي و خصلت پسـنديده را پسـت مـي    خردان را باال مي بي

او در  ).همانجـا ( 1آورد وزن را باال مي برد و اشياء سبك ترازو كه هر چيز سنگين را پايين مي
ترديد نشانة حق  بي: دشو جاي ديگر باز در اشعار عربي كه ترجمة آن چنين است، يادآور مي

مـا گرفتـار   . ها بر لـب پرتگـاه اسـت    رفته است و همانا اساس و بنيان خوبي و راستي ازبين
» سنگ پـا «و براي سرشان » شانه «هاي پايشان،  فرزنداني شديم كه از روي ناداني براي پاشنه

رهنگي همو در توصيف و نقد وضعيت علمي و ف ).140 /1 :1385جويني، (گزينند  را برمي
  : نويسد زمانة خويش مي

 معـالم  و) كهنـه ( منـدرس  درس مـدارس [...]  دوار فلـك  تـأثير  و روزگـار  تغيير سبب به
 حـوادث  كوبدلگـ آن در دسـت   ةطلبـ  ةطبقـ  و گشته) محوشده( منطمس علم) ها نشان(

  ).108 /1: همان( شدند مكّار روزگار و غدار ةزمان مالِ پاي
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ها و خيرات  بالد خراسان خصوصاً كه روزگاري مطلع خوبياكنون بسيط زمين عموماً و 
است، خالي از عالمان علوم  و محل حضور علما و فضال و منزل هنرمندان و خردمندان بوده

 اضـاعوا  خلـف  هـم  بعد من فخلفو هنرمندان شده و جاي آنان جمعي كه به حقيقت حكم 
نكردن خود را  او حتي پيشرفت. )109 /1: همان(دارند، باقي ماندند  الشهوات اتبعوا و الصلوه

  .)112 /1 :همان(داند  در علوم ناشي از تأثيرپذيري از زمانة خويش مي
كنـد كـه    اصل و نسب معرفي مي جويني در ارزيابي عملكرد مغوالن، آنان را مردماني بي

بـدگويي  آگاه بـه   رغم تالش او براي ستايش آنان، ناخود اند كه به مانند گياهان هرزه روييده
  2.است آنان مشغول شده

خوارزمشــاه و مغــوالن، از آنــان بــه عنــوان شــياطين  الــدين در موضــوع جنــگ جــالل
سالطين روزگار در دست شياطين تاتار گرفتار گشتند و «كند و  ها و كفتار ياد مي تاتار،گرگ

 »ر شدندو كفتا) ها گرگ(لقمة ذئاب  شمشير آبدار و ) تيزي(، طعمة ذباب  اعيان و اكثر حشم
  .)476 /2: همان(

در انتقاد » چگونگي احوال مغول پيش از عهد دولت و خروج چنگيزخان«همو در فصل 
  :نويسد از مغوالن مي

 فـراري  و گريزنـده  جماعـت  آن از جهـان  اسـت؟  طايفه آن خوش دستبه چه نوع،  زمانه
بر سر غالم و بنـده، تـاج عزّتـي اسـت كـه او را زينـت        شده، اسير امير و امير اسير است،
  .)123 /1: همان( گرداند مي خوار را او كه است ذلّتي زنجير آزاده، پاي در و دهد مي

و در جمالتي مصنوع سرزمين خوارزم را پس از فتح مغوالن، آرامگاه شـغال و نشـيمن   
ء بزم بود و ايـام سـر بـر    خوارزم كه مركز رجال رزم و مجمع نسا«: خواند جغد و زغن مي

  .»گشت و نشيمن بوم و زغن شد) شغال(آستانةآن نهاده، مأواي ابن آوي 
رغم آنكه اعتقادي به مقاومت عليه مغوالن و جنگ با آنان ندارد، تمام افـرادي   جويني به

هـاي   انـد، بـا عبـارت    داده را كه در جنگ با مغـوالن از خـود رشـادت و شايسـتگي نشـان     
را به سبب شجاعت » تيمور ملك«كه امير خجند  دهد؛ چنان د تمجيد قرارميآميز مور ستايش

رسـتم در زمـان او    اگر«: خواند مي» رستم دستان«و جوانمردي مورد ستايش قرارداده او را 
خان، سردار خـوارزمي،   و يا دربارة كوك )178 /1: همان(» نكردي او داري غاشيهبودي جز 

: نويسـد  مغوالن و مقاومت او و سـپاهيانش در برابـر آنهـا مـي    در موضوع فتح بخارا توسط 
اي چند  كرد و در هر حمله خان كه به مردي، گويي از شيران نر ربوده بود مبارزت مي كوك«

؛ يا در توصـيف سـپاه اعزامـي سـلطان محمـد بـه       )191 /1 :1385جويني، (» كس انداخت
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اي  ديد چاره ير و لبة تيز سنان ايشان را ميتن، زخم ت اسفنديار رويين«  :دارد سمرقند اظهار مي
  ).197 /1: همان(» جز تسليم نداشت

است،  يافته الدين خوارزمشاه اختصاص كه به موضوع جالل جهانگشايسراسر صفحات 
 ةشـاهنام بيشترين اشعار حماسـي برگرفتـه از   . آكنده از مهر و عشق مورخ نسبت به اوست

الدين به سبب رويارويي و نبرد با مغوالن و گرجستان  فردوسي در اين اثر، در ستايش جالل
كند كه گويي مورخ  فرسايي مي الدين قلم او چنان در تمجيد و تحسين جالل. است رفته كار به

  .الدين خوارزمشاه است دربار جالل
 نه از نامــــداران پيشــين شنـــيد    به گيتي كسي مرد ازين سان نديـد

  )208 /1: همان(

[...]  
 مگـــر هنـــز نامــــور پــــورزال    به گيتـــي ندارد كســي را همــال
 همــي خويشتن كهــتري نشــمرد    بـه مردي همـــي ز آسمــان بگذرد

  )481 /2: همان(

[...]  
 "كه افكند سهـراب كشـتي بـر آب     خبــر شـد بـه نزديـك افراسيــاب

  )482 /2: همان(

 )پهلوان ايراني در شـاهنامه (الدين را سهراب و گرگين  جويني جاللدر اين حمد و ثنا، 
سلطان محمد را به سبب سستي و اهمال  3.خواند و مغوالن را افراسياب مي )478 /2: همان(

الـدين نيـز    در سـوگ جـالل   ).474 /2:همـان ( نامـد  ميالسنة بشر   در برابر مغوالن، مطعون
 و است گرفتار پست جغدي چنگال در است اييهم كه هرجا نيست عجيب اين«: نويسد مي

شايان توجه . )517 /2: 1385جويني، (» دهد ميآزمون پس   كه شيري، به پيكار سگي هرجا
الـدين، زمـاني كـه وي در آخـرين      است مورخ در مقابل اين همه تمجيد و تحسين جـالل 

بغل گرفته و بـه  روزهاي مقاومت عليه مغوالن، پس از شكست از جرماغون، زانوي غم در 
انديشـد، شـديداً وي را مـورد     است و به جنـگ بـا مغـوالن نمـي     شراب و مستي پناه آورده

