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چکیده

یکی از پیامدهای مهم تهاجم مغوالن و استقرار دولتت ایخاتا ی در ایتران

رشد و گسترش تاریخ گاری و گرایشهای تازه در تاریخ گتری ایرا یتان

است .در این دوره برخی تاریخ گاران ایرا ی ضمن توجه به جهانگشایی

مغوالن و خخق حماسههای تاریای در یک کنش ر سا سی بته بتازخوا ی

حماستتیتتترین دوره در روایتتام مختتی ایرا یتتان یینتتی کصتتر کیتتا ی روی

آورد تتد و در رویکتتردی آگاها تته بتته ا اقتتا آن بتتا دورهی ایخاا تتان
پرداختند .در این مقاله با روش توصیفی -تحخیخی و براساس تفسیر متون و

منابع سه مرحخهی تالش دا شوران ایرا ی درجهت بازآفرینی کصر کیا یان

در دورهی مغول مورد بررسی قرار گرفته و مهتمتترین رویتدادها منتابع و
ذهنیت تاریای مایندگان هر مرحخه ارزیابی شده است .مرحخهی است

 .5استادیار گروه تاریخ دا شگاه شیراز afazlinejad@yahoo.com
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تفسیر مورخان از هجوم مغول بهمثابهی تحقتق هجتوم تورا یتان استت کته

سخاانجاللالدین خوارزمشاه ما ند پهخوا تان کیتا ی در پیکتار بتا تورا یتان

شناخته میشود .مرحخهی دوم تشتقیه ایخاا تان بته کیا یتان و جغتاییتان بته
تورا یان و تأکید مورخان بر جنگهای خارجی ایخاا تان بتهکنتوان تتالش
بتترای دفتتا از مرزهتتای ایتترانزمتتین استتت .در ایتتن مرحختته اباقتتا بتتهدلیت

جنگهای طوال یاش بتا دشتمنان شترقی و یربتی دارایشاصتیتی کیتا ی

می شود و در جایگاه کیاسروی قترار متیگیترد .مرحختهی ستوم دورهی

ایخاا ان مستخمان -از یتازان تتا ابوستیید -استت کته دا شتوران ایرا تی بتا

سرودن حماسههای تاریای به تتالش بترای ا اقتا رویتدادها و اقتدامام

شاهان ایخاا ی بهویژه یازان با کیا یان متیپرداز تد .حماستههتای تتاریای
ظفر امه (اثر حمداهلل مستوفی) و یازان امته(از توری اددری) دو مو تهی

برجسته در بازخوا ی سیمای کیا یان در این مرحخه از تاریخ مغول بهشتمار

متتیآینتتد .کتتالوه بتتر ایتتن هنرمنتتدان ویستتندگان و دیوا یتتان ایرا تتی بتتا

پژوهشهای گستترده در شتاهنامه و ستاهبترداریهتای متیتدد از آن بته
اقدامی بیسابقه درجهت احیای روایام ایرا ی و ارائهی تصویری حماسی

از دولت ایخاا ان دربرابر دشمنا شان دست زد د .ساهی حمداهلل مستوفی
از شاهنامه در کنار سرودن ظفر امه و همچنتین تهیتهی شتاهنامهی بترر

مغول و شاهنامههای کوچک در دربار ایخاا تان و آل اینجتو در فتارس از
آن جمخها د.

واژه های کلیدی :کیا یان ایخاا ان جها گیر امه ظفر امه یازان امته
شاهنامهی برر

مغول.

 .1مقدمه

در پژوهش حاضر ضمن بررسی چرایی و چگو گی بازشناسی ستیمای کیا یتان در ذهنیتت
تاریای دا شوران ایرا یِِ کصر مغول و تفسیر بازتتا آن در تتاریخ گتاری و حماستههتای
مخی و تاریای این دوره از منظری دیگر به تاریخ ایران در دورهی مغول پرداخته متیشتود

9/9/2014 11:20:31 AM

Text [12] ed 1.indd 150

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری وتاریخنگاری دانشگاه الزهرا 151 /

که میتوان آن را رویش دوبارهی مفهوم «هویت ایرا ی» از دل خاکستر ویرا تههتای هجتوم
مغوالن با گرایش به بازآفرینی حماستیتترین دورهی تتاریخ ایتران تخقتی کترد .بته کقتارم
دیگر دورهی ایخاا ان در ایران با توجه به بازتا مؤلفههتای کصتر کیتا ی در روایتتهتای
تاریای این دوره میتوا د پیشدرآمد تحقق «هویت ایرا تی» در دورهی صتفوی و پتریرش
ظریهی تداوم هویت ایرا یان در دورهی اسالمی پنداشته شود .بیشتر محققان مفهوم «هویتت
ایرا ی» و هویت جمیی با «تصور ایرا یبودن» در مینای یکپارچتهی سیاستی قتومی دینتی
زبا ی و مکا ی را ابدا دورهی ساسا یان میدا ند .براساس این هدف ساستا یان بترا گیاتن
یرور مخی دفا در برابر بیگا گان و تالش برای ساختن ققالهی تتاریای بترای دولتت ختود
بتتود و بتترای ایتتن کتتار تتتاریای منستتجم مرکتتب از افستتا ههتتای آفتترینش و دودمتتانهتتای
اساورهای و حماسی پیشدادی و کیا ی تدوین کرد د (اشرف .)513-517 :5131
القته این دیدگاه می توا د مورد قتد و پرستش قترار گیتردر زیترا ساستا یان را بته توکی
تدوینگر و ه ساز دهی کناصر هویتی ایرا ی میتوان تخقی کرد .به هرحال بتا توجته بته ایتن
رویکتترد دورهی ایخاا تتان از ظتتر تتتالش دا شتتوران ایرا تتی در امتتتداد ا دیشتتهی تتتاریای
ساسا یان قخمداد میشود و ایتن دوره ازجهتت مفهتومشناستی هویتت ایرا تی توکی کتنش
ر سا سی بهمثابهی آگاهی تاریای دا شوران ایرا ی شناخته میشتود .ماینتدگان ایتن کتنش
ر سا سی سیاستمداران تاریخ گتاران حماستهسترایان و هنرمنتدا ی بود تد کته ایختب در
خدمت دربار ایخاا ان برای ارائهی روایتی ایرا ی از تاریخ مغول میکوشید د .ایتن دیتدگاه
هگ مقنیبر اینکه قومی که تاریخ نویسد تاریخ هم اواهد داشت میاوف بته ایتن کتته
است که ذهنیت و آگتاهی تتاریای ضتروریتترین الزمتهی تتاریخ ویستی استت(احمدی
 .)39-35 :5137بنابراین برخیناقگان ایرا ی در این دوره هتنها به بتازخوا ی هویتت ایرا تی
پرداختندر بخکه با وکی تاریخسازی از تاریخ مغول برای حفظ هویتت ختود در آن دورهی

پرآشو کوشید د .پژوهشگری در شاهنامه که با حمداهلل مستوفی آیاز میشتود و تیجتهی
آن بهدست دادن ساهی بسیار باارزش از حماسهی مخی ایران است تقخید از شاهنامه و قرار
دادن ام ایخاا ان بر جای شاهان باستا ی و مقایستهی دشتمنان ایخاا تان بتا دشتمنان دودمتان

کیا ی و ساسا ی کاربرد گستردهی ام ایران و ایرا یان و شاهان ایخاتا ی بتهکنتوان متدافیان
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این سرزمین در آثار دا شوران برجستتهای ما نتد رشتیدالدین فلت اهلل (در جتامعالتتواریخ و

مکاتقام) و حمداهلل مستوفی (در ظفر امه) تأکید فراوان بر قخمرو باستا ی ایتران «از جیحتون

تا ی » در آثار مورخان این دوره و بهکارگیری کنتوان «ایترانزمتین» در کنتار «ایترانشتهر»
ساسا ی از مواردی است که متیتوا تد شتا ههتایی از توجته آگاها تهی باشتی از اقگتان
ایرا یِِ این دوره به هویت تاریای خود باشد.
بسیاری از مورخان شک گیری شاصتیت قتومی هتر مختتی را متلتمن پیتدایش مفهتوم

دوگا هی «ما» درمقاب «دیگری» میدا ندر تصوری که از آن به مرزبندی خودستاخته 5تیقیتر
شده است ( .)Armstrong,1982:3-4این دوگا هی «ما» در مقاب «دیگری» در فرایندهای
تاریای امکان بازتولید و بازخوا ی یافته است و میتوا د هر بار به تقویتت حته همقستتگی
قومی و احیای هویت تاریای بینجامد.
در این پژوهش ضمن بررسی این دوگا ه در تاریخ و ذهنیتت ایرا یتان شتک گیتری آن
در دورهی مغول بهکنوان باشی از بر امهی مورخان ایرا ی درجهت بازآفرینی کصتر کیتا ی
تخقی شده و به چگو گی تحتول و جتابتهجتایی آن درجهتت هویتتستازی از تتاریخ ایتران
پرداخته میشود .براساس این قش اقگان فراهم آوردن زمینههای حرکت از «آگتاهی بته
من» به جا ب «آگتاهی بته متا» بترای احیتای هویتت ایرا تی قخمتداد متیشتود(ر.ک :میینتی
کخمداری .)93 :5131
در این پژوهش سه پرسش مهم مارح شده که با ارائهی شواهد و منابع تاریای و تفسیر
و تیخی آنها پاسخهایی مقتنیبر واقییتهایتاریای و همچنتین ذهنیتت کنشتگران دورهی
مورد ظر داده میشود .پرسش اول پرسش اصخی پژوهش و دو پرسش دیگر بخکه برخاسته
از آن است:
.5چه کوامخی موجب باز مایی سیمای کیا یتان در متتون تتاریای و حماستی دورهی مغتول
شد؟
.9مراح جایگرینی مفهوم ایران دربرابر توران در این دوره چگو ه بود؟
 .1مایندگان و متون اصخیِِ بازتا دهندهی سیمای کیا یان در این دوره کداما د؟
1. self-perceived
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په از مرور ابیاد هویتیایران در دورهی کیا یان موضو اصخی در سته مرحختهی تتاریخ
مغول در ایران بررسی میشود :مرحخهی استت از تهتاجم مغتوالن بته فرمتاندهتی چنگیتر
( ) 757تا هجوم هالکو ( ) 711مرحخهی دوم از سقوط خالفت کقاسی و تأستیه دولتت
ایخاا ان در ایران ( ) 717تا آیاز دورهی یازان و مرحخهی ستوم از دورهی یتازان() 721
تا پایان سخانت ابوسیید و فروپاشی ایخاا ان ( .) 717این تقسیمبندی براستاس پرستش اول
و دوم صورم گرفته و متلمن ویژگیهای اصخیِِ موضو مورد ماالیه است.
 .2کیانیان؛ عصر حماسی روایت ملی

