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 الدین یزدی در مواهب الهیگاری معیننهای روش تاریخمشخصه

 2مژگان صادقی فرد /1جمشید نوروزی
 (33-23) 

 چکیده
 792-662ق/  692-623ش( فقیه، محّدث و مورخ دربار آل مظفر ) 672ق/  619)متوفی  یزدیالدین معلم معین

دلیل داشتن است. این منبع، به« مواهب الهی»نام ترین منبع این حکومت محلی پساایلخانی بهسنده مهمش( و نوی
های محلی قرن هشتم هجری، برخورداری از مفاهیم اخالقی و غنای ادبی اطالعات تاریخی پیرامون بعضی حکومت

الدین یزدی یعنی روش نگاری معیناریخو فرهنگی، شایسته توجه است. مسئله اساسی این نوشتار، بازنمایی روش ت
-است که خود متأثر از مواردی چون پیشینه روشی تاریخ« مواهب الهی»های تاریخی در نگارش تنظیم و تدوین داده

نگاری ایم که تاریخای و زاویه دید وی است. در پژوهش حاضر، با این سؤال مواجهنگاری آن روزگار و نظام اندیشه
-های روشی، منجر بههایی است و این ویژگیمشخصه ی از لحاظ شیوه یا روش نگارش، دارای چه الدین یزدمعین

تحلیلی و مبتنی بر -های این پژوهش که به روش توصیفینویسی شده یا نگارش تاریخی تحلیلی و عّلی؟ یافتهوقایع
هایی دلیل همسانیدر مواهب الهی، به نگاری یزدیدهد که روش تاریخای به انجام رسیده، نشان میمنابع کتابخانه

-نگاری ایرانینگاری درباری، ادامه روش تاریخمدارانه و ماهیت تاریخگرایانه و شریعتچون بینش دینی مشیت
های تاریخی و اعتقادی و الدین یزدی با نظام فکری مبتنی بر بینشاسالمی قرون قبل است. افزون بر این، معین

جانبه حکومت آل هایی چون تأیید همهرش تاریخی متکّلف و مصنوع نموده که دارای ویژگینگاسیاسی، اقدام به
ها، سازی جانبدارانه برخی شخصیتانگاری حاکمان مظفری، ستایش مقام سلطان مظفری، برجستهمظفر، بزرگ

ات جغرافیایی و کیهانی در های تاریخی متناسب با مفاهیم قرآن و احادیث دینی، و نمایش اطالعتالش برای ارائه داده
-وقایعنظامی است، بیشتر به-های سیاسیدر نگارش این اثر که اغلب متضمن داده وی رح رویدادها است.کنار ش

معلولی فاصله گرفته است. همچنین در تنظیم مطالب و ترتیب بیان اخبار تاریخی، -نگاری نزدیک شده و از شیوه عّلی
 اسالمی اقدام کرده است. -نگاری ایرانیقمری تاریخ -نگاری رایج هجرییوه سالبر اساس توالی زمانی یا همان ش

 نگاری.الدین یزدی، روش تاریخآل مظفر، مواهب الهی، معین :های کلیدیواژه
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 مقدمه
عنوان یکی از مظاهر فرهنگ و تمدن اسالمی از اهمیت فراوان برخوردار است و نگاری بهتاریخ 

ون تمدن اسالمی در قرون گذشته، بدون شناخت عمیق آثار مورخان مسلمان و بازشناسی جوانب گوناگ
پذیر نیست. یکی از مقاطع مهم رشد کمی و کیفی آثار تاریخی نگاری آنها، امکانچگونگی تاریخ

ایرانی خاصه به زبان فارسی، دوران مغوالن و ایلخانان -مسلمانان و پیشرفت تاریخ نگاری اسالمی
دهای بزرگ و بااهمیتی همچون تهاجمات ویرانگر و پرتلفات مغوالن، سقوط است؛ وقوع رویدا

خوارزمشاهیان، زوال حکومت اسماعیلیه، فروپاشی خالفت عباسی و تشکیل حکومت ایلخانان، در 
-ترین علل پیشرفت تاریخمندی بعضی حکام و توجه برخی دیوانیان و تالش اهل قلم، از مهمکنار عالقه

نگاری در عصر فترت پساایلخانی نیز، در کنار رشد هنر و ادبیات در ام است. تاریخنویسی در این ای
نگاری در دوره برخی مناطق، جایگاه و رشد قابل توجه یافت. از شواهد بارز پیشرفت چشمگیر تاریخ

-ترین و در عین حال مهجورترین منابع تاریخاست که از شاخص« مواهب الهی»پساایلخانی، تألیف 

