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چکیده

حمداهلل مستوفی قزوینی از مورخان و رجال دیوانی عصر ایلخانان بوده که

با اثرپذیری از پیشینیان و نیز تأثر از روزگار خوود بوه نروارش رثواری در

حوزههای تاریخ شعر و جغرافیا روی رورده است .بینش مستوفی ترکیبی

از عقلگرایی و مشیتباوری و روش او نیز متأثر از معرفتشناسیاش بوه

توواریخ رمیووزهای از شوویو انتقووادی و روایووی بووا سووادهنویسووی و تهیووه بوور

استنادهاست .در پژوهش حاضر فرض بر رن است که مسوتوفی بوهعنووان
مسلمانی متدین بورخوف بسویاری از مورخوان معاوور و قبولاز خوودش

ضمن اثرپذیری از نراه سنتی مؤلفههوای نقود و سونرش روایوا و نرواه
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منطقی را در رثار خود منعهس کرده است .هد از مقالۀ پویشروی رن

است که با استفاده از روش توویفی و تحلیلی رابطۀ میان بینش مسوتوفی

با سبک تاریخنراری و تاریخنرری او روشن و به این پرسش پاسوخ داده

شود که بینش تاریخی مستوفی بر تاریخنراری او چه اثری گذاشته اسوت.

یافتههای پژوهش نشان میدهند نظام فهری این مورخ دیوانی مبتنیبر دو

رویهوورد روایووی و انتقووادی و نروواه مشوویتباورانووه بوووده و او ضوومن

سوولطنتگرایووی و دفووا از ایلخانووان ایرانووی اعفعووا فراوانووی را دربووار

اوضا نابسوامان سیاسوی موذهبی اجتمواعی و اقتصوادی ایوران در دوران

مغوالن و ایلخانان ثبت کرده است.

واژههااای کلیاادی :حمووداهلل مسووتوفی ایلخانووان توواریخنروواری
تاریخنرری عقلگرایی مشیتگرایی.

 .1مقدمه

حملۀ مغوالن از بزرگترین رویدادهای تاریخ ایران و ممالک همجوار در سودههوای میانوه
بود که تبعا سنرینی را برای حیا اجتماعی -اقتصادی مردم درپی داشت .ایون واقعوه بوه
ازهمپاشیدگی و انهدامی گسترده انرامیود و سوب

ویرانوی بسویاری از شوهرهای ربواد شود.

شاهد این مودعا گوزارشهوای مورخوان معاوور مغووالن ماننود عطاملوک جووینی خواجوه
رشیدالدین فضلاهلل ووا الحضورة ابوناثیور و حموداهلل مسوتوفی اسوت کوه هورکدامشوان
گوشهای از این ویرانرریها را بیان کردهاند .این وضوعیت نواررام توا زموان تأسویس دولوت
ایلخانی با وقفههایی ادامه داشت و پساز ایون رویوداد مرحلوهای جدیود در زنودگی رنهوا
بهوجود رمد؛ زیرا رنان با بهرهگیری از نسل دیوانساالر ایرانوی بوه تورمیم خرابویهوا و ادار
مملهت مبادر ورزیدند .یهی از میراثهای ماندگار عهد سلطۀ مغول بر کشوورمان رثوار
مهتوب در حوزههای تاریخ و ادبیا است .از عر

دیرر سونت تواریخنویسوی در ایوران

قدمتی دیرینه داشت و خود حهام مغول نیز عفقهای وافور بوه ثبوت وقوایش نشوان مویدادنود.
گسترش روابط میان شرق و غرب ایراد تمرکوز سیاسوی و رقابوت بوا همسوایران رنوان را
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برای بازسازی مُصرتر میکرد و درنتیرۀ این عوامل حیا فهوری تواحودی احیوا شود فون
تاریخنراری و فعالیت مورخان رونق گرفت و سپس مورخوانی برجسوته ههوور کردنود کوه
خوواعر ناخوشووایند حملووۀ مغووول و تردیوود حیووا در عصوور فرمووانروایی ایلخانووان را بوورای
ریندگان یادگار گذاشتند.
بخشی از حیا تاریخنراری در دور ایلخانان را دیوانیان شهل دادهانود و از مهومتورین
این افراد حمداهلل مستوفی قزوینی را میتوان نام برد .او از خاندان قدیمی مستوفیان بوود از
نوجوانی به خدمت ایلخانان دررمد و با استفاده از وضعیت مالی و اجتماعی مناس

خود بوه

نرارش رثاری در حوزههای تاریخ شعر و جغرافیا همت گماشت؛ بواوجوود ایون بیشوتر بوه
مووورخ مشووهور اسووت و توواریخنروواریاش ب وهعلووت برخووورداری از خصوووویاتی همنووون
گستردگی و سادگی سبک نرارش تنو مطال

داشوتن رویهورد اجتمواعی -اقتصوادی و

ادبی به جامعه و نه ورفاً قهرماننرری و نخبهگرایی و عقلگرایی نسبی شایان توجه است.
او به علم1بودن و موضو محوری تاریخ اعتقواد داشوت و بورپایوۀ منوابش مهتووب شوفاهی و

مهمتر از همه براساس مشاهداتش همننین بهواسوطۀ شوغل دیووانی و دسترسوی بوه اسوناد و
مدارک دولتی منبعی عظیم از اعفعا دربوار عصور خوود را بورجوای گذاشوته اسوت .از
عرفی اندیشه و بینش تاریخنرارانۀ این مورخ بهعلت نداشتن تحلیول انتقوادی در مقایسوه بوا
مسهویه و ابنخلدون بهکارنررفتن علوم عقلی و حهمت عملوی و فلسوفه و اثورپوذیری از
نرواه شووریعتباورانووه و مشوویتگرایانوه بووه حوووادث نمووادی از رویهورد سوونتی بووه توواریخ و
تاریخنراری است؛ گرچه همزمان از نراه انتقوادی و عقلوی بوه مسوا ل نیوز برخووردار بووده
است.
باوجود اهمیت رثار مستوفی که گنرینوهای از اعفعوا دربوار حیوا موردم ایوران در
دور مغول و قبلاز رن را بهدست میدهند او و رثوارش هنووز بوهووورتی شایسوته بررسوی
نشدهاند و بینش تاریخنرری وی بهدرستی واکاوی نشده است .بررسوی هموین خو

هود

اولی از نرارش این مقاله است.

1. Knowledge

 / 152بینش و روش در تاریخنگاری و تاریخنگری حمداهلل مستوفی قزوینی

درحوز پیشینۀ پژوهش حاضر مویتووان گفوت ادوارد بوراون 1در کتواب تواریخادبیوا

ایران رثار حمداهلل مستوفی و محتوای کفمش را بهشهل تووویفی معرفوی کورده و توا ایون

تاریخ یک همایش در دانشوراه رزاد اسوفمی واحود تاکسوتان در سوال  1386بوهمناسوبت
بزرگداشت این دولتمرد مورخ برپا شده که اکثر مدخلهای رن بوه شور رثوار و احووال
مستوفی اختصاص یافتهاند .منوچهر مرتضوی نیز در کتاب مسوا ل عصور ایلخانوان بوه رثوار

مستوفی اشاراتی کرده است؛ عفوهبر رننه گفتویم مقواالتی دیرور نیوز دربوار مسوتوفی در

دست هستند که در هرکدام از رنها به گوشههایی از کار این موورخ پرداختوه شوده اسوت؛
ازجمله هاشم رقاجری و احمد فضلی ( )1388در مقالۀ «بازیابی مفهوم ایورانزموین در ررا و
رثار حمداهلل مستوفی» بوه مبحوا ایورانگرایوی مسوتوفی پرداختوهانود و چوارلز ملویول 2در

مقالوهای ( Hamd Allah Mustawfi’s Zafarnamah and the Historiography of the

 ،)Late Ilkhanid Periodبیشتر به جنبه شعری کار او توجه کردهاند .در پژوهش حاضور بوا

ترسوویم فضووای فهووری و اجتموواعی عصوور فرمووانروایی ایلخانووان اندیشووۀ توواریخنررانووه و
تاریخنرارانۀ مستوفی را مدّنظر داشتهایم .نررش تاریخی مستوفی بر روش تاریخنویسوی وی
اثر گذاشته و او تاریخ را علم و شاخهای دانسته است که در رن سرگذشوت اقووام مختلو
در بستر زمان بررسی میشود .او با این رویه تلفیقی از روشهای توویفی عِلّوی و انتقوادی
را بهکار گرفته و این ویژگیها رثار او را از وقایشنراری وِر

دور کردهاند.

 .2زندگی ،دوران و حیات علمی مستوفی

حمداهلل مستوفی قزوینی از دولتمردان شاعران منشیان نویسوندگان و جغرافویدانوان عصور
ایلخانان بود .گرچه امروزه وی بیشتر به مورخ معرو
بنده این فن [تاریخنویسی] نبوده و اسف

است چنانکه خوود گفتوه« :شوغل

و اقربای او به وناعت تحریور و سویاقت مرسووم

گشتهاند» (مسوتوفی قزوینوی 1362الو  .)3 :بورخف

بسویاری از مورخوان کوه اعفعوا

زیادی دربار احوال رنها در متون دیرر موجود است دربار زندگی حمداهلل بون ابویبهور
بن احمد بن نصور مسوتوفی قزوینوی و خانودانش تنهوا در رثوار او اعفعواتی وجوود دارد و
1. E. Browne
2. Ch. Melville
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مورخان معاور با وی و پساز او چندان دربارهاش سخن نرفتهاند .مستوفی در پایوان کتواب

تاریخ گزیده شرحی دربار خاندانش بهدست داده و مستوفیان را قدیمیتورین خانودان رن
منطقه دانسته و نسبش را به حر بن یزید ریاحی و خاندانی عرب رسوانده اسوت .جود اعوفی

او فخرالدوله ابومنصور کوفی در سال 223ق .به حهوموت قوزوین گماشوته شود (مسوتوفی
قزوینی 1362ال  .)811-12 :اجداد این مورخ مقام مستوفیرری داشتند؛ لذا ایون لقو