براستتاس روایتتام مختتی تتتدوینشتتده در دورهی ساستتا ی تتتاریخ ایتتران بتته چهتتار مرحختتهی
پیشدادیان کیا یان اشکا یان و ساسا یان دورهبندی میشود .خاورشناسان و محققتان ایرا تی
پتتژوهشهتتای گستتتردهای دربتتارهی چنتتدوچون و امکتتان ا اقتتا پیشتتدادیان و کیا یتتان بتتا
دودمانهای ماد و هاامنشی ا جام دادها تد(ر.ک :متؤذن جتامی  .)503-31 :5133هرتت و

هرتسفخد با قاییت دودمان هاامنشی را با کیا یان یکی دا ستته و گشتاستب کیتا ی پادشتاه
حتتامی زرتشتتت را همتتان ویشتاستتب پتتدر داریتتوش هاامنشتتی قخمتتداد کتتردها د(کریستتتن
سن  .)50-5 :5135شقاهت های میان رویتدادهای داستتا ی بتا وقتایع تتاریای موجتب شتده
است داستتان هتای اواختر پیشتدادی و اوایت کیتا ی مرحختهی ورود بته تتاریخ ایتران تخقتی
شو د(پیر یا .)21 :5120
دورهی پیشدادی کصر اساورهای و دورهی کیا ی کصر حماسی تتاریخ ایتران شتمرده
شده و در تاریخ مخیِِ ایران دورهی کیا ی مهمترین مرحخهی تاریخ ایرا یان بهشمار متیرفتته
است .ساسا یان خود را از ست آنهتا متیدا ستتند و دوران ختود را ما نتد دورهی کیا یتان
سرشتتار از افتاتتار و حفاظ تت از مرزهتتا و ارزشهتتای ایتتران تخقتتی متتیکرد تتد .ایتتن تصتتور
پشتوا هی ذهنی و کینی اطمینانباشی داشت و با توجه به مؤلفههتای هتویتی مشتترک میتان
کصر حماسی کیا یان و دورهی تاریای ساسا یان قاب تأم بتود .براستاس روایتام ایرا تی
پادشاهان پیشدادی پادشاهان جهان بوده و دورهی آنها درواقع کصر جهتانشتاهی ایرا یتان
است .آنها اگرچه ایرا ی و یای ایرا یانا د بر تمام جهان حکممیرا ند و پادشتاهان هفتت
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اقخیما د (ثیالقی  1 5 :5131و .)7داستان پادشاهان پیشدادی یر از هوشنگ تا گرشاسب با
داستانهای هندی درآمیاته و میان ایرا یان و هنتدیان مشتترک استت و در ایتن موضتو بتا
داستان پادشاهان کیا ی که جنقهی مخی -ایرا تی دار تد تفتاوم دارد (قرشتی .)573 :5130
براساس شاهنامه و روایام ایرا ی استین پادشاه کیتا ی کیققتاد و آخترین آنهتا دارا پستر

دارا و محقو ترین شاه این دودمان یر کیاسرو فرز د سیاوش بود .فردوستی (/5 :5131

 )311-711افرونبر یمی از شاهنامه را به دورهی حماسی کیا یان پرداخته و بتیش از 1هترار

بیت از آن را به «جنگ برر

کیاسرو با افراسیا » اختصاص داده است.

کصر حماسی کیا یان دورهی تکوین مهمترین مؤلفههتای هتویتی ایرا یتان استت .کختت
توجه ویژهی ساسا یان و همهی حماسهسرایان روایام ایرا تی بته ایتن دوره یتر همتین کتته
است .با گتاهی بته ابیتاد هویتت ایرا تی در دورهی باستتان-کته برختی از آنهتا تتا دورهی
اسالمی یر تداوم یافت -اهمیت دودمان کیا ی برای ایرا یان روشن خواهد شد.
بُعد مذهبی هویت ایرانیی :در دورهی ساستا ی آیتین زرتشتت بتهکنتوان مترهب
دولت و جامیهی ایرا ی رسمیت یافت و دربرابتر مستیحیت رومیتان بتهمثابتهی ابترار هتویتی
مایان شد ( .)Gnoli,1989:151-153برپایة روایتام مختی ایتران استتین پادشتاهی کته
آیین زرتشت را پتریرفت و آن را تحتت حمایتت ختود قترار داد گشتاستب کیتا ی استت.
استین قرد ایرا یتان بتا دشتمنان بتر ستر حفتظ هویتت دینتی یتر در همتین دوره روی داد.
همچنین کهنترین مایشنامه و تیریه امهی ایرا ی که به دست ما رسیده یینی متتن پهختوی
ساسا ی یادگار زریران مربوط به این رویداد است .یادگار زریران داستان جنگ گشتاسب

پادشاه ایران با ارجاسب پادشاه خیو ان بر سر حفظ آیین و استت (ماهیتار توابی :5137

 .)7بخیمی ( )755-700 :5137شرح ایتن داستتان را براستاس قترد ایرا یتان و ترکتان تفستیر
کرده است .بنابراین کیا یان استین پادشاها ی بود د که به «دین و» گروید د و به دفتا از
آن دربرابر دشمنان پرداختند.
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بُعد سرزمینی هویت ایرانی :بید جغرافیایی و سترزمینی از مهتمتترین ابیتاد هویتت
مخی است .تییین محدوده و قخمرو کشور ایران و امگراری آن ضتروریتترین اقتدام بترای
شک گیری هویت ایرا ی بود .از این جهت یتر دورهی کیا یتان بتهکنتوان دورهی پادشتاهان
«ایران» در تاریخ روایی و مخی ثقت شده است .ثیالقی ( )79 :5131امگراری بالد و والیام
ایران و تییین حدود هرکدام را به کیققاد استین پادشاه کیا ی منسو کرده است .ضتمن
اینکه براساس روایام مخی مهمترین رویدادهای دورهی کیا ی مربوط به قردهای ایتران و
توران و دفا از سترزمین و مرزهتای ایتران استت .در ایتن دوره ا ستجام کالیتق ققیختهای و
تکام آن به وفاداریهای مخی و احساس تیخق به کشوری واحد بتا آرمتانهتا و تهدیتدهای
مشترک در میان ایرا یان شک گرفت .شورا گیرترین ابیام شاهنامه دربارهی ایران و دفتا

از سرزمین و ارزشهای فرهنگی آن مربوط به این دوره استت (فردوستی -997 /5 :5131
.)993
ُبعد سیاسی هویت ایرانی :پادشاهان کیا ی په از پیشدادیان پادشاهان ایترانا تد و
ه جهان .از زمان تقسیم جهان توسط فریدون ایرج کوچکترین و محقو ترین پسر وی
فرمتتانروای ایتتران متتیشتتود .روایتتام مخ تی و متتتون تتتاریای دورهی استتالمی مهتتمتتترین
ویژگیهای فرمانروای ایرا تیِِ ختو را برشتمردها تد :خردمنتدی دیتنورزی دادگتری
هنرمندی و فرهنگپروری در کنار دارا بودن خون ایرا ی .کیاسرو پادشاه کیا ی در تمتام

روایام مخی شایستهترین فرد دارای این ویژگیهاست .او در اوستا بتیش از هتر فرمتانروای
دیگتتتری متتتورد ستتتتایش قتتترار گرفتتتته و دالیت ت شایستتتتگی سیاستتتی وی ذکتتتر شتتتده

است(دوستاواه  .)122 /5 :5171ازاینرو کیا یان کالوهبر حفظ هویت جغرافیتایی ایتران
با شیوهی خاص فرما روایی خود وکی هویت سیاسی یر برای ایرا یان تیریف کرد د.
بُعد تاریخی هویت ایرانی :منظور از بید تاریای آگاهی مشترک افتراد جامیته از
گرشتتتهی تتتاریای و احستتاس دلبستتتگی بتته آن و تتوکی «هتتمتتتاریایپنتتداری» استتت .در
شک گیری بید تاریای هویت ایرا ی « قاتهی کاتف»هایتتاریای قتش اساستی داشتتها تد
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(حیدری  .)112-111 :5131مفهوم ایران دربرابر توران یکی از برجستهترین آنهاست کته
در دورهی کیا یان تکوین یافته است و موضتو محتوری تمتام روایتام ایتن دوره بتهشتمار
میرود .در چند مرحخهی مهم تاریخ ایران این مفهوم دوگا ه بتازخوا ی شتده و بته تقویتت
هویت ایرا ی و آگاهی تاریای ا جامیده است.
استتتین بتتار ساستتا یان بتتا هتدف تتتدوین تتتاریخ مختتی ایتتران بتته بتتازآفرینی فرهنتتگ و
ارزشهای کصر کیا ی پرداختند .طتی پادشتاهی یردگترد دوم(117-113م) و پیتروز(-112
131م) هپتالها که از ققای بیابانگرد شمال شر بود د حمالم مکرری به سترزمین ایتران
و مراکر تمد ی آن صورم داد د (پروکوپیوس  .)97-90 :5171در زمان پادشاهی خسترو
اول ا وشتتیروان (172-115م) ققایت تتترک بتته ستترزمین ایتتران روی آورد تتد و بتتهتتتدری
جنگهای ایرا یان با هپتالها و ترکان به احیتای داستتانهتای پهختوا ی ایرا یتان و تورا یتان و
بازآفرینی حماسههای کصر کیا ی کمک کرد .یکتی بتودن مستیر ورود ترکتان و تورا یتان
داستا ی به ایران از یکسو و همچنین شقاهت ام تور و تورک (= ترک) در یکی پنداشتن
آنها قش اساسی داشت (قرشی .)972 :5130
مرحخهی دوم طی دوره ی استالمی و در قترن چهتارم و پتنجم هجتری صتورم گرفتت.
ورود جنگاوران ققای ترک و یر از مناطق شمال شترقی بته داخت مرزهتای ایتران از کخت
اصتتخی آن بتتود .شتترایط اجتمتتاکی و سیاستتی ایتتران در کصتتر خالفتتت و رشتتد و گستتترش
ا دیشههای شیوبی یر به این امر یاری رسا د .در ایتن دوره یتر چتون ایتن اقتوام مهتاجم در
دشتهای آسیای مرکری زبان ترکی را رواج داد د و در سترزمینهتای متاورا النهر ستاکن
شد د بار دیگر یکسانپنداری تور و ترک صورم گرفت .فردوسی کته مهتمتترین متروج

این بازآفرینی است تحت تأثیر همین جریان در شتاهنامه بتا یکتی دا ستتن تترک و تتوران

