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چکیده:
در روزگار صفویه شماری بسیار از دانشمندان و هنرمندان ایراني به دالیل و انگیزه های گوناگون
به سرزمین های همسایه ،به ویژه هندوستان و عثماني ،مهاجرت کردند .این مهاجرتها یکي از
عوامل پیوند فرهنگي میان ایران و سرزمین های یادشده بود .در میان این مهاجران فرهیخته،
گر وهي نیز تاریخنگار بودند و یا در کنار علوم دیگر ،به تاریخنگاری نیز ميپرداختند .اینان ناقالن
سنت تاریخنگاری ایراني در سرزمین های محل هجرت خود شدند و افزون بر آن به محوریت
تاریخ کهن ایران در تاریخنگاری سرزمین های خارج از ایران ،از جمله قلمرو عثماني ،کمکي
شایان کردند .یکي از چهره های برجستة این روند مصلح الدّین محمد الری ،دانشمند بزرگ ایراني
است که در دانش های گوناگون مهارت داشت و از سرآمدان روزگار خود بود .یکي از آثار
گرانسنگ او در زمینة تاریخ مي باشد و به مرآت االدوار و مرقات االخبار نامبردار است .این کتاب
ا ز ارزش هائي فراوان در زمینة علم تاریخ برخوردار است امّا آنچه آن را در زمینة بحث تبادالت
فرهنگي ایران و عثماني برجسته مي کند ،عنایت ویژة نویسندة آن در تبیین تاریخ ایران و محوریت
دادن به آن است ،در حالي که او در سرزمین عثماني تاریخ خود را مي نوشت .افزون بر آن مصلح
الدّین الری برخالف همشهری خود فضل اهلل بن روزبهان خنجي الری ،که در زمان صفویه به
قلمرو اوزبکان مهاجرت کرد و در آثار تاریخنگارانة خود از ابراز هرگونه دشمني و کینه با دولت
صفوی و ایجاد دشمني میان اوزبکان و صفویان فروگذار نکرد ،در گزارش تاریخ عثماني و صفوی
مردی منصف است و نسبت به صفویان ،با وجود اختالف مذهبي ،دشمني از خود نشان نمي دهد
و گویا با این شیوه تلویحاً ميخواهد دو دولت را به دوستي و ترک خصومت فراخوانَد .کتاب او
عالوه بر این دربرگیرندة ارزش های فرهنگي است که در بسیاری از تاریخنگاری های دیگر
چن دان دیده نمي شود .چه او در کنار گزارش های سیاسي هر دوره ،گزارش های فرهنگي ،به ویژه
دربارة شخصیّتهای علمي و فرهنگي آن روزگار نیز به دست ميدهد که در جای خود روشي
ارزشمند به شمار مي رود.
واژگان كلیدي :مناسبات فرهنگي ،ایران ،عثماني ،صفویه ،تاریخنگاری ،تاریخ فرهنگي
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میان سرزمین ایران و آناتولي در درازای تاریخ پیوندها و داد و ستدهای فرهنگي فراوان
بوده است .در دوران اسالمي نیز با تشکیل دو دولت بزرگ سلجوقیان روم و عثماني،
این مناسابات از گستردگي و عمقي بیشتر برخوردار شد .چه هر دوی این دولتها در
راه رسیدن به آنات ولي از گذرگاه ایران گذشته بودند و از این روی با فرهنگ و تمدن
ایراني اُنس و آمیختگي فراوان داشتند .به عبارت دیگر اینان بزرگ ترین حامالن فرهنگ
ایراني به آناتولي بودند و در فرهنگ و تمدني که در آنجا بنیاد نهادند ،رنگ و بوی
فرهنگ ایراني قوی تر از دیگر فرهنگ ها بود .به همین دلیل فرهنگ و تمدن ایراني
بخشي بزرگ از گسترش خود را مرهون کوششها و پایمردیهای دولتمردان این دو
دولت بزرگ ،از جمله فرمانروایان و وزیران آن ،است .دربار مرکزی و دربارهای محليّ
این دو حکومت بزرگ وعده گاه بسیاری از دانشمندان ایراني در رشته ها و عرصه های
مختلف علم و فرهنگ بود .گل سرسبد همة آنها موالنا جالل الدین بلخيِ رومي است.
در این میان یک دسته از ایرانیاني که در دستگاه حکومتي دولت های سلجوقي روم و
عثماني به فعالیت اشتغال داشتند ،تاریخنگاران مي باشند .از جملة نخستین کسان در
این رشته محمد بن علي ب ن سلیمان راوندی است که از اهالي راوند کاشان بود و کتاب
شراحة الصدور و آیة السرور را در دربارکیخسرو بن قلج ارسالن (فرمانروائي-588 :
 607ق) و به نام او نوشت .کتاب او خود حامل بخشي از فرهنگ و ادب ایراني ،از
اشعار و امثال گرفته تا آئین ها و بازی هاست( .برای نمونه ر .ک .راوندی:1364 ،
 437-431 ،431-428 ،416-405و بسیاری صفحات دیگر) نمونة دیگر امیر
ناصرالدین حسین بن محمد معروف به ابن بي بي است که اصالً از مردمان کوه سرخ
گرگان بود و کتابش االوامر العالئیه في االمور العالئیه معروف به سلجوقنامة ابن بي بي
را ،که معروفتری ن منبع برای شناخت سلجوقیان روم است ،در همین سرزمین آناتولي
به اشارة عالءالدین کیقباد اول و به نام عالءالدین عطاملک جویني نوشت( .ر .ک .ابن
بي بي : 1957 ،مقدمه) از نمونه های بسیار برجستة مورخان ایراني در دربار عثماني نیز
مي توان به ادریس بدلیسي اشاره کرد که پیش از مهاجرت به عثماني از دانشمندان
دربار دولت آق قویونلو در ایران بود .کتاب او ،هشت بهشت ،در تاریخ عثماني از جملة
منابع بسیار مهم و درجة اول به شمار مي آید و بر تاریخنگاران پس از خود تأثیراتي به
سزا گذاشته است( .ر .ک .روملو 74/1 :1384 ،و  )97از دیگر سو آثار مورخان عثماني

