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Abstract
Renaissance historiography, like other aspects of this cultural and literary movement, sought to
revive ancient Greek and Roman culture and civilization. Since the Greco-Persian wars, Greeks
used the term barbarian for all non-Greek-speaking individuals, including Persians, and this led
to the invention of the concept of "others" in their historical identification. This is while wisdom
and the way of Persian governance were praised in Greek philosophical thoughts. Historical
thoughts and Renaissance historiography were influenced by Greek and Roman thoughts in
various ways; meanwhile, it followed the philosophical school of Socrates and his disciples in
relation to the subject and status of Persia in ancient history and contemporary period. The
translation of the Cyropaedia from Xenophon, Instead of Herodudt's works was influential in
this regard. In addition, on the one hand, the trend of Renaissance historiography to political and
national history, and on the other hand, political developments in Western Asia, including the
rule of Timur and Ozon Hassan Agh Qoyunlu on Persia, had a significant impact on the
evolution of the Renaissance historiography approach toward Persians. In relation to the
position of Persian history and civilization, the aim of this descriptive-analytical study is to
examine the nature and the way of presenting "continuity" and "developments" in the historical
thoughts of the Renaissance from the preceding period.
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چكیده

تاریخ نگاری رنسانس ،همانند سایر وجوه این نهضت فرهنگی و ادبی ،در پی احیای فرهنگ و تمدن یونان و روم باستان
بود .از زمان جنگهای ایران و یونان ،بربرخواندن غیریونانیها متوجه ایرانیها شد و در هویتسازی تاریخی آنها ،به
ابداع مفهوم «دیگری» انجامید .این در حالی است که تفکر فلسفی یونانیها ،ایرانیها را صاحبان خِرد و حکمت دانسته
و شیوﮤ حکومتداری آنها را ستوده بود.
تاریخنگری و تاریخنگاری رنسانس در وجوه مختلف ،از اندیﺸﮥ یونانی و رومی تﺄثیر پذیرفت؛ اما در ارتباط با موضوع
و جایگاه ایران در تاریخ باستان و دورﮤ معاصر ،از مکتب فلسفی سقراط و شاگردانش پیروی کرد .ترجمﮥ کوروپدیا اثر
گزنفون بهجای تواریخ هرودوت ،در این زمینه تﺄثیرگذار بود .عالوهبراین ،ازیکسو گرایش تاریخنگاری رنسانس به
تاریخ سیاسی و تاریخ ملی و ازسویدیگر تحوالت سیاسی در آسیای غربی ،ازجمله فرمانروایی تیمور و اوزونحسن
آققویونلو بر ایران ،در تحول رویکرد تاریخنگاری رنسانس به ایرانیها تﺄثیر بسزایی داشت.
این پژوهش به روش توصیفیتحلیلی در صدد است چرایی و چگونگی «تداوم» و «تحول» در اندیﺸﮥ تاریخی رنسانس
را در مقایسه با دوران پیش از آن ،در ارتباط با جایگاه تاریخ و تمدن ایران بررسی کند.
واژههای کلیدی :تاریخنگاری رنسانس ،ایران ،اروپا ،تیمور ،اوزونحسن
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مقدمه

مقالﮥ حاضر نخست بهاجمال ،اهمیت جایگاه ایران در

دربارﮤ جایگاه نهضت فرهنگی و ادبی رنسانس در

تاریخنگاری عصر کالسیکِ یونان و روم و سدههای

تاریخ و تمدن اروپا ،دو دیدگاه کلّی وجود دارد .پارهای

میانه بررسی میشود؛ سپس نگرش اندیﺸمندان رنسانس

از مورخان با تﺄثیرپذیری از یاکوب بورکهارت

به ایران و ایرانی در پرتو این سابقﮥ تاریخی در «ایتالیا

)1111 (JacobBurckhardtتا1197م1231/تا1315ق)،

در سدههای چهاردهم و پانزدهم میالدی» ،با روش

تاریخنگار سوئیسی ،بر این باورند که رنسانس ایتالیا

توصیفیتحلیلی واکاوی میشود .به عبارت دیگر ،این

سرآغاز دورﮤ مدرن در تاریخ اروپا بوده است.

نوشتار با توجه به تحوالت سیاسی دورﮤ موضوع بحث،

بورکهارت تحوالت رنسانس در ایتالیا را رویداد ابتدایی

تحول جایگاه ایران را در اندیﺸﮥ تاریخی رنسانس در

عصر مدرن تلقی کرد (رک :بورکهارت،15 :1319 ،

ایتالیا بررسی میکند.

.)195
پارهای دیگر از مورخان با نقد این دیدگاه ،رنسانس

ﭘیﺸیﻨﮥ ﭘژوهش

را بهمثابﮥ روند طبیعی تداوم و تحول در عرصﮥ فرهنگ،

دربارﮤ تاریخنگاری و تاریخنگری متفکران و

اقتصاد و جامعه در اروپای سدههای میانه دانستهاند .این

مورخان عصر رنسانس در اروپا ،پژوهشهای

گروه ،رنسانس ایتالیا را در حکم سرآغاز دورﮤ مدرن در

گستردهای منتﺸر شده است؛ اما دربارﮤ نگرش آنها به

تاریخ اروپا نمیدانند و بلکه آن را رویدادی مهم و

ایران و ایرانیها مطالعﮥ جدّی صورت نگرفته است.

تﺄثیرگذار در اواخر سدههای میانه معرفی میکنند

مهمترین پژوهﺸی که در این زمینه منتﺸر شده است،

).(Kumin, 2009: 11-18

پژوهش مارگارت مزرو )  (Margaret Meserveدربارﮤ

دیدگاه دوم که در سدﮤ بیستم و پس از پژوهشهای

امپراتوریهای مسلمان در اندیﺸﮥ تاریخی رنسانس

گسترده در حوزﮤ مطالعههای سدههای میانه پیروان

است که دربردارندﮤ مطالب مهمی دربارﮤ ایران است .در

بسیاری یافت ،رنسانس ایتالیا را نقﻂﮥ شروع فرایندی

این اثر ،نگرش اروپاییهای عصر رنسانس به دولتها و

میداند که در دههها و حتی سدههای بعد با الگوها و

جوامع شرقی ،بهویژه نگرش آنها به ترکها ،بررسی

عالقههای متفاوتی در سایر قسمتهای اروپا ادامه

شده است.

یافت.

ازآنجاکه بعضی از مهمترین آثار اومانیستهای

پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش

ایتالیایی به التین نگاشته شده و تاکنون به سایر زبانهای

است که چه عواملی موجب ارتقاء جایگاه تمدنی

اروپایی ترجمه نﺸده است ،برگردان مطالب مهمی از

ایرانیان در اندیﺸﮥ تاریخی رنسانس شد .اهمیت این

آنها در این اثر ،اهمیت آن را برای پژوهش حاضر دو

پرسش از آن نظر است که تاریخنگاری رنسانس ،مانند

چندان کرده است؛ البته در دهههای اخیر ،در زمینﮥ

سایر وجوه دانش این دوره ،از میراث یونانی و رومی و

مطالعههای مربوط به «شرقشناسی» در ابتدای دورﮤ

فضای عمومی نگاه به شرق ،بهمثابﮥ دنیای تاریکی ،متﺄثر

مدرن اروپا ،پژوهشهای چﺸمگیری صورت گرفته

بود .برای پاسخ به این پرسش ضروری است نظریﮥ

است که دیدگاه اروپاییها را به مسلمانان ،بهویژه

«تداوم و تحولِ اندیﺸﮥ غربی» بررسی شود .بنابراین در

ترکها ،دربرمیگیرد .در این زمینه پژوهش گرگان

بررسی جایگاه ایران و ایرانیان در تاریخنگاری رنسانس 63

) (Grogan, 2014توجه انگلیسیهای دورﮤ رنسانس

شرق همراه شد؛ بزهویزژه سزفرهای تجزاری و سیاسزی

انگلستان را به امپراتوری پارس و بهویژه ترجمههای

نمایندگان دولت شزهرهای ایتالیزایی بزه شزرق ،در ایزن

آثار گزنفون بررسی کرده است .در پژوهشهای

موضززوع نقززش بسززیاری داشززت .ازی زکسززو مﺸززاهدﮤ

پژوهﺸگران ایرانی ،اثری در این زمینه مﺸاهده نﺸده

جغرافیزای ایزران ،شززهرها ،مراکزز تجزاری و بازارهززا و

است.

