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Abs tract 

The rule of the Mongols and Ilkhans in the seventh and eighth centuries AH 
were able to form a vas t s tate by relying on the power of the sword, and the 
Iranian identity was endangered by their invasion. The efforts of the elites, 
the Iranian courtiers to res tore this national identity were immortalized in 
the his tory of this land. The role of Hamdollah Mos towfi in preserving and 
spreading Iranian culture and identity during the turbulent period of the 
seventh and eighth centuries AH is very important. The difference between 
Mos towfi’s work and other elites of his time is the use of the art and 
language of poetry. He has tried to make connections with the his torical 
and mythical pas t of Iran by using cultural and political symbols such 
as the Shahnameh, Book of Kings. This s tudy seeks to answer the main 
ques tion: What was the role of Hamdollah Mos towfi’s in preserving and 
expanding Iranian culture and identity in this turbulent period? Considering 
the research in the life and valuable works of Hamdollah Mos towfi as one 
of the his torical and civilizational manifes tations of Iranian society, it can 
be concluded that generally Iranian his torians, writers and personalities 
throughout his tory and Hamdollah Mos towfi especially in the Ilkhanate 
era were very effective in preservation and revival of Iranian culture and 
identity. It also shows that the concept of Iran and Iranian identity is not 
a new subject and can be found in his torical and ancient texts, especially 
in the works of Hamdollah Mos towfi per se. The research method is 
analytical and descriptive using library resources. Based on the results 
of this research, it can be said that during the ups and downs of Iran’s 
his tory, political borders were repeatedly invaded by the enemies. But it 
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was the elites and writers who were able to defeat the s tubborn enemy on 
the cultural front and impose Iranian culture and civilization on them. After 
a while, the invaders became attracted to Iranian culture. The national 
identity of the Iranians was repeatedly threatened by the invaders and they 
were able to cross the barrier of soldiers and military officers, but were 
preserved and guarded by soldiers and cultural officers. What has been 
said in the previous articles is not a modern Iranian name and identity. 
Rather, it is related to the depth of the his tory of this land and can be seen 
in the s tudy of the works of writers and his torians of ancient his tory up to 
the Islamic period. Hamdollah Mos towfi is one of these cultural officers 
of Iran who in the difficult political, cultural and social conditions of the 
Ilkhanate era was able to preserve and revive the name of Iran, the land of 
Iran and the national identity of Iranians in his works that has been unique 
since Ferdowsi’s Shahnameh. In his three valuable works, “Zafarnameh”; 
“Selected his tory” and “Nuzhat al-Gholoub”, he tries to revive the Iranian 
identity. Mos towfi has time and again in his works cited Iran, land of Iran 
and Iran-shahr. Mos towfi tries to repair and revive this deprivation and 
silence of the sources in a completely intelligent way, so that it became a 
suitable model for his torians and writers after him.
Keywords: Hamdollah Mos towfi, Iran, Identity, Culture, Ilkhans
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چکیده
حکومت مغوالن و ایلخانان )سده هفتم و هشتم قمری( به پشتوانه قدرت شمشیر، دولت پهناوری پدید 
برای  ایرانی  اما تالش نخبگان و دیوان ساالران  آنان آسیب پذیرفت،  از هجوم  ایرانی  آورد و هویت 
بازیابی هویت ملی ایرانیان، در تاریخ این سرزمین ماندگار شد. تأثیر حمدالل مستوفی در نگاه بانی و 
گسترش فرهنگ و هویت ایرانی در دوران آشوب ناک سده های هفتم و هشتم قمری، از اهمیت بسیاری 
از هنر و زبان شعر  او  از استفاده  با کار دیگر نخبگان معاصرش،  برخودار است. تفاوت کار مستوفی 
سرچشمه می گیرد. او با بهره گیری از نمادهای فرهنگی و سیاسی همچون شاهنامه، در ایجاد ارتباط با 

گذشته تاریخی و افسانه ای ایران کوشید. 
این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتاب خانه ای، به دنبال پاسخ به این 
پرسش اصلی است که سهم تأثیر حمدالل مستوفی در حفظ و گسترش فرهنگ و هویت ایرانی در 
این دوران پرآشوب چه اندازه است؟ بیش تر مورخان، ادیبان و شخصیت های نخبه ایرانی در دارازنای 
تاریخ به ویژه حمدالل مستوفی در عصر ایلخانان، در حفظ و احیای فرهنگ و هویت ایرانی مؤثر بوده اند. 
زندگی و آثار ارزش مند مستوفی که از شخصیت های تاریخی و تمدنی جامعه ایرانی بود، بر این دعوی 
گواهی می دهد. بر پایه این تحقیق، مفهوم ایران و هویت ایرانی موضوعی نوپدید نیست، بلکه آن را در 

متون کهن تاریخی به ویژه در آثار حمدالل مستوفی می توان یافت.

کلیدواژگان
حمدالل مستوفی، ایران، هویت ملی، فرهنگ ایرانی، ایلخانان، هویت ایرانی
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 مقدمه
هویـت ایرانـی از دوره تاریـخ باسـتان به ویـژه عصـر امپراتـوری ساسـانی، بـر نـام ایـران بنیـاد یافت. 
متـون مقـدس دینـی ایرانیـان پیش از اسـالم به ویـژه اوسـتا نیز بر همیـن نام ایـران تأکیـد کرده اند. 
عصـر سـامانیان و تأثیـر وزیـران برجسـته ای چـون خانـدان بلعمـی و جیهانـی، در احیـای زبـان و 
ادب فارسـی کـه بعدهـا زمینه سـاز تدویـن شـاهنامه فردوسـی شـد، بسـیار ارزشـمند اسـت. هم چنین 
کتاب هـای تاریخـی اوایـل دوره اسـالمی و شـاهنامه فردوسـی بارها به نـام ایران و ایران زمین اشـاره 
کرده انـد. هویـت ایرانـی پـس از برپایـی دولـت سـلجوقی بـه دگرگونی هایی دچار شـد؛ زیـرا چیرگی 
عناصـر فرهنگـی تـرک بر این سـرزمین، خصلـت ملی گرایی ایرانـی را تضعیف کـرد و تعصب مذهبی 
متأثـر از حاکمیـت تـرکان سـلجوقی، بـه بی رونقی بازار بخشـی از آیین هـای کهن ایرانـی انجامید. از 
سـوی دیگـر، نفـوذ عناصـر ایرانی در سـاختار این دولـت، زمینه تازه ای برای گسـترش زبـان و ادبیات 

فارسـی بیـرون از مرزهـای تاریخی ایـران فراهم آورد )پـرگاری و دیگـران، 1۳۹8: 12(. 
اگـر پذیرفتـه شـود سیاسـت نامه متعلـق بـه خواجـه نظام  الملـک طوسـی )408-485 ق( اسـت 
مـی تـوان تـالش وی را در احیـای اندیشـه ایران شـهری ارج نهـاد. شـهاب الدین سـهروردی )585 
ق( دیگـر شـخصیت نـام دار و مانـدگاری ایرانـی، بـا احیـای حکمـت کهن ایـران و پیونـد  زدن آن با 
عرفـان اسـالمی بـه حفظ و احیای هویـت ایرانی کمک کـرد )ر.ک: آقاجری و فضلی نـژاد، 1۳88: 4(. 
آثـار بسـیاری از شـاعران ایرانـی همچـون انوری )سـده پنجم قمری( و نظامی گنجوی )سـده ششـم 

قمـری( بارهـا نـام ایـران را به کار بسـته اند. 
گروه بی شماری از نخبگان ایرانی بر اثر فشار حکومت ها و دولت هایی چون غزنویان، سلجوقیان، 
مغوالن و حتی صفویه به رغم تالش های فراوان ایرانیان اهل قلم و اندیشه، به شبه قاره هند هجرت 
کردند و آن سرزمین به جایگاه بالِش و گسترش زبان و فرهنگ ایرانی بدل گشت و سبک ادبی تازه ای 