مقصودعلي صادقي

121

نیز کمابیش در ایران شناخته شده بود ،به گونه ای که گاه برخي از آنها از ترکي به
فارسي نیز ترجمه شده است .برای نمونه تقویم التواریخ ،اثر مهم و جالب توجه
مصطفي بن عبداهلل چلبي معروف به حاجي خلیفه (نوشتة 1058ق) ،در اواخر روزگار
صفویه در سال  1075ق و اندک زماني پس از نوشته شدن ،به فارسي ترجمه شده است.
گویا مترجم رویدادهای پس از  1058ق را خود بر آن افزوده است و در سال های پس
از آن نیز رویدادهای تا سال 1085ق به کتاب افزوده شده است( .حاجي خلیفه:1376 ،
12و  ،15-14مقدمة مصحح)
اما در میان تاریخنگاران مهاجر ایراني به قلمرو عثماني پس از ادریس بدلیسي ،برجسته
ترین تاریخنگار ایراني که به قلمرو عثماني مهاجرت کرد و آثاری ماندگار در زمینة
علوم گوناگون ،از جمله علم تاریخ ،از خود به یادگار گذاشت ،مصلح الدّین محمد
الری است.مصلح الدین محمد الری متولد حدود 890ق الرستان ایران و درگذشتة
 979یا  980ق دیاربکر ترکیه است و آرامگاه او اکنون در مسجد صفا یا پارلي در شهر
دیاربکر (آمِد) قرار دارد(.هاشمي )1 :1393 ،او که عالمي شافعي مذهب است پس از
سپری کردن سال های نخستین زندگاني و گذراندن آموزش های سنتي ،به شیراز
مهاجرت کرد و از مح ضر دانشمندان نامبردار زمانة خود ،همچون غیاث الدین منصور
دشتکي شیرازی ،کسب دانش کرد( .صفا/5 :1378 ،بخش )305-304/1سپس ،در زماني
که بر ما دقیقاً معلوم نیست ولي قطعاً پیش از سال 946ق است ،به هندوستان مهاجرت
کرد و در دربار همایون و شاید اوایل پادشاهي اکبر به مقام صدر رسید .در 963ق از
هند به زیارت حج و از آنجا نیز به استانبول رفت .در استانبول نیز مدتي مورد توجه و
احترام دربار عثماني بود تا اینکه در حدود 967ق به آمِد مرکز دیار بکر مهاجرت کرد و
مورد حمایت اسکندر پاشا والي این ایالت قرار گرفت و تولیت مدرسة خسرو پاشا به
او واگذار شد .او در طول عمر خود آثاری فراوان در علوم مختلف ،از فقه و حدیث و
کالم گرفته تا نجوم و تاریخ ،برجای نهاد که هر کدام موضوع گفتگوئي جداگانه تواند
بود .آنچه در اینجا بررسي مي شود اثر تاریخنگارانة او به نام مرآة االدوار و مرقاة
االخبار مي باشد( .صفا ،همان)
مرآة االدوار و مرقاة االخبار تاریخي عمومي است که رویدادهای جهان از آغاز آفرینش
تا سال  974ق ،سال درگذشت سلطان سلیمان قانوني و برتخت نشستن سلطان سلیم
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دوم ،را دربر مي گیرد .این اثر ،گو اینکه همچون بسیاری دیگر از تاریخ های عمومي
پیش و پس از خود ،بیشتر برای رویدادهای نزدیک به روزگار نویسنده معتبر است ،اما
برخي ویژگي های شاخصِ آن ،مي تواند آن را به عنوان اثر تاریخنگارانة جالب توجه و
کم نظیر نشان دهد .به گونه ای که حتي رویدادهای بسیار پیشتر از زمانة نویسنده نیز در
آن قابل درنگ و بهره برداری باشد .آنچه این ویژگي را به مرآة االدوار و مرقاة االخبار
مي دهد شیوة تاریخنگاری و دیدگاه های تاریخنگرانة نویسندة دانشمند آن است .این
تمایز را مي توان در نگاه او به علم تاریخ ،اعتنای به تعدد و تکثّر منابع و به ویژه نقد
مطالب آنها ،بي طرفي نسبي در گزارش رویدادها ،توجه فراوان به تاریخ فرهنگي در
کنار تاریخ سیاسي ،محوریت دادن به تاریخ ایران در رویدادهای جهان پیش و پس از
