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After the establishment of the Ilkhanid government, for the first time since 
the fall of the Sassanids, the name of Iran was revived as a land with 
political and geographical independence, and the Ilkhanate were called the 
rulers of the vast land of Iran from Jeyhun to the Euphrates. This issue has 
been mentioned in the histories of the Ilkhanid period. This research studies 
how the concept of Iran is represented in the important historical epics of the 
Ilkhanid era, namely Homayoonnameh, Changizi Shahnameh, Zafarnameh, 
Shahanshahnameh, to determine how much the poets of these historical 
epics tried to call the realm of the Ilkhanid Iran. The results of this study 
show that in these poems there are two different attitudes towards Iran: in 
Shahnameh, Zafarnameh and Shahanshahnameh, the domain of the Ilkhanid 
rulers is often called Iran and its borders as from Jeyhun to Rome and Egypt. 
Furthermore, the Ilkhanid rulers are introduced as Iranian kings who defend 
the borders of Iran. But in Homayoonnameh such examples are rarely seen. 
It seems that the most important reason for Homayoonnameh’s different 
approach is that this poem was written early in the formation of the Ilkhanid 
government, when the concept of Iran and Iranian identity were still less 
considered; but the composition of the other three poems was done in the 
period of stability of this dynasty. The personal views of the poets are also 
influential in their approaches. The main purpose of Zajaji was to narrate the 
history of Islam, but Kashani, Mostufi and Tabrizi included their Iranianist 
views in interpreting historical events. These two different and meaningful 
approaches in these poems show that the poets have consciously and 
purposefully used the name of Iran in their works. In addition, the results of 
the research prove that in the period of stabilization of the Ilkhanid rule, Iran 
was once again recognized as an independent territory with certain 
geographical borders, which the kings knew their duty to defend against the 
invading enemies. 
 
Keywords: Iran-land, Ilkhanate, Changizi Shahnameh, Mostufi’s Zafarnameh, 
Tabrizi’s Shahanshahnameh, Homayoonnameh. 

                                                           
1. Email of the corresponding author: mahshidgohari@yahoo.com. 

Ph. D. Persian Literature, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. 
2. Professor of Persian Literature, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. 

 

   1
0

.2
2
0
5

9
/jis.2

0
2

1
.3

0
9

5
4
4

.9
0
3

 
P

r
in

t IS
S

N
: 2

2
5
2

-0
6
4

3
-O

n
lin

e IS
S

N
: 2

6
7
6

-4
6
0

1
 

h
ttp

s://jis.u
t.a

c
.ir

 

 

R
ec

ei
v

ed
  S

ep
te

m
b

er
, 
7

, 
2
0

2
0

; 
A

cc
ep

te
d

: 
N

o
v

em
b

er
, 

8
, 

2
0
2

0
 

Iranian Studies 

Vol. 10, No. 2, Autumn & Winter, 2020-2021 



 (یخیتار یها )بر اساس منظومه یلخانیدر عصر ا  رانیمفهوم ا ییبازنما /182

 های تاریخی( )بر اساس منظومه ایلخانی عصردر   بازنمایی مفهوم ایران
 1مهشید گوهری کاخکی

 ایران. ،مشهدی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر

 محمدجعفر یاحقی
 مشهد، ایران.استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، 

 18/08/99: مقاله ذیرشپ تاریخ ؛17/06/99: مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی -علمی 

 چکیده

نام ایران به عنوان سرزمینی دارای استقالل سیاسی و جغرافیایی  بار دیگرپس از استقرار دولت ایلخانی 

 های و ایلخانان حاکمان سرزمین پهناور ایران از جیحون تا فرات خوانده شدند. در تاریخ احیا گردید

 بازنمایی. در این پژوهش چگونگی است شدهاشاره این موضوع به یز ندورۀ ایلخانی  منثور و منظوم

، شهنامۀ چنگیزی، زجاجی ۀنام همایون، یعنی ایلخانی عصرتاریخی مهم های  همفهوم ایران در منظوم

های  تا مشخص شود که شاعران این حماسه است شدهبررسی  تبریزی نامۀ شهنشاهمستوفی و ظفرنامۀ 

بازنمایی نام ایران گام برداشتند و چقدر کوشیدند تا قلمرو حکمرانی ایلخانان  تاریخی چقدر در راستای

نتایج حاصل از این پژوهش  زمین بنامند و آن را با قلمرو پادشاهی ایران باستان منطبق سازند. را ایران

، هشهنامها دو نگرش متفاوت نسبت به مقولۀ ایران وجود دارد: در  در این منظومهدهد که  نشان می

که در دربار ایلخانان مسلمان سروده شده، بارها قلمرو فرمانروایی ایلخانان، ایران  هنام شهنشاهو  هظفرنام

؛ همچنین حاکمان ایلخانی، شده استزمین نامیده و حدود آن از جیحون تا روم و مصر ذکر  و ایران

هایی دیده  کمتر چنین نمونهنامه  همایوناما در  ؛زمین معرفی شدند شاهانی ایرانی پاسدار مرزهای ایران

این منظومه در  این است که نامه همایوندلیل رویکرد متفاوت  ترین مهمرسد که  به نظر می شود. می

زمانی که هنوز به مفهوم ایران و هویت ایرانی کمتر  ؛شده استگیری دولت ایلخانی سروده  اوایل شکل

های  دیدگاه. شده استیلخانان انجام و اقتدار اثبات  اما سرایش سه منظومۀ دیگر در دورۀ ؛شد توجه می

، بوده استتاریخ اسالم  کردن هدف اصلی زجاجی روایتثر است، ؤشخصی شاعران نیز در این رویکرد م

ویژه مستوفی و  اما کاشانی و به ؛تاریخ ایران و هویت ایرانی را داشته باشد بدون اینکه دغدغۀ پرداختن به

وجود دو رویکرد متفاوت و . دخالت دادنددر تفسیر حوادث تاریخی  گرایانۀ خود را دیدگاه ایران تبریزی

در آثار  زمین و ایران شاعران آگاهانه و هدفمند به کاربرد نام ایراندهد که  معنادار در این آثار نشان می

 زمین ایران ربار دیگ ،ایلخانی تثبیت حکومت در دورۀ شود که این ثابت می ؛ عالوه برخود توجه داشتند

است که پادشاهان وظیفۀ خود   شده شناخته میمرزهای جغرافیایی معین  مستقل باسرزمینی  به عنوان

 .از آن در برابر دشمنان متجاوز دفاع کنندتا دانستند  می
 

 ،مستوفیظفرنامۀ ، شهنامۀ چنگیزی ،نامه همایون زمین، ایلخانان، ایران: های کلیدیواژه

 .یتبریز نامۀ شهنشاه

                                                           
 mahshidgohari@yahoo.com                                                     مسئول:      ۀنویسند ۀ. رایانام1
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 مقدمه

و  شده شناختهداشتن سرزمین مشترک با مرزهای  ،عناصر هویت ملی ترین مهم یکی از

 ایران نامی است که همیشه زبان، تمدن، فرهنگ و دیگر نمودهای روح مشخص است.

های اخیر در میان اندیشمندان حوزۀ در سال .داده استدر خود انعکاس ایرانی را 

های بسیاری بر سر  و مجادله  و پژوهشگران ادبی بحثشناسان  سیاست و تاریخ، جامعه

؛ حتی برخی از محققان با نادیده است درگرفتهگیری و رواج نام ایران  مسئلۀ زمان شکل

ایران را  گذاری نامگرفتن شواهد مستند و غیر قابل انکاری که در این زمینه وجود دارد، 

ساس کنونی پرداختن به مسئلۀ بنابراین در دوران ح ؛دهند به دورۀ معاصر نسبت می

تاریخی و ادبی  متونزمین و تالش برای یافتن شواهد متنی معتبر و متقن در  ایران

فارسی، در جهت تأیید قدمت و پیشینۀ کهن مفهوم ایران و هویت این سرزمین، یک 

 ضرورت بایسته است.