همچنین خرابههزای باسزتانیِ منزاطق مختلزف ایزران و
ازسوی دیگر ،روابﻂ خوب دولتهای مغولی در ایران و

اهمیت و ضرورت ﭘژوهش

روسیه و چین با اروپاییها ،در مقایسه با مسلمانها ،بزر

شناخت نگرش نویسندگان دورﮤ رنسانس به

تغییر نگرش مورخان اروپایی به ایرانیها تﺄثیرگذار بود.

جایگاه تاریخی ایران ،ممکن است در آستانﮥ دورﮤ

بنیامین تودالیی (حدود 1130تا1173م525/تا569ق) در

مدرن ،به درک بهتر تاریخنگاری غرب و نگاه آنها به

سفر به خوزستان ،از ساختمانهای زیبای عهزد باسزتان

تحوالت ایران بیانجامد .بهویژه آنکه نهضت فرهنگی

در شزوش یزاد کزرد (Rabbi Benjamin of Tudela,

رنسانس پس از دورهای افول در قرن شانزدهم و

)298

 1937:و فریزززززار جوردانزززززو (حزززززدود

هفدهم ،بار دیگر در عصر روشنگری در کانون توجه

1210تا1330م679/تا731ق) امپراتوری با عظمت ایزران

قرار گرفت و بر روند تاریخنگری غربیها به ایران،

را از دریای سیاه تا دریای هنزد توصزیف کزرد (Friar

بهمثابﮥ تمدنی محوری در شرق باستان ،تﺄثیر

) .Jourdanus, 1863: 53بزهایزنترتیزب در دهزههزای

چﺸمگیری نهاد.

ابتدایی سدﮤ چهاردهم میالدی/هﺸزتم قمزری ،در میزان
اومانیستهزای ایتالیزایی مطالعزه هزای شزرقی در کنزار

نگاهی به تاریخنگاری رنسانس
رشد تاریخنگاری در ایتالیای عصر رنسانس مدیون
عوامل متعددی بود؛ ازجمله باید به الهامپذیری

مطالعههای باستانی آغاز شد و زمینزهسزاز شزکلگیزری
اندیﺸﮥ تاریخی رنسانس در ارتبزاط بزا جهزان پیرامزون
شد.

اومانیستها از آثار و میراث باستانی و مطالعﮥ متون

نگارش تاریخ در رنسانس ایتالیا ،شیوههایی متفاوت

کالسیک موجود در آرشیوها و کتابخانههای شخصی و

از تاریخنویسیِ گذشته در پیش گرفت .اومانیستهزا در

دولتی و همچنین رشد و رونق مطالعههای شرقی در کنار

مطالعﮥ تاریخ روم باستان مهمتزرین رویکزردی کزه فزرا

مطالعههای یونانی و التینی اشاره کرد .با رشد و شکوفایی

گرفتند این بود کزه مزورب بایزد توجزه خزویش را بزه

شهرها و افزایش قدرت فرمانروایان اروپا در سدﮤ

بزرگ ترین و مهمترین دستاوردهای نیاکزانش معطزو

سیزدهم ،در میان نخبگان فکری بعضی کﺸورهای اروپایی

کند و اقدامات افتخارآفرین آنها را به کار بندد (اسکینر،

نوعی خودآگاهی به وجود آمد که باید آن را تبدیل هویت

..)111 :1317

«مسیحیت التین» به «اروپای غربی» نامید .خودآگاهی که

این رویکرد به تاریخ باسزتان ،عوارضزی هزم بزرای

به شکلگیری تاریخنگاری غربی و نگاه آن به شرق

تززاریخنگززاری رنسززانس داشززت؛ ازجملززه غفلززت

انجامید ).(Blanks and Frassetto, 1999: 12-13

اومانیستها از تزاریخ تمزدن و توجزه شزدید آنهزا بزه

این خودآگاهی با افززایش اطالعزات اروپزاییهزا از

روایتگری ادبی از تاریخ سیاسی و نظامی .بهایزنترتیزب
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از نظر آنها ،تاریخ نزوعی سیاسزتِ گذشزته بزود؛ حتزی

نگرش بزه جهزان پیرامزون بودنزد .میزراث یونزانی بزه

توجه آنها به ادبیات و هنر ،در تاریخهزای رسزمی وارد

رومی ها رسید و در تاریخ سدههای میانه ،نهاد کلیسزای

نﺸد ).(Ferguson, 1948: 3

کاتولیک روم آن را به جهان مسیحیت وارد کزرد .بزرای

تحوالت سیاسی دولتشزهرهای ایتالیزایی در عصزر

فهم و مقایسﮥ بهتر تاریخنگاری رنسانس با دوران پزیش

رنسانس ،بر این امر بیتزﺄثیر نبزود .بزااین حزال ،همزین

از آن ،ضروری است بر نگرشِ تاریخی اروپزاییهزا بزه

رویکرد به تاریخ موجب به وجود آمدن شیوهای جدیزد

ایران در دورﮤ یونان و روم و سزدههزای میانزه مزروری

از تاریخنگاری شد که نه در تاریخنگاری باسزتان و نزه

کلی داشته باشیم.

پس از آن سابقه نداشت .گیچار دینزی )(Guicciardini

به طور کلزی در تزاریخنگزاری یونزانی ،بزه ایزران و

(1113تا1510م111/تا917ق) ،مزوربِ رنسزانس ،تزاریخ

ایرانززی دو گززرایش مهززم وجززود داشززت کززه از رونززد

سیاسی و نظام منطقههزای مختلزف ایتالیزا را طزی یزک

تحوالت سیاسی و فرهنگزی و شزکلگیزری دو تمزدن

دهه به نگارش درآورد ) .(Cochrane, 1981: 297ایزن

ایرانی و یونانی در جهان باستان متﺄثر بود .گزرایش اول

شیوﮤ تاریخنویسی راه را برای شکلگیزریِ تزاریخ ملزی

از اندیﺸﮥ فلسفی یونان و شناخت فیلسزوفان یونزانی از

هموار کرد .در میان اومانیستها و نویسندگان ایتالیزایی

حکمززت ایرانززی برخاسززته بززود .سززقراط و افالطززون و

عصر رنسزانس دانتزه ) ،(Danteپتزرارک ) (Petrarcaو

گزنفون از نمایندگان این گزرایش بودنزد .افالطزون در

ماکیززاولی ) (Machiavelliبززهشززدت خواهززان ایتالیززای

رسالﮥ الکبیادس یکم که شرح گفزتوگزوی سزقراط بزا

متحد بودند و بزا الهزام از تزاریخ روم باسزتان ،در ایزن

الکبیادس است ،بهنقل از سقراط از نژاد واالی ایرانیهزا

زمینه آثزاری نگاشزتند .ماکیزاولی در تزاریخ فلزورانس،

و شاهان آن سزخن مزیگویزد و پادشزاهان ایزران را از

عﺸق به زادگاه خود را به طور کامل به تصویر کﺸزید و

فرزندان هخامنش و از نژاد پرسه اوس ،فرزنزد زئزوس،

در شهریار ،نگرانیاش را از یکپارچزه نبزودن کﺸزورش

میخواند (افالطون.)657/2 :1366 ،

ابراز کرد (ماکیاولی .)151 :1319 ،بزهطزورکلی ،از نظزر

در این گفت وگو سقراط ضمن تﺄییزدکردن جایگزاه

مفیزدبودن

حکمت و دانایی نزد ایرانزیهزا ،از عظمزت و فضزیلت

برای علمِ سیاست ضزروری بزود و آنهزا وقزایعنگزاری

شاهان ایران یاد میکند و چگونگی تربیزت شزاهزادگان

تززاریخی را وفیفززهای بززرای دفززاع از سیاسززت تلقززی

ایرانی را برپایﮥ حکمت زرتﺸت و سایر فضائل انسزانی

میکردند.