اسالم و پاره ای ویژگي های دیگر جستجو کرد.
مصلح الدین الری علم تاریخ را فني مي داند که از آن مي توان «فواید دارین»(سودهای
دوجهاني) به دست آورد .او در این راستا به برخي از آیات قرآني که به اهمیت گزارش
اخبار گذشتگان اشاره مي کنند نیز استناد مي کند( .الری )5/1 :1393 ،افزون بر این او
تاریخ را علمي مي داند که بیش از همه کس ،برای فرمانروایان سودمند است .چه برای
این گروه دانستن چاره ها و راههای پادشاهي و تدبیرهای پیشنیان در جنگ و سختي ها
و اطالع از نیکي ها و مکارم اخالق گذشتگان ،باعث طوالني تر شدن دروزگار دولت و
خوشبختي آنان خواهد بود .همچنین آگاهي از صفات زشت گذشتگان ،که مي تواند
مغایر و متضاد با فواید یادشده باشد ،نیز برای فرمانروایان ضروری است( .همان)8/1 ،
این توصی فات او از علم تاریخ انسان را به یاد تاریخنگار نامدار ایراني در قرن چهارم و
پنجم ،ابوعلي مسکویه ،مي اندازد که علم تاریخ را علم تجربه ها و به کاربستن آن مي
دانست( .صادقي)122-115 :1379،
الری چارچوبة نگارش تاریخ خود را با محوریت دادن به تاریخ ایران پیش و پس از
اسالم شکل داده و رویدادهای دیگر سرزمین ها ،پیامبران و غیره را نیز با انطباق دادن
زماني ،عمدتاً در ذیل تاریخ ایران آورده است .این ویژگي در بسیاری تاریخهای
عمومي دیگر که در دوران اسالمي نوشته شده است نیز آشکارا به چشم مي خورد و
اینکه او به عنوان یک ایراني در قلمرو و دربار عثماني رقیب صفویانِ ایران ،همچنان
تاریخ کشور خود را محور تاریخ جهان مي بیند ،ميتواند افزون بر پیروی از سنت های
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تاریخنگاران مسلمان پیش از خود ،نشان از دلبستگيهای او به سرزمین مادری خود و
کوشش برای گسترش تاریخ و فرهنگ آن در سرزمین های خارج از ایران باشد.
برجسته ترین ویژگي تاریخنگارانة مصلح الدین الری اهمیت دادن او به فراواني منابع،
تنوع آن و نقد و سنجش گزارش های منابع با یکدیگر در موضوعي مشخص است.
او تا اندازه ای همچون مورخان امروزی در آغاز کتاب منابع خود را به نام معرفي مي
کند و هرچند در ه مین آغاز این منابع را نقد نمي کند اما در البالی گزارشها به
نقادی مطالب آنها در موضوعي خاص نیز ميپردازد .به گفتة خودش ،کتاب مرآة
االدوار و مرقاة االخبار « خالصه و لباب و زبده و انتخاب است از کُتُب بسیار».
(همان) نویسندة دانشمند برخالف بسیاری از تاریخِ عمومي نویسان پیش و پس از
خود ،که معموالً یک یا دو سه کتاب را منبع خود برای رویدادهای پیش از دوران
معاصر خود قرار مي دهند ،گروهي بزرگ و درعین حال گوناگون از منابع تاریخي را
منبع خود در نوشتن تاریخش قرار داده است .این منابع حتي از نظر زباني هم متنوع و
به زبان ها ی فارسي ،عربي و حتي ترکي مي باشند .او در همان مقدمة (خطبة) کتاب
فهرستي شایان توجه از منابع اصلي خود به دست مي دهد« 2:تاریخ محمد بن جریر
طبری ،تاریخ کامل مولَّف ابن اثیر الجزری و تاریخ ثعالبي 3و تاریخ ابي حنیفة

دینوری 4و تاریخ العالم مؤلَّف حافظ ابي عبداهلل ذهبي و تاریخ عبداهلل بن علي بن
سعد یافعي 5و شاهنامة ابوالقاسم حسن بن محمد بن علي الفردوسي الطوسي و تاریخ

2

 -بیشتر این کتاب ها ،آثاری شناخته شده در قلمرو تاریخ و فرهنگ ایران و اسالم مي باشند .امّا پاره ای از آنها