  .دهد نكوهش قرارمي
است، شـرح او از اقـدامات    موضوع ديگري كه بينش انتقادي مورخ در آن انعكاس يافته

قـرارداده و وي را  ، عملكرد او را مورد ارزيابي »كارنامة قاآن«او ذيل عنوان . قاآن است اكتاي
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، اقـدام   ، افـراط در بـذل و بخشـش    به سبب اعمالي چون صـرف اوقـات بـه لهـو و لعـب     
خويش و سـربازان   يسرا حرمبين غيراخالقي و انساني وي در تقسيم دختران يك قبيله در 

تعـدادي از آنـان    هـا و مـرگ   خانه ها و ايلچي خانه مغولي و سپردن برخي از آنان به روسپي
  .دهد نات وحشي، مورد نكوهش قرارميتوسط حيوا

كنندة منافع شخصـي   كار و تأمين توان مورخي درباري، محافظه بنابراين، جويني را نمي
طور كه حيات سياسي او در هنگام تصدي امـور بغـداد شـاهد ايـن      خويش دانست؛ همان

آنـان    اثر او پر از انتقاد نسبت به عملكرد مغوالن، خصوصاً خشونت و سـقاوت . مدعاست
: نويسـد  كه دربارة رفتار غيرانسـاني مغـوالن در فـتح بخـارا مـي      چنان. در فتح شهرهاست

جماعـت زيركـان كـه ايـن تقريـر      . آمدند و كندند و سوختند و كشتند و بردند و رفتنـد «
همـو  . )191 /1: همان(شنيدند، اتفاق كردند كه در پارسي موجزتر از اين سخن نتواند بود 

دارد در خراسـان و عـراق در هـر شـهر و هـر روسـتايي        النهر اظهار مـي  در تسخير ماوراء
ها تشويش و نگراني ايجادكردند به حدي كـه   عام و غارت كردند و سال چندين نوبت قتل

آن . دهم آنچه قبل بوده نخواهد رسيد اگر تا روز قيامت زاد و ولد باشد، ميزان مردم به يك
روزگار عمل خود  «توان شناخت كه  مانده، مي وار باقي ها را از آثار مخروبه و بيابان مصيبت
، 309، 306، 208، 207، 194 ←و نيـز   ؛182 /2: همـان (» ها چگونه نگاشته است بر ايوان

310 ،514 ،556، 650(.  
گرديد، ديدگاه  هاي انتقادي جويني نسبت به مغوالن بيان بر پاية آنچه از مصاديق ديدگاه

ترين عامل در تهاجم مغوالن، خواست و مشيت پروردگار است،  مهممورخ را مبني بر اينكه 
توان ناشي از خيانت به دنياي اسالم و خدمت به مغوالن و در راستاي تأمين منافع آنان  نمي

طور كه پيشتر گفته آمد، اين مسئله از باورهاي ديني، سطح و نوع تحصـيالت   همان. دانست
  .پذيرد ثير ميتأ اووي و شرايط بد اجتماعي زمانة 

نشستن سالطين مغـولي از ديگـر موضـوعاتي اسـت كـه بيشـترين انعكـاس         سلطنت به
در واقع، او هماننـد بسـياري از مورخـان    . شود گرايانة مورخ در آن ديده مي تفكرات مشيت

اي الهي است كه خداوند به هركس كه بخواهـد   اسالمي، اعتقاد دارد حاكميت سياسي هديه
كـه   بنابراين، عوامل انساني در ايجاد و يا نفي آن نقش مؤثري ندارند، چنـان كند؛  واگذار مي

 كند سرور خويش بندگان جمله از را كس يك كه خواهد چون عال ّو جل حق«: نويسد مي
او ). 649 -  648 /3 :1385ويني، جـ (» نهـد  او سـر  بـر  شاهنشـهي  افسـر  و پادشـاهي  تاج و

ترين علت انتقال قدرت را از دستگاه حكومتي خوارزمشاهيان به مغـوالن، خواسـت و    مهم
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و اوالد  چنگيزخـان  دولت جبين بر تشاء من الملك توئيمنشور  سرّ«. داند مي پروردگار ةرادا
  ).474 /2: همان( »گشتهاو مسطور و پيدا 

خاندان اكتاي، پس  همو با استناد به همين آيه، تالش مغوالن را در ماندگاري قدرت در
از ديـدگاه او، ارادة  . دانـد  مـي  از مرگ گيوك و مقاومت در قبول جانشيني منگوقـاآن باطـل  

بنابراين، هرگونه تـالش انسـاني در ايـن راه    . است گرفته خداوند بر جانشيني منگوقاآن تعلق
  .)650 /3 :همان(باطل است 
شدن بينش  رنگ نگاري، كم تاريخطوري كه پيشتر آمد، حاصل اين تفكر در عرصة  همان

مورخ از آنجا كه حوادث را زاييدة خواست . علّي در فهم و بيان تاريخ توسط جويني است
هاي انساني در وقوع رويدادها توجه كـرده و   ي علت وجو ، كمتر به جست داند پروردگار مي

بنـابراين،  . كنـد  يدر بيان واقعه از پرداختن به علل ظهور و پيامدهاي حاصل از آن پرهيز مـ 
هاي انتقادي در شرح و بيان برخي از حوادث و وقايع تاريخي، از  كارگيري ديدگاه رغم به به

شود و از سوي ديگر، در پيونـد بـا    هاي يادشده در سراسر اثر وي ديده نمي آنجا كه ديدگاه
نگـاري   خنگـاري او از تـاري   شود تـاريخ  گيرد، اين مسئله سبب مي هاي علّي قرارنمي ديدگاه
نگـاري وي بـه آنچـه امـروز      گرايانه فاصلة زيادي نگرفتـه و در نتيجـه روش تـاريخ    مشيت
  .شود، نزديك نشود نگاري تحليلي خوانده مي تاريخ

گرايانـة جـويني را بايـد از     نگاري مبتني بر انديشة مشيت آمد، تاريخ بر اساس آنچه گفته
هـاي مـذهبي    تأثير آمـوزه  وي تحت. كردوجو  سو در باورها و اعتقادات ديني او جست يك

گرا، با احاطة نسبي بر علوم ديني، خاصه آيات و احاديث  خويش و به عنوان يك مورخ دين
از سوي ديگر، بايد آن را متأثر از شرايط اجتمـاعي  . پردازد اسالمي، به فهم و بيان تاريخ مي

اي از  شـيرازي، در دوره اهللا و وصـاف   جويني برخالف رشـيدالدين فضـل  . زمانة او دانست
اي پـر از مصـايب و    بـرد؛ زمانـه   سرمي ناامني، آشوب، تشنّج و آشفتگي سياسي اجتماعي به

بردن به باورهـاي   تواند آن را مرهمي باشد، پناه هاي اجتماعي، كه تنها عاملي كه مي ناگواري
تلخ زمانـه، بـه    هاي كردن بسياري از واقعيت پذيرش در واقع، براي قابل. گرايانه است مشيت

