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سقوط بغداد به دست هالکوخان مغول (م 666ق) در ساال 656ق ،رویاداد
بسیار مهمی است که به خالفت عباسیان پایان داد و تحوالت مذهبی ،سیاسای و
فرهنگی چشمگیری را به دنبال داشت .این مقاله ،با بهار گیاری از تکنیا هاای
تحلیل روایت ،به تحلیل انتقاادی هفات روایات منتخا

درباار ساقوط بغاداد

پرداخته است؛ تا ضمن گزارشی از نقش راوی و چگونگی کانونسازی و تاوالی
و گسستِ روایتها ،بکوشد از طریق ارائه روایت نزدی

به واقع نشان دهد کاه

یافتهاند .روایتهاای ماورد
روایتها چگونه و تا چه انداز در طول زمان تحول 
انحطااطنگاراناه و

بررسی در این پژوهش ،در سه گوناه روایاتِ پیروزنگاراناه،
داستانوار دستهبندی شداند .این پژوهش ،نشاان مایدهاد کاه عاواملی چاون

نزدیکاای بااه مرکااز قاادرت و مااذه

راوی و نیااز نگااا ساارگرمکنناادگی و یااا

عبرتگیری او به رویداد ،در شکلگیری هرکدام از روایتها نقش داشته است.

کلیدواژگان :روایت تاریخی ،تحلیل انتقادی روایت ،فتح بغداد ،مغوالن ،عباسیان.
یتاهللبروجردی.Bayat_149@yahoo.com:
.1استادیارگروهادبیاتدانشگاهآ 
.2دانشجویدکتریتاریخدانشگاهالزهرا

.yousefi109050@gmail.com:
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مقدمه

واقعه فتح بغداد و کشتهشدن مستعصم (م 616ق) ،آخرین خلیفه عباسی ،حلقهای از سلسله
حوادث ویرانگری است که به سال 616ق با حمله چنگیزخان (م 1221م) به ایرران آاراز
شد و تا چند دهه ،در ارب و شامات ادامه یافرت مورخران در مواه ره برا ایرن واقعره ،از
هنبههای مختلف به آن نگریستهاند راویان نزدیک به دربار ایلخانان مغول (614ر117ق)،
روایت پیروزنگارانه و فاتحانه نوشتهاند و با دادن هویت ایرانی به خان مغرول در تاراد برا
خلیفه ،او را برکشیدهاند نگاه مذهبیِ پارهای مورخان ،وزیر را در کانون اصلی روایتهرا و
در تااد با خلیفره قررار مریدهرد و از زاویره محردود اختتفرات درونحکرومتی و تاراد
ایدئولوژی ،به واقعه مینگرد نگاه این گروه راویان ،انحطاطنگارانه است با فاصلهگررفتن
راویان از زمان واقعه و فروکش احساسات و کمرنگشدن ااراض ،روایتهای داسرتانواره
با افزودن حکایتها و داستانهای هنبی شکل میگیرد که در آن ،هنبره عبررتپرذیری و
سرگرمکنندگی روایات اهمیت مییابد
در این پژوهش ،هفت روایت تحلیل شده است این روایتها را میتوان برا توهره بره
رویکرد و هدف نویسنده به سه دسته :پیروزنگارانه ،انحطاطنگارانه و داستانوار دستهبندی
کرد
اوّل ،روایت های پیروزنگارانه کره ییرل جهانگشاا ججانی ج (618ق) و جااع جلتوانلخی ج

رشیدالدین فالاهلل همدانی (117ق) است این دو روایت ،هم از نظر رویکرد و هم ساختار
و ترروالی حکایررتهررا ،مشرراب تهررای فررراوان دارنررد و روایررت جاااع جلتواانلخی  ،متررأ ر از
ه انگشاست
دوم ،روایت انحطاطنگارانه که مغلوب ِایدئولوژیمحور است و با طبقاتجناصای ج ترألیف
611ق آااز میشود و در روایرت تااخی جلفاااج (977ق) و شارخلتجلتار ج (1789ق) ادامره
مییابد گسست و برهمخوردن توالی روایتها ،از ویژگی این روایتهاسرت برا تکیره برر
عناصر نقد زبانی ،چگونگی برهستهسازی و کانونسازی را در این روایت نشان دادهایم در
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این دسته از روایتها ،روایت طبقات متقدم است و دو روایت دیگر ،مترأخر و تحرت ترأ یر
طبقات هستند این روایت ها ،از نظر شکلی با هم تفاوت دارند؛ اما از نظر محتوا و اقتبرا
گزارهها ،شباهت فراوانی بین آن ا دیده میشود در این روایتها ،تقابل و تاادّ هویتی بین
خلیفه و وزیر ،پُررنگ است و عامل فاهعه بغداد ،وزیر معرفی میشود
سوم ،روایتهای داستانواره که در آن ا ،امر واقع تاریخی در درهره دوم اهمیرت قررار
دارد و آنچه برای راوی م م است ،چگونگی بیان و عرضه سخن است؛ یعنی نویسنده بره
هنبه های ادبی و اختقی روایت ،همچون :داستانپردازی ،عبرتپذیری و سرگرمکننردگی
بیشتر اهمیت میدهد مؤلفان اینگونه روایتها ،به هویت عامتن واقعه بغداد ،بیتفاوت و
بیطرف نیستند روایت تاخی جوصاف تألیف 116ق و تاخی جلتاخی ترألیف 177ق ،در ایرن
گروه قرا می گیرد؛ با این تفاوت که از نظر زاویه دید و کانونسازی ،تاخی جلتاخی وزیرر را
در کانون مثبت خود قرار میدهد و به گونهای ،واکنشری اسرت در مقابرل روایرت طبقااتج
ناصی

اما عتوه بر  1روایت اصیل که ما آن را در سره سرنخ بررسری نمرودهایرم 9 ،روایرت
ایراصیل دیگر ،به نوعی در ییل این سه سرنخ قررار مریگیررد کره هرکردام ترکیر یرا
بازآفرینی روایت های پیشین هستند و به علت تکرار ،در این مقالره از یکرر آن را خروداری
کردهایم تاخی جب اکو ا ر فخرالدین ابوسلیمان (م 197ق) کره از نظرر سربک نوشرتاری و
لحن و بیان حماسی و اقتبا

از اشعار شاهنامه ،شباهت فراوان به روایرت جااع جلتوانلخی ج

دارد 1و در سرریر ترروالی حرروادث ،شرربیه جهانگشااا ججاانی اسررت ،در گررروه روایررتهررای
پیروزانگارانه قرار میگیرد در ادامه ،خوضةجلتصاا911( ،ق) هز روایتهای داسرتانوار قررار
میگیرد؛ ولی از آنجا که این ا ر در فاای ایرایدئولوژیک نگاشته شده و مؤلف هزء سنّیان

.1بناکتی،تاریخبناکتی؛روضةاولیااللبابفیمعرفةالتواریخواالنساب،ص.614
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دوازده امامی به حساب میآید 1،نگاه متعادلتری به وزیر دارد  2حبی السیر (941ق) نیرز
هزء روایتهای داستانوار قرار میگیرد این روایت ،بهویژه در آااز بخشهرا ،آراسرته بره
آرایههای لفظی ،چون :عبارتهای مسجع ،تشبیه و اسرتعاره اسرت 9و دادههرای تراریخی
هدید در آن کمتر دیده میشود و نگاه مؤلف به وزیر ،با تعص بیشتری همراه است
تحلیلِ انتقادیِ روایت ،مف ومی متفراوت از تحلیرلِ گفتمرانِ فوکرو1984( 4م) اسرت
تحلیل گفتمان فوکو که مدل مش ور آن در آرای فرکتف 1دیده میشرود ،ا رر را در سره
ساحتِ توصیف زبانی ،تفسیر زمینه و تبیین مورد بررسی قرار میدهد و در آن ،رابطه میانِ:
زبان ،قدرت و بافت اهتماعی و سیاسی موهود در ا ر تحلیل میشود

6

تحلیل انتقادی روایت که از تکنیکهای نقد ادبی و نقد داستان ب ره میگیرد ،میتواند
در نقد روایت های تاریخی و یافتن روایت اصیل و ایراصیل و هویداساختن چ رره پن ران
راوی در ورای حجاب زبان بهکار آید
در میرران پژوهشررگران ایرانرری ،دکتررر اسررماعیل حسررنزاده مقالرره «تحلیررل انتقررادی
روایتهای یورش ازان به خراسان» را بر اسا
بر اسا

همین نظریه نگاشته است

1

کاوش مؤلف ،هیچ گونه پژوهش نوینی در این موضوع نگاشته نشرده اسرت

بیشتر پژوهشها ،به همان راهی رفتند که نشان دهند ابنعلقمی وزیر ،در سقوط بغداد چه
نقشی داشته است دستاور چنین پژوهشهایی ،چیزی فراتر از روایتهرای راویران سرنّتی
.1جعفریان،منابعتاریخاسالم،ص.252
.2میرخواند،تاریخروضةالصفافیسیرةاالنبیاءالملوکوالخلفا،ج،3ص.234
.3خواندمیر،حبیبالسیرفیاخبارافرادالبشر،ج،2ص.334
4. Paul Michel Foucault.
5. Norman Fairclough.