از

رن جهت به خانودانش داده شوده بوود .در سونت تواریخنرواری ایرانوی -اسوفمی همنوون
مسیحیت مورخان عموماً متعلق به خاندانهایی سررمد ازجمله دیوانیوان بودنود (رابینسوون
 .)227-226 :1389او در نیمۀ نخست از قرن هشتم هرری قمری به کارهوای اسوتیفا و اموور
مالی ازسوی ایلخانان مشغول بود و بسیاری از افراد خاندانش نیز در کارهای دولتی حضوور
و از نزدیک با حهومت مرکزی ارتباط داشتند؛ مثفً دو برادر وی بهنامهای فخرالدین احمد
و زینالدین محمد در دیووانهوای مختلو

مشوغول فعالیوت بودنود و پسورعموویش بوهنوام

فخرالدین محمد مستوفی بوا همهواری امیربوقوا اموور مملهوت ایلخوانی را اداره مویکردنود
(اقبال  232 :1384و )523؛ بنابراین حمداهلل مستوفی در روزگار خود از نخبران بوهشومار
میرفت .وی وراحتاً سال تولدش را ذکر نهرده است؛ ولی براساس زمان نروارش رثوارش

میتوان تاریخ تولد وی را محاسبه کرد .این مورخ نرارش هفرنامه را بوهگفتوۀ خوودش در
سال  735ق .به پایان رسانده و توألی

ایون اثور پوانزده سوال عوول کشویده اسوت (مسوتوفی

قزوینی )1473 /2 :1377؛ با این حساب میتوان گفت حمداهلل در سال 720ق .نرارش این
اثر را رغاز کرده و بهگفتۀ خودش در رن زمان چهلساله بووده اسوت؛ بودین ترتیو

سوال

تولد او احتماالً 680ق .بوده و در زمان نرارش این دیوان سنش به چهل رسیده است .زمان
مرگ این مورخ دقیقاً مشخص نیست و بعداز نروارش نزهةالقلوب در سوال 740ق .دیرور

اسمی از او وجود ندارد.
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اوضا کشور در عصر فرمانروایی غازانخان و وزار خواجه رشیدالدین 1در مقایسه با
قبلاز رن تغییر بسیار کرد و امور مختل

سامان یافت و در پرتوو اووفحا ووور گرفتوه

در این دوره عروه برای نرارش رثاری درحوز تاریخ و منعهسکردن وضعیت رن زمان
فراهم شد .حملۀ مغول بر بالندگی فهر و فرهنگ ایران اثرهایی فاجعهبار گذاشت؛ اما دقیقواً
عی همین دور نامیمون فن تاریخنراری فارسی به اوج شهوفایی رسید و تاریخنویسوان بوا
توجه به دسترسی به اسوناد دیووانی و تواریخی شواهد بسویاری از رخودادهوا بودنود (ریپهوا
)585 :1389؛ بنابراین حمداهلل مستوفی محصول چنین زمانی بود که در رن عفقه به ثبوت
رویدادها و انعهاس اوضا نابسامان جامعه موردتوجه نویسندگان و حهوام قورار گرفوت و
بیشک این وضعیت بر پویایی فهر بسیاری از رنان اثر گذاشت .این تاریخنرار بسویاری از
اعفعا دربار دوران خود را به وور مستقیم دیده و سوفرهای زیوادی کورده بوود و بوه
اسناد حهومتی نیز دسترسی داشت؛ اما بخشی عمده از محتوای رثارش بهنوعی کپیبورداری
از رثار کسانی همنون عبری ابناثیر فردوسی و خواجه رشیدالدین اسوت .پایرواه عبقواتی
مسووتوفی نیووز در شووهلگیووری اندیشووه و جهووانبینوویاش مووؤثر بووود .او بووا خووانواد خواجووه

رشیدالدین در ارتباط بود و تاریخ گزیده را به شمسالدین پسر او تقدیم کرد و رونق کوار
هوالکو و رباقا را بهواسطۀ وجود او دانسته است (مستوفی قزوینی 1362الو  .)593 :یهوی

از مهمترین تبعا ایلغار مغول نابسامانی اوضا مالی مملهت بود که توا عصور غوازانخوان
ادامه داشت .ناامنی تعدی حهام وضش مالیا و ودور برا نیز مزید بور علوت مویشود و
خواجه رشید که در امور مالی مداخلهای نمیکرد در چنین وضعیتی زمام امور موالی را بوه
مسوووتوفی داد (رجو و زاده  .)152-146 :1353احوووراز ایووون منصو و

دولتوووی در ماهیوووت

تاریخنرری حمداهلل و رویهرد تمرکزگرایانۀ او نقشی اساسی ایفا کرد.
سرچشمههای فهری این تاریخنرار را خود او تقریباً معرفی کرده و با ذکر مآخذ موورد

استفادهاش در مقدمۀ رثار خویش 2درواقش افراد و جریانهای دخیل در معرفتشناسی خود
 .1ذکر اوفحا غازان در این مقال نمیگنرد؛ ولی بهموج
کس

اثرهای فراوانی که بر حیا فهری گذاشته است برای

اعف بیشتر ر.ک :بویل «علوم دقیقه در ایران عهد سلروقی و مغوول» در تواریخ کمبوری

انوشه تهران :امیرکبیر  1389وص.354-79

ج 5ترجموه حسون

 .2برای رگاهی از فهرست کامل افراد و منابش مورداستفاد مستوفی ر.ک :قسمتهای مقدماتی از رثار این مورخ.
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خود را نشان داده است .اثرگذارترین شخصیت بر حیا علمی و فهوری مسوتوفی خواجوه
رشیدالدین فضلاهلل بوود .وی ضومن تأکیود بور مرالسوت و داشوتن ارتبواط نزدیوک بوا ایون
خواجه دربار تأثیر این روابط بر شهلگیری اندیشۀ تاریخنرواری خوود ایونگونوه سوخن
گفتوه اسووت« :بنووده را بوه شوور

مفزمووت بنوودگی حضوور مخوودوم سووعید شووهید خواجووۀ

بهراستی ...عماد االسفم و المسلمین مهورّم گردانیود( »...مسوتوفی قزوینوی 1362الو .)2 :
بیشک این مسئله در فراهمکردن زمینۀ مساعد بورای کوار مسوتوفی نقشوی اساسوی داشوته
است .درپی نراهی به ساختار و مطال

کتاب جامشالتواریخ بهروشنی درمییابیم حمداهلل با

استفاده از الروی این کتاب تاریخ گزیده را نوشته و درواقش این اثر از منابش فهری او بوده
اسووت .نسووبنامۀ مغوووالن را از خواجووه گرفتووه (همووان )623-564 :و بوودین ترتیو

مسووتوفی

مورخی بوده که ررایی شبیه اندیشههای خواجه رشید داشوته اسوت و بوه عوور کلوی رنهوا
دارای گرایشهایی مشابه بودهاند (ریپهوا  .)587 :1389خواجوه رشویدالدین بوزرگتورین
خود بهرهمنود کورد

وزیر اوفحرر و دانشمند ایلخانان بود که حمداهلل مستوفی را از الطا

و موردتوجوه او قورار داشوت و درمقابول بوهشود از وی تمریود مویکورد .دیود موذهبی
مشیتباوری خلقت بشر و رفرینش عالم موردنظر او را دارد؛ گرچه خواجه مباحوا نظوری
تاریخ را بهتر بررسی و مطر کرده است (همدانی .)40-29 /1 :1392
از حمداهلل مستوفی سه اثر مهم برجای مانده که در بررسی تحووال ووور گرفتوه در
اواخر دور ایلخانی راهرشاست:

نخست تاریخ گزیده که تاریخ عمومی یا جهانیای (دربار جهان عبق تصوور رایو در

رن زمان) مختصر از هنرام رفرینش بشر تا سال 730ق .است و مؤل

رن را به وزیر وقوت

خواجه غیاثالدین محمد پسر خواجه رشیدالدین فضلاهلل تقدیم کرده است (اقبوال :1384
 .)524این اثر درواقش خفوۀ کت

قبلی است؛ گرچه ابواب پنرم و ششوم را خوود مؤلو

نراشته است .وقو حوادث مهم و عفقۀ حاکمان به ثبت این رویدادها تواریخنرواری را در
مسیر تعالی قرار داد و از این رهرذر تواریخی پدیود رمدنود کوه درحیطوۀ تواریخ عموومی

واقش بودند (اشپولر  .)96 :1388مستوفی نیز از مورخان دیوانیای بود کوه تواریخ گزیوده و

هفرنامه را به این شیوه نراشت .او تاریخ گزیده را با شر احوال انبیا شرو کورده و پوساز
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ذکر سلسلههای ایران باستان زنریر حهومتها را تا عصر خود ادامه داده است .زینالودین
پسر حمداهلل ذیلی بر این کتاب نوشته اسوت کوه حووادث سوالهوای 794-742ق .را دربور
میگیرد (.)Melville, 1998: 1-2

دیرر اثر مهم تاریخی حمداهلل هفرنامه است .این قصیده مشتمل بر 75هزار بیوت اسوت

و با الروپذیری از شاهنامۀ فردوسی 1سروده شده است .هفرنامه تاریخ منظوم ایران و اسفم

(ایران دور اسفمی) از زمان حیا پیامبر (ص) تا هنرام نظم این اثر در سال 732ق( .عبوق

گفتۀ مستوفی735 :ق ).است (براون )138 /3 :1339؛ البته حرم ایون اثور از شواهنامه بیشوتر

است و مد ها بعد ذیلی بور رن اثور نوشوته شود کوه در حوال حاضور سوه نسوخه از رن در
کتابخانۀ مرکوزی دانشوراه تهوران کتابخانوۀ مرلوس شوورای اسوفمی و کتابخانوۀ لنینروراد

نرهداری میشود (رسترار  :1377پیشرفتار) .هفرنامۀ حمداهلل مستوفی اولین اثر درحووز

تصحیح انتقادی متون (تصحیح و تنقیح متن شاهنامۀ فردوسی) نیز بهشمار مویرود (مسوتوفی

قزوینی 1380ال  /1 :مقدمه)؛ گرچه بهعنوان رویهردی نوین در عصر جدیود رونوق یافتوه
است.