بزرگي فاجعه به حدي است كه راهـي بـراي   . جويد قضا و قدر و مقدرات الهي تمسك مي
  .بردن به خواست و تقدير پروردگار تسكين آن نيست جز پناه

 
  گرايانه هاي مشيت وصاف شيرازي و انديشه .3

ي در گرايـ  واقـع  بـه خصـوص جـويني،    وصاف شيرازي در ميان مورخان عصر ايلخاني، به
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افتد، مسئول است  او، انسان در برابر آنچه اتفاق مي از ديدگاه. تر است نگارش تاريخ نزديك
آنكـه زاييـدة خواسـت و ارادة پروردگـار باشـد، ناشـي از        و حوادث و رويدادها بيشـتر از 
. در واقع، حوادث و رويدادها بيشتر حاصل ارادة انسان است. تفكرات و اعمال انساني است

كوشد تا عوامل انساني مؤثر در  ، مورخ در مقايسه با جويني، با تالش بيشتري ميروي بدين
بـه سـخن   . گيري و بروز آن رويداد را بشناسد و با بينشي منتقدانه به نقـد آن بپـردازد   شكل

اي را خواسـت و ارادة   انديش كه علت ظهور هـر پديـده   ديگر، او برخالف مورخان مشيت
پذيري رويدادها، بر نقش انسان تأكيد داشته و بـر همـين جهـت     لدانند، در شك خداوند مي

آنجا كه انسـان را   هاي انساني در ايجاد يك پديده تأكيد دارد، بلكه از تنها بر سلسله علت نه
ايـن ديـدگاه يعنـي    . داند، ديدگاهي انتقـادي در بيـان تـاريخ دارد    در پيدايش آن مسئول مي

  . شود نمي ميزان گستردگي در اثر جويني ديدهآميختگي تعليل و انتقاد، با اين 
تنهـا اقـدامات سـالطين مغـول و      بر اساس همين نگرش، او در شرح وقايع تاريخي، نه

حتي دوستان و عزيزان خويش، بلكه عملكرد خليفـة عباسـي را در تهـاجم مغـوالن مـورد      
در فـتح آسـان    يابي علل موفقيت مغـوالن  كه او در ريشه دهد؛ چنان تجزيه و تحليل قرارمي

هاي ضعف دستگاه خالفت عباسي را بازشناسي كـرده و بـر عـواملي     ترين علت بغداد، مهم
انديشي خليفه، اشتغال خليفه به لهو و لعـب و دورشـدن او از    خردي و حزم و دور چون بي

تـوجهي   خبري خليفه از امور داخلي و مرزهـاي جهـان اسـالم، بـي     راه راست، غفلت و بي
علقمـي وزيـر و    مقدمات و ساز و برگ به منظور مقابله با مغوالن خيانت ابن خليفه در تهية

شدن خليفه در غرور و آسايش و رخوت، خودرأيي  اعتماد غيرمعقوالنة خليفه به وي، غرق
انديشـي، عـدم كـارداني و هوشـمندي و خردمنـدي خليفـه،        و دوري خليفه از شور و هـم 

بكر فرمانده جنگ با مغوالن و مـرگ   الدين ابي فتحاعتمادي خليفه و فرماندهان نسبت به  بي
  .)24 /1: 1338 شيرازي، وصاف(كند  او در صحنة جنگ تأكيد مي

وصاف، در كنار عوامل يادشـده، عامـل مهـم ديگـر را در ضـعف دسـتگاه خالفـت و        
وي . دانـد  گرفتن خليفـه از مـردم و اعيـان زمـان مـي      شكست آسان در برابر مغوالن، فاصله

بردن خليفه به عيش و استراحت، چنـان شـد    وجود تشريفات وسيع درباري و پناه افزايد مي
كه حلقة واسطة مردم و خليفه، سنگ سياهي گرديد كـه تمـام ملـوك و سـالطيني كـه بـه       

كردند و بر آن سـنگ بوسـه    رسيدند، آن آستين را چون دامن كعبه زيارت مي خدمت او مي
مورخ در توضـيح مصـداق ديگـري از ايـن مسـئله       .)27 /1 :همان(گشتند  زدند و بازمي  مي
شدن خليفه و مالقات وي با مردم ممكن نبود، زماني كه  چهره به از آنجا كه چهره: نويسد مي
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گـرفتن   در حال عبور از كوچه و خيابان بود، مردم بـا كرايـه  ) در هنگام اعياد(سوار بر اسب 
كـس   كردند، كه طبعاً هيچ وي را ديدار ميهايي كه بر سر راه مركب او بود،  ها و غرفه پنجره

گونه مورخ فروپاشي دستگاه خالفـت   بدين. )جا همان(شدن با وي را نداشت  كالم اجازة هم
  .داند نه خواست و ارادة پروردگار را ناشي از عملكرد غيرصحيح خليفه مي

ادهاي ـ انتقادي مورخ در تجزيـه و تحليـل رويـد    طور كه پيشتر آمد، نگرش علّي همان
تاريخي، خاصه پندهاي سياسـي و اخالقـي او، همگـي از مسـئوليت انسـان در سرنوشـت       

، بـا اشـاره بـه    )و سـاير موضـوعات  (كه در موضوع بغداد نيـز   خويش حكايت دارد؛ چنان
هاي انساني مـؤثر در واقعـة بغـداد و ارائـة تحليلـي حكيمانـه از وظـايف انسـاني در          علت

هـاي مـورد غفلـت     حزم و دورانديشي، به مسـئوليت خصوص مشورت و تفكر در امور و 
پـردازد و او را در فروپاشـي    مي  خليفه و عوامل حكومتي او در مواجهه با مغوالن  شدة واقع

  .داند دستگاه خالفت عباسي و پيروزي مغوالن مقصر مي
كوشد بيشتر بر اساس خرد آدمي به بررسي علل و عوامل و وقـوع   روي، مورخ مي بدين
است تاريخ را نه صرف  به عبارت ديگر، اتكاي او به خردگرايي سبب شده. ها بپردازدرويداد

به رويدادهاي اقتصادي و  سياسي، وقايع بر عالوه و بداند آن نقد و تعليل بلكهبيان رويداد، 
، در فهـم   همين نگـرش  ةاو بر پاي ديگر، سوي از. ، علمي و فرهنگي نيز توجه كند اجتماعي

 دادن دخالـت از جانبـداري بپرهيـزد و كمتـر بـا      طرفانـه،  بـي رويداد تاريخي بـا رويكـردي   
 ،31 /1 ← نـك  ،همان(ازد بپرد وقايع و حوادث تحليل به خود منافع و عاليق احساسات،

62، 63، 64، 77، 124(.  
ياري از مورخان برخالف جويني و بس(نگرانة مؤلف  متأثر از همين بينش، نگرش كالن

گسترة وسيع جغرافياي مـورد ديـد مـورخ در بيـان     .  در فهم و تبيين تاريخ است) اسالمي
متفـاوت، حاصـل     تاريخ و تأكيد او بر شناخت و تحليل تاريخ ملل ديگر با تفكرات ديني