پادشاهی از فروپاشی بعد که یران انام  .دورۀ ایلخانی از این منظر اهمیت بسیاری دارد   

پس از تأسیس سلسلۀ ایلخانی، بار  ،رفت در معنای سیاسی آن به کار می کمتر ساسانی

 گردیدپدیدار  شخصسیاسی مو جغرافیایی ا مفهوم ببه عنوان سرزمینی دیگر 

 های تاریخی ، از جمله شاهنامهاین دوره تاریخی در متون نام ایران (.7: 1395طهماسبی، )

 سرایی  شاهنامههای  دوره ترین مهم ایلخانی یکی ازعصر  .شده است بازنمایینیز 

. است آمدهدر این دوره پدید  ارزشمندیهای تاریخی  و منظومه شود محسوب می

 ترین مهمتبریزی نامۀ  شهنشاهمستوفی و ظفرنامۀ  ،نامه، شهنامۀ چنگیزی همایون

  است. ایلخانی هدع های تاریخی منظومه

فردوسی و اولین تاریخ شاهنامۀ نخستین حماسۀ تاریخی موجود بعد از  نامه همایون    

منظومه را در زمان  این . زجاجیشده استمنظومی است که در دستگاه ایلخانان سروده 

. است کردهو در آن تاریخ عمومی اسالم و ایران را روایت   باقا به نظم درآوردهاحکومت 

در کل منظومه فقط  دو مجلد است، اما هزار بیت و دارایشصت حدود  نامه همایون

 (1). است افتهیبیت( به مغوالن اختصاص  1500حدود ) دومبخش بسیار اندکی از نیمۀ 
قوم مغول از آغاز پیدایش تا زمان  تاریخاست که در آن  شهنامۀ چنگیزی منظومۀ دیگر

است؛ شمس کاشانی  بیت 9736 منظومه. این شده استروایت  اولجایتوحکومت 

و آن را به این ایلخان تقدیم  به پایان رساند ایش کتاب را در اوایل حکومت اولجایتوسر

دارای سه قسم  ،مهم دورۀ ایلخانی ۀدیگر منظوم ،حمداهلل مستوفی ظفرنامۀ (2) .کرد
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 خاتمه یافت.. ق ه 735که نظم آن در سال  اسالمیّه، احکامی )عجمی( و سلطانی است

بیت است، به رویدادهای زمان چنگیزخان و جانشینان  هزار سیقسم سلطانی که حدود 

، سرودۀ احمد تبریزی، نامه شهنشاه (3) .خان اختصاص دارد او تا آغاز حکومت غازان

. در این است رسیدهبه پایان  . قه 738بیت است و سرایش آن در سال  16419

ابوسعید روایت سلطان  دو سال بعد از مرگتاریخ مغول و ایلخانان از آغاز تا  منظومه

    (4)شده است. 

های تاریخی تا چه  در این پژوهش این است که شاعران این منظومهمسئلۀ اصلی     

زمین با چه  اندازه در راستای بازنمایی نام ایران گام برداشتند، کلمات ایران و ایران

برای نامیدن بسامدی در این آثار تکرار شده و شاعران تا چه اندازه آگاهانه از این واژه 

قلمرو حکومت ایلخانان استفاده کردند و چقدر کوشیدند تا محدودۀ حکمرانی ایشان را 

 با قلمرو ایران باستان همانند نشان دهند.

در چند مقاله به صورت مختصر و گذرا به چگونگی استفاده از نام ایران در متون     

نام ایران در عهد ایلخانان  احیای». در مقالۀ شده است اشارهتاریخی دورۀ ایلخانی 

تاریخ ، التواریخجامعی مانند های تاریخ در، نویسنده به بازنمایی نام ایران «مغول
اهمیت ظهور دوبارۀ نام ایران و برخی دالیل این امر  ،تاریخ وصافجوینی و جهانگشای 

ن و نگاری ایلخانازمین در تاریخایران»در مقالۀ  .(1378کروولسکی. ) است پرداخته

و  هدور این در چند متن تاریخی منثور ایرانبه بسامد و چگونگی کاربرد  «ممالیک

 ظفرنامۀاشاره و چند نمونه از آن در « پادشاه ایران»به « خان»تبدیل تدریجی نام 

بازنمایی سیمای کیانیان »مقالۀ  بخشی از در .(1393نژاد،  فضلی) شده استمستوفی ذکر 

، نویسنده به طور خالصه مواردی از «سرایی دورۀ ایلخاناننگاری و حماسهدر تاریخ

و به تکرار نام ایران در  برشمردههای منثور را  کاربرد عناصر هویت ایرانی در تاریخ

بازتاب اندیشۀ سیاسی رشیدالدین »در مقالۀ  .(1392نژاد،  فضلی) است کردهاشاره  هظفرنام

الدین برای ، تالش خواجه رشید«ویاهلل همدانی در ساختار زبانی مکاتبات فضل

حکومت ایلخانان با  قلمروسازی حاکمان مغول به شاهان آرمانی ایران و انطباق  شبیه

بازنمایی »نویسندۀ مقالۀ  .(1393رودمعجنی و دیگران، ) شده استمرزهای ساسانیان بیان 

یم فرّهی و به مفاه نیز «اهلل همدانیالتواریخ رشیدالدین فضلمفهوم ایران در جامع

 .(1382یاری، الله) است پرداختهالتواریخ جامعاستفاده از نام ایران در 
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نام ایران تکرار  معدود مواردی به فقط دراین آثار د، در وش میکه مشاهده  طور همان    

عصر ایلخانی یکی  .است نشدهو به مسئلۀ این پژوهش پرداخته  اشاره شده هظفرنامدر 

ن ای های تاریخی منظومه است وازنمایی هویت ایرانی و مفهوم ایران های طالیی ب از دوره

یافتن بنابراین  ؛است ۀ زمان خودو نگاه مسلط در جامع هبازتابی از اندیش دوره،

از منظر زمین  که در این دوران ایران سئلهیید این مأهایی در این آثار در جهت ت نمونه

و از  نماید ، ضروری میبوده است تقلیکپارچه و مسسرزمینی جغرافیایی و سیاسی، 

 تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ادبی اهمیت بسیاری دارد. جنبۀ

 زمین در عصر ایلخانی سازی نام ایران و ایران برجسته .1

به عقیدۀ برخی،  شد. خوانده می 1یرانویجاها به زبان فارسی پهلوی،  قلمرو آرین    

؛ 108: 1371مشکور، ) شده استگرفته  Aryānām vaēĵahاوستایی ایرانویج از کلمۀ 

Mackenzie 1, 1998). شهر یا ایرانویج بارها در متون پهلوی دورۀ ساسانی  کلمات ایران

دادگی،  فرنبغ) است به کار رفته ، هایی که بعد از اسالم به زبان پهلوی نگاشته شده یا نوشته

، 65، 60، 56، 53، 25: 1367، روایت پهلوی؛ 43، 33، 18، 13: 1366؛ زادسپرم، 145، 141: 1395

ها در هیچ متن یا  اما پیش از دورۀ ساسانی این واژه ؛(و... 69، 58، 46: 1391، مینوی خرد؛ 84

 . وجود نداردای  نوشته سنگ

سس سلسلۀ ساسانی دیده ؤکلمۀ ایران برای نخستین بار در لقب اردشیر اول، م    

م، در حکم تفویض پادشاهی به اردشیر، از او با عنوان نوشتۀ نقش رست در سنگ ؛شود می

نخستین بار در کتیبۀ  2شهر کلمۀ پهلوی ایران ؛شده استیاد « اردشیر شاهنشاه ایران»

شهر نیز باید  اصطالح ایران بنابراین، آمده استسه زبانۀ شاپور اول در کعبۀ زرتشت 

شهر نام  ایران و ایران رتیببدین ت .(Mackenzie 2, 1998)باشد اختراع عصر ساسانی 

و نام ایرانویج که در آغاز به عنوان سرزمین قوم آریایی به  رسمی قلمرو ساسانیان گردید

در ایران مفهوم توان گفت که  میرفت، به تدریج معنا و کارکرد سیاسی پیدا کرد.  کار می

ل در قرن سوم و در حکومت ساسانیان شک ،ای سیاسی و مذهبی اندیشه چهارچوب

گرفت، گسترش یافت و به بخش اصلی میراث سنتی و هویتی ایرانیان تبدیل گردید که 

 (.229: 1387نیولی، ) دادهای بعدی همچنان به حیات خود ادامه  در سده

                                                           
1. Ērān-Wēz  

2. ĒrānŠahr 
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موضوعات  و شهر نام ایران و ایران در آثار تاریخی و ادبی به نیز یاسالمدر عهد     

الملوک  سنیدینوری،  اخبارالطوالمثال بخشی از . برای است شده اشاره مربوط به ایران 
به تاریخ ایران  تاریخ گردیزیپنج بخش اول تاریخ طبری و جلد دوم االرض و االنبیا، 

حمزۀ ؛ 34-142: 1381دینوری، ) است افتهیاختصاص پیش از اسالم و اخبار شاهان ایرانی 

  (.104-31: 1363؛ گردیزی، 2: ج1375؛ طبری، 60-5: 1367اصفهانی، 

 در آثار تاریخی پیش از دورۀ ایلخانی شهر تکرار کلمات ایران و ایران: 1جدول 

 در شود. فردوسی نیز این موضوع دیده می شاهنامۀ ویژه به نظوم فارسی،در آثار م    
 آنایران و کلمات مرتبط با ، شده استگرایانه سروده که با رویکردی ایران شاهنامه

و  100زمین   ، ایران83بار، شهر ایران  975بزرگان ایران، بوم و بر ایران و غیره( حدود )

. در (... و« ایرانی»، «زمین  ایران»، «ایران»ولف، ) است رفتهار بار به ک 380ایرانی و ایرانیان 

