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خلدون تاریخی ابن هايجغرافیا، فصل مشترك اندیشه

  لله مستوفی قزوینیو حمدا

  1علاءالدین کراماتیسید

  2عبدالرسول خیراندیش

  چکیده

تنهـا بـا حمداللـه نـه  ،شناس معروف مسلمان شـمال آفریقـاخلدون متفکر، مورخ و جامعهابن

ه زمـانی نزدیـک بـه هــم مسـتوفی قزوینـی محقـق و مـورخ ایرانـی عصـر مغـول، در یـک دور

در دسـتگاه اداري و  ،ند. هر دو اندیشـمندهست هم همانند بااند، بلکه از جهاتی دیگر نیز زیستهمی

و  ش جغرافیـا تـأثیري عمـده در اندیشـهدان ،داراي مناصبی بودند. در این میان ،دیوانی عصر خود

تـوان مـی ،اندمکانی و جغرافیایی که از یکدیگر داشته هفاصل با وجودتألیفات آنان ایفا نموده است. 

ثر از أشـمار آورد کـه متـخلـدون بـهلف ایرانی بـه ابـنؤترین مورخ و محمدالله مستوفی را نزدیک

دانست. اگرچـه سـیر گیري حوادث تاریخی میشکل هبین خود، جغرافیا را بستر و زمینواقع هاندیش

افیـا، بـا یکـدیگر اشـتراکاتی رویکرد به علـم جغر هاما در زمین ،تمدنی سرزمینی آنان متفاوت است

   دارند.

تـرین بـه مهـم ،تحلیلـی ـ کوشد با روش توصـیفیمطالب فوق، این پژوهش میبه  توجهبا 

حکـایتگر آن  ،خلدون و حمدالله مستوفی اشاره کند. نتـایج ایـن پـژوهشاشتراکات جغرافیایی ابن
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عصر خـویش » اجتماع«و » تاریخ« با دو رویکرد متفاوت جغرافیایی به ،است که این دو پژوهشگر

اجتمـاع بشـري  يگیـري و ارتقـاثر بر شکلؤدانش جغرافیا را عاملی م ،دونخلاند. ابننگریستهمی

 هوحدت و انسجام و حفـظ هویـت ایرانـی و اندیشـ هکه مستوفی آن را مایدرحالی ؛کندقلمداد می

و حمدالله مسـتوفی  ،خلدون به مفهوم آفریقاي پس از موحدونابن ،داند. همچنینشهري میایران

  اي ویژه دارد.از ایلخانان، توجه شهر پسایران به مفهوم

  کلیدي واژگان

  شهر، شمال آفریقا.خلدون، حمدالله مستوفی، جغرافیا، ایراننبا

  مقدمه

برابـر  ق732شـناس و مـورخ مشـهور مسـلمان در سـال خلدون، مورخ، فیلسوف، جامعـهابن

-به وائل ،ب وي). نس507، 6: ج1383خلدون،م، در تونس زاده شد (ابن1332وهفتم ماه مه بیست

؛ 31: 1390؛ مهـدي،500، 6: ج 1383خلـدون، صـحابه بـود (ابـنرسد که از بزرگان حجر میبن

 هنـیزم درسبب فراگیري یـک دوره آموزشـی  ،عملی خلدون به سیاست). علاقه ابن9: 1393ینش،

امـور  فتـقورتـقي مانند تعلیمات تخصصی در فن نوشتن مراسلات رسمی دربـاري و دارحکومت

 تسـنّ با ،م)1350-1282آبلی ( ،استادش هواسطبهخلدون ). ابن33: 1390یوانی بود (مهدي، د

ریاضیات، منطق و فلسفه را نزد آبلی فراگرفـت  او). 40: 1390محض آشنا گردید (مهدي،  هفلسف

 معـروف البـرده، هدیقصـ براي در حساب، شرح اي در منطق، رساله). خلاصه47: 1385(لاکوست، 

رشـد، تلخـیص المحصـل فخرالـدین ابنخطیب در اصول فقه، تلخیص چند اثر از جز ابنشرح الر

عبـدون، شفاءالسـائل لتهـذیب ابن هالدین، شرح قصیداصول المحصل فی رازي تحت عنوان لباب

آینـد. وي خلدون به شمار مـیترین آثار ابناز معروف ،المسائل در عرفان و تصوف، العبر والتعریف

دانـد و حجـم کننده و مؤثر در تحولات تاریخی جوامع انسانی مییایی را عاملی تعیینشرایط جغراف

هاي ارزش و اهمیت دیـدگاه با وجوددهد. کتاب خود را بدان اختصاص می هاي از مقدمقابل توجه

شناسی، تاکنون بررسی مستقلی در خصوص میزان انطبـاق تاریخ و جامعه هتاریخ، فلسف هوي دربار

صـدد  در حاضـر نوشـته ،روازایـن .ایرانی صورت نگرفته است هي علمی او با تاریخ و جامعهایافته

تـرین متفکـر ایرانـی معاصـر خلدون را با نزدیکهاي ابندر یک بررسی تطبیقی، اندیشه که است

  را در ترازوي سنجش قرار دهد. حمدالله مستوفییعنی  ،وي
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 سـالار ایرانـی عصـر ایلخـانی، بـهوینـی، دیـواننصر مسـتوفی قزبنبکرابیحمدالله یا حمدبن

زیست. مستوفی در خدمت وزراي بـزرگ خلدون می. او پیش از ابنق تولد یافت679م/1280سال

شـاهد  خـود،هاي پایـانی زنـدگی سال او در ایرانی چون خواجه رشیدالدین پرورش یافت و اگرچه

سـرانجام در  ،ي از یک زندگی بالنسـبه آراممنداما با بهره ،هاي سیاسی بسیاري در ایران بودتلاطم

-750هـاي کـه در حدفاصـل سـال را سالهبیست هیک دور ،ق درگذشت. بدین ترتیب750سال 

زمـانی کـه  هورزي حمدالله مستوفی دانست. این دورپختگی و اندیشه هتوان دورمی ،ق است732

بـه روح  توجـهدون اسـت. بـا خلـبا اوایل زنـدگی ابـن ، مقارنپایانی زندگانی مستوفی است هدور

تـوان از جمله تفتازانی گشت، می ،ن مسلماناخلدون که سبب آشنایی او با متفکرنبوجوگر اجست

هاي مستوفی نیز آشنایی داشـته و بهـره بـرده خلدون با آثار و اندیشهاحتمال اندکی نیز داد که ابن

رایط تقریبـاً مشـابهی دانسـت کـه توان بـه شـاي آن دو را تا حدودي میباشد. اشتراکات اندیشه

 از ها و تلـاطم حیـات سیاسـی حاصـلثباتیدو را دربرگرفته بود؛ شرایطی از بی محیط زندگی آن

  شهریان و صحراییان بوده است. ،ترو به بیانی دقیق ،رسیدن دو محیط صحرایی و شهريهمبه

کـه بـه نحويدانـد؛ بهري میتوجه و اهتمام به دانش جغرافیا را لازم و ضرو ،حمدالله مستوفی

برخـورداري از خصوصـیاتی  نموده اسـت. اقدام القلوبجغرافیا به نام نزهه هزمین تألیفی مستقل در

آثـار و تألیفـات مسـتوفی  هايتنوع مطالب، از امتیاز و گستردگی، سادگی سبک نگارش :همچون

بـا انـدك  اسـت. حمدالله مسـتوفیترین آثار از معروف ،القلوبنزههو  ظفرنامه تاریخ گزیده،است. 