  .اين بينش است
آن باز نتيجة همان فكر علمي خردگراست كه تاريخ را با علم حكمـت پيونـد زده و   

منــدي  تــرين فوايــد مطالعــة آن را بهــره را از اقســام ايــن علــم دانســته و يكــي از مهــم
اي از اثـرش را بـه اخـالق     مالحظـه  كه بخش قابـل  است؛ چنان حكومتگران از آن دانسته

 :همـان (كردن سياستمداران باشـد   حكومت  داده تا راهنمايي براي بهتر سياسي اختصاص
نگـاري وصـاف    ترين وجوه تفـاوت تـاريخ   مهم از نچهآ ؛)498 - 484 /4 ؛282 - 280 /3

  .نگاري جويني است شيرازي از تاريخ
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در منظومة فكري وصاف شيرازي، غايت انسان رسيدن به سعادت ابدي در جهان مادي 
مؤلف بر ايـن  . )14 /1 :همان(داند  و غيرمادي است كه تحقّق آن را منوط به ارادة انسان مي

بخشي به انسان از طريق فهم گذشته براي سـاختن   تاريخ را آگاهيترين رسالت  اساس، مهم
آنچـه تأييدكننـدة ايـن مدعاسـت،     . دارد بهتر يا همان فهم اكنون به ياري گذشته، بيـان مـي  

هاي اخالقي عبداهللا شيرازي از وقايع و رويدادهاي تـاريخ در قالـب عنـاويني چـون      تحليل
ن در پايان شرح و تحليل يك رويداد تـاريخي  نصيحت مرغوبه، قاعدة مهمه و يا بدون عنوا

تـوجهي از اثـر او را بـه خـود      هاي مـورخ بـا مضـمون يادشـده، بخـش قابـل       نوشته. است
است؛ موضوعي كه جويني در مقايسه با وصاف،كمتر با اين ميزان صراحت و  داده اختصاص

  ).14 /1: 1338 شيرازي، وصاف(گستردگي به آن پرداخته است 
به نسبت عطاملك جـويني، از منظـر مشـيت الهـي و تفكـر دينـي بـه        وصاف شيرازي 

گرايي بـه   به عبارت ديگر، ناخواسته از تفكر مشيت. پردازد چگونگي مواجهه با مغوالن نمي
 تـاريخ طـور كـه پيشـتر آمـد، در      همـان . كند نفع مغوالن و تثبيت حاكميت آنها استفاده نمي

يافتن مغـوالن از   گرايانة مؤلف به حاكميت يتتوجهي از تفكرات مش ، سهم قابلجهانگشاي
جويني حملة مغوالن را بيشتر ناشـي از ارادة پروردگـار   . است يافته سوي خداوند اختصاص

 /1 :1385 ،جـويني (داند و آن را اسرار الهي خوانده كه كسي قادر به اطالع از آن نيست  مي
نيز بيشترين تأكيـدش بـر اسـاس    نكردن در برابر مغوالن  او در توضيح علل مقاومت. )115

به سخن ديگر، در مقايسـة ايـن دو ديـدگاه، جـويني بيشـتر بـر عوامـل        . همين عامل است
كمتر بر عوامل انساني و وصاف بيشتر بر عوامل انساني و كمتر عوامل غيرانساني  فرازميني و

انان و كه جويني اگر از قدرت نظـامي مغـوالن و نـابرابري قـدرت مسـلم      تأكيد دارد؛ چنان
گويد، باز بر مشـيت الهـي اشـاره دارد و ايـن تـوان را ناشـي از ارادة        مغوالن نيز سخن مي

كند، اما وصاف در اين موضوع، داليلي بيرون از دايرة مشيت و قضا و قدر  خداوند ذكر مي
كرده و بر اين پايه خواستار تسـليم و پـذيرش قـدرت مغـوالن      و متكي بر عقل انسان ارائه

كه بر عامل قدرت عظيم و وافر سپاه مغوالن و ضعف نظامي مسـلمانان در   ؛ چناناست شده
او كـه  . كنـد  مقابله با آنها، به عبارت ديگر نابرابري قدرت در اين معادلة نظـامي تأكيـد مـي   

داند مقابله با مغوالن سرانجامي جز ويرانگري، تخريب و كشتار انسان را به همراه ندارد،  مي
دن جان و مال مسلمانان، مصالحه با مغوالن را بر جنگ با آنها ترجيح داده و مان براي درامان

او در توضـيح  . كنـد  جا با استفاده از واژة مصلحت، تسليم در برابر آنها را توصيه مي در همه
  :نويسد شان مي بودن توان نظامي رقيب قدرت عظيم جنگاوري مغوالن و بي
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 و نطفاً اخبار و اسمار در سال هزاربعد از چندحقيقت اگر پردالن روزگار سوالف كه  و
 رجعت جهان به باز است، كتب و صحايف نقوش ايشان مردانگي و شجاعت ذكر نثراً
 تعليم مغول لشكر آحاد از محاربت مراسم و آداب و فروسيت عرض ميدان در كنند
 وصاف( نكنند اختيار شغلي هيچ ايشان ركاب خدمت در داري غاشيهجز  و. گيرند

  ).2/203: 1338 ،شيرازي
العادة نظامي مغوالن است كه اين توان رزمي را  نويسنده آنچنان در حيرت از قدرت فوق

گذشته حتي آرش و اسفنديار و كوروش و بهرام، كه از آنهـا   ممبرتر از توان نظامي تمامي ا
 ). جا همان(داند  برد، مي با عنوان طبقات چهارگانة عجم نام مي

نكردن او با آنان، مسئلة ديگـري اسـت كـه     سلجوقشاه عليه مغوالن و مصالحهشورش 
ة آن، باز بر قدرت بيكـران نظـامي مغـوالن تأكيـد كـرده و اعتقـاد       بهانوصاف شيرازي به 

او توان . كند هاي نظامي عليه مغوالن تكرار مي ترين فعاليت خويش را در ناكامي حتي قوي
ند كه رسـتم دسـتان، نمونـة عـالي جنگـاوري، بـر آن       دا نظامي سلجوقشاه را در حدي مي

فرستد، اما اين قدرت نيـز يـاراي مقاومـت و جنـگ بـا مغـوالن را بـه علـت          تحسين مي
  .هاي خاص ندارد محدوديت

هوشـمند زيـرك   «: كنـد  وصاف با تأكيد بر عقل انساني، بر اين نابرابري قدرت تكيه مي
بنـابراين، در  . »ة شماتت دشمن گـردد فروگذارد تا در عاجل سغبة مرحمت دوست و سخر

پس مطاوعت و انقياد و ترك معاشرت و عناد براي امن و امـان و  «: كند گيري مي آخر نتيجه
  ).190 /2 :1338 ،شيرازي وصاف(» سالمت حال خود و اعوان سمت وجوب دارد