افراسیا را ترک خوا ده و او را ساالر ترکان خاا کرده است .مستیودی پتیش از او بته

این تفاوم اشاره کرده بود« :مولد افراسیا به دیار ترک بود و آن خاتا کته مؤلفتان کتتب
تاریخ و ییر تاریخ کرده و او را ترک پنداشتها د از همینجا آمده است» (.)995 /5 :5170
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په از فردوسی یر کیا یان همچنان الگوی ایدئال حماستهسترایان و دوران آنهتا کصتر
طالیی فرمانروایی ایرا یان شتناخته شتد .ظتامی ( 777 /5 :5131و  231 /9و )5001دورهی
کیا یان را کصر درخشش فلای ایرا ی و دوران آرما ی پادشاهان ایران میدا د.
با هجوم مغوالن به ایران سومین مرحخهی بازآفرینی مفهتوم ایتران و تتوران و توجته بته
کصر کیا یان آیاز شتد .در ایتن مرحخته کتالوهبتر احیتای مؤلفتههتای آن دوره مورختان و
حماسهسرایان به ا اقا رویدادها شاصیتها و حتی ظام سیاستی روزگتار ختود بتا دوران
کیا یان پرداختند .دورهی مغوالن در ایتران از منظتر بتازخوا ی دوران کیتا ی در سته مرحخته
قاب بررسی است.
 .3مراحل بازنمایی سیمای کیانیان در دورهی مغول

 .1-3مرحلهی نخست ،تحقق هجوم تورانیان

این مرحخه با حمخهی چنگیر و سردارا ش به ماورا النهر و خراسان در سال  757آیتاز شتد
و تا موج دوم هجوم مغوالن به فرماندهی هالکتو در ستال  711ادامته یافتت .ایتن دورهی

چه ساله با ویرا ی و ابودی شهرها و روستاها و کشتتار جمتع زیتادی از اهتالی ایترانزمتین
بهویژه در ماورا النهر و خراسان و مناطق مرکری ایران همتراه بتود .متردم شتهرهای باتارا
ستمرقند ختوارزم یشتتابور بامیتان هترام و بیلتتی دیگتر بتا مقاومتتت سرستاتا ه ستتیی
میکرد د از ورود لشکر مغول جخوگیری کنندر اما په از شکستن مقاومت قت کام فجییی
ا جام داد د .چنگیر په از فتوحام خراستان و متاورا النهر از راه کابت بته بامیتان و ستپه
سمرقند رفت و په از تشکی قوریختایی در کنار سیحون برای سرکو شورش تنقتومهتا
روا هی مغولستان شد .هنوز جنگ با شورشیان به پایان رسیده بود که در ستال  791ازد یتا
رفت.از زمان مر

چنگیر تا ورود هالکو به ایران امیران مغولی از جا ب جا شینان چنگیتر

در مغولستان بر ایتران حکومتت متیکرد تد .ویژگتی بتارز جامیتهی ایرا تی در ایتن دوره
ازهمپاشیدگی اجتماکی تابودی ستاختارهای ظتام اقتصتاد کشتاورزی و فتروریاتن ظتام
فرهنگی و ارزشهای اخالقی است.
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برجسته ترین شاصیت سالهای اولیهی هجوم مغتول ستخاان جتاللالتدین خوارزمشتاه
بودکه مقاومتهای دلیرا هی وی روحیهی امید و ادامهی حیام را در آن ستالهتای دشتوار
در میان مردم ز ده گهداشت .او په از جنگ و گریرهای متیدد و سفرهای جنگی فتراوان
به مناطق ماتخف ازجمخه هنتد و گرجستتان در ستال  793در شتمال دیتاربکر بتا مغتوالن
رویارو شد .در این قرد لشکریان او تارومار شد د و از خود وی اثری بهدست یامد.
اهمیت مقارزام سخاان جاللالدین از آ جاست که از گاه بیلی مورخان او مایندهی
پهخوان ایرا ی دربرابر تحقق دوبارهی هجوم تورا یان در ایتن دوره بتود .استتین کستی کته
سیی در ارائهی شاصیتی آرما ی از جاللالتدین داشتت منشتی او محمتدبن احمتد ستوی

است .دو اثر وی سیرم جاللالدین منکقر ی و نفثةالمصدور شرح روزگتار تختخ و دشتواری

است که بر جاللالدین گرشت .او در سیرم جاللالتدین قترد خوارزمیتان بتهویتژه ستخاان

جاللالدین را با مغوالن از منظر قرد مسخما ان با کفار -و ه ایرا یان دربرابر تورا یان -شترح
داده است .نفثةالمصدور یر شکوه امته و ر ت امتهای استت حتاوی ماجراهتایی کته بتر او و

جاللالدین رفته است .این اثر که در سال 719

چهار سال په از کشتته یتا اپدیتد شتدن

جاللالدین گاشته شد الهامباش شکوه امههای دیگر در دورهی مغول شد .ستوی درایتن
اثر اپدید شدن جتاللالتدین را بتا کیاسترو کیتا ی مقایسته کترده استت کته از چینیتان (=
مغوالن) ا تقام گرفت و در مغاک رفت ( سوی .)17 :5131
استین اثری که از مقارزام ستخاان جتاللالتدین روایتتی حماستی ستاخت و آگاها ته

شاصیت پهخوا ی ایرا ی در قترد بتا تورا یتان از او را بتهتصتویر کشتید تتاریخ جها گشتای

جوینی است که در ابتدای تأسیه حکومت ایخاا ی تألیف شدر اما تتاریخ وی میاتوف بته
دورهی هجوم مغوالن تا ورود هالکو(مرحخهی اول) است .شرح جوینی از هجوم مغتوالن و
گرارش وی از مقارزام جاللالتدین دربرابتر چنگیتر ما نتد گترش شتاهنامه بته تورا یتان و

مقارزهی پهخوا ان ایرا ی دربرابر آنهاست .شا ههای روشنی در تاریخ جها گشا وجتود دارد
که بیا گر گاه دقیق جوینی به شاهنامه و ا تاا زیرکا هی ابیام آن در ذکر رویتداد گاری

اوست .تمام ابیام شاهنامه که در تاریخ جها گشا درذکر رویدادهای هجوم مغتوالن بتهکتار

رفته گخچینشده از رویدادهای حماسی جنگهای ایتران و تتوران استت و شترح و تفستیر
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جا بدارا هی جوینی یر آن را تأیید میکند .اوبتهصتراحت هجتوم چنگیتر را ما نتد هجتوم
افراسیا تورا ی و دفا جاللالدین را ما ند پهخوا یهای رستم سهرا و اسفندیار در دفا
از ایران دربرابر تورا یان تیقیر میکند .جوینی در ذکر قرد پروان و مقتارزهی پیروزمندا تهی

جاللالدین ضمن ارائهی تصویری حماسی از این رویداد ابیاتی از شاهنامه مربتوط بته قترد
افراستیا بتتا پهخوا تتان ایرا تی را قت متتیکنتد و پتته از بیتتان هتر رویتدادِ مهتتم باشتتی از

صحنههای پیکار تورا یان بتا ایرا یتان را از شتاهنامه مثتال متیآورد .در ایتن ابیتام همتهجتا

چنگیر در چهرهی افراسیا ظاهر شده و جاللالدین در چهترهی رستتم استفندیار و دیگتر
پهخوا ان ایرا ی (جوینی .)131-173 /9 :5137

در تاریخ جها گشا یک بار از ایران ام برده شده که جتوینی در بیتتی از شتاهنامه ضتمن

شرح استققال مردم اصفهان از جاللالدین ذکر کردهاست .این بیت در شاهنامه مربتوط بته

جنتتگ رستتتم و تورا یتتان ضتتمن داستتتان رستتتم و ستتهرا استتت(همان .)107 :او در شتترح

دالوریهای جاللالدین در گرجستان بار دیگر به شاهنامه رجتو متیکنتد و پهختوا یهتای

رستم را بهخاطر میآورد(همان:)155 :

همی گفت هر که که این رستم است

و یتا آفتتا سپیتدهدم استت

اشارام متیدد در تاریخ جها گشا به قرد پهخوا ان ایران و تتوران و ا اقتا آن بتا هجتوم

مغوالن آگاها ه و زیرکا ه بود .جوینی استین تاریخ گار ایرا ی دورهی مغول است کته بتا
توجه به کالقهی مغوالن به حفظ ام خود در تاریخ و درپی سقوط دستتگاه خالفتت کقاستی
و استقالل سیاسی و فرهنگی ایران وکی وظیفتهی مشتروکیتباشتی بته امپراتتوری مغتول

برکهدهی او هاده شد .او به همین منظتور کتالوهبتر مثتالهتای مکترر از شتاهنامه اشتارام

روشنی دربارهی خاستگاه مغوالن و ا اقا آنهابتا سترزمین افراستیا دارد (همتان 512 :و

.)972

تفاوم گرش تاریای جوینی در مقایسه با طققام اصری اثر منهتاج ستراج جوزجتا ی

کتته تقریق تاً هتتمزمتتان بتتا تتتاریخ جها گشتتا تتتألیف شتتده( ) 713بستتیار استتت .در طققتتام

اصریهیچ شا ی از حماسهسازی از قترد ایرا یتان و مغتوالن یستت .جتاللالتدین ستیمایی

حماسی دارد و هجوم مغوالن در یک الگوی آخرالرما ی که پیامقر اسالم (ص) و بررگتان
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دین آن را پیشبینی کرده بود د تفستیر متیشتود(منهاج ستراج جوزجتا ی -20 /9 :5132
 .)21درمقاب

تاریخ گاران دورهی ایخاا ی در ایران ازققیت رشتیدالدین فلت اهلل همتدا ی

وصافالحلره و حمتداهلل مستتوفی روایتت جتوینی از قردهتای جتاللالتدین و چنگیتر را

گرارش کردها د .در مینیاتوری از ساهی جامعالتتواریخ در تقریتر مربتوط بته ستال 751

قرد جاللالدین در پروان بهصورتی حماستی -آن گو ته کته جتوینی گترارش کترده بتود-

بهتصویر کشیده شده است ( .)Kadol, 2009:181همچنین مستوفی اپدید شتدن ستخاان
جاللالدین را به مینای پایان شتاهی ایرا یتان تیقیتر کترده و هجتوم مغتول و مقاومتت وی را
تحقق حماسههای کصر کیا ی دا سته است (مستوفی  5015 315 /9 :5177و .)5075
 .2-3مرحلهی دوم؛ ایلخانان بهمثابهی کیانیان