انسانی از جغرافیا و شـرایط  هبه تأثر جامع آنها یابیم کهروشنی درمیبه ،تأملی در آثار این دو متفکر

با شمال آفریقـا  ،ایران یدر حالی است که جغرافیاي طبیعی و انسان ،محیطی، سخت معتقدند. این

ن نیـز در ایـن دو سـرزمین تفـاوت دارد. سـیر تـاریخ و تمـد ،در همان حـال .بسیار متفاوت است

هاي علاوه بر اشتراکات، به تفاوت که لازم است ،هاي این دودر بررسی دقیق آرا و اندیشه ،روازاین

    دو نیز پرداخت. بنیادین در نگرش و روش علمی آن

  خلدون و حمدالله مستوفیرویکرد روشی و تعقلی ابن

از  ،خلـدونابنوران و دانشمندان است. ینه در میان اندیشهبودن و نبودن تاریخ، نزاعی دیر علم

وران مسلمان است که به تفکر و تعمق در واقعیات اجتماعی عصـر خـویش اهتمـام اندیشه دودعم

ن نیسـت کـه آبـه معنـاي  ،اي از نگرش انتزاعی محض فاصله گرفـت؛ امـا ایـنورزید و تا اندازه

کلی از علوم عقلی، کلی، منطقی به ،ماعی خودتریخی و اجتا هخلدون در فرایند بررسی و مطالعابن
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شـمرد. بـه اصالت دادن به مفاهیم کلی را مـردود مـی وي و روش قیاسی غفلت کرده باشد؛ بلکه

و شایسته مطالعـه  ،علم هرا در محدود یشاو موضوعات تاریخی و اجتماعی عصر خو ،همین علت

شـد. ارزش شـمرده مـیو بـی اهمیـتبـی ،دیگردانست؛ امري که از سوي متفکران و بررسی می

خلدون به علم بـودن تـاریخ اعتقـادي برخلاف بسیاري از متفکران اسلامی، مستوفی نیز همانند ابن

دود عـاز م ،حمداللـه مسـتوفیکنـد. یـاد مـی» علـم تـاریخ«راسخ داشـت و از تـاریخ بـا عنـوان 

بــه جامعــه داشــت و صــرفاً اقتصــادي و ادبــی  ـپژوهشــگرانی بــود کــه رویکــردي اجتمــاعی 

او  کـه شایان توجه است د.دانمیمورد لحاظ قرار گرایی نسبی را گرایی و عقلگرایی، نخبهقهرمان

تـر از و مهـم ،منابع مکتـوب و شـفاهی همحور بودن تاریخ، اعتقاد داشت و بر پایبه علم و موضوع

رسـی بـه اسـناد و مـدارك شغل دیـوانی و دست هواسطهمه بر اساس مشاهدات خود، همچنین به

وند، (محمدي و آدینهبر جاي گذاشته است  یشعصر خو هدربار را دولتی، منبعی عظیم از اطلاعات

اکثر اوقات شریفه... به مجالست با اهـل علـم و «گوید: او خود در این خصوص می ).151: 1393

بخشـی  )4: 1362(مسـتوفی قزوینـی، » .خصوصاً علم تاریخ مشـغول بـوده اسـت ،مباحثت علوم

تـوان مـی ،این افـراد تریناند و از مهمایلخانان را دیوانیان شکل داده هنگاري در دورازحیات تاریخ

  ).151: 1393، وند نهیآد(محمدي و به حمدالله مستوفی قزوینی اشاره کرد 

 بـا همقایس در انتقادي تحلیل نداشتن علت به ،مستوفی نگاريتاریخ بینش و اندیشه ،طرفی از

 و باورانـهشریعت نگاه از اثرپذیري و فلسفه و عملی حکمت و عقلی علوم کارنگرفتنبه خلدون،ابن

 اهمیـت بـا وجـود. اسـت نگاريتاریخ و تاریخ به تیسنّ رویکرد از نمادي حوادث، به گرایانهمشیت

ــار ــاکنون متأســفانه ،مغــول هدور در خصوصــاً ،مســتوفی آث ــانعجامع تحقیقــی و بررســی ت  از وم

تـوان از مسـتوفی را مـی ).151: 1393 ونـد، آدینه و محمدي( است نگردیده معمول پژوهشگران

پیـدایی  ،در ایـن دوره کـرده اسـت. گذار یـاد هاي دانست که طباطبایی از آن به دورمورخان دوره

» شـهريایران هاندیش«اي و تجدید قلمروي ، تدوین حماسه»پرستی (باستانگرایی)میهن«آگاهی 

مسـتوفی برخلـاف دیگـر مورخـان و  ).296-297: 1385یران را به همراه داشت (طباطبـایی، در ا

 ،دانـد و ایـنمـی ،شاید به تأسی از محدثین، خود را ملزم به ذکر منابعی که از آنها بهره برده است

القلـوب، تـاریخ گزیـده، ظفرنامـه و نزهـه هاهتمام وي به رعایت امانت است. او در مقدم ايبه معن

هرست تمام منابع را ذکر نموده است. آثار او از نثري ساده و روان برخـوردار و عـاري از واژگـان ف

نگـاري مهم تـاریخ هغریب است و سبک نگارش وي، آثار او را از مشکل پیچیدگی که از مشخص

مـردم  هدر عصر مغول است، محفوظ داشته است. او رسالت خویش را در آگاهی بخشیدن به عامـ
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  و شاید به همین دلیل نیز سعی در نوشتن آثارش به فارسی داشته است. داند می

  هشتم هجري قمري هجهان اسلام در سد

هـاي در قرن هشتم، سراسر جهان اسلام متلاطم و پُرآشـوب بـود. مصـائب بازمانـده از جنـگ

دن هـا و حاکمـان، فرهنـگ و تمـوقفه و رو به تزایـد دولـتهاي بیو رقابت صلیبی، ایلغاز مغول

هاي بـزرگ و کوچـک در هاي مداوم قدرتاسلامی را به مرز زوال و فناي مطلق رسانده بود. نزاع

هاي حفصی، مرینی و زیانی، میان دولت شدهچندپارهایلخانی و آفریقاي شمالی  هپس از دور ایرانِ

بـود مایه مشابهت و همگونی شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي آن دو مرکز جمعیتی 

تمــامی  ه، آرزو و دغـدکننــدهنگرانرهـایی از شــرایط هولنـاك و  .)104-107: 1381(باسـورث، 

جغرافیـا بـا دو هـدف و انگیـزه  هبـه مقولـ، اندیشمندان بود. هر دو متفکر موضوع پژوهش حاضـر

ن وهوایی و میـزابر آن است تا با پرداختن به جغرافیا و شرایط آب ،خلدوناند. ابنمتفاوت نگریسته

تأثیر آن بر روح و روان آدمی و تشکیل اجتماع انسانی، به تبیـین جوامـع و اجتماعـات بشـري بـا 

هـا را همـوار دوام و بقـاي تمـدن ،هاییبا طرح نظریه هو سعی داشت بپردازدسبک و خوي قبیلگی 

 عمران، عصبیت، بـدویت :آفرینش یا توسل به مفاهیمی چونرا سازد. او راه نیل به اهداف خویش 

ی سیاسی، اجتمـاعی و فرهنگـی کپارچگداند. حمدالله مستوفی نیز حفظ وحدت و یو حضارت می

ایران و رهایی از فروپاشی بیشتر ایران در دوران پس از تازیان تا تاتـار را در اسـتعانت بـه مفهـوم 

یی بـا احیـاي مرزهـا نمایـدشهري، سعی میه مفهوم ایرانداند. او با اهمیت بخشیدن بجغرافیا می

 الفت و همدلی میهنی را که مانع از پراکندگی و واگرایی شود، ایجاد نماید. نوعیباستانی ایران، 

  »آفریقاي پس از موحدون«خلدون و مفهوم ابن

 که در حدفاصل ایـران و شـمال آفریقـا واقـع است محل استقرار دولت مملوکان ،مصر و شام

بـر  کمـی تـأثیر سیاسـی ،ما این کشور آفریقاییشده و همواره داراي دولت و مدنیت بوده است؛ ا