اثر بعدی ایون مووزخ نزهوةالقلوب نوام دارد کوه یهوی از مهومتورین رثوار جغرافیوایی

پدیدرمده در قرن هشتم هرری قمری به زبان فارسی نیز بهشمار میرود .این کتاب در سوال
740ق .نوشته شده است و درمیان کتابهای حوز جغرافیا بهزبان فارسی مزیت جامعیت و
بسط دارد (مستوفی قزوینی 1388ب.)9 :

مستوفی هاهراً اثر چهارمی نیز دارد که ترجمۀ کتواب نهایة االر فی االخبوار الللوب

الفرس و العر

موسوم به ترارب االموم فوی االخبوار ملووک العورب و العروم بوا موضوو

تاریخ پیامبران و پادشاهان ایران و عرب تا زموان حملوۀ تازیوان اسوت کوه بوهدسوتور اتابوک
نصرةالدین احمد لور فرموانروای لرسوتان برگوردان شود (اشوراقی  .)366-364 :1386ایون
کتاب بهقلوم شوراحیل شوعبی در سوال 75ق .نراشوته و سوپس الرووی نروارش رثوار بعودی
مخصوو واً کتوواب عبووری شووده اسووت؛ بنووابراین گرچووه مسووتوفی در حوووزههووای مختل و
 .1برای بررسی رابطه این دو اثور ر.ک :ابووالعفس سوودرور «شواهنامه و هفرناموه مسوتوفی» ایورانشناسوی س 7ش4
زمستان  1374وص .752-61
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قلمفرسایی کرده نهتۀ بسیار مهم غلبۀ وبغۀ تاریخی در رثار وی است؛ بهگونوهای کوه وی

حتی در نزهةالقلب

تاریخ برخی حهوام و نیوز نحوو مملهوتداری و رفتوار رنهوا را بیوان

کرده است (حمیدی )338 :1372؛ بدین ترتی
یک مورخ معرو

بیجهت نیست که حمداهلل بیشتر بهعنووان

است تا شاعر و جغرافینرار.

 .3بینش تاریخی حمداهلل مستوفی

جهانبینی و نو نررش مستوفی به پدیدههای تاریخی و مباحا نظری تواریخ در رثوار او در

فصل یا قسمتی جداگانه تشریح نشده است و برای بررسی این مسئلۀ مهم باید بیونش او را از
البهالی رثارش بهدست رورد.
 .4تاریخ و علم تاریخ در اندیشۀ مستوفی

درحوز مباحا نظری اساسیترین سؤال دربوار علوم تواریخ و فلسوفۀ رن چیسوتی تواریخ
است که گرچه دربار رن نظرا متفواو و گواه متضواد بیوان شوده اسوت از موضووعا
بنیادین در علم تواریخ محسووب مویشوود و در هور دوره بوا توجوه بوه نوو نرواه موورخ و
مقتضیا زمان تعریفی خواص از رن وجوود دارد؛ همننوین دربوار چیسوتی علوم و نسوبت
تاریخ با رن نظرهای بیانشده یهسان نیستند .در شهل نال ( )Knowledgeعلوم عبوار
از معرفتی سازمانیافته و دانسوتنیهوایی دربرابور نارگواهی اسوت (مفتخوری )10-9 :1390؛
بنابراین باید بین دو شق علم (ترربی و شناخت بهعور عام) تفاو قا ل شویم .علوم تواریخ
بهعنوان یهی از شاخههای دانش عبار از مطالعۀ خود تاریخ (عروۀ فعالیت انسان) است؛
گرچه برسر رن نیز اتفاقنظر وجود ندارد و دیدگاههای بیانشده با یهدیرر متفاو اند.
حمداهلل مستوفی در رثارش برخف

افرادی همنون بیهقی و مسهویه دربار ایون واهه

مانند دیرر مباحا نظری در حوزههای تاریخ و فلسفه بوهووور مسوتقل و مفصّول سوخن
نرفته است؛ ولی بوا عنایوت بوه اینهوه گوزینش خبور و تحلیول رویودادها نوزد هور موورخی
نشاندهند دیدگاه او دربار تاریخ است با غوور در رثوار مسوتوفی و کیفیوت نرورش او بوه
تاریخ و جهان معلوم میشود وی در مواردی این مبحا را مطر کورده؛ گرچوه در تموام
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رثارش این رویه را درپیش نررفته است .مستوفی از مورخان دور گذار بوده و مبانی نظری
تاریخنراری در این دوره که با یورش مغوالن رغاز شد بحثی خطابی -دینی اسوت؛ از ایون
روی در نوشتههای این دوره حوادث با تهیه بر درکوی از تواریخ حقیقوت ههوور و بطوون
ایمان با توجه بوه درک مورخوان از رن توضویح داده شوده اسوت (عباعبوایی -296 :1382
 .)297حمداهلل تاریخ را با استفاده از واه «علم» بهکار گرفته و در جایی اذعان داشوته اسوت:
«اکثر اوقا شریفه ...به مرالست با اهل علم و مباحثت علوم خصوواً علوم تواریخ مشوغول
بوده است» (مستوفی قزوینی 1362ال  )2 :و هنرام تمرید از فردوسی نیز گفته است:
در علوووم تووواریخ ازیووون خووووشسوووخن

سوووزد گووور کنوووی توووازه کوووار کهووون

(مستوفی قزوینی )16 /1 :1380؛ بنابراین وی تاریخ را علمی مستقل دانسته است.
مستوفی همنون بسیاری از مورخان ایرانی -اسفمی که از موقعیوت خوود بورای احیوای
فرهنگ ایرانی استفاده میکردنود در تلفیوق و مورتبطکوردن تواریخ ملوی و تواریخ اسوفمی

کوشیده است .باب اول از تاریخ گزیده دربار پیوامبران و بواب چهوارم رن دربوار شواهان

1

ایران تا عصر مغول است .مورخ در این زمینه تحت تأثیر افرادی همنون عبری بووده و اثور

او درواقش بخشی فشرده از تاریخ الرسل و الملوک است؛ بنابراین تاریخ و به عبار بهتور

علم تاریخ ازنظر مستوفی شر زنودگی بزرگوانی همنوون پیوامبران و پادشواهان اسوت .او

تفهر کامفً تقدیرگرایانه نداشته و انسانها را در ساختن تواریخ سوهیم دانسوته اسوت؛ حوال
رنهه در برداشت خدامحور از تاریخ بهگفتۀ رابینسون« :2موتور محرک بیودایی که رن را

به پیش می راند نه تضاد عبقاتی منافش شخصوی افوراد و پیشورفت کوه اراد خودا بوود کوه
مستقیم یعنی با معرزه و یا ازعریق وساعت افراد نخبهای چون پیامبران شواهان و ...اعموال
میشد» (رابینسون )224-25 :1389؛ بنابراین مستوفی نیز بوه توأثیر از چنوین نرواهی معتقود
است همۀ افراد مانند این نخبران نمیتوانند تاریخساز باشند .او تاریخ را بوه حهموت عملوی
 .1این مسئله به میزانی زیاد ناشی از تعلق خاعر به هویت ایرانی یادروری و تعری

تاز اندیشوۀ ایرانشوهری و همننوین

تأکید بر مفاخر گذشته مخصوواً ایران قبلاز اسفم نیز هست که بهتازگی عروۀ تاختوتاز مغووالن شوده بوود؛ از ایون

روی او در رثارش مطالبی فراوان دربار تاریخ شاهان گفته است .برای اعوف بیشوتر ر.ک :رقواجری و فضولی :1388

.28-1

2. Robonson
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ربط داده و با پیوستن حهومت و مردم (رعایوا) بوه یهودیرر درس حهوموتداری و لوزوم
اعف از رن بهویژه برای حهام و شاهان را ضروری دانسته است .وی بعداز بیان ایون مواجرا
که عمروعاص برای دستیابی به گنرینۀ پشت رینۀ سهندر رن را شهست و چیزی نیافت
درس اخفق نیز مطر کرده و گفته است« :عمش ربروی توقر بریخوت» (مسوتوفی قزوینوی
1362ب)248 :؛ همننین هنرام سخنگفوتن دربوار بهورام چووبین سوتم هرموزد و افوزایش
مالیا و فشار بر رعایا را علت تنفر از این شاه ساسانی داسته و اذعان داشته است« :درنتیره
دشمنان حمله کردند و وقتی سپاه او بوهفرمانودهی بهورام در جنروی بور ترکوان پیوروز شود
بخشی از غنایم را که درخور پادشاه بود نزد خود نره داشت و این رفتوار بور هرموزد گوران
رمد» (همو 1362ال  )121-22 :و بعوداز فرسوتادن لبواس زنانوه بورای او شوورید؛ بنوابراین
بهوور ضمنی بیعدالتی و سوستدبیر اولیۀ هرمزد را علت بروز این حادثه معرفی کرده و
با ذکر این داستان بهنوعی حهام زمان خود را از بروز چنین حوادثی برحذر داشته است.
 .5فواید و کاربرد تاریخ ازنگاه مستوفی

فایدهگرایی و توجه به کارکردهای تاریخ درواقش تفشی برای استقفل علمی تواریخ بوود؛
زیرا تا وقتی تاریخ زیرمرموعه کمک و ابزار دیرر دانشها دانسته شود قطعواً نمویتووان

دربار کارکردهای رن سخن گفت .از عرفی تأکید بر این موضو اعتقاد به وجوود تهورار
در تاریخ است؛ بدان معنا که شناخت گذشته میتواند برای زمان حال مؤثر باشد .مسوتوفی
به تهرارپذیری قوانین حاکم بر تاریخ معتقد بوود و تواریخ را بورای اعوف یوافتن از رینوده
سودمند میدانست؛ گرچه بسیار کم فواید تاریخ را ذکر کرده است:
 ...فواید تاریخ نامحصور است از تفهور در اموور گذشوتران و اعتبوار [اعوف ] از
احوال ایشان و ترارب در مهما و مصالح ملک و رثار دولت هر عایفوه و سوب
نهبت هر قومی و تمرین نفس بر مصا

دنیا از قورون ماضویه و اموم سوالفه و غیور

ذالک هما الیحصی مستغرق یافت و الحق زمان دولتش کارناموۀ فضول و افضوال
گشت و رستان رفعتش مقتبل دولت شود . ...بعوداز اسوتما فوایود رن ایون فون را
عویلالذیل یافتم و در رن وسعتی هورچوه تموامتور دیودم و بوا خوود گفوتم« :فقود
وَجَد ُ مهان القول ذا سعه فان وجد ُ لساناً قا فً فَقُل» (همان.)3-2 :
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بنابراین مستوفی فاید تاریخ را عبر گیری دانسته و مطالعۀ زندگی گذشتران و توجوه
به رن علم را برای زندگی کنونی و رینده ضروری شمرده و بین زمانهای مختل

ارتبواط

برقرار کرده است .او با نراه مذهبی دربار رغاز و انرام تاریخ سخن گفتوه و بوهاعتقواد وی
انسان در مسیری رو به تهامل تا قیامت درحال گذر است .این مسیر از یک سو تحت امر و
نظر خدا قرار دارد و از سوی دیرر عملکردن به قووانین رن محصوول اراد انسوان اسوت؛
بنوابراین مبود و معوواد درنظور ایوون موورخ ترلووی اراد خداسوت .حمووداهلل دربوار کیفیووت
رفرینش کا نا به وجود خالق واحد و هدفمندی خلقت معتقد بوده و رغاز تاریخ را نقطوۀ
شرو حیا کا نا دانسته که پس از رن رفرینش بشوریت ووور گرفتوه اسوت (هموان:
 .)17-15او معاد را سرمنزل خلقت بهحساب رورده است.
مستوفی اعف از سرنوشت ملل و حهومتهای قبل را از دیرر فواید علم تاریخ دانسوته
و از ایوون روی بحووا ههووور و سووقوط حهومووتهوا و قووو محرکووۀ توواریخ در رثووار او نیووز
کموبیش بازتاب یافته است .وی در این زمینه جدا از اندیشۀ مشیتباوری که براسواس رن
هر چیزی خواست خداست از اموور زمینوی هوم سوخن گفتوه و در پایوان کوار هور سلسوله
بهنوعی ضع

و بیعدالتی شاهان اوضا ناررام و قدر فرد جدیود را ذکور کورده اسوت.