مرحخهی دوم از هجوم هالکو به ایران در سال  711و فتح سراسری ایران و سقوط بغتداد

آیاز شد و تا رویداد مهم به سخانت رسیدن ایخاان مسخمان یازان ادامه یافت .درواقع ایتن
مرحخته دورهی ایخاا تان ییرمستخمان -بتهاستتتثنای احمتد تکتودار -استت .در ستتال 715
هالکوخان پته از تشتکی قوریختتای شتاهرادگان چنگیتری در مغولستتان فرمتان حرکتت
بهسوی ایران را از برادرش منگوقاآن فرمانروای مغول گرفت .سه مأموریت اصتخی او در
لشکرکشی به ایران از بین بتردن دولتت استماکیخیان در ایتران تستخیم یتا ستر گو ی دستتگاه
خالفت کقاسی و تصرف مناطق مصر و شام بود .او په از آ که در ستال  711از جیحتون
گرشت تا سال717

دو مأموریت است خود را با موفقیت بهپایتان رستا در امتا درمتورد

مسئخهی مصر و شام اکام ما د و مجقور به کقب شینی شد .با تأسیه دولت ایخاتا ی توستط
وی دوران تازهای در تاریخ ایران په از اسالم آیاز شد .ستقوط دستتگاه خالفتت کقاستی
استقالل فکری و سیاسی ایران را بهد قال داشت و بغداد و بینالنهرین را به حاکمیت ایرا یتان
درآورد .این تحتول در ظتام سیاستی ایتران شترایای فتراهم آورد کته در موضتو گترش
دا شوران ایرا ی به تاریخ کهن ایرا یان بهویژه کصتر حماستی کیا یتان حتائر اهمیتت استت.
باشی از این شرایط توسط خود مغوالن فراهم شد .آنهتا بتا برا تداختن خالفتت کقاستی و
استقرار در سرزمین پهناور ایران از جیحون تا فرام کمالَ به حاکمان جغرافیای یکپارچتهی
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ایران تقدی شد د و از آن دربرابر دستا دازیهای اولوسهای دیگرِِ خا تدان چنگیتری بته
دفا برخاستند.
در این مرحخه ایخاا ان بهکنوان یکی از اولوسهای خا دان چنگیر با اولوس جغتتای در
ماورا النهر و اولوس جوجی (اردوی زرین) در دشتهای روسیه بتر ستر حفتظ قخمترو وارد
جنگهای طوال ی و فرسایشی شد د .این موضو در تاریخ گاری دورهی ایخاا ان بازتتا
گسترده یافت .ویژگیهای جغرافیایی سیاستی و فرهنگتی اولتوس جغتتای در متاورا النهر
ساح مد یت و شیوهی لشکرکشی آنها به قخمرو ایخاا ان برای تاریخ گاران ایرا ی یادآور
هجوم صحراگردان باستا ی و داستا ی ازجمخه تورا یان بود.اما مسئخهی دا شوران ایرا ی ایتن
بود که چگو ه مغوالن حاکم بر ایران را در سیمای ایرا یان -کیا یان-ترسیم کنند .این تغییتر
و تقدی باید هم در کالم ظر و هم در کم صورم گیرد.
استین مورخ این دوره که در گارش تاریخ ختود مغتوالن را در امتتداد دودمتانهتای

ایرا ی قرار داد و فرایند ا اقا را آیاز کرد قاضی بیلاوی مؤلف ظامالتتواریخ استت .او

در قسم چهارم از کتا خود باکنوان «سالطین و مخوک» ه طایفه از دودمانهای حاکم بتر

ایران په از اسالم را تا زمان خود گرارش کرده استت کته ا تاتا آنهتا یتر هوشتمندا ه
است .استین دودمان ایرا تی پته از استالم را بتا صتفاریان -و ته طاهریتان کته امتارم از
خخیفه گرفتند -آیاز کرده و طایفهی هفتم را سخغریان فارس و سپه خوارزمیتان و مغتوالن
قرار داده است که شام هالکو و اباقا یینی تا زمان حیتام ویستنده است(بیلتاوی :5139
 .)519-31توجه او به سخغریان فارس یر اشی از اهمیت این دودمان ایرا ی از گاه بیلتاوی
است که خود متیخق به فارس و بهکنوان قاضیالممالک فارس در خدمت اتابکان این ایالتت
بود (مخوی

.)52 :5137

اثر بیلاوی میتوا د شا های از پایان یافتن «کصر بحران» و تقدی ایخاا تان بته حاکمتان
ایرا ی دربرابر تورا یا ی باشد که از این په این کنوان برای خا تدان جغتتایی در آن ستوی
جیحون بهکار میرفت .بیجهت یست که از این زمان تا پایتان دورهی ایخاا تان گروهی از
مورخان ایرا ی با تأکید تمام حدود قخمرو ایران را از جیحون تا ی یا جیحون تا فرام ذکر
متتیکننتتد .درمتتورد تأکیتتد بتتر حتتدود ایتتران در دورهی ایخاا تتان پتتیش از بیلتتاوی
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خواجه صیرالدین طوسی -که قش مهمی در تثقیت و ظم سیاسی ایتران در دورهی هالکتو

و اباقا داشت -در مقدمهی تنسوخ امه ایخاا ی دربارهی اقدام منگوقتاآن برر تترین ریی و

یکوترین کرم او را آن میدا د که «این طرف آ جیحون تابه هایت مغر کته واستاهی

ممالک کالم است به برادر خود پادشاه جهان اداماهلل کظمه و بسط میدله ستپرد»( صتیرالدین
طوسی  : 5113مقدمه) .استقرار کمخی ایخاا ان در میان جیحون تا فترام و رییتای ایخاا تان
برای رسیدن به مصتر و مدیترا ته بتا ختاطرهی حاکمیتت ایرا یتان تتا یت در کصتر حماستی
ایران(هاامنشتتیان /کیا یتتان) پیو تتد ختتورد و پتته از آن بتته بر امتتهی اصتتخی دیوا یتتان و
تاریخ گاران ایرا ی تقدی شد .اهمیت این مرحخه بهویژه دورهی فرمانروایی هالکو و اباقتا
در فرایند ا اقا مغوالن با ساختار سیاسی و هویتی ایرا یان چنان است کته جترج لتین از آن
به «ر سا ه ایرا ی» یاد میکند .بهکقیتدهی وی استتواری ستقی سیاستی حیتام دوبتارهی
تجارم و بازرگتا ی و قاییتت ما تدگاری مغتوالن در ایتران از دالیختی استت کته بته ایتن
ر ستتتا ه ایرا تتتی ا جامیتتتد و در ایتتتن زمینتتته منتتتابع بایتتتد دوبتتتاره ارزیتتتابی شتتتو د
(.)Lane,2003:14.253
طی دورهی اباقا امنیت مرزها مهمترین مسئخهی دولت ایخاتا ی بتود .در شتمال اردوی
زرین تهدیدی دائمی بهشمار میرفت .در جنو یر
همواره موجب گرا ی بود و در شر

حکومت ممالیک بتر مصتر و شتام

فرمانروایان جغتایی ماورا النهر تهاجمتام مکترری

به قخمرو ایخاا ان داشتند .در اوای جخوس اباقا لشکریان اردوی زرین به فرماندهتی بوقتای
و برکایخان از راه دربند به قخمرو ایران هجوم آورد د .چند سال بید مغتوالن جغتتایی بته
فرماندهی برا

از جیحون گرشتند و دست به یارم خراسان زد د .در هر دو متورد اباقتا

به دفیآنها پرداخت و به حفتظ حتدود و ثغتور قخمترو ایخاتا ی فرمتان داد (بنتاکتی :5113
 .)110-197از آن پتته در تتتاریخ گتتاری ایخاتتا ی و تتتاریخهتتای محختتی اولتتوس جغتتتای
بهکنتوان تورا یتان دربرابتر ایخاا تان -کته اکنتون بتر جتای کیا یتان شستته بود تد -میرفتی
شد د(سیفی هروی  .)119-115 :5131مورخان دورهی بید آن را در تتاریخ گتاری کصتر
مغول تثقیت کرد د .مستوفی لشکر جغتای را «تتورانستپاه» امیتد و ضتمن اشتاره بته امتهی
قوبیالی به اباقا در تقریک دفع تورا یان توصیهی او را به اباقا ق کرد:
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از این په ز ایران جدایی مجو

بهجتر شتادی و پتادشتاهتی مجتو

(مستوفی )5972 /9 :5177

ایتن همستتانستتازی یتر دالیختتی داشتتت :استتت اینکته محتتدودهی جغرافیتتایی میتترا
چنگیرخان برای خا دان جغتایی از سمرقند تتا بتیش بتالیو بتودر یینتی منتاطقی کته ایرا یتان
همواره آن را اقامتگاه تورا یان تخقی میکرد د .دیگر آ که جغتای که در ریس این خا تدان
قرار داشت در میان فرز دان چنگیر بته خشتو ت طقتع مشتهور بتود و جا شتینان وی یتر در
ماورا النهر شیوه ی یارتگری و صحراگردی درپیش گرفتندر آنها همواره به سترزمینهتا و
شهرهای آباد پیرامون خود ازجمخه هند و ایران هجوم میآورد د .درحالی که مغوالن چتین
و ایران بهسرکت یکجا شین شد د و تحت تأثیر فرهنگ و مد یت مناطق تحت سخاهی خود
قرار گرفتند(گروسه .)117-111 :5137
تصویر اباقا بهکنوان جا شین پادشاهان کیا ی از جنقه ای دیگر یر مورد توجته استت .در
برخی روایام ایرا ی کیاسرو کیا ی در آذرگشسب آذربایجان به مغارهای رفت و اپدیتد

شد .در ابتدای هجوم مغول مؤلف تحفهالمخوک ضمن ق روایت کیاسرو و اپدید شتدن
وی به یورش مغوالن به دربند و آذربایجان اشاره کرده استت[« :مغتوالن تتاختن بتر ستریر
برد تتد و مغتتاره را ختترا کرد تتد و تاتتت کیاستتروی را در هتتم شکستتتند و بتته تتتاراج
برد د»(اصفها ی  )511 :5139و چون اباقا برجای آذرگشسب تاتگاهی ساخت این تصور

پدید آمد که او احیاگر دودمان کیا ی و تات کیاسروی است .تفسیر مورخان از این کاخ
و تأکید بر ساخت آن بر خرابهی کاخ کیاسرو مورد توجه محققان تتاریخ مغتول و میترا
چنگیرخان قرار گرفته است (.)Komaroff, 2006: 94-110

از این دوره حماسهای مخی بهجا ما ده که داستا ی از دوران کیا یتان را بته ظتم درآورده
استتت و از ابیتتام آن متتیتتتوان فلتتای حتتاکم بتتر ذهنیتتت ایرا یتتان اه ت قختتم را دریافتتت.

