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نگاهي به تاريخ جهان از ديد دانشمندي مسلمان
سيد علي آلداود
نظامـالتواريخ  ٬قاضي ناصرالدين بيضاوي ٬به کوشش مـيرهاشم مـحدّ ث ٬انـتشارات
بنياد موقوفات دکتر محمود افشار ٬تهران ) ١٣٨٢چاپ جديد( ٬بيستوهشت ١٦٥ +
صفحه.
تاريخنگاري و اطالع بر سرگذشت جهان در دنياي اسالمي تا پيش از نگارش تاريخ االمم و

الملوک تأليف محمدـبن جريرـطبري )وفـات (٣١٠ :رونـق و رواج نـداشت؛ آنـچه بـود
پارهاي قصهها و داستانهاي تاريخي مندرج در داستانهاي پيامبران و بيشتر آنها فـاقد
مآخذ متقن بود .از آن پس ٬طبري تاريخ جهان را بر مبناي روايات و احاديث اسالمي و
برخي اطالعات و يافتهها از منابع ديگر تدوين و تکميل کرد و رشته حوادث را تا سال
 ٣٠٢هجري گزارش داد .در ادوار بعد ٬به تقليد از او ٬تواريخ متعددي در شرح حوادث
جهان از روزگار آفرينش آدم تا عصر مؤلفان به زبان عربي پديد آمد .امّ ا ٬در زبان فارسي٬
نخستين اثر ترجمه همان تـاريخ طـبري بـود کـه ٬چـند دهـه پس از تأليـف آن ٬در عـصر
سامانيان ٬به تشويق و نظارت و سردبيري ابوعلي بلعمي ٬وزيـر دانشـمند ٬بـه پـارسي
درآمد .اين ترجمه جزو کهنترين آثار بهـجاـمانده زبان پارسي است امّا نسخ خطّ ي متعدد

آن دستخوش تغييراتي گشته و تا کنون دستنويسهاي کهن آن به گونهاي دقيق شناسايي
نشده است.
پس از ترجمه تاريخ طبري  ٬چند اثر ديگر در تاريخ عمومي به زبان فارسي نوشته شد.
در شمار اين تأليفات و يکي از مشهورترين آنها نظامـالتواريخ اثر قاضي بيضاوي ٬دانشمند
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مفس ر و متکلّ م معروف شافعيمذهب قرن هفتم هجري است .مؤلف نـظامـالتـواريـخ ٬
و ّ
قاضي عبداهلل بن عمر بن محمد مشهور به ناصرالدين بيضاوي از قضات و فقهاي معروف
مفس ر و متک ّل م اشعري ٬در اوايل قرن هفتم در بيضاي فارس متولد شد .خاندان
فارس و ّ

او همگي از بزرگان و ناموران عصر خود بودند و وي ٬در چند جاي نظامـالتواريخ  ٬به نام و
مقام و مرتبت علمي و اجتماعي آنان اشاره کرده است .پدرش ٬امامالدين عمر بن محمد
بيضاوي ٬قاضي القضات شيراز در عهد ابوبکر بن سعد سلغري بود و قاضي نخست نزد
پدر درس خواند و به تدريج به تکميل معلومات خود پرداخت .او ٬در سالهاي نخست
زندگي ٬در شيراز به سر ميبرد ٬سپس در تبريز رحل اقامت افکند و در همانجا به سال
 ٦٨٥درگذشتّ .ام ا برخي ديگر وفات او را در بين سالهاي  ٧٠٨تا  ٧١٩ذـکر کردهاند.
شـد االزار  ٬تـاريخ گـزيده ٬
تفصيل احوال وي در بـيشتر کـتب تـاريخي و رجـال از جـمله ّ

حبيبـالس َير و منابع ديگر آمده است.
ّ

از قاضي بيضاوي تأليفات متعددي در منطق ٬فقه ٬اصول فقه ٬تفسير قـرآن  ٬کـالم و

عقايد و تاريخ بر جاي مانده؛ امّ ا مشهورترين اثر وي در تفسير قرآن  ٬موسوم به انوار التنزيل