توصزیف مزیکنززد (افالطزون .)651/2 :1366 ،در میززان

نویسندگان رنسانس ،مطالعﮥ تاریخ به هزد

مورخززان یونززانی ،گزنفززون ،شززاگرد و مریززد سززقراط،
ایران در تاریخنگاری ﭘیش از رنسانس در اروﭘا

شناختهشدهترین فرد در این گرایش اسزت .او بسزیاری

اومانیستهزای رنسزانس مزدعی احیزای فرهنزگ و

از تحوالت و روابﻂ خاندان هخامنﺸزی و یونزانیهزا را

تمدن یونزان و روم بودنزد؛ بنزابراین در مطزالعﮥ تزاریخ

شاهد بود .کتزاب کوروپزدیا ) (Cyropaediaیزا تربیزت

باستان ،از اندیﺸﮥ یونانی رومی و نگزرش تزاریخی آنهزا

کورش ،معرو ترین کتاب او در ارتباط با تﺄثیرپزذیری

بهرﮤ فراوان بردنزد .یونزانیهزا از پیﺸزگامان توجزه بزه

از فرهنگ ایرانی است..

تاریخنگاری بهمثابﮥ شکلی از فعالیت فرهنگزی و شزیوﮤ

گرایش دوم از شکل گیری تاریخ نگاری یونانی پس

بررسی جایگاه ایران و ایرانیان در تاریخنگاری رنسانس 65

از جنگ های ایران و یونان متزﺄثر بزود و ایرانزی هزا را

پلوپونزوس ) (Peloponnesianمیزان آتزن و اسزپارت

سرور بربرها و مظهر اسزتبداد شزرقی تلقزی مزیکزرد.

است که آتنی ها نقش پارسیان را در آن جنزگ بزازگو

هرودوت نمونهای از دوپارگی شرق و غرب ،ایزران و

کردهاند ).(Thucydides, 1881: II/174-175

یونان ،در ذهن تاریخی یونانیهاست .جنگهای ایران

میراث تاریخنگاری یونانی ها به رومی هزا رسزید و

و یونان بزه نگزارش نزوعی از تزاریخنویسزی ،بزه نزام

آنها نیز پارتی ها و کارتاژیها را بربر میخواندند .ایزن

«پرسیکا» ،در میان یونزانیهزا منجزر شزد کزه انزدیﺸﮥ

در حززالی اسززت کززه پززارتیهززا در مقابززل رومززیهززا،

محوری آن تقابل میان دو فرهنگ بزود (Marincola,

پیززروزیهززای متعززدد نظززامی بززه دسززت آوردنززد و

).2007: 200

نویسندگانی همچزون اسزترابو ) ،(Straboجغرافزی دان

این جنگ ها پیامدهای مهمی بزر ذهنیزت تزاریخیِ

یونانی ،امپراتوریِ پزارتی هزا را تنهزا رقیزب رومزیهزا

یونانی ها داشت؛ ازجمله که به هویتسازی یونانیهزا

خوانززده بززود ).(Strabo, 1930: 7/15,16,1.6,1.28

و شززکلگیززری «جهززانِ یونززانی» در برابززر «دیگززری»

بااین حال خطابه های سیسرو نﺸان میدهد دست کم از

) (Otherانجامید .درواقزع ،ابزداع ایزن عبزارت بزرای

زمان او ،رومی ها خود را حامل ارزش های حقیقی بزه

غیریونانیها از زمان جنگهای ایران و یونان و به طور

سایر مناطق اروپا و آسیا می دانسزتند (Cicero, 1905:

مﺸخص ،برای ایرانیان بزه کزار رفزت (King, 2001:

) .Introductionهمچنزززین آریسزززتیدس )(Aristides

)99؛ چنانکززه ارسززطو «دیگززری» را معززادل پارسززیان

(117تا111م) به تقلید از هزرودوت ،شزیوﮤ حکمرانزی

میدانست که بربر و بلکه بردﮤ سرشت بودند (Curtis,

پارسیها را تحقیر کرد ).(Pagden, 2008: 103-104

) .2009: 52-53او در کتاب سیاست ،خزوی پسزتی و

یادآوری این نکتزه ضزروری اسزت کزه پلوتزارک

بردگیِ ایرانی ها را از شیوﮤ حکومزت داری آنهزا ناشزی

(حدود 16تا 120م) ،مورب و فیلسو

رومی ،از معدود

می داند (ارسطو.)217 :1319 ،

کسانی بود که به فضایل اخالقی و جوانمردیِ شزاهان

در ایززن مرحلززه از تززاریخ انززدیﺸﮥ یونززانی ،حتززی
خﺸایارشا نوادﮤ تروایی ها معرفی شد کزه یونزانیهزای

ایرانی گواهی داد .او غیرت و مردانگزی اردشزیر یکزم
هخامنﺸی را ستایش کرد ).(Plutarch, ?: 1251

آسیایی را در برابر یونانی های اروپایی بسیج کرده بزود

در سززده هززای میانززه ،تززاریخ نگززاریِ مسززیحی و

) .(Pericles, 1994: 61-62در تواریخ اثزر هزرودوت

تاریخ نگاریِ قومی به موازات هم در کانون توجه بود.

(هززرودوت/ 2 :1319 ،صززفحات متعززدد) و نمایﺸززنامﮥ

تاریخ نگاری ِمسیحی نوعی تاریخ کلی یا تاریخ جهزان

پارسیان اثر آیسخیلوس ) ،(Aeschylusبارها واژﮤ بربر

را پی ریزی کرد که بزه حزوادث تزاریخی تحزت تزﺄثیر

بززرای ایرانززیهززا ب زه کززار رفتززه اسززت .پارسززیان اثززر

تقدیر الهی و عنایت خداوندی توجه و آنها را تفسزیر

آ یسخیلوس ،نخستین اثر ادبی یونانی اسزت کزه در آن

میکر د .در این نوع تزاریخِ جهزان  ،نبردهزای ایزران و

واژﮤ بربزززر ) (Barbarosبسزززیار دیزززده مزززیشزززود

یونان بیطرفانه بررسزی مزیشزد (کزالینگوود:1315 .

)… .(Aeschylus, 1909: 53,55,67,اثری کزه هﺸزت

67تا.)70

ساالمیس (172پ.م) نوشزته

بااینحال رویکرد این نزوع تزاریخنگزاری دربزارﮤ

سال پس از نبرد معرو

شد .بااینحزال بیﺸزترین شزواهد مکتزوب در یونزان،

تحوالت معاصر بزه تقسزیم دو جهزانِ نزور و فلمزت

دربززارﮤ بربززری دانسززتن ایرانززیهززا ،از زمززان جنززگ

انجامید که در آن تمام غیرمسزیحیان بزه جبهﮥ فلمزت
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تعلق داشتند .در تاریخ نگاریِ قومی ،بزرگ ترین قوم ها

و نبردهای مسیحیها و مسزلمانهزا را بزه رقابزتهزای

برپاکنندﮤ مهمتزرین امپراتزوری هزا در تزاریخ شزناخته

یونززانیهززا و رومززیهززا بززا پارسززیهززا تﺸززبیه کردنززد

شدند .ازاین رو مادها و پارس هزا در کنزار بزابلیهزا و

).(Meserve, 2008: 156

مقدونیها و رومی ها ،در شمار امپراتوریهزای بززرگ

راجزززززززززر بزززززززززیکن )Bacon

(Roger

جهان بودند )(Deliyannis, 2003: 28,43؛ البتزه ایزن

(1211تززا1291م611/تززا691ق) ،کﺸززیش و فیلسززو

تصور از قوم های تاریخی ،از متون یهودی متزﺄثر بزود.