جها گیر امه داستان جنگهای جها گیر پسر رستم است و باآ که شقاهت زیادی با داستتان
رستم و سهرا دارد پایان آن ترادیک یست و به آشنایی آن دو میا جامد .گوینتدهی آن

شاکری است گمنام به ام قاسم و متاخص به مادح که این منظومه را در شهر هترام ستروده

است .منظومهی جها گیر امه برخالف سایر منظومههای دورهی مغول و تیموری حماستهای
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مخی است و در آن از ستایش سخاا ان زما ه خقری یست .باشهتای مهمتی از ایتن حماسته
مربوط به ویرا گریهای افراسیا در ایران و قردهای ایرا یان و تورا یان است(قاسم متادح
 31 :5130بهبید).از داستانهای دیگر این حماسه روایت قردهای ایرا یان با دشمنان منتاطق
یربی است .براساس این داستان اردشتیر حتاکم بغتداد بته کتاوس پادشتاه کیتا ی امتهای
می ویسد و در آن ضمن خقر از هجوم سپاه بربر از پادشاه ایران طخب یاری میکند:

بدان ای شهنشاه ایرانزمین

که آمد سپاهی ز بربر بهکین

بود ام او کاد میشینهچشم

ز سر تا به پایش همه کین و خشم

سپاهی همه بددل و بد هاد

سپهتدارشتان کتافری بتد تژاد

(همان)520 :

در این ماجرا جها گیر فرز د رستم از کاوسشاه میخواهتد کته او را بته قترد بتا ستپاه
کادیان فرستد تا او یر «مصر و شام» را به حاکمیت ایران درآورد(همان .)521 :ادامتهی ایتن
منظومه شرح قردهای ایرا یان و «اردشیر بغدادی» با سپاه کاد و ستپه حاکمتان شتام استت.
په از پیروزیهای پهخوا ان ایرا ی رستم و دیگر پهخوا ان بهسوی مغر میرو د و آ جا را

تحت حاکمیت کیا یان درمیآور د و این داستان تا پایانجها گیر امه ادامه دارد.

کام اساسی این حماسه درمورد ا اقا رویدادهای قرن هفتم هجری با دورهی کیا یان

از چند جهت است :است اینکه جها گیر امه داستا ی از دورهی کیا یان را بازگو متیکنتد

که در دورهی مغول سروده شده 5و ا اقا این دو دارای اهمیت است.دیگر آ کته اردشتیر
حاکمی ایرا ی است که بر بغداد حکومت میکند و تابیی از پادشاه کیا ی استت .یتادآوری
این کتته ضتروری استت کته پته از دورهی ساستا یان استتین بتار در دورهی ایخاا تان
ایرا یان بر بغداد و کرا کر حکومت کرد د و کال التدین کاامختک جتوینی ستالهتا در
آ جا به آبادا ی بینالنهرین همت گماشت .کتهی دیگر شرح گستردهی قردهای ایرا یان بتا
شتامیان و تصتترف مغتر استتت .جنتگهتتای طتتوال ی ایخاا تان بتتا شتاهان مصتتر و شتتام در
 .5تاریخ دقیق سرایشجها گیر امه روشن یستر اما براساس بیتی از گخستان ستیدی (کته چتون کترم رفتتن کنتد جتان
پاک /چه بر تات مردن چه بر روی خاک) که در جها گیر امه ق شده بهکقیدهی ذبیحاهلل صتفا متیختق بته ایتن دوره

است (ر.ک :قاسم مادح  :5130مقدمه .)2
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حماسههای این دوره اکماز مخی و تاریای بازتا یافته است .در مرحختهی ستوم از دورهی
مغتتول ایتتن رویکتترد ستتقت بتته جنتتگهتتای ایخاا تتان بتتا مصتتر و شتتام در تتتاریخ گتتاری و
حماسهسرایی ایرا یان بازتا گستردهتری یافت.
 .3-3مرحلهی سوم :تدوین تاریخ مغول براساس تداوم فرمانروایی ایرانیان

ایتتن مرحختته دوران پادشتتاهی یتتازان الجتتایتو و ابوستتیید( ) 717- 721و درواقتتع دورهی
ایخاا ان مسخمان است .اسالم آوردن یازان که تحت تأثیر شرایط حاکم بر ایران از یکستو

و تالش بررگا ی ما ند امیر وروز و شیخ صدرالدین ابراهیم حموی 5از سوی دیگر صتورم
گرفت آیاز مرحخهی تازهای در تتاریخ مغتول در ایتران و تحتوالم سیاستی خاورمیا ته در
آستا هی قرن هشتم هجری است .از آن په ایرا یان فرمانروایان خود را همکیش ختویش
دا ستند و کنوان جهاد کخیه کفار از سوی حاکمان کر مصر و شام یتر کتاربردی داشتت.
از گرارشهای مورخان آن دوره بهویژه خواجهرشیدالدین فل اهلل همدا ی کته از آن پته
در تحوالم اقتصادی فرهنگی و سیاسی ایران قش محوری داشت چنین برداشت میشود
که مسخما ی یازان صادقا ه و از سر ایمان بود .اقتدامام بیتدی یتازان در زمینتهی گستترش
دین اسالم و احترام به خا دان پیتامقر اکترم (ص) یتر مؤیتد آن است(رشتیدالدین فلت اهلل
 .)77-5171 /9 :5171بنابراین در مرحختهی ستوم ایخاا تان هتم مشتروکیت سیاستی و هتم
مشروکیت دینی برای حاکمیت بر ایران بهدست آورد د و از آن په گروهتی از مورختان
ویسندگان و کالمان دین وظیفهی اساسی خود را در دو زمینه آیتاز کرد تد :اکتالم ستخاان
ایخاا ی بهکنوان پادشتاه استالم و متدافع مستخما ان و تتالش بترای تتدوین تتاریخ ایخاا تان
بهمثابهی تداوم دودمانهای ایرا ی و پادشاهی ایران.
در ایتتن مرحختته خواجتتهرشتتیدالدین فل ت اهلل همتتدا ی وزیتتر بتترر

دورهی یتتازان و

الجتتایتو بتتا اقتتدامام و گتتارش آثتتار متیتتدد و گتتردآوری گروهتتی از پژوهشتتگران و
ویسندگان میراثی ارزشمند برجای هاد و گروهی از مورخان گرش تاریای وی را ادامته
 .5شیخصدرالدین ابراهیم از روحا یتان بخندپایتهی دورهی یتازان و فرز تد کتارف میتروف شتیخ ستیدالدین محمتدبن
حمویهی جوینی بود.
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داد د .گرش این مورخان به تاریخ دودمان مغول متفاوم با مورخا ی ظیر ابناثیتر ستوی
منهاج سراج جوزجا ی و حتتی کاا مختک جتوینی استت .ایتن مورختان یتازان الجتایتو و

ابوسیید را در شمار پادشاهان ایرا ی قرار داد د .در تاریخ وصاف در ذکتر جختوس هالکتو

اباقا اریون گیااتو و بایتدو کنتوان «ختان» و درمتورد یتازان الجتایتو و ابوستیید کنتوان
«پادشاه» «پادشاه جهتان» و «ستخاان» آمتده استت (وصتاف  501 19 /5 :5972و /1 517
 939و  191و .)753 /1
اقدام دیگر این مورخان که در آثار آنها مود بارزی داشت تالش برای همسانستازی
خا تتدان هالکتتو بتتا شتتاهان کیتتا ی در برختتورداری از فتتره ایتتردی و تأییتتد آستتما ی در امتتر
حکومت بتود .اِشتراف رشتیدالدین فلت اهلل بتر استناد و متدارک مغتولی و اخقتاری کته از
بررگان مغول دریافت کرده بود موجب شد تتا گترارشهتای مربتوط بته الوهیتت خا تدان
چنگیتتتر را کتتته در متتتتون مغتتتولی و چینتتتی آمتتتده بتتتود ( )Rachewiltz,2006:4-5در

جامعالتواریخ بهتفصی روایت کندر چنانکه پیروزی یازان را بر بایدو اشتی از فتره ایتردی

او قخمتتداد کتترد (رشتتیدالدین فلت اهلل  .)5952/9 :5171در تحقیقتتام و آثتتاراین گتتروه از
مورخان ایرا ی آگاه کردن ایخاا ان از پادشاهان باستا ی بهویژه شاهان کیا ی جتای مهمتی

در متون حماسی و تاریای آنها داشتت .رشتیدالدین فلت اهلل قتش مهمتی در ایتن زمینته
داشت و این موضو در جامعالتواریخ و رسالههای متیدد وی بازتا یافتته استت .مورختان

دیگر یر حکایتها و روایتهای متیددی در ایتن بتاره قت کتردها تد .القاشتا ی در تتاریخ

الجایتو په از ذکر شرایط پادشاه کتادل و اهمیتت کمتران و آبتادا ی در دیتن زرتشتت بته
سخاان یادآور میشود« :و به داود وحی آمد که قوم خود را صیحت کتن تتا مختوک کجتم
راتهجین و فرین کنند چه ایشان کستا یا تد کته کتالم خترا ویتران را میمتور و آبتادان
میدار د»(القاشا ی .)13 :5131
مستوفی یر در ابیام فراوا ی که باکنوان «پند امهی رشیدی بته دوازده مجخته» ستروده
پند امهی رشیدالدین برای یازان را ذکر کرده و در مجخه اول صیحت موبتد بته یتازان را
آورده است .او ضمن توصیف شیوهی پادشاهی کیاسرو کیا ی و وزیر هنرپرورش گودرز
کشواد به یازان توصیه کترده استت «:اکنتون کته مقتام کیاستروی بته تتو رستیده رایتام
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کیاسروی برافراز و بتر شتیوهی او کمت کتن» (مستتوفی  .)5170 /9 :5177وی ایتن مقتام
کیا ی را در موارد متیدد دیگر به وی یادآوری کرده است.
اسالم آوردن یازان و گرایش الجایتو به تشیع مسئخهی مصر و شام را در ایتن مرحخته از
تاریخ دولت ایخاا ی از اهمیت بیشتتری برختوردار کترد .سیاستتمتدارا و مورختان ایرا تی
کالوهبر مشروکیت باشیدن به ایخاا ان بهکنوان «پادشاهان اسالم» بایستقا رجو به گسترهی
حاکمیت ایرا یان بر مناطق یربی و کربی در دورهی باستان جنگهای ایخاا تان و ممالیتک
را ادامهی دفا مشرو ایرا یان قخمداد میکرد تد .آنهتا بتا رجتو بته روایتام پیشتدادی و

کیا ی به بازآفرینی آن در دل رویدادهای ایخاا ان و ممالیک پرداختند .در شاهنامه داستتان