وی دربار سامانیان ضمن سخنگفتن از جنگ و شهست رنها از ایلوکخانیوان غزنویوان
را خاندانی توانا و الیوق داسونته اسوت کوه بوه سوامانیان خودمت کردنود« :اسوماعیل منتصور
محمود را از حال خود واق

کرد . ...سی الدوله محمود را بر او رقت رمد و به مدد او شد

و ایلک ازو منهزم گشت» (همو 1362ال .)396-388 :
غزنویان با استفاده از این وضعیت بر خراسان و ماوراسالنهر مسلط شدند .مستوفی علوت
سقوط غرنویان و سلطۀ سلروقیان بر رنان را نیز نارضایتی از غزنویان دانسوته و گفتوه اسوت:
«اهل خراسان دل بر کار ایشان نهادند و داوری بدانها میبردند» و نیز اینهه مسعود خود بوه
جنگ نرفت (همان .)428-427 :این مورخ اعفعاتی را دربار سامانیان و غزنویان بوهدسوت

داده است که در جامشالتواریخ گردیزی وجود ندارنود .او بوهنووعی سلسولهای را کوه ازبوین
میرفته محهوم شمرده و از سلسلۀ بعدی تعری

و قدر یافتن رنها را توجیه کرده است؛

در ایوون راسووتا وی بووا ذکوور نوواررامیهووای اواخوور دوران خوارزمشوواهیان و بوودون کمتوورین
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تعری کردن از رشاد های جفلالدین دربار شرابخواری مستی و فرار او سخن گفتوه
است (همان )500-496 :تا بدین وور

چنریزیان را گروهی توانا نشوان دهود .در جنوگ

بین بایدو و گیخاتو بهعلت فساد و اخفق نادرست گیخاتو ارکان دولت از بایودو حمایوت
کردند (همان)601 :؛ بنوابراین ذکور ایون داسوتان در دور متوأخر ایلخوانی درحهوم درس
عبرتی برای حهام بوده است.
 .6تأثیر رویکردهای مذهبی در تاریخنگری مستوفی

یهی از مؤلفههای اولی برای تعیین نو نرواه بوه تواریخ و جهوان دیودگاه اعتقوادی موورخ

است که هم در تحلیل و قضاو هوای او و هوم در سواختار و چهوارچوب اثور نقشوی مهوم
دارد .یهی از ویژگیهای اولی تاریخنراری در عصر مغوول ایون اسوت کوه مورخوان ایون
دوره تاریخ را درقال

و چهارچوب دین درک میکردند و ازمنظر افورادی متودین بوه رن

مینرریستند .حتی کسانی هم که تاریخ را تحلیل و تبیوین کوردهانود بوا چنوین نرواهی کوار
کرده (ررام  )117 :1386و نتوانستهاند رن را نادیده گیرند .مسوتوفی تواریخ را خودامحور و
غایتشناسانه محسوب کرده است که بوراسواس رن هموۀ جهوان بوهسووی رخور درحوال
حرکت است .وی ازمنظر دین در رویدادهای تاریخی تأمل کرده است .این مورخ در دربار
ایلخانان مشغول به کار بوده است که این سلسله سیاست مذهبی ثابت و پایوداری نداشوتند؛
ابتدا شمنیزم مغولی سپس بعنوان حهام سرزمینی اسفمی تسنن را رسومیت بخشویدند و ایون
مسئله ضمن ر نهه نشان دهند تسامح و عدم تعص

غیرسنیان فراهم نمود .براساس منودرجا نزهةالقلوب
حمداهلل دربار مذه

هر دیار و تفرقه و اختف

ایلخانان است عرووه را بورای فعالیوت
موردم ایوران بیشوتر شوافعی بودنود.

مذهبی رنها سخن گفته و مثفً در کتواب

او رمده است« :اکثر مردم اوفهان سنی شوافعیانود و بیشوتر اوقوا در نوزا انود» (مسوتوفی
قزوینی 1362ب .)49 :مستوفی در چنین فضایی پرورش یافت.

نزهةالقلب که اثری جغرافیایی است با ذکور حورمین شورفین رغواز مویشوود .او گفتوه

هدفش بیشتر شر دربار ایران است؛ ولی چوون حورمین شوریفین ازنرواه او «افضول بقوا
جهان و قبلۀ اهل ایمان است تیمن و تبورک را ابتوداکوردن بوه رن اوال» اسوت (هموان)1 :؛
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بنابراین وی خود را ملزم دانسته است بهواسطۀ احترامگزاردن به این مقدسا

کتابش را بوا

سخنگفتن دربار رنها رغاز کنود .مسوتوفی بوا ذکور خفقیوت و وحودانیت خودا مواورای
درک بودن ذا و مظهر جمیش اشیا بودن او از وجود ناهری واحود بور جهوان و حاکمیوت
اراد او سخن گفته اسوت« :سوپاس و سوتایش پادشواهی کوه ملوک او بویزوال و مملهوتش
بیانتقال است . ...علیمی که بر او هیچ پوشیده نیست و خفقی که از امتزاج عبایش و افوفک
در عالم خاک نبا و حیوان رفرید( »...همو 1362ال .)1 :
بدین ترتی
مسب

این مورخ نیز برپایۀ نظام تفهر سونتی خداونود متعوال را واجو الوجوود و

همۀ امور و دارای عظمت و قودر بیهوران دانسوته اسوت .ایون نرواه بور کول نظوام

هستیشناختی حمداهلل سایه افهنده و او بهعنوان فردی متدین بهنوعی عقل را وابسوتۀ دیون و
اعتقادا پذیرفته شده دانسته و سلطۀ فراتاریخ بر تاریخ را پذیرفتوه اسوت .مسوتوفی در بواب

رخر نزهةالقلب

عرای

را غیرعقلی شمرده؛ اما چون نشانۀ قدر رفریدگارنود رنهوا را

پذیرفته است (هموو 1362ب)277-97 :؛ بنوابراین عقولگرایوی ایون تواریخنروار در سوایۀ
ایمانش به وجود خداوند متعال قرار داشته و او قدر و خفقیت پروردگار را برتور از عقول
بشری دانسته است.
بخشی دیرر از برداشتهای هستیشناسانۀ مستوفی به مبود و منشوأ رفورینش اختصواص
دارد که بر اساس رن عقل کل (نخستین فیض پروردگار) مسب

پیدایش عالم امور و عوالم

خلق بهشمار میرود و سپس نفس کل ایراد میشود (همو 1362ال )15 :؛ بودین ترتیو
عالم ماده با استفاده از عناور چهارگانه ایراد و زندگی بشوری رغواز مویشوود .مسوتوفی بوا
استناد به ریۀ  82سور یس کا نا را مخلوق پروردگار دانسته و گفته است« :رو انسوانی
بر وور عالم جسمانی تابان کرد و ...در عروۀ بشریت بوهههوور رسوانید و قوو رفورینش
بهواسطۀ اتصال رو و جسم و اتفاق فهر و فهم و عقل و نطق تمام گردانیود» (هموان)16 :؛
بدین ترتی

رخرین مرتبۀ رفرینش ووور مویگیورد .ایون موورخ بوهنووعی بور عظموت و

کرامت انسان تأکید کرده و ازنظر او خداوند متعال «مختاری است که بهسب
او را از مخلوقا برگزیده به نور عقل و نطوق مشورّ

قابلیت انس

گردانیوده» (هموان)1 :؛ بنوابراین در

نراه هستیشناسانۀ مستوفی بر اعتقاد به قدر نامتناهی خودا و سولطه و مداخلوۀ او در تموام
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مسا ل جهان تأکید میشود و منزل نهایی بشر عوالم رخور اسوت« :مفارقوت مور رو از
رشیانۀ انسیت موافق عبیعت او نبود و ح
دل عل

وعن مألو

بر او غال

شود و رن را بوه جوان و

شد» (همان.)16 :

گرچه مستوفی وراحتاً مذه خود را ذکر نهرده است محتوای رثارش نشان مویدهود
اهل تسنن و پیرو مذه

شافعی بوده است .او نس

ذکر جغرافیای مذهبی تنها از شافعی بهعنوان مذه

خود را به یزید ریاحی رسانده و هنروام
پواک نوام بورده و گفتوه اسوت« :موردم

ساوه و درگزین سنی شافعی پاکاعتقادنود» (هموو 1362ب 62 :و )73؛ البتوه ایون مسوئله
سب

دشمنی و مخالفت حمداهلل با ا مۀ شیعه نشده و او خلفای اموی و عباسی را نوه خلیفوه

بلهه پادشاه دانسته و با بیانی مفیم و دور از موضش جان دارانه رویدادهای تاریخ اسوفم را
ثبت کرده است .استفاده از عنوان پادشاهی غص

قودر ازسووی رنوان را رشوهارا نشوان

میدهد .این مورخ درمیان امویان تنها از عمر بن عبدالعزیز به خوبی یاد کرده است (هموو
 1380ب .)453-452 /2 :توجه به مذه