انگلیسزززی ،عزززربهزززا را از نظزززر لزززذتجزززویی و

در کتزززاب دانیزززال ،شزززریعت پزززارس هزززا و مادهزززا

خززوشگززذرانی بززا شززاهان پززارس ،نظیززر داریززوش و

منسوب ناشدنی خوانده شده بود (کتاب دانیزال:1925 ،

خﺸایارشا ،مقایسه کزرده اسزت .او در ایزن تفسزیر بزه

باب شﺸم)..

دیدگاههای نویسندگان یونزانی دربزارﮤ پارسزیان اسزتناد

در دورﮤ شززارلمانی کززه نخسززتین پادشززاهی مهززم

کزرده اسزت) .(Bridges and other, 2007: 176ایزن

سدههای میانه بزود ،بزرای دربزار فرانزکهزا روابزﻂ بزا

تﺄثیرپذیری از یونانی ها در مواجهه با ایرانی هزا ،در آثزار

مسلمان ها اهمیت یافت و بهاینترتیب مبادلﮥ سزفیران و

مورخان بیزانسی در عصزر جنزگهزای صزلیبی و دورﮤ

ارسال هزدایا میزان شزارلمانی و هزارونالرشزید ،خلیفﮥ

تهاجمهای ترکها نیز بازتزاب یافزت؛ چنانکزه در آثزار

عباسی ،آغاز شد .بااینحزال ،سزابقﮥ تزاریخیِ شزناخت

مورخان اواخر سدﮤ سیزدهم میالدی/هفتم قمزری ،آنهزا

اروپاییها از ایرانیها در دورﮤ باسزتان و میزراث رومزی

تمام دشمنان خود را پارسیها خطاب کردهاند (Nicol,

شارلمانی موجب شده بود شرح حزالنزویسِ شزارلمانی

).1999: 141-142

هززارونالرشززید را پادشززاه پززارس بخوانززد .اینهززارد
) ،(Einhardusشززرححززالنززویسِ شززارلمانی ،در ذکززر

ایران باستان در اندیﺸﮥ تاریخیِ رنسانس

رویززدادهای سززالهززای 717تززا101م171/تززا115ق

در اندیﺸﮥ تاریخیِ رنسانس ،نوعی تزداوم و تحزول

مینویسد هنگزامیکزه شزارلمانی در راونزا )(Ravenna

در موضوع جهان باستان دیده میشود .تداوم بزهمعنزای

چند روزی اقامت کرد ،مطلع شد هارونالرشید ،پادشزاه

پیوند با تفکر تاریخی یونان و روم باستان و عالقههزای

پارسیها ،چند سفیر به بندر پیزا ) (Pisaفرستاه اسزت و

ذهنی مورخان و نویسندگان باستانی و تحول بزهمعنزای

سفرا وارد بند شدهانزد .او مزینویسزد یکزی از سزفیران

تفسیر جدیزد از جایگزاه ایرانزی هزای باسزتان در میزان

شزاه پزارس آمزده بزود (Heck,

ملتها و قومهای دیگزر .اومانیسزتهزای رنسزانس بزه

) .2006: 270اینهززارد در گزززارش خززود ،مکززرر از

مطالعﮥ ادبیات کالسیک و آثار مورخان یونانی و رومزی

هارونالرشید در جایگاه پادشاه ایران یاد میکند.

روی آوردند؛ امزا بزهنظزر مزیرسزد رویکزرد تزاریخیِ

ایرانی بود که از طر

نگاهِ تاحدودی بیطرفزانﮥ تزاریخنگزاری سزدههزای

اومانیسززتهززا بززه روابززﻂ ایززران باسززتان بززا جهززانِ

میانه به تاریخ جهان ،بهویژه بزه نبردهزای ایرانزیهزا بزا

یونانی رومی و همچنین برداشت آنهزا از جایگزاه ایزران

یونانی هزا و رومزی هزای باسزتان ،در دورﮤ جنزگهزای

در تاریخ جهان با مورخان یونانی همسو نبزود؛ بلکزه از

صلیبی سَمت وسوی دیگری به خود گرفزت .بعضزی از

فیلسوفانِ سقراطی ،یعنی افالطون و گزنفون ،متﺄثر بزود.

مورخانِ این دوره ،ایرانیها را با عربها مقایسه کردنزد

مورخزان رنسزانس در ایززن زمینزه بززا ایجزاد تحززول در

بررسی جایگاه ایران و ایرانیان در تاریخنگاری رنسانس 67

انززدیﺸﮥ تززاریخی ،تززاریخ باسززتان را دوبززاره بززازخوانی

مرگ طبیعی مُرد و وصیتها و نصیحتهای پیامبرگونﮥ

کردنززد .در ایززن بززازخوانی کززه بززهشززدت از تحززوالت

او را در هنگززام مززرگ بززه اطرافیززانش نقززل مززیکنززد

سیاسی معاصر تﺄثیر پذیرفته بود ،ایران به مثزابﮥ سزاخت

) .(Xenophon,1914: II: 437-439ایزنگونزه بزهنظزر

سیاسی قدرتمند و امپراتوریِ نیکاندیش و بهسزامان بزا

می آید که باید گزنفون را الهامبخش فالسفﮥ سیاسی این

رویکرد خردورزانه و هماهنگ با سنتهای پارسیهزای

دوره تلقی کرد .ماکیاولی در کتاب شهریار ،تحزتتزﺄثیر

باستان شناخته شد ).(Meserve, 2008: 221

کوروپدیا ،از کوروش در حکم یکی از چند شخصزیت

ماکیاولی در گفتارها ،روند انتقال دولتهزای بززرگ

باستانی یاد میکند که شایستﮥ تقلیزد و رهزرویانزد .او

باستانی را از آشور بزه کﺸزور مادهزا و ایزران و سزپس

کوروش را در کنار موسی(ع) و رومولوس )(Romulus

ایتالیا و روم میدانزد (ماکیزاولی .)192 :1311 ،مطزالعﮥ

و تیسزززیوس ) ،(Theseusازجملزززه برجسزززتهتزززرین و

ادبیات و تاریخ عصزر کالسزیک یونزان و روم دغزدغﮥ

عالی مقامترین افراد در تاریخ بﺸر میداند کزه براسزاس

اصلی اومانیستهزای دورﮤ رنسزانس بزود؛ امزا دربزارﮤ

لیاقت و استعداد شخصی و نه به واسﻂﮥ بخزت و اقبزال

نحوﮤ نگرش به ایرانی ها ،سیمای غالب بر تاریخنگزاریِ

به مقام شهریاری رسیدند .او در مقام مقایسه ،کزوروش

کالسزززیک را نادیزززده گرفتنزززد .بزززه عبزززارت دیگزززر،

را از آن نظر متفاوت از موسی(ع) میداند که موسی(ع)