به نام »سبک هندی« در آن سامان پدید آمد.
باری، یورش مغوالن به ایران )اوایل سده هفتم قمری( به پیدایِی دوره مغول و ایلخانان در تاریخ 
ایران انجامید که از مهم ترین بازهای زمانی تاریخ ایران پس از اسالم به شمار می رود. این یورش از دید 
مادی و معنوی به ایرانیان بسیار زیان رساند. مغوالن به زودی دریافتند که اداره امپراطوری نوپدید آنان 
نه به پشتوانه شمشیر، بلکه از طریق دیوان ساالری ایرانی امکان می پذیرد. بنابراین، دولت ایلخانان بر 
پایه شمشیر مغوالن بنیاد گرفت و به کمک نخبگان و دیوان ساالران ایرانی دوام یافت. هویت ایرانی از 
یورش مغوالن آسیب پذیرفت و تالش نخبگان، دیوان ساالران و اهل قلم برای بازیابی این هویت ملی، 
در تاریخ این مرز و بوم ثبت شد. تأثیر خواجه نصیرالدین طوسی، خاندان جوینی و رشیدالدین فضل الل در 
احیای هویت ایرانی در دوران پرآشوب ایلخانان و کشمکش نیروهای ایرانی و مغولی با یک دیگر، ماندگار 
و فراموش ناشدنی است )طوسی، 1۳64(. فتح بغداد و انقراض خالفت عباسی و خأل قدرت در ایران و 

دیگر سرزمین های اسالمی، از دید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پی آمدهای ناگواری به دنبال آورد.
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چند کتاب و مقاله از منظر پیشینه نگاری موضوع پژوهش، تا اندازه ای به این تحقیق نزدیکند:
نزهة القلوب تصحیح گای لسترنج؛

تاریخ گزیده به اهتمام عبدالحسین نوایی؛
تاریخ ادبیات ایران نوشته ادوارد براون؛

مسائل عصر ایلخانان نوشته منوچهر مرتضوی؛
مقاالتی با عنوان »بازیابی مفهوم ایران زمین در آثار و آرای حمدالل مستوفی« نوشته آقاجری و 

فضلی زاده که بیش تر به موضوع بازیابی هویت ایرانی در آثار مستوفی می پردازند؛
مقاله ای با عنوان »ظفرنامه حمدالل مستوفی و تاریخ نگاری دوره ایلخانی«1 نوشته چارلز ملویل که 

به جنبه های شعر فارسی در ظفرنامه توجه کرده است؛
بینش و روش در تاریخ نگاری و تاریخ نگری نوشته ذکر الل محمدی و آدینه وند که به ترسیم وضع 

فکری و اجتماعی عصر ایلخانان و اندیشه تاریخ نگاری می پردازد؛
از فردوسی تا مستوفی؛ نگرشی تطبیقی به ابوالقاسم فردوسی و حمدالل مستوفی نوشته کمالی بانیانی؛
جای شناسی مذهبی ایران عصر ایلخانی با تکیه بر نزهة القلوب، نوشته قصابی گزگوه و دیگران. 

این پژوهش تأثیر حمدالل مستوفی را در احیا و حفظ هویت ایرانی برمی رسد.

هویت ملی ایرانیان و مفهوم ایران و ایران زمین
هویت فرآیند پاسخ گویی آگاهانه هر فرد به دسته ای از پرسش ها درباره خودش است؛ او چه کسی است؟ 
کجا بوده است؟ چه بوده است؟ چه است؟ به چه قبیله، نژاد یا ملتی متعلق است؟ خاستگاهش کجاست؟ 
در تمدن جهان چه تأثیری گذارده است؟ )هرمیداس باوند، 1۳77: 56(. هویت ملی به معنای احساس 
تعلق و وفاداری به عناصر و نمادهای مشترک در اجتماع ملی )جامعه کل( و میان مرزهای شناختة 
سیاسی است. »سرزمین، دین و آیین، آداب و مناسک، تاریخ، زبان و ادبیات، مردم و دولت«، مهم ترین 
عناصر و نمادهای ملی اند که به شناسایی و تمایز می انجامد. میزان تعلق و وفاداری اعضای اجتماع 
ملی به هر یک از این عناصر و نمادها، شدت احساس هویت ملی آنان را تعیین می کند )یوسفی،1۳80: 
17(. از دید احمد اشرف، مفهوم تاریخی »هویت ایرانی« هنگام برپایی نهضت های قومی، سیاسی و 
دینی دوران ساسانیان پیدا شد و در دوران اسالمی در فراز و نشیب های تاریخی پایدار ماند و در عصر 
صفوی باززایید و در عصر جدید در قالب هویت ملی ایرانی متجلی شد )اشرف، 1۳7۹: 54۳(. هویت 
ایرانی به علت جایگاه خاص جغرافیایی ایران، از سه حوزه تمدنی ایرانی، اسالمی و غربی تأثیر پذیرفته 

است )زاهد، 1۳82: ۳4(.
تحوالت اخیر داخلی و خارجی درباره هویت و ملیت ایرانی و روی کردهای سیاسی ـ ایدئولوژیک 
اصالت  و  ایرانی  زمینه هویت ملی  در  ناسیونالیسم مدرن، چالش هایی  و  پان های گوناگون  و  قوم گرا 
آن و ماهیت قدرت برانگیخته اند. بر پایه روی کردهای یاد شده، پدیده منسجم تاریخی و فرهنگی و 

1.  Hama-Allah Mus taufis 
Zafarnamah and the 
His toriolography of the late 
Ilkhanid period
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تمدنی و برخوردار از دوام تاریخی به نام »ایران«، فرآورده گفتمان های سیاسی اواخر سده نوزده و سده 
بیستم است؛ چنان که دولت های مدرن ایران پس از مشروطه و روشن گران ایرانی متأثر از گفتمان های 
و  فرهنگی  دوام  و طرح  ملی  هویت  به جعل  باستان شناختی،  اکتشافات  و  اروپایی  مدرن  نژادگرایانه 

تاریخی ـ تمدنی و سیاسی و سرزمینِی پدیده ای به نام ایران پرداختند. 
مفهـوم ایـران و ایران زمیـن و حکومت هـای ایرانـی و آریایـی در آثـار نویسـندگان و مورخـان 
پیـش از اسـالم بارهـا آمده و مطالب آنها دسـت مایه نویسـندگان دوره اسـالمی شـده اسـت. هرودت 
در کتابـش اطالعـات ارزنـده ای دربـاره مادهـا و پارس هـا عرضـه می کنـد. بـه گفتـه ایران شناسـان، 
وی اطالعاتـش را از منابـع رسـمی ایرانـی گرفتـه اسـت؛ یعنـی گزارش های رسـمی و یادداشـت های 
کسـانی کـه در جنگ هـای ایـران و یونـان حاضـر بودنـد. گزنفون در اناباسـیس شـرح دقیقـی درباره 
سـرزمین های دولـت هخامنشـیان و ویژگی هـای جغرافیایـی و مردمـان ایـن سـرزمین ها گنجانـده 
اسـت. اسـترابون، جغرافـی دان برجسـته یونانـی، دربـاره جغرافیای فالت ایـران، مردمـان و فرهنگ و 
جامعـه آن و ایـزودور خاراکسـی، جغرافی دان دوران باسـتان و معاصـر اشـکانیان، از جغرافیا و فرهنگ 
ایرانـی گـزارش می کننـد. هم چنیـن بطلمیـوس کتزیـاس، پزشـک پروشـات همسـر داریـوش دوم 