ناشناخته یا دست کم دارای ابهام مي باشند .اینگونه موارد در پانویس مقاله توضیح داده خواهد شد و از توضیح
دربارة موارد مشهور ،برای پیشگیری از به درازا کشیدن سخن ،خودداری خواهد شد.
3

 -قاعدتاً منظور یتیمة الدهرفي محاسن اهل العصر ثعالبي است .این کتاب چاپ هائي فراوان دارد .برای نمونه با

مشخصات زیر :عبدالملک بن محمد ثعالبي نیشابوری ،یتیمة الدّهر في محاسن اهل العصر ،تصحیح مفید محمد
قمیحه ،بیروت ،دارالکتب العلمیه1403 ،ق (5ج).
4

 -الری به تاریخ ابوحنیفة دینوری ،که همان االخبار الطوال است ،عنایت و احترامي ویژه مي گذارد .برای نمونه

ر .ک .ج ،1ص.37
 - 5نام درست او عبداهلل بن اسعد بن علي یافعي است .یافعي آثاری متعدد در تاریخ و رجال و غیره دارد .در
اینجا به نظر مي رسد منظور الری کتاب معروف تاریخي او ،مرآة الجنان و عبرة الیقضان ،باشد .این کتاب با
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محمد بن عبداهلل المسعودی 6و تاریخ فخرالدین محمد بن ابي داود بناکتي و منتظم

ابوالفرج بن جوزی و تاریخ شیخ عماد الدین بن کثیر شامي 7و تاریخ مقدسي و

مغازی محمد بن اسحق و وهب بن مُنَبَّه و تاریخ محمد بن اسماعیل بخاری ،کبار
االمم حمزة بن حسین اصفهاني و کتاب فتوح مألَّف محمد بن علي بن اعثم کوفي و
معارف ابي محمد عبداهلل بن مسلم بن قتیبه و کتاب ابوعلي مسکویه و کتاب ابن

مقنع 8و طبقات فقهای حنفیه مؤلَّف شیخ مجدالدین فیروزآبادی و طبقات شافعیه
مؤلَّف سُبکي و اُسنوی و کتاب مقامات یمیني مؤلَّف ابي نصر عتبي و کتاب ابي

الحسن علي بن شمس 9بیهقي و تاریخ خسروی مؤلَّف ابي الحسن محمد بن سلیمان
و جامع تاریخ آل سبکتگین مؤلَّف ابي الفضل بیهقي و تاریخ احمد بن سیّار و عباس
بن مصعب و ابواسحق بن محمد بن موسي بزّاز و محمد بن عثیل بلخي و ابوالقاسم

علي بن محمود کعبي و جامع الحکایات10مؤلَّف جمال الدین محمد عوفي و بستان

التواریخ مؤلَّف ابي الحسن محمد بن عبدالغفار القاری و مآثر لصدر الدین محمد بن
حسن البسطامي و طبقات

11

مؤلَّف عبداهلل بن منهاج الجرجاني

12

و زبدة التواریخ

ابوالقاسم محمد بن علي الکاشي و مخزن البالغه و فضائل الملوک مؤلَّف ابي الفضل
عبداهلل بن ابي نصر احمد بن علي میکال و تاریخ جهانگشای مؤلَّف عالءالدین ملک

13

جویني و تاریخ ابن خلّکان و تاریخ گزیده مؤلَّف حمداهلل مستوفي قزویني و نظام
التواریخ مؤلَّف قاضي ناصرالدین بیضاوی و جامع مؤلَّف خواجه رشي طبیب وزیر
مشخصات زیر در چهار جلد منتشر شده است :عبداهلل بن اسعد بن علي یافعي (بي تا) ،مرآة الجنان و عبرة
الیقضان ،دارالکتب العلمیه.
6

 -آنگونه که از متن کتاب برمي اید منظور نویسنده مروج الذهب است ،نه دیگر آثار مسعودی.

7

 -قاعدتاً منظور البدایة و النهایة ابن کثیر است .این کتاب چاپ هائي فراوان دارد .برای نمونه با مشخصات زیر:

اسماعیل بن عمربن کثیر  ،البدایة و النهایة ،تحقیق علي شیری ،بیروت ،دارإحیاءالتراث 1408 ،ق.
8

 -گویا ابن مقفع منظور باشد و شاید در استنساخ و یا تصحیح چنین شده است.

9

 -قاعدتاٌ زید درست است نه شمس .منظور علي بن زید بیقي نویسندة تاریخ بیهق و آثار دیگر است.

10

 -منظور جوامع الحکایات عوفي است.

11

 -منظور طبقات ناصری نوشته منهاج الدین بن سراج الدین جوزجاني است.

12

 -درست آن جوزجاني است و شاید در استنساخ و یا تصحیح چنین شده باشد.