شیعه در این دوران از تبعوا هرووم مغوول بوود

که بعداز فروریختن دنیوای خففوت عباسوی و سسوتی پایوههوای رن راه را بورای شوهوفایی
فرهنگهایی مذهبی همنون تشیش باز کرد (اشپولر  .)95 :1388این روند در عصر ایلخانان
که سیاست مذهبیای ثابت و چندان پایدار نداشتند به شهلگیری گفتمان شویعی -وووفی
انرامید و مستوفی این مسئله را بهخوبی نشان داده است .نراه ایون تواریخنروار بوه یهودیوان
مثبت نبوده و او گفته اسوت رنوان در زموان غوازان «بتخانوه و کلیسواها را خوراب کردنود و
تمامت مغول به اسفم دررمدنود و رفتواب دیون محمودی تابوان گشوت و هلموت و کفور و
ضفلت پنهان شد» (مستوفی قزوینی 1362ال )603-602 :؛ بنابراین وی به غیرمسلمانان
چندان خوشبین نبوده است .این مورخ هنرام بررسی جغرافیای فف ایران ابتودا از عوراق
عرب شرو کرده و گفته است:
مسالکالممالک رن را [رنرا را] دل ایرانشهر و ووراالقالیم قبلۀ ایران دانسته و لذا
ابتدا به رن پرداختهاند؛ ولوی درحقیقوت چوون امیرالموؤمنین علوی مرتضوی [ ] را
دارالملک و در رنرا رسوده و پانصد و چهل سال مقر خففت عباسیان بوده رن را
تقدیم واجبست (همو 1362ب.)28 :
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این مسئله بهسب

احترامگزاردن به ایشان است .حمداهلل هفرنامه را نیز بوا شور زنودگی

حضر محمد (ص) رغاز کرده و در جایی نیز امام حسین ( ) را اموام شوهید نامیوده اسوت
(همو 1362ال  .)202-201 :این رویهرد (توجه به شیعه و سنی) یهی از عناوور منظوموۀ
فهری این مورخ است که البته نباید بویعرفوی کامول او قلموداد شوود؛ زیورا بوهنظور بعضوی
محققان تاریخ و اثر تاریخنرارانه محصول کار مورخوان و تواریخنرواری انعهواس زبوانی
درک توواریخی هوور مووورخ اسووت (رقوواجری و دیرووران  36 :1380و  )77و مووورخ در هوور

دورهای خواهناخواه ،تحت تأثیر رنها قرار میگیورد .مسوتوفی نیوز همنوون دیرور مورخوان
نمیتوانسته است بیعر

باشد و از واهههایی مانند «مفحده» و «باعنیه» زیاد استفاده کرده

است (مستوفی قزوینی 1362ب 31 :و  .)146او در داستانی دربار فردی از اسماعیلیه بهنوام
جعفر یکدست که در سال 674ق .شورید بهخوبی بینش و جان داری شریعتمدارانۀ خود
را نشان داده است (هموو  1388ب .)65-63 /10 :وی بوا اسوتفاده از ایون مفواهیم بوهعنووان
برچسپهایی برای محهومکردن این گروهها رنهوا را از جامعوۀ خوود مروزا کورده اسوت.
مستوفی در فصل مربوط به اسماعیلیه از واهههای «ملحد» و «اباعیول» اسوتفاده کورده و گفتوه
است« :با سقوط رنان جهان از دست جور و هلم ایشان خفوی یافته و عالم از کفر و عغیان
پاک شود» (هموو 1362الو )528 :؛ همننوین گفتوه اسوت« :حسون ووبّا دعووی زهودی
موویکوورد و در ش و چهارشوونبه ...الووی نووار اهلل و سووقره پیوسووت» (هم وان)521 :؛ بنووابراین
گوورایشهووای مووذهبی مسووتوفی کمووابیش بوور نووو توواریخنرووری وی اثوور گذاشووته و او بووا
درنظرگرفتن علقههای دینی تاریخ را وو

کرده و باوجود ایون غیوراز شویعه و سونی از

فرقههایی همنون اسماعیلیه و غیرمسلمانان انتقاد کرده است.
نهتۀ دیرر مشیتباوری مستوفی در تواریخنروریاش اسوت؛ بودین شور کوه درواقوش
مهمترین مؤلفههای سنت تاریخنراری ایرانی -اسفمی غلبۀ فهور مشویتگرایوی و جبور در
تاریخ بود .وجود یا نبوودِ نرواه مشویتباورانوۀ هور موورخی بوه رویهورد هسوتیشناسوانۀ او و
نظرگاهش دربار جهان برمیگردد .مشیتگرایی بهعنوان سنتی در تفهر تواریخی مورخوان
مسلمان همنون الرویی برای نرارش و گزینش تاریخ ازجان

رنوان اسوتفاده شوده و ایون

رویهرد درواقش نماد فلسفۀ نظری خطی -دینی است که با ترسیم یک خط از رفرینش بشور
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تا قیامت ضمن معرفی خداوند متعال به عنووان منشوأ پیودایش و عامول حرکوت تواریخ هوم
مسیر حرکت تاریخ را مشخص میکند و هم میگوید این مسیر باید لزوماً عی شود .بهزعوم
رنان تاریخ رغازی بهنام خلقت و پایانی بهنام رخرالزمان دارد که قطعیوت رن انهارناپوذیر
است (میثمی )24 :1391؛ بدان معنا که این مراحل عی میشوند تا تاریخ به سرمنزل برسود.
به تأثیر از این نراه نویسنده علت بسیاری از حوادث را به تقدیر و سرنوشت نسوبت داده و
از این روی اختیار و اراد انسان را بیاثر دانسته است .یهوی از مهومتورین محصووال ایون
نحلۀ فهری جبرگرایوی و اعتقواد نداشوتن بوه اختیوار اسوت .در نرورش قضواوقودری هموۀ
فعالیتهای انسان تابش جریانی سترگ دانسته میشود که دستهایی مرموز و نوامر ی رن را
هدایت میکنند (حسنزاده  )136 :1380مسیری که اثبواتش بوه ماننود رد نموودن رن کوار
سووادهای نیسووت و تووأثیرا فراوانووی بوور فهوور و اندیشووه در سووطح جامعووه و حوووز زنوودگی
خصووی دارد؛ ازجمله رنها میتوان موارد ذیل را نام برد :وور نررفتن انتقاد تحلیول و
داوری دربار رویدادها بیتوجهی به مسا ل بنیادی و فلسفۀ تاریخ برقرارنبودن رابطۀ علت
و معلولی بین پدیدهها تقلیلگرایی در چرایی رخدادن حوادث رکود فهری و پویوانبوودن
در زمینههای مختل  .بحا دربار علتها و قو محرکۀ تاریخ که پیشوینهای عووالنی دارد
امروزه درحوز فلسفۀ علم تاریخ جای میگیورد؛ ولوی در تفهور قودیم پاسوخ ایون پرسوش
کلیدی چندان گسترده نبوده و مورخان سادهترین جواب را برمیگزیدهاند.
 .7روش تاریخنگاری مستوفی

یهی از مهمترین مسا ل درحوز تاریخنراری روش کار مورخ و ابزارهای مورداسوتفاد او
برای خوانش تاریخ است که وجود رن بورای تنظویم شوهل هواهری و حتوی محتووایی رثوار
ضرور دارد .روش عبار است از مرموعوۀ عرقوی کوه انسوان را در کشو

مرهووال

هدایت میکنند مرموعۀ قواعدی که هنرام بررسی و پژوهش بهکار میرونود و مرموعوۀ
ابزارها و فنونی که انسان را از مرهوال بهسوی معلوموا راهبوری مویکننود (سواروخانی
 .)24 /1 :1375هر مورخی کمابیش دغدغۀ روش را دارد و برای ثبت تاریخ از مرموعهای
از راهها و ابزارها بهره میگیرد تا بهکمک رنها بتواند نظموی منطقوی بوین رویودادها ایرواد
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کند و چینش و گزینش مطال

را براساس رن نظم انروام دهود .مورخوان یوا روش ابوداعی

دارند و یا بیشتر از همتایان خوود الرووبرداری مویکننود .برخوی از رنوان نیوز بوا اسوتفاده از
رویهردی ترکیبی هردو روش را بهکار میگیرند .حمداهلل مستوفی در رثار تواریخیاش بوه
روش کار خوود تصوریح نهورده؛ ولوی مقدموهای کوه در ابتودای رثوارش رورده و شوهل و
محتوای رنها را معرفی کرده همنون پژوهشهای امروز شواهدی بور روشومندی تحقیوق
اوست.
 .8استفادهکردن مستوفی از روش ترکیبی برای نگارش آثارش

یهی از مختصا مهم سنت تاریخنویسی ایرانی -اسفمی که از کاستیهای رن نیز بوهشومار

میرود غلبۀ شهل روایی در رن است؛ بدین شر که مورخ دیدهها و شنیدههوای خوود را
ثبت و ضبط میکند .در روش تواریخنرواری پیشوامدرن دو روش نقلوی و تحلیلوی بوهکوار
میرفته اسوت (شووهانی  .)102-75 :1389مهومتورین ویژگویهوای تواریخنرواری روایوی
عبار است از توجه به تاریخ سیاسی نقل وِر

رخدادهوا بودون ترزیوه و تحلیول رنهوا

رمیخترووی افسووانه و داسووتان و وووور نروورفتن نقوود توواریخی (مفتخووری )5 :1378؛ بوودین
ترتی