بيشتر شهرت مؤلف مرهون همين اثر
و اسرار التأويل  ٬معروف به تفسير بيضاوي است و
ِ
اوست .جز آن ٬از وي کتابهاي ديگر چون غاية القصوي  ٬شرح مصابيح  ٬منهاج  ٬طوالع  ٬مطالع

و چند اثر ديگر باقي مانده است .کثرت تأليفات او در رشتههاي گوناـگون نمودار دانش
فراـگير و دايرة المعارفي اوست .با آنکه آثار او را نميتوان در زمره تأليفات اصيل به شمار
بيشتر مطالب را از منابع پيش از خود برگرفته ٬و از آنـها الهـام يـافته ٬امّـا در
آورد و او
ِ
تأليف آنها با سبکي نو و تازه نهايت استادي را به کار برده است.
تلخيص مطالب و
ِ
ِ

نوشتهها و آثار متعدد بيضاوي همه به زبان عربي است .فقط اثر تـاريخي او يـعني

نظامـالتواريخ به فـارسي نگـارش شـده است .قـصد او از تأليـف ايـن اثـر مـوجز تـدوين
خالصهاي از تاريخ جهان از آفرينش آدم تا روزگار مؤلف به زباني ساده براي اسـتفاده
تفحص يا ا ّد عاي تحقيق داشته باشد .وي تأليف اين کتاب
عموم بوده است ٬بيآنکه قصد ّ
محر م سال  ٦٧٤به پايان رساند و آن را به خواجه شمسالدين صاحب ديوان
را در ّ ٢١
جويني تقديم داشت.
نظامـالتواريخ حاوي يک مقدمه و چهار ِق سم به اين شرح است :قسم اول در احوال انبيا و
ايران قبل از اسالم و انبيا و علما؛ قسم
اوصيا و علما و حکما؛ قسم دوم در ذـکر پادشاهان ِ

١٤٦

نامه فرهنگستان ٣/ ٦
ديد ...
نگاهي به تاريخ جهان از ِ

نقد و بررسي

ايران پس
سوم در ذـکر خلفاي ر اشدينّ ٬
عب اسيان و امويان؛ قسم چهارم سالطين و پادشاهان ِ

از اسالم از صفّاريان تا مغول .قاضي بيضاوي ٬هرچند در سال  ٦٧٤تأليف اثر خود را به
پايان رساند ٬پس از آن ٬گزارش وقايع تاريخي تا سال  ٦٨٣را به آن افزود ٬پس از وي٬
ي نظامـالتـواريـخ
ـکسان ديگري به تکميل آن ّ
هم ت گماشتند؛ چنان که در يک نسخه خ ّط ِ

موجود در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران نقل حوادث تا سال ) ٦٩٤سال وفات غازان

خان( و در نسخهاي ديگر تا ) ٧٣٦سال وفات سلطان ابوسعيد( و باز در دستنويسي
ديگر محفوظ در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران به شـماره  ٢١٤٤/١٥تـا ) ٩٤٠عـصر
شاهـطهماسب صفوي( ادامه پيدا کرده است.
ّام ا محتويات اين کتاب ٬به نظر برخي همچون کـاتْ ْر مِ ر ٬ ١حـاوي مـطالب سـطحي و
بيعمق و تقريبًا فاقد اطـالعات تـازه است .مـع هـذا ٬اسـتقبال وسـيع از ايـن اثـر ٬کـه
مور خان است ٬و تهيه نسخ خطّ ي متعدّ د از آن
خالصهاي فشرده از تاريخ جهان به روايت ّ

نمودار آن است که کثيري از اهل کتاب و عالقهمندان به موضوعات تاريخي از آن ٬بـه
عنوان يک مرجع دمـدستي استفاده ميکردهاند .نثر آن هم ساده و روان و بيتک ّل ف است