و از   شده استای  به یکپارچگی جغرافیایی، تاریخی و سیاسی ایران توجه ویژه شاهنامه

نظر جغرافیایی نام ایران در مرکز رویدادهای این کتاب قرار دارد. وحدت سیاسی و 

حیثیّت ارضی ایران در این اثر محسوب های هویّت ملی و  از شاخصه شاهنامهتاریخی 

، در دورۀ غزنویان و سلجوقیان همچنان شاهنامهپس از  .(211-2: 1390آیدنلو، )شود  می

 رفت. نگاری و ادبیات منظوم فارسی به کار می در تاریخشهر  کلمات ایران و ایران

 در آثار منظوم فارسی شهر بسامد کلمات ایران و ایران: 2جدول 

 سازد این است که را از دوران پیش از خود متمایز می دورۀ ایلخانیبا این وجود آنچه     

نام ایران در مفهوم سرزمینی یکپارچه دارای استقالل ، یپس از تأسیس سلسلۀ ایلخان

گردد و به شکلی برجسته و معنادار در آثار این  یاسی، جغرافیایی و فرهنگی مطرح میس

، شده استدر آثاری که پیش از این دوره نگاشته در حالی که ؛ رود دوره به کار می

معموالً چنین رویکردی وجود ندارد و در بسیاری از موارد نام ایران در خصوص حوادث 

به کار  اطیری جغرافیایی، به عنوان مرکز هفت اقلیم جهانیا در مفهوم اس پیش از اسالم

، در دورۀ سلجوقی است کردهکه احمد اشرف اشاره  طور هماناین  . عالوه براست رفته

به دلیل اسالمی شدن بیشتر جامعۀ ایران و نهادینه شدن دولت اسالمی ایران با دیدگاه 

مسالک  

و 

 ممالک

التنبیه و 

 االشراف

اخبار 

 الطوال

تاریخ 

 گردیزی

آثار 

 الباقیه

الملوک  سنی  تاریخ  بلعمی

 االرض و االنبیا

مروج 

 الذهب

 63 40 7 20 41 21 41 2 شهر ایران/ایران

 ییدیوان سنا دیوان عنصری دیوان منوچهری دیوان فرخی شاهنامه 

 - 2 - 1 83 رشه ایران

 4-3 10 6 30 1075 ایران
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بنابراین  ؛(114-5 :1396اشرف، ) رفت گرایانه، واژۀ ایران کمتر از گذشته به کار می جهان

 .ای برخوردار است عصر ایلخانی در بازآفرینی و احیای نام ایران از اهمیت ویژه

 دورۀ ایلخانیدر چند تاریخ منثور مهم  زمین بسامد کلمات ایران و ایران: 3جدول 

 زمین: سرزمین فرمانروایی ایلخانان  ایران .1-1

شد « شهر ایران»جایگزین اصطالح کهن « زمین  ایران»در زمان ایلخانان، ترکیب جدید  

برخی از دالیل احیای نام  های تحت حکومت ایلخانان به این نام خوانده شد. و سرزمین

فتح طه با دربار مرکزی مغول در قراقروم، زمان از این قرار است: قطع راباین ایران در 

بغداد و نابودی خالفت عباسی، نظم سیاسی استوار ایلخانان و حفظ تمامیت ارضی و 

، نژاد فضلی) رانیاانطباق سهم هوالکوخان از قلمرو مغوالن با مرزهای تاریخی باستانی 

 (.12: 1378، کروولسکی ؛177: 1393

های اصلی هویت ایرانی، در زمان  ان یکی از مؤلفهبازنمایی مفهوم ایران به عنو    

، حکومت ایران از دربار مرکزی مغول به خان مشهودتر است. در این دوره حکومت غازان

تدریج در محیط مذهبی، سیاسی و  دولت ایلخانی که به طور کامل مستقل گردید.

شد  رانی محسوب میخان دولتی کامالً ای اجتماعی ایران مستهلک شده بود، از دورۀ غازان

بنابراین پس از گذشت هفت قرن از انقراض ؛ های آن ایرانی بود همۀ ارکان و دستگاهکه 

ساسانیان، سرانجام در زمان حکومت غازان شرایط الزم برای تأسیس واحد جغرافیایی، 

 .(7-85 :1370مرتضوی، ) شد سیاسی و مذهبی متحد و مستقل به نام ایران فراهم 

بارها محدودۀ فرمانروایی ایلخانان، ایران  نامه شهنشاهو ظفرنامه ، ۀ چنگیزیشهنامدر     

و شاعران ضمن شرح نبردها و فتوحات شاهان این  شده استزمین نامیده  و ایران

. زمان اعزام هوالکوخان به ایران و در اند سلسله، به تغییرات مرزی ایران اشاراتی کرده

منکوقاآن به  که هنگامیشود.  موضوع بیشتر دیده می گیری سلسلۀ ایلخانی این آغاز شکل

 گوید: به او می دهد تا به ایران بیاید، هوالکوخان مأموریت می

 تو با لشکری سوی ایران خرام

 تو باید که چون سوی ایران شوی

 

 خراسان ببین و عراقین و شام... 

 بدان بیشۀ نرّه شیران شوی

 (ب-الف 211: 585)کاشانی، ن.خ.         

 االنساب مجمع التواریخ جامع تاریخ جهانگشا تاریخ سیستان 

 26 94 5 18 زمین ایران/ایران
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 تو ای شاه شیران به ایران برو

 تو را سرفرازی است و نیروی دست

 زمین دهم پاکْ ایران تو را می
 

 دلیرانه سوی دلیران برو 

 اگر زور اگر دل اگر زهره هست

 زمین ]؟[ نبهشت برین راست ایرا

 (7385-7: 1397)تبریزی،                  

خان مغول، سرزمین دلیران و بهشت برین این ابیات ایران را از زبان تبریزی در     

در فرمان ؛ این ابیات بیانگر دیدگاه شاعر نسبت به میهن خویش است. است خوانده

تبریزی، ) اوستکتبی قاآن به هوالکو نیز به این موضوع تأکید شده که ایران همه آن 

توران هی بوکا بر سر پادشا الی و اریغیدر درگیری میان قوب ظفرنامه در. (7397: 1397

شود، چندین بار  هایی که بین این دو نفر با هوالکوخان رد و بدل می ، در نامهنیزم

 ،1143، 1141: 1377مستوفی، )است شده زمین نامیده  سرزمین حکمرانی هوالکو ایران

 /1388مستوفی، ) شده استنیز بارها به این نکته اشاره  باقاادر دوران پادشاهی  (.1148-9

حکومت  ،باقااقاآن به  یالیقوبدر منشور  (.10999، 10472، 9550تبریزی: ؛ 51، 50، 5، 3: 10

 :شود و فرزندانش بر ایران به رسمیت شناخته می وا
 ازین پس منه پا از ایران به در

 کنون پادشاهی ایران بدار

 

 ازین پس ز ایران جدایی مجو

 زمین این زمان تو را دادم ایران

 

 که هستی سزاوار تخت پدر 

 پس از خود به فرزند نامی سپار

 ب(273: 585)کاشانی، ن.خ.               

 ی مجویبه جز شادی و پادشا

 ی در ایدر بمانبه شاهی و شاد

 (51: 1388/10)مستوفی،                  

را  باقاارا به شخصیت اساطیری ایرج مانند کرده و با این تشبیه سهم  باقاا تبریزی    

: 1397، تبریزی) «اگر ایرجی پاک ایران تو را: »است خواندهسرزمین ایران همانند ایرج، 

سرزمین تحت  بارها نیزدر هر سه منظومه در دوران حکومت دیگر ایلخانان . (10472

خود غازان منطقۀ برای مثال . شده استزمین نامیده  فرمانروایی ایلخان ایران

 و (12707: همان) «رویه ایران به من کنون ماند یک»نامد:  اش را ایران می حکمرانی

  .(14864)همان:  «خدیوی که ایران همه آن اوست»شود:  گونه توصیف می ابوسعید این

در  .شده استتکرار  زمین ایران و ایرانبار نام  82شهنامۀ چنگیزی در  در مجموع    

از ) منظومه ، البته این تعداد جلد نهمشده استاین واژگان ذکر بار  350حدود  ظفرنامه

و به صورت نسخۀ  نشده  چاپ( را که هنوز باقااقاآن تا آغاز پادشاهی  یالیقوبپادشاهی 

، تعداد این کلمات در قسم ظفرنامه . بنا بر فهرست اعالمردیگ یبرنمخطی است، در 

 159نظر از جلد نهم(  صرف) هیسلطانو در قسم  154، در قسم احکامیه 35اسالمیه 
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مان زخصوص جلد هفتم که حوادث  ، بهسلطانیهین در بخش بنابرا ؛مورد است

حدود ) استبسامد این کلمات بیشتر  گیرد، را در برمیچنگیزخان و حملۀ او به ایران 

در کل زمین، شهر ایران و ایرانیان  ایران، ایران کلماتنژاد تعداد  البته فضلی ؛بار( 90

بار نام ایران و  54 نامهشهنشاهدر  (.171: 1392) است کردهمورد ذکر  827را  ظفرنامه

جز پنج مورد، همگی بعد از حرکت هوالکوخان به جانب  زمین تکرار شده که به ایران

رسد که سرایندۀ  . به نظر میاست رفتهایران و زمان حکومت ایلخانان به کار 

ابیات دانسته که در  های منثور روا نمی مانند بسیاری از نویسندگان تاریخنامه،  شهنشاه