در این شیوه مسئلۀ تحلیل و تعلیل رویدادها و ریشهشناسی رنهوا چنودان اهمیوت و

جایراهی ندارد .ایون هموان چیوزی اسوت کوه ارزش تواریخ بوهعنووان یوک علوم را پوایین
میرورد و بسیاری از عوام تاریخ را بیشتر به این معنا درک مویکننود .رویهورد مقابول ایون
روش تاریخنراری انتقادی است که در رن مورخ همراه با نقول روایوت و ثبوت گوزارش
همواره گوشۀ چشمی بوه علوت وقوو مسوا ل دارد و دغدغوۀ اوولی موورخ پاسوخدادن بوه
چراییهاست؛ نه چرونریها؛ با وجود این در سنت تاریخنویسی ایرانی -اسوفمی بوودهانود
مورخانی که هردو رویهرد را بهکار گرفتهاند و حمداهلل مسوتوفی یهوی از رنوان اسوت .ایون
مورخ با استفاده از رثار و اندیشۀ کسانی همنون مسهویه (مستوفی قزوینوی 1362الو )6 :
و سعی برای رعایت اول بیعرفی با بینش عِلّوی و نرواه انتقوادی بوه مسوا ل نرریسوته و در
البهالی تألیفاتش ضمن رویهرد روایی و توویفی بوا نرواه انتقوادی بوه تحلیول رخودادهای
تاریخی و داوری روی رورده؛ گرچه در برخی موارد گزارشهایی افسانهوار را ذکر کرده
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است؛ بنابراین به تأثیر از رموزههای دینی سیاسی و دیوانی روش تاریخنراری او ترکیبوی
از شیو روایی و انتقادی است .رویهرد انتقادی بهعنوان سوبهی در تواریخنرواری دو جنبوه
دارد :یهی نراه انتقادی مورخ بوه سواختار سیاسوی -اجتمواعی و دیروری تعموق در چرایوی
مسا ل و ریشۀ حوادث .در مورد دوم مستوفی در متن رثارش از قوو عقول بوهمثابوۀ موفک

سنرش نام برده و مثفً در باب رخر از نزهةالقلب در بحوا از عرایو

علنواً گفتوه اسوت:

«گرچه بعضی از این روایا را عقل بهدشواری پذیرد؛ اموا بوهمعنوی قودره اهلل -تعوالی -و ال
نهایة لها با اعتقاد مقبول باید داشت» (همو 1362ب)277 :؛ یعنی ورفاً چوون نمویتوانود در
قدر خدا شک کنود رنهوا را مویپوذیرد؛ وگرنوه رنهوا بوه خوودی خوود ازنظور عقلوی
پذیرفتنی نیستند.
حمداهلل در رخر این باب گفته است« :العلم عند اهلل تعالی» (همان )297 :و چون خوودش
رن پدیدهها را ندیده بهوور قطعی وجودشان را قبول یا رد نهرده اسوت .در اینروا او بور
اوالت ترربه و مطابقت پدیدهها با عقل و واقعیوت تأکیود مویکنود و بورخف

بسویاری از

پیشینیان نسبت پدیدهها با عقول بشوری را مویسونرد .مسوتوفی هنروام سوخنگفوتن دربوار

تحوال دور متأخر یزدگرد سوم 1بهعنووان رخورین ملووک عروم دربوار حادثوۀ قتول او

جملۀ «و اهللُ اعلم بالصواب و الیهِ المرجش و المآب» را رورده که بوراسواس رن تنهوا خودا از
کیفیت و چرونری حوادث مطّلش است (همو 1362ال  .)127 :او درعوین برخوورداری از
نررش عقلی تحت تأثیر باورهای عامیانه نیز قرار داشته؛ چنوانکوه نوشوته اسوت« :بوههنروام
اولین قران سال 581ق .منرمان حهم کردند که در ربش مسهون (جهان بشری در تفهور رن
روز) رثار ربادی نمیماند و کوهها خراب و زمین چند پاره مویشوود» (هموان.)465-464 :
مستوفی گرچه تحققیافتن این مسئله را بعیود دانسوته ههوور چنریوز را بوه ایون تغییور فلهوی
نسبت داده و این موضو یهی از عف م اعتقاد به تأثیر اففک بر زمین است (هموان)466 :؛
بنابراین مستوفی نه توانسته است نراه تحلیلی را کامفً بپذیرد و نه برداشت روایی را؛ بودین
 .1مستوفی در ذکر داستان جنگهای روی داده در اواخر دور ساسانیان با سپاه اسفم بیشوتر از مسولمانان عور داری
کرده و از حادثۀ سقوط ایران چندان نرران نبوده و گفته است« :در قادسیه ششهزار مسلمان شهید شده و از عرموان

خلقی بیشمار کشته شد» (مستوفی قزوینی 1362ال .)178 :
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ترتیو

او بووا اسووتفاده از هووردو رویهوورد توواریخ را ثبووت کوورده و گرچووه بیشووتر مووورخی

مشیتباور بوده است تا عقلگرا در البهالی رثارش با نراهی واقشگرایانه درودد تبیوین و
تعلیل نیز بوده و نررش تاریخی او در تمایل به رویهرد خبری روایوی و انتقوادی -تحلیلوی
در نوسان است؛ گرچه در بیشتر موارد کفۀ مشیت باوری سنرینی میکند.
 .9سبک نگارش مستوفی
برخف

بسیاری از مورخان دور ایرانی -اسفمی کوه از ذکور منوابش خوودداری کوردهانود

مستوفی مآخذ مورد استفاده در رثارش را ذکر کرده و ایون مسوئله یعنوی رعایوت امانوت و
دوری از انتحال یهی از الزاما کار هر مورخ است؛ بدین ترتی

او احتماالً از این مسوئله

رگاه بوده که تاریخ و بحا دربار گذشته درووورتی سوندیت دارد کوه متهوی بوه منوابش و

استنادها باشد و در این راستا وی در مقدموۀ تواریخ گزیوده (هموان )7-6 :هفرناموه (هموو

1380ال  1 :پیشرفتار) و نزهةالقلب (همو 1388ب )24-23 :فهرست تمام منابش را ذکور
کرده است و از این منظر میتوان حمداهلل را مورخی وفادار دانسوت .دیود جهوانی مسوتوفی
(عبق دیدگاه زمان او) سب

شوده اسوت وی حووادث گذشوته و تواریخ پیوامبران شواهان و

حهومتهای کوچک و بزرگ را بهترتی

گزارش دهد؛ گرچه این سخن بهمعنای اسوتفاده

از روش کرونولوهیک نیست و درواقش او بهمقتضوای موتن برخوی مطالو
فار از جنبۀ ترت

پراکنوده را نیوز

زمانیشان نوشته است؛ ماننود ذکور مشوایخ و شوعرا (هموان)757-610 :

تاریخ قزوین (همان )814-758 :و سپس ذکر انساب حهام و انبیا در خاتمۀ تاریخ گزیده.

سادهنویسی از مختصا مهم تاریخنراری مستوفی محسوب مویشوود و نثور او در تموام

رثارش در مقایسه با نثر جوینی ووا

و ...سلیستر و روانتر است .بهعور کلوی یهوی از

اشتباها رای در تاریخنراری اسفمی این است که نویسنده برای ابوراز تووان ادبوی خوود
درحوز غرای

لغت بیان و بدیش را همنون یک هد

درنظر میگیورد (شوهوری :1380

)79؛ اما سبک نرارش مستوفی رثار او را از مشوهل پینیودهنویسوی محفوون نرواه داشوته
است .پینیدگی ساختمان جملهها و وفور واهگان که مشخصۀ مهم تواریخنرواری در عصور
مغول محسوب میشود درواقش میوراث دور زوال سولروقیان بووده اسوت (ریپهوا :1389

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری وتاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 169 /

 .)585از دیرر ویژگیهای سبک نرارش مستوفی اسوتعمال ریوا و روایوا

احادیوا و

اشعار است که در جایجای رثارش دیده میشود .ذکر سالها و برخی اوطفحا مغوولی
بهزبان عربی در رثار این تاریخنرار غلبۀ نثر عربی و ترکی مغولی بر زبوان فارسوی را نشوان
میدهود؛ ماننود :قومهوان :زنوان خانودانهوای پسوت (مسوتوفی قزوینوی 1362الو )587 :
سیاستداشتن :اعدامکردن و نیز تدابیر مهم پادشاه برای تثبیت قدر (همان)344 :؛ باوجود
این در برخی موارد و بوهویوژه در قسومتهوای مقودماتی رثوار حموداهلل نثور کموی غوامض
میشود و علت این مسئله تنو منابش موورداسوتفاد اوسوت .ایون تواریخنروار اووطفحا
ترکیبا و ونایش ادبی را در مواردی معودود چنوان بوهکوار گرفتوه اسوت کوه درک رنهوا
بهراحتی امهانپذیر نیست؛ مانند« :در خراسان کوهی است که رفتن بر رنرا از قوّ باد به
هیچ چیز محس نتوان شد و چون بر فرازش روند هیچ باد نبود» (همان)197 :؛ همننوین وی
در ذکر فساد اخفقی گیخاتو نوشوته اسوت« :در برخوورد بوین بایودو و گیخواتو دولتموردان
گیخاتو جهت افراط مباشر که هریک داغوی داشوتند متغیور بودنود» (هموو)601 :؛ نمونوۀ
دیرر« :اسبش از زیر برفت و بربری رونک شد» (هموان .)341 :از عرفوی او خاتموۀ کتواب
خود درحوز جغرافیا را به ذکر عرای

جهان و این مسئله اختصاص داده است که هر قووم

و ملتی چه باورهایی دربار شرفتیها دارند (همو 1362ب .)297-277 :این قسمت نشوانۀ
تداخل واقعیا با افسانههاست؛ گرچه بر نامعقولبودن رنان تأکید میکند.
تداخل و اغتشاش در برخی موارد ماننود اسوامی و سوالهوا از دیرور ویژگویهوای رثوار
مستوفی است .وی گرچه بورپایوۀ اسوناد مهتووب و شوفاهی تواریخ را بوازخوانی کورده در
مواردی سالها را اشوتباه رورده اسوت؛ موثفً دور زنودگی انووری را کوه معاوور بوا دوران
سلطنت عغرل سووم و هومزموان بوا ههیرالودین فاریوابی اسوت سوال 581ق .دانسوته (هموو
1362ال  .)467-465 :مسئلهای که در این زمان رخ داده بوهزعوم مصوحح محتورم دکتور
نوایی هاهراً با داسوتانی دیرور اشوتباه شوده اسوت کوه رن را نشوانی از تولود چنریوز معرفوی
کووردهانوود (همووان) .در جووایی دیروور او امووام سووراد را هنرووام شووهاد امووام حسووین ( )
چهاردهساله معرفی کرده است (همان)201 :؛ درحالی که منابش معتبر شیعه همنوون کلینوی
ایشان را متولد سال 38ق .دانستهاند .نمونۀ دیرر رن است که حمداهلل قیام تارابی را در سال
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670ق .دانسته (همان)592-591 :؛ درحالی که عبق مندرجا تاریخ جهانگشا این قیام در