13

 -منظور عطاملک است.
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تاریخ موالنا عبداهلل وصّاف شیرازی و مواهب الهي مؤلَّف موالنا معین الدین یزدی در
اخبار آل مظفر و ظفرنامة موالنا شرف الدین علي یزدی و روضة االحباب مؤلَّف سیّد
جمال الدین محدّث و تاریخ حافظ ابرو و روضة الصفاء مؤلَّف امیرخواند مورخ و
بعضي تواریخ منثور و منظوم که اهل روم به عبارت ترکانه ترتیب داده اند( ».الری،
 :1393ج ) 10-8 /1الری افزون بر منابع باال ،که به گونة یکجا و در مقدمه از آنها یاد
مي کند ،در بخش های مختلف کتاب خود از منابعي دیگر نیز بهره برده و اغلب از
آنها به نام یاد کرده است .این بخش از منابع حتي بیشتر از منابع یادشده در مقدمه
است و اهمیتي بسیار دارد .چه برخي از آنها ممکن است امروزه در دسترس محققان
نباشد و بخشي دیگر ،ازجمله آثار دیني ،در این حجم مورد توجه مورخان قدیم نبوده
است.در زیر فقط برای نمونه به برخي از این آثار اشاره مي شود .او در برخي از
داستان های دیني مانند ماجرای هابیل و قابیل ،به کتاب کشّاف استناد مي کند که
قاعدتاً منظور تفسیر کشّاف زمخشری است( .همان )20/1 ،در داستان حضرت آدم به
تهذیب االسماء ارجاع مي دهد( .همان)22/1 ،در گزارش ساخته شدن کعبه به دست
شیث از دمیری در شرح منهاج نواوی بهره مي برد( .همان )23/1 ،از ابومعشر بلخي
روایتي از اهل چین و هند را درباره صورت ظاهری خداوند نقل مي کند( .همان،
 ) 25/1درباره نسبت ادریس با نوح ،از نویسنده ای به نام مازری روایت ميکند.
(همان) همچن ین درباره این که ادریس به هفتاد و دو زبان مردم را به خدا دعوت مي
کرد ،از تاریخ الحکما (ظاهراً تاریخ الحکمای شمس الدین شهرزوری نه تاریخ
الحکمای قفطي) بهره مي برد( .همان) همچنین از همین کتاب داستان عروج ادریس
را نقل مي کند( .همان )26/1 ،درباره فاصله زماني میان آدم و نوح از ابن حیّان روایت
مي کند .درباره کیفیّت کشتي نوح از مجموعه مشهور و بزرگِ صحیح بخاری روایت
مي کند( .همان ) 31/1 ،دربارة اوج بن عنق از بدایه و نهایه ابن کثیر بهره مي برد.
(همان) در گزارش نَسَب کیومرث ،پادشاه افسانه ای ایران زمین ،حتي گزارش منبعي
همچون نصیحه الملوک امام محمد غزالي را هم از قلم نمي اندازد( .همان )33/1 ،در
داستان هوشنگ ،از نوشتن کتابي به دست او به نام جاودان خرد یاد مي کند که حسن
بن سهل ،برادر فضل بن سهل وزیر مأمون ،آن را به عربي ترجمه کرد و «ابوعلي
مسکویه شطری از آن را در کتاب آداب الفرس و العرب آورده( ».همان )35/1 ،در
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گزارش ساخت هزارستون (تخت جمشید) به دست جمشید پادشاه کیاني ،از تاریخي
به نام کبار االمم نوشتة حمزه بن حسین اصفهاني روایتي مي آورد که ساخت آن را به
همای دختر بهمن نسبت مي دهد .اما نمي دانیم این آیا نام دیگر کتاب سني ملوک
االرض و االنبیاء اوست یا کتابي جداگانه( .همان)38/1 ،در ماجرای یکي از فرزندان
ایرج که پس از مرگ پدر به دنیا آمد و دربارة او اختالف نظر است؛ ضمن آوردن نظر
مورخان بزرگي همچون ثعالبي ،مسعودی و فردوسي ،از کتابي به نام روضه االخبار
نیز روایت مي کند( .همان )43/1 ،در شرح فرزندان یعقوب (اسباط) از شرح شیخ ابن
حجر بر بخاری بهره مي برد( .همان )66/1 ،هنگام اظهار نظر پیرامون شخصیت
افالطون ،همزمان گفته های نویسندة تاریخ الحکما ،ابن سینا در شفا و شیخ شهاب
الدّین سهروردی در تلویحات را آورده و مقایسه کرده است( .همان )66/1 ،در شرح
وجه تسمیة آل کُرت ،از منبعي به نام فتوحات میرانشاهي ،نوشتة موالنا سعدالدین
کرماني ،استفاده کرده است( .همان )500/1 ،که منبعي کمتر شناخته شده است .هم
اینقدر مي دانیم که منابعي متأخر ،همچون تاریخ نگارستان قاضي احمد غفاری ،از آن
یاد کرده و بهره برده اند( .غفاری کاشاني ،5 /1362 ،جعفریان )3 :1390 ،در شرح
فرمانروائي شمس الدّین محمد کُرت ،از تاریخ هرات ،نوشتة شیخ عبداهلل بامي روایت
مي کند (همان )501/1 ،که گویا از تاریخ های گمشدة هرات مي باشد .نیز در گزارش
حکومت اتابکان موصل و ایوبیان ،از کتاب «روضتین في اخبار دولتین» یاد مي کند که
بیشتر دربارة نورالدین و صالح الدین است.
از عبارات نویسنده در مقدمه چنین برمي آید که بخش پایاني کتاب ،که یکي از
ارزشمندترین بخش های آن است ،بیشتر حاصل دیده ها و شنیده های نویسنده مي