-نه و ادیبانه قرن هشتم هجری است. این اثر با ارزش، از نخستین مآخذی است که درباره دودماننگارا

عبارت دیگر درباره اوضاع یزد، کرمان ش( یا به 632 -632ق/  622 -621) ینجوهای آل مظفر و آل ا
ر آن نگارش درآمده و بسیاری از تواریخ عصر تیموری تحت تأثیو فارس پس از سقوط ایلخانان به

گیرد. این محلی قرار می–های دودمانیلحاظ پردازش موضوعی، در قالب کتابهستند. مواهب الهی به
توصیه و تشویق حاکمان وقت تألیف شده و ترتیب و توالی اثر، از یکسو همچون دیگر تواریخ دودمانی به

است؛ و از سوی دیگر، زمانی از آغاز ظهور سلسله و حاکم مورد نظر توسط مورخ رسمی رعایت گردیده 
تاریخ محلی است که افزون بر شرح وقایع در زمان سلسله محلی مورد نظر خویش، به توصیف 

موضوعاتی نظیر نگاهی نیز بهجغرافیای قلمرو تحت سیطره آنان خاصه یزد، کرمان و فارس پرداخته و نیم
ته است. با توجه به اهمیت و آوران علم و ادب، بناها و عمارات و برخی خصوصیات اجتماعی داشنام

الدین یزدی و تبیین نگاری معینارزش درخور این منبع، این نوشتار بر آن است تا به بازنمایی روش تاریخ
 بپردازد.« مواهب الهی»های روشی او در نگارش مشخصه

 
 پیشینه پژوهش

اما سبک و روش وی در های چندی صورت پذیرفته، الدین یزدی پژوهشپیرامون حیات و تألیفات معین 
ها پیرامون طور مشخص و جامع، مورد توجه محققین قرار نگرفته است. پژوهشنگاری بهزمینه تاریخ
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-اند، محدود مینامه/رساله که روی تصحیح این اثر متمرکز شدهچند مقاله و دو پایان مواهب الهی، به

کید بر نثر مصنوع و حول شود. این تحقیقات، اغلب متکلف مواهب الهی، ترجمه لغات، آیات محور تأ
گذاری و احادیث و اشعار عربی و فارسی، تفسیر ترکیبات و عبارات دشوار کتاب، ویرایش و حرکت

نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان واژگان، صورت پذیرفته است. از جمله پایان
تر کتاب تصحیح دقیق( به2312) یمنددی ماز پروین محمو« شرح مشکالت کتاب مواهب الهی»

های این اثر مصنوع، تالش کرده متنی شرح دشواریه است. این پژوهش، با مواهب الهی، اقدام نمود
 دهد.روشن همراه با بیان نکات تاریخ ادبی در اختیار خواننده قرار 

است. از جمله رساله دکتری در باقی آثار تحقیقی موجود نیز، در باب کاستن از مشکالت نثر متکلف آن 
« های جلد اول مواهب الهی در تاریخ آل مظفرشرح دشواری»رشته زبان و ادبیات فارسی تحت عنوان: 

از « تصحیح عبارات و ابیاتی چند از کتاب مواهب الهی در تاریخ آل مظفر»و مقاله حاصل از آن با نام: 
ها، اصطالحات، به شرح ابهامات موجود در لغت( که 2392پیوند باالنی و زهرا ریاحی زمین است )

چند نکته و لغت از »اند. دیگر اثر، مقاله عبارات و اشعار و بررسی سبک ادبی مواهب الهی اقدام نموده
برخی لغات دارد. مقاله  ( سعی در تصحیح2391) یاز احمد بهنام« الدین یزدیمواهب الهی، معین

( است که به سبک 2313از حمیدرضا دالوند )« ن انتظار تصحیحمواهب الهی، نیم قر»عنوان  با دیگر
های متعدد مواهب الهی اشاره دارد. همچنین به متکّلف و مصنوع و مشکالت تصحیح اول و نسخه

-معرفی برخی موضوعات کتاب پرداخته و آن را برای مطالعه تاریخ فارس پس از ایخانان ضروری می

 داند.
( که 2397«)مواهب الهی و لزوم تصحیح مجدد آن»و دیگران با عنوان  پژوهش دیگر از پرویز حیدری

 یپردازد. افزون بر این در مقدمه تاریخ آل مظفر از محمود کتببرشمردن مشکالت نثر این اثر میبه
کند پردازی متکلف این اثر را مطرح می( عبدالحسین نوایی به صورت مختصر، اشکال و عبارت2370)