اومانیستها بیش از آنکه در نگرش به ایزران باسزتان از

هدایت الهی را نیز دارا بود؛ اما کوروش با تکیهبزر ارادﮤ

هرودوت تﺄثیرپذیرنزد ،دنبالزه رو سزقراط و افالطزون و

خود به فرمانروایی و عظمت رسزید (ماکیزاولی:1319 ،

گزنفون بودند .افالطون در کتاب قوانین که مفصلترین

.)16

اثر او و درواقزع حزاوی مهزمتزرین دیزدگاههزای او در

در رنسززانسِ ایتالیززا توجززه بززه کززوروش پارس زی و

زمینﮥ فلسفﮥ سیاسزززی اسزززت ،پادشزززاهی کزززوروش و

تﺄثیرپززذیری از گزنفززون در ایززن زمینززه دامنﮥ وسززیعی

داریوش را الگوی فرمانروایی نیک انزدیش بزرای مزردم

داشززت .فرانچسزززکو فیللفززو )،(Francesco Filelfo

دانسززته و شززکوهمندی ایززران را در دوران فرمززانروایی

اومانیست ایتالیایی که زبان یونانی و التین آموخته بزود،

آنهزززا تﺄییزززد کزززرده اسزززت (افالطزززون/1 :1366 ،

آثار کالسیک ازجمله کوروپدیا اثر گزنفون را مطالعزه و

2122تا.)2120

ترجمه کرد .کوروپدیا چنان بزر او تزﺄثیر نهزاد کزه او را

ترجمﮥ دیرهنگام تاریخ هزرودوت نیزز در ایزن امزر

متقاعد کرد پادشزاهی بهتزرین نزوع حکومزت اسزت و

بیتﺄثیر نبود .بااینحال وقتی تزاریخنگزاریِ رنسزانس و

پادشاهان ملتهای بزرگ ،همچون کوروش و سززار را

اندیﺸﮥ سیاسی این عصر بررسزی مزیشزود ،توجزه بزه

الهامبخش شاهزادگان ایتالیزا قلمزداد کزرد (Meserve,

کوروپدیا (کوروشنامه) اثر گزنفزون و نادیزدهانگاشزتن

)..2008: 219

تززواریخ هززرودوت دربززارﮤ ایرانززیهززا بیﺸززتر مﺸززاهده

گززززارش گزنفزززون دربزززارﮤ کزززوروش کزززه او را

م زیشززود .گزنفززون در کتززاب خززود از آداب و تربیززت

فیلسو شاهی خردمند و شزایستﮥ شزهریاری توصزیف

ایرانی ها به نیکی یاد میکند و کوروش را دارای فطزرت

کرده بود ،در عصر رنسانس در سزایر کﺸزورهای اروپزا

نیک میداند ).(Xenophon,1914: II/325-329

نیززز در کززانون توجززه قززرار گرفززت .عززالوهبززر فیللفززو،

او برخال

سایر مورخان ،معتقد است کوروش بزه

مترجمان و رسالهنویسان و مورخانی نظیر یوهانس لیون
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کالویوس ) ،(Johannes Leunclaviusپوجو براچولینی

ایران باستان تصویر روشنی به همتایان خود ارائه کرد و

(Henry

بر تمایز چﺸمگیر تمدن و فرهنگ ایرانیان ،در مقایسه با

) Estieneدر سرتاسر اروپا ترجمهها و گزارشهزایی از

سایر قوم ها و دولتهای مسلمان و شرقی ،تﺄکیزد کزرد.

کوروپززدیا بززه نگززارش درآوردنززد .براچززولینی شززرح

قززدمت تززاریخی ،سززازمان سیاسززی ،مززذهب رسززمی و

سزززفرهای نیکولزززو دِ کنتزززی )(Nicolo De Conti

سنتهای ملی ازجمله ویژگیهایی بود که به عقیدﮤ بیلیا

(1315تا1196م717/تا902ق) را به شرق ،ازجمله ایزران

ایران باستان را از دیگر قوم ها و دولزتهزای مسزلمان،

و هند ،منتﺸر کرد و اینگونه بزا فرهنزگ ایرانیزان آشزنا

نظیر عربها و تزرکهزا ،متمزایز مزیکزرد (Meserve,

شد ).(Cochrane, 1981: 324

) .2008: 173دلبسززتگی بیلیززا بزه تمززدنهززای باسززتانی

) (Poggio Braccioliniو هنزززری اسزززتین

ادوارد شﺸم (1537تزا1553م911/تزا961ق) ،پادشزاه

موجب شد نفرت خزود را از عزرب هزا هزم بزه علزت

انگلستان ،به واسﻂﮥ معلم خصوصیاش ،سر جزان چزک

جنگهای صلیبی و مقابله با مسیحیان و هزم بزه علزت

) (Sir John Chekeکه چهرﮤ برجستﮥ مطالعههای یونزانی

فروریختن نظام امپراتوری ایران باستان نﺸان دهد.

در کمبریج بود ،با متن یونانی کوروپدیا آشزنایی یافزت و

موربِ دیگر دورﮤ رنسزانس ،یعنزی فالویزو بیونزدو

تحتتﺄثیر آن قزرار گرفزت ) .(Grogan, 2014در همزین

) ،(Flavio Biondoدر سال 1111م111/ق کتاب دههها

دوره است کزه در انگلسزتان ،اومانیسزتهزای انگلیسزی

) (Decadesرا بززه نگززارش درآورد و او نیززز برتززری

ترجمﮥ انگلیسی کوروپدیا را از زبان یونانی انجزام دادنزد

پارسیها را در میان تمدنهای شرقی تﺄیید کرد و ایزران

و دربارهزززای پادشزززاهی را بزززا شزززیوﮤ حکومزززتداری

را کانون اصزلی و نخسزتین قزدرت در شزرق دانسزت.

ایرانیهای باستان آشنا کردند.

بیوندو دربارﮤ فهور ترکها و پیﺸزروی آنهزا در قلمزرو
(Andrea

بیزانس نیز معتقد بود آنها پس از پیروزیها و دسزتیابی

آنزززززززززدرهآ بیلیزززززززززا )Biglia

(1391تززا1135م797/تززا139ق) ،اومانیسززت دیگززر اهززل

به قدرت ،بهجایآنکه یک امپراتوری به نام خود ایجزاد

میالن ،نگرش قرون وسطایی از ایزران ،در حکزم دشزمن

کنند ،برای خود هویت پارسی اتخاذ کردند (Meserve,

همیﺸگیِ تمزدن یونزانی رومزی را دگرگزون کزرد .او بزا

).2008:189

نگارش رسالهها و تفسیرها دربارﮤ تاریخ شزرق و جهزان
باسززتان ،امپراتززوری ایززران و روم را دو دولززت متمززدن

بازتاااا

معرفی کرد که همواره درگیر تهاجم های بربرها بودند .از

تاریخنگاری رنسانس

فرماااانروایی تیماا ر و اوزونحساا در

نظر او ،این دیدگاهِ مورخان سدههای میانه نادرسزت بزود

مورخان رنسانس در پی بازآفرینی شُزکوهِ دولزت و

که حکومت مسزلمانان را جانﺸزین امپراتزوری ایزران در

تمدن رومیها و اندیﺸههای یونانیهای باسزتان بودنزد.

شرق تلقی میکردند« .بیلیزا اعزراب را مهاجمزان بربزری

به همین علت در مطالعﮥ تاریخ و تمزدن یونزان و روم،

تلقی میکرد که به تمدن باشکوه ایران یورش برده بودند

تحت تﺄثیر تفکزر سیاسزی و نگزرش تزاریخی مورخزان

و از این جهت ایران را بزا روم کزه درگیزر تهزاجم هزای

یونزززانی و رومزززی قزززرار گرفتنزززد و آن را در آثزززار و

بربرها بود ،مقایسه کرد» )..(Meserve, 2008: 170

تﺄلیفهزای خزود بازتزاب دادنزد .بزااینحزال مورخزان

بیلیا از معدود اومانیستهزای رنسزانس بزود کزه از

رنسانس در عصزری متفزاوت از یونزان و روم بزه سزر
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میبردند .آنها دورﮤ هزارسالﮥ سدههای میانه را بزا تمزام

تاریخنگاری رنسانس بهمثابﮥ احیای امپراتوری پزارس و

ویژگیها و تحزول هزای دینزی و سیاسزی و فکزری آن

اقتدار دوبارﮤ ایرانی ها در شرق بازتزاب یافزت .بزا ایزن

پﺸت سر گذاشته بودند .در سراسزر سزدههزای میانزه و

تفاوت که اینبار رقیب جهانی آنها یونان و روم نبزود و

دورﮤ رنسانس ،روابﻂ شرق و غرب اَشکال متنزوعی بزه

ترک های عثمانی و حتی عرب های مسلمان رقیب آنهزا

خود گرفته بود.

شناخته شدند.

در اواخر سدههای میانه شناخت اروپاییها ،به ویزژه
ایتالیاییها ،از سزرزمینهزای شزرقی ،ازجملزه ایزران و
کﺸورهای پیرامون آن ،افزایش یافتزه بزود و تزاجران و

شخصیت و فرمانروایی تیم ر
فهززور تیمززور گورکززانی و فتوحززات او در میززان

مسززافران ونیزززی و جنززوایی از اوضززاع جغرافیززایی و

اروپایی ها ،به ویژه دولتها و کﺸورهای فعزال در زمینﮥ

سیاسی و مذهبی این سرزمین ها ،برای هموطنان خود و

تجارت خزارجی در عصزر رنسزانس ،بازتزاب وسزیعی

سایر اروپاییها ،اطالعات بسیاری فزراهم آورده بودنزد.