اطالعاتـی دربـاره جغرافیـا و فرهنـگ آن زمـان ایـران عرضـه کرده اسـت. 
خدای نامـک منبعـی بـود کـه مورخـان ایرانی و عـرب از آن بهـره می بردند. منبع اصلی شـاهنامه 
فردوسـی و شـاهنامه های ناقـص پیـش از فردوسـی همچـون شـاهنامه ابوالمؤیـد بلخـی و شـاهنامه 
ابومنصـوری، از همیـن خدای نامـک گرفتـه شـده اسـت. ابن مقفـع دانش منـد ایرانی پهلوی دان سـده 
دوم هجـری، بیش تریـن متـون ایـران باسـتان را تعریـب کـرد و بعدهـا بیش تـر نویسـندگان عرب و 
ایرانـی از ترجمـه او بهـره بردنـد. بـالذری مـورخ ایرانی سـده سـوم هجری، تاریـخ دوران ساسـانیان 
به ویـژه اردشـیر را از پهلـوی بـه عربـی ترجمـه کـرد و آن را بـه نظـم کشـید. ابن مسـکویه نویسـنده 

ایرانـی هـم تجارب االمـم را به نثـر سـامان داد )احمـدی، 1۳82: 20(.
»ایران زمین« اصطالحی است که در دوره ایلخانان بارها در متون تاریخی به ویژه آثار رشیدالدین 
فضل الل همدانی محمد بن علی شبانکاره ای، حمدالل مستوفی و... آمده است و نوعی بازآفرینی واژه 
ایران شهر دوره ساسانی به شمار می رود )آقاجری و فضلی نژاد، 1۳88: ۳(. سقوط خالفت عباسی در 
فالت  یک پارچگی  و  مذهبی  نسبی  تحمل  به  مذهبی  سخت گیرانه  روی کرد  تغییر  با  سیزدهم  سده 
ایران در دوران حکومت ایلخانیان هم راه شد و این وضع نشان گر آغاز دوره تازه ای در تاریخ هویت 
پیشینه قومی ـ ملی  تا  آورد  ادیبان فارسی پدید  برای  این تحوالت فرصت های جدیدی  بود.  ایرانی 
زمان  )از  ایران زمین  و  ایران  اصطالح  از  استفاده  برای  زمینه  نخستین  بنابراین،  بازبنویسند.  را  ایران 
سقوط امپراطوری ساسانیان تا آن زمان(، درباره قلمرو حکومتی ایرانیان فراهم آمد. بیش تر محققان 
جامع التواریخ را نخستین تاریخ جهانی می دانند که خود پژواک مفهوم حکومت و تسلط جهانی مغول 
است. کشورگشایی های مغول از شرق تا غرب )اروپا و دیگر سرزمین ها(، نگرش تاریخی تازه ای را پدید 
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آورد که با کنج کاوی درباره مذاهب مختلف در این اثر ترکیب شد. رشیدالدین فضل الل در آثار تاریخی 
جاودان خود )جامع التواریخ؛ تاریخ مبارکه غزنویان؛ سوانح االفکار(، واژه ایران را به کار برده و به کشور 

ایران بارها اشاره کرده است. 
معروف  االنساب،  و  التواریخ  معرفة  فی  االلباب  اولی  روضة  همچون  دیگری  تاریخی  آثار 
به تاریخ بناکتی نوشته ابوسلیمان بناکتی؛ تاریخ عمومی جهان از آفرینش آدم تا اوایل روزگار ایلخان مغول 
نوشته ابوسعید بهادرخان؛ مجمع االنساب؛ دستور الکتاب نخجوانی؛ تاریخ گزیده  حمدالل مستوفی و 
مطلع سعدین و مجمع بحرین سمرقندی از واژه »ایران« و اصطالحات مرتبط با آن یاد کرده اند. اشارات 
فراوانی به ایران در دیگر آثار تاریخی یافت می شود که جامع التواریخ حسنی نوشته حسن یزدانی و 
روضة الصفا نوشته میرمحمد بن صیاد برهان الدین نمونه هایی از این آثارند. میانگین بسامد اصطالح 
ایران و مفاهیم میدان معنایی آن در هر یک از آثار تاریخی پیش گفته، 42 است. این آثار به دوره های 

تاریخی ایران پیش و پس از اسالم اشاره کرده اند )احمدی، 1۳82: 2۳(.
ایرانیان پیش از دوران اسالمی با عرضه تاریخی یک پارچه و جامع از آغاز خلقت تا زمان خودشان، 
نوعی هویت زمانی و مکانی پدید آوردند. این تاریخ از سرگذشت کیومرث نخستین انسان )زمان( روی 
زمین / ایران ویج / سرزمین های ایرانیان )مکان(، آغاز می شود. این نگرش کالن به هویت تاریخی 
ایران، نزد نویسندگان عرب و ایرانی دوره اسالمی مقبول افتاد و سده های پیوسته به آن توجه می شد 
)احمدی، 1۳82: 25(. بعدها نخبگان و نویسندگان و مورخان ایرانی آثاری را بر پایه همین نگرش پدید 

آوردند و گسترَدند و بدین شیوه هویت ملی ایرانی را در فراز و نشیب های تاریخی حفظ کردند. 
این سرمایه فرهنگی تا عصر یورش مغوالن ماند ایرانیان اهل قلم همچون حمدالل مستوفی در دوره 
ایلخانان از آن بهره بردند. بیش تر آثار کالسیک پس از اسالم )عربی و ایرانی(، روایت های آشکاری درباره 
تاریخ ایرانیان و ایران در بردارند. همین تصویر از ایراِن نخستین سده های تاریخ اسالم، در آثار تاریخی و 
ادبی ایرانیان و ناایرانیان بازتابید. بسیاری از شرق شناسان اروپایی و نویسندگان ایرانی با استفاده از همین 
متون کالسیک سده های نخستین پس از اسالم، به شرح و بسط و تجزیه و تحلیل تحوالت تاریخ ایران 
از عصر باستان به بعد پرداختند. برای نمونه، نولدکه مستشرق برجسته اروپایی که معتبرترین آثار را درباره 
ساسانیان سامان داد، به گفته خودش، محتواهای بسیاری را از تاریخ الرسل و الملوک معروف به تاریخ 
طبری برگرفت و در آثارش گنجاند. طبری )سده سوم هجری( نیز کتاب خودش را با استفاده از آثار 
نویسندگان دیگری چون ابن کلبی، ترجمه های ابن مقفع )سده دوم( ابوعبید معمر بن المثنی و هیثم بن عدی 
ابو عبدالرحمن و نویسنده کتاب های اخبار الفرس، تاریخ العجم و تاریخ بنی امیه و روایات سیف بن التمیمی 
درباره تاریخ ایران پیش از اسالم و شرح جنگ های ایران و عرب و دیگر نویسندگان عربی زبان سامان 
داد. بخش های مرتبط به تاریخ ایرانیان از کتاب گسترده طبری، بعدها در زمان سامانیان به همت ابوعلی 

بلعمی به فارسی ترجمه و به تاریخ بلعمی معروف شد )احمدی، 1۳82: 18(.
آثار زیر از قرن پنجم تا قرن سیزدهم و اواخر دوره قاجار، تاریخ باستانی ایران را کنار تاریخ اسالم 
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و پیامبران گنجانده اند:
مجمع التواریخ و القصص )سده ششم(

فارس نامه )سده ششم( نوشته ابن بلخی 
المعجم فی آثار الملوک العجم  )سده هفتم( نوشته شرف الدین قزوینی

روضة الصفا نوشته میرخواند
تاریخ گزیده نوشته حمدالل مستوفی )سده هشتم( 

تاریخ غازانی )سده هشتم( نوشته خواجه رشیدالدین فضل الل
جامع التواریخ )سده هشتم( نوشته خواجه رشیدالدین فضل الل

زبدة التواریخ اثر معروف حافظ ابرو )سده نهم( 
نزهة القلوب مستوفی درباره جغرافیای گسترده ایران،

حبیب السیر )سده دهم( نوشته خواجه غیاث الدین خواندمیر 
روضه الصفای ناصری )سده سیزدهم( نوشته رضا قلی خان هدایت 
ناسخ التواریخ )سده سیزدهم( نوشته مورخ الدوله سپهر عصر قاجار 

این دست از آثار منثور و منظوم که به شیوه های گوناگون به اسطوره های ایران و شخصیت های 
تاریخ ایران ارجاع کرده اند، تصویر مشخصی از هویت ایرانی مبتنی بر تاریخ ایران و اسطوره های آن، 
در ذهن بیش تر نخبگان ایرانِی دارای سواد خواندن فارسی و عربی پدید آوردند؛ تصویری که ایرانیان 

را از دیگران به ویژه عربان متمایز می کرد )احمدی، 1۳82: 2۳(.

اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران عصر مغوالن و ایلخانان
بسـیاری از شهرنشـینان هنـگام یـورش مغـوالن بـه ایران و چین، کشـته و شـهرهای فراوانـی ویران 
شـدند. ایسـتادگی و نافرمانـی ایرانیـان در شـهرهای مناطـق شـرقی، بـر شـدت عمل مغـوالن افزود 
و ایـن خـود بـه ویرانـی شـهرهای بسـیاری از ایـران و حاکمیـت بی سـامانی مضاعف بر ایـن مناطق 
شـد. هم چنیـن مشـکالت برآمـده از دوره پـس از یـورش مغـوالن ایـن بی سـامانی ها را تشـدید کرد؛ 
چنان کـه بسـیاری از مـردم شـهرهای شـرقی، بـه نواحـی مرکـزی و غربـی ایـران روی آوردنـد و 
بنابرایـن، مرکـز ثقـل حیـات اقتصـادی و فرهنگـی ایـران از خراسـان بـه نواحـی غربی تـر آن منتقل 
شـد. بی سـامانی های برآمـده از حملـه مغـول و دیگـر عوامل تحـوالت ایـن روزگار، به اعـزام هوالکو 

بـه ایـران )نیمـه سـده هفتـم هجـری( و کارهـای او به پیدایـی حکومـت ایلخانـی انجامید. 
از میان  ایران در تقسیم متصرفات چنگیزخان  این حکومت، وضع سیاسی مبهم  پیدایی  از  پس 
رفت؛ یعنی بر اثر تمرکز و انسجام سیاسی که پس از برپایی این حکومت تحقق یافت، صلح و امنیت 
ایلخانی تجربه جدیدی برای مغوالن به شمار می رفت  ایلخانان حاکم شد. حکومت  نسبی بر قلمرو 
که از تحوالت پس از جهان گشایی آنان سرچشمه می گرفت. بنابراین، آنان اجرای کار و بار سیاسی 
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با مردم مرتبط شدند. مشکالت  ایرانیان  به واسطه  ایرانی سپردند و  به دیوان ساالران  را  اقتصادی  و 
برون مرزی نیز در این روی کرد جدید ایلخانان به اقتصاد و سیاست مؤثر افتاد؛ چنان که برای برآوردن 

نیازها و پاسخ گویی به ضرورت های سیاسی و اقتصادی، بیش تر بر نیروهای ایرانی تکیه کردند.
گستردگی امپراطوری مغول که زمینه های رونق بازار تجارت و کارهای بازرگانی را تقویت می کرد 
و تالش بزرگان ایرانی در مهار رفتار مغوالن و کوشش آنان در بومی تر کردن آنان نیز به رشد نسبی 
اقتصاد شهری انجامید )رضوی، 1۳۹0(. هالکوخان پس از کشتن )656 ق( مستعصم آخرین خلیفه 
عباسی، پس از 525 سال حکم رانی عباسیان را در بغداد پایان داد. پس از هالکو، پسر بزرگش اباقا به 
سلطنت رسید )66۳ تا 680 ق( و از این زمان که نفوذ مغول و »خوانین« اصلی مغولستان در ایران 
از میان رفت و جانشینان هالکو راه و رسم شاهان ایرانی پیش گرفتند )اقبال آشتیانی، 1۳80: 4۹4(. 
ارغون خان، پس از جای گیری اش بر تخت سلطنت، فرمان داد شمس الدین محمد جوینی و همه پسران 
و نوادگان و برادرزاده های وی را بکشند. بنابراین، همه خاندان جوینی یک سره از میان رفتند. روابط 

ایلخانان با هم سایگان در روزگار فرمان روایی ارغون خان کمابیش عادی بود. 
پس از نشستن غازان خان بر تخت فرمان روایی )6۹4 ق(، از دید سیاست داخلی و خارجی دوران 
اوج ترقی حکومت مغوالن آغاز شد )اشپولر، 1۳88: 110(. اولجایتو )برادر غازان خان( پس از او بر تخت 
شاهی نشست )70۳ ق( و مسلمان شد و فرزند خودش را »محمد« نامید. او نخستین خان مغولی بود 
که به مذهب شیعه گرایید و گنبد سلطانیه را در زنجان ساخت و آن جا را پایتخت خود برگزید )میرخواند، 
1۳۳۹: 5، 127؛ خواندمیر، 1۳80: ۳، 66(. پس از مرگ ابوسعیدخان آخرین امپراطور ایلخانان، سلسله 
آنان به انحطاط روی کرد و ممالک ایلخانی تجزیه شدند و مقام فرمان روایی میان شماری از شاه زادگان 
خاندان چنگیزی و امیران متخاصم دست به دست می گشت؛ چنان که هر یک از آنان گاهی در بخشی 

از سرزمین های ایلخانی به اسمی حکومت می کرد )7۳6 تا 756 ق(.

تأثیر حمداهلل مستوفی در حفظ و گسترش فرهنگ و هویت ایرانی
خواجه حمدالل بن تاج الدین ابی بکر مستوفی قزوینی معروف به حمدالل مستوفی، از مورخان و شاعران 
نام دار ایران در عهد ایلخانان مغول بود. این حکیم فرزانه در قزوین متولد شد )680 ق(. خاندان او از 
مستوفیان )خزانه داران( قدیم قزوین بودند که از سده پنجم مقام ریاست خزانه داری والیت قزوین را به 
شکلی موروثی در دست داشتند. امین الدین نصر بن عزالدین ابی نصر، پدر پدربزرگ او، به حکم محمود 
غزنوی، به »مستوفی« ملقب شد )مستوفی، 1۳64: 811-812( و مغوالن پدربزرگ او را کشتند )کمالی 
بانیانی، 1۳86: 10(. مستوفی در تاریخ گزیده نسب خاندانش را به حّر بن یزید ریاحی رسانده )مستوفی، 

1۳64: 7۹4( و در ظفرنامه در این باره گفته است: 
قدیمی ترین قبایل قزویَنند. اصلشان از نسل ُحر بن یزید ریاحی بود. در اوایل والی قزوین بودند. از 
زمان معتصم خلیفه تا عهد قادر خلیفه، اکثر اوقات بدان مهم نامزد بودند و بعد از آن به شغل »استیفاء« 
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منصوب شدند و به مستوفی معروف گشتند )مستوفی، 1۳80: 6(.
خاندان او سده ها پیش از تولدش در قزوین ساکن شده و به پیشه های دیوانی پرداخته بودند. به 
گفته رابیسنون بیش تر مورخان و دانش مندان از خاندان های سرآمد و دیوانیان بودند )رابینسون، 1۳8۹: 
226(. گزارش های روشنی درباره دوران کودکی و نوجوانی حمدالل در دست نیست، اما گویی وی در 
از نوجوانی به ُسرایش شعر پرداخت و در جوانی به رغم گرایش فراوانش  زادگاهش به علم آموزی و 
به خدمت خواجه  و  گرایید  دیوانی  پیشه های  به  اسالفش  ادب، همانند  و  و شعر  و جغرافیا  تاریخ  به 
رشیدالدین فضل الل همدانی و جرگه خواص و ُکتاب او درآمد. مستوفی همچون بسیاری از مورخان، 
نخبگان و دانش مندان ایرانی که از جایگاه خود برای احیای فرهنگ ایرانی استفاده می کردند، در تلفیق 
و مرتبط کردن تاریخ ملی و تاریخ اسالمی بسی کوشید )محمدی و آدینه وند، 1۳۹۳: 158(. او مقارن با 
حاکمیت سه حاکم ایلخانی؛ یعنی غازان خان )70۳-6۹4 ق(، اولجایتو )70۳-716 ق( و ابوسعید )7۳6-