ش آورده است. در  600ق/  676داند که یزدی شرح حوادث را فقط تا سال را در آن می و ایراد مهم اثر
-( نیز، تبیین کوتاه زندگی سیاسی و علمی معین2307کتاب تاریخ آل مظفر تألیف حسینقلی ستوده )

 الدین یزدی و برخی مباحث مطرح در مواهب الهی و متن پیچیده آن مورد توجه قرار گرفته است. با توجه
دالیلی احتمالی چون سبک به شدت مصنوع و فنی این اثر، پژوهشگران رسد بهنظر میبه موارد فوق، به
 اند.نگاری این اثر نشان ندادهپژوهش درباره روش تاریخچندان رغبتی به
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 الدین یزدینامه علمی و شغلی معین. زیست2
وادگی، تحصیالت، شغل و گرایشات زمانه زیست مورخ، خاستگاه جغرافیایی، مذهب و پیشینه خان

توان به وضوح در فردی، هر یک بر درک مورخان از وقایع تاریخی اثرگذار است و این اثربخشی را می
الدین، بینش و روش آنان در اثر نگارش یافته، دریافت. با بررسی گذرای حیات علمی و شغلی معین

الدین یزدی، به ظاهر وی بهتر شناخته شود. معینشود تا زوایای ذهنی و اعتقادی و شیوه کار تالش می
در اوایل دهه نخست قرن هشتم هجری زاده شد و پدرش از اکابر علمای دین و از همراهان 

ش( و خودش نیز مدتی معلم شاه شجاع  797 -637ق/  621 -629امیرمبارزالدین محمد )حک:
ربیت بوده است. )معلم یزدی، ش( در فراگرفتن مقدمات ادب و ع 630 -673ق/  629 -617)حک:
ش( فرا  633ق/  627)متوفی  یجیالدین علوم را نزد پدرش، سپس قاضی عضد ا( معین90: 2327

 609ق/  662الدین عبدا... نجم )متوفی ( همچنین در محضر قوام203: 2327گرفت. )معلم یزدی، 
المعارف را آموخت. از عوارف ایالشافعی و بخش عمدهالعلوم، الحاوی فی الفقههای کشافش( کتاب

تدریس اشتغال ورزید و شاگردان بسیاری تربیت نمود. یزدی در شهرهای شیراز، کرمان و یزد، به 
 (9: 2312)محمودی میمند، 

الدین یزدی در مقدمه مواهب الهی، چرایی نگارش کتاب را ادای دین خود به خاندان مظفری بیان معین
یق امیرمبارزالدین محمد، مؤسس سلسله آل مظفر، نگارش تاریخ آل مظفر نویسد که با تشونموده و می

)متوفی: نیمه دوم قرن هشتم هجری(  ی( عزالدین ابراهیم زرقان22-26: 2327را ادامه داد. )معلم یزدی، 
( مواهب الهی، 29: 2327از مشایخ صوفیه شیراز، عنوان مواهب الهی بر کتاب نهاد. )معلم یزدی، 

ش( و مدتی  602-766ق/ 633-672امیرمبارزالدین محمد بن مظفر از تولد تا وفات )شامل تاریخ 
ش(، پسر اوست. آخرین وقایعی که در این  602 -600ق/  672 -676شجاع )کوتاه از پادشاهی شاه

 ش است. 603 -600ق/  677-676های سالوقایع اثر ثبت شده، مربوط به
اید اشاره نمود که در قرن هشتم هجری و در فاصله بین سقوط پیرامون زمانه تألیف مواهب الهی، ب 

های محلی متعددی سربرآوردند که تحوالت سیاسی، اجتماعی و ایلخانان و حمله تیمور، حکومت
-ثباتی حکومتفرهنگی فراوانی را رقم زدند. این دوران فترت، متضمن شرح هرج و مرج عجیبی بود. بی

های محلی با یکدیگر های پیاپی این حکومتها و لشکرکشیتارها، درگیریها و انبوهی از کشها، ویرانی
ریختگی فرهنگی را موجب گردید. شیوع مفاسد همتأثیر عمیقی بر ساختار فکری جامعه گذاشت و به

ها و اوضاع نامناسب اقتصادی ناشی از آن ها و ویرانیگر تأثیرات مخرب جنگاخالقی در جامعه، بیان
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باز و در کنار آن، دگرگونی احوال مردم پوش و رندان دغلشرایط وجود ریاکاران، زاهدان خرقه بود. در این
و طبقات اجتماعی، بازتاب وسیعی در ذهن و روح مردمان، بر جای نهاد. حال در این وضعیت، 

های عصر فترت یعنی آل مظفر همچون مخدومان امیرمبارزالدین محمد، مؤسس یکی از سلسله
خویش که در دربار آنان رشد و نمو یافته بود، دستور نگارش تاریخ سلسله خویش را صادر ایلخانی 

ش درصدد برآمدند تا نام و  371ق/  359اینان پس از فتح شیراز و در اوج قدرت خویش در سال نمود. 
ت ها و فتوحات خویش را ثبت نموده و از این رهگذر، برای حکومت خویش نیز مشروعیآوازه، پیروزی

 و مقبولیتی کسب کنند.
 