.4فرکالف،تحلیلانتقادیگفتمان،ص53ـ.112
تحلیلانتقادیروایتهاییورشغزانبهخراسان،ص25ـ.51

.ر.ک:حسنزاده،

7
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نیست مؤلف کوشیده است روایت هایی را برگزیند که اوّالً ،منبع روایت دیگر راویان شرده
است و انیاً ،از نظر مرام مذهبی ،ن ایت افتراق بین آن ا موهود باشد تا نشان دهد چگونره
مسائلی از قبیل :اختتف مذهبی ،تجربه شخصی مؤلرف و یرا دوری و نزدیکری زمرانی و
مکانی به واقعه ،در روایت راویان تأ یرگذار بوده است
مفهوم نظری

روایت« ،توالی ادراکشدهای از وقایع است که به صورت ایراتفاقی با هم مرتبط هستند»

1

و همچنین ،آن را میتوان « توضیح تسلسل کرنشهرای آدمری دانسرت » 2فرضریه
نسبیتِ فرهنگیِ تاریخ که عینینگرییِ مورخانِ سنّتی را به چالش میکشد ،برر ایرن براور
است که «هر موضوعی در عصر خود ،خواسته یا ناخواسته ،از چشمانداز ارزشهای خود به
هامعه مینگرد در واقع ،داده های یک حاد ه ،حتی اگر در همان لحظه ،اتفاقافتادنِ آن
بت و ضبط گردند ،باز هم بازتاب آن بهناگزیر از اربال نگاه نویسنده و کات میگذرد »

9

در روایت ،نوعاً درههای از هعل و تصنع دیده میشود که معموالً در گفتوگوی خودهوش
وهود ندارد؛ به عبارت دیگر ،روایت ،ساختهوپرداخته است؛ به این معنا که تروالی ،تأکیرد و
سرعت در آن ،معموالً طرحریزی شده »

4

روایت ،مرز مشترک میان تاریخ و داستان است اگر دادههای تاریخی صرفاً اطتعرات
خام و انباشته گاهنامهای و تقویمی باشد ،آنگاه ما با تاریخ صِرف مواهه هستیم؛ امرا اگرر
این حوادث گامبه گام با روایت پیش برود و نقل حوادث با تکیه بر روابرط علرت و معلرول

شناسی؛درآمدیزبانشناختیـانتقادی،ص.14


روایت
.1مایکلتوالن،
.2رابرتز،روایتوتاریخ،ص .17
.3همان،ص.12
شناسی؛درآمدیزبانشناختیـانتقادی،ص.12


روایت
.6مایکلتوالن،
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باشد ،آنگاه تاریخ به ساحت روایت داستانی نزدیک شده است اینکه س م روایت در تاریخ
چه میزان است ،میان صاح نظران روایت تاریخ ،اختتف نظر است
گالی 1معتقرد اسرت« :روایرت و تراریخ ،دو پدیرده هدانشردنیانرد؛ بره سرخن دیگرر،
همانطورکه در تعریف پیرنگ داستان آمده است ،سیر منطقی حوادث یا همان وقرایع ،برا
توهه به روابط علت و معلولی ،پیرنگ بخشی از روایت را میسازد حال ،اگرر وقرایع را در
یک سیر منطقی توضیح دهیم ،آنگاه خواسته یا ناخواسته ،یک روایت داریم »

2

در نگاه دیگر ،تاریخ و روایت ،به یکدیگر بسیار نزدیک هستند؛ اما برختف نظر گالی
روایت ،یات تاریخ نیست؛ بلکه دادههای تاریخی ،مجموعهای درهموبررهم از وقرایعانرد و
این راوی است که به آنان شکل داستانی میدهد پل وین 9میگوید :وقایع ،واقعاً اتفراق
افتاده اند و این پیرنگ داستان است که به عنوان مسیری برای پیگری توسط راوی مطرح
میگردد و سپس ،خواننده ،با پیگیری این پیرنگ ،فکر میکند آنچه را کره اتفراق افتراده
است ،کشف کند »

4

داستان ،یعنی هر روایتری کره خصرلت سراختگی و ابرداعی آن ،برر هنبره تراریخی و
واقعیاش البه کند هنبه «ساختگی و ابداعی» ،خصلت مشترکی که در داسرتان ،بیشرینه
آن پسندیده است و در روایت تاریخی ،کمینه آن همانگونهکه وایت 1مریگویرد« :هریچ
زنجیره مقدری از وقایع یادداشتشده تاریخی ،نمیتواند بهخودیخود بهتن ایی داستانی را
برسازد حداکثر چیزی که این زنجیره میتواند به مورخ پیشن اد کند ،عناصر داستان است
اتفاقات به قیمت سرکوب یا هایگزینی تعداد مشخصی از آن ا و برهستهکردن تعداد دیگر،
1. Gallie.

.2رابرتز،روایتوتاریخ،ص.11
.6همان،ص.22

3. pual Veyne.
5. White.
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یا شخصیت پردازی ،تکرار مامون ،گوناگونی لحن و زاویره دیرد ،راهکرارهرای توصریفی
هایگزین و ختصه با همه تکنیکهای رمان و نمایشنامه ،به داستان تبدیل میشود »

1

هایدن وایت 2،واژه «طرحاندازی» را به کار مریبررد مرورخ بره سریر منطقری وقرایع
نمی پردازد و ناگزیر است بعای از وقایع را که برای او چشمگیرتر اسرت ،برهسرته کنرد و
بعای دیگر را ریزتر نماید چنین عملی ،بریشرک ،تراریخ را بره حروزه داسرتان نزدیرک
میکند

9

تحلیل انتقادی روایت ،در مرز میان نقد ادبی و تاریخ شناور است و این دو سبک را در
هم آمیخته و با استفاده از ابزار نقد ادبی و نقد تاریخی ،به سنجش روایتها مریپرردازد و
هدف آن ،رسیدن به اصالت روایتها ،بازشناسی روایت اصریل از ایراصریل و نشراندادن
میزان و چگونگی تغییردر روایتهاست
ا .روایتهای پیروزنگارانه
الف .روایت جهانگشا

در روایت ه انگشا (618ق) ،آنچه در نظر اوّل مخاط را حیرتزده مریکنرد ،تقرابلی
است که نویسنده بین «خلیفه» و «پادشاه» ایجاد می کند گویا این تقابرل ،نروعی تقابرل
هویت نژادی است روایت ه انگشا ،به هتکویِ مغول هویت ایرانری داده و او را برا لفر
«پادشاه» مینامد بیان خواهه به دلیل نزدیکی به صحنه واقعه ،بیشتر روایتمحور است و
حوادث را طبق یک توالی منطقی و معقول بیان میکند به همین سب  ،سیر توالی وقایع
را با یکر هزئیات و بیان روزهای وقایع ،بدون گسست یکر میکند و روایت او ،به گرزارش
نزدیک میشود ه انگشا هیچ گاه به طور صریح و بارز ،به تحلیرل علرل شکسرت خلیفره
نپرداخته است
.1میرصادقی،عناصرداستان،ص.21
.3همان،ص.22

2. Hiden white.
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از میان چ ار محور واقعه ،دو محور کانون میشود؛ کانون اوّل ،هتکوخان است که از
او با لف «پادشاه ه ان ماده امن و امان» 1یاد میکند روایت ه انگشا« ،پادشاهمحور» و
«فاتحانه» است؛ یعنی روایت او ،با خواست و حرکت هتکو همسوست پرس ،گرزارش او
قدمبهقدم با سپاه خان مغول پیش میرود و از ش ر بغداد و از اندرون قصر خلیفه ،گزارشی
نمیدهد
خلیفه ،محور محوشده ه انگشاست و نام او را بدون هیچ صفت شاخصی یکر میکند:
«ایلچی به خلیفه فرستاد و خلیفه انردک تحفره فرسرتاد » 2حتری مررا او را بریهریچ
برهستگی و با بیتفاوتی چنین گزارش میدهد« :کار او به آخر رسید »