مملوکـان بـر مصـر فرمـانروایی  ،خلـدونشمال آفریقا در قرن هشتم داشته است. به روزگـار ابـن

در زیر فرمـان خـویش داشـتند.  را ایوبیان و قبل از آنها هم فاطمیان، مصر ،کردند. پیش از آنمی

هاي صلیبی کـه در فلسـطین لمانان در جنگهاي مسپیروزي با وجودچهارصدساله،  هطی این دور

سیر اوضاع به زیان مسلمانان بود. این امـر در ابتـدا  ،جریان داشت، در اندلس (اسپانیاي مسلمانان)

بربرهاي صحرانشین شمال آفریقا را بر آن داشت که تحت تأثیر اعتقادات اسلامی و نیـز تعصـبات 
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  بند. به کمک مسلمانان اسپانیا بشتا ،شیاي خوقبیله

جنبش مرابطون که ناشی از اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی مغرب بود، پدیـد  ،بدین ترتیب

یافت؛ اما طـولی نکشـید کـه آنهـا بـا  انگیزي دستهاي شگفتبه پیشرفت نیز خیلی سریع وآمد 

 ،پیمودنـد. ایـن امـرررونق اندلس، راه ضعف و زوال را دستیابی به قدرت و سکونت در شهرهاي پُ

بـار دیگـر  ،نتیجـه به مسیحیان اسپانیا فرصت داد تـا حملـاتی را علیـه مسـلمانان ازسـرگیرند. در

بربرهاي شمال آفریقا در جنبشی به نام موحدون گرد هم آمدنـد و بـه اتکـاي اعتقـادات دینـی و 

 ؛پا به میدان گذاشتند و مسیحیان را عقـب راندنـد ،تعصبات و وحدت قبایلی و همت صحرانشینی

شهرنشین و مرفه شدند و سستی گرفته و قلمرو دولتشان تجزیـه شـد و  ،خود هنوبینان نیز به اما ا

). جـاي 101: 1381میلادي بـود (باسـورث،  1269هجري قمري برابر با  667در حدود سال  ،این

در  )م1228-1574/ق625-982(حفـص بنـی :هـايهایی از بربرها به نامدولت موحدون را دولت

در مـراکش  )م1196-1465/ق592-869(در الجزایـر و مرینـی  )ق637-962(ان زیـتونس، بنی

-هایی چندان باثبـات و قدرتمنـد نبودنـد و بـراي دیـواناینان دولت .)107-104گرفتند (همان: 

هـایی دانسـت، دولـتاصلی کار خود مـی همایخلدون که نظم و انضباط را دستسالاري چون ابن

همـان سرنوشـتی داشـتند کـه  ،برآمده از صحرا هاي قبایلیِاین دولتآمدند. آل به شمار نمیایده

  . از آن برخوردار بودند هاي پیشیندولت

گیري از عصبیت بود؛ فرآیندي که گرایش به شهرنشینی و رفاه و فاصله ،هاسیر عمومی دولت

 هیـن تجربـشد. ازوال مرابطون و موحدون را یادآور میهاي روبهبراي آنها همان سرگذشت دولت

طورکلی سراسر تاریخ جهان اسلام که در آن تـأثیر صـحرا، قبایـل، تاریخی چند قرن گذشته و به 

شناسـی اصـلی ادراك تـاریخی و جامعـه همایـبن بود،مشاهده  قابلدیانت، دولت و شهرنشینی را 

هـا و اطآید؛ ادراکی که با قواعد منطـق اسـتدلالی او همـراه شـده و اسـتنبخلدون به شمار میابن

یافته در کتـاب مقدمـه را پدیـد آورده اسـت. سـیر جغرافیـایی تحولـاتی کـه هاي انعکاساندیشه

 هـا یکسـان بـاقیشمال آفریقا بود که قـرن هآنها اندیشیده بود، صحراي گسترد هخلدون دربارابن

ود فـرو سان ریگ روان، شهرهاي پراکنده در حدفاصل ساحل مدیترانه و صحرا را در خـمانده و به

و  ،عصبیت قبایلی و پیروزي بر شـهر هواسط هجوم بربرهاي متحد مقتدر به ،برد. همین فرآیندمی

را بـه دنبـال  موج بعـدي حملـات صحرانشـینان ،از آنو پس  نشدن آناو مرفهی سپس شهرنشین

خـود را بـراي رسـیدن بـه  هشـرایط جغرافیـایی اندیشـ هخلدون مجموعـابن ،. بدین ترتیبداشت
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نـه یـک جغرافیـایی  ؛کنـدپیگیري می ـ که رهیافتی فلسفی داشته باشدچنان ـ نتاجی منطقیاست

بـدان معنـا بـود کـه بـراي  ،خود داشته باشد. این و روایت مخصوصی را ازآنِ که گذشته را خاص

مـدنظر بـوده اسـت تـا مـدنیتی مبتنـی بـر  بیشـتر ،خلدون رسیدن به مدنیتی پس از بربریـتابن

  آمد. ی که لاجرم از تاریخ می؛ هویت»هویت«

خلدون به پیروي از بسیاري از متفکران و پژوهشـگران، نقشـی بنیـادین بـراي جغرافیـا در ابن

بطلمیوس و در دنیاي اسلام، مسـعودي و  ،گیري جوامع بشري قائل است. گرچه پیش از ويشکل

لین دانشمند مسلمانی است کـه اوّ ،خلدوناند؛ اما ابنالصفا، متعرض این موضوع شدهویژه اخوانبه

هـا، گانه را بر حیات فردي و جمعی انسانهاي هفتبه صورتی جدي، موضوع جغرافیا و تأثیر اقلیم

سـنگ از اثـر گـران )صفحه 82( توجهیکه حجم قابلنحويبه  ؛عمیق خود قرار داده همطالع مورد

درك صـحیح فراینـدهاي  ).82-164: 1336خلدون، خود مقدمه را بدان اختصاص داده است (ابن

نمود، فریقا و فهم تحولات مستمري که در آن منطقه رخ میآسیاسی، اجتماعی و اقتصادي شمال 

گیـري و ررنـگ در شـکلخلدون که براي عامل جغرافیـا نقشـی پُاي به نظریه ابنمطمئناً تا اندازه

  ها قائل بود، وابسته است.تکون جوامع و تمدن

  ر در فرایند ظهور و سقوط جوامع انسانیثؤعاملی م ،جغرافیا

نگاري اسلامی ظهـور یافتـه و پرداز در ساحت تاریخخلدون در کسوت یک اندیشمند نظریهابن

و  کنـد نیها را تبیفرایند طلوع و غروب دولت ،شمولقواعدي متقن و جهان هعرض بر آن شد تا با

 هایی را ارائـه داد کـه بـا آنچـهاو نظریه. گرددالوقوع دولت اسلامی قریب مانع شکست و فروپاشی

  ارائه دادند، بسیار همانند بود.  معتقدان به جبرگرایی تاریخی بعدها

هـا، آیـد، یکـی از پاسـخها به میان میوقتی بحث از چرایی تنوع اخلاقی موجود در بین انسان

محیطی است کـه بـا  مربوط به رابطه علّی و معلولی بسیار قوي میان اخلاق و شرایط جغرافیایی و

قوي میان اخلـاق و شـرایط  هتوجه به تعریفی که از جبرگرایی ارائه شد، نظریاتی را که بیانگر رابط

خلـدون، ابـن :نـی هماننـدامکتب جبرگرایـی بـه شـمار آورد. متفکر ءتوان جزجغرافیایی است، می

ــان جغرافی از برخــی و )Herder( ، هــردر)Montesquieu( منتســکیو ــزل همچــون:دان  رات

)Rates(ـــوریس ـــام م ـــمپل)William Morris( ، ویلی ـــانتیگتن )Semple( ، س  و ه