داشت .این موضوع بزرای اروپزاییهزا از زمزانی حزائز

در سدهیهزای متمزادی ،دوسزتان و دشزمنان تزاریخی

اهمیت شد که خبرهای پیروزی تیمزور بزر بایزیزد اول

اروپاییها تغییر یافته و به طورکلی از اواخزر سزدههزای

(1351تا1103م755/تا106ق) ،سلطان عثمانی ،به اروپزا

میانه اوضاع جهان دگرگون شده بود.

رسید و موجی از تحسین و شکوهمندی را برای او بزه

ازسوی دیگر ،وجه غالب سیاسزی در تزاریخنگزاری

ارمغان آورد .آنها درمانده از پیﺸزرویهزای تزرک هزای

رنسانس موجب شد ارتباط میان عظمت گذشتﮥ قومهزا

عثمانی به سَمت غرب و خطر فروپاشی مرزهای اروپزا

با نقش سیاسزی آنهزا در زمزان حزال در آثزار مورخزان

در برابر ترک ها ،شاهد خیزش مزردی از تاتارهزا بودنزد

بازتاب یابد .به این ترتیب ،مورخان ایتالیزایی کزه بیﺸزتر

که همچون سرداری نجاتبخش ،بززرگتزرین دشزمن

آنها فعالیت سیاسی و پستهای اداری یا دیپلماتیزک را

اروپا را شکست داد و او را به اسزارت گرفزت .شزاهان

تجربه کرده بودند ،به مقایسﮥ جایگزاه فرمزانرواییهزای

اروپا که مسحور پیروزیهزای تیمزور شزده بودنزد ،در

باستانی بزا وضزع کنزونی آنهزا عالقزهمنزد بودنزد و در

صدد ایجاد ارتباط و اتحاد بزا او برآمدنزد و بزه ارسزال

رویدادنگاریهای آنها ،ایرانی ها یکی از مهمترین اقزوام

نامه و سفیر بزه دربزار او اقزدام کردنزد .هِنزری چهزارم

شناخته شدند..

)1366( (Henry IVتززا1113م761/تززا116ق) ،پادشززاه

بااین حال آنچه موجب توجزه جزدی تزاریخنگزاران

انگلستان ،به تیمور نامه نوشت و بزه او تبریزک گفزت.

عصر رنسانس به ایرانی ها شزد ،دیپلماسزی رنسزانس و

شزززززززززززارل شﺸزززززززززززم )VI

نگاه ایتالیاییهای این دوره به متحدان شرقی خود بزود.

(1361تا1122م770/تا126ق) ،پادشاه فرانسه ،نامههزا و

پیﺸروی تزرک هزای عثمزانی بزه قلزب اروپزا و هزراس

هدیههایی بزرای او فرسزتاد .هِنزری سزوم )(Henry III

جمهوریهای ایتالیایی از فروکاستن نقش اساسزی آنهزا

(1379تززا1106م711/تززا109ق) ،شززاه کاسززتیل ،نیززز دو

در تجارت حوزﮤ مدیترانه و دریای سیاه ،موجب توجزه

فرستادﮤ نظامی به شرق فرستاد و آنها بزا هدیزههزایی از

آنها به تحوالت شرق و به ویژه ایزران شزد .فرمزانروایی

سوی تیمور ،ازجمله دو زن مسزیحی کزه از بایزیزد بزه

تیمور و سزپس اوزون حسزن آققویونلزو در ایزران ،در

اسارت گرفته بود ،به اسپانیا بازگﺸتند .هِنری سه سزفیر

(Charles
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فرستاد که فرمانده آنها روی گونزالس کالویخزو (Ruy

دارد کززه بززه گزززارشهززای تززاریخی دربززارﮤ مالقززات

) Gonzalez de Clavijoبود ).(Lamb, 1928: 239

ابنخلدون با تیمور لنگ استناد کرد .فیﺸل در کتزابی بزا

این تحوالت سرآغاز نگزرش دوبزارﮤ اروپزاییهزا بزه

همین عنوان ،به نقل از بعضزی منزابع ،مزینویسزد میزان

«تاتارها» ،به مثابﮥ هزم پیمانزان جهزان مسزیحیت در برابزر

تیمور و ابنخلدون دربارﮤ نبوکدنصر بحث شد .تیمزور

دشمنانﺸان بود .پیش از آن چنین رویکزردی را در برابزر

از ابنخلزدون پرسزید نبوکدنصزر از چزه قزومی بزود

چنگیز و جانﺸینان او به کار بسته بودند .اهمیزت ارتبزاط

ابنخلدون پاسزخ داد از آخزرین شزاهان بابزل (فیﺸزل،

اروپاییها با تیمور در آن است که آنها در مواقعی تیمزور

76 :1952و.)77

را پادشززاهی ایرانززی تلقززی مززیکردنززد کززه بززه مقابلززه بززا

در ادامﮥ ایززن گفززتوگززو ،تیمززور بززه ابززنخلززدون

ترک هزای عثمزانی برخاسزته اسزت .ازایزن رو تحزوالت

میگوید خزودش از جانزب مزادر از نوادگزان منزوچهر

سیاسی با تاریخ نگری عصر رنسزانس همگزام شزد و در

پادشاه ایران است (فیﺸل .)77 :1952 ،ایزن گفزتوگزو

آثززار و گزززارشهززای آن دوره بازتززاب یافززت .آدام اهززل

حت زی در صززورت منطبززقنبززودن بززا واقعیززت ،اهمیززت

اوسک ) (Adam of Uskاز وقایعنویسان این دوره است.

بسیاری دارد؛ زیرا جایگاه ایران را در تزاریخ و ادبیزات

او حدود سال 1352م753/ق در اوسک انگلستان به دنیزا

اروپا ،هم در دورﮤ رنسانس و هزم پزس از آن ،بازتزاب

آمززد و در سززال 1102م105/ق بززه رم عزیمززت کززرد .او

میدهد .بیان این نکته ضروری است کزه وقزایعنگزاران

خبرهای فزت دمﺸزق و منزاطق مزدیترانﮥ شزرقی توسزﻂ

ایرانی نیز نبرد تیمور با عثمزانیهزا را یزادآور نبردهزای

تیمور را دنبال میکرد .آدام در وقزایع نزامﮥ )(Chronicle

ایرانی ها و تورانیها و پیروی از آیین کیخسرو و کیقباد

خود از تیمور باعنوان «پسر پادشاه ایران» نزام مزیبزرد و

مزززیپنداشزززتند (بزززرای نمونزززه رک :شزززامی:1363 ،

اسارت بایزید به دست تیمور را اینگونه گزارش میکند:

257و.)261

«در این روزها [تیمور] پسر پادشاه پارس بر سلطان

اهمیت تصویرسازی از تیمور در آثار اومانیستهای

ترکهای بابل به نزام «ایلزدریم» پیزروز شزد و او را بزه

عصر رنسانس در این است که در سدههزای بعزد ،ایزن

اسارت گرفت .ایلدریم کسی بود کزه موجزب وحﺸزت

تصویرسززازی بززر سززایر نویسززندگان اروپززایی تززﺄثیر

در جهان مسیحیت شزده بزود و سزودای نزابودی دیزن

چﺸمگیری گذاشت .درواقع ،جایگاه تاریخی تیمزور در

مسی را در سر داشت .کسی که بزر مسزیحیان یزورش

ادبیززات و تززاریخنگززاری اروپززا ،تززا دورﮤ معاصززر از

برده و مجارها را با ارتش یکصدهزار نفری خود مزورد

گزارشهزا و روایزتهزای شزاهدان اروپزایی در عصزر

حمله قرار داد و اورشلیم را به طزور کامزل نزابود کزرده

رنسانس بسیار متﺄثر بود که بزه او چهزرهای اسزطورهای

بود» ).(Adam of Usk, 1904: 227

بخﺸززیده بودنززد .اریززک وگلززین )(Eric Voegelin

در این گزارش ،تیمور پسر پادشاه پزارس و بایزیزد

نخستینبار مفهوم کاریزما از ماکس وبر را برای ارزیابی

سلطان بابل و ویران کنندﮤ اورشلیم معرفی شده است که

دوران تیمور به کار برد و به او در چﺸم اومانیستهای

به نظر میرسد با فت بابل توسزﻂ کزوروش و شکسزت

اولیه ،برای توصیف چگونگی نقزش بخزت و اقبزال در

نبونید ،آخرین شاه بابل کزه او نیزز اورشزلیم را ویزران

روند تاریخ جهان توجزه کزرد ).(Subtelny, 2007: 11

ساخته و یهودیزان را بزه اسزارت گرفتزه بزود ،درخزور

ادگار آلن پو ) ،(Edgar Allan Poeشاعر امریکایی سدﮤ

مقایسه باشد .برای تقویت این فرضیه این امکان وجزود

نوزدهم که از روایتهای اومانیستهای رنسانس تزﺄثیر
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پذیرفتززه بززود ،در شززعری حماسززی بززه نززام تیمززور

ایرانی.