9

دیگر محور محوشده ،وزیر است نامی از ابنعلقمیِ (م 616ق) وزیر به میان نمریآورد
و تن ا دو بار بدون صراحت ،از کردار بازدارنده وزیر سخن میگوید که بره خلیفره توصریه
میکند« :مال های بسیار ترتی باید کرد و عذر خواست و مرردی چنرد سرپاهی بایرد
فرستاد » 4از آنجا که مؤلف خود در هایگاه وزیر و مشاور هتکوسرت و برا وزیرر اشرتراک
طبقاتی دارد ،با توصیهها و تدابیر وزیر که میخواهد با پذیرش ایلری ،اائلره را بره فرهرام
برساند ،همرأی است
محور چ ارم که در روایت ه انگشا کانون میشود ،اطرافیان خلیفه هستند که با اصرار
بر خواستههای خود ،تدابیر وزیر را بیا ر میگذارند ه انگشا با برهستهکردن ایرن محرور
که دواتدار (م 616ق) و سلیمانشاه (م  616ق) از فرمانردهان نظرامی در آن قررار دارنرد،
هان خلیفه و وزیر را در فاهعه بغداد بری میکند وقتی به پیشرن اد وزیرر ،خلیفره قصرد
فرستادن مال به هتکو دارد ،ایشان میگوید« :چون مال بیرون برند ،رسوالن را بگیریم و
.1جوینی،جهانگشایجوینی،ج،3ص.282
.2همان .
.3همان،ص.211
.6همان،ص.281
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مال به دست مردم خود فرستیم و کار خود سازیم » 1ایرن مخالفرت مؤلرف ه انگشرا برا
امیران نظامی خلیفه ،شگفتانگیز نیست؛ زیرا مؤلف خرود در هیترت مشراوران هتکرو در
تتش است که با منطق اهل قلم و قبوالندن ایلی به خلیفه ،هزینههرای ایرن فرتح را بره
حداقل برساند؛ اما تتش امیران نظامی که منطق شمشیر است ،واقعه را به گونه متفراوت
رقم میزند
ب .روایت جامع التواریخ

از عنوان «قصه بغداد» که مؤلف برای روایت خود برمی گزیند ،پیداست که در روایرت
جاع جلتونلخی تألیف (117ق) ایر از وقایع و دادههای صرف تاریخی ،به هنبههای داستانیِ
روایت توهه شده است مؤلف از حوادث زمینهای که شاید تصرف بغداد را آسان میکند ،با
عنوان «فتنه بغداد» نام می برد؛ مانند حاد ه طبیعی سیل بغداد و اقدام دواتردار (م 616ق)
برای خلع خلیفه که با هوشیاری وزیر ناکام میماند؛ امرا از آنجرا کره مؤلرف هریچ گرزاره
تحلیلی در پیوند میان این وقایع ارائه نمیدهد ،این فرضیه در یهرن مخاطر پُررنرگترر
می شود که این وقایع هانبی را مؤلف تحت تأ یر تاریخنگاری عراقی ،صررفاً ه رت رونرق
سخن و زینت روایت خود و نزدیککردن آن به ساختار قصه و داستان ،افزوده است
اقتبا

اشعار حماسی فراوان از شا اعه فردوسی (416ق) در ساختار روایرت ،از دیگرر

نشانههای گرایش روایت به متن روایی ر ادبی است در ابتدا چنین به نظرر مریرسرد کره
مؤلف می خواهد که واقعه فتح بغداد را یک داسرتان حماسری ،و هتکرو را ق رمران ایرن
حماسه نشان دهد؛ ولی وقتی می بنیم اشعار حماسی حتی از زبان گروه مغلوب (خلیفه) نیز
بیان میشود ،این فرضیه کمرنگ میشود بیان سخنان حماسری از زبران گرروه مغلروب،
ختف بتات سخن و عدول از رعایت اقتاای حال کرتم اسرت کره بره سرخن آسری
میرساند
.1همان،ص.283
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رگه هایی از هویت ملی که در روایت ه انگشا دیده میشد ،در روایرت جااع جلتوانلخ ج

پُررنگتر دیده میشرود؛ چنرانکره واژه «ایرران» و «ایررانزمرین» را مکررر برهکراربرده
است خلیفه گفت« :چون اشارت کنم پراکندگان همع شوند ،بیشتر کار ایران بسازم و روی
برره کشررور تررورانزمررین ن ررم » 1و «موالنررا خواهرره نصرریرالرردین طوسرری (م 612ق) و
صاح سرعید عرتالردین عطاملرک (م 681ق) ،برا تمامرت سرتطین و ملروک و کبتّراب
ایرانزمین در بندگی بودند » 2او نیز بسران ه انگشرا هتکرو را «پادشراه» و «شر زاده»
خطاب میکند
در روایت جاع جلتونلخی هزئیاتی وهود دارد که در ه انگشا نیست داسرتان مخالفرت
خلیفه با در خواست حسامالدین عکره (611ق) ،حراکم کرمانشراه ،ه رت حمایرت از او و
سدکردن راه مغوالن ،تقاضای فرماندهان خلیفه ه ت کمک مالی سپاه و نیز امتناع خلیفه،
گسستهایی است که بر بی تدبیری و خسّت خلیفه تأکیرد دارد و در واقرع ،در ف رم ب ترر
روایت کمک میکند عتوه بر این ،اندک تفاوتهایی با روایت ه انگشا دارد سیر تروالی
روایات در ه انگشا ،منطقیتر بوده ،اعداد و ارقام هم به دور از ااراق است
زبان مؤلف ،به ویژه در توصیف عظمت لشکریان ،به زیرور ادبری آراسرته اسرت و ایرن
آراستگی سخن ،ارض اصلی مؤلف را میپوشاند کانونشدگی هتکو در جااع جلتوانلخی ج،
پُررنگتر از ه انگشاست مؤلف با آوردن اشعار حماسی و القاب و صفاتی چون «ش زاده»،
او را در قامت یکی از شخصیتهای حماسی ایران باستان برمیکشد
چ ره خلیفه بغداد نیز با وضوح بیشتری نمایان است شخصیت او ،بیاراده بره تصرویر
کشیده شده است و این شخصیتسازی ،از طریرق حکایرتهرا و گفرتوگوهرایی کره در
ه انگشا وهود نداشت ،صورت می گیرد؛ گاه ماطرب است و دست به دامن وزیر میشود
.1همدانی،جامعالتواریخ،ص .111
.2همان،ص.1221
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که «دفع این خصم قاهر در چیست؟» 1و گاه متوهم و مغرور میگوید« :از قاای مستقبل
متر

و افسانه مگو » 2شخصیت او ،از البهالی سخنان اطرافیانش هویدا میشود امرای

لشکر میگوینرد« :آنچره در ع رد پردرش بینردوختیم ،در زمران او فرروختیم او دوسرت
مسخرگان و مطربان و دشمن سپاهیان است » 9سرلیمانشراه (م 616ق) ر از فرمانردهان
بزرا خلیفه ر در درگاه هتکو میگوید« :خلیفه ،مستبد و بیسعادت است » 4گرچره ایرن
بدگویی همراهان خلیفه ،از او شخصیتی منفی نشان میدهد ،اما زبان و بیان ادبی نویسنده
ما را مطمتن نمیکند که این ،چ ره واقعی خلیفه است یا شخصیتسازی مؤلف
چ ره وزیر در این تاریخ ،تشخص خاصی نمییابد او تن ا در دو هرا حارور دارد :اوّل
آنجا که خلیفه را از فتنه دواتدار آگاه میکند و دیگر زمانی که مانع حمله عوام و رنرود بره
فرستادگان خلیفه میشود کانونشدگی اطرافیان خلیفه ،کمرنگتر از ه انگشاست؛ زیرا با
برهستهشدن شخصیت خلیفه ،کانونشدگی به سوی او هدایت میشود دواتدار ،تن ا فررد
نظامی است که شخصیت او برهسته میشود او به کمک رنود فتنهای به پا میکند و مانع
فرستادن اموال به اردوی هتکو میشود و مدام علیه وزیر توطته مینماید
 .2روایت انحطاطنگارانه (مغلوبِ ایدئولوژیمحور)
الف .روایت طبقات ناصری