)Huntington( کاونـدي و شـاددل، اتوان از معتقدرا می) 1392ن این نظریـه بـه شـمار آورد :
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آرا و نظریـاتی  ،ها پیش از متفکران مزبورخلدون قرنباید متذکر شد که ابن ،در این خصوص ).92

هـاي مکتـب جبـر محیطـی شباهت و قرابت فراوانی با مضامین مندرج در تئوري را بیان نمود که

زمین، جغرافیا و تأثیرات عوامل جغرافیاي بر جسـم و  هخلدون در خصوص سیارابن هداشت. اندیش

    توان به شرح ذیل تبیین نمود:روح آدمی را می

 ؛دانـدیی مـیهـاي جسـمی و روحـی انسـان را محصـول محـیط جغرافیـاخلدون، ویژگیابن

گویـد: کنـد. او مـیاهمیـت تلقـی مـیو بـی زینـاچ، مسئلهکه حتی تأثیر وراثت را در این نحويبه

یـا  ن، خواه شـمالگویند مردم فلان منطقه معیّکسانی را بپذیریم که می هت که نظریسدرست نی«

نیا وجـود باشند، واجد خصوصیاتی هستند که در آن جنوب، چون از نسل فلان شخصیت معلوم می

رو اي را بـه هـیجهاي چهـره. چنـین عقیـدهداشته است؛ از قبیل زندگی یا مذهب یا خطوط نشانه

و منـاطق،  کائنـات عیطبـااز اغلـاط گروهـی اسـت کـه از  ،توان تعمـیم داد؛ چـه ایـن پنـدارنمی

   )161: 1336خلدون، (ابن» .خبرندبی

هاي دور از اعتـدال، مقایسه با ساکنان اقلیمهاي معتدل، در ساکنان اقلیم ،خلدونابن هبه عقید

هـاي دور از اعتـدال، ترند و ساکنان اقلـیمتر و مستقیممتعادل ،حیث جسم، رنگ، اخلاق و ادیان از

نزدیک به خوي جانوران اسـت  ،احوال، بسی از اعتدال دورند و اخلاق آنان، چون این گروه ههم بر

بر انسـان  را اجتماعی ـ شرایط سیاسی نوعی دیه و صحرا،با ،به نظر او ).156: 1336خلدون، (ابن

این است که انسـان سـاخته و  ،اصل قضیه«نماید که با محیط شهري، متفاوت است. تحمیل می

: 1336خلـدون، (ابن» . نه فرزند طبیعت و مزاج خودش... و ؛باشدمانوسات خود می فرزند عادات و

142-241(  

دانـد. خاکی را متأثر از دما و حرارت می هکر ه،گانطبیعی هفتخلدون تقسیمات ابن ،در حقیقت

تمـدن و سر، شاد، وحشی و بیل و دوم را به سبب گرماي هوا، افرادي سبکهاي اقلیم اوّاو انسان

ن اقالیم ششـم و هفـتم را بـدون اداند و ساکنپوست میدور از دین و بدون الفت با یکدیگر و سیاه

ی را بـه علـت و جملگـکنـد توصـیف مـی دپوسـتیو سفي وحشـی رادافتمدن و دانش و دین و 

ن اقـالیم سـوم، ادانـد؛ ولـی سـاکندر اقالیم دور از اعتدال، افرادي معتدل و عادي، نمی شدنواقع

را افرادي متمدن و متفکر، هنرمند و اهل اقتصاد و سیاسـت و علـم و ادب دانسـته  پنجمچهارم و 

  ).158: 1336خلدون، (ابن اندشده واردا که حتی پیامبران الهی نیز بر آنه

 هاسـت. پـس از غلبـ شـده بسـتهنشـینی در زندگی بادیه ،تمدن هخلدون باور دارد که نطفابن
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شهرنشـینی،  هشود و پس از چیـره شـدن روحیـنشینان و تشکیل حکومت، تمدن شکوفا میبادیه

آشکار شد کـه پدیدآمـدن «گوید: ن میخلدوگردد. ابنزایل و نابود می جیتدربهنشینی بادیه هروحی

» تمـدن اسـت هها اسـت و بادیـه، اصـل و گهـوارمقدم بر ایجاد شهرها و شهرستان ،نشینیبادیه

ــن ــدون، (اب ــاره ).235-236: 1336خل ــت:  وي درب ــد اس ــهري معتق ــان ش ــیات مردم خصوص

 ورنـدغوطهو نعمـت ی و ناز پرستتجملها و عادات که پیوسته در انواع لذت رونیازاشهرنشینان، «

گیرند... پس آشـکار شـد کـه فسـاد در میـان آورند و شهوات دنیوي را پیشه میو به دنیا روي می

: 1336خلـدون، (ابـن» .زکـاران را دوسـت داردهیکمتر از شهرنشینان است و خدا پر ،نانینشهیباد

238-237(   

خلـدون از آن غـرور ابـن خلـدون اسـت. مـراداز سوي ابن شدهارائه هترین نظریمهم ،عصبیت

قبیلـه را اراده  یـا با تعصب به یک قـوم توأمقومی، وفاداري به خون، اصل، نسب و احساس تعلق 

عنوان حمیت قومی و روح جمعی موجود در یک قوم و قبیلـه و اصـل توان از آن بهکند که میمی

و  ،و تسـلط بـر دیگـرانتوان دفاع از یک قبیله و رسیدن به حکومت  ،خلدون. ابنکرد ادو نسب ی

دعوتشـان  داند. او حتی موفقیت پیامبران الهی را در انجـامنیز فرمانروایی را محصول عصبیت می

عموم و اکثریت مردم را بـدان  ،آن هلیوسبههر دعوتی که باید «گوید: مرهون عصبیت دانسته، می

صـحیح آمـده اسـت کـه  در حدیث ،که گذشتواداشت، ناچار باید متکی به عصبیتی باشد و چنان

ي دارشـتنیخوارجمندي و  ،مگر آنکه در میان قوم خویش ؛انگیختینمهیچ پیامبري را بر وندخدا

ایجـاد  هدانـد و آن را لازمـنقش عصـبیت را محـوري مـی ) وي311: 1336 خلدون،(ابن» .داشت

غرافیـایی شمارد. نیز تداوم روح عصـبیت را بـا نـوع زنـدگی و محـیط جحکومت و تداوم آن برمی

نشـینی بـه زنـدگی شهرنشـینی ها از زندگی بادیـهانسان هراندازه که داند و معتقد استمرتبط می

قـدرت و حکومـت، تضـعیف  هروح عصـبیت یـا موتـور محرکـ ،گرایش پیدا کنند، به همان اندازه

  گردد.می

دانـد و افیایی میخلدون اخلاق، رفتار و روحیات جوامع انسانی را متأثر از اقلیم و شرایط جغرابن

. او براي انسان ساکن در شمردیبرم ی راهایی مخصوصبراي ساکنین هر اقلیمی اوصاف و ویژگی

اقلیم گرم، سرد و معتدل و یا انسانی که در محـیط بادیـه و صـحرا و بیابـان و یـا شـهر و روسـتا 

سـان از هریـک از اي قائل است. او اعتقاد دارد کـه بـه هـر مقـدار انکند، اوصاف ویژهزندگی می

از صفات و خصوصیات محیط جدید برخـوردار  ،ها فاصله گرفته و به محیط جدید خو بگیردمحیط
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گیـرد و آنـان را به باد انتقاد مـی داًیشد). او شهرنشینان را 157-153 :1336خلدون، شود (ابنمی

نان را بـه داشـتن صفحاتی متعدد از مقدمـه، شهرنشـی داند. او طیّجامع جمیع معایب و مفاسد می

 و جـویی، ناپـاکیگـویی، تمتـعلاقیدي، جبن، کاهلی، حقارت، دنائـت، رذالـت، دروغ :ی نظیرلیرذا

چنان با شهرنشینان سر ناسازگاري دارد که مردمانی را که در محـیط عصمتی متهم ساخته و آنبی