) ،(Tamerlaneسرودهای افسانهوار از این فزات شزرقی

در سال 157ق1153/م اوزون حسزن آق قویونلزو بزا

ارائززه کززرد .ایززن سززروده ،ذهنیززت نویسززندگان عصززر

تصززر

شززهر آمِززد (دیززاربَکر) موفززق شززد فرمززانروایی

رنسانس را به تیمور نﺸان می دهزد .در بخﺸزی از ایزن

آققویونلوها را به دست گیرد .هم زمان با ایزن رویزداد،

شعر حماسی آمده است:

ترک هزای عثمزانی بزه فرمانزدهی سزلطان محمزد دوم،

«اکنون نظر به سمرقند کن ،آیا او ملکﮥ زمین نیسزت

معرو

به فات  ،پس از دهها سال تالش و پیﺸزروی در

آیا او پر افتخارتر از همﮥ شهرها نیسزت آیزا سرنوشزت

آنزاتولی و اراضززی غربززی آسزیای صززغیر موفززق شززدند

همﮥ شهرها در دست او نیسزت ...آیزا او غرورآفزرین و

پایتخت باستانی بیزانس و دژ مسزتحکم اروپزا در برابزر

بیهمتا نایسزتاده اسزت و آیزا کسزی بزر او فرمزانروایی

شرق را فت کنند و دورهای جدید در تاریخ جهان رقزم

دارد تیمور بزا پیزروزیهزای پزیدرپزی خزود جهزان را

بزننززد .ایززن تحززوالت از چﺸززم اروپززاییهززا ،بززهویززژه

شگفتزده کرده است..(Allan Poe, 1884: 35) »...

دولتشهرهای ایتالیایی همچون ونیزز ،دور نمانزد .نیزاز

در اثر دیگزری از سزدﮤ نزوزدهم بزاعنوان رومزانس

این دولتشهرها بزه متحزدی سیاسزینظزامی در مقابزل

تاریخ ،ضمن الهامپزذیری از اومانیسزتهزای رنسزانس،

تهدیدات عثمانیها منجر شد سیاسزت نگزاه بزه شزرق

داستان شکست بایزید از تیمور بازتزاب یافتزه و تیمزور

اروپاییها تداوم یابد .سیاستی که از دورﮤ چنگیز به بعد

در کنار سایر شخصیتهای تاریخی غرب قزرار گرفتزه

شززکل گرفتززه بززود .بززااینحززال از نظززر تززاریخنگززاری

است ).(Greenhough, 1891: 113

رنسانس ،بازتاب آن از دو جهت اهمیت دارد :نخسزت

جریانی از اومانیستهزای رنسزانس ،تیمزور را شزاه

توجه مجدد به ایران و تصویرسازی از اوزون حسزن در

پارتیها قلمداد میکردنزد و او را احیاکننزدﮤ امپراتزوری

جایگاه پادشاه خردمند و شکوهمند ایرانی؛ دوم مقزایسﮥ

پارت در ایران میخواندند .آینیاس سیلویوس (Aeneas

ایرانیها و ترکها و بزازخوانی و بازاندیﺸزی در تزاریخ

) ،Silviusخطیب و نویسنده و پاپ دورﮤ رنسزانس ،در

باستان.

کتاب آسیا ( )1162معتقد بود پس از سدههزا حاکمیزت

در علت نخست ،آنچه از گززارشنویسزان اروپزایی

عربها ،با فهور تیمور بخت و اقبال پارتیها بار دیگزر

نیمه دوم سدﮤ پانزدهم میالدی/نهم قمری برجای مانزده

 .(Meserve,او و

است ،بیانکنندﮤ آن است که آنها همواره از اوزونحسن

اومانیستهای پیرامون او بزر ایزن موضزوع اتفزاق نظزر

در حکم پادشاه ایران یاد میکردند و او را شزاهشزاهان،

داشتند که ایران سرزمینی نبود کزه اقزوام بربزری در آن

جانﺸ زین فرمانروایززان هخامنﺸ زی ،داریززوش ،خﺸززایار،

سززاکن باشززند بلکززه جایگززاهی متمدنانززه داشززت (

کززوروش ثززانی و همچنززین دوسززتدار مسززیحیان لقززب

) .Meserve, 2008: 221کتاب آسیا الهامبخش بسزیاری

میدادند ).(Meserve, 2008: 226

سززززر بزززززرآورد )220

2008:

از کاشفان و مﺸتاقان کﺸف منزاطق ناشزناخته در اروپزا

مسافران ایتالیزایی آققویونلوهزا را بزا نزام «پزارس»

شد و تصویرسازی نویسنده از آسیا ،سفرهای متعدد بزه

خطاب میکردند و در ایتالیا از نام اوزونحسن بهنیکزی

این منطقه از جهان را موجب شد ).(Ady, 1913: 298

و شکوهمندی یزاد مزیشزد ).(Cochrane, 1981: 325

.اوزونحس آقق ی نل در جایگاه فرمانروای باشُك ه

آنها با اندکی تغییر در نگزارش نزام او ،اوزونحسزن را
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بهصورت سان کاسانو ) (san cassanoمزینوشزتند کزه

شناخته میشد که در مقایسه بزا تزرکهزا ،از فرهنزگ و

بهمعنای قدیس بود و بزرای بزرگزان مسزیحی بزه کزار

تمدن واالتری برخوردار بود و در این زمان میتوانست

میرفت .این در حالی است که در آن زمان ،برای تمزام

متحد غرب در مقابل بربرهای شرقی باشد.