طبقاتجناصی (611ق) ،روایت را به گونهای کامتً متفاوت شروع میکنرد و از انگیرزه
فزاینده هتکو (م 669ق) برای فتح بغداد ،ونامه ای که خان مغول قبل از حمله بره قرتع
اسماعیلیه (489ر614ق) به خلیفه نوشته و از او طل سپاه کررده برود و همچنرین تبرادل
.1همان،ص. 1222
.2همان،ص .1221
.3همان،ص.1222
.6همان،ص.1225
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پیکهای متعدد بین طرفین ،هیچ نامی به میان نمیآورد ابتدا از حاکمان منطقهای ایرران
که ایلی را پذیرفتهاند ،نام میبررد و بتفاصرله از بدرالردین لؤلرؤ (616رر611ق) ر ملرک
شیعهمذه موصل ر که شحنگی «کفار مغول» را پذیرفته ،سخن میگوید

1

با برهستهکردن صفت های ارزشی منفی که او در وزیر مریبینرد و بیران واقعره کررخ
(614ق) که در آن ابوبکر (م616ق) ،فرزند بزرا خلیفه شیعیان ،محلره کررخ را هترک و
فتک نمود و وزیر شیعه مذه از آن کینه به دل گرفرت و در صردد انتقرام برآمرد ،نشران
میدهد 2که او ،راوی حاکم فاتح نیست؛ بلکه گزارشگر ایدئولوژی مغلروبی اسرت کره بره
دنبال یافتن سب فاهعه از اندرون بغداد است به همین سب  ،توالی وقایع را بره گونرهای
در پی هم میآورد و حوادث هزئی و حاشیهای را برهسته میکنرد کره بره نتیجره مع رود
برسد
او راوی ایدئولوژی شکستخورده است؛ اما نمیخواهد شکسرت را برهراحتری بپرذیرد
پس ،حوادث را در درون پارهای از وقایع دیگر مری پیچرد ،ترا از تلخری شکسرت در کرام
مخاط اندکی فروکاهد از مقاومتهای مردم تکریرت و از شرجاعتهرای ابروبکر ،پسرر
خلیفه ،و سلیمانشاه ایوائی (م 616ق) سخن می گوید که در هیچ منبرع دیگرری نیسرت؛
«لشکر کفار را من زم گردانیده و کرت نخست کفار مغول را از حدود بغداد تا بره اصرف ان
تعاق نمودند »

9

گسست هدی در توالی وقایع طبقات ،زمانی هدی میشود که مؤلف ارسال سفیر برین
طرفین و تردد پیایی پیک ها را که مذاکرات مقدماتی پیش از هنرگ اسرت ،چنرین تعبیرر
می کند که وزیر ،مکرر به هتکو نامه نوشت و استدعای حرکت به هان بغداد کرد تأکید
.1جوزجانی،طبقاتناصری،ص.111
.2همان،ص .112
.3همان،ص.112
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بر نامههای وزیر و بیخبری خلیفه و اطرافیان ،سیر منطقری و عقتیری وقرایع را برر هرم
میزند
یکر گامبه گام وقایع و بیان علل آن که معنای ساده پیرنرگ روایرت اسرت ،در روایرت
طبقات دیده می شود او سیر حرکت سپاه مغول از همدان به کرمانشاه و از آنجا به بغداد را
که در روایت ه انگشا و هامع التواریخ ،از سه هب ه و با یکر دقیق هزئیات در روزحرکت،
تعداد نفرات و نام فرماندهانشان بیان شده است ،حذف نموده و روایت را به طور ناگ رانی
بیان میدارد؛ «ناگاه لشگر کفار مغول ،به حوالی بغداد رسیدند »

1

بیان مؤلف که از روایت گامبهگام حوادث فاصله میگیرد ،برای اقناع مخاط و توهیه
شکست خلیفه در پارهای موارد تقدیرگرایانه میشود وقتی خلیفه از قصر خرود بره بیررون
بغداد و سوی هتکو در حرکت است ،میگوید« :چون تقدیر آسمانی و قاای ربانی رسیده
بود ،به هیچ وهه منع آن مفید نیامد به عاقبت ،قاا تازیانه ق ر در عق موک ختفرت
میزد »

2

مؤلف در روایت خود ،از روایات مشکوک و اخبار نامتقن ب رره مریگیررد گرزارههرای
توهی ی چون« :یک روایت آنست »« ،بعض میگویند » و «واهلل اعلم باصح ا» 9،نشان
عدم اطمینان مؤلف به همخوانی مطال با امر واقع است
تقد گرایی و اسطورهسازی ،از دیگر ویژگیهای این روایت است مؤلف که نمیتواند
فروپاشی ختفت باعظمت بغداد را ر که به تبع آن ،بسیاری از باورهای مرذهبی نیرز فررو
میریزد ر بپذیرد با باور هبرگرایانه ،تعدادی از شخصیتها را در هالرهای از تقرد

قررار

می دهد؛ از همله ،در کنار بیان حردیثی از نیرای برزرا عباسریان کره سرقوط ختفرت را
.1همان.
.2همان،ص.114
.3همان،ص.117
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پیشبینی کرده بود ،داستانی را روایت می کند که دختر خلیفه که اسیر مغروالن اسرت ،در
ش ر سمرقند بر سر مزار یکی از اهداد خود بهدعا طل مررا مریکنرد و همران لحظره،
اهابت میشود این مرا خودخواسته که رنگوبویی از هبر دارد ،شخیصتهرا را فراترر از
زمان و تغیَرات آن نقش میزند و مخاط مفروض را همچنان باورمند نگاه میدارد
کانونسازی در طبقات ،بیش از آنکه از منظر زمانی و مکرانی شرکل گرفتره باشرد ،از
منظر «احسا » و «ایدئولوژی» است دو کانون بر محور تقابل ایدئولوژی در این روایرت
دیده میشو؛ خلیفه و همه هم مسلکان او در یک کانون ،و وزیر و همکیشان او در کرانون
دیگر قرار گرفتهاند کانون خلیفه بر محور «استم» ،و کرانون دیگرر برر محرور «کفرر»،
«الحاد» و «بد مذهبی» تعریف شده است در این تقسیمبنردی ،هتکروی کرافر در کنرار
وزیر رافای ،در تااد با خلیفه قرار میگیرند
از میان همه شخصیت های مؤ ر در روایت ،کمترین گزارههای زبانی ،درباره هتکرو و
خلیفه است این دو که طرفین دعوا و هر دو کنشرگران و کرنشپرذیران واقعره هسرتند،
کمترین نقش را در روایت بازی میکنند حاور اندک هتکو در روایت طبقرات ،نشرانگر
نگاه درونی مؤلف به واقعه فتح بغداد است او برای سقوط بغداد ،به دنبرال عامرل بیرونری
نیست؛ بلکه میخواهد از درون ش ر و اندرونی قصر ،عامتن فاهعه را هستوهو کند
خلیفه نیز به دلیل تقدیس و هایگاه معنوی ،دور از دستر

مؤلف قرار دارد اطرافیران

خلیفه به عنوان کانون مثبت ،در مقابل کانون منفی عمرل مریکننرد در میران اطرافیران
خلیفه ،چ ره فرد هدیدی برهسته میشود و از حاشیه به متن میآید و او« ،ابوبکر» پسرر
ارشد خلیفه است
علت برهستهسازی مؤلف از شخصیت ابوبکر ،آن است که او با پیشفرضِ یافتن علت
درونی برای سقوط بغداد ،به بیان روایت میپردازد و واقعه کرخ و قتل عام شریعیان بغرداد
( 614ق) توسط ابوبکر را عامل کینه و انتقام وزیر شیعی میداند تصویر مؤلرف از ابروبکر،
یک شخصیت حماسی و مقد

است او به اتفاق فرماندهان خلیفه ،به سپاه مغول حملره
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میکند و «لشکر کفار را من زم گردانید » وقتی وارد لشرکرگاه هتکرو مریشرود« ،هملره
ختیق از کافر و مسلمان استقبال کردند و شرط خدمت بجای آوردنرد » 1نرزد هتکرو برا
شجاعت سخنان درشت بر زبان میآورد که «ما را گمان افتاد که ترا اصل ،بزرا است
نه تو پادشاهی و نه مردی »