از گـروه  ،عکسبـهدانـد... هاي عیب و زشتی میمجسمه اصولاًکنند، عمران حضري رشدونمو می

ها را مظاهر سلامت نفس، نیـرو، کند و آننشینان ستایش میمتعلق به عمران بدوي، شبانان و کوه

  ).143-144: 1385دامنی قائل است (لاکوست، شجاعت، استقامت، شرافت، عصمت و پاك

کی دهد: سـبخلدون در مقدمه ادامه میابن ،میان عوامل محیطی و حیات انسانی باره رابطهدر

رقص و  هپوستان دیده است. آنان شیفتاندازه را هرکسی در سیاهسري و شادي و طرب بیو سبک

بـه ابلهـی و  ،جهـان هدارد و در همـمـیاند و هر ساز و آهنگی، آنان را به رقص و طرب واپاکوبی

در  آرزوي وحدت و وفاق و بازیابی هویت ایرانی که ).162: 1336خلدون، اند (ابنحماقت موصوف

 هدوران حاکمیت امویان و عباسیان در محاق فرو رفته بود، سبب اصلی توجـه و اهتمـام بـه مقولـ

اللـه کـه جغرافیا از سوي متفکران و مورخان عصر ایلخانی گشت. پس از خواجه رشیدالدین فضـل

نـش اي اسـت کـه در دالـین نویسـندهاوّ ،د، مستوفیناش از تطاول زمانه در امان نمااثر جغرافیایی

خـود در آغـاز تـألیف  ،القلـوب بـه فارسـی تـألیف نمـود. مسـتوفیهجغرافیا اثري را بـه نـام نزهـ

 اش به خـوانشِدارد. او در خلال بیان علاقهالقلوب، سبب نگارش این اثر جغرافیایی را بیان مینزهه

بیـان  ،خـاکی هها و دیدن شهرها و نقـاط مختلـف کـرهاي جغرافیایی و گردش در سرزمینکتاب

  دارد: می

ها از آنها حظ و لذتی زبانبه زبان عربی است که عجم ،آثار پدیدآمده در دانش جغرافیا هعمد«

برند و نیز وصف تکوین کانیات و ایجاد موجودات و خلقت مخلوقات علـوي و سـفلی و شـرح نمی

و ذکـر  ربع مسکون و کیفیت موالید ثلاثه و کمال وجود انسـان و وصـف صـورت و معنـی ایشـان

چگونگی ایران و شرح تاریخ عمارت بلاد و ولایات آن و محصـول ارتفاعـات و طبـایع و اشـکال و 

ادیان سکان هر دیار و مخارج آنها و عیون و آثار و حیثیت بحار و قفار و جبال و سـهال و کیفیـت 

یـک از هـیچ ،معادن و کمیت مسافات و فراسخ طرق و تقریر عجایب و تحقیق غرایب آن به تمام

آمد و از آن نیـز بعضـی قاصـر بـود و در جایی می ،بلکه هر وضعی از این اوصاف ؛شودمعلوم نمی

اگر این اوصاف به زبان پارسـی در  ،واقفی ،دوستان درخواست نمودند که چون بر احوال اکثر ایران
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ن را همگنـا ،نس اصحاب را شمع شود و چون به تمام در قید کتابت آیداي رود، مجلس اُمجموعه

  ) 30-31: 1336(مستوفی،  .»از آن فرح زاید

 کـرده تنظـیم جلـد یک در مقاله سه و) مقدمه و دیباچه شامل( فاتحه یک در را کتاب مؤلف،

 و ؛انسـان ذکـر در: دوم مقالـه حیوان؛ و نبات و معدن ثلاثه موالید تکوین ذکر در: لاوّ مقاله .است

 کتـاب .دارد اختصاص سوم مقاله به فقط ،حاضر کتاب .بقاع و ولایات و بلدان صفت در: سوم مقاله

 : ه استگردید تقسیم بخش چهار به وشده  شروع سوم هبا مقال ،القلوبنزهه

 در دوم قسـم اقصـی، مسـجد و شـریفین حـرمین ذکر در لاوّ قسم قسم، چهار در سوم همقال

 ذکـر در ،سـوم قسـم و اسـت مخلـص و مقصـد و مطلع بر مشتمل خود و زمینایران احوال شرح

 ذکـر در ،چهـارم قسـم و انـد،نهاده بنـا را آن ایرانـی حکـام اما ؛نیست ایران جزء که است بلادي

 در ،اثـر خاتمه. است ابنیه عظمت از و است مسکون ربع ولایات دیگر در که مشهور عالیه عمارات

 در آنچـه از بیـرون و بحـر و بـر در و اسـت مسـکون ربـع ولایات سایر در که است عجایبی ذکر

 فهرسـت و هاسـوره و هـاکتاب و کسان هاىنام از ،مفصل فهرست دو پایان در .است زمینایران

کتـاب اصـلی  29از حـدود  ،حمدالله مستوفی جهت تألیف این اثر .است شده ذکر هاجاى هاىنام

 :جملـهز ا ،هـا و مردمـانارائه اطلاعات جامع و فراگیر در مورد شهرها و سرزمین بهره گرفته است.

قنـوات و  هآب و مسئل ازشهرها، اوضاع اقتصادي و تجارت، زراعت و کشاورزي، استفاده  هتاریخچ

ها و کاریزها، خصوصیات جمعیتی و مذهبی و نژادي اخلاق و عـادات مـردم، حصـار و بـارري چاه

هـاي مشهرها و مساحت آنها، سطح درآمد هر شهر و مالیات دیوانی، آبادانی و ویرانی شـهرها، نـا

شـده و ساخت بناهاي شهري و مصالحی که اسـتفاده مـی ههاي مغولی، شیومختلف شهرها و نام

  اطلاعات دیگري از این دست.

  شهري ایران هاندیش حمدالله مستوفی و مفهوم

دسـت شـده بـود، در سالاري کارکشته و محققی چیرهدیوان ،در شرایطی که حمدالله مستوفی

نظم و نظام دولتی مغولی ایلخانان از هم فروپاشـید و بـه  ،بهادرخان ق با مرگ ابوسعید736سال 

مدعیان قدرت که بیشتر سرکردگان قبایـل صحرانشـین تـرك و تاتـار بودنـد،  ،مدت بیست سال

تهاجمـات  هحـدود هشـتاد سـال از دور ،وتاز خود ساختند. این هنگامسراسر کشور را عرصه تاخت

 هگذشـت و طـی چنـد دهـران و نـواحی پیرامـون آن مـیق) در ایـ616-656مغولان ( هسالچهل
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رتلاطم، سرانجام صحراگردان مهاجم در ایران ساکن و مسلمان شده بودند. زنـدگی شـهري نیـز پُ

مهارشـده پـا بـه عرصـه  قبایل و اشرافیت مغولیِ ،ق736گرفت؛ اما پس از سال آرام رونق میآرام

تلاش و کوشش دبیران ایرانی براي ثبات و آبـادانی  آنچه با رقابت با یکدیگر گذاشتند و بسیاري از

کـم نقصـان یـافتن منـابع ). کم133: 1386خوش زوال ساختند (اشپولر، صورت گرفته بود، دست

گیـري از شـهریان در سوي دراختیارگرفتن شهرها و بهره را به ناقتصادي و انسانی این قبایل، آنا

نیافت تـا شـرایط ثبـات  ر عمر حمدالله مستوفی ادامهدیگ ،منازعه بر سر قدرت کشاند. این هنگام

جلـایر در عـراق عـرب را و آل ،جنوبی ایران همظفر در نیمکه دولت آل را ق657هاي پس از سال

ماننـد تـاریخ  ،پدید آورده بودند، شاهد باشد؛ اما عجیب آنکه حمدالله مستوفی در آثار قلمـی خـود

 ههـاي حملـپردازد که در سالبه صدماتی می ،ي این دورانهاالقلوب، بیش از خرابیگزیده و نزهه