716 ق(. مسلمان شدن حاکمان ایلخانی و استقالل آنان از حکومت مغوالن چین، در تاریخ ایران بسیار 
تأثیر گذارد و این تأثیر در آثار و زندگی حمدالل مستوفی و دیگر نخبگان و مورخان ایرانی چون خواجه 
نصیرالدین طوسی بازتابید؛ چنان که موجب شد خواجه مرکز فرهنگی و علمی مراغه را بسازد. هم چنین 
خدمات فرهنگی رشیدالدین فضل الل و خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان و عالءالدین عطاملک 

صاحب کتاب جهان گشا، در این فرصت فزونی گرفت.
عالءالدیـن عطاملـک جوینـی )م 681 ق( پـس از فتـح بغداد و سـرنگونی خالفت بـه فرمان دهی 
هالکـو، بـه حاکمیـت بغداد منصوب شـد و سیاسـت ایرانـی کردن بغـداد را پیش گرفت. شـمس الدین 
محمـد صاحـب دیـوان در منازعـات نیروهـای ایرانـی و مغولـی در دوره حاکمیت ارغـون )68۳-6۹0 
ق( و چهـار پسـرش، کشـته شـدند. حمدالل مسـتوفی در چنین اوضـاع و احوالی زاد و بالیـد. البته پس 
از چیرگـی عنصرهـای فرهنـگ ایرانـی بـر حاکمیـت مغـوالن و بـر اثـر حضـور رشـیدالدین فضل الل 
همدانـی در سـاختار سیاسـی آنـان، اوضاع مناسـب تری برای مسـتوفی ناظر بـه احیای هویـت ایرانی 
پدیـد آمـد )آقاجـری، 1۳88: 8(. خواجـه رشـیدالدین حکومـت و اسـتیفای ابهـر و قزویـن و زنجـان و 
طـارم را بـه حمـدالل مسـتوفی واگذارد )711 ق(. وی پس از کشـته شـدن خواجه رشـیدالدین، چندی 

نیـز در سـلک مالزمـان خواجـه غیاث الدین محمد پسـر خواجـه رشـیدالدین درآمد. 
مستوفی وارث تالش های نخبگان ایرانی پیش از خودش بود و اصالحات غازان خان و گرایش 
اولجایتو )سلطان محمد خدابنده( به شیعه و آرامش و صلح جویی ابوسعید، زمینه مساعدی برای خلق سه 
اثر ارزش مند وی و پی گیری او درباره احیای هویت ایرانی فراهم آورد. این مورخ بزرگ، از شاعران و 
ُمنشیان مطلع زبان فارسی و از عالقه مندان به وطن )ایران( بود و از جوانی گردآوری اطالعات تاریخی 
و مباحثه را با ُفضال و ُعلما بسیار دوست می داشت و بیش تر در مجالس و محافل علمی و ادبی شرکت 
می کرد. وی در دوران خدمتش نزد خواجه رشیدالدین با بسیاری از دانش مندان زمانش آشنا شد و این 
آشنایی در شکل گرایی نهفته وی، تأثیر گذارد. خواجه رشید الل فضل الل مؤثرترین شخصیت در حیات 
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علمی و فکری مستوفی بود. او در بازه زندگی اش افزون بر کارها و خدمت هاتی اداری و دیوانی، به 
سامان دهی سه اثر بزرگ پرداخت و آنها را در تاریخ و ادب ایران زمین یادگار گذارد. آثار او بر پایه دو 
روی کرد روایی و انتقادی و مشیت باوری استوار بودند. او از حکومت و عمل کرد ایلخانان دفاع می کرد. 
اطالعات فراوانی درباره اوضاع بی سامان سیاسی، مذهبی و اقتصادی ایراِن دوران مغوالن و ایلخانان 

در این آثار می توان یافت )محمدی و آدینه وند، 1۳۹۳: 155-151(.
مستوفی به رغم بسیاری از مورخان دوره ایرانی ـ اسالمی که از منابع خود یاد نمی کردند، فهرست 
مآخذ آثارش را در آنها گزارش کرده است و از این رو، او را مورخی وفادار می توان برشمرد. او در ذکر 
عام،  فهم مخاطب  انگیزه  به  ساده نویسی  در  و  پاس می داشت  را  زمانی  ترتیب  گذشته  روی دادهای 
بسیار می کوشید )ریپکا، 1۳8۹: 585(. استفاده از هنر و زبان شعر، از شیوه های اثربخش مستوفی در 
ارتباط  ایجاد  در  نمادهای فرهنگی و سیاسی همچون شاهنامه،  از  بهره گیری  با  او  بود.  تاریخ نگاری 
پیروی می کردند  این روش  از  ایران می کوشید و حاکمان مغولی هم  افسانه ای  و  تاریخی  با گذشته 
ایران و نهضت  تاریخ  با خلق ظفرنامه، روش منظوم نویسی  :Wing(. مستوفی به ویژه   2008,1-32(
در  منظوم  تاریخ نگاری  اشپولر، روش  دید  از  چنان که  کرد؛  دنبال  و  زنده  را  فردوسی  شاهنامه نویسی 
عصر مغوالن پدید آمد )اشپولر، 1۳88: ۹۹(. به گفته خودش، پس از آشنایی با شاهنامه تصمیم گرفت 
ظفرنامه را بسراید و انگیزه اش در این کار، زنده کردن تاریخ و جاودان کردن نام خود همچون فردوسی 
بود )مستوفی، 1۳81: 2: 15(. ظفرنامه مستوفی منبع برخی از مورخان دوره های بعدی همچون حافظ 

.)Melville, 1980: 3-4( ابرو و شبانکاره ای نیز بوده است
نخستین کتاب مهم حمدالل مستوفی تاریخ گزیده است که آن را به نام خواجه غیاث الدین محمد 
تاریخ  این  آشتیانی، 1۳84: 524(.  )اقبال  تقدیم کرد  او  به  و  تألیف  رشیدالدین فضل الل  پسر خواجه 
ایران باستان به زمان صدارت  از آفرینش آدم آغاز می شود و پس از ذکر سلسله های  عمومی عالم، 
خواجه غیاث الدین محمد پایان می یابد. هم چنین دو فصل دیگر دارد: یکی در تاریخ علما و شعرای 
عرب و عجم و یکی در تاریخ قزوین و بیان احوال اهل علم و ادب آن شهر. این کتاب یک مقدمه و 
شش باب دارد و نوشتن آن 7۳0 قمری به پایان رسیده است. مؤلف افزون بر تلخیص جامع التواریخ 
خواجه رشیدالدین و گردآوری اطالعاتی از مورخان معاصرش در این اثر، اطالعات نیکویی درباره تاریخ 

دانش مندان و ادیبان عرب و ایرانی و تاریخ و جغرافیا و بزرگان وطنش قزوین در بردارد.
نویسـنده به ویـژه در همیـن فصـل اخیـر، نـکات مهمـی را گنجانـده و زین الدیـن پسـر حمـدالل 
مسـتوفی ذیلـی بـر ایـن کتاب نوشـته اسـت کـه روی دادهـای 742 را تـا 7۹4 قمـری در برمی گیرد) 
Melville, 1۹۹8: 1-2(. ایـن کتـاب از جامـع التواریـخ خواجـه رشـیدالدین فضـل الل بزرگ تریـن 
دانش منـد ایلخانـان تأثیـر پذیرفـت )ریپـکا، 1۳8۹: 587(. مسـتوفی در آغـاز تاریـخ گزیـده خـود نیـز 
همچـون فردوسـی معتقـد اسـت کـه بیان مطلـب به شـیوه ای زیباتـر و مجمل تـر رغبـت خوانندگان 