2

کانون دیگر این کتاب که شخصیت منفی نیز هست ،وزیر ابرنعلقمری اسرت مؤلرف
بیشترین گزاره ها را درباره او آورده است او از آااز روایت تا پایان آن ،حاور دارد مؤلرف
اعمال عدیدهای را به وزیر نسبت می دهد؛ با هتکو مخفیانره مکاتبره مریکنرد و او را در
حمله به بغداد تحریض میکند ،لشکر خلیفه را به اطراف میپراکند ،آب سد را به لشکرگاه
خلیفه میگشاید ،ابوبکر را با فری نزد هتکو میفرستد ،مانع فرار تاکتیکی خلیفه به بصره
میشود و در پایان ،دو سرنوشت خفتبار برای او حد

میزند« :دوستداران خلیفه ،وزیر

ملعون و شحنه کفار را بگرفتند قطعهقطعه کردند» و یا «هتکو گفت :خردمت مررا هرم
نشایی فرمان داد تا او را به دوزخ رسانیدند » 9اعمالی که مؤلف طبقرات بره وزیرر نسربت
میدهد ،سرمنشأ تمامی مورخانی قرار گرفته که با وزیر اختتف مذهبی داشتهاند بعای از
این گزاره ها ،همچون گشودن آب سد به روی سپاه بغداد و تسلیمکرردن خلیفره ،فقرط در
روایت طبقات آمده است
معموالً شخصیتسازی ،از اصطتحات داستاننویسی اسرت کره در نقرد روایرتهرای
تاریخی نیز از آن ب ره میگیرند شخصیتسازی در روایتهرای تراریخی ،بریش از آنکره
برآمده از روایت باشد ،برآمده از نوع رویکرد مورخ به آن شخصیت است؛ یعنری مرورخ بره
تناس یهنیت خود ،شخصیتها را به تصویر میکشد؛ هرچنرد شخصریتهرای تراریخی،
.1همان،ص.115
.2همان،ص.117
.3همان،ص.222
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هویت و موهودیت مستقل دارند و تصویر ارائهشده از آن توسط مورخ ،بخشی مربروط بره
واقعیت است و بخش دیگر به یهنیت مورخ بازمی گردد دخل و تصرف نویسنده تراریخی
در روایت ،در حدّ شخصیتپردازی باقی میماند مورخ با تأکید و تکرار ،به برهستهسرازی
عناصر شخصیت میپردازد
مؤلف طبقات همانگونهکه گروه خلیفه و فرزنردانش را تقردیس مریکنرد ،از وزیرر و
هممسلکان او تقد زدایی میکند او با بیان کلمات و همتت دعایی که بار عاطفی منفی
دارد ،دست به تقد زدایی میزند او  1بار صفت «ملعون» 4 ،بار «رافای» 2 ،برار «برد
مذه » و  1بار واژه «مرتد» را در توصیف وزیر بهکرار مریبررد هردف حملره نویسرنده،
مذه وزیر است در آااز روایت ،یک همکیش او را که در فتح بغداد تأ یر چندانی ندارد و
در حاشیه قرار دارد ،به متن روایت میآورد و برهسته مریکنرد« :ملرک موصرل کره او را
بدرالدین لؤلؤ گفتندی ر لعنته اهلل شحنه ر کفار مغول قبول کرده بود » 1این ملک موصل
که در اوّل روایت حاور دارد ،در میانه و پایان نیز دیده میشود آنجا کره مغروالن هسرر
عبور از دهله را از او میگیرند و زمرانی کره «مغروالن از کشرتن و زنردهبرودن خلیفره در
هرا اند ،به تدبیر ملک موصل در هامه خانه پیچیدند و لگد برر ترن مبرارک او زدنرد ترا
هتک شد »

2

یکی از تکنیک های مؤلف برای برهستهکردن شخصریت منفری وزیرر« ،همنشرینی»
است او با در کنار هم قراردادن وزیر با سپاهیان مغول ،او را در کنرار کفرار و همسران برا
ایشان می داند در ترکی سپاه هتکو ،گوید« :از همله خراسان و عراق ،سروار و پیراده از
کفار و مرتد و اسیر همع کرد و به استدعای وزیر رافای ،علیه العنه ،روی به بغداد ن اد »
 .1همان،ص.111
 .2همان،ص.118
.3همان،ص.113
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در های دیگر ،وقتی از مکاتبه پن انی وزیر بره هتکرو خبرر مریدهرد ،بتفاصرله از نامره
ترسایان بغداد مبنی بر وفاداری به خان مغول گزارش میدهد  1ایرن همنشرینی وزیرر برا
ترسایان ،در یهن مخاط وزیر را مرتد و بیرون از دایره استم نشان مریدهرد در پایران
روایت هم آنجا که بقیةالسیف هتکو که از همله دوستداران خلیفره هسرتند ،بره بغرداد
ویران بازمیگردند و «وزیر را قطعهقطعه کردند و هر آنچه از اتباع متعین به دست آمد و
ترسایان بغداد همله بگرفتند و به دوزخ فرستادند »

2

ب .روایت تاریخ خلفا

تاریخ خلفای سیوطی ( 977ق) ،با محوریت خلفای ه ان استم تألیف شده اسرت بره
همین سب  ،به طور طبیعی تاریخ او با محوریت مستقیم خلیفه شروع میشود نگاه او بره
خلیفه ،تا حدودی متعادل و به دور از تعص است مؤلف ،خلیفره را در صرفات اختقری و
اریزی می ستاید؛ اما در کار ملک و سیاست ،او را کامل نمیداند« :وکـانکریمـاحلیمـا

سلیمالباطنحسنالدیانة » ...در ادامره ،در مقایسره مستعصرم (647رر616ق) برا خلیفره
پیشین میگوید« :در هوشیاری و اراده و علو همت ،نظیر نداشرت » 9سرپس ،ضرعف و
نقص را متوهه اطرافیان خلیفه میداند دواتدار و شرابی را که توانایی اداره امور را نداشتند،
با خفاهی ،برادر خلیفه پیشین(مستنصر) (م 647ق) مقایسه میکند و آنگاه به انتقاد از وزیرر
میپردازد از تاریخ خلفا که با ساختار سالنامهای نگاشته شده ،انتظار نمریرود کره سراختار
روایی و توالی حوادث در آن رعایت شده باشد؛ اما با این همه ،تأکیدها و برهستهگیهرای
خاصی در این تاریخ دیده میشود که گویا برای اارراض خرام مؤلرف طررح شرده و برا
باورهای ایدئولوژی او مطابقت دارد
.1همان،ص .116
 .2همان،ص.222
.3سیوطی،تاریخالخلفا،ص.646

121

تحلیل انتقادی روایتهای سقوط بغداد به دست مغوالن

مؤلف ،تأکید بر نقش وزیر در برانداختن ختفت عباسی را ،به هدف او بررای تأسریس
حکومت علوی گره میزند و این سخن را بارها تکرار میکنرد؛ درحرالیکره ایرن ادعرا در
هیچکدام از روایتهای پیشین نیامده است« :وحریصعلیازالةالـدواةالعباسـیةونقلهـا

الیالعلویة » 1مؤلف ،از موقعیتهای زمانی مقد

و واژگران تراریخی کره برار عراطفی ر

مذهبی دارد ،ه ت پُررنگکردن تقابل مذهبی میان دو کانون خلیفه و وزیر ب ره میگیرد؛
درحالیکه در راوی ناظر واقعه (خواهه نصیر) (م 612ق) ،زمان رسیدن هتکو به دروازه بغداد
را  11محرّم ،و ورود به این ش ر را  28محرّم یکر میکند مؤلفِ تاریخ خلفا برر روی واژه
«عاشورا» تأکید میکند تا تداعی و تقابلی از عاشورای شیعیان نقش بزند که باور وزیر برر
آن است و نیز در یهن مخاط  ،قتل عام بغداد را کیفری از عاشورای شیعیان هلروه دهرد
که به دست وزیر مکافات شده است؛ «مغوالن با راهنمایی وزیر ر لعنره اهلل ر روز عاشرورا
وارد بغداد شدند » 2با همنشینی واژه «وزیر» و « عاشورا» ،این تداعی و تقابرل بیشرتر
نمایان میشود همچنین ،اارت ش ر بغداد را که در روایات دیگر روزهای اندک یکر شده،
با واژه معنادار و تأملبرانگیز «اربعین» یکر میکند که عتوه بر داشتن بار تقدیس ،خرالی
از ااراق نیست؛ «استمر القتال فی ا نحو اربعین یوما » 9این ااراق ،در آمار کشتههای بغداد
نیز دیده می شود که در روایت مورخانِ پس از او نیز تأ یر گذاشته است؛ « تعداد کشتگان،
به بیش از یک ملیون تن رسید »