زمـانی  ،که در اشاره بـه ایـن صـدماتشده بود؛ چنان ل قرن هفتم به ایران وارداوّ همغولان در نیم

 :دانستبراي بازسازي آن لازم می را طولانی

قرار نرود کـه  وداد باشد، جهان با آنو اگر تا هزار سال دیگر، هیچ آفتى و بلایى نرسد و عدل«

 ).582: 1364 (مستوفی،» .وقت بود در آن

کنـد، بـا ایـن واقعیـت اي نمـیهاي پایانی روزگار خویش نالـهاینکه حمدالله مستوفی از سال

دست شدن شـهرها میـان آنهـا، بهجدال میان قبایل صحرانشین و دست وجود همراهی دارد که با

بـود؛ زیـرا در » زمـینتوران«در برابر » زمینایران«همگی در یک فضا به هم نزدیک بودند و آن 

فرمانروایی مغولـان روسـیه را  ،فرزند چنگیزخان ،هاي داخلی در ایران، خاندان جوچیهنگام جدال

یک نوبـت در قـرن هفـتم  ،). این حمله86 ور شدند (همان:زمین حملهبر عهده داشتند و به ایران

سـالاران ایرانـی کـه لشـکر ایلخانـان را ی و دیـوانجویـان قبـایلجنگ هبود که هم هجري قمري

ق 756ازآن نیز ادامه یافت. بـا آنکـه در سـال پس ،به مقابله شتافتند. این تهدید ،دادندتشکیل می

گـري گـرم شـد؛ خانـدان بار نیز تنور مدافعـه این ،بار دیگر از توران به ایران تهاجم صورت گرفت

براي دفع نیروهاي خاندان جوچی، بـه آذربایجـان لشـکر ، درانمظفري نیز که بر فارس فرمان می

زمین تـا آن انـدازه از ثبـات دهد که یک واحد جغرافیایی به نام ایرانکشیدند. این وقایع نشان می

تعارضات داخلی، علیه عناصر غیـر ایرانـی  با وجودهویت و تشخیص موجودیت برخوردار است که 

زمین که مـورد توجـه جـدي جغرافیاي ایران ،روبند هستند. ازاینقلمرو ایلخانان بدان پای ،و تورانی

هـاي پایـانی عمـر خـود ظرف تمامی تحولات سـال آن را حمدالله مستوفی است، واقعیتی بود که
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نژاد آریـایی، بـا اسـتقرار در فلـات ایـران و اهمیـت بخشـیدن بـه بخشید. دید و بدان معنا میمی

نظام معیشتی دهقـانی، آیـین  هاي اساسی هویت ایرانی را بر پایهشهر، پایهجغرافیاي سیاسی ایران

 ؛)31 :1381زرتشتی و نظام سیاسی تحـت فرمـانروایی پادشـاهان فرهمنـد شـکل داد (بهرامـی، 

محیط جغرافیـایی آن ملـت اسـت و  هزایید ،نخست ههویت ملی هر ملتی، در درج ،دیگرعبارتیبه

  ).311: 1381مجتهدزاده، یرانی است (فلات ایران، بدون تردید گاهواره هویت ا

اخلـاق و دیـن همچـون  هاعتقادي است که در حـوزنگاه مستوفی به ایران، نگاه مسلمان پاك

اند، به اسلام وفادار اسـت؛ امـا ایـن هاست با آیین و ایمان خو گرفتهسایر ایرانیان مسلمان که قرن

دهـد. اسـتان را مـورد توجـه قـرار مـیشـهري ایـران بسیاسی ایران هنگاه از منظر سیاسی، اندیش

 هبـه اندیشـ ،زمـینهـاي فرهنگـی و سیاسـی مفهـوم ایـرانلفـهؤمستوفی در ظفرنامه با تلفیق م

مرزهـاي ایـران فرهنگـی بـا ایـران سیاسـی  ،آورد. از نظـر اوشهري ایران باستان روي مـیایران

د و ارث، هنـر و گـوهر خـردورزي فره ایزدي، نـژا :هایی نظیرداشتن ویژگی ،رواند. ازایندرآمیخته

حتـی ایـن پادشـاه بیگانـه ممکـن اسـت از  ؛براي حاکمیت سیاسی بر ایران ضرورت اساسی دارد

حاکمیـت بـر بهتـرین  ،تورانیان، یعنی عموزادگان ایرانیانی باشد کـه هـدفش از تسـلط بـر ایـران

بـه دنبـال  ،مدارشریعت مورخی ه). او به مثاب14: 1388نژاد، سرزمین خواهد بود (آقاجري و فضلی

باید تلـاش او را در بـازپردازي هویـت  ،پیوند دادن هویت ایرانی با هویت اسلامی است. در حقیقت

باسـتانی  هاي به مظاهر و افتخـارات گذشـتنگاه ویژه ،سوایرانی، تلاشی دوسویه دانست. او از یک

دهـد. در تعـالیم آن نشـان مـیسرزمین ایران دارد و از سویی دیگر، توجهی ژرف به دین اسلام و 

 ،آمیـزد. بـه همـین دلیـلایرانـی، آن را بـا دیـن اسـلام در مـی هاو ضمن حفظ مفاخر گذشت ،واقع

 عصـر تـا ایران شاهان به آن چهارم باب و ،پیامبران هگزیده را دربار تاریخ از لاوّ مستوفی باب

  اختصاص داده است.  مغول

انـد کـه در شـاهنامه بـر سـرزمین کهـن و هایینام ،یرانزمین و اشهر، شهر ایران، ایرانایران

ترکیب جدیـدي بـه » زمینایران«شود. هاي اسطوره تا ظهور اسلام اطلاق میناقدیم ایران، از زم

» کشـور«به معناي نخستین آن، یعنی  ،»شهر« هاست. کلم» شهرایران«فارسی نو، از تعبیر کهن 

زمـین مراد از ایران ،). بنابراین3: 1378است (کراوولسکی،  تغییر یافته» زمین« هبه واژ ،»ملک«یا 

اعـراب مسـلمان بـه  هکـه بـا حملـ است ايشهر، سرزمین یا کشور ایران است. ایران، واژهو ایران

 هخلافـت اسـلامی، بـه بوتـ هحکومت ساسانی و انقراض آن و پیوستگی ایـن سـرزمین بـه گسـتر
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نام ایران تا قبل از تشـکیل حکومـت بنابراین، شکل داد.  و به دارالاسلام تغییر سپرده شد فراموشی

  ایلخانی، به صورت محدود مورد استفاده قرار گرفت.

هخامنشی گرفتند و بر این سـرزمین » ایراناي«(کشور ایران) را از » شهرایران«نام  ،ساسانیان

هنـگ اسـت بلکـه یـک مفهـوم و یـک فر ؛تنها نام یک کشـور نیسـت ،»ایرانا«نهادند. ایران یا 

  ).16: 1385(مجتهدزاده، 

با هجوم تازیان و تصرف ایران که با سقوط دولت دیرپا و وسیع ساسانیان همراه بـود، مفهـوم 

براي چنـدین سـده تـداوم  ،شهرشهر نیز در محاق فراموشی فرورفت. فراموشی مفهوم ایرانایران

خلافـت  هخفقان ناشی از سلط وجود باسراي ایران، فردوسی یافت تا اینکه شاعر بلندآوازه و حماسه

 ،شـهري را فـراهم سـاخت. پـس از ويایـران هنام ایـران و اندیشـ ياحیا هعباسی، بار دیگر زمین

شـهر سـعی وافـري دوستانی بود که در بازآفرینی مفهوم ایـرانایران هجمل الملک نیز ازنظامخواجه

گیري از فرصـتی ن عصر ایلخانی با بهرهوران و مورخااندیشه ،کرد. پس از خواجه و با تأسی از وي