قرد دارای برر (دارا ) پادشاه کیا ی با شییب ساالر تازیتان قت شتده استت کته بته

پیروزی ایرا یان ا جامید(فردوسی  .)503 /5 :5131در داستان فریدون یر کقتور شتجاکا هی
او از ارو درود و رفتن بهسوی بیتالمقدس در قرد با ضحاک ذکر شده استت(همتان.)13 :
این روایام برای مورخان کصر مغتول و حماستهسترایا ی ما نتد مستتوفی الهتامباتش بتودر
چنانکه او لشکرکشی یازان به شام را با لشکرکشی فریدون به بیتالمقتدس مقایسته کترده
است (مستوفی  .)5570 /9 :5177همچنین در تاریخ وصاف ضمن گرارش جنگ یازان بتا

سپاهیان مصر و شام ابیام شاهنامهی فردوسی را که درمورد قرد کاوس کیا ی بتا بربرهتای
دشت هاماوران است ق کرده است (وصاف .)127 /1 :5972

مهمتترین بر امتهی دا شتوران و سیاستتمتداران ایرا تی در ایتن مرحخته یکتی سترودن
حماسه های تاریای برای تدوین تاریخ مغول در ایران ماابق با روایام باستتا ی و دیگتری

آیاز شاهنامهپژوهشی و ساهبرداری هدفمند از شتاهنامه در همتین راستاستت کته از زمتان

فردوسی تتا ایتن دوره بتیستابقه بتوده استت .از میتروفتترین حماستههتای تتاریای ایتن

دوره یازان امه( وری اددری) ظفر امه(حمداهلل مستوفی قروینتی) دفتتر دلگشتا(صتاحب)

شهنشتتاه امتته یتتا چنگیر امتته(احمتتد تقریتتری) و تتتاریخ منظتتوم شتتمهالتتدین کاشتتا ی استتت.

شهنشاه امه در دورهی سخاان ابوستیید ایخاتا ی بته تقخیتد از شتاهنامهی فردوستی بتا حتدود

53هرار بیت سروده شد و شام حواد تاریخ مغتول تتا ستال  713استت .تتاریخ منظتوم

کاشا ی یر به درخواست یازان براساس جامعالتواریخ رشیدی سروده شتد و تتاریخ منظتوم
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مغول را از آیاز دورهی افسا های آن قوم تا زمان الجتایتو دربرمتیگیترد(مرتلتوی :5131
 125و  .)117شناختهشتدهتترین بر امتههتای شتاهنامهپژوهتی در ایتن دوره یتر طترح کظتیم

شاهنامهیقرر

مغول ستاهبترداری شتاهنامههتای کوچتک و اقتدام حمتداهلل مستتوفی در

پژوهش گسترده در شاهنامهی فردوسی است.

یازان امته دراصت منظومتهای استت شتام  3702بیتقتر وزن شتاهنامهی فردوستی کته

سرایندهی آن متاخص به وری بتیش از پنجتاه ستال پته از متر

یتازان آن را بته ظتم

کشید .در این اثر که به ام و با ستایش سخاان اویه جالیری آیاز میشتود گتویی هتدف
اصخی سراینده بازآفرینی دوران کیا یان در کهد ایخاا ی بهویژه دورهی یازان بتوده استت.
این منظومه در میان سایر حماسههای کصر مغول بتاوجود تیتداد کمتتر ابیتام آن بیشتترین
کاربردها از کنوان کیان و راه و رسم کیا ی را دارد .درمجمو سرایندهی اثر  573بتار ایتن
کنوان را برای ایخاا ان بهویژه یازان بهکار متیبتردر ضتمن اینکته ایتن کتاربرد گستترده از
کنوان کیا ی برای یازان فقط در صورم ابیام یست .ستراینده بتا آگتاهی از ویژگتیهتای
کصر کیا ی در موارد متیدد ضمن رویداد گاری دورهی یازان اقدامام وی را بتا متنش و
روش حاکمیتتت کیا یتتان تاقیتتق متتیدهتتد( وری اددری  .)512 :5135همچنتتین بیشتتترین

کاربرد ام شاهان اساطیری و حماسی ایران در یازان امه مربتوط بته کیاسترو کیتا ی استت

که یازان را در جایگاه او قرار میدهد .گاهی یر روایتاتی بترای یتازان خختق متیکنتد کته

الگوبرداری از روایام دورهی کیا ی در شاهنامه استرچنانکه در شتاهنامه داستتان بیتژن و
منیژه از داستانهای کصر کیا ی ق شده و در بیتی از داستان به ق از بیژن آمده است:

سیاوش یم ر پریزادگتان از ایترا تم از تاتم آزادگتان

(فردوسی )750 /5 :5131

در یازان امه یر داستا ی شقیه بیژن و منیژه برای یازان و در ختوا دیتدن دختتر مهترا

پرداخته آن بیت شاهنامه را اینگو ه قخمیکند:

از ایرا تمزمینتم ز آزادگتان کیتانزاده و یتر تامم یتران

( وری اددری )77 :5135
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در یازان امه قرد یازان با شاهان مصر و شام روشتنتتر از هتر متتن تتاریای و حماستی

دیگری در این دوره تداوم قردهای کیا یان با دشمنان ایران تیقیر شده استتر ضتمن اینکته

باش زیادی از یازان امه به تحوالم مربوط به مصر و شام اختصاص دارد .بهظاهر یکی از

اهداف این حماسهی تاریای تدوین روایتی از قردهای یازان با مصتریان برمقنتای روایتت

مخی جنگهای کیا یان با دشمنان بوده استر چنتانکته در ستایر حماستههتای تتاریای ایتن
دوره تقاضای باج و خراج یازان از مصریان بهشیوهی پادشتاهان کیتا ی ذکتر شتدهر امتا در

یازان امه زیر کنوان امه وشتن یازان به مخک اصر مصریان را گروهی فاقد ریی و هوش و
دادگری و راهورسم کیا ی دا سته و از قول یازان به سخاان مصتر وشتته استت کته از زمتان

کیققاد کیا ی تاکنون ستمگری ما ند او بهجود یامده و ژاد او از شاهان یستر په باید بته
ایران باد و ساو فرست و اصر یر به «رسم فرکو ی» به یازان پاسخ داده است:

بته دفتتر گته کتن کته مصتری ژاد بته تات کیتتان باد هرگتر داد
چته جویی از این مترز ویتران ختراج

چه تازی به گنت و به تات و به تاج

( وری اددری )977-971 :5135

په از قردهای طوال ی آنها:

همان کترد با شامیان شه ز کین کته رستتم به گتردان تورانزمین

(همان)921 :

حماسهی تاریای دفتر دلگشا اثر دیگر این مرحخه از تاریخ دورهی ایخاا ی است کته در

سال  790فردی به ام صاحب در تتاریخ مختوک شتقا کاره 5ستروده استت .ایتن حماستهی
تاریای در شناخت تحوالم سیاسی فارس بتهویتژه خا تدان شتقا کاره در آستتا هی هجتوم

مغول ارزش فراوا ی دارد .سرایندهی دفتر دلگشا خود را احیاگر مترام فردوستی متیدا تد و

کخت سرودن این حماسه را یتر ختوا دیتدن فردوستی و توصتیهی او بته تتدوام راه وی و

جخوگیری از فراموششدن هدف شاهنامه اکالم میکند (صتاحب  :5271آ .)1-سترایندهی
 .5از میا ه ی قرن پنجم هجری در شر والیت فارس میان فارس و کرمان و خخی فارس که به تام طایفتهای از کتردان
ساکن در آ جا شقا کاره خوا ده شد حکامی بر سر کار آمد د که به مخوک شقا کاره یا بته تام مرکتر آن امترای ایتگ

شهرم داشتند .آنها سب خود را به اردشیر بابکان و منوچهر پیشدادی میرسا د د.
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دفتر دلگشا که هم در صورم وهم در مینتا متتأثر از شتاهنامهی فردوستی استت در متوارد

متیدد هدف خود را بازآفرینی دوران شکوه ایرا یان میدا د کته از ستوی فردوستی بته وی

محول شده است(همان .)72- :در این اثتر یتر دیالکتیتک ایتران و تتوران از موضتوکام
محوری استر چنانکه در داستتان گریستتن قاتبالتدین شتقا کاره در جتام گیتتی متای و
پیشبینی دشواریهای آیندهی ایران میسراید:

بیایند از آن ستو سواران چین

ز شمشیر ترکتان کشورگشای

سپتاهی کران تا به ایرانزمین

ه کشور بما د ه لشکر به جای

ته به روزگاری برآید به این

که ویران شود مرز ایرانزمین

خوشا روزگاری که ایرا یان

دگر برکشند اختر کاویان

و در ادامه آرزوی خود را اینگو ه اکالم میکند:

(همان :آ )92

اهمیتتت ایتتن اثتتر در ارتقتتاط بتتا موضتتو متتورد بحت

احیتتای فرهنتتگ و آرمتتان کیتتا ی در

حماسهای تاریای -محخی در قرن هشتم هجری(مرحخهی سوم) است.

حماسهی تاریای ظفر امه اثر حمداهلل مستوفی یکی از مفص تترین منظومتههتای قترن

هشتم هجری است .این اثر درسایهی آثتار دیگتر حمتداهلل مستتوفی تتاکنون مغفتول ما تدهر
درحالی که صترف ظتر از اطالکتام تتاریای آن در شتناخت ذهنیتت و آگتاهی تتاریای

اقگان ایرا ی کصر مغول اهمیت فراوان دارد .مستتوفی ظفر امته را در ستال  711یکستال

پیش از مر

ابوسیید آخرین سخاان برر

ایخاا ی بهپایان بترد .ظفر امته بته سته باتش

اسالمی (کر  91هرار بیت) احکامی (کجم  90هرار بیت) و سخاا ی (مغول10هرار بیتت)
تقسیم شده که مهمترین باش آن مربوط به تحوالم دورهی مغول(ستخاا ی) استت .امتیتاز
مستوفی در مقایسه با سایر حماسهسرایان این دوره در این است که او در ظفر امه تهتنهتا بته

بازآفرینی کصر حماسی ایران کهن و ا اقا آن با شاهان ایخاا ی پرداختته کته براستاس آن
میتوان سیر تحول تاریخ مغوالن از قومی یارتگر بته شتاهان متدافع ایتران را دیتدر بخکته او

استین و مهمترین پژوهشگر شاهنامه طی چند قرن په از فردوسی یر شناخته میشتود .او

در ابتدای ظفر امه اهمیتت پتژوهش در شتاهنامه را از آ جتا متیدا تد کته طتی زمتا ی دراز
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اشتقاهام زیادی در ساهپردازیهای شاهنامه صورم گرفته و گرشت روزگتار آن را زیتر

و زبر کرده استر بنابراین مروم قود کته بتر اثتر «جهت اراستتان» داستتان شتاهنامه دچتار

ک فهمی شود .وی شش سال ساههای متیدد شاهنامه را دیده و بررستی کترده و در کنتار
ظفر امه ساهای درست از آن حماستهی مختی فتراهم کترده است(مستتوفی .)7 /5 :5177

تحقیقام گستردهی او درمورد شاهنامه موجب شد تتا بته تشتویق دوستتا ش حماستهای بته

تقخید از فردوسی بسراید که از ظهوراسالم و ورود اکرا به ایران -یینی جایی که شتاهنامه

بهپایان میرسد -آیتاز شتود و تتا زمتان حیتام ستراینده ادامته یابتد .مستتوفی در حاشتیهی

ظفر امه ساهی خودش را از شاهنامه وشته که در ا تها په از اتمام ظفر امته بتاقی ابیتام

شاهنامه در متن وشته شده است.