باشد( .همان)10-8/1 ،
الری به بیشتر منابع مرتبط با تاریخ ایران پیش از اسالم ،برای نوشتن این بخش از
تاریخ توجه دارد و گزارش های آنها را با یکدیگر مي سنجد .اما در این میان به
شاهنامه اثر بزرگ حکیم ابوالقاسم فردوسي عنایتي ویژه دارد و گاه با واژگان ستایش
آمیز ،همچون «نظم گوهر نظام» ،از آن یاد مي کند( .همان )145: ،در بسیاری جاها
روایت های دیگر منابع را با شاهنامه مي سنجد .البته اینگونه هم نیست که همه جا
روایت شاهنامه را ترجیح دهد .اما گویا در نظر او و به درستي شاهنامه گونه ای
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جداگانه از تاریخ های معمول و رسمي است که نه مي توان گزارش های آن را برای
این بخش از تار یخ ایران نادیده گرفت و نه مي توان همه جا آن را محور و میزان
سنجش دیگر منابع قرار داد( .همان 43 : ،و  123و  143-142و )....افزون بر این در
برخي جاها از اشعار حکیمانة فردوسي به عنوان پند و اندرز و شاهد مثال بهره مي
برد(.همان 420-419 : ،و  )595در این زمینه او البته به دیگر شاعران بزرگ ایراني،
همچون سعدی (همان 164/1 :و  ،)686/2 ،444حافظ (همان 738/2 :و  ،)744خاقاني
شرواني (همان ،)597/1 :نظامي گنجه ای (همان ،)854/2 :سنائي غزنوی(همان)296/1 :
و غیره نیز توجه دارد و از اشعارشان درجنبة تاریخي و یا پندآموزی استفاده مي کند .او
در برخي زمینه های تاریخي گاه به نقد اشعار برخي از از این شاعران نیز مي پردازد.
(همان)296/ :،
مرآة االدوار و مرقاة االخبار گویا حاصل یادداشت هائي است که نویسنده سالیان سال از
منابع گوناگون گردآوری کرده بود اما پیشامدهای سخت روزگار مجال تألیف کتاب را
به او نمي داده است تا این که در روزگار سلطان سلیم دوم و با حمایت وزیرش
محمدپاشا موفق به نوشتن کتاب خود برپایة همان یادداشت ها مي شود( .همان-6/ : ،
)8
مصلح الدّین الری مورخي نقاد است که شاید نمونة او را در میان تاریخنگاران مسلمان
کمتر بتوان یافت .او حتي در روایت هائي بسیار کوتاه و به اندازة یک سطر خبر نیز گاه
مطلب را با دو تا سه منبع مي سنجد ،گاه ترجیح خود را ميآورد و گاه داوری را به
خواننده وا ميگذارد .حتي در گزارش افسانههای ایراني و پیامبران نخستین ،همچون
آدم و نوح و ابراهیم ،نیز از نقد روایات فروگذار نمي کند .آنچه در این سنجش های او
جالب توجه است دیدگاه و روش او دربارة چگونگي نقد روایت است که از خالل
نقادی هایش از روایات نمایان مي شود .چنانکه گوئي او معتقد است در گزارش یک
رویداد نه تنها بایستي روایت منابع متعدد با هم سنجدیده شود ،بلکه گونه های منابع
نیز مهم است و نمي توان صرفاً روایت های یک گونه از منابع ،مثالً متون تاریخنگاری،
را مبنای سنجش قرار داد ،بلکه گزارش های انواع دیگر منابع ،همچون تفسیرهای قرآن
کریم ،کتب ملل و نحل ،کتب رجال ،انساب ،وفیات ،حدیث و حتي دیوانهای شعرا نیز
با یستي در این سنجش مورد تو جه قرار گیرد .تسلط او در علوم مختلف دیني ،همچون
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علم حدیث ،کالم ،فقه ،تفسیر و مانند آن نیز در این راه به او یاری شایان کرده است.
البته این شیوه در بخش های نخستینِ کتابش چشمگیرتر است .دلیل این امر شاید
نداشتن فرصت و انرژی کافي هنگام نگارش بخش های پایاني کتاب به دلیل رسیدن به
روزگار کهنسالي باشد .در ادامه به برخي نمونه های کار او که این روش در آن آشکارا
به چشم مي خورد ،به کوتاهي اشاره مي شود .او در همان آغازین ماجرای بشر ،یعني
داستان آدم و حوا و درگیری فرزندانشان هابیل و قابیل ،از نوشتة ابن اثیر شعری منتسب
به آدم در رثای قابیل مي آورد و آنگاه با دالیل دیني و عقلي و با استناد به تفسیر کشّاف
زمخشری آن را ردّ مي کند( .همان )20 : ،سپس در گفتگوی از نخستین دین های
بشری از قول میرخواند دیدگاهي را مي آورد که نشان مي دهد نخستین شکل دین های
باطل نزد انسان ها پرستش آتش بو ده است .آنگاه از قول صاحب تفسیر (ظاهراً تفسیر
کبیر شیخ رازی) نخستین ادیان باطل بشری را بت پرستي معرفي مي کند اما باز هم
میان دو روایت داوری نمي کند(.همان )22 : ،در داستان کیومرث و در روایتي کوتاه
مقایسه ای مفصل و دقیق در روایات مربوط به نسب کیومرث انجام مي دهد که در نوع
خود ستودني است« :کیومرث به قول اکثرین ولد سام است و غزالي در نصایح