مسززلمانان عبززارتهززای «کززافر» و «بززدعتگرا» ب زه کززار

چنانکه گفته شد تاریخنگزاری رنسزانس بزر تزاریخ

میبردند؛ حتی فرانچسکو فیللفو که در نوشتههای خود

سیاسی تﺄکید مزیکزرد و مورخزان آن دوره در نگزرش

مسلمانان را بهزشتی نام مزیبزرد ،دربزارﮤ اوزون حسزن

تاریخی به اقوام و دولزتهزا ،بزه رویزدادهای سیاسزی

میگفت او مسلمان است؛ اما یک ایرانی است .به عقیدﮤ

توجه ویزژهای داشزتند .بزه همزین علزت پزس از فزت

فیللفو بخﺸزندگی ،خردمنزدی ،فرهنزگ و همنزوایی بزا

قسطنطنیه ،در تاریخنگاری اروپا بازخوانی تاریخ ترکها

مسیحیان ازجمله ویژگیهزای «شزاهزادﮤ پزارس» اسزت

و مقایسﮥ آنها با ایرانیها روند وسزیعی یافزت .آینیزاس

).(Meserve, 2008: 227

سیلویوس ) (Aeneas Silviusچنزد سزال پزس از فزت

فیللفو در تحسین اوزون حسن در جایگاه شاه ایزران

قسطنطنیه در کتاب دیگر خود ،بزه نزامتوصزیف جهزان

تا آنجا پیش رفت که نوشزت« :اگزر بزه تزاریخ بنگزریم

(1151تززا1160م163/تززا165ق) ،ارتبززاط نززژادی میززان

درمییابیم که پارسیان از نجیبترین نژاد برخاستهانزد و

تززرکهززا و اسززکیتهززای باسزتانی را مطززرح کززرد و از

بههیچوجه وحﺸی یزا غیرمتمزدن نیسزتند» (Meserve,

اسکیتها در حکم قومی غیرمتمدن و ویران کننزده یزاد

) .2008: 228همچنززین ونیزززیهززایی کززه بززه دربززار

کرد ).(Blanks and Frassetto, 1999: 194

اوزونحسن سفر کرده بودند ،بهویژه کاترینو زنزو ،از او

همچنززین دونالززد دا لززز )(Donaldo da Lezze

در حکززم پادشززاهی یززاد مززیکردنززد کززه بززرای احیززای

(1179تا1521م111/تا931ق) ،سرباز و دیپلمات ونیزی

حاکمیتِ ایران و قلمرو پهناور باستانیِ آن تالش میکند

که در قسطنطنیه به گزارشهزای دیپلماتیزک دسترسزی

(زنو322 :1311 ،و .)323کاترینو زنو امپراتوری نیرومند

گستردهای داشت ،در نوشتههزای خزود بزه ریﺸزهیزابی

اوزون حسن و حدود قلمزرو او را تحسزین مزیکزرد و

ترکهای عثمانی توجه بسیاری کزرد و آنهزا را اخزال

شرق و غرب آن را از سند تا سزوریه مزینامیزد (زنزو،

بربرهای صحراگردی خواند که با پیﺸزروی بزه سزمت

.)322 :1311

آناتولی ،آن سرزمین را به تصر

خزود درآورده بودنزد

)..(Cochrane, 1981: 330
فتح قسطﻨطﻨیه و بازخ انی تااریخ باساتان در عصار
رنسانس
فت قسطنطنیه پیﺸروی ترک های عثمانی بزه سزمت

در شهریار ماکیاولی نیز ،توصیف سلطنت ترکهزای
عثمانی با توصیف مورخزان یونزانی از پادشزاهی ایزران
شباهت دارد (ماکیاولی31 :1319 ،و.)39

اروپززا و تهدیززد جززدی موجودیززت بعضززی کﺸززورهای

بهاینترتیب نویسندگان رنسانس راه را برای انطبزاق

اروپایی را موجب شد .این رویداد در جامعﮥ اروپایی و

ترکها با اسکیتهای باستانی گﺸودند و سایر مورخزان

بهویژه اندیﺸﮥ تاریخی رنسانس بازتاب وسیعی داشزت.

اروپایی نیز آن را رواج دادند .در سدﮤ شانزدهم ،در آثار

از آن پس ایران در حکم نمایندﮤ جهانِ بربریِ شرقی در

نویسندگان فرانسوی نیزز تزرکهزای عثمزانی از منﺸزاء

مقابززل غربزیهززا نبززود و میززراثدار پادشززاهیِ باسززتانی

اسکیت ها دانسته شدند .این تﺄثیرپزذیری از مورخزان و
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اومانیستهای رنسانس ،همچون نمونزههزای دیگزر بزر

بااینحال تاریخنگاری رنسانس به علت عالقهمنزدی

ادبیات و هنر اروپا تا سدﮤ نوزدهم ادامه یافت؛ چنانکزه

به کﺸف و شناخت گذشتﮥ ملتها و به کارگیری آن در

حتی از نبردهای باستانی ایرانی ها بزا یونزانیهزا تفسزیر

وقایعنگاریهای سیاسی ،به تاریخ و تمدن ایران باستان

تازهای شد و در انتساب عنوان بربرها ،ترکهای عثمانی

توجه کرد و ارتقزاء جایگزاه آن را در میزان ملزتهزای

جززایگزین ایرانززیهززا شززدند .در یکززی از گراورهززای

گذشته و حال در دستور کار خود قرار داد .ازایزنرو در

نقاشیهای چاپشدﮤ اوایل سدﮤ نزوزدهم ،نبزرد مزاراتن

تفسیر تاریخ ایران و پادشاهی باستانیِ آن ،به جنگهزای

به تصویر کﺸیده شده است که نﺸان میدهزد سزپاهیان

ایران و یونان چندان اعتنزایی نکزرد و بزرخال

نظزریﮥ

شکست خورده در زیر سُم اسب هایِ یونانیها سزربازان

حاکم بر جهانِ یونانی ،ایرانی ها عنوان «سزرور بربرهزا»

ترک عثمانی اند نزه لﺸزکریان داریزوش سزوم (تصزویر

نگرفتند؛ بلکزه در حکزم یکزی از ملزتهزای بززرگ و

گراور در.) Bridges and Other, 2007: 14 :

تمدنساز تاریخ معرفی شدند .اهمیت انزدیﺸﮥ تزاریخی
رنسانس و نگرش آن به ایران در این است کزه میزراث

نتیجه
یافتززههززای پززژوهش حاضززر نﺸززان مززیدهززد در
تاریخنگاری رنسانس ،رویکرد تاریخ سیاسی تحتتزﺄثیر
تحوالت معاصر ،بزه تحزول در انزدیﺸﮥ تزاریخی عصزر
کالسیک یونان و روم منجر شد .در تزاریخنویسزی ایزن
دوره ،ایرانیها در حکزم یکزی از ملزتهزای بززرگ و
صاحب تمدن در میان اقوام شرقی شناخته شزدند .ایزن
موضوع نوعی توجه به تاریخ سیاسی و سپس گزذار بزه
تززاریخ تمززدن و توجززه بززه ریﺸززه و پیﺸینﮥ ملززتهززای
تاریخی بود.

فکری رنسانس به دورههای بعدی تاریخ اروپا رسزید و
به بازآفرینی جایگاه ایران در تاریخنگاریِ تاریخ تمزدن
انجامید.
کتابﻨامه.
الف .مﻨابع فارسی و عربی.
 .اسکینر ،کوئنتین ،)1317( ،ماکیاولی ،ترجمزه عززتاهلل
فوالدوند ،تهران :طرح نو.
 .ارسززطو ،)1319( ،سیاسززت ،ترجمززه حمیززد عنایززت،
تهران :شرکت سهامی کتابهای جیبی.

در سراسر تاریخ باستان و سدههای میانه ،نگاه به شرق

 .افالطززون« ،)1366( ،رسززاله الکبیززادس» ،دوره آثززار

در جایگاه سرزمین دشمنان غربزی و مسزیحی بزر انزدیﺸﮥ

افالطون ،ج ،2ترجمزه محمدحسزن لطفزی و رضزا

تاریخی و سیاسی جهانِ عصر کالسیک و مسیحیت غربزی

کاویانی ،تهران :خوارزمی.

سایه افکنده بود؛ اما تاریخنگاری دورﮤ رنسانس ،ایرانزیهزا

 « ،-------------- .قوانین» ،دوره آثزار افالطزون،

را از سایر ملتهای شرق متمایز کرد و ایران باسزتان را در

ج ،1ترجمه محمدحسن لطفی ،تهران :خوارزمی.

شمار تمدنهای بزرگ جهان قرار داد .این تحول عالوهبزر

 .بورکهززارت ،یززاکوب ،)1319( ،فرهنززگ رنسززانس در

تﺄثیرپذیری از آراء فیلسوفان و مورخانی همچون گزنفزون،

ایتالیا ،ترجمه محمدحسن لطفی ،تهران :طرح نو...

از رویدادهای سیاسیِ معاصر ،ازجملزه فهزور تزرکهزای

 .زنو ،کاترینو ،)1311( ،سفرنامههای ونیزیان در ایزران؛

عثمانی و فت قسطنطنیه و همچنین سفرهای اروپاییها بزه

سفرنامه کاترینو زنو ،ترجمه منوچهر امیری ،تهزران:

شرق و آشنایی با ملتها و تمدنهای شرقی ،متﺄثر بود.

خوارزمی.
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