همچنانکه بیشترین ابیام شاهنامه به کیا یان اختصاص دارد بیشترین ابیام ظفر امته یتر

به تاریخ مغول ظر داردرهمچنانکه بیشترین کاربرد ام ایران و میروفترین ابیتام شتاهنامه

درمورد دفا از ایران در باش کیا یتان استت بیشتترین کتاربرد تام ایتران در ظفر امته یتر
مربوط به باش مغول است .از مجمو  397بار تکرار ام ایران ایرا یان ایرانزمتین و شتهر

ایران (ایرا شهر) در ظفر امه باش مغول بهتنهایی بیش از دوبرابر هر دو باش کجم و کر

را دربرمیگیردر ضمن اینکه یمی از موارد بهکتارگیری تام ایتران و ایترانزمتین در باتش
کجم مربوط به تحوالم دورهی خوارزمشاهی تا هجوم مغتول استت .بته کقتارم دیگتر در

ظفر امه هرچهقه دورهی مغتول در ایتران ردیتکتتر متیشتویم احیتای تام ایتران و ابیتام

حماسی درمورد آن بیشتر دیتده متیشتود و بتا حاکمیتت ایخاا تان بتهویتژه دورهی یتازان
الجایتو و ابوسیید آنها به مدافیان ایران و یادآور شاهان کیا ی تقدی میشو د.

مستوفی که در بیان هجوم چنگیر به ایتران -چنتانکته ختود متیگویتد -از جها گشتای

جوینی استفاده کرده بسیار صریحتر از او دیالکتیک ایران و توران را تتدوین کترده استت.
تمام فلای حاکم بر ظفر امه در ذکر داستان چنگیر تا زمان متر

او روایتت جنتگهتای

تورا یان با ایرا یان است .او درمورد تصرف شهر توس توسط مغوالن به فرماندهتی تولتوی
روایتی بدیع ق کرده است مقنیبر اینکه مغوالن این شهر را بیشتر از شهرهای دیگر ویتران
کرد د و تولوی یر به تربت فردوسی بیحرمتی کردر زیرا او تورا یان را زبون کرده بود .در
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ادامه گفته است که په از آن ویرا ی و کشتار و رفتن تولوی یکتی بتر ستر ققتر فردوستی
رفت و روی آن وشت:

سر از گور بردار و ایران بقین

به کام دلیران تورانزمین

(مستوفی )5017 /9 :5177

اقدام مستوفی در ساهبرداری از شاهنامه و سپه تقخید از آن در امتتداد طترح وستیع و

حسا شدهای صورم گرفت که پژوهشگران و مورختان ایرا تی از یتکستو بترای احیتای

فرهنگ شاهنامه و از سوی دیگر برای مشروکیت باشیدن به خا دان مغتول در ایتران ا جتام

داد د(سودآور  .)9-5 :5171تیجهی این طرح تدوین و مصورسازیِِ شاهنامهای است کته

به ام شاهنامهی بررگمغول یا شاهنامهی دموم ( ام کتیقهفروشی که در پاریه مینیاتورهتای

آن را جدا کرد و به فروش رسا د) میروف شده است .بهدلی حمایت دربار ایخاا ی از ایتن

طرح و اینکه برای ایخاا ان فراهم شده بود کنوان دقیقتر آن را همان شاهنامه برر

مغتول

میدا ند ( .)Soucek, 2011:1این شاهنامه حاص تتالش گروهتی از محققتان و مورختان
ظیر حمداهلل مستوفی و ابوالقاسم کاشا ی ادیقان و قاشان دربار ایخاا ی بود کته بتا هتدایت

ییا الدین محمد رشیدی وزیر سخاان ابوسیید بها جام رسید .درمورد زمان دقیتق اجترای
این طرح مهم دیدگاه هتای ماتخفتی بیتان شتده استت .ستودآور از آن بتهکنتوان شتاهنامهی
ابوسییدی یا ابوسیید امه یاد کرده و میتقد استدر زمتان ستخاان ابوستیید ا جتام شتده استت
()Soudavar,1996:1ر اما گرابر و بخر آن را محصول مدیریت ییا الدین محمد رشتیدی
در اواخر دورهی ابوسیید و هنگامیکه وی مشغول بر امهریری برای جا شینی آرپاخان بود
میدا ند .از ظر آنها این اقتدام زمتا ی بته اجترا درآمتد کته ییتا التدین محمتد رشتیدی
احساس کرد سر وشت کشور و دولت کمالً در دست اوست و او باید وظیفتهی ختود را در
مقام سیاست متدار ایرا تی ا جتام دهتد .ضتمن اینکته قتش ابوستیید را در ستاهبترداری از

شتتتتاهنامهای دیگتتتتر ما نتتتتد شتتتتاهنامهی بتتتترر
(.)Grabar & Blair, 1980:48-49

اهمیت شاهنامه برر

مغتتتتولیتتتتادآوری کتتتتردها تتتتد

مغول از سه جهت مورد توجه قرار گرفته است :هنتری تتاریای

و فتتردی .از ظتتر هنتتری مهتتمتتترین ستتاهی مصتتور شتتاهنامه تتتا آن زمتتان و مو تتهی
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منحصربهفردی از قاشی ایرا ی استت .از ظتر تتاریای بازتتا دهنتدهی قاتهی کاتف و
«لحظهای فرهنگی» است که گروهی از دا شوران بهسرپرستی وزیری آگاه و روشتنبتین از
متن حماسهی مخی ایرا یان الگویی برای رویتدادهای زمتان ختود استتفاده متیکننتد .از ظتر

فردی این ساه از شاهنامه با چهرهی ییا التدین محمتد رشتیدی شتناخته متیشتود .از او

بهکنوان «یک مرد ر سا سی» شقیه دا شوران ر سا ه ایتالیا یاد شده است که از سنت ایرا ی

آموزش و آگاهی تاریایاش درجهت خخق یک اثر هنری با هدف تداوم فرهنگ ایرا ی از
دل حماسهی مخی بهره برد (.)Ibid: 52-54

در این اثر کهتدوین و تکمی آن سالها به درازا کشید تصاویری بدیع در متن شتاهنامه

به مایش درآمده که همزمان با داستان شاهنامه رویدادی مهتم از تتاریخ مغتول را بازتتا

میدهد .بنابراین اهمیت این شاهنامه هتنها بهدلی ارزش هنتری آن بخکته ا یکتاس فلتای

فرهنگی و سیاسی حاکم بر آن دوره است ( .)Soudavar,1996:1-3بترای مو ته در ایتن

شاهنامه رستم پهخوان ایرا ی درحالی به تصویر کشیده شده که ردای چینی -مغتولی بته تتن

دارد ( .)Ibid: 3در جای دیگتر ایتن شتاهنامه بتا هماهنتگستازی متتن شتاهنامه و تصتویر
ضحاک بر ریشهی کربی او تأکید شده که بازتا دیتدگاه ویستندگان و سیاستتمتداران

ایرا ی دورهی ایخاا ان درمورد کقاسیان است ()Ibid: 11-13ر ضمن اینکته فلتای پترتنش
میان ایخاا ان و ممالیک یر بر این موضو بیتأثیر قوده است.
در یکی از بارزترین مو ههای احیای شاهان کیتا ی در تصتویری بتا تام «کیاسترو در
کاخش در آذرگشسب» با اباقا ا اقتا داده شتده استت .چنتانکته ذکتر شتد اباقاختان در
آذربایجان روی خرابههای آتشتکدهی آذرگشست ب بتر بخنتدی کتوه کته بته تاتت ستخیمان
میروف است کتاخ ختود را بنتا کترد ).)TKS H2 153, Fol.55a:www.soudavar.com
این اقدام اباقا را مورخان ایرا تی بتهگو تهای تیقیتر کتردها تد کته گتویی اباقتا احیتاگر کهتد
کیاسروی است .آیتاز قردهتای ایخاا تان بتا جغتاییتان در دورهی اباقتا و شتدم قردهتا بتا
اردوی زرین و ممالیک در این ا اقا سازی قش مهمی داشت .در تصویر دیگر که مربوط
به کیکاوس و حمخه به دیوان ماز دران است فتح گتیالن توستط الجتایتو بتا فتتح ماز تدران
بهدست کیکاوس مناقق شده است ( .)Grabar & Blair,1980:89تصاویر دیگری یر از
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این شاهنامه و شتاهنامههتای دیگتر ایتن دوره وجتود دارد کته در آنهتا ستیمای مغتولی بته
قهرما ان روایام ایرا ی دادها د .در تصویر مربوط به ماجرای کشتتن ایترج بتهدستت ستخم و
تور چهره و ردای مغتولی بته ایتن سته بترادر داده شتده استت ( .)Ibid: 68ایتن تصتاویر و
روایام تاریای دیگر در این دوره پاسای به این پرسش است کته چترا خا تدان چنگیتر بتا
خا دان فریدون مقایسه شده است .فریدون جهان را بین پسترا ش تقستیم کترد و تورا یتان و
ایرا یان از یک خا دان بود در همچنان کته چنگیتر بته تقستیم جهتان پرداختت و جغتاییتان و
ایخاا ان از یک خا دان بود د.