عباسی فراهم آورد، بار دیگر با جد و جهدي تمـام بـه تـرویج نـام و  هکه سقوط خلافت پانصدسال

حمدالله  و الحضرهالله، وصافرشیدالدین فضلشهر پرداختند. عطاملک جوینی، خواجهایران هاندیش

بیشترین تلاش را مصـروف داشـتند  ،خصوص شوران فعالی بودند که در اینیاند هجمل از ،مستوفی

  ). 51: 1382؛ اللهیاري، 87: 1382زاده، ؛ حسن273: 1382(بیانی و دیگران، 

 ،کـه گذشـتهمچنـاناللـه پـرورش یافـت. در مکتـب رشـیدالدین فضـل ،حمدالله مسـتوفی

. او بردکـاربیشـترین تلـاش را بـه ،هویت ایرانی يمتفکرانی بود که جهت احیا در شماررشیدالدین 

ایلخانی را به مرزهاي عصر ساسانی نزدیـک سـازد. طبیعـی  هسعی نمود که مزرهاي ایران در دور

در مکتب خواجه رشـیدالدین، سـعی در  آموختهدرسعنوان شاگردي به ،یمستوفاست که حمدالله 

ت زیـر در عبار ،یی وي نماید. میزان ارادت و محبت حمداللهگرارانیاهاي انعکاس و ترویج اندیشه

  گوید:ی مبرهن است. او در این زمینه میخوببه

 سـعید مخـدوم، حضـرت بندگی ملازمت شرف به را بنده و نمود مساعدت حقیقی سعادت تا«

 بنـدگان دیگـر هزمر در و گردانید مکرم الله،فضل والدین، الحق رشیدالدین راستیبه خواجه، شهید

 اهـل مجالست به ،رأفت و فضل آسمان و دولت و معدلت جهان آن هشریف اوقات اکثر. شد منتظم

. یافـتمی مستغرق است، نامحصور آن فواید که تواریخ علم خصوصاً و عموماً علوم مباحث و علم

 ایـن و شـدمـی مستفید مباحث آن فواید استماع به ،مجالس آن زوایاي در نیز خواهدولت هبند این
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  )2: 1364 (مستوفی، ».گشتمی تواریخ کتب به همراجع و مطالعه محرض ،معنی

شهري است که شـاید علـت ایران هرشیدالدین، تبیین اندیش ،از موارد تأثر مستوفی از مراد خود

 ـ مورخـان ایرانـی القلوب گشـت. مسـتوفی همچـون بسـیاري ازاساسی تألیف اثر ارزشمند نزهه

و در تلفیـق و  براي احیـاي فرهنـگ ایرانـی اسـتفاده کـرده یشاسلامی عصر خود، از موقعیت خو

همانند دیگـر  ،حمدالله مستوفی هاندیش مرتبط کردن تاریخ ملی و تاریخ اسلامی، کوشیده است. در

هـا، تمشترك تـاریخی، اقلیمـی و جغرافیـایی، سـنّ هگذشت مانند:یی هامؤلفهمتفکران معاصرش، 

انسـجام هویـت عوامل مؤثر در تداوم و  از ،)شهريایران هاندیش( ها و میراث فکري مشتركعرف

  . ایران است جمله از ،یک ملت

او بـراي نیـل بـه . ایران را بازآفرینی کنـد هدر آثار خویش سعی بر آن دارد که گذشت ،مستوفی

 ؛شـودباستانی ایرانی مـی هدف خویش، متوسل به ذکر و یادآوري نام پادشاهان دوران اساطیري و

، در هـر فرصـتی کـه شـودمی هسـتفادا )القلـوبتاریخ گزیده، ظفرنامه و نزهـه( که از آثار اوچنان

متـأثر از  ،مسـتوفی در ظفرنامـه. نمایـدفکري ایران یاد مـی فرهنگی و هاز گذشت ،بیندمناسب می

اسـتفاده از روش . فردوسی سعی در انطباق دوران خود با روزگـاران باسـتانی ایـران دارد هشاهنام

 او در پـی آن. هـاي اوسـتیکی از شگرده ،مغولی انیفرمانرواسازي میان پادشاهان ایرانی و شبیه

کنند، آشنا سـازد و آن حکومت می سرزمینی که بر رافتخارپُ همغولان را با گذشت ،سواست تا از یک

ي مغولـان، از ریپـذفرهنگتلاشی که  ؛را در فرهنگ غنی ایرانی مستحل نماید آنان، سوي دیگر از

است با آشناسـازي مغولـان  صدد در ،همانند سایر مورخان حمدالله. رودنتایج مهم آن به شمار می

آنان در این سـرزمین بکاهـد،  هستمگرانتخریب حضور  از میزان آسیب و تنها نهایرانی،  فرهنگ با

تحـت لـواي  ایرانیان و در انسجام ایران و منظوربهآفرین بلکه از وجود آنان همچون عاملی وحدت

فردوسی براي شـاهان  ههایی که شاهنامویژگی ههم باًیتقر ،وفیمست. حاکمیتی بیگانه، سود جوید

ایلخانان با آیـین  ژهیوبهاسلامی و  هباستانی ایران قائل است، در ظفرنامه براي انطباق حاکمان دور

-مشروعیت سلطان مـی هلین نشانایزدي را اوّ هفر ،دهد. او آگاهانهشهریاري ایران باستان ارائه می

در  ژهیوبـه ،سـنجد و ایـن موضـوعاسلامی را با این معیار مـی هسلاطین ایرانی دور ،رونیازاداند و 

  . )20:1384 مشهود است (مستوفی، کاملاًمورد در مورد ایلخانان 

جهـان قـرار دارد، خـود هسـتی زنـده و  هعنوان سرزمینی کـه در میانـایران به ،از این دیدگاه

 و ه تغییـر ماهیـت سیاسـی و فرهنگـی آن نیسـتندقـادر بـ ،پادشاهان و حاکمـان و پایداري است
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شـود و در ایـن گرفتـه مـی بـازپسایزدي از آنها  هاز عدالت و عقلانیت دور شوند، فر کهیدرصورت

حاکمی دیگر و حتی در خارج از جغرافیاي ایران، ممکن است جـایگزین آنهـا شـده و وارث  ،وضع

 درها و مقتضیات این نوع حاکمیت تن در صورتی است که به ضرورت ،گردد و این» ملک کیان«

جمشید پیشدادي است و پـس از  ،قدرت را از کف داد گونهنیبدکه نخستین شاهی که ؛ چناندهد

حکومـت کنـد.  مرزوبـومیعنی ضحاك توانست هزار سال بـر ایـن  ،ترین دشمنان ایراندشمن ،او

 را ت روزگار خود و پـیش از آنها در کار تحقیق و شناخت شاهنامه بوده و تحولامستوفی که سال

را نماینـدگان شـاهان آرمـانی  نمغولان در ایران آگاه است و آنا رانگریوبر نقش  کاملاًدرك کرده، 

کنـد درك مـی خوبیبـهاما شرایط استثنایی این کشور پس از عصر خلافت را نیـز  ؛داندایرانی نمی

و در پیـام هلـاکو بـه  شـدهفیتوصزدي ایـ هدر ظفرنامه، چنگیز داراي فر). 266: 1380(مستوفی، 

این پادشاهی را بر چنگیز و فرزنـدانش ارزانـی  ،شود که چون خداوندبغداد نیز چنین نقل می هخلیف

  ست:اامر یزدانی  باداشته، مخالفت با هلاکو به معناي مخالفت 

  هیست این فرّاالهی  فرّ ز    ما را شهی کهآن شناسقتیحق

  ).15 :1388نژاد، (آقاجري و فضلی

  نتیجه 

ــدونابــن ــرین عصــر تمــدنی اســلامدانشــمندي کــه در تاریــک ،خل یعنــی قــرن هشــتم  ،ت

خطر اضمحلال و سقوط دولـت  ،فراصتبه ،وجود نهاده بود هپا به عرص ،/چهاردهم میلاديهجري