بیش تـری را بـه مطالعـه اثـر برمی انگیـزد )کمالـی بانیانـی، 1۳86: ۳(.
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شاهنامه  وزن  بر  بیت   75000 دارای  منظومه ای  است؛  ظفرنامه  مستوفی  ادبی  شاه کار  دومین 
فردوسی که تاریخ منظوم تاریخ ایران را از زمان حیات پیامبر تا هنگام تنظیم این اثر )7۳2 ق( در بردارد 
)براون، 1۳۳۹: ۳، 1۳8(. او در ظفرنامه با توجه به سنت ایرانی اندرزنامه نویسی، ذیل عنوان »پندنامه 
رشیدی«، دوازده مجلس را از مجالس اندرزهای رشیدالدین به غازان در قالب منظوم گزارش کرده 
است که دوازده قسم و ۹44 بیت دارد. این اندرزها به »توقیت شهریاری و نظم امور و حفظ ملک و 

دین« ناظرند. 
مجلس اول درباره عدل و داد از طریق الگو کردن کی خسرو برای غازان از شیوه های دادگری او 
سخن می گوید و این ویژگی شهریاری باستانی ایرانی را گوشزد می کند )آقاجری، 1۳88: 16(. او در 
ظفرنامه می کوشد حاکمان ایلخانی را با آیین شهریاری ایران باستان منطبق و اشاره کند فره ایزدی 
آنان  از  از دادگری و خردمندی کناره بگیرند، این دو خصلت  ایلخانی  معیار است و چنانچه حاکمان 
تکبرش،  سبب  به  پیشدادی  اسطوره ای  پادشاه  جمشید  از  را  ایزدی  فره  چنان که  شد؛  خواهد  گرفته 
گرفتند. مستوفی در ظفرنامه، چنگیز و هوالکوخان را دارای فره ایزدی و حکومت را حق آنان دانسته و 
گفته خداوند مقام پادشاهی را به آنان اعطا کرده است. )مستوفی، 1۳77: 2: 11۹8(. او هم چنین درباره 

سلسله هایی توضیح می دهد که در چهار دوره بر ایران حکم می راندند:
1. سلسله های پیش از اسالم )پیشدادیان، کیانیان، ملوک الطوایف و ساسانیان(؛ 

2. حکومت بنی امیه؛ 
۳. چحکومت عباسیان؛

4. سلسله هایی که تا اوایل ظهور اسالم در ایران حکم رانی می کردند:
4-1. صفاریان؛ 4-2. سامانیان در بخش هایی از ایران؛ 4-۳. غزنویان که در سی سال نخست 
 .6-4 دیلمیان؛   .5-4 غوریان؛   .4-4 می راندند؛  فرمان  ایران  از  گسترده ای  بخش  بر  خود  حاکمیت 
آل بویه؛ 4-7. سلجوقیان؛ 4-8. خوارزمشاهیان؛ 4-۹. اتابکیان؛ 4-10. اسماعیلیان ایران و مصر؛ 11-4. 
ایران و  بر همه  آنان  از  برخی  لرستان؛ 4-1۳. سلسله مغول که  اتابکیان  قراختاییان کرمان؛ 12-4. 

شماری از آنان تنها بر بخشی از ایران حاکم بودند.
مستوفی در آثارش بارها از ایران و ملک ایران زمین و مرزهایش نام برده است: 

اما طول ها و عرض های ملک ایران زمین به موجب شرح ما قبل درواقع بر میان ربع مسکون است 
)مستوفی، 1۳81: 57( ... در ذکر والیات و بالد ایران زمین و چگونگی آب و هوا و بنیاد عمارت و وصف 
ساکنان هر والیت و آن بیست باب است هریک در وصف مملکتی از ممالک ایران )مستوفی، 1۳81: 
ایران شهر خوانده اند  را دل  آمده که عراق عرب  ممالک  در مسالک  بالد عراق عرب[  ذکر  ]در   )65

)مستوفی، 1۳81: 65(.
او در این کتاب بزرگ حماسی، به گزارش روی دادهای 750 سال از تاریخ ایران پس از اسالم به 
صورت مستقل و در قالب شعر می پردازد که روی داد یورش مغوالن به ایران و چیرگی آنان بر شهرهای 
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ایران در این میان، از دید تاریخی مهم است. گویی سرایش این کتاب حماسی در عرض شانزده سال 
از عمر مستوفی به سامان رسیده است. ظفرنامه سه بخش دارد: تاریخ عرب )قسم اسالم(؛ تاریخ عجم 
همه  که  موجب شد  فردوسی  از سبک  مستوفی  پیروی  سلطانی(.  مغول )قسم  تاریخ  احکام(؛  )قسم 
نسخه های ارزش مند و فراموش شده شاهنامه و حماسه های تاریخی ایرانی مکتوب در حاشیه ظفرنامه 
بازخوانی و یادآوری شوند )آقاجری و فضلی  نژاد، 1۳88: 11(. آثار مستوفی از دید چگونگی فراهم آوردن 
اثر تا شیوه نظم به انگیزه یادسپاری در اذهان، به شاهنامه فردوسی بسیار شبیه اند. منظر مستوفی به 

آفرینش جهان و خرد همانند منظر فردوسی به آنهاست: 
بـه نـام خـداوند جـان و خـرد
کـزین بـرتـر اندیشه بـرنگذرد
خـداونـد نـام و خـداوند جای
خـداونــد روزی ده رهنــمای
خداونـد کـیوان و گردان سپهر
فروزنـده مـاه و نـاهـید و مهر
ز نام و نشان و گمان برترست
نـگارنـده بر شـده پـیکـرست

)فردوسی، 1۳61، ج. 1 : 1۳-۹(

مستوفی در تاریخ گزیده همین مضمون ها را چنین بازآورده است:
سپاس و ستایش پادشاهی را که ملک او بی زوال است و مملکت او بی انتقال؛ اولی پیش از ابتدا و 

آخری بعد از انتها )مستوفی، 1۳64: 1(
فردوسی درباره عقل سروده است:

خـرد بـهتر از هر چه ایزد بداد 
ستـایـش خـرد را بِه از راه داد

بـه نـامه خـداوند جـان و خرد 
کـز ایـن برتر اندیشه برنگذرد

مستوفی گفته است:
مختاری که به سبب قابلیت انس، انسان را از مخلوقات برگزیده، به زیور عقل و مشرف و مکرم 

گردانید )مستوفی، 1۳64:  15-1(.
فردوسی اثرش را به سلطان محمود غزنوی تقدیم و مستوفی ظفرنامه را به وزیر خواجه غیاث الدین 

محمد فرزند خواجه رشیدالدین فضل الل وزیر پیشکش کرد )کمالی بانیانی، 1۳86: 1۳(. 
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ایـن ادیـب نـام َور اواخـر عمـرش )740 ق( آخریـن کتـاب بزرگـش نزهة القلـوب را در علم هیئت 
و جغرافیـای مفصـل ایـران و کشـورهای هم سـایه اش سـامان داد )پیگـو لـو سـاکایا، 1۳54: ۳11(. او 
نزهـة القلـوب را پنـج سـال پـس از ظفرنامـه و ده سـال پس از تاریـخ گزیده نوشـت؛ یعنـی مقارن با 
اختـالل و هـرج و مـرج پـس از مـرگ سـلطان ابوسـعید که در ایـن اثر منعکس شـده اند. بـه گفته او، 
برخـی از یارانـش درخواسـت کردنـد با توجـه به نبود کتاب فارسـی1 در علـم به احوال بقـاع و اماکن، 
او کتابـی فارسـی در این بـاره بنویسـد )کمالی بانیانـی، 1۳86: 11(. نزهـة القلـوب از مهم تریـن آثـار 
جغرافیایی فارسـی سـده هشـتم قمری به شـمار می رود. نویسـنده در این کتاب به تشـریح جغرافیای 
ایـران پرداختـه و در توصیـف جغرافیـای اقتصـادی ایـن سـرزمین، بیش تـر از دفاتـر مالیاتـی دولـت 
ایلخانـان بهـره بـرده؛ زیـرا خـودش در جایـگاه مأمـور عالی مقـام مالیاتـی در این بـاره مطلـع بـوده و 
اوضـاع طبیعی و وضع کشـاورزی هر شـهر و روسـتا را آشـکار کـرده و جداگانه به توصیـف رودخانه ها 
و مجـاری و نهرهـای آبیـاری و معـادن و راه هـای کاروان رو پرداخته اسـت. این کتاب را از نخسـتین 
دانش نامه هـای فارسـی شـمرده اند )رفیعـی، 1۳74: 658(. او از 2۹ منبـع در ایـن کتـاب یـاد کـرده 