: نويسـد  مؤلف در توضيح بيشتر علت يادشده و با استناد به سخنان بونصر مشـكان مـي  
بنابراين، او . »الذكائها الَتُّهب بعد الّا ناراً يقْدح ال و بِاستعالنها الثَقه بعد الّا رايه يرفع ال من اقلع«

او بـا  . كنـد  مـي  ترين علت اتخاذ سياست مدارا و تسليم در برابر مغوالن را بيـان  آشكارا مهم
را در تـدبير در امـور و   دانستن ايـن مسـئله در نـزد عقـال و صـاحبان خـرد، آدمـي         مبرهن
  ).256 -  255 /2: همان(كند  انديشي در آن تشويق مي عاقبت

نويسنده متكي بر علت فوق، اقدام اتابك مظفرالدين قتلغ خان ابوبكر را مبني بر اظهـار  
او . كنـد  انديشي و بلندنظري و نيكورأيي ذكر مـي  نمودن نسبت به مغوالن، كمال عاقبت ايلي

دشمن غالب تواضـع و تخشـع كـار خردمنـدان      با« :نويسد ظرية فوق ميبراي تبيين بيشتر ن
» هوشمندان ةپيشاست و حسن مدارات و لطف مهادنت براي نام و ناموس و آبروي دولت 

  .)36 /1 :همان(
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بودن علت مصالحه با مغـوالن، آنـان را بـاد عاصـف و      تر عقلي در مثالي براي فهم آسان
 اي تـاريخي دربـارة   وصـاف در بيـان نمونـه   . )69 /1 :همـان (زند  مسلمانان را پشه مثال مي

عـالمي بـه   «: نويسـد  شورش بر ضد مغوالن، بر نتيجة آن تأكيد كـرده و مـي   در نشدن موفق
واسطة حركتي نه بر قانون عقل خراب شد و چندين هزار خاليق مقيد دام انتقاد و معـذب  

  ).255 /2: همان(در عذبات عقاب ماند 
تر عنوان شد، مورخ صريحاً سازش با مغـوالن و پـذيرش حكومـت     طور كه پيش همان

از روي افتقـار و  [...]   در چنين زمـاني «: كه مي نويسد كند؛ چنان آنان را مصلحت عنوان مي
او در اظهـار  ). جـا  همـان (» آورد اضطرار به مخالطت و مطاوعت ايشان سر همت فرو بايـد  

و اقـدام او را در ارسـال تحـف و هـدايا بـراي      خان ابـوبكر   متابعت اتابك مظفرالدين قتلغ
هر سال پسر را اتابك سعد يا از برادرزادگـان  «. كند مغوالن، باز مبتني بر مصلحت عنوان مي

  .»يكي را به حضرت فرستادي و مايحتاج ايشان بر حسب مصلحت مرتب فرمود
و ارائـة  نكردن در برابـر مغـوالن    وصاف در نزديك به بيست موردي كه دربارة مقاومت

گويد، تنها در دو مورد پاي از دايرة عوامل انسـاني بيـرون    هاي خويش سخناني مي استدالل
دهد، به طوري كه از آنهـا بـه عـذاب     مي گذاشته و آن را به نوعي به عوامل غيرانساني ربط

  :كند مي آسماني تعبير
 تقريـر  مبالغت به ،قصد لشكر ايلخاني كه امارت و عذاب آسماني بوده به بغداد رسيد ةآواز
 از شاب و شيخ اسماع مجوف و است متفيض و منتشر تتار لشكر بطش و غلبه عالم در كه

  ).1/32: 1338وصاف شيرازي، ( طنين با ايشان جهانگيري دبدبه

  : نويسد و در جاي ديگر مي
 بـرين  مـالي  دشمن و جهانگيري آيت كه گردد ميروي مسالمت معلوم  واز راه انصاف  اما

طغيان و غايت خان و مان را  ةغائل از اجتناب و ايشان احكام مطاوعت و است منزل طايفه
  ).34، 28، 26/ 1: همان(در نظر عقل الزم و متعين 

از سوي ديگر، شايان توجه آنكه او سياست تسليم در برابر مغوالن را فقط بـراي مـردم   
است مدارا با مغوالن به سخن ديگر، سي. كند هاي كوچك سياسي توصيه مي عادي و قدرت

توجهي از اثـر وي بـه نكـوهش خليفـة      كه حجم قابل كند؛ چنان را به دولتمردان توصيه نمي
. علقمي در غفلت و مسامحه در مواجهـه بـا مغـوالن اختصـاص دارد     عباسي و وزير او ابن

مـذهب، قداسـت و منزلـت     خشم او به حدي است كه برخالف برخي از نويسندگان سـني 
  .)36 -  27 /1 :همان(پردازد  ناديده گرفته و آشكارا به انتقاد از عملكرد او مي معنوي او را
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رغم تمام توجه و دقت وصاف شيرازي بر شناخت عوامل انساني اثرگـذار در تمـامي    به
بـه عبـارت   . گرايانه نيسـت  هاي مشيت هاي وي خالي از ديدگاه رويدادهاي تاريخي، تحليل

گرايانه برهاند، به طوري كـه گـاه    خود را از زير سلطة تفكر مشيتديگر، نتوانسته به يكباره 
بردن به  كند، پناه پس از برشمردن عوامل انساني در رخداد واقعه، آنچه بحث او را تكميل مي

شود، بـه طـوري    هاي اثر او ديده مي اين شيوه در برخي از قسمت. هاي مشيتي است انديشه
  :نويسد ميكه در پايان بحث علل فتح بغداد 

خليفـه را از   ةديـد  و شكست ميانديشه پست   حكم الست به قوارع تقدير پشت ةفاتح اما
تقـدير   ةپـرد  وراي از چـون  هيهات[...].  گردانيد، ميتأمل در مضمون احزاب خود متعاور 

از زمـين برويـد و    ببـارد  چرخ از المحاله آن حيات پيوست،واردي به مظهر وجود خواهد
ل تفكر مردم دانا و كثرت اعوان و زور بازوي لشكر توانا نه همانـا هـيچ   حسن تدبير و طو

  .)28 -  9 /1 :همان( كرد؟تواند  أثيريت

شـود، برآمـدن و افتـادن     هايي كـه در آن تفكـر مشـيت الهـي ديـده مـي       از ديگر نمونه
رغم آنكـه در هنگـام تشـريح درخشـش و يـا سـقوط        در اين مسئله نيز به. هاست حكومت
هاي انساني اثرگذار به تحليل اين مسئله  ها، برخالف عطاملك جويني، بر پاية علت حكومت

  :نويسد  پردازد، در پايان مي مي
 وصلي هر و محاقي مستلزم بدري هر مقدر، بدايتي هر و است مقرر زوالي را دولتي هر چون

  ).241 /2: همان( دي به آبستن فرورديني هر و پي، در طپشي را عيشي هر ،مستبتع فراقي
چـون مـدت سـلطنت سـلغريان سـپري      «: نويسـد  الدين سلغور مي همچنين، در مرگ اتابك
  .)149 /2: 1338وصاف شيرازي، ( »وفاي ملك از ايشان سيري نمود خواست شد و معشوقة بي