 استفاده کند. مربوط به پیش از روی کار آمدن ایلخانان از نام ایران

ایران بسیار اندک است.  کلمۀکاربرد نامه  همایون، در یادشدهبر خالف سه منظومۀ     

در فهرست  و (97 ،63: 1390)زجاجی،   آمده نیمۀ نخست کتابفقط دو بار در این واژه 

هایی که به شاهان  حتی در بخش ،ۀ دوم کتابر نیم. داست نشدهذکر  اعالم نیمۀ دوم

زمین و شهر ایران به کار  ایران بار کیبار کلمۀ ایران و  هفتفقط  ایرانی اختصاص دارد،

و در عوض بیشتر از عجم و شاه عجم  (1002، 987-8، 984 ،977-8: 1383/2زجاجی، ) رفته

ورا در عجم بود گلشاه »وید: گ مثال شاعر در مورد کیومرث میرای ؛ بشده استاستفاده 

اما در  ؛(982، 971همان: ) نامد می« شاه عجم»را جمشید و کیخسرو  و (967)همان:  «نام

 بار کیحتی  ،خوارزمشاه الدین اریخ مغول و رویدادهای مرتبط با سلطان جاللت بخش

 . خورد به چشم نمیهم نام ایران و ایرانی 

 های تاریخی ایلخانی در منظومه زمین بسامد کلمات ایران و ایران: 4جدول 
 

گیری  است که در اوایل شکل نامه همایونورد پژوهش، تنها در میان چهار منظومۀ م    

دلیلی  ترین مهم؛ بنابراین به احتمال زیاد شده استسروده  باقاار دربار ، ددولت ایلخانی

 
 نظومهکل م بخش ایران بخش اسالم بخش مغول

 0 نامه همایون
 2نیمۀ اول: 

 نیمۀ دوم: اندک
 اندک 9

 82 - - 82 شهنامۀ چنگیزی

 350 154 35 159 ظفرنامه

 نامه شهنشاه
 5قبل از ایلخانان: 

 49زمان ایلخانان: 
- - 54 
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که در آغاز  بوده استندرت از ایران نام ببرد، این  به زجاجیتا  شده استکه موجب 

در آثار خود اهتمام  مفهوم ایرانتأسیس حکومت ایلخانی مورخان کمتر به بازنمایی 

اما سه منظومۀ دیگر  است؛ داشتهورزیدند و کاربرد عجم بر ایران و ایرانی ارجحیت  می

، در دورۀ ثبات و اقتدار این سلسله و در دربار ایلخانان نامه همایونحدود نیم قرن بعد از 

سیاسی و  ؛ در این دوران مفهوم ایران به عنوان واحدشده استمسلمان نگاشته 

جغرافیایی مستقل کامالً شناخته شده بود؛ بنابراین شاعران تحت تأثیر این نگرش قرار 

 داشتند و آن را در اثر خود منعکس کردند.

عالوه بر این رویکرد کلی شاعران را نباید نادیده گرفت. انگیزۀ اصلی زجاجی برای     

ر خود ابیات اندکی را به تاریخ روایت کردن تاریخ اسالم بوده و در اث ،سرودن منظومه

، بنابراین او به هویت ایرانی و مقولۀ  اختصاص داده تاریخ مغولایران پیش از اسالم یا 

 موارد در تفسیر اما مستوفی و تبریزی در بسیاری از است؛ داشتهایران توجه کمتری 

بسامد باالی  گرایانۀ خود را دخالت دادند که این نگرش در حوادث تاریخی، دیدگاه ایران

در مقابل تالش تبریزی برای ارائۀ تصویری مثبت از ایرانیان . شود دیده میایران نیز واژۀ 

نشأت  گرایانۀ وی تمایالت ایراناز  فارسی، نویسی ر سرهب ویتأکید و مغوالن مهاجم 

شش سال از عمر خود را صرف  ،شاهنامه، نخستین پژوهشگر مستوفی (5).گیرد می

کردن تاریخ و اساطیر ایران به  بارها فردوسی، شاهنامۀ او و زنده ، اوکرد این اثر تصحیح

، بنابراین و ...( 1165: 1377؛ 344: 1389/7هجده؛ -: شانزده1380/1) است ستودهدست وی را 

در نقطۀ  .باشد  ای داشته واضح است که به هویت ایرانی و تاریخ باستانی ایران توجه ویژه

 کردهرا تضمین  شاهنامه را ستایش و ابیاتی از فردوسی بار ندچمقابل، زجاجی اگرچه 

آمیز خود را به  اما بارها نگاه سرزنش ،(452، 350، 228: 1390؛ 1089، 966: 1383/2) است

 بر آنپهلوانی  های داستانو مخاطب را از خواندن   بیان کرده شاهنامههای  شخصیت

  .(691 ،211-208همان: ) است داشته حذر
 زمین تقابل ایران و توران تا استقالل ایراناز  .2-1

در دورۀ ساسانی، در ادامۀ سنت کیانی، دشمنان شرقی ساسانیان، تورانیان نامیده 

فردوسی هم دنبال  شاهنامۀشدند. این سنت در آثار تاریخی و ادبی بعدی همچون  می

یران و توران منطبق با نبردهای ارا نیز هجوم مغول به ایران  نگاران تاریخگاهی  .شد می

چنین تصویری از ؛ عطاءالملک جوینی نخستین کسی بود که تالش کرد تا ساختند می

سلطان  بار چند. برای مثال جوینی (158-160: 1392نژاد،  فضلی) کندترسیم غول یورش م

. پس از آن (213، 183: 314/2: 1387/1) است کردهالدین را به رستم تشبیه جالل
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گاهی چنین رویکردی به این خواجه رشیدالدین، بناکتی و وصاف نیز مانند  یمورخان

 حادثه داشتند.

نبرد  و چنین دیدگاهی وجود داردنیز  نامه شهنشاهو  ، ظفرنامهشهنامۀ چنگیزیدر     

که  است آمده ظفرنامهدر  .شده استایرانیان و مغوالن به رویارویی ایران و توران مانند 

، آورد در تصرف خود دررا زمین  ، تمام ملک توران تا سرحدّ ایراناغوز، جدّ اعالی مغوالن

او سردار خود را برای پاسداری از  ؛که ایرانیان سر جنگ دارند دادندخبر  ویبه سپس 

د. در این ابیات دشمنی و اختالف دیرینۀ افرست ایران شهر به مرز  تورانسرزمین 

مستوفی، ) خواند می« بدسگاالن»نیان را و اغوز ایرا شود تورانیان و ایرانیان دیده می

و محدودۀ حکومت هر  (یافث ،سام، حام) نوحمستوفی سهم سه پسر . (15-14 :1389/7

زمین تا روم و شام به سام و شرق و توران به  گوید از ایران دهد و می را شرح مییک 

 ی اساطیریبند تقسیم یادآور ،سرزمین بخش کردن. این نحوۀ (3همان: ) یافتتعلق یافث 

  :است کردهاشاره  آنشاعر به  هدر ادام که قلمرو پادشاهی فریدون میان سه پسرش است

 از آن روی جیحون و مشرق دیار

 زمین نام یافت میانه که ایران

 چو تور دالور به توران رسید

 مسخر همی کرد اقلیم ترک

 

 به پور دوّم داد آن شهریار 

 از او ایرج نامور کام یافت...

 ر جایگه جنگ و کین گستریدبه ه

 نماندی در او نامداری سترگ

 (20)همان:                                   

گونه توصیف  ایران را این ویتبریزی لشکرکشی چنگیزخان و سپاهیانش به س    

. (2922: 1397) رویتوران به ایران درآورد  روزه پیکارجوی/ ز صد دل همهکند: به  می

چنگیزخان هنگام ورود به ایران، اشارۀ پنهانی به این موضوع شده و  نامه ونهمایحتی در 

 که یزمان. (940: 1383/2زجاجی، ) استشده به افراسیاب، پادشاه بزرگ تورانی همانند 

فرستد تا آنجا را مسخر   چنگیزخان دو سردار بزرگ خود، جبه و سوبدای را به ایران می

 برد: می از ایران نام بار نیچندسازند، 
 که دل را پر از کین سلطان کنید

 چو سیلی که جوشان درآید به کوه

 سر و افسرش تا نیاید به چنگ

 

 زمین بپویید تازان به ایران

 چو کشتی که از باد گیرد گذار

 

 کزین بوم آهنگ ایران کنید 

 به ایران خرامید با این گروه...

 به ایران مسازید جائی درنگ

 (ب104: 585ی، ن.خ. )کاشان              

 بسازید بر راه سلطان کمین...