 نگاری. بینش تاریخ2

شود که تاریخ اند که در هر ملتی از زمانی شروع مینگاری در مناطق مختلف، آوردهدرباره قدمت تاریخ
نگری، محقق در های مرتبط با تاریخ( در ژوهش39: 2032گردد. )سلیمانی و دیگران، آغاز می

بینش آنان به تاریخ است. باوجود تفاوت مقاله حاضر با حاصل از  جستجوی بینش مورخان و نگرش
مسئله اصلی ای برای ورود بهعنوان مقدمهالدین یزدی بهاین گونه تحقیقات، واکاوی مختصر بینش معین

الدین و تأثیراتی که زاویه دید و ساختار نگاری معیناین پژوهش یعنی بررسی چگونگی روش تاریخ
ای نگارش اثر دارد، حائز اهمیت است. یزدی در نگارش مواهب الهی، هفکری وی در اتخاذ شیوه

 یتأثیر گفتمان و بینش حاکم بر جامعه عصر خویش، دارای بینشی تاریخی، سیاسی و اعتقادتحت
 مدارانه( به رویدادهای تاریخی بود.گرایانه و شریعت)مشیت

دیدگاه مورخ پیرامون تاریخ است. شناسی در علم تاریخ، چگونگی ترین موضوعات معرفتاز شاخص 
-عنوان فقیه، محدث و مدّرس دینی، تاریخ را در دسته خطابیات قرار داده و اشاره میالدین یزدی بهمعین

: 2327معلم یزدی،«)ای که جز ذکر یقینیات نشنیده بود به اختراع امور خیالی مأمور گشت.خامه»کند: 
به ذکر یقینیات و حل برهانیات پرداخته، پس از پذیرفتن  عنوان عالم دینیها به( یزدی سال21-26

اش نه ذکر یقینیات بلکه بیان خطابیات گردید. مسئولیت نگارش تاریخ خاندان آل مظفر دیگر وظیفه
: 2، ج 2372خطابه بهترین صناعت در ایجاد تصدیق اقناعی در عامه مردم است. )خواجه نصیر طوسی، 

توان مردم را به تصدیق امری قانع کرد. ماده ق، فنی است که با آن می( خطابه طبق نظر اهل منط233
-39: 2391نیست؛ بلکه مقبوالت، مظنونات و مشهودات ظاهری است. )حکاک،  اتیقینیخطابه، 
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الدین یزدی در نگارش تاریخ مواهب الهی در پیش گرفت، اقناع مخاطب ( در نتیجه هدفی که معین31
 است نه کشف حقیقت

کید بیشبر این معین افزون ازحد بر اراده و تقدیر الهی، الدین یزدی در مواهب الهی به شرح حوادث با تأ
اراده  -های یک علت واحداقدام نموده است. طبق این اندیشه، تمام رویدادهای مهم تاریخی به معلول

ست. اراده الهی و قضا گاه اراده خداوند اشوند. از منظر مورخان مسلمان، تاریخ تجلیتبدیل می -الهی
کار رفته در مواهب الهی، بیانگر اندیشه مؤلف پیرامون هستی، های بهترین کلیدواژهعنوان مهمو قدر به

-انسان و روند تاریخ است. مؤلف مواهب الهی نیز هر حادثه را در درجه نخست، نتیجه تقدیر الهی می

( با بررسی 3و  97و  207: 2327یزدی،کند. )معلممیداند و اختیار انسان را در طول اراده خداوند معنا 
توان او را به عنوان فقیه شافعی مذهب، با گرایش کالم اشعری قلمداد الدین یزدی، مینظام فکری معین

های کالمی یزدی درباره توحید افعالی، قضا و قدر، جبر و اختیار، عقل و خرد انسانی و نمود. اندیشه
عره متناسب است. اشاعره، افزون بر اعتقاد به این مطلب که تمام حوادث عاَلم امثال آن با عقاید اشا