آن همه عزم و خرم و   ، تعالي ملك او را عين قريب زوال مقّدر كرده بود چون باري«و يا 
همو در شرح درخشـش دولـت سـلغري در زمـان     . )159 /2 :همان(» خرم فايده نداد يأر

  :ارد د اتابك مظفرالدين ابوشجاع سعد اظهار مي
 ابوشـجاع  مظفرالدين اتابك اليزال حكم و آزال تقدير حسب بر سلغري دولت نوبت چون
 بناهت و اقبال فجايع و شد ظاهر اقطار در او شجاعت و شهامت آثار برسيد، زنگي بن سعد
  .)150 /2 :همان( گشت باهر را عالميان او

  :نويسد او در پايان بحث ناكارآمدي حاكميت گيخاتو نيز مي
 ببــود بــودني و كردگــار فرمــان داد  فلك نتيجه نمود و قدر توافق كـرد
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سازد، مسئلة عدم توفيق مظفرالـدين   موضوع ديگري كه چنين طرز تفكري را آشكار مي
خـان و نصـب عـالم     ابن سلطان حجاج در ادارة كرمان و عزل او توسـط غـازان  محمد شاه 

گيري از بينش و  مؤلف اين موضوع نيز با بهره. محمد بياري است بن بزرگ، فخرالدين عبداهللا
نيـافتن مظفرالـدين محمدشـاه و داليـل      هاي مؤثر در ناكـامي و توفيـق   توضيح تمامي علت

هاي  سلطان مظفرالدين، عليه فخرالدين عبداهللا و علت نارضايتي و شورش محمودشاه، برادر
پردازد، اما در مسئلة شكست فخرالدوله با دنيايي  پيروزي موقتي محمودشاه بر فخرالدوله مي
  ).345 ،236 /3 ← ؛434 /4 :همان(برد  مي از اندوه و غم، بار ديگر به قضا و قدر پناه

هاي وصاف، آنجا بيشتر خود را نمايان  نوشتهگرايانه و بازتاب آن در  تفوق انديشة مشيت
الدين  سازد كه بر او اندوه و حزني حاكم گرديده باشد؛ از جملة اين حوادث، عزل شمس مي

رت و االدين خالد زنجاني و غيره از منصـب وز  ، عزل صدر جويني، عزل سعدالدين ساوجي
رغم آنكه  مؤلف به. آنان استعطاملك جويني از نيابت حكومت بر بغداد و اتهامات وارد بر 

يـابي   برخالف جويني، بسيار موشكافانه و دقيق رفتار سياسي و ديواني آنان را مـورد علـت  
كنـد، گـاه سـر در      ها و اتهامات را بررسي مي تفاهم دهد و عوامل مؤثر در ايجاد سوء مي قرار

  ).537 /4 :انهم(جويد  برد و به انديشة مشيت الهي پناه مي الك غم و اندوه فرومي
گرايـي   بر پاية آنچه گفته آمد، وصاف شيرازي در ميان مورخان عصـر ايلخـاني بـه واقـع    

نگـاري بـر او، وصـاف     رغم مقام استادي عطاملك جويني در عرصة تاريخ به. تر است نزديك
گـرا بـا    گرايانه نيست، اگرچه به عنوان يـك مـورخ ديـن    هاي مشيت ديدگاه او در انديشه هم

گرايانة موجود رهـا   هاي مشيت عميق ديني، نتوانسته كامالً خود را از سيطرة انديشه باورهاي
سو انسـان را مسـئول رفتـار و كـردار خـويش و در نتيجـه        به عبارت ديگر، او از يك. سازد

ها  داند، به طوري كه در وقوع و حدوث تمامي پديده اثرگذار در تعيين سرنوشت خويش مي
ها را بـه نقـد    ها و قصور انسان نساني مؤثر در ايجاد آن گشته و ضعفبه دنبال نقش عوامل ا

بـر ايـن   . كنـد  كشد، اما در كنار اين عوامل، گاه بر خواست و ارادة پروردگار نيز تأكيد مي مي
نگرد؛ توضيح بيشـتر   توان گفت وصاف برخالف جويني از ديد مشيت به تاريخ نمي پايه، مي

نگاري است، عموماً خلق روشي است  گرايي در عرصة تاريخ آنكه، آنچه حاصل تفكر مشيت
گيـري رويـدادها بـه     كه در آن تحليل، تعليل و تفكر نقادانه كمتر كـاربرد داشـته و در شـكل   

شود، اما آنچه در اثر وصاف شيرازي بـه شـكلي آشـكار     مي خواست و مشيت پروردگار اكتفا
  .مورخ در فهم و بيان تاريخ استهويداست، حاكميت بينش علّي و نگرش انتقادي 

تـرين علـت مـؤثر در     وصاف برخالف جويني كه در شناخت يك واقعة تاريخي، مهـم 
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داند و بدين سبب كمتر در پي شـناخت عوامـل انسـاني     پذيري آن را مشيت الهي مي شكل
او عالوه بر نقش مشيت، به دنبال شناخت عوامل انسـاني مـؤثر در   . اثرگذار آن واقعه است
شناسـانه   روي، نسبت به وقايع اجتماعي و سياسي نگرشي ريشه بدين. ايجاد آن واقعه است

داشته و در كمتر رويداد تاريخي است كه به تعليل و تحليل آن نپرداخته و عوامل مـؤثر در  
از سوي ديگر، به عنوان يك مورخ نقاد، وضعيت سياسي . باشد گيري آن را شرح نداده شكل

خواه  (، حتي به انتقاد از رفتار سياسي حكومتگران  خويش را به نقد كشيدهو اجتماعي زمانة 
طـور كـه    همـان . پردازد مي)  خليفة عباسي، ايلخان مغول و عامالن اجرايي دستگاه حكومتي

گيرد، اما تفاوت اين  نگاري خويش بهره مي آمد، جويني نيز از اصل نقد در تاريخ پيشتر گفته
اش به وسعت و عمق  نگاري كارگيري جويني از نقد در تاريخ به دو روش آن است كه ميزان

 ونديو پ لياصل تعل يريكارگ به با استنگاري وصاف نبوده؛ از سوي ديگر او نتوانسته  تاريخ
 يخيتار ةواقع كمتر در كه يبه طور سازد، كينزد ليتحل به را شيخو روش نقد، با آن انيم

 عمـق . باشـد  آندر  اثرگذار عوامل شناخت يپ در و بپردازد آن يشناس شهياست كه او به ر
 كمتـر  در گفـت،  تـوان  يمـ  يآساناست كه به  يوصاف به شكل ينگار خيتاردر  دگاهيد نيا

  .باشد نپرداخته آن ليو تحل يابيارز جهينت در و ليتعلاست كه او به نقد و  يخيتار ةديپد
انتقادي وصاف در تحليل واقعة در بيان مصاديق ديگري از توأماني نگرش علّي و بينش 