4

چنان نگاه مؤلف معطوف به حوادث درون قصر و اختتفات ایدئولوژی و درون ساختار
ختفت است که تقریباً هیچ نشانی از کنشگر اصلی روایت و محوریترین کانون نیست؛ از
.1همان،ص.644
.2همان،ص.671
.3همان،ص.672
.6همان.
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هتکو به گونهای کمرنگ سخن می گوید که گویا او نه پادشاه مغول ،بلکه یرک فرمانرده
گمنام لشکر تاتار است؛ «وصل التتار الی بغداد و هم مائتا الف و یقدم م هتکو »

1

ج .روایت شذرات الذهب

مؤلفِ شذرات ،روایت خود را مشابهِ تاریخ خلفا میداند و صرفات نیرک هبلّری و یاتری
خلیفه را که بار اختقی دارد و هیچکدام به سیاست و کار ملک مرتبط نیست ،برمیشمارد؛
«کانحلیماکریماسلیمالباطنقلیلالرایحسنالدیانة 2» ...سپس ،علت مرا خلیفره را
وزیر می داند که قصد داشت حکومت علوی را هانشین خلیفه کنرد مؤلرف ،پرس از آنکره
ات اماتی چون :نامهنگاریهای پی درپی وزیر به هتکو ،پیشن اد ازدواج دختر هتکو و پسر
خلیفه را بیان میدارد ،آمار گشتگان بغداد را با ااراق فراوان 1877777 ،تن بیان میکنرد؛
«فبلغواألفألفثمانةألف » پس از آن ،از سره ترن از شراعران عررب ،اشرعاری را نقرل
میکند که درونمایه آن ،نکوهش وزیر ،سوا خلیفه و مردمان بغداد است

9

توصیف مقدماتی نویسنده در باب خلیفه قبل از ورود به روایت ،سوگیری او را در ادامه
روایت نشان میدهد مؤلف ،در یکر صفات خلیفه سعی دارد سلسله راویان را یکر نماید و
سخن خود را مستند نشان دهد؛ اما در گزارههای تعیینکننده روایت «وإنّـهیقـیمخلیفـة

علویا» 4،سخن خود را به راوی قه مستند نمیکند برای پیشرفتن روایت با خواستههای
مؤلف ،بخش های م م مانند درخواست هتکو از خلیفه برای اعزام نیرو ،همه حذف شرده
است
مؤلف ،وزیر را در کانون منفی روایت قرار می دهد و تقریباً در بیشتر موارد ،نام وزیرر را
با یک صفت و یا همله دعایی منفی همراه میکند و با الفاظی چون« :قاتله اهلل»« ،قبحه
 .1همان،ص.671
.2حنبلی،شذراتالذهبفیاخبارمنذهب،ص.647
.3همان،ص.641
.6همان،ص.648
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اهلل» و «ال رحمه اهلل» ،از وزیر تقد زدایی میکند و در پایران ،او را در هایگراه اتمران
هتکو قرار میدهد؛ «صار مع م فی صورة بعض الغلمان و مات کمدا الرحمه اهلل علیه »

1

آنچه نگرش ایدئولوژی مؤلف را به واقعه مبرهن میکند ،یکر و برهستهکردن نرام حراکم
موصل است که او نیز هممذه وزیر و در فتح بغداد مغوالن را یراری مریدهرد؛ «فأخرذ
صاح الموصل ی یی لتتار األقاعات » 2مؤلف برای برانگیختن حسّ عاطفی مخاطر 9 ،
شعر از شاعران به عنوان توصیف همدالنه یکر میکندکه این اشرعار ،خرالی از یمّ وزیرر و
مدح ختفت نیست این اشعار ،نه ه ت حکمتآموزی و عبررتگیرری ،بلکره بره منظرور
ه تبخشی احسا

و عاطفه مخاط با هدف نویسنده یکر شده است

 .3روایت داستانوار
الف .روایت تاریخ وصاف

آنچه روایت تاریخ وصاف (116ق) را نسبت به روایتهای پیشرین متفراوت مریکنرد،
بخشهای افزودهشده بر ساختار روایت است بخشهایی در آااز ،میانه و پایان روایت یکر
شده که ارض آن ،نه روایت تاریخ ،بلکه شامل ااراضی است که نویسنده آن ا را مدّ نظرر
دارد با فاصله گرفتن مورخ از زمان و مکران واقعره ،او از یرک گزارشرگر ،بره راوی بردل
می شود گویا دیگر اصل روایت ،اهمیت خود را از دست داده است و چگونه روایتکرردن،
م م است ااراضی چون :هذابیت متن ،عبرت پذیری مؤلف و اهداف اختقی ،از فواید این
حکایتهای افزودهشده است
توصیفی از زیباییهای طبیعی ،باغها و عمارت های بغداد ،شررحی از مردار
ش ر و آماری از کثرت نفو

و بقراع

دانش پژوهان و دانشمندان ،توصریفی از شروکت و عظمرت

خلیفه و ناز و نعمت او ،تعداد خادمان او ،بیان داستانی که چگونه در آستان بارگاه او سنگی
.1همان،ص.672
.2همان،ص.648
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بسان حجراالسود انداخته بودند که ملوک ه ت تشرف باید بر آن سنگ بوسه میزدند ،در
ابتدای روایت آمده و اشعاری از وزیر در تألم او از واقعه کرخ 1کره در میانره روایرت دیرده
میشود و سپس ،یکر داستانی از حوضهای پُر از سکه خلفای بغداد 2،نماز با گریه تاررع
خلیفه در اردوی هتکو ،دستور خان مغول به زر خوردن خلیفره ،بیران قصره ابرنعمرران
بیمقدار که شحنه بغداد شد و داستان صفیالردین عبردالمؤمن نوازنرده کره از بامرداد ترا
شامگاه بر آستان هتکو بربط نواخت و کس بره او اعتنرایی نکررد 9،همگری بخرشهرای
افزودهشده در روایت تاریخ وصاف است این بخشهای افزودهشده ،نوعی امکانات زبرانی
است که هابههایی زمانی را ممکن میسازد هابههایی زمانی ،خرامّ انسران اسرت و بره
توسط زبان صورت میگیرد و عبارت است از« :نوعی توانایی زبانی برای ارهاع به اشیا یرا
وقایع که از نظر زمانی و مکانی ،از گوینده و مخاط دور هستند »

4

نویسنده از این حکایتهای الحاقی و داستان های درون روایرت ،بره طرور مسرتقیم و
صریحتر تحلیلی ارائه نمی دهد؛ اما مخاط به کنایه از توالی و همنشینی این حکایات ،به
پندآموزی و عبرت گیری کره هردف اختقری نویسرنده اسرت ،مری رسرد شراید داسرتان
صفیالدین بربط نواز ،کنایه خموشی و سکوت موسیقی زنردگی در برابرر نراقو

مررا و

هنگ باشد حکایت ابنعمران بیمقدار «که خط و کترابتی برس ابتردایی داشرت» و بره
شحنگی بغداد رسید ،تمثیلی کنایهوار از بر صدر نشستن افراد فرومایه در انقتبهای زمانه
است در هر صورت ،روایت تاریخ وصاف ،نمونه بارز سبک تاریخنگاری عراقی اسرت کره
زیور کتم و گوهر معنا و اختق ،بر ساختار و توالی روایت ،ارهحیت دارد
.1وصافالحضرة،تاریخوصاف،ص .26
.2همان،ص.21
.3همان،ص21ـ .33
شناسی؛درآمدیزبانشناختیـانتقادی،ص.15