اهتمام بـه فهـم و درك واقعیـات  را هولناك هرفت از آن ورطاسلامی را احساس کرد. او راه برون

سعی در مطالعه، بررسی و شناخت جوامع و اجتماعات نمـود.  ،ه تشخیص داد و به همین سببزمان

هـا بـیش طبیعت انسان ،وي اعتقاد سرشت انسانی دانست. به آگاهی بهنیاز این شناخت را او پیش

 ،اسـت. هـر اقلیمـی تأثیرپـذیر ثر از توارث باشد، از جغرافیا و شرایط محیطی و اقلیمـیأاز آنکه مت

مفهومی شبیه بـه  ؛کندایطی مخصوص به خود دارد و اثر خاص خود را بر ساکنانش اعمال میشر

هرگونـه انسـجام و  ،خلـدونن ارائـه گردیـد. ابـناجبر محیطی که بعدها از سوي برخی از متفکـر

اجتمـاعی جغرافیـا و  هپندارد که ثمراز عصبیت می برخاسته ،اتحادي را در مغرب اسلامی (افریقیه)

تـرین عامـل تکـوین و تکامـل جغرافیـا اثـربخش ،محیطی آن اقیلم است. از دیـدگاه وي شرایط

گـردد. مایه پدیداري، حفظ و تکامل اجتماعات بشري و دولت محسوب مـیکه جان است عصبیت
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-گـردد. ابـنت و آیین نیز در سایه وجود عصـبیت میسـر مـیگیري و حفظ سنّشکل ،به نظر وي

را نداشـته و در بهتـرین » قبیلـه«درك اجتمـاعی بـیش از  ،ال آفریقاخلدون براي جوامع بربر شم

آنـان  ،بر اساس ایمان را براي آنها قائـل بـوده اسـت. همچنـین» شمولجهان«گرایشی  ،شرایط

  اند. (جوامع بربر) آگاهی اندك و ابتدایی از هویت، حکومت، عدالت و عمارت (آبادانی) داشته

جوامع شمال آقریقا، ایـران از مـدنیتی دیرپـا برخـودار اسـت.  اي حاکم بربرخلاف شرایط قبیله

تـاریخی، هویـت جغرافیـایی، ادبیـات  هخـوردار از سـابقرشهر، بایران ،زمین یا به عبارت بهترایران

 بـه ،هـاي مهـمردامنـه و مسـتمر اسـت. ایـن ویژگـینگاري مضـبوط، پُمکتوب و متنوع و تاریخ

کـه تـا نمایـد؛ چنـاننظیـر مـیود بیخبخشد که در نوع یماندازي فرهنگی جغرافیاي ایران چشم

دهـد. گفتمـانی کـه از رهگـذر الشعاع خود قرار مـیحدودي شرایط جغرافیاي طبیعی را هم تحت

 هسازد کـه بـارزترین جلـومدیریت را مستحکم و مستمر می ،گیردچنین ترسیم فرهنگی شکل می

بـه ماننـد  ،ي کـه در جغرافیـاي شـمال آفریقـاآید؛ امربه شمار می» شهرنشینی« و » شهر« ،آن

اي کـه آیـد کـه بـه دلیـل کـاهش قـدرت محرکـههایی کوتاه در ادواري به نمـایش درمیجرقه

   کشد.چهره در نقاب زوال و فنا می را عصبیت نامیده است، چونان دولتی مستعجل، خلدون آنابن

، بار دیگر بـه ه آناهمیت بخشیدن بنمودن نقش جغرافیا و  آن است تا با برجسته بر ،مستوفی

شهر که اینک به دلیل تهاجمات مکرر اقوام تـازي، تـرك و تاتـار، هویـت تـاریخی و ایران ياحیا

پنداشـت اش را تقریباً از دست داده بود، اقدام نماید. او جغرافیا را یگانه عامل اساسی مـیاجتماعی

رنگ گشته بـود، از نـو تا عصر ایلخانی بی زمین را که از سدهاي قبلتوانست وحدت ایرانکه می

 بـار ،برخاسته از جغرافیا پدیدار گشته بود هویت ملیِ هشهري که در سایایران هو خاطر رنگ سازدپُ

  دیگر زنده نماید.

خلـدون و ابـنهایی که تـاکنون در مـورد است که اگرچه تحلیل بیانگر آن ،نتایج این پژوهش

کید بر اشتراکات جغرافیاي این دو بوده است، بـه علـت أقد توجه و تحمدالله مستوفی ارائه شده، فا

خلدون و این دو اندیشمند توجه نشده است. ابن هايو تفاوت هافاصله زمانی و سرزمینی به تشابه

بـر بنیـان دانـش جغرافیـا در  تشابهات بسیار در اندیشه و اشتراکاتی که با وجودحمدالله مستوفی، 

راهـی  ،نهایـت تـاریخی متفـاوت، در هند، به دلیل زندگی در دو جامعـه باسـابقادیدگاه خود داشته

 و داراي تعقل تاریخی و جغرافیایی خـود هسـتند ،اند. هر دو اندیشمندمتفاوت از یکدیگر را پیموده

خلدون در بنیان تـاریخ و جغرافیـا بـر ابناما  ،اگرچه اشتراکات آنها در نوع نگاه به این مسائل است
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 آنکـه حـال ؛یري تـاریخ اسـتگشـکلمقدمه و مسـیري بـراي  همثاببهاور است که جغرافیا این ب

شهر را برآمـده یعنی ایران ،گذارد و جغرافیاي موردنظر خودیمگامی فراتر از این  ،حمدالله مستوفی

ایـن دو  پـس،تمـدن، فرهنـگ و هویـت ایرانـی اسـت.  هداند که دربردارنـدیماز سیري تاریخی 

بـا دیـدي تحلیلـی و  ،شناسانی دانست که به تاریخ و جغرافیا و سایر علـومرا باید جامعه اندیشمند

در محـور تمـدنی  تـوان در همگرایـی تـاریخ و جغرافیـامیهاي آنها را اند و اندیشهتعقلی پرداخته

  بررسی کرد.
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 .1فصلنامه مطالعات ملی؛ سال چهارم، ش 

 ش ،سال چهارم ،فصلنامه مطالعات ملی ».نگاري ایرانی و هویت ملیتاریخ«. 1381الله. رامی، روحبه

 ، زمستان.14

سـال چهـارم،  ،فصلنامه مطالعات ملـی ».نگاري و هویت ملیتاریخ«. 1382بیانی، شرین و دیگران. 

 .2ش  ،16پیاپی 

 فصلنامه مطالعات ملی، ».بیهقی و جوینینگاري هویت ایرانی در تاریخ«. 1382زاده، اسماعیل. حسن

 .1سال چهارم، ش  ،15 پیاپی

 ،فصـلنامه اخلـاق زیسـتی ».تأثیر عوامل جغرافیایی بر اخلاق«. 1392دل، طیبه. کاوندي، سحر و شاد

 .121- 89: ص ،9ش  ،3دوره  ،1392

رامیـان، فصـلنامه ترجمـه علـی به ».نام ایران در عهد ایلخانان ياحیا«. 1378کراوولسکی، دورویتا. 

 ، زمستان.1سال اول، ش  ،تاریخ روابط خارجی، نشریه مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه

 .221ش  ،اقتصادي ـمجله اطلاعات سیاسی ». دموکراسی و هویت ایرانی. «1385مجتهدزاده، پیروز. 

ي حمداللـه نگـارخیتاري و نگـاربینش و روش در تاریخ«. 1393وند. آدینه مسعود و ذکراللهمحمدي، 

وچهـارم، سـتیي دانشگاه الزهرا(س)، سـال بنگارخیتارپژوهشی  ـعلمی  دو فصلنامه ».مستوفی قزوینی

  پاییز و زمستان. ،14ش  ،99 دوره جدید، پیاپی