الملوک14وی را برادر شیث دانسته و نزد قاضي بیضاوی 15آن است که او از اسباط نوح

است زیرا که به اتفاق مورخین در عهد ..حضرت کلیم  ...از سپهر وجود طلوع نمود و
از او تا کیومرث نزد عجم هزار و دویست سال است و از عهد حضرت موسي تا وقت
طوفان نیز زمان همان است(».همان)33 : ،
اما یکي از جالب ترین و مفصل ترین نقد گزارش های منابع دربارة یک موضوع به
وسیلة مصلح الدّین الری ،نقد اوست به روایت های مربوط به شخصیت واقعي
ذوالقرنین .گوئي او نیز همچون بسیاری از مورخان و مفسران امروزی ایراني و برخي
غیر ایرانیان چندان دلي خوش از روایاتي که ذوالقرنین را همان اسکندر مقدوني مي
دانند ،ندارد و روایت های آن دسته از مورخان و مفسران که ذوالقرنین را اسکندر نمي
دانند ترجیح مي دهد(.همان)55-52/1:
14

 -گویا منظور نصیحة الملوک است.

15

-منظور ناصرالدّین عبداهلل بن عمر بیضاوی نویسندة تفسیر معروف انوار التّنزیل و اسرار التّأویل و کتابِ تاریخ