صورت هستی مستقیم مستند به قدرت و اراده خدا است، بر این باور بودند که خداوند، اختیار را به
ها، مقارن با اختیار بنده است، در بندگان آفریده، و افعال، مخلوق خداوند هستند و ایجاد آن« کسب»
واقع، اشعری میان معتزله که بر معروف گردند. به« روجریان میانه»ین زاویه نگاه، باعث شده، اشاعره به ا

و  کردندیشمردند با محدثانی که بر نصوص تکیه مکردند و وحی را مؤید احکام آن میعقل تکیه می
-جستند، راه میانهاعتماد می ها قائل نبودند و بر ظواهر آیات و احادثبرای عقل هیچ ارزشی در برابر آن

( یزدی که 212و  293: 2362الحسنی، ای برگزید و کفه نصوص را بر کفه عقل برتری داد. )معروف
ها مدّرس دارالسیاده و مشغول آموزش علوم قرآنی و ادبی، حدیث و فقه شافعی و وعظ و خطابه بود، سال

خمر امیرمبارزالدین داند؛ یزدی، حتی شربمیتقدیرگراست و تمامی حوادث را ناشی از اراده خداوند 
گاه که ( یزدی آن239: 2327یزدی، کند. )معلماش را ناشی از جبر مطرح میمحمد بعد از توبه معروف

کید نماید؛ وی از اختیار و عقل انسان نیز صحبت به میان می آورد، درصدد است ابتدا بر نقش خداوند تأ
کند که خردمند صاحب تدبیر را خداوند در این مسیر قرار داد: اره میسوره انعام، اش 93با ذکر آیه 

ُهۖ  َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه یعنی » ِذیَن َهَدی الَلّ ِئَك اَلّ ها را هدایت نمود، تو ها، کسانی بودند که خدا خود آنآنُأوَلَٰ
 (1-9: 2327یزدی، معلم«)ها پیروی نما.نیز از راه آن

-های آل مظفر را ناشی از اراده الهی میها و حتی شکستکار آمدن، پیروزیعلت اصلی روی یزدی، 

گیری امیرمبارزالدین ش آغاز قدرت 793ق/  623چه در سال ( چنان97: 2327داند. )معلم یزدی، 
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نشاند. )معلم یزدی، کند اراده الهی و حکم خداست که یکی را بر جای دیگری میاشاره می -محمد
آرایی چنین او در جریان یکی از حمالت ابواسحاق اینجو به کرمان و صف( هم00-03: 2327

کند که سپاه آل مظفر مورد تأیید کردگار است؛ به این دلیل که از این جانب، مظفریان، آشکارا بیان می
رسید و از سمت سپاه اینجو، صدای موسیقی دوتار شب صدای نماز و اوراد و تالوت قرآن به آسمان می

 (229: 2327داد. )معلم یزدی، صبح پیوند میرا به 
الدین یزدی، تمایالت دینی و مذهبی وی و تأثیر آن بر نوع مدارانه معینافزون بر این در بینش شریعت

کار الدین یزدی با بهنگاری، تجلی یافته است. معینهای وی در تاریختحلیل، تعلیل و سرانجام قضاوت
توأمان بودن این دو اصل  تأکید خود را نسبت به« دین و پادشاهی»و « کدین و ُمل»بردن عباراتی چون 

چه امیرمبارزالدین محمد دهد. چناننگاری اسالمی و ایرانی است، نشان میهای تاریخمهم که از سنت
( یزدی، پادشاهی مظفریان را 11: 1721لقب داده بود. )معلم یزدی، « صاحب قران الُملک و الّدین»را 

راه پیامبران دانسته و امیرمبارزالدین محمد را موعود قرن هشتم هجری جهت احیای دین معرفی ادامه 
برد. )معلم را برای مؤسس سلسله آل مظفر به کار می« ُمَجدد مراِسم الَشریَعه الَغّراء»نموده و لقب 

ن عربی تردیدی الدین یزدی برقرآن و زباجانبه و تسلط معینمداری همه( در شریعت11: 1721یزدی، 
)ع(، کودکی  یسیالقمر، تولد عوجود ندارد. اشتیاق فراوان یزدی به قصص قرآنی همچون ماجرای شق

)ص(، داستان آسیه، حضرت یونس در شکم ماهی، داستان حضرت زکریا در تنه درخت و  یامبرپ
 احادیث نبوی و تسلط او بر قرآن و محتوای آن با مطالعه مواهب الهی، مشهود است.