 ر ملک ایران دیاربتازید ب

 (297: 1389/7)مستوفی،                 
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اقوام مغول برای  و (256همان: ) آورد زمین سپاهی گرد می چنگیز برای حمله به ایران    

زمانی  نامه شهنشاهر د (.261همان: ) وندندیپ زمین به او می یاری چنگیز و به آهنگ ایران

گویند،  گیرد به ایران حمله کند و سپاهیانش او را آفرین می که چنگیزخان تصمیم می

شود: شنیدند ]و[ گفتند شد آفرین/ گرفتیم توران و  برای نخستین بار نام ایران دیده می

ز محدودۀ حکمرانی چنگی ،در این بیت ایران و توران (.2770: 1397تبریزی، ) زمینایران 

فتوحات چنگیز، شاعران آشکارتر این موضوع را در شعر پایان . پس از شده استمعرفی 

خود منعکس و بر فرمانروایی چنگیزخان و جانشینان او بر ایران تصریح کردند و آنها را 

 :حاکمان ایران و توران نامیدند
 همه ملک ایران مسخر شده

 به ایران چو شاه این همه کام یافت

 

 ن پادشا شصت و هشتچو شد سال آ

 در ایران و توران و هند و ختا

 

 شهان جهان جمله چاکر شده... 

 تن آباد و دلخوش به توران شتافت

 (ب-الف120: 585)کاشانی، ن.خ.         

 ز جیحون به مردی ازین سو گذشت

 شد او پادشاهبه مردی و دولت 

 (71: 1389/7)مستوفی،                    

مالیات اشاره  درگرفتن قاآن، به اصالحات «ذکر ترتیب پادشاهی اوکتای»مستوفی در     

. زمانی که (52: 1389/8مستوفی، ) است کردهبر ایران و توران تأکید  اوو بر فرمانروایی 

گیرند و  وار کاسه می رسد، بزرگان ایران و توران به رسم مغول بنده گیوک به شاهی می

 شوند به درگاه او وارد می« کارداران ایران و تور»و  (124همان: ) خوانند بر او آفرین می

این ابیات بیانگر این است که بزرگان و حاکمان ایران تحت . الف(169: 585کاشانی، ن.خ. )

 نفوذ و فرمانبرداری خان مغول قرار داشتند.

 شد ، حاکمانی از سوی دربار قراقروم تعیین میورود هوالکوخان به ایران پیش ازتا     

به نام این امیران  بار چندنامه  همایونکه زیر نظر خان بر ایران فرمانروایی کنند. در 

. است نرفته، ولی در هیچ موردی نام ایران به کار (1090-2: 1383/2زجاجی، ) شدهاشاره 

رای ؛ بشده استامارت این حاکمان دو سه بار از ایران یاد  دورۀدر  شهنامۀ چنگیزیدر 

. در الف(181 :585)کاشانی، ن.خ.  «همه ملک ایران به ارغون سپرد»مثال منکوقاآن 

 «زمین ساله ایران چریده همه»ا قآ که ارغون شده استاشاره  بار کیفقط  نامه شهنشاه

 حاکمان مغول در ایراناین  یبه فرمانروایی تمام ظفرنامهدر . (7437: 1397)تبریزی، 

اینکه به حکومت این افراد بر سراسر ایران در این ابیات عالوه بر  ؛شده استپرداخته 

و  40، 34: 1389/8مستوفی، ) باالستزمین بسیار  تأکید شده، بسامد کلمات ایران و ایران
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در »فرستاد و او  آقا را به امارت ایران  توراکیناخاتون، همسر اوکتای، ارغونمثالً . ...(

زمین/ بد ارغون  کو به ایرانچو آمد هوال»و  (42)همان:  «زمین شد جهان کدخدا ایران

در این دوران دیگر  شود که مشاهده می طور همان .(جا همان) «جهان کدخدای زمین

 .ایران و توران در رویارویی با یکدیگر قرار ندارند

بعد از آمدن هوالکوخان به ایران، همچنان ایلخان خود را تا حدودی نسبت به خان     

 شود. های استقالل ایران در اشعار دیده می تدریج نشانه بهاما ، ستدان قراقروم پاسخگو می

، این استقالل آشکارتر قاآنبر سر جانشینی منکو بوکا اریغو  یالیقوبهای  مان درگیریز

نویسد، مرزهای  می خاندر پاسخ هوالکو بوکا اریغ ای که مثال در نامه راید. بگرد می

 کند:   فرمانروایی هر کدام را ذکر می
 ؟[] اریشهرقبالی اندر ختا  اگر

 در ایران تو باشی شهی کامران

 

 بود کار او را به التان شمار 

 من نشینم همان نیزم تورانبه 

 (1143 :1377)مستوفی،                     

به ایران و توران چو او کامیاب/ نه جمشید بود کند:  را چنین توصیف می باقااتبریزی     

ترین شاهان باستانی ایران و  ، به این شکل شاعر از برجسته(10999: 1397) افراسیابو نه 

. هرچه به سمت پایان دهد را بر هر دو برتری می باقاابرد و  توران در کنار یکدیگر نام می

ایلخانان مسلمان، این تمایز و  حکومتخصوص در  شویم، به دورۀ ایلخانی نزدیک می

 به، اولجایتوهنگام ستایش  مستوفیکاشانی و  مثال برایشود.  تر می استقالل پررنگ

 کنند شاهی تیمورقاآن و اننده در توران اشاره و از شاهان ایران و توران به نیکی یاد می

در این ابیات دو کشور با حکومتی کامالً  (.1162: 1377ب، مستوفی، 205: 585کاشانی، ن.خ. )

 .شده استمستقل و دوست یکدیگر ترسیم 

در پیش  زمین تورانهای تاریخی سه رویکرد نسبت به  شاعران منظومه بنابراین    

 مرز و بومبه دست مغوالن را فتح این  سرزمین خودگرفتند. این مورخان ایرانی تصرف 

به دست تورانیان، دشمن دیرینۀ ایرانیان نشان دادند. پس از تصرف کامل ایران به دست 

خواندند و حاکمان  انروایان ایران و تورانفرمچنگیزخان، شاعران او و جانشینانش را 

بنابراین نگرش مورخان نسبت به دشمن  ؛دانستنددربار قراقروم ایران را فرمانبردار 

تورانی تغییر کرده و نام ایران و توران به جای اینکه در مقابل یکدیگر به کار برود، در 

البته  .شده استمعرفی ای از قلمرو حکمرانی مغول  کنار هم آمده و ایران زیرمجموعه

آقا به صورت  از ارغون بار چندها بسیار زیاد از ایران نام برده و  مستوفی در این بخش
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تا استقالل ایران را  است داشته؛ گویی او تالش بیشتری است کردهکدخدای ایران یاد 

بندی اساطیری ایران و توران در  شاید به همین دلیل به تقسیم ؛به رسمیت بشناسد

تا بر این موضوع تأکید کند. در  است کردهاشاره ن فریدون و مرزهای دو سرزمین زما

تدریج استقالل و عدم  مرحلۀ سوم، پس از تأسیس و تثبیت حکومت ایلخانی، به

شود؛ این موضوع در زمان پادشاهی سه ایلخان مسلمان  توران دیده می بهوابستگی ایران 

 آشکارتر است. 
 پاسدار مرزهای ایرانان ایرانی پادشاهایلخانان:  .3-1

نامید؛ شاپور اول هم خود را با « شاهنشاه ایران»ها خود را  ها و کتیبه اردشیر در سکه

خواند؛ عنوان مشابهی دربارۀ شاهان بعدی ساسانی  می« شاهنشاه ایران و انیران»عنوان 

نشاه ایران . عنوان شاه(104: 1373؛ مارکوارت، Mackenzie2, 1998) است رفتهبه کار 

گیری اندیشه ایران از نظر سیاسی، فرهنگی  بیانگر شکل کهابداعی با مفهوم سیاسی بود 

نیز گاهی از ایلخانان با  نامه شهنشاه و ظفرنامه. در (178: 1387نیولی، ) استو مذهبی 

که همانند دورۀ ساسانی بار معنایی  شده است  القابی مانند شاه و دارای ایران یاد

 نامیدهزمین  یا دارای ایران  هوالکو را شاه، شهنشاه بار چندصی دارد. مستوفی سیاسی خا

برای مثال زمانی که خلیفۀ عباسی پسرش را با پیام پوزش نزد هوالکوخان  ؛است

؛ بعد از (1212 :1377) دهدخواهد که به جان به او امان  فرستد، از شهنشاه ایران می می

و  باقاا. (1265همان: ) نشینند ه سوگ شاه ایران میمرگ هوالکو همۀ مهان و بزرگان ب

، 24، 13، 2-3: 1388/10مستوفی، ) اند خوانده شده با چنین القابیگیخاتو نیز چندین بار 

پردازد: جهان  گونه به مدح ابوسعید و غازان می . مستوفی این(2-221، 2-81، 54، 35

. همچنین شاعر (569: 1389/7) زمین گشت همچون بهشت برین/ ز عدل دو دارای ایران

نامد، میالد او را مهر افکندن سپهر  می« سر شهریاران ایران»خان، او را  در والدت غازان

داند و بر اهمیت پادشاهی او بر ایران تأکید  بر ایران و مایۀ نجات این سرزمین می

 ورزد: می
 کنون شرح مولود شاه جهان

 شب روز آدینه بود آنکه مهر

 ون ز قدر و براتشبی قدرش افز

 تو گفتی که بخش سعادت سپهر

 

 سر شهریاران ایران غزان... 