و شايد دليل عمده رواج آن بين مردم و کثرت دستنويسهاي آن همين سادگي و رواني
زبان بوده باشد.
از نظامـالتواريـخ نسـخ خـطّ ي مـتعددي در دست است .احـمد مـنزوي ٬در فـهرست
نسخههاي خطّ ي فارسي ٢٧ ٬دستنويس را معرفي کرده و سپس در فهارس ديگر خود
شمار بيشتري از آنها را ٬که بيشتر در هند و پاـکستان نگهداري ميشوند ٬شناسانده است.
در سالهاي اخير ٬کتابخانه مجلس مجموعه پرارزشي را خريداري کرد که اخيرًا با نـام
سفينه تبريز به صورت عکسي منتشر شده و بخشي از آن حاوي نظامـالتواريخ است ٬که در
حدود سالهاي  ٧٢١الي  ٧٢٣کتابت شده و از جمله نسخ باـارزش اين کتاب است ٬و
متن فراهمآورده خود را بـا آن
ّ
مصح ِح چاپ حاضر از اين دستنويس هم بهره برده و ِ
مقابله کرده است.
از نظامـالتواريخ سه ترجمه به زبان ترکي در دست است :تـرجـمه ابـوالفـضل مـحمد
دفتري بدليسي )وفات(٩٨٧ :؛ ترجمه مـصطفي بـن عـبدالرحـمان )در حـدود (١٠٠٣؛
١ـ( ـ Äمنوچهر مرتضوي ٬مسائل عصر ايلخانان ٬ص ٣٨٤به بعد.
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مترجم سومين ترجمه شناخته نشده است .بخشي از اين کتاب نـيز بـه زبـان انگـليسي
ترجمه شده ّام ا تا کنون به چاپ نرسيده است.

متن فارسي نـظامـالتـواريـخ نـخستين بـار در سـال ١٣٤٩ـق در حـيدرآبـاد ٬هـمراه بـا

توضيحاتي به زبان اردو ٬به قلم سيد منصور ٬به چاپ رسيده است .چند سال بعد ٬چاپ
ديگر آن ٬به اهتمام روانشاد دکتر بهمن کريمي ٬در سال ١٣١٣ـش در تهران انتشار يافت.
هم ت ميرهاشم محدّ ث ٬بر اساس شش نسخه خ ّط ي و مقابله
اخيرًا چاپ سوم اين اثر به ّ

آنها با هم ٬انتشار پيدا کرده است.
مصحح از جمله نسخه مـوجود در سـفينه تـبريز را در
ّ

اختيار داشته و به جز آن از پنج دستنويس ديگر به شرح زير بهره برده است :نسـخه
سال تأليف ٬يعني ٦٧٤ـ ٬کتابت شده و فيلم آن در دانشگاه
ـکتابخانه بادليان که در همان ِ
مورخ جـمادياالول
تهران موجود است؛ نسخه  ٢١١١کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران ّ
مورخ رجب ٧٤٨ـ؛ نسـخه شـماره ٥٣٥٢
٧٣٧ـ؛ نسخه شماره  ٣٦٠٥کتابخانه اياصوفيا ّ

مورخ ) ١١٠١اين نسخه اضافاتي دارد و حوادث تاريخي تا سال  ٦٩٤در
دانشگاه تهران ّ

مصح ح از درج اضافات خودداري کرده است(؛ نسخه شماره  ١١٧کتابخانه
آن آمده امّا
ّ
م ّل ي پاريس که تاريخ کتابت ندارد.

مصح ح ٬در تصحيح اين کتاب ٬زحمت بسيار کشيده ٬آن را با شش نسخه خطّ ي مقابله
ّ
ـکرده و مقدمه و چند فهرست قابل استفاده بر آن افزوده است .امّ ا بهتر بود که ذيلهاي

طي فصل جداـگانهاي ٬ميافزود تا به اين ترتيب اين اطالعات
ديگران را به کتاب خودّ ٬
تاريخي ٬که ممکن است حاوي مطالب گرانبهايي باشد ٬به صورت چـاپي درمـيآمد.
جاي آن دارد که هنگام تجديد چاپ به اين نکته عنايت و به خصوص ذيلي که تا عصر
شاه طهماسب را درـبر گرفته به چاپ ديگر کتاب ملحق شود.
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