کالوهبر شاهنامهی بترر

مغتول در ایتن دوره از تتاریخ ایخاتا ی شتاهنامههتای دیگتر

ازجمخه شاهنامههای موسوم به کوچتک -بتهدلیت مینیاتورهتای کوچتک آن -در مراکتری
ما ند اصفهان و شیراز ساهبرداری و مصورسازی شد د .در برخی قاشیهای ایتن شتاهنامه
یر ایدهی ا اقا سازی در شاهنامهی برر

دیده میشود .در یکی از استین شتاهنامههتای

کوچتتک تصتتویر فریتتدون و همراهتتا ش بتتا ستتیما و ردای مغتتولی قاشتتی شتتده استتت
(.)Kadol, 2009:202
به هر حال این دوره از تتاریخ مغتول در ایتران یینتی یمتهی اول قترن هشتتم هجتری/
چهتتاردهم متتیالدی دورهی «ا قتتال در ستتاهبتترداری از شتتاهنامه» خوا تتده شتتده استتت
( .)Ibid: 198سه یا چهار ساه از شاهنامههتا در تقریتر پایتاتت ایخاا تان تولیتد شتد کته
رشیدالدین فل اهلل با حمایت گستترده از هنرمنتدان در فتراهم کتردن آنهتا قتش اساستی
داشت ( .)Grabar & Blair,1980:VIIچهار ستاه از شتاهنامههتای کوچتک در متدتی
کوتاه در دربار محمودشاه اینجو ( ) 717و پسرش مسیودشاه ( ) 711در شیراز تولید شتد.
آنها به دربار ایخاا ی آمدوشد داشتندر ضمن اینکه آلاینجو در کالقه بته فرهنتگ ایتران و
کالیق باستا ی شهره بود د .گرارش ابنباوطه ( )997 /5 :5113شتان متیدهتد کته چگو ته
ابواسحق طی اقدامی تقخیغاتی و گسترده به ساخت بنایی بهتقخیتد از کتاخ کستری در شتیراز
مقادرم کرد.

9/9/2014 11:20:35 AM

Text [12] ed 1.indd 174

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری وتاریخنگاری دانشگاه الزهرا 175 /

 .4نتیجهگیری

دورهی ایخاا ان یکی از برجستهترین دورههای تاریخ ایتران از ظتر بتاز گری بته گرشتتهی

باستا ی بهویژه کصر داستا ی کیا یان است .باآ که در تاریخ ایران بید از استالم مورختان و
حماسهسرایان همواره در شیوهی کشتورداری و افتاتار ستروری بتر جها یتان بته دورههتای
اساطیری و باستا ی ایران رجو داشتند و شتاهان زما ته را بتا آنهتا مقایسته متیکرد تد در
هیچیک از مراح تاریای ایرانِِ دورهی اسالمی رویکرد منسجمی از تکوین تا تکام این
ا اقا سازی ما ند دورهی ایخاا ان دیده میشود .مورخان و حماسهسرایان ایرا ی بتا دیتدن
شقاهتهای میان دورهی هجوم مغول به ایران با هجوم اقوام صتحراگرد باستتا ی وهمچنتین
حاکمیت ایخاا ان بر قخمرو ایران که بسیار با محدودهی سرزمین باستا ی ایرا یان ماابق بتود
در روایام خود از هجوم مغول تتا تأستیه دولتت ایخاا تان استت گرارشتی حماستی از
مقاومت ایرا یان بهدست داد د و مغوالن را در ستیمای تورا یتان میرفتی کرد تد و ستپه بتا
پریرش ایخاا ان بهکنوان حاکمان ایرانزمین آنها را بتر جتای کیا یتان و متدافیان ایتران و
ارزشهای آن قرار داد د .در مرحخهی سوم و په از اسالم آوردن ایخاا تان تتدوین تتاریخ
مغول در ایران براساس تاریخ گاری دودما ی ایرا یتان از کصتر جهتانشتاهی پیشتدادیان تتا
دورهی حاکمیت ایخاا ان رو د همهجا قهای به خود گرفت و در اقتدامی بتیستابقه از زمتان

فردوسی شاهنامهپژوهی و ساهبرداری از شاهنامه در کنتار حماستهسترایی ایتن بتار بترای
مشروکیتباشتی بته شتاهان ایخاا یقتهمثابتهی جا شتینان کیا یتان در ایتران گستترش یافتت.

بیشترین فیالیت آنها در این زمینه ا اقا ایخاا ان با کیا یتان در حماستههتای تتاریای ایتن
دوره است که در ذکر رویدادهای دورهی ایخاا ی بهویژه پیکارهای آنهتا بتا همستایگان-
اولوس جغتای و شاهان مصر و شام -متود یافتت .همچنتین دا شتوران و قاشتان ایرا تی بتا

تصویرسازی از رویدادهای شاهنامه با سیمای مغوالن ایخاا ان را بهگو تهای میرفتی کرد تد
که گویی ما ند ساسا یان رسالت بازآفرینی دورهی کیا ی ازپیش به آنها محول شده بود.
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 بنتتاکتی ابوستتخیمان داود (.)5113تییاریخ بنییاکتی ،روضییةاولی االلبییاف فییی
معرفةالتواریخ و االنساف .بهکوشش جیفر شیار .تهران :ا جمن آثار مخی.

 بیلاوی کقداهللبن کمر (.)5139نظامالتواریخ .تصحیح میرهاشم محد  .تهتران :بنیتاد
موقوفام دکتر محمود افشار.

 پروکوپیوس (.)5171جنگهای ایران و روم .ترجمهی محمد سییدی.تهران :کخمتی
و فرهنگی.

 پیر یا (مشیرالدوله) حسن (.)5120خطوط برجستهی داستانهای ایران قدیم بیا
ذکر مدارك و نتیجهی سنجش و استنباطات .تهران :اساطیر.

 ثیالقی ابومنصور کقدالمخکبن محمد (.)5131شاهنامه ی ثعالبی در شرح احیوال
سالطین ایران .ترجمهی محمود هدایت.تهران :اساطیر.

 جوینی کاامختک (.)5137تاریخ جهانگشا .تصتحیح محمتدبن کقتدالوها قروینتی1 .
جخد در  5جخد .تهران :هرمه.
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 حیدری محمد (« .)5131هویت و امنیت مختی» درمبانی نظیری هوییت و بحیران
هویت .بهاهتمام کخیاکقر کخیاا ی .تهران :پژوهشکدهی کخوم ا سا ی و اجتماکی جهتاد
دا شگاهی.

 دوستاواه جخی (.)5171اوستا ،یشتها .71-71 :52 :ج .5تهران :مروارید.

 رشیدالدین فل اله همدا ی (.)5171جامعالتواریخ .تصحیح محمد روشن و مصتافی
موسوی .ج .9تهران :شر القرز.

 سودآور ابوالیال (« .)5171ظفر امه و شاهنامهی مستوفی».اییرانشناسیی .س .7ش.1
صص.775-719

 سیفی هروی سیفبن محمد (.)5131تاریخنامهی هرات .تصحیح یالمرضا طقاطقایی
مجد .تهران :اساطیر.

 صتتاحب (.)5271دفتییر دلگشییا .ککتته ستتاهی خاتتی .مقدمتته و توضتتیحام رستتول
هادیزاده .مسکو :ادارهی ا تشارام دا ش شیقهی ادبیام خاور.

 فردوسی ابوالقاسم (.)5131شاهنامه9.ج .تهران :هرمه.

 قاسم مادح (.)5130جهانگیرنامه .بتهکوشتش سیدضتیا الدین ستجادی.تهران :دا شتگاه
تهران مؤسسهی ماالیام اسالمی /دا شگاه مکگی .

 القاشا ی ابوالقاسم کقداهللبن محمتد (.)5131تاریخ اولجایتو .بتهاهتمتام مهتین همقختی.
تهران :کخمی و فرهنگی.

 قرشی اماناهلل (.)5130ایراننامك .و .9 .تهران :هرمه.

 کریستن سن آرتور (.)5135کیانیان .ترجمهی ذبیحاهلل صفا .تهران :کخمی و فرهنگی.

- گروسه ر ه (.)5137امپراطوری صحرانوردان.ترجمه ییقدالحسین میکتده .تهتران:
کخمی و فرهنگی.

 ماهیار وابی یحیی (.)5137یادگار زریران :متن پهلوی با ترجمیهی فارسیی و
آوانویسی التین و سنجش آن با شاهنامه .تهران :اساطیر.

 مرتلوی منوچهر (.)5131مسائل عصر ایلخانان .تهران :بنیاد موقوفام دکتتر محمتود
افشار.

 مستوفی حمداهلل (.)5177ظفرنامه .بها لتمام شتاهنامهی ابوالقاستم فردوستی .تصتحیح
حمداهلل مستوفی چاپ ککه از روی ساهی خای مورخ  307هجتری در کتاباا تهی
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بریتا یا ( .)or,9311.زیر ظر صراهلل پورجوادی و صرماهلل رستگار .تهتران :مرکتر شتر
دا شگاهی ایران وین ا تشارام آکادمی کخوم اتریش 5222م.

 مسیودی ابوالحسن کخیبن حستین (.)5170مروجالذهبومعادن الجیوهر .ترجمتهی
ابوالقاسم پاینده ج .5تهران :کخمی و فرهنگی.

 میینی کخمداری جها گیر (« .)5131هویت تاریخ و روایت در ایران» درایران هویت،

ملیت ،قومیت(مجموکهمقاالم) .بهکوشش حمید احمدی .تهران :مؤسسهی تحقیقام
و توسیهی کخوم ا سا ی .صص.15-91

 مخوی

چارلر (« .)5137از آدم تتا اباقتا (برقتراری ترتیتب تتازه در تتاریخ توستط قاضتی

بیلتتاوی)» .ترجم تهی محمدرضتتا طهماستتقی.آینییهی میییرا  .دورهی جدیتتد .س.7

ضمیمهی .51

 منهاج سراج جوزجا ی کثمانبن محمتد (.)5132طبقات ناصیری .تصتحیح کقتدالحی
حقیقی .ج .9تهران :اساطیر.

 متتؤذن جتتامی محمدمهتتدی (.)5133ادف پهلییوانی مطالعییهای در تییاریخ ادف
دیرینهی ایران از زرتشت تا اشکانیان .تهران :ققنوس.



سوی شها الدین محمد خر دزی زیدری (.)5131نفثةالمصدور.تصتحیح امیرحستن

یردگردی .تهران :توس.


صیرالدین طوسی محمدبن محمتد (.)5113تنسوخنامهی ایلخانی .تصتحیح متدرس

رضوی .تهران :بنیاد فرهنگ ایران.


ظامی گنجوی جمتالالتدین الیتاسبتن یوستف (.)5131کلییات نظیامی گنجیوی.

تصحیح وحید دستگردی .ج 5و  .9تهران :گاه.


توری اددری (.)5135غازاننامهیمنظیوم .بتهکوشتش محمتود متدبری .تهتران :بنیتاد

موقوفام دکتر محمود افشار.

 وصافالحلره فل الهبن کقداهلل شیرازی (.)5972تجزیة االمصار و تزجیةاالعصیار

(تاریخ وصافدر احوال سالطین مغول).بهاهتمام محمدمهدی اصفها ی 1 .جختد در

 5جخد .بمقئی.
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