)قصابی گزکـوه و دیگـران، 1۳۹6: 165 -147( و عـراق عـرب را  »دل ایران شـهر« دانسـته اسـت.
مستوفی با این سه کتاب نام درخشانی از خود در تاریخ و فرهنگ ایران ماندگار کرد و در قزوین 
درگذشت )750 ق(. مزار او در محله ملک آباد قزوین به شماره ثبت ۳۳2 )1۳18 ق( از آثار ملی ایران 

و از مکان های محترم نزد مردم این شهر است. 
دو اثر دیگر نیز به مستوفی منتسَبند: یکی مفاخر التواریخ )مواخر التواریخ( دارای 25 باب  )724 ق( 
که در دست نیست )گزکوه و دیگران، 1۳۹6: ۳0( و یکی ترجمه فارسی نهایة االدب فی اخبار الفرس 

و العرب )تجارب االمم فی اخبار الملوک العرب و العجم( )اشراقی 1۳86: ۳64(. 
بنابراین، سهم تأثیر مستوفی در بازیابی و احیای هویت ایرانی بسیار است؛ زیرا پس از فتوحات 
ایرانی سخت  را بسی متحول و هویت ملی  ایرانیان  و معنوی  اعراب، حمالت مغوالن حیات مادی 
و  از عناصر سازنده هویت همچون سرزمین  رفتن شماری  میان  از  این روی داد،  تهدید کرد. پی آمد 
دولت و دین بود. فرهیختگان ایرانی در مواجهه با چنین وضعی، به روش های گوناگون در نگاه داری 
و ماندگاری هویت ایرانی کنار اندیشه های اسالمی کوشیدند. دامنه اهمیت تاریخ نگاری و جغرافیای 
تاریخی این دوره به استفاده مکررش از واژه ایران و اصطالحات مرتبط با آن یا حتی تثبیت مجدد واژه 
ایران زمین منحصر نیست، بلکه آن را تا بازسازی مفهوم تاریخ قومی ـ ملی پیش از تجددگرایی ایران 
در دوران معاصر هم می توان گسترد. شاهنامه ستیزی در دوره خالفت عباسی در محافل رسمی، رایج 
بود و شاهنامه ستایی در متون مهم سده های پنجم و ششم و اوایل هفتم هجری نیز تنها در آثار بیرون 
از حوزه های قدرت خالفت بغداد دیده می شد )آقاجری و فضلی نژاد، 1۳88: 11(. تاریخ گزیده بیش 
از هشتاد بار نام »ایران« را در مباحث گوناگون تاریخی همچون شرح تاریخ پادشاه و بزرگان ایران؛ 
ذکر انبیا و اولیا و پادشاهان و وزرای ایران )ص 6(، افراسیاب و نوذر بن منوچهر )ص 40(؛ فریدون و 

1. بیش تر کتاب ها در این باره عربی بود.
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پیروزی اش بر کاوه آهنگر بر ضحاک )ص 54( آورده است )مستوفی، بی تا، 6-467(. او با توجه به 
شناخت میراث فرهنگی و هویت ایرانی و به سبب پیوندش با این هویت، برای زنده کردن نام و نشان 
فردوسی تالش کرد؛ چنان که سبب تنظیم در ظفرنامه را جلوگیری از تباه شدن نام و اثر فردوسی پس 

از فراموشی او در درازنای زمان نوشته است )مستوفی، 1۳77: 711(. 
متون دوره مغوالن پس از شاهنامه فردوسی بیش تر به هویت سرزمینی ایران و مفاهیم سیاسی 
آثار مستوفی  آثارند.  از این دست  القلوب مستوفی  و فرهنگی آن معطوف بودند که ظفرنامه و نزهة 
به ویژه ظفرنامه او به بازخوانی مفهوم ایران زمین در حوزه اندیشه سیاسی یا اندیشه ایران شهری انجامید؛ 
یعنی محوریت ایران و بدل گشتن آن به واحدی مستقل و تغییرناپذیر و تجزیه ناپذیر که حتی با فرض 
حاکمیت مغوالن بر آن، همچنان ایران و پادشاهش ایرانی خوانده می شد. عامل اصلی پیوند مستوفی با 
فردوسی همین ایران است. مستوفی همواره ناظر به ایران و فرهنگ سیاسی این سرزمین از فردوسی 
یاد می کند و در ظفرنامه با آمیختن عناصر فرهنگی و سیاسی مفهوم ایران زمین به یک دیگر، به اندیشه 
ایران شهری ایران باستان روی می آورد. وجود ویژگی هایی همچون فره ایزدی، نژاد و ارث، هنر و گوهر 
را  ایلخان  ناگزیر بود و مستوفی در ظفرنامه می کوشید حاکمان  ایران  و خردورزی در حاکم سیاسی 
پادشاهان ایرانی بشمَرد که می بایست از این ویژگی ها برخوردار می بودند. از دید او شاید پادشاه بیگانه 
از تورانیان؛ یعنی عموزاده های ایرانیان باشد، اما هدفش از چیرگی بر ایران، حاکمیت بر بهترین سرزمین 

خواهد بود )آقاجری و فضلی نژاد، 1۳88: 18-1۳(.
فریدون جهان را میان سه پسرش تقسیم کرد و مستوفی که ایلخانان را از نسل تورانیان می دانست، 
یورش آنان را به موضوع تقسیم جهان مرتبط می کرد. این پیش فرض بر سراسر ظفرنامه سایه افکنده 
است. این تدبیر هوش مندانه نخبگان ایرانی )از خاندان برمکان در دربار عباسیان تا خاندان جوینی در 
دربار مغول( در درازنای تاریخ ایران از سقوط ساسانیان به بعد، به انگیزه تلطیف خسارت های قوم های 
مهاجم صورت می گرفت. البته هر یک از این نخبگان هزینه های گزارفی در این باره پرداختند. مستوفی 
آگاهانه و مدبرانه بارها نام ایران را در آثارش گنجاند تا هویت ملی ایرانیان را حفظ کند و این کار 
شناخت وی را درباره جایگاه سرزمین ایران در فضای سیاسی و اجتماعی سده هشتم هجری نشام 
می دهد )S trang, 1903: 11-27(. عنوان هایی همچون ایران، ایرانیان، شهر ایران )ایران شهری( 827 
بار در در 7500 بیت ظفرنامه دیده می شود و این عدد، نزدیک ترین عدد به کاربرد نام ایران در آثار ادبی 
تاریخی به شاهنامه فردوسی )1700 بار( است )آقاجری، فضلی نژاد، 1۳88: 20(. مستوفی تالش می کرد 
با اندرزها و یادآوری ِخصال پادشاهان ایران باستان، حاکمان مغولی را به فرهنگ و تمدن ایرانی نزدیک 
منتقل می کرد  آنان  به  را  ایرانی  درایت شاهان  و  اخالق مدار  و سیاست ورزی  دادگری  به ویژه  و  کند 
)مستوفی، 1۳77: 2: 1۳70(. او هجوم مغوالن را به ایران تراژدی ناگواری می دانست و بر اثر رسیدن 
این خسارت ُعظما به ُملک ایران، شیون می کرد )مستوفی، 1۳77: 2: 81۹(. چنین بیان اندوه باری در 

