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دمساز دو کیش 

محمد جعفر یاحقی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد

با احترامی بی  اندازه به خانم دکتر شیرین بیانی

تاریخ و ادبیات دو لنگۀ فرهنگ هستند، یا دست  کم فرهنگ ایران چنین بوده و 
هست؛ من دعوی آشنایی با دیگر فرهنگ  ها نمی  توانم داشت. به پیش از اسالم هم 
کاری ندارم. در همین زبان فارسی پس از اسالم خودمان فکر می  کنم توفیق با کسانی 
است که با این دوبال پرواز کرده اند: بیهقی را با گردیزی مقایسه کنید. فرهنگی که 
در بیهقی می  درخشد و تاریخی که او برای ما به یادگار گذاشته است کجا و آنچه 
از گردیزی در زین  االخبار می  خوانیم کجا؟ طبقات ناصری و راحةالصدور هم با هم 
قابل مقایسه نیستند، چنان  که تاریخ جهانگشا و جامع  التواریخ را هم نمی  توان در کنار 
حبیب  السیر و روضةالصفا گذاشت، زیرا که این دسته از تاریخ  نویسان ادب  شناس 
به جوهر و ماندگاری بیشتری دست یافته  اند. برخی از این تاریخ  نگاران ادیب بیشتر 
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به سوی ادبیات غلتیده و کار خود را سکۀ افزون  تری داده  اند. بیهقی را نگاه کنید 
ـ        به ادبیات منسوب شده است  ـ      و عمدتاً در افق فرهنگ ایران و زبان فارسی ـ بیشترـ
تا تاریخ؛ در حالی که کسانی امثال عطاملک جوینی که تاریخیت کار خود را هم  پای 
ادبیت پیش برده  اند در هر دو سو تقریباً مساوی دیده شده  اند. از ادیبان افراط  کار 
و خودشیفته  ای چون وّصاف  الحضره و صاحب نفثةالمصدور، که تاریخ را وسیلۀ 
خودنمایی ادبی خویش قرارداده  اند، سخنی نمی  گویم که کار آنها را گونه  ای بیماری 

زبانی و شخصیتی می  دانم.

آثار نوابغ ادبی گاه چنان با تاریخ درمی  آمیزد که فهم درست آن در گرو آگاهی از 
تاریخ گذشته و حال سرزمین آنهاست. قزوینی و غنی که حافظ را تصحیح می  کردند 
خود را شدیداً نیازمند تاریخ دیدند. شاید بنا بر همین نیاز بود که غنی تاریخ عصر 
حافظ را نوشت و قزوینی در همۀ کارهای ادبی خود از نگرش تاریخی غفلت نداشت. 

در این   هماهنگی، غرض استفادۀ بهینه از دو مقولۀ تاریخ و ادب است که ترکیب 
متعادل آن دو توانسته است عرصۀ تازه  ای در تاریخ فرهنگ ایران بگشاید. بی  جهت 
نیست که در زبان فارسی دو واژۀ“تاریخ” و “ادب” در آغوش هم و به مثابۀ همزاد 
با یکدیگر حالت تلفیق و انضمام پیدا کرده  اند. هرچند به  رغم این انضمام فرهنگی، 
گروهی از تاریخ  نگاران مدرن، عمدتاً با نگرۀ غربی، کوشیده  اند این دو را از یکدیگر 
تفکیک کنند و مرز آنها را از هم دور نگه دارند. با این حال، نمونۀ مورخان ادب  دان 
یا ادیبان تاریخ  نگر در روزگار ما هم کم نیستند: عبدالحسین زرین  کوب از جهتی و 
باستانی پاریزی از جهت دیگر تاریخ و ادب را هم  سو کرده  اند، چنان  که فی  المثل اغلب 
آثار محتبی مینوی و سیدحسن تقی  زاده و عباس اقبال هم عرصۀ تعامل تاریخ و 

ادب تواند بود. 

و در این میان، دکتر شیرین بیانی تاریخ  نگاری است که تاریخیت کار خود را هرچند 
فدای ادبیت آن نکرده، اما از تقویت و تأثیر تاریخ با استفاده از ادب هیچ  گاه غافل 
نمانده است. خوانندۀ آثار خانم بیانی این ویژگی را می  تواند هم در نثر پاکیزه و جاندار 
ایشان ببیند و هم به  خصوص کارهای مستقلی که در حوزۀ ادبیات منتشر کرده اند 
معرف این جنبه از کار ایشان است. خانم بیانی به معنای اخصِّ کلمه تخصصی کار 
کرده و تمام  قد در کنار اشپولر و عباس اقبال متخصص تاریخ مغول قلمداد شده است. 

و  پُرحادثه  ترین  از  میالدی  چهاردهم  و  سیزدهم  سده  های  یعنی  مغول  دورۀ 
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مسئله  دارترین دوره  های تاریخ ایران است. این دوره از بارآورترین دوره  های ادبی 
ایران نیز هست، تا آنجا که سه تن از ساکنان مرتفع  ترین قله  های ادب پارسی، یعنی 
موالنا و سعدی و حافظ، در این دوره می  زیسته  اند و آثار آنان بی  تردید از زمانۀ مغول 
اثر پذیرفته  است، تا آنجا که هر کس بخواهد آثار این سه تن و در کل ادبیات دورۀ 
مغول را خوب بفهمد، از مراجعه به تاریخ این عصر ناگزیر است و در نتیجه، از رجوع 
به آثار خانم بیانی هم بی  نیاز نخواهد بود. خود من زمانی که در دانشگاه تاریخ ادبیات 
عصر مغول را می  خواندم و بعد هم که تدریس می  کردم هرگز خودم را از رجوع و 
دانشجویانم را از ارجاع به   آثار خانم بیانی بی  نیاز نمی  دیدم. شما فکر می  کنید خانم 
دکتر بیانی عالوه بر تاریخ، بی  دلیل با تألیف دو کتاب درخشان به تأمل در آثار دو تن 
از خداوندگاران شعر و ادب فارسی، یعنی مولوی و سعدی، پرداخته است؟ من در 
تألیف این دو کتاب هم  قدمی شعر و ادبیات را نمی  توانم نادیده بگیرم، بخصوص که در 
متن دو کتاب هم با آنکه ظاهراً به حوزۀ ادبیات مربوط است، غلظت مباحث تاریخی 
حتی در عناوین فصول و بندها بیش از آثار مشابه خود را نشان می  دهد. برای مثال، 
وقتی ایشان در شعر سعدی به زیورها و آالت تزیینی اشاره می  کنند، نمی  توانند از 
شباهت آن با “طرح  های ایران باستان” یا از شیوۀ استفاده از تزیینات زنان “به رسم 
دوران باستان” صرف نظر کنند.1 یا فی  المثل در کتاب دمساز دو صد کیش، عالوه 
بر اختصاص فصل سوم به “زندگی سیاسی-اجتماعی موالنا جالل  الدین،”2 همه  جا 
نگرش تاریخی به وجه بارزی در خالل مباحث ادبی “رخ می  نماید و پرهیز می  کند.” 
همین امر نشان می  دهد که مؤلف کتاب نیز خواسته یا ناخواسته دمساز دو کیش 
)تاریخ و ادب( شده است. این دو کیشی به گمان من در زندگی خانوادگی ایشان هم 
تفسیر خاص خود را دارد. ما چه می  دانیم؟ شاید آنیموس درون خانم بیانی تاریخ  نگار 
او را به همدمی استاد محمدعلی اسالمی ندوشن ادب شناس کشانیده است: الَطیِّباُت 

ِیّبین. لِلطَّ
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