های سیاسی هر مورخی از ترین اندیشهمهمالدین یزدی، بینش سیاسی اوست. جنبه دیگر بینش معین 
الدین یزدی همچون توجه عمیق به حق الهی سلطنت، عدالت، شجاعت، توأمانی دین و جمله معین

ط نمود. ها و فتوحات و ذکر اقدامات نخبگان عصر استنباالی شرح جنگتوان در البهدولت و... را می
داند و بارها در مواهب الهی، برحق الهی سلطنت آل الدین یزدی، مظفریان را صاحب فّره ایزدی میینمع

کند که در یورت خانقین، سلطان کند. از جمله در مورد امیرمبارزالدین اشاره میمظفر، تأیید می
( در 03: 2327)معلم یزدی،  اولجایتو نوِر خسروی را از پیشانی امیرمبارزالدین محمد مشاهده نمود.

دوره اسالمی فّره ایزدی به عنوان یکی از ارکان اساسی اندیشه سیاسی ایران باستان به عنوان حق الهی 
الدین ( معین222: 2، ج 2970باز تولید شده است. )نخجوانی، « اللهالسلطان ظل» یرسلطنت و با تعب

کند. معرفی می« ظل الله فی االرضین»اه شجاع را یزدی شاهان آل مظفر از جمله امیرمبارزالدین و ش
بار، کسی را نویسد که خداوند هر صد سال یک( یزدی با اشاره به حدیثی می22: 2327)معلم یزدی، 
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( با این 23: 2327انگیزد تا دین را برایشان تجدید و احیاء کند. )معلم یزدی، برای این ملت برمی
ی، شهریار مطلوب و سایه خدا بر زمین کسی است که عدالت و الدین یزداوصاف، طبق بینش معین

)ص(  یداشت آیین محمددادگری و زدودن ظلم را وظیفه خود بداند و شهریاری کامروا است که به پاس
( جدای از 23: 2327اش را از آسیب حفظ نماید. )معلم یزدی، قیام نماید و قلمرو تحت حاکمیت

کند که پادشاه کاردان دارای سلطنت الهی، حافظ امنیت ّملک أکید میالدین یزدی تعدل و داد، معین
ویژه جهت تأمین است. نگاه یزدی به شاهزادگان مظفری، سراسر لیاقت و شجاعت و کفایت آنان به

های تاریخی، سیاسی و بینشو این گونه ( 227و  223، 32-30، 27: 2327امنیت است. )معلم یزدی، 
نگاری او را نیز الدین یزدی، روش تاریخهای حاکم بر ذهن معینترین اندیشهاعتقادی به عنوان مهم

 تحت تأثیر قرار داده است.
 
 نگاری. روش تاریخ3

نماید. شناخت یاری میای است که پژوهشگر را در روند تحقیق برای رسیدن بهشناسی، شیوهروش
 ها یاریر قلمرو خود برای تبیین پدیدهدهد که محقق از چه وسایل، اسباب و طریقی دروش، نشان می

کشد. با این وجود باید تصویر میواقع روش، بینش تاریخی را به( به22: 2397گرفته است. )ناصری، 
مند تحلیل کرد؛ اما شناسی سامانمنزله مورخانی با روشتوان مورخان دوره مورد نظر را بهدانست که نمی

-رو ناگزیریم تا روش مورخ را همچون اندیشههای روشی دانست. از اینهها را فارغ از دغدغتوان آننمی

الی متن تاریخی او استخراج کنیم. برای این مهم به چند مؤلفه روشی یعنی منابع، شیوه و نثر بهاش از ال
-ها در کنار هم، روش تاریخهای نهفته در متن پرداخته خواهد شد و این مؤلفهمتن، روش عّلی و گزاره

نگاری مواهب ( در مبحث روش و شیوه تاریخ12: 2311زاده، سازد. )حسننگاری مورخ را روشن می
-الدین یزدی چگونه منابع خود را یافته، و گزینش کرده و با چه روش یا روشالهی، این که از یکسو معین

خویش پرداخته است  که با چه نثری به نگارش تاریختر آنهایی، مطالب را تدوین و تألیف نموده و مهم
نویسی، که رویکرد مورخ در نگارش اثرش، انتقادی و عّلی است یا وقایعو از سوی دیگر، فهم این

 مواجهیم.
 منابع اطالعاتی مورخ-2-3

توان در سه مورد را، می الدین یزدی در نگارش مواهب الهی از منابع مختلفی استفاده نموده که آنهامعین
های شعر عربی و . منابع مکتوب )قرآن و دیوان3. منابع شفاهی 2دات شخصی . مشاه2خالصه نمود: 
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فارسی(. بخش اعظم از اطالعات مواهب الهی، حاصل مشاهدات مورخ است که هم از ارکان دیوانی 
شد. یزدی های سیاسی فرستاده میمظفر )کاتب و مورخ( بوده و هم از سوی امرای مظفری به رسالتآل