نظام التواریخ است.
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در بیان نسب ساسانیان روایت مطرزی در شرح مقامات حریری ،که فاصلة زماني میان
ساسان بن بهمن افسانه ای تا بابک را بسیار کوتاه آورده است ،به دلیل همین کوتاهي
زماني «مستبعد» مي داند و در عوض گزارش «صاحب معرب شاهنامه» را ،که در آن
فاصلة زماني میان ساسان بن بهمن تا بابک بیشتر است ،ترجیح مي دهد(.همان: ،
) 123در همین تاریخ ساسانیان ،در گزارش کشته شدن مزدک به دست انوشیروان،
روایت طبری و اکثر مورخان را با گزارش شهرستاني ،که ملل و نحل نویس است،
تطبیق داده و یکسان یافته است(.همان )135 : ،او حتي در تفسیر معني نام های پیش از
اسالم کوشش کرده است از منابع مختلف یاری بجوید.
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الری از گزارش های کم اهمیت دربارة یک موضوع در منابع فرعي نیز صرف نظر
نميکند تا آگاهيهائي گوناگون و نو در اختیار خواننده قرار دهد .برای نمونه در
گزارش فرمانروائي بهرام گور و در اشاره به دلبستگي او به شکار گور ،روایتي بسیار نو،
فارغ از آن که پذیرش آن برای عقل محال است ،از ابن خلکان ميآورد (همان)138 : ،
که نشان از دقّت باال ،نکته سنجي و تعهد مورخي همچون او به کار خویش است.
واقعیتي دیگر که مرآة االدوار را از بیشتر تاریخ های عمومي متمایز مي کند ،پرداختن
وسیع به تاریخ فرهنگي است .به گونه ای که این کتاب از حالت تاریخ صرفاً سیاسي
خارج شده و بخشي بزرگ از آن تاریخ فرهنگ ایران و دیگر سرزمینهای جهان اسالم
است .الری در این راستا ،در کنار گزارش رویدادهای سیاسي هر دوره ،کوشش کرده
است رویدادهای فرهنگي را نیز در چارچوب گزارش زندگي ،افکار و آثار شخصیت
های فرهنگي همان دوره بیاورد .شخصیتهائي که او برای هردوره انتخاب مي کند در
یک رشتة خاص محدود نميشوند بلکه از رشته های علمي گوناگون برجسته ترین
افراد را انتخاب و به گزارش احوال آنان پرداخته است .به گونه ای که مي توان از
مجموع تراجم هر دوره شمائي کلي از وضعیت علمي همان دوره به دست آورد.
گزارش های او دربارة برخي شخصیت ها مي تواند برای محققان امروزی مفید و
کارساز باشد .چه او به دلیل تسلطي که در علوم گوناگون دارد ،آگاهي هائي متنوع
دربارة اینگونه شخصیت ها به دست مي دهد که گاه ممکن است در منابع موجود به
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 -برای نمونه در تفسیر معنای پرویز به الکامل ابن اثیر و مفاتیح العلوم(خوارزمي) استناد کرده است.
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آس اني یافت نشود .زیرا برخي منابع او به احتمال زیاد در طول زمان از بین رفته است و
برخي نیز ممکن است نسخه های منحصر به فرد و کمتر شناخته شده باشد .الری از
همان دوره های نخستین تاریخ ایران اسالمي شرح حال دانشمندان را در کنار گزارش
رویدادهای سیاسي مي آورد .برای نمونه از دورة سامانیان از ابومنصور ماتریدی،
ابوالحسن اشعری و ابوعبداهلل الخفیف (همان )453-452(: ،از دورة بویهیان از ابوعلي
فارسي ،ابوعلي حسن فسوی ،محمدبن عبداهلل سالمي ،محمد بن خفیف ،ابوالحسن
انباری ،متنبّي ،اوالحسن احمد بن فرس لغوی ،ابراهیم بن هالل صابي و غیره (همان: ،
 ،) 469-460/از دورة غزنویان از ابونصر احمد بن علي میکال ،ابوالحسن خرقاني،
ابوسعید ابوالخیر ،ابوعلي سینا ،ابونصر جوهری ،عنصری و غیره( ،همان)484-475/ : ،
از دورة غوریان از ابوالفتح محمد مرورودی ،امام فخر رازی ،مجدالدّین عبدالحمید
قاضي (همان ) 492-491/ : ،از دورة سلجوقیان از نظام الملک طوسي ،ابوعلي بن
شاذان ،ابوالقاسم قشیری ،ابوعلي فارمدی ،ابن ماکوال ،امام الحرمین جویني ،شیخ ابو
اسحاق شیرازی ،عمر خیام ،ابوالعباس لوکری ،میمون بن نجیب واسطي ،ابوالمظفر
اسفرایني (همان )530-523/ : ،عبدالواسع جبلي ،معزی نیشابوری ،نجم الدین عمر
نسفي (همان ) 552-547/ : ،از دورة خوارزمشاهیان از شیخ مجدالدّین بغدادی ،نجم
الدین کبری ،امام فخر رازی (همان )605-603/ : ،از دورة تیموری بهاء الدین نقشبند،
یعقوب چرخي ،عالءالدین غجدواني ،سراج الدین بیرمي ،سیف الدین خوارزمي ،سیف
الدین خوشخوان ،سید علي همداني ،ابي بکر تایبادی ،سعدالدین تفتازاني ،زین الدین
شریف جرجاني و غیره (همان )826-820/ : ،از دورة آق قویونلو از موالنا علي فرمة
اصفهاني ،صدرالدین محمد شیرازی ،خواجه عبدالملک شیرازی ،جالل الدّین محمد
دواني ،قاضي میرحسین یزدی،پیرجمال الدّین احمد ،شیخ سعدالدین ابوسعیدو غیره
(همان ) 898-892/ : ،و سرانجام از اوایل دورة صفویه از غیاث الدین منصور
دشتکي،شمس الدین محمد خفری ،کمال الدین حسین الری ،موالنا حسین اردبیلي،
میرک شاه ،موالنا عبدالعلي بیرجندی (همان )901-900/ : ،یاد مي کند.

مقصودعلي صادقي
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نتیجهگیري
مصلح الدّین محمد الری به عنوان دانشمندی جامع االطراف نمونه ای نیکو از ایرانیان
مهاجر به سرزمین های همسایه است .او چه در سرزمین هندوستان و چه در قلمرو
عثماني همواره در تکاپوی دانش اندوزی و اشاعة علم و آگاهي بود .در هر دو قلمرو
به مقامات عالي دیني در دولت را ه یافت .اما هیچگاه منصب مذهبي و دیواني را
دستاویزی برای مطامع دنیائي و هوسراني خود نساخت و از آن راه آتش کینه را میان
سرزمین های مسلمان همسایه تیز نکرد .بلکه بیشتر به آفرینش آثار گرانبهای فرهنگي و
دیني مشغول شد و از این راه نه تنها ره توشه ای گران سنگ برای نسل های پس از
خود برجای نهاد ،بلکه باعث گسترش فرهنگ و تاریخ ایران در سرزمین های همسایه،
از جمله عثماني ،شد .اثر تاریخي او ،مرآة االدوار و مرقاة االخیار ،نمونه ای خوب از
آمیختگيِ تاریخ ایران و عثماني است که در آن تاریخ هر دو سرزمین به خوبي در کنار
یکدیگر مجال بیان یافته است.
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