دیگر آثار همچون جهان گشای جوینی و سیرت جالل الدین منکبرنی نیست.
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او در نزهة القلوب زمین را به هفت دایره یکی در میان و شش پیرامون تقسیم می کند. ایران زمین 
در میان است و سرزمین های هندویان، تازیان و شامیان و مصریان و مغربیان و رومیان و ترکان و 
اسطوره  این  پایه  بر  جهان  تقسیم بندی  این   .)55  :1۳81 )مستوفی،  دارند  جای  آن  پیرامون  چینیان 
ایران باستان استوار است که فریدون جهان را میان ایرج و تور و سلم تقسیم کرد و بدین شگرد ایران 
این  به  و سلم(  )تور  ایرج  برادر  دو  رومیان شناخته شدند.  و  تورانیان  یعنی  اساطیری اش؛  و دشمنان 
تقسیم بندی معترض بودند و از همان روز تقسیم بندی به دشمنی با ایرج پرداختند. محور بحث مستوفی 

در نزهة القلوب جغرافیای ایران است. 
گزارش  بود.  معتقد  فردوسی،  شاهنامه  در  مندرج  ایران  باستانی  شاهان  ویژگی های  همه  به  او 
مزدکیان نیز در نزهة القلوب آمده است که در قزوین، رودبار و آذربایجان و بیش تر در رودبار ساکن 
بودندو شاید از اخالف مهاجران پیرو بابک خرم دین و مهاجران از مراغه به رودبار بوده باشند )کزگوه 
و دیگران، 1۳۹6 : 165(: »مردم رودبار مذهب بواطنه داشتند، وجهی را که مراغیان خوانند به مزدکی 
نسبت کنند« )مستوفی، 1۳6۳: 61(. بر پایه گزارش نزهة القلوب، منطقه )والیت، شهر و روستا(ها از 
دید مذهبی به هشتاد بخش تقسیم می شود که ساکنان 71 منطقه مسلمانان )شیعه و سنی( و پیروان 
دیگر ادیان و مذاهب )مسیحی، یهودی، صائبی، زردشتی، معتزله و مزدکی( در نُه منطقه دیگر ساکنند 
)کزگوه و دیگران، 1۳۹6: 166(. او در مقدمه کتاب با اشاره به اثر عربی صور االقالیم بلخی نوشته است: 
اما چون به عربی ساخته اند، اهل عجم ]را[ از آن زیادت حظی نبَود و وصف تکوین کائنات و ایجاد 
موجودات و خلقت موالید ثالثه و کمال وجود انسان و وصف صورت و معنی ایشان و ذکر چگونگی 
ایران و شرح تاریخ عمارت بالد و والیات آن و محصول ارتفاعات و طبایع و اشکال و ادیان، مکان 
هر دیار و مخارج اَنهار و عیون و آثار و حیثیت بحار و قضار و جبال و منهال و کیفیت معادن و کمیت 
مسافات و فراسخ طرق و تقریر عجایب و تحقق غرایب آن به تمام از هیچ یک معلوم نمی شد، بلکه هر 
وضعی از این اوصاف درجایی می آمد که از آن نیز بعض قاصر بود و دوستان درخواست نمودند که چون 
بر احوال اکثر ایران واقفی، اگر این اوصاف به زبان پارسی در مجموعه ای َرَود، مجلس اُنس اصحاب را 

شمع شود و چون به تمام در قید کتابت آید، همگنان را از آن فرح زاید )مستوفی، 1۳81 : ۳0- ۳1(.
اگرچه مستوفی در بخش گسترده ای از تاریخش به خلفای بنی امیه و عباسی می پردازد، آگاهانه با 
اصطالحاتی همچون حکومت در ایران نه »جهان اسالم« گزارش می کند. برای نمونه، »مدت ملکشان 
بر ایران«. ویژگی اثر مستوفی، تمرکز آن بر تاریخ ایران از خلقت آدم تا دوره مغول است که همین 
ویژگی آن را از آثاری چون تاریخ جهان گشای جوینی یا جامع التواریخ رشیدالدین فضل الل متمایز کرده 
است؛ زیرا این دو اثر تنها به تاریخ مغول می پردازند. از دید مستوفی، مرزهای ایران زمین از رودخانه 
سند )در هند( تا خوارزم و فرارود )در شرق( و بیزانس و سوریه )در غرب( کشیده شده اند. او با آگاهی 
از گستره جغرافیایی ایران، دوباره تأکید می کند که تنها به زمین های خارج از قلمرو ایران می پردازد. 
مردمان این مناطق زمانی فرمان پذیر حاکمان ایرانی بودند و حتی به گفته کسانی این سرزمین ها را 
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حاکمان ایران تأسیس کرده اند. او درباره استان های ایران در بیست فصل توضیح داده است )مستوفی، 
1۳81: 65(. این فصل ها ناظر به عراق )قلب ایران شهر( آغاز می شوند و گزارش هایی درباره آران، دشت 
مغان، شروان، گرجستان، ارمنستان، کردستان، خوزستان، فارس و خلیج فارس، کرمان، هرمز و استان 
بین کرمان و قوستان )بلوچستان امروزی(، نیمروز، خراسان، مازندران، قومس، طبرستان و سرانجام 
گیالن در بردارند. این روش مفهوم سازی تاریخی و جغرافیایی را درباره ایران، دیگر تاریخ نگاران نیز 

دنبال کردند )آقاجری و فضلی نژاد، 1۳88(.

نتیجه
مرزهـای سیاسـی ایـران در درازنـای تاریـخ پـر فـراز و نشـیب آن، بارهـا از تاخـت و تاز دشـمنان ایران 
آسـیب پذیرفـت، امـا نخبـگان و صاحبـان قلم ایرانی توانسـتند دشـمن سرسـخت و خشـن را در جبهه 
فرهنگـی شکسـت دهنـد و فرهنـگ و تمـدن ایرانـی را در دل آنان بنشـانند و مهاجمان را به شـیفتگان 
فرهنـگ ایرانـی بـدل کننـد. مهاجمـان بارهـا هویـت ملی ایرانیـان را تهدیـد کردند و توانسـتند از سـد 
سـربازان و افسـران نظامـی بگذرنـد، اما سـربازان و افسـران فرهنگی، در برابرشـان ایسـتاند و از هویت 
ملـی خـود نگاه بانـی کردنـد. نام و هویـت ایرانی، پدیـده ای تازه و »مدرن« نیسـت، بلکـه از عمق تاریخ 
ایـن مـرز و بـوم سرچشـمه می گیـرد و نشـانه هایش را در آثـار نویسـندگان و مورخـان تاریخ باسـتان تا 
دوره اسـالمی می تـوان یافـت. حمـدالل مسـتوفی از افسـران فرهنگـی ایران بـود که در اوضاع سـخت 
سیاسـی و فرهنگـی و اجتماعـی عصـر ایلخانـان، به اقتفای فردوسـی در شـاهنامه، توانسـت نـام ایران، 
سـرزمین ایـران و هویـت ملـی ایرانیـان را در آثارش زنـده نگاه دارد. او در سـه اثر ارزش منـد خود؛ یعنی 
ظفرنامـه، تاریـخ گزیـده و نزهـة القلـوب، در احیای هویـت ایرانی کوشـید و بارها از ایـران و ُملک ایران 
و ایران شـهر نـام بـرد و سـکوت منابـع را در این بـاره شکسـت و کمبـود آنهـا را هوش مندانـه رفـو کرد؛ 

چنان کـه آثـارش بـه الگوی شایسـته ای بـرای مورخان و نویسـندگان پسـین، بدل گشـتند.
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