سال 636ق .رخ داده است (جوینی  .)90-85 /1 :1370اشوتباه دیرور ایون تواریخنروار رن
است که در تمام نسخههای تاریخ گزیده بهجوای «حسوین بون حسوین غووری» «حسون» را

رورده است (همان.)401 :

 .10دیدگاه مستوفی دربارۀ مغوالن :بینش سلطنتستیز یا سلطنتگرا

با توجه به پیوند استوار میان تاریخنویسی و حهومتها دربار هر مورخی ممهن است ایون

سؤال پیش بیاید که از کدام منظر به حهومتهای متبو خود مینرریسته اسوت .قبولاز هور
چیزی باید گفت مستوفی از دولتمردان عصر ایلخانان بووده و نیوای او مسوتوفیرری اراک و
بوورادرش نیابووت دیوووان وزار را بوورعهووده داشووته اسووت (برگوول  )483 /2 :1362و عبیعت واً
همنون بسیاری از مورخانی که بهنوعی با دربار ارتباط داشتهاند او نمیتوانسته است نظری

منفی دربار ولینعمتان خود داشته باشد .مسئلۀ حملۀ مغول و انریز رنان از هروم به غورب،
همواره موردنظر این تاریخنرار بوده است .مستوفی نیز هوالکو را منتخ

منرو برای حملوه

به اسماعیلیه دانسته است که قاضی قزوینی دربار منرو و تواجری ایرانوی در مغولسوتان او را
تحریک کردند تا بهسمت غرب لشهرکشی کنود (مسوتوفی قزوینوی 1362الو  .)590 :او
علت حملۀ مغول را قتل ترار چنریز بهدسوت حواکم اتورار و بوهدسوتور محمود خوارزمشواه
دانسته است (همان493 :؛ همو )267-262 /7 :1389؛ درحالی که بهدنبوال بررسوی اوضوا
اقتصادی وحرای مغولستان درمییابیم این موضو تنها یوک بهانوه و عامول هواهری بورای
ایلغار مغول بوده و علت اولی این اقدام رنهوا توفش بورای رهوایی از تنرناهوای اقتصوادی
بوده است .وقتی چنریز رنرا را تحت سلطۀ خوود گرفوت بورای دراختیوار گورفتن مرواری
بازرگووانی و رونووقدادن رنهووا بووه غوورب روی رورد (جوووینی  .)48-47 /1 :1312ضووع
سیاسی و نظامی و نیز جنگ داخلی در ایران هم عاملی مهم در حملۀ رنان بود .نهتوۀ دیرور
این است که مسوتوفی ایلخانوان را بعوداز تأسویس حهوموت ایرانوی دانسوته و پوساز شور
شهست هوالکو از برکای نوشته است« :ایرانیان منهزم و عوازم دربنود شودند» (هموان)590 :
که این کار تفشی برای ترسیم کشوری مستقل بهنام ایران بوده است.
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مورخووان ایون دوره درعووین وابسووتری بووه ایلخانووان تبعووا منفووی ایلغوار مغووول را ذکوور
کردهاند؛ بدین شر که ایون مسوئله بوهمیزانوی زیواد بوه عِورق و روحیوۀ ملویگرایانوۀ رنوان
برمیگشت و مستوفی نیز از این قاعده مستثنا نبود .او مانند خواجه رشیدالدین جد مغووالن

را یافا بن نو دانسته و در فصلی از تاریخ گزیده شرر رنها را ترسویم کورده (مسوتوفی

قزوینی 1362ال  )580-562 :و در این نس شناسوی ریشوۀ خانودان حهوومتی چنریوز را
بهعور کامل ذکر کرده است؛ باوجود این سلطنتگرایی این مورخ مانش از رن نشده است
که از رنان انتقاد کند و دربار کاستیها و مشهف دربار و نیز تأثیر سیاستهوای غلوط بور
حیا مردم سخن نروید؛ چنانکه نوشته است در زمان حملۀ چنریز موردم ایوران بوهویوژه
در شرق بهگونهای قتلعام شدند که «هیچ تاریخ مثل رن مسطور نیست» (همان  )582و در
قزوین باوجود استقامت مردم شهر تسخیر و مردم قتلعام شدند و «سور همرنوان را بوه زیور
روردند» (همو  .)320-317 /7 :1389قتلعامهای هوالکو در کردسوتان و بغوداد و کشوتار
برکای در دشت قبناق (همو 1362ال  )590 :اشاره بوه ویرانروریهوای مغوول گرچوه از
یک منظر تأکید بر هیبت عظمت و قدر رنان بوده بهعور ضمنی انتقاد نویسنده از رنان
را نشان داده و بیانرر این مسئله است که رنان با اقداما خشوونترمیوز خوود سوب قتول و
ویرانیهای بسیار در ایران شدهاند .هوالکو که بورای دفوش مفحوده رموده بوود در بغوداد و
کردستان کشتار کرد و خلیفه را نیز به شهاد رساند و لشوهر او بغوداد را خوراب کردنود و
عووی چهوول روز قتوولعووام هشووتووودهزار ردمووی را کشووتند (همووان)589 :؛ همننووین ایوون
تاریخنرار از دسایس و توعئههای درباریان علیه هم و جنگ قدر بین وزرا همنون اتهوام
قتل به شمسالدین و کارشهنی سعدالدوله برضد خواجه فخرالدین مستوفی پورده برداشوته
است .فریفتهشدن ایلخانان ازجان

درباریان هم از دیرر موضوعاتی اسوت کوه مسوتوفی در

نوشتههایش ذکر کرده؛ چنانکه در جایی گفته است:
غازان به سخن خواجه وودرالدین خالودی بور امیور نووروز متووهم گشوت کوه او
[نوروز] با سلطان مصر متفق است و قصد ایران دارند . ...غازان بور او بواور شود و
برادران و فرزندان نوروز را کشت و خواجه ودرالدین به وزار متمهن شد؛ اموا
او را نیز پیش غازان تزویر کردند و غازان ...او را به شوهاد رسوانید و وزار بوه
خفوۀ نو بشر ...خواجه رشیدالحق رسید (همان.)604 :
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مفصّلترین داستان در این زمینه گزارش توعئۀ درباریان علیه خواجوه رشوید اسوت کوه
چون مستوفی از مقربان و حامیان اولی او بوده جنگ داخلی و رقابت اهل قلم را بهخووبی
نشان داده و گفته اسوت« :چوون دیوانیوان از خواجوه خواسوتند بوه دفوش تواجالودین بپوردازد
نپذیرفت و لذا به تاجالدین پیوستند و این مخدوم سوعید کوه بووذرجمهر بوا وزار و تودبیر
دربرابر او حقیر بود را معزول و شهید کردند» (همان.)613-612 :
ارزش این کار زمانی بیشتر نمایان میشود که بروییم حمداهلل از رجال سیاسوی بووده و
از اسرار درون حرمسرا پرده برگرفته است .بعداز فروپاشی دنیوای خففوت مسوتوفی دیرور
برخف

مورخان پیشین وجاهتی معنوی برای سولطنت قا ول نبوود و از سیاسوتهوای غلوط

ایلخانان انتقاد میکرد؛ مثفً انتشار چاو در عصر گیخاتو که «چون تدبیر خطا بود میسر نشود
و فتنۀ عظیم پدید رمد» (همان)601 :؛ باوجود این لحن کفم وی به نوعی اسوت کوه نشوان
میدهد این مورخ موضشگیریای انتقادی دربرابر حوادث نداشته و ذکر موارد شوهایت از
اعمال رنان در رثارش اندک است .او درمرموو نرواهی سولطنتگرایانوه داشوته و ضومن
تأکید بر ضرور وجود ایلخانان برای برقراری نظم در ایران از رنان دفوا و شوورشهوای
وور گرفته علیه رنها را رد کرده است؛ بواوجوود ایون وی قسومتی انودک را بوه تواریخ
سیاسی رنان اختصاص داده (همان )623-588 :و بورخوف
ووا

جووینی خواجوه رشویدالدین و

اقداماتشان را بهوور مفصّل گزارش نداده و در قسمت مربوط به ایلخانان بیشتر

بوور دور ابوسووعید تمرکووز کوورده اسووت؛ بنووابراین یهووی از اندیشووههووای محوووری مسووتوفی
سلطنتباوری بوده و او به مشروعیتبخشوی بوه ایلخانوان بوهعنووان پادشواهان واقعوی ایوران
مبادر کرده است.
 .11توجه مستوفی به تاریخنگاری شعر

یهی از شیوههای تاریخنویسی در ترربۀ تاریخنراری ایرانی -اسفمی استفاده از زبان شوعر
برای بیان حوادث بوده و در این راستا عدهای از مورخان تفهر تاریخی خوود را بوا اسوتفاده

از زبان شعر بیان کردهاند .عفوهبر شاعران و مورخان خود حاکمان مغول نیز بوا اسوتفاده از

نمادهایی فرهنری -سیاسی همنوون شواهنامه مویخواسوتند خوود را بوه گذشوتۀ افسوانهای و
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تاریخی ایران ارتباط دهند ()Wing, 2008: 1/ 32؛ بدین وور

ذکر تاریخ بوا اسوتفاده از

زبان شعر نیز بهعنوان روشی در تاریخنویسی رونق یافت .بوهعوور کلوی ایون شویوه در ثبوت
تاریخ اسفم از رغاز تشهیل دولوت پیوامبر (ص) رایو بووده اسوت و درنتیروۀ کواربرد رن
اشعار وبغۀ تواریخی مویگرفتوهانود (ر ینوهونود  .)191 /1 :1377در دور تسولط مغووالن
نحلهای دیرر درحوز تاریخنراری پدید رمد و قریحۀ برخی سرایندگان را به خود مشوغول
کرد که عبار از تاریخنراری منظوم بود (اشپولر  .)99 :1388این سوبک درواقوش مطوابق

الروی شاهنامه ایراد شد و برخی مورخان دور مغول با انریز کسو

نوام و شوهر

و بوه

تقلید از شاهنامۀ فردوسی در عروۀ نظم حماسههای تاریخی نهضوتی را بوهوجوود روردنود
(مرتضوی .)556-555 :1358

در نراه قررنی به تاریخ شعر جایراهی ندارد و انحرافی از دید قررنی به تاریخ بهشومار

میرود .1در این زمینه در جهان اسفم شعر تنها یوک بوار بورای انتقوالدادن اخبوار تواریخی
بهکار رفته و این کار در سرزمین ایران براساس عِرق ملی انرام شده است (روزنتوال :1365

 .)204 /1مهمترین اثرهای پدیدرمده در این زمینه شاهنامهها و بهویژه اثر فردوسوی هسوتند

که در رنها تماماً به ایران قبلاز اسفم در سه بخش اساعیری پهلوانی و تاریخی توا سوقوط

ساسانیان پرداخته شده است .در عهد مغول کسانی دیرور همنوون زجواجی بوه اداموۀ کوار
فردوسی توجه کردند .2بعداز زجاجی نیز برخی مورخان با ایون رویهورد بوه تواریخپوردازی

روی روردند و تحت تأثیر روش فردوسی قرار گرفتند که ازجمله مهمترین رنهوا مویتووان
حمداهلل مستوفی را نام برد که راه او را در دور اسفمی ادامه داده اسوت .ایون اثور در اداموۀ

نهضت شاهنامهپژوهی در عصر مغول خلق شد (راشوهی علویربوادی و عباسوی )23 :1393

که ذیل تواریخ منظوم این دوره جای میگیرد و شایستۀ بررسی است.