او ضـمن تشـريح جنـگ    . هاي غازان و مماليك اشاره كرد توان به مسئلة جنگ تاريخي، مي
گرايانه به توضيح علل مـؤثر در آغـاز جنـگ و     ر، با نگرشي واقعفالص المروج و مروج مجمع
اصل از هاي شكست سپاه مغوالن در جنگ با مماليك و نقد عملكرد غازان و نتايج ح علت
  ).414 -  413 /4: همان(پردازد  ها مي جنگ

شرح و تحليل دوران حاكميت احمد تكودار و علل ناكامي او در امر ملكداري، شرح و 
تحليل دوران حاكميت گيخاتو و علل به ضعف گراييدن قدرت او، خاصـه موضـوع چـاو    

هايي ديگـر   نهو نقد عملكرد حكومتي وي، نمو) علل اتخاذ، علل ناكارآمدي و شكست آن(
 ←(طرفي تاريخي از سوي وصاف شيرازي است  از بينش علّي و نگرش انتقادي بر پاية بي

. )277 ،276 ،3/275؛ 127 ،126 ،125 ،119 ،118 ،107 ،106 /1: 1338وصــاف شــيرازي، 
هـاي اثرگـذار در ناكـامي     تـرين علـت   يابي مهم كوشد با ريشه مورخ در اين موضوعات مي

او در پايـان بحـث گيخـاتو،    . يادشده در امر ملكداري، عملكرد آنان را به نقد كشدايلخانان 
 ←(كند تا راهنمـاي سـالطين ديگـر باشـد      مي پندنامة سياسي به بهانة اشتباهات او را ارائه

شتن قـدرت گيخـاتو را در عـواملي    ذاگ افول هاي به ترين علت و مهم )283 -  280 /3 :همان
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درازي و هتـك   بودن در شهوات، دسـت  رويه، حريص هاي بي چون اسراف، بذل و بخشش
حرمت نواميس، اشتغال افراطي به لهو و لعب، سپردن امور حكـومتي بـه امـرا و وزرا و در    

  ).280، 275، 274، 273، 271 /3: همان( كند مي ذكر حكومتدارينتيجه غفلت او از 
او در نكوهش اقدام گيخاتو مبني بر پرداختن به لهو و لعـب بـه سـخن حكمـا اسـتناد      

يابد،  هواهاي نفساني فراتر از توان باشد، جسم قبل از اينكه به آن آرزوها دست اگر«: كند مي
پادشاه در حكم شبان است و آحاد مردم مانند رمة گوسفند، كه حفظ منافع . »است رفته ازبين

، »رعتيـه  عـن  مسـئول  كلكـم  و راع كلكـم «او با تكيه بر حديث پيـامبر  . اوستآنها به عهدة 
دارد كه در » يجتمعان ال ضدان«كند كه استراحت و مباشرت امور سلطنت حكم  استدالل مي

  :كند هم او تصريح مي. )279 /3 :همان(آيند  كنار هم جمع نمي
حكومت طول فكـر و عـدم فراغـت و اجتنـاب از      ةالزم كه شده  محققحكمت مدني  در

 سـلطنت  دار چگونه عقل سليم روا دارد كه كسي عهده. اقتصاد است ةلذّات و تحصيل ملك
 كـه  دردهـد،  تـن  كسـالت  و بطالـت  بـه  و گـردد  مشـغول  فجـور  و لهو سرور به و گردد
  ).280 /3 :همان( گردد منحل مملكت مهمات عقد و مختل ملك مصالح بناي ترتيب بدين

وصـاف شـيرازي آشـكار     نگـاري  تاريخديگري كه چنين طرز عملكردي را در  موضوع
 بـه  نخسـت  مسـئله،  ايـن  بيـان  در خمور. است غازاني اصالحات تعليل و تشريح سازد، مي

و پـس از شـرح    هپرداختـ  اصـالحات  اجـراي  در مؤثر اصلي هاي علتو تحليل  يابي ريشه
 كند مي توجه اصالحات ناكارآمدي يابي علتانتقادي به  رويكردي با ،مفصل مفاد اصالحات

 ،اهللا فضـل  رشـيدالدين  كـه  آمدهدراين موضوع در حالي به نگارش ). 384 -  436 /4 :همان(
از آن را  حاصـل  نتـايج  و بخـش  رضـايت  بسيار را اصالحات جرايا ،خ معاصر وصافمور
  ).983 ،981 ،971 ،969 /2 :1362 ،اهللا فضل رشيدالدين( كند مي ارزيابي آفرينسود
 اصـالحات  صـحيح  و كامـل  اجـراي  عـدم  علل تحليل در وصاف كه عواملي جمله از
و دانـش   تجربـه  تنهـا  نهكه  اند شده كار مأمور كساني كه،آن نخست دارد اشاره آن به غازاني
: پرسـند  مـي در جواب سالم خـاص و عـام    گيرنده رشوهبلكه افرادي طّماع و  ندارند،كافي 

 نـه  است، خودشان ةكيس پركردن خراج، گرفتن از آنان مقصود و اي؟ آوردهبراي رشوه چه 
 افالطـون  سـخن  بـه  دولتـي  مـأموران  مناسب هاي ويژگي ةدربار او. خزانه به اموال رساندن
 به باشد نداشته دوستكه طبعاً اشرار را  طلبد ميكار كسي را  اين«: گويد ميكه  كند مي استناد
 باشـد  مهربـان  نـازك  ضعيفان با رفتار در و غضبناك، ظالمان به نسبت و بپردازد كارها بنيان

  ).436 /4 :1338 ،يرازيش وصاف(
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در  دارد، دردمنـد  دلي رعايا بر ظلم و اجحاف در دولتي مأموران عملكرد از كه وصاف،
 عنـاوين  بـه  و گشودند مردم اموال بر تطاول و طمع دست واليان« :نويسد ميتوضيح بيشتر 

امـا از آنـان    دادند، نميدر دريافت ماليات به احدي فرصت  كردند، طلب مردمان از مختلف
 هـاي  ماليـات فرعـي از   هاي مالياتميزان  كه چنان كردند، ميمبلغي به عنوان مهلتانه دريافت 

 بـه  ابـتالي  آنـان  بـراي  و خواند ميت ااو مأموران اخذ ماليات را حشر. شد مياصلي بيشتر 
از اين حقيقت نيز سخن بـه ميـان    نويسنده ).جا همان( كند مي آرزو را عالم دو هر حسرات

ماليات ديگري به نـام   ازآنان  كردند، ميآنان مخالفت  خواهي افزوناگر مردم با : كه آورد مي
خويش انواع تكليف و  يأرهوا و نيز بر حسب  داران مقاطعهو  آوردند مي ميان بهتوفير سخن 

در خشم و عذاب  وصاف به قدري از وضعيت موجود. كردند ميتعذيب را برايشان تحميل 
  :نويسد مياست كه 

 نقصـان  عـين  انـد،  داشـته  گونه قدرتهر كجا كه به قدر ! ها بيداديرفت ز  ها چهوه كه  وه
  .بود ما توان از بيشتر آمد، فرود ما بر روزگار حوادث از آنچه[...]  گشت