ها و گزارشات شاهدان عینی تکیه نموده و به عنوان ات خویش و همچنین نیز شنیدهبیشتر بر مشاهد
فردی دیوانی به اسناد و اطالعات حکومتی نیز دسترسی داشته است. همچنین یزدی در نگارش مواهب 

های شعر بسیاری از شاعران و نویسندگان برجسته الهی، ادبیات را به خدمت تاریخ گرفته و از دیوان
گوی همچون سعدی، نظامی، فردوسی، ثعالبی، زیدری َنَسوی، جوینی و ِدعِبل ُخزایی، و ی و تازیفارس

های خویش و افزودن بر جذابیت بیشتر این متن تاریخی، و همچنین متنبی و... برای تفهیم بهتر اندیشه
و  29و  92و  273: 2327صورت وسیع از آیات قرآنی و احادیث دینی بهره برده است. )معلم یزدی، به

الدین یزدی به منابع شفاهی نیز چه از متن مواهب الهی پیداست، معینو..( در نهایت چنان 27و  21
ونه که پیداست پدرش که از علمای دربار مظفری بوده، شرح برخی حوادث این گآن توجه داشته است.

دین یزدی( به دلیل حمله به یزد را الدوران همچون ابراز شرمساری ابواسحاق اینجو نزد او )موالنا جالل
 (90: 2327به فرزندش منتقل نموده است. )معلم یزدی، 

 
 سبک و شیوه نگارش -2-3
 نثر -2-2-3

مواهب الهی مطابق شیوه موردپسند قرن هشتم قمری و به احتمال با هدف هنرنمایی، با انشای مصنوع و 
ین همچون ابونصر عتبی صاحب تاریخ یمینی، پردازی پرتکّلف و با تأسی از برخی مورخان پیشعبارت
ْمصار و َتزِجیهالحضره مؤلف َتجزَیهُ وصاف

َ
ْعصار و افضل األ

َ
عقدالعلی الدین ابوحامد صاحب األ

تدوین شده است. در نثر فنی، هدف نویسنده فقط مضامین و محتوای اثر خویش  االعلیللموقف
( 27: 2367دن قدرت ادبی خویش است. )مدبری، نیست؛ بلکه هدف، ادبیات و زبان نثر و نشان دا

. اطناب؛ آوردن 2های همچون:مواهب الهی، خصوصیات اصلی نثر فنی را به کمال داراست. ویژگی
. تأثیرپذیری شدید از زبان و ادبیات 2مترادفات بسیار، ردیف کردن القاب، توصیفات فراوان و تملقات 

. تحلیل 0. نقل اشعار فارسی 3تباس و تلمیح و آوردن احادیث گونه تضمین، اقعربی؛ نقل آیات قرآنی به
. استفاده از زبان شاعرانه با صورخیال متعدد همچون کنایات، استعارات و تشبیهات. 2شعر در نثر 

 (22-2327:27)معلم یزدی، 
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 شمارسال-2-2-3
نه بر اساس تقویم ترتیب زمانی و ساالشرح حوادث در مواهب الهی، بر اساس رویدادها و وقایع به

های رومی رشته تحریر درآمده است. هرچند در موردی، یزدی از ماه نیسان که از ماهقمری به -هجری
 یاضاز گریه ابر نیسانی به خنده ر»برد: است )مطابق اواخر فروردین ماه تا اواخر اردیبهشت( نیز نام می

کند، وقوع حوادث را که یزدی ذکر می ( سال22: 2327معلم یزدی، «)ها( استدالل توان کرد.)باغ
گونه نیست که هر حادثه را با ذکر سال شرح دهد. با این وجود تاریخ برخی حوادث محدود و این

گردد. بااهمیت و البته زادروز و وفات هر یک از امرای آل مظفر با ذکر روز، ماه و سال دقیق، ذکر می
جه به اشارات یزدی به سن شاهزادگان و شاهان آل ( با تو237-236و  12، 02: 2327)معلم یزدی، 

 سال وقوع رویدادها، دست یافت. توان بهمظفر و تاریخ تولد و وفات آنان، می
 نگاه جانبدارانه-3-2-3

شرح رویدادها در مواهب الهی، با رعایت پیوستگی مطالب است. یزدی اغلب در هر بخش از مواهب 
نگاری اوست و در نگارش مندی تاریخکننده روشموده که منعکسالهی، به یک حادثه تاریخی اشاره ن