هفرنامه رخرین اثر مستوفی است که تاریخ منظوم اسفم و ایران از زمان پیامبر (ص) تا

سال 735ق .را دربور دارد و مؤلو

در تواریخ گزیوده (مسوتوفی قزوینوی 1362الو  )4 :و

 .1یهی از نمو.نههای نراه انتقادی قررن به شعر ریا  227-224از سور شعراست که در رنها شعر بدین وور نقد

شده است« :و الشُعراس یتبعهم الغاوون لم تر نهم فی کول واد یهیموون و نهوم یقولوون موا ال یفعلوون إال الوذین رمنووا و

عملوا الصالحا و ذکروا اهلل کثیرا و انتصروا من بعد ما هلموا و سیعلم الذین هلموا ی منقل

 .2برای اعف از این موضو ر.ک :راشهیعلیربادی و عباسی .58-39 :1393

ینقلبون».
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نزهةالقلب (همو 1388ب )26 :از نرارش همزموان ایون دو اثور خبور داده اسوت .ایون اثور
توواریخی -ادبووی حروویم کووه ارزش رن ازنظوور مورخووان و محققووان ادبووی فراموووش شووده

( )Melville, 1998: 4به تقلید از شاهنامۀ فردوسی در 75هوزار بیوت سوروده شوده اسوت.1
مستوفی خود گفته است که بعداز رشونایی بوا شواهنامه تصومیم گرفوت هفرناموه را بسوراید

(مستوفی قزوینی  1380ال )16-15 /1 :؛ البته هفرنامه تقلید ور

از اثر فردوسی نیسوت

و درواقش مستوفی در سرایش رن از روش و قال کار فردوسی الروبرداری کرده اسوت و
تفاو هایی نیز چه بهلحان روشی و چه ازنظر محتوایی میوان دو اثور دارد .حموداهلل انریوز

خود از سرودن هفرنامه را زندهکردن تاریخ و جواودانکوردن نوام خوود همنوون فردوسوی
معرفی کرده است (هموان .)20 :شواهنامه در ایوران تقلیود شوده و بورای نموایشدادن تواریخ

اسفمی بهکار رفتوه اسوت و نویسوندگان عورب کمتور بوه عظموت و انتشوار ایون اثور توجوه

کردهاند (روزنتال  .)247 :1963محتووای هفرناموه شوامل سوه قسومت بودین شور اسوت:
«قسماالسفمیه» در تاریخ اسوفم از تولود پیوامبر (ص) توا سوقوط عباسوی در 25هوزار بیوت
«قسوماالحهووامی (عرمووی)» در حهوموتهووای ایرانووی بعووداز اسوفم در بیسووتهووزار بیووت و
«قسمالسلطانی» دربار مغوالن و ایلخانان در سیهزار بیت (مستوفی قزوینوی 1380الو /1 :

مقدمه ل) .عنوانها و سرفصلهوای شواهنامۀ فردوسوی را مسوتوفی در هفرناموه وام گرفتوه و
رورده است؛ مانند :ستایش خرد رفرینش عالم خلقت ردم پیامبر و سب

نروارش کتواب

(فردوسی )391-58 /1 :1361؛ بنابراین به تأثیر از جریان شاهنامهپردازی هفرنامه تقلیودی

از شاهنامه است؛ گرچه شویوایی کوفم فردوسوی را نودارد و در رن مسوتوفی تنهوا بوه جنبوۀ

ایرانگرایی توجه نهرده و تاریخ ایران را در سایۀ تاریخ اسفم بازتاب داده اسوت .هفرناموه

منبووش برخووی مورخووان دور بعوودی ماننوود حووافا ابوورو و شووبانهارهای نیووز بوووده اسووت

( .)Melville, 1998: 3-4حوادث دور متأخر ایلخانی را مورخان دور بعدی از این کتاب

 .1هفرنامه تقلیدی از شاهنامه است بسیاری از تعابیر و واهگان شاهنامه در رن بهکار رفته و شهل هواهری هوردو اثور و
استناد به منابش رنها را به هم شبیه کرده است؛ ولی درنهایت هفرنامه از شویوایی قودر بیوان جزالوت کوفم و تنوو

مطال

شاهنامه برخوردار نیست (مستوفی قزوینی 1380ال  /1 :مقدمه).
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گرفتهاند .گرچه تاریخ اولرایتو مهمترین منبش برای دور اوست حافا ابرو اعفعوا را از

هفرنامه گرفته است ( )Ibid: 7و این مسئله اهمیت و اعتبار اثر مورد بحا را نشان میدهد.
 .12نتیجهگیری

درحوز تاریخنراری روش و نررش معرفتشناسانۀ مورخ با یهودیرر ارتبواعی تنراتنوگ
دارند و نو نراه او به موضو را همین مفاهیم تشهیل میدهند .بستر و جامعهای که موورخ
در رن رشد میکند و تربیت میشود در شهلگیری این پدیدهها نقشوی مهوم دارد .گرچوه
برخی مورخان به مباحا نظری و فلسفۀ تواریخ تصوریح کوردهانود در رثوار مسوتوفی ایون
موضوعا چندان مطر نشدهاند و بینش و روش او را باید از درون رثارش یافت؛ بنوابراین
در بررسی رثار این مورخ باید به دو نهته توجه کرد :یهی منوابش و سرچشومههوای فهوری و
دیرری پایراه و موقعیت اجتماعی مستوفی .یهی از مهمترین مقواعش جریوان تواریخنرواری
ایرانی -اسفمی دور ایلخانان است کوه مورخوانی همنوون حموداهلل مسوتوفی در رن دوره
موویزیسووتند .بووا اذعووان بووه اثرپووذیری روش از معرفووت و اندیشووۀ مووورخ توواریخنروواری و
تاریخنرری مستوفی که پدیدرورند منابش مهتووب دور متوأخر ایلخانوان اسوت بوا انودک
تفاو هایی بهعور کلی زیرمرموعۀ گفتمان تاریخنراری عصر مغول و توداوم سونتهوای
پیشین تاریخنراری ایران است و گرچه با دیرر مورخان تمایزا سوطحی و روبنوایی دارد
نمیتوان او را واح

سبک و رویهرد خاص خود دانست و در دایر الروبرداری و تقلیود

از پیشینیان ازجمله عبری فردوسی توسوی و معاوورانش بوهویوژه خواجوه رشویدالدین قورار
میگیرد؛ البته این مسئله سب

نمیشوود ارزش کوار ایون موورخ را پوایین بیواوریم؛ زیورا او

همنون بسیاری از مردم و مورخان در خو نمویزیسوته و نمویتوانسوته اسوت گفتموانهوای
غال

پذیرفتهشده در عصور خوود را تمامواً کنوار بروذارد .وی از عرفوی اعفعوا فوراوان

بهدست میدهد؛ مانند جغرافیای اقلیمی و مذهبی اوضا مالی و اجتماعی حیوا علموی و
هنری وضعیت اقلیتها نظام اداری و دیوانسواالری عصور ایلخانوان و رویودادهای عصور
خود .تحلیل و نررش انتقادی و بهکوارگیری ترربوه و عقولبواوری نظریوهپوردازی هرچنود
ضعی

درحوز تاریخ پرهیز از مد و تملقگویی دربرابر حاکمان و رویهرد دوسویه بوه

برداشت زمینی و فرازمینی در تحرک تاریخ ازجمله ویژگیهای تاریخنرواری مسوتوفیانود.
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در منظومۀ فهوری او سولطنت ودیعوهای الهوی اسوت؛ بواوجوود ایون وی از انتقواد خانودان
حهومتی و ذکر ایرادها و کاستیهای رنان خودداری نهرده است .مستوفی بهعنوان یهوی از
دیوانساالران سنیمذه

در قرن هشتم هرری قمری با دسترسی به اسناد دیوانی و مشواهد

بسیاری از رویدادها و همننین مطالعۀ رثار پیشوینیان بوا تعموق در علول وقوو حووادث و بوا
رویهردی دوگانه به تبیین عقلی رویدادها و مداخلۀ بینش انتقادی در تحلیل حوادث درعین
تبعیت از رویۀ سنتی تاریخنراری توویفی -خبری رثار خوود را توألی

کورده اسوت .رثوار

وی هم دربردارند خردگراییاند و هم شوامل نرواه جبرگرایانوه .او در تحلیول رویودادهای
تاریخی به حاکمیت اراده باور داشته و درعین حال بوه نقوش تودبیر انسوان نیوز معتقود بووده
است؛ ولی درنهایت بیشتر مورخی مشیتگراست تا عقلگرا؛ بنابراین وی درعین حال بوه
تأثیر از فضای تربیتی جهانبینوی و نوو نرواهش بوه تواریخ وجهوهای کواربردی علموی و
مستقل برای تاریخ قا ل بوده و این علم را تبیین جز ی پدیدههای زندگی بشری مویدانسوته
است که رگاهی از رن بهویژه برای حهام ضروری بوده است؛ بنابراین نظام فهری حواکم
بر رثار مستوفی ترکیبوی از عقولبواوری و مشویتگرایوی سونتی بووده و او بوه توأثیر از ایون
رویهرد تاریخ سیاسی اقتصادی اجتماعی جغرافیایی و مذهبی ایوران از گذشوته توا عصور
خود را تحلیل کرده است.
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