 شـاه  چشـم  از بايـدو،  بـا  او جنگ در پادشاه به نرساندن ياري سبب به شيراز آنكه، دوم
  .دودنپيم تجاسر راه خود كار در ملك آن حكام و واليان ،از اين رو. است افتاده محروم
 نشـدن  اجرايـي  در ديگـر  عاملي دربار، فضاي بر حاكم بدبيني جو كه استآن  براو  هم

  .اصالحات غازاني است
 كاركنـان  و بيتكچيـان مخالفت اعيان ملك است و غمز بعضي  ،اين مقدمات ةتام علّت«
 بـه  را مـĤثر  صيت محاسدت، غايت از و بندند طمع همديگر مصالح[...]  تبديل در كه[...] 
بـدون غرضـي    فـردي  اگـر  كـه  است حدي تا اعتمادي بي و بدبيني .»فروبرند تقليب قليب

 را گوينـده  مبادا كه انديشد مي شاه ،سخني نزد پادشاه بگويد كه مصلحت ملك در آن نباشد
  .)437 /4 :همان( باشد ديگر مقصودي

 ،گرايـي  تمشـي  ةئلوصـاف شـيرازي در مسـ    ةشناسـان  هستي بينش آمد، گفتهآنچه  ةپاي بر
بـه تحـوالت تـاريخ در اثـر وي      او سـوي  از تينگـرش مشـي   ينوعسبب  ،جويني خالفبر

 رويكردبه سخن ديگر، . دانست گرا مشيت خمور يكتوان او را  نمي كه طوري به ،است نشده
 الهي مشيت و فرازميني ساحت شدن رنگ كم سبب ،وي در تبيين و تحليل تاريخ ةانيخردگرا

 طرفـي  بـي  ةپاي بر انتقادي علّي، روش اتخاذ سبب نتيجه در و تاريخي التتحو به او نگاه در
 سـطحي  بـه  نگـاري  واقعـه  از را وي نگـاري  تـاريخ  كه يطور به شده، وي سوي از تاريخي
 كه موضوعي ؛است ساخته كينزد شود، مي خوانده علمي نگاري امروز تاريخ آنچه به نزديك
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. است كرده متفاوت بسيار جويني، عطاملك خويش استاد از را شيرازي وصاف نگاري تاريخ
 رياضـي،  نجـوم،  حكمـت،  فلسـفه،  چـون  معـارفي  بـا  شيرازي وصاف يآشناي است يهيبد

 و هيمسـكو  چـون  يبزرگ خانمور و الصفا گروه اخوان از او يريرپذيتأث و تقويم گاهشماري،
  .است شده رييتغ نيسبب ا يطوس نيرالدينص خواجه الملك، نظام چون يشمندانياند

دستگاه  يفروپاش حكومت مغوالن خصوصاً ليتشك با كه يا زمانه گر،يد عامل عنوان به
 خمـور  يخيتـار  نشيـ ب عمق در ست،يز آندر  يرازيشو وصاف  آمد ديپد يخالفت عباس

 يهـا  فرهنـگ  انيـ م ارتبـاط  يبرقـرار  دوره نيـ ا يها يژگيو نيتر مهم. است بوده رگذاريتأث
 علـوم  رشـد  جـه ينت در و يـي گرا عقل انيجر رشد ،يمذهبـ  ينيد تعصبات كاهش مختلف،

  .است يعقل
  

  گيري نتيجه. 4
 نگـاري  تـاريخ  بـر  الهي تمشي ةانديش ةسيطر چگونگي موضوعباب در  بندي جمعيك  در

 نگـاري  تـاريخ  آن، تلطيف و باره اين در تغييراتي ايجاد رغم به: گفت توان مي ايلخاني عصر
جـويني در آغـاز ايـن عصـر،     . آن رهايي بخشـد  ةسلط از را خود كامالًاين عصر نتوانست 

تفـاوت  ،وي نگـاري  تـاريخ  بـر  شـده ياد ةانديشـ  ةسلط كه تقديرگراست شدت به خيمور 
اسـت،   طيشرا نيا ةجادكننديا آنچه .نداشت مسلمان خانمور نزد در پيشين ادوار با چنداني

بـر   يعلـوم نقلـ   ةطريس او، التيتحص زانيم و نوع ،ينيجو  ينيد قيعم يباورها سو كي از
 ؛تهـاجم مغـوالن اسـت    ةواقع ريتأث ادشده،يعوامل  ةهم از ؤثرتردر عصر او و م يعلوم عقل
 درآمـدن  يازپـا  آبـاد،  يشـهرها و روسـتاها   عيـ فج يرانيو مردمان، شمار يو ب عيكشتار وس

دستگاه خالفت عباسي و نبود يك حكومـت   خصوصاً ،يرپايد ينظام ـ ياسيس يها قدرت
 ،از مسـلمانان  ياريبسـ  نـزد  در كه آورد فراهمرا  يثبات يبو  ياز ناامن يا دوره ،ياسيواحد س

در اواسـط حكومـت    ،مقابـل  در .نمانـد  انـه يگرا تيمش يها شهياند به بردن پناهجز  يا چاره
 ةسـاي  در جديـد  فرهنگـي  اجتمـاعي،  سياسي، فضاي افتني تيحاكممغوالن، عواملي چون 

 افـزايش  نتيجـه،  در و هـا  فرهنـگ مرزهاي جغرافيايي و سياسي و ارتباط بـا   يافتن گسترش
 كيـ تهـاجم مغـوالن و نبـود     يةسـا  در ياجتمـاع  يهـا  يناامنمسلمانان، كاهش  بيني جهان

 و ييگرا عقل رشد خالفت، دستگاه سقوط يپ در يتعصبات مذهب شدن كم ،حكومت واحد
وصاف شـيرازي بـا معـارفي چـون      چون خانمور از يبرخ ييآشناو  عقلي علوم پيشرفت
ايـن انديشـه بـر     ةسبب تلطيف سيطر ،تقويم و گاهشماري رياضي، نجوم، حكمت، ،فلسفه
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آثاري چـون   كه چنان ؛گرديد آن آخرين و مياني هاي دورهاين عصر در  نگاري تاريخفضاي 
  .مدعاستشاهد اين  االنساب مجمعو  گزيده تاريخ ،التواريخ جامع ،وصاف تاريخ
  

  نوشت يپ
 فهيشــر ميشــ يذ كــلخفــضيو   غـــدوكـــلالـــدهرتيـــرا               . 1

 

ــكيالو   دركــلغــرقيالبحــركمثــل ــونف ــف تطغ ــهيج هي  ف
ــالمو ــضزانيك ــلتخف ــعيو   وافك ــلرف ــه يذ ك ــهيخف زن  ف

 

ــم               .2 ــدحك ــان بم ــا ذاك الزم ــغلنا   اردن ــذمفشـ ــذا بـ ــان هـ  الزمـ
 عقـب  بر گرگين از افراسياب كشان كينه چون پركين اتراك از جماعتي با را امرار اعيان و نايماس. 3
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