 برافکند بر ملک ایران سپهر...

 کزو یافت ایران ز هر بد نجات

 بر ایران همی کردی از روی مهر

 (56: 1388/10)مستوفی،                   
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بارۀ هوالکوخان، گیخاتو، در بار یکزمین را نیز عنوان خداوند ایران و ایران تبریزی    

همان: ) ابوسعیدو دو بار در مورد غازان و سلطان  (15763، 12678، 12426: 1397) بایدو

تأمل این است که در  . نکتۀ قابلاست برده کار به (15210، 15098، 13103، 13040

از خانان مغولِ پیش از  یک هیچهایی در مورد  چنین عنوان نامه شهنشاهو ظفرنامه 

و شاعران آگاهانه و هدفمند این صفات را فقط برای  است نرفتهکوخان به کار هوال

پادشاهان سلسلۀ ایلخانی آورده و به این صورت آنها را شاهانی ایرانی، متعلق به این 

بیشتر  ظفرنامهاند، نه حاکمانی بیگانه. بسامد این موارد در  سرزمین و فرهنگ دانسته

 ایرانی خواندن این شاهان است.است که نشانۀ اصرار شاعر بر 

اند  شاعران کوشیده نامه، شهنشاهو گاهی ظفرنامه ، شهنامۀ چنگیزیدر این  عالوه بر 

از  دفاعاز زبان ایلخانان به ضرورت  و نشان دهند ایرانسرزمین تا ایلخانان را پاسدار 

های ایلخانان  شاعران به درگیریبرای مثال  .کردندمرزهای ایران در برابر دشمنان اشاره 

کاشانی و مستوفی چندین بار به این  ند.یدبا حاکمان جوچی و چغاتائی رنگ ایرانی بخش

از حمله به  -حاکم چغاتائی دشت قپچاق-که هدف براق  اند مسئله اشاره کرده

. در پیمان صلحی که بوده استزمین  ، تصرف ایرانباقااهای تحت حکمرانی  سرزمین

بسته شد، قرار شد براق به پشتیبانی  (یاوکتاخاندان ادۀ مقتدر شاهز) قیدومیان براق و 

قیدو، خراسان و عراق و هرات و نواحی اطراف را به تصرف خویش درآورد. در این ابیات 

 :است کردهزمین اشاره  کاشانی به هدف اصلی براق برای شاهی ایران

 به یاری قیدو سپاه براق

 زمین تختگاه نکوست که ایران

 آن مملکت حق ماست نصیبی از

 زمین به امید شاهی ایران

 

 به یاری قیدو براق دلیر

 خراسان به دست آورد با هری
 

 بگیرد خراسان و ملک عراق 

 سزاوار قشالق و ییالق اوست

 اگرچه اباقا در او پادشاست...

 گذر کرد دل پر ز کین به جیحون

 ب(-الف 267: 585)کاشانی، ن.خ.        

 ید چو شیربه ملک خراسان درآ

 ردی در او لشکرینشاند به م

 (15: 1388/10)مستوفی،                  

 مستوفی،) «زمین دارم هوس گاه ایران»گوید که  براق در نامه به یکی از سردارانش می 

بر ، اباقاپس از شکست کند که  خطاب به سردارش مرغاول ادعا می و (16 :1388/10

دهد که پس از  او به سپاهیانش وعده می(. 34همان: ) نشستخواهد اورنگ شاهی ایران 

در (. 45همان: ) بخشیدرسیدن به پادشاهی، مهتری والیات ایران را به آنها خواهد 



 (یخیتار یها )بر اساس منظومه یلخانیدر عصر ا  رانیمفهوم ا ییبازنما /196

زمین/ برآرم  کند: شود زیردست من ایران نیز خود براق به این نکته اشاره مینامه  شهنشاه

 .(9550: 1397تبریزی، ) برینسری تا سپهر 

اغول و آگاهی از حملۀ براق، در پاسخ به وی  س از دریافت پیام برادرش تبشینپ باقاا    

نویسد که هرکس آهنگ ایران کند و قصد نبرد با شیران این سرزمین را داشته باشد،  می

: 585)کاشانی، ن.خ.  «وزین مملکت هیچ نارد به کف»کند و  لشکر و گنج خود را تلف می

راست  باقااکه شاه »فرستد  اغول هم به براق پیام می . شاهزاده تبشینالف( 268-ب267

بعد از پیروزی اباقا بر  کند. و بر دفاع از این سرزمین تأکید میب( 267)همان:  «زمین ایران

از رهایی سرزمین ایران از دشمن ابراز کردند و  را براق و مرگ وی، شاعران شادی خود

 (50: 1388/10الف؛ مستوفی، 273: همان) دادندآن را به فرّ شاهنشاه اباقا نسبت 

درگیری و نزاع  باقاابا هوالکوخان و  ها سال، جوچی خاندان ، حاکم مسلمانبرکه    

ند که شد معرفیحاکمان جوچی دشمن ایرانیان ظفرنامه و  شهنامۀ چنگیزیدر  داشت.

حقیقت پروراندند و ایلخانان با جنگیدن با ایشان در  زمین را در سر می قصد تصرف ایران

بعد از آگاهی از مرگ هوالکو،  از مرزهای ایران محافظت کردند. به گفتۀ مستوفی، برکه

و لشکری به سرداری بوقا رهسپار ایران کرد و از وی « زمین طمع کرد در ملک ایران»

لشکرکشی  به اباقا خبر دادند که بوقا. (6-7همان: ) آوردزمین را به چنگ  خواست تا ایران

: 585)کاشانی، ن.خ.  «ودی به ارّان درآید همی/ به شاهی ایران گراید همیبه ز»کرده و 

بعد از شکست دوباره سپاهی بسیج کرد و تا رود کر آمد تا  ، بوقا. به گفتۀ کاشانیب(264

ملک ایران را بگیرد. شاعر دوباره به آرزوی برکه و سردارش برای تصاحب ایران تأکید 

گوید که هوس و امید خام او نشستن بر تخت  برکه میکند. مستوفی هم بعد از مرگ  می

 .(13: 1388/10ب؛ مستوفی، 265: همان) نیافتایران بود که خوشبختانه به آن دست 

کردند تا حملۀ چغاتائیان به سرزمین ایلخانان را به هجوم  مورخان ایرانی تالش می    

لخانان نیز برای نامیدن دشمنان . ای(183: 1393نژاد،  فضلی) کنندبه ایران تشبیه  یانتوران

نیروی  ترتیب اینکردند و به  چغاتایی خویش در ماوراءالنهر از عنوان تورانی استفاده می

 گرفتند را بر ضد دشمنان سیاسی خود به کار می شاهنامهدوگانۀ خیر و شر در 

ه جا از سپاه تقریباً هم و برکه براق ایلخانان با. مستوفی نیز در نبرد (4: 1378 کروولسکی،)

به صورت شاه و دارای  از ایلخان و زمین یرانیان، ایران سپاه، دلیران ایراناایلخان با نام 

با عنوان تورانیان و  دشمناز سپاه  در مقابل، ؛است ستودهآنها را  وریایران نام برده و دال

-9: 1377) است بخشیدهای ملی  ههکامالً وج هاو به این شکل به نبرد   یاد کردهترکان 
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سپاه اباقا  بار چندکاشانی هم . و...( 50، 47-8 ،42-5 ،9-10 :1388/10؛ 1253، 1-1250 ،1248

 . ب(272: 585ن.خ. ) است نامیدهایران سپاه  ،در نبرد با براق را

 انطباق قلمرو ایلخانان با قلمرو ایران باستان .2

های  همواره بر سرزمین شاهان این سلسله ،در زمان ساسانیان با وجود تغییرات مرزی

قفقاز تا  یها کوهکردند و مرزهای ایران از  پهناوری از جیحون تا فرات حکومت می

. در (232: 1371مشکور، )بود دریای عمان و هند و از رود فرات تا کنار سیحون گسترده 

به  در کتیبۀ شاپور اول در نقش رستم،های دورۀ ساسانی، به عنوان مثال  برخی از کتیبه

 (. 39 :1394آورزمانی، )است شده محدودۀ جغرافیایی فرمانروایی شاهان این سلسله اشاره 

هجری امپراتوری مغول را به چهار بخش تقسیم کرد و بر  663قاآن در سال  یالیقوب    

ای وسیع از جیحون به سمت غرب بر سراسر  اساس آن مقرر شد که هوالکو بر منطقه

بنابراین سهم هوالکوخان از امپراتوری مغول ؛ حکمرانی کند النهرین فالت ایران تا بین

هوالکوخان با برانداختن یافت و  تقریباً با سرزمین تحت فرمانروایی ساسانیان انطباق 

و خاطرۀ مرزهای ایران باستان عباسی و گسترش فتوحات خود،   خالفتاسماعیلیان و 

حفظ امپراتوری خویش در حدّ  نیز دغدغۀ اصلی اباقاشهر ساسانی را زنده کرد.  ایران

بنابراین در دورۀ ایلخانان دولتی متمرکز  ؛(102 :1389لین، ) بودفاصل جیحون تا فرات 

کرد که امپراتوری ساسانی فرمانروائی  ای حکومت می حدود یک قرن بر همان منطقه

خی اطلس تاریدر کتاب  محدودۀ جغرافیایی حکومت ایلخانان (.390: 1366بویل، ) داشت
 .(44: 1350) کند را تأیید می این موضوعنیز  ایران