روایت
.6مایکلتوالن،
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در روایت تاریخ وصاف ،از  4محور ،تن ا  2محور (خلیفه و وزیر) کرانون مریشرود و از
هتکو و اطرافیان خلیفه ،نشانی دیده نمیشود با حذف دو محرور اصرلی ،در سریر تروالی
روایت گسستی ایجاد میشود و سیر منطقی روایت بر هم میخورد با کانونشدن خلیفه و
وزیر ،مورخ ،واقعه بزرا و «فرامنطقهایِ» حمله هتکو را بره یرک اخرتتفِ محلری فررو
میکاهد با تأکیدی که نویسنده بر صرفتهرای اختقری چرون کینره و حیلره در وزیرر و
سادهلوحی و بطالت در خلیفه میکند ،نشان میدهد مؤلف عرتوه برر اینکره علرل واقعره
بزراِ فتح بغداد را کوچک و شخصی می داند ،همچنین ،مخاط را به پندآموزی و دوری
از چنین ریایل اختقی دعوت مینماید
این کانونشدگی خلیفه و وزیر و حذف دیگر محورها ،روایت مؤلف را به نگاه کلیشهای
و تکراری اختتف وزیر و خلیفه که ارض از آن ،بیشتر هنبره سررگرمی و عبررتآمروزی
برای مخاط دارد ،شبیه میکند
مؤلف ،ابتدا خلیفه را به اوصافی چون ناز و نعمرت و کثررت امروال و یخرایر توصریف
میکند؛ اما بتفاصله از عیش و طرب او با مطربان خوشآواز و کنیزکران زیبرارو و ل رو و
لع  ،سخن میگوید او سادهلوحانه با تعج می پرسد :سپاه مغول چگونه از کوه حمررین
عبور خواهد کرد؟ 1و پس از شکست ،هبرباورانه در نماز ،آیه تؤتی (تبؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ
تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ) را میخواند

2

در نگاه مؤلف ،به وزیر نیز تعص خاصی دیده نمیشود ابتدا وزیر را به صفات نیکری
میستاید؛ «او فاضلی مبرز بود و کرمی هبلّی و وسعت نظری اریزی داشرت » برا وهرود
تفاوت مذهبی که بین مؤلف و وزیر است ر «که در تشیع ،اعتقادی راسخ داشرت» 9ر او را
.1وصافالحضرة،تاریخوصاف،ص .27
.2همان،ص .32
.3همان،ص.23
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به دلیل مذه طرد نمریکنرد ،نامرهای از وزیرر مریآورد و آن را نشران کمرال فارل و
بتات او می داند با اینکه او از صفات هبلّی و اریزی نیک وزیرر سرخن مریگویرد ،امرا
نقش او را در فتح بغداد کمرنگ و انکار نمیکند و بر این باور است که «او در صدد حیلره
و فری برآمد تا چگونه خلیفه و اتباع او را از دم تیر گذرانرد » 1و از رسروالن پریدرپری
وزیر نزد هتکو و اظ ار بندگی سخن میگوید ،پیشن اد ااواگرانره ازدواج دخترر هتکرو و
پسر خلیفه را برای فری خلیفه مطرح میکند و پس از تسلیمکردن خلیفه بره هتکرو بره
سب خیانت به ولیامر خود ،از هان هتکو طرد گردید و زیردست ابنعمرران بریمقردار
شد

2

ب .روایت الفخری

روایت الفخری ،تألیف 177ق ،یک روایرت واکنشری و دفراعی اسرت او برا اطرتع از
ات اماتی که مورخان به وزیر نسبت می دهند ،ه ت دفاع از او و پیراسرتن دامرن وی ،بره
نگارش روایت خود اقدام کرده است اینکره مؤلرف قبرل از ورود بره روایرت فرتح بغرداد،
به مناسبتی و پس از اتمام روایت ،بخش مفصلی در شررح و توصریف سریرت نیرک وزیرر
مینگارد ،نگاه مثبت مؤلف او را به وزیر نشان مریدهرد همنشرینی حراکم شریعهمرذه
موصل در کنار وزیر در این یادکردها ،نشان میدهد که مؤلف آگاهانه و عمداً و در واکنش
به روایتهای دیگر ،چنین تأکید و برهستهسازی میکند؛ «با هریک از دانشمندان که بر او
وارد میشد ،مانند خردمندی هوشیاری ورزیده به گفتوگو مینشست و نیز بدرالدین لؤلؤ،
حاکم موصل ،با آنکه امّی بود و از خواندن ب ره نداشت ،بر مجالست با فارت و بحرد در
اشعار و حکایات ،معانی دلپسند استنباط میکرد »
.1همان،ص .26
.2همان،ص .32
.3ابنطقطقی،تاریخفخری،ص.22
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مؤلف ،روایت خود را با توصیفی از احوال خلیفه پایان میبرد و از او به عنوان «آخرین
خلیفه خوشگذران» که پیوسته در ل و و لع بود ،نام میبرد  1سپس ،اطرافیان خلیفره را
نیز در این افلت و ناآگاهی شریک میداند؛ اما وزیر را استثنا میکند 2و اعتدال و عردالتی
که مؤلف در توصیف خلیفه بهکار میبرد ،بیسابقه است از سویی ،او را در صفات شخصی
میستاید« :مردی خیرخواه ،متدیّن ،نرمخو ،سبکروح ،عفیف اللسان و » 9همچنین ،دو
حکایت در میان روایت نقل میکند که اوّلی به م ربانی و دلرحمی خلیفه ،و دیگرری بره
اهتمام او در برآوردن حاهات مردم اشاره دارد و از سوی دیگر ،او را در صرفات حکمرانری
ناتوان میداند؛ « ناتوان و بیاراده بود ،همه در او طمع میکردند در نفو

هیبتی نداشت

و از حقایق بیخبر بود » 4این نکوهش پس از مدح ،خلیفه را در کانون منفی ایرن روایرت
قرار می دهد روایت الفخری ،تن ا روایتی است که در آن به هر  4محور واقعه اشاره شرده
است
به هر  9فرزند خلیفه اشاره میکند و به کنایه میگوید« :بیشتر خلفا را عادت برر ایرن
بود که فرزندان و خویشان خود را همواره در حبس نگاه مىداشتند و این سرنّت ،ترا آخرر
دوران مستنصر برقرار بود چون مستعصم به ختفت رسید ،سه فرزند خود را آزاد گذاشرت
و ایشان را زندانى نکرد » بدین طریق ،فتنه کرخ واقع شد  1به دیگر اطرافیان خلیفره ،بره
طور ضمنی اشاره ای دارد که« :همچنین ،ندما و اطرافیانش همگى با وى پیوسته ارق در
لذات و خوشگذرانى بودند و صتح وى را در نظر نمىگرفتند؛ چنران کره در امثرال آمرده

.1همان،ص .41
.2همان .
.3همان،ص .42
.6همان .
.5همان،ص .664
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است :احمق به فریاد گوش نمىدهد » 1وقتی وزیر خلیفه را پرهیز میدهد و مریترسراند،
می گویند« :وزیر بدان ه ت امر را بزرا هلوه مىدهد که بازار خویش را گرم کنرد و بره
ب انه لشکرکشى ،سیل اموال را به سوى خویش روان سازد »

2

هتکوخان را نیز به هوشمندی و آمادگی میسرتاید؛ «هرچره دربراره سرلطان هتکرو
هوشمندى و آمادگى شنیده مىشد ،بر عکس آن ،از ناحیه خلیفه اهمرال و درمانردگى بره
ظ ور مىپیوست و خلیفه و این دولت را ر که خدایش توفیق نیکوکارى دهد و مرتبهاش را
بلند گرداند ر آنچنانکه باید ،نمىشناخت »

9

اما محوری ترین کانون روایت الفخری ،وزیر است و تمام سعی او برر ایرن اسرت کره
هان وزیر را از هر حید بری بداند بدین طریق ،بره روشهرای گونرانون او را برهسرته
میکند و صبغه تشیع او را با زیرکی و افتخار پُررنگتر میکند هز الفخری ،کسی به لق
و کنیه وزیر اشاره نکرده است «مؤیدالدین» لق  ،و «ابوطال » کنیه اوست معانی لغروی
و تار یخی این دو واژه که در آن مستتر است ،برای مؤلف اهمیت دارد بر مؤیدالدین تأکید
میکند؛ زیرا او را یاریگر دین خدا میداند؛ نه نابودگر آن بر «ابوطال » اشاره میکند کره
ایمان او در صدر استم ،محور بحد اختتف است؛ «مؤیدالدین ابوطال محمدبنالعلقمرى
الوزیر ،این بیتى بسیار نیکوست؛ زیررا شراعر ،لقر و کنیره و اسرم و اسرم پردر و شرغل
ابنعلقمى را در آن همع کرده است »

4

داداه مؤلف در زدودن رنگ ایدئولوژی از واقعه بغداد ،زمانی هویداتر میشود که او در
چند موضع از روایت خود ،وزیر و حاکم شیعهمذه موصل را در کنار هم تکریم میکنرد
از ملک موصل که مت م به همکاری با مغوالن است ،اینگونه دفاع میکنرد« :زمرانى بره
.1همان،ص .22
.2همان،ص .668
.3همان .
.6همان،ص .652
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بدرالدین لؤلؤ ،حاکم موصل نامه نوشته ،از او گروهى مطرب و نوازنده خواسرت و ایرن در
همان وقت بود که فرستاده سلطان هتکو نیز نزد بدرالدین لؤلرؤ آمرده ،از وى درخواسرت
منجنیق و آالت حصار مىکرد »
بدرالدین لؤلؤ گفت« :به خواستههاى این دو نفر بنگرید و بر استم و مسلمانان گریره
کنید » مؤلف با این بیان ،کمک حاکم موصل به مغوالن را انکار نمیکند؛ اما میخواهد او
را ناچار و ناگزیر نشان دهد مؤلف قصد ایجاد تقابل و تااد مذهبی بین خلیفره و وزیرر را
ندارد و از عملکرد کانونهای مقابل ،کنایهوار سخن میگوید و بهنرمی میگذرد در وهره
تسمیه فرزند ارشد خلیفه به «ابروبکر» و نقرش او در واقعره کررخ مریگویرد« :امیرکبیرر
ابوالعبّا

احمد که مردم او را ابو بکر مىنامیدند بلکه بدین سب او را ابوبکر نام ن ادنرد

که چون محلّه کرخ اارت شد ،آن را بدو نسبت داده ،گفتند :احمد بدان امر اشرارت کررده
است و این خود ،ا رى زشت بود »

1

مؤلف برای بیطرف نشاندادن خود ،عتوه بر حکایت هایی که در مردح خلیفره یکرر
کرده ،چندین بار به اشعار شاعران عرب تمثل هسته تا خود را در درد و ارم مرردم بغرداد
شریک کند و با ایشان همدلی نماید؛ هرچند با بیتفاوتی از کنار مرا خلیفه عبور میکند؛
«او و دو فرزند بزرا و میانهاش را به «یاسا» سپرد » 2اما زیرکانه بره کشرتار وحشرتناک
مغوالن اشاره میکند و از یکر هزئیات خودداری میکند؛ «چندان زخمى و کشتار و تراراج
کردند که مجمل آن داستان ،بر گوش گران مىآیرد؛ ترا چره رسرد بره آنکره مشرروحاً و
بهتفصیل نگاشته شود »

.1همان،ص .664
.2همان،ص .652
.3همان.
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نتیجه

از میان روایتهای پیروزانگارانه ،روایت ه انگشا که در آن ،راوی ،ناظر و گزارشگر واقعره
است و وقایع با سیر و توالی منطقی پیش میرود ،اصیلتر به نظر میرسرد و ترأ یر آن در
روایت هایی چون هامع الترواریخ و تراریخ بنراکتی مشر ود اسرت در میران روایرتهرای
انحطاطنگارانه ،تقدم زمانی ازآنِ روایت طبقات ناصری است و بسریاری از گرزارههرای او،
به ویژه در باب نقش وزیر در سقوط بغداد ،با اندکی تعدیل در روایرتهرای تراریخ خلفرا و
شذرات ،تکرار شده است در روایتهای داستانوار نیز تاریخ وصاف ،روایتی پیشرو اسرت
بیشتر فااسازیهایِ اوّل روایت و حکایتهایی که او برای نخسرتینبرار در روایرت خرود
آورده ،در روایتهایی چون خوضةجلتصاا و بعدها در حبی جلتسیی و تااخی جلتاا ج برا تغییراتری
تکرار شده است
در روایت های پیروزنگارانه ،توالی و سیر منطقی روایت ،بیش از دیگر روایتها رعایرت
شده است و تقریباً گسست چنردانی ،هرز مروارد انردک در روایرت هرامع الترواریخ ،دیرده
نمیشود بیشترین گسستها ،در روایتهای داستانوار و انحطاطنگارانه است که در اوّلی
در ه ررت هنبررههررای اختقرری و تفریحرری ،و در گررروه دوم بررا هرردف برهسررتهسررازی و
کانونسازی صورت میگیرد
هر اندازه روایتها از زمان فتح بغداد فاصله میگیرد و متأخرتر میشود ،ااراقها و امور

شگفتانگیز در روایتها بیشتر می شود؛ مثتً در خصوم آمار کشتگان ش ر بغداد ،تراریخ
خلفا «ألفألفنسمة» ،و شذرات با ه ش خیرهکننده «ألفألـفثمانـةألـف» را مطررح
میکند
پایگاه اهتماعی و طبقاتی راویان ،در سوگیری آن ا و ه تبخشیدن به روایرت ،عامرل
تعیینکننده است راویان ه انگشا و هامع التواریخ که وزیر هستند ،وزیر را در کانون مثبت
قرار داده اند راوی الفخری نیز توهه خاصی به مقام وزارت دارد و «از محسنات کتراب او،
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آن است که پس از یکر وقرایع ختفرت هرر خلیفره یرا پادشراهی ،از وزرای آن هرم نرام
میبرد»1و بیشترین ادله را ه ت دفاع از وزیر بیان میدارد
م متر از پایگاه اهنماعی و طبقاتی ،گرایشها و دلبستگی های مذهبی و عقیدتی نیرز
در سوگیری راویان نقش دارد؛ بهگونهایکه راویان اهلسنّت با گرایشهای تندروانه حنفی
و حنبلی ،شخصیت سیاهی از وزیر ترسیم نمودهاند و خلیفه را تقدیس کرردهانرد و راویران
شیعی هان وزیر را از هرگونه خیانت ،بری دانستهاند
حوادث و عوارض بیرونی که برای راوی رخ داده نیز در رویکررد مؤلرف ،مرؤ ر اسرت
من اج سراج ،مؤلف طبقات که بیشترین ستیز و لعن و نفرین را متوهه مغروالن مریکنرد،
خود «در سال 622ق به فرمان پادشاه اور نزدیک ملک نیمروز به سفارت رفت چنردین
بار اسیر مغوالن شد و از چنگ ایشان گریخته است »
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اگر تاریخ را به معنای شناخت وقایع م م بدانیم ،هر اندازه کره وقرایع تراریخی طیرف
عظیمی از تغییرات وگسست ها را شامل شوند ،به همان اندازه م م هستند از آنجا که فتح
بغداد ،محور و قط ایدئولوژی و سیاسری ه ران اسرتم را در فارای هغرافیرایی وسریع
دگرگون کرد ،نیراز بره دیردی کرتننگرر و فرامنطقرهای دارد هرر مرورّخ ،تحرت ترأ یر
دلبستگیهای شخصی و مؤلفههای فرهنگی ،از زاویه دید خود به وقایع تاریخی مینگرد
هرچه دلبستگی مورّخ به یکی از سطوح شرشگانره :شخصری ،محلری ،منطقرهای ،ملری،
بینالمللی و هستیشناسانه بیشتر باشد ،از همان زاویه دید وقایع را بررسی میکند
در میان روایتهای مورّخان استمی ،روایتی که از هرگونره هانر داری ایردئولوژی و
شخصی دور باشد و با نگاهی کتن و فرامنطقهای به موضوع نگریسته باشد ،کمترر دیرده
می شود؛ نگاهی که فتح بغداد را نه یک حاد ه مجزا و گسسته ،بلکره علرل آن را از درون
.1عزیزاهللبیات،شناساییمنابعومآخذتاریخایرانازآغازتاسلسلهصفوی،ص.122
.2همان،ص.168
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بغداد و قصر خلیفه هستوهو کند و حلقهای از وقرایع زنجیررهای بدانرد کره از ترکسرتان
شروع شده و تا ماوراء الن ر ،ایران و شامات کشیده شده است
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مطابق هدول فوق ،مشخص میشود کره :اوّالً ،دوری زمرانی و مکرانی مؤلفران بره
واقعه ،یکی از عوامل م مّ عدم مطابقت روایت با واقعیت است و انیراً ،عوامرل گونراگون،
سب گسست در بیشتر روایتها شده است و باألخره ،مذه و شغل مؤلف ،در هان داری
او از یکی از کانونهای روایت ،دخیل است
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