کوشیدند  که غالب آنها از رجال و وزرای ایرانیِ دربار ایلخانان بودند، می نگاران تاریخ    

های گوناگون هویت ایرانی را مطرح کنند؛ اشاره به سرزمین ایران و  تا در آثار خود مؤلفه

قاضی بیضاوی  آن جمله بود. و باستانی ایران ازانطباق مرزهای حکومت ایلخانی با قلمر

جا از  بر نام ایران و حدود جغرافیایی آن از فرات تا جیحون تأکید و همه التواریخ نظامدر 

 التواریخ جامعدر . (، ...132-3 ،85، 31-2 ،3: 1382) است کردهزمین استفاده  ایران و ایران

زمین نامیده و محدودۀ ایران از جیحون تا مصر  بارها بستر فرمانروایی ایلخانان، ایراننیز 

فرمان منکوقاآن به هوالکوخان برای آمدن به . برای مثال در شده استو نیل معرفی 

 .(974-5 :1373/2رشیدالدین، )است شده ایران، چند بار به این نکته اشاره 

زمین اشاره  نهای تاریخی نیز به محدودۀ حکمرانی ایلخانان و مرزهای ایرا در حماسه    

شده این موضوع ذکر  بار چندپیش از آمدن هوالکوخان به ایران ظفرنامه . در شده است
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مختلف به والیات را امیران بعد از نشستن بر تخت،  منکوقاآنگیوک و مثال  برای. است

شد، به امیر ارغون  زمین خوانده می کردند و از جیحون تا اقصای روم را که ایران نامزد

اشاره به قلمرو ایلخانان بیشتر در شرح مأموریت  .(128، 161: 1389/8مستوفی، ) سپردند

 در فرمان خود منکوقاآن شود. به ایران و دوران حکومت او دیده می درآمدنهوالکوخان 

 کند:  اشاره می ویبه منطقۀ حکمرانی  ،به هوالکو
 تو با لشکری سوی ایران خرام

 ز جیحون برو تا لب رود نیل

 برو تا به مغرب دلیر ز مشرق

 

 زمین دهم پاکْ ایران تو را می

 ز آموست تا نیل اکنون تو را
 

 خراسان ببین و عراقین و شام... 

 که یزدان ترا یار باد و دلیل

 چو برنده شمشیر و غرنده شیر

 ب(-الف 211: 585)کاشانی، ن.خ.        

 زمین ]؟[ بهشت برین راست ایران

 امون تو را[ هپر از سیم و زر کوه ]و

 (7387-8: 1397)تبریزی،                 

کند و خطاب به او ایجو، سردار هوالکوخان، از سرزمین تحت سلطۀ ایلخان یاد میب    

تا شام، شیراز، کرمان، ارّان و روم را  زمین خراسانگوید که من به فرّ تو توانستم از  می

کند که  ان در نامه به منکوقاآن اشاره میهوالکوخ. (7869-70همان: ) گردانمر رام و مسخّ

را و قصد دارد شام و مصر  است درآوردهتا اقصای روم و آب فرات را در تصرف خویش 

. بعد از اینکه هوالکوخان دمشق و ملک شام را (1233: 1377مستوفی، ) کندفتح  هم

 :شده استاز جیحون تا شام و روم ذکر  ویادشاهی پسازد، محدودۀ  مسخر می
 مه ملک شام از کران تا کرانه

 ز جیحون چنین تا به اقصای شام

 زمین تا به روم همه شهر ایران

 به سه سال جنگی هوالکو گرفت

 

 به اندک زمانی همه ملک شام

 ز جیحون برو تا در قیروان
 

 شدند ایل آن شاه گندآوران 

 به یک تاختن شاه را گشت رام

 همان کشور شام و آن مرز و بوم

 ماندن به کارش شگفتکه زیبد ب

 (1237)همان:                                

 مسخر شد او را زهی بخت رام

 رحد روم تا سیستانچو از س

 الف(259: 585)کاشانی، ن.خ.             

شود: ز سرحد  فرستد، قلمرو برادر را یادآور می در پیغامی که به هوالکو می یالیقوب    

 و از وی الف(190: 585. خ.ن کاشانی،) تمامبرادر هوالکو بداند آمویه تا مصر و شام/ 

ز جیحون چنین تا به اقصای روم/ به شام و »خواهد که از مرزهای تحت حکومتش،  می

. شیخ (1142: 1377مستوفی، ) کند، در برابر دشمن نگاهبانی «به مصر و بدان مرز و بوم
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به  ضمن اشاره با سردار برکه، شریف، جاسوس هوالکوخان در دشت قپچاق، در گفتگو

 :  کند میتا مصر تأکید  یهبر قلمرو فرمانروایی ایلخان از آموخان، منشور حکمرانی هوالکو
 ز قبالی فرستاده آمد ز راه

 فرستاده منشور بر پرنیان

 که از آب آمویه تا مصر و روم

 

 که از مصر تا آب آمو تراست

 

 به پیش هوالکو درین مژده خواه... 

 شته به پیش هوالکو چناننو  

 درآور به فرمان همه مرز و بوم

 (1253)همان:                                

 که آن را به شمشیر کردی تو راست

 ب(262: 585)کاشانی، ن.خ.               

کند که  فرستد، پیشنهاد می در پیغام صلحی که به غازان میبایدو  ظفرنامهدر     

برد.  ا بین خود تقسیم کنند و شهرهای تحت حکومت هر یک را نام میسرزمین ایران ر

، قهستان، مازندراندر این ابیات قلمرو گسترده پادشاهی ایلخانان منطقۀ عراق، خراسان، 

شبانکاره، فارس، کرمان، آذربایجان، موغان و ارّان، گرجستان، ملک روم، عراق عرب، دیار 

 شود طباق آن با قلمرو دولت ساسانی دیده میو ان ردیگ یبرم دربکر و شوشتر را 
 (.235: 1388/10مستوفی، )

شناختند، چنانکه  را به رسمیت می گاهی دشمنان ایلخانان نیز این قلمرو فرمانروایی   

شود: تو گفتی جهان را هوالکو  المثل شاه مصر چند بار این موضوع را یادآور می فی

زمانی هم که براق از عدم  (.8898: 1397یزی، تبر) گرفتگرفت/ که تا نیل از آب آمو 

کند،  چهار خاندان بزرگ چنگیزی گله می میانهای مغول  تساوی در تقسیم سرزمین

 شناسد: گونه به رسمیت می را این باقااقلمرو حکمرانی خاندان تولی و 
 اباقا که او هم ز تولی است، بوم

 مرا نیست آبی، پسندی چنین؟

 

 مصر و روم... ز آمو گرفته است تا 

 ز آموست تا نیل او را زمین

 (9657و  9607)همان:                      

  نتیجه .3

جانبه بازنمایی و  مفهوم ایران به شکلی همهدورۀ ایلخانی تون تاریخی و ادبی مدر 

های منظوم با تأکید و تصریح بیشتری نسبت به  در تاریخ سئلهاین م .شده است  منعکس

ایلخانی  عصرتاریخی  های منظومه با بررسی البته .شده استنثور بیان های م تاریخ

 شود که دو رویکرد متفاوت نسبت به مسئلۀ ایران در این آثار وجود دارد: مشاهده می

بارها سرزمین تحت فرمانروایی ایلخانان،  نامه شهنشاهو  ظفرنامه شهنامۀ چنگیزی، در    

 رافیایی این سرزمین از جیحون تا فرات یا نیلمحدودۀ جغ و شده زمین نامیده ایران
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 ظفرنامهبسامد این موارد در  .شده استو با قلمرو پادشاهی ایران باستان منطبق معرفی 
ایلخانی را شاه و خداوند ایران  حاکمان ،همچنین این شاعرانر است. االتب نامه شهنشاهو 

بسامد کلمۀ ایران، حتی نامه  ونهمایاما در  ؛این سرزمین معرفی کردندپاسدار مرزهای  و

هایی که به شاهان ایرانی اختصاص دارد، بسیار اندک است و به محدودۀ  در بخش

  .است نشده ای زمین و حکمرانی ایلخانان بر آن اشاره ایران

هم به شرایط  ،نسبت به این مسئله نامه همایون سرایندۀعلت رویکرد متفاوت 

نشأت  شاعرشخصی  های دیدگاه از و همگردد  وی بازمی اجتماعی و سیاسی زمان

، شده استهای نخستین تأسیس دولت ایلخانی سروده  در دهه نامه همایونگیرد.  می

عالوه بر این هدف  .شد مفهوم ایران و هویت ایرانی چندان توجه نمیبه که هنوز  زمانی

غدغۀ پرداختن او کمتر د، بنابراین بوده استتاریخ اسالم رویدادهای شرح اصلی زجاجی 

نام ایران و بازنمایی ؛ در نتیجه است پرورانده میبه تاریخ ایران و هویت ایرانی را در سر 

اما سه منظومۀ دیگر در دورۀ ثبات  ؛خورد چندان به چشم نمی مفهوم آن در منظومۀ او

ویژه مستوفی و تبریزی،  و شاعران این آثار، به شده استحکومت ایلخانان سروده 

 اند. گوناگون نشان داده های به شکلرا گرایانۀ خود  ایرانتمایالت 

 کند ثابت میهای تاریخی  منظومه این و معنادار بین کامالً متفاوترویکرد  دووجود 

، آگاهانه نام ایران را در اثر خود به نامه شهنشاهو ظفرنامه  شهنامۀ چنگیزی، سرایندۀکه 

ند که در این دورۀ اد؛ آنها نشان داست بودهنهدف  بردند و این امر تصادفی و بی کار می

، قلمروی شده استتاریخی دوباره ایران به صورت سرزمینی مستقل و قدرتمند بازسازی 

 دانستند تا از آن در برابر دشمنان متجاوز دفاع کنند. که پادشاهان وظیفۀ خود می

 ۀ ایلخانیدر دوراست بر این مسئله که  یمهم و سند شاهد های این پژوهش، یافته

زمین به عنوان سرزمینی دارای وحدت سیاسی و جغرافیایی، با مرزهای  ایران وجود

این مسئله  ، در نتیجهبوده استامری بدیهی و پذیرفته شده ، مشخص و پادشاهی واحد

 .است یافتهآشکارا در متون منثور و منظوم این دوره بازتاب 

 هاپی نوشت
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 نشر نی. ،تهران ،ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی ،اخبارالطوال ،1381 ،دینوری، احمد بن داوود

 مورخان. ،تهران های حماسی زیر سایۀ شاهنامۀ فردوسی. تاریخ سروده ،1396 ،آباد، جواد راشکی علی

 البرز. ،تهران ،. تصحیح محمد روشن و مصطفی موسویالتواریخ جامع ،1373 ،اهلل الدین فضل رشید

 سسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.ؤم ،تهران ،ترجمۀ مهشید میرفخرایی ،1367 ،روایت پهلوی

اهلل همدانی در ساختار بازتاب اندیشۀ سیاسی رشیدالدین فضل» ،1393 ،، محسن و دیگرانرودمعجنی

 .199-183، صص 27، ش 93پاییز  نقد ادبی، ،«زبانی مکاتبات وی

 ،تهران ،تصحیح علی پیرنیا ،نیمۀ دوم ،تاریخ منظوم حکیم زجاجی() نامه همایون ،1383زجاجی، 

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

 میراث مکتوب. ،تهران ،نیمۀ نخست. تصحیح علی پیرنیا ،تاریخ منظوم() نامه همایون. 1390، ااااااا

 .سنایی ،تهران ،به اهتمام مدرس رضوی ،دیوان سنایی ،1362 ،سنایی، مجدود بن آدم

 امیرکبیر. ،تهران ،تصحیح میرهشام محدث ،االنساب مجمع ،1363 ،علی بن محمدای،  شبانکاره
 اساطیر. ،تهران ،2ج ،1375 ،ترجمۀ ابوالقاسم پاینده ،تاریخ طبری ،1375 ،جریر نب محمدطبری، 



 (یخیتار یها )بر اساس منظومه یلخانیدر عصر ا  رانیمفهوم ا ییبازنما /202

، تاریخ روایی ،«هویت و وحدت ملی در ایران عهد صفوی یها مؤلفه» ،1395 ،طهماسبی، ساسان

 .17-2، صص 1، سال اول، ش 95تابستان 

 سنایی. ،تهران ،به کوشش محمد دبیر سیاقی ،دیوان عنصری ،1363 ،عنصری، حسن بن احمد

 ،به کوشش محمد دبیر سیاقی ،دیوان حکیم فرخی سیستانی ،1349 ،فرخی سیستانی، علی بن جولوغ

 زوّار. ،تهران

  توس. ،تهران ،ترجمۀ مهرداد بهار ،بندهش ،1395 ،فرنبغ دادگی

، «نانسرایی دورۀ ایلخانگاری و حماسهبازنمایی سیمای کیانیان در تاریخ» ،1392 ،نژاد، احمدفضلی

 .180-149، صص 12، ش 92پاییز و زمستان  ،نگارینگری و تاریختاریخ

های تاریخی پژوهش ،«نگاری ایلخانان و ممالیکزمین در تاریخایران» ،1393 ،_____________
 .190-171، صص 15، ش 93، پاییز و زمستان ایران و اسالم

 کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی. ،س س 585نسخۀ خطی شمارۀ  ،تاریخ منظوم ،الدین شمس ،کاشانی

موقوفات محمود  ،تهران ،تصحیح وحید قنبری ننیز ،شهنامۀ چنگیزی ،1398 ،الدین شمس ،کاشانی

 افشار با همکاری سخن.

، زمستان تاریخ روابط خارجی ،«احیای نام ایران در عهد ایلخانان مغول» ،1378 ،کروولسکی، دوروتیا

 .16-1، صص 1، ش78

 دنیای کتاب.  ،تهران ،تصحیح عبدالحی حبیبی ،تاریخ گردیزی ،1363 ،بدالحی بن ضحاکگردیزی، ع

 موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ،تهران ،ترجمۀ راشد محصل ،1366 ،های زادسپرم گزیده

نامۀ احمد  شهنشاهارزیابی جایگاه مغوالن و ایرانیان در . »1392 ،گوهری کاخکی، مهشید و دیگران
  .57-84صص ،1ش ،46سال  ،جستارهای ادبی ،«تبریزی

نامۀ  شهنشاه) لخانانیانویسی فارسی در دربار  سره» ،1398 ،مهدوی، جواد گوهری کاخکی، مهشید و
 .119-109صص  ،66ش  ،نامۀ فرهنگستان ،«: یگانه اثر منظوم به فارسی سره(احمد تبریزی

 امیرکبیر. ،تهران ،سید ابوالفضل رضویترجمۀ  ،ایران در اوایل عهد ایلخانان ،1389، لین، جورج

 ،تهران ،ترجمۀ مریم میراحمدی ،ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی ،1373 ،مارکوارت، یوزف

 اطالعات.

نامۀ ادب  کهن ،«تحقیقی در احوال شمس کاشی و شهنامۀ چنگیزی» ،1395 ،مدبری، محمود و دیگران

  .89-109صص  ،1ش ،سال هفتم ،پارسی

  چاپ دوم. ،آگاه ،تهران ،مسائل عصر ایلخانان ،1370 ،ضوی، منوچهرمرت

زیر  ،کتابخانۀ ملی بریتانیا ،2833، چاپ عکسی نسخۀ خطی شمارۀ ظفرنامه ،1377 ،مستوفی، حمداهلل

 مرکز نشر دانشگاهی ایران و انتشارات آکادمی علوم اتریش. ،اهلل رستگار نظر نصراهلل جوادی و نصرت

پژوهشگاه  ،تهران ،1ج ،مهدی مداینیتصحیح  ،قسم اسالمیه(ظفرنامه ) ،1380 ،_____________

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

تهران:  ،10ج ،زاده تصحیح منصوره شریف ،(سلطانیه قسمظفرنامه ) ،1388 ،_____________

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.



 1399/203و زمستان  زیی، پا2 ۀار، شم10سال  ،شناسی اهی اریانژپوهش

پژوهشگاه  ،تهران، 7ج ،تصحیح فاطمه عالقه ،طانیه(قسم سل) ظفرنامه  ،1389 ،_____________

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

پژوهشگاه  ،تهران ،8ج ،تصحیح ناهید ذاکری ،قسم سلطانیه() ظفرنامه ،1389 ،_____________

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

انتشارات علمی و  ،تهران ،دهترجمۀ ابوالقاسم پاین ،التنبیه و االشراف ،1365 ،مسعودی، علی بن حسین

 فرهنگی.

 دنیای کتاب. ،تهران ،جغرافیای تاریخی ایران باستان ،1371 ،مشکور، محمدجواد

 زوّار. ،تهران ،به کوشش محمد دبیر ساقی ،دیوان منوچهری دامغانی ،1375 ،منوچهری، احمد بن قوص

  توس. ،انتهر ،به کوشش ژاله آموزگار ،ترجمۀ احمد تفضلی ،1391 ،مینوی خرد

 ،ترجمۀ سید منصور سید سجادی ،آرمان ایران، جستاری در خاستگاه نام ایران ،1387 ،نیولی، گراردو

  موسسۀ فرهنگی و هنری پیشین پژوه )اسطوره(. ،تهران

 اساطیر. ،تهران ،فرهنگ شاهنامۀ فردوسی ،1377 ،ولف، فریتس
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