کند در شرح هر رویدادی، جزئیات را نیز روشن سازد و با وجود مبالغه در مورد اثر خویش، سعی می
الدین یزدی در حال معیناش نیستیم. با اینحاکمان آل مظفر، شاهد تخیالت ذهنی او در بیان تاریخ

آمیزتری تمام، برخی از حوادثی را که مختص حاکمان آل مظفر است به نحو اغراقشرح وقایع با فراست 
منش صورت شاهان همیشه پیروز، شجاع، پهلوانشرح داده و در تالش مدام است تا امرای مظفری را به

های حماسی ارائه دهد. برعکس، رقبا و دشمنان های آنان، روایتو دادگر معرفی نموده و در مورد کنش
اندام در برابر قدرت آل مظفر را نیز دهد که توانایی عرضکار لقب میخرد و طمعفریان را افرادی بیمظ

کند، هدفی جز های حصین آنان صحبت میو قلعه گاه که از قدرت رقبا و نیروی نظامیندارند. حتی آن
و  200، 223، 32-30، 27، 22: 2327نمایی نیرومندی مخدومان خویش ندارد. )معلم یزدی، برجسته

های شاخص زمانه خویش، از چنین الدین یزدی در توصیف رفتارها و اعمال شخصیت( حتی معین276
ای بهره برده است. یزدی در مواهب الهی، پیاپی در حال مقایسه هر یک از افراد خاندان آل مظفر با شیوه

سه مدام امیرمبارزالدین محمد ای و تاریخی دوران ماقبل خویش است. مقایهای مهم اسطورهشخصیت
ای از این روش است. یزدی، امیرمبارزالدین را با و شاه شجاع با شاهان باستانی ایران زمین، نمونه

-شاه ترکان خاتون همسر امیرمبارزالدین محمد را با زبیده خاتون همسر هارونحضرت سلیمان، قتلغ

ش( را با بزرگمهر وزیرخسرو  636ق/  673متوفی ) یروز اللهالدین فتحالرشید و خواجه برهان
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انوشیروان و صفات شاه شجاع را با خشم اسکندر، مهر جمشید، تدبیر و دوراندیشی فریدون و صاحب 
خدم و حشم چون یوسف و حتی اسب امیرمبارزالدین را با شبدیز اسب خسروپرویز، مقایسه نموده 

الهی با این روش،  واقع مؤلف مواهب( به222و  212، 221، 69-61، 23: 2327است. )معلم یزدی، 
تاریخ،  های ویژههایی در رفتار و عمل میان امرای مظفری با شخصیتقصد دارد تا با یافتن مشابهت

الله فی شأنی متعالی برای مخدومان خویش در نظر گیرد و آنان را شاهانی صاحب فّره ایزدی و ظل
 (23-22 :2327االرضین معرفی نماید. )معلم یزدی، 

 کاربرد آیات، احادیث دینی و اشعار فارسی و عربی -0-2-3
مدار آل مظفر که الدین یزدی به عنوان فقیه برجسته قرن هشتم هجری و شاغل در حکومت دینمعین

سبک نگارشی فنی و مصنوع را برای نوشتن مواهب الهی انتخاب کرده، در بیان هر واقعه تاریخی جهت 
یشتر بر دیدگاه خویش، مکّرر به آیاتی از قرآن و احادیث دینی رجوع نموده است. فهم بهتر یا تأکید ب

ناپذیر از متن گشته و با ای است که آیات و احادیث جزء جداییگونهنحوه بهره بردن یزدی از این شیوه، به
-، همشدهگردد. این آیات و اشعار، با رخداد توصیفحذف آن، گهگاه درک مطالب با مشکل مواجه می

 263شعر عربی،  337شعر فارسی،  062آیه قرآن،  222کار بردن حدود خوانی مضمونی دارد. به
مورد امثال فارسی در متن مواهب الهی، موجب شده است برای  66حدیث، روایت و امثال عربی و 

حمودی های تاریخی است، متن تا حد زیادی مشکل به نظر برسد. )مدنبال دادهگر تاریخ که بهپژوهش
اش نگاریبردن یزدی از آیات قرآن و احادیث برای مقاصد تاریخ( دو نمونه از بهره311: 2312میمند، 

در برقراری سازش بین حاکمان و یا ایفای نقش چنین است: یزدی در جایی به نقش پررنگ عالمان دینی 
د از قاضی عضد ایجی و که، به تعریف و تمجیمیانجی و واسطه بین عوام و خواص اشاره دارد؛ چنان

« الُموِمِنیَن اقَتَتُلوا فَأصِلُحوا...َو ان َطائَفَتاِن ِمَن »سوره حجرات  4مرتبه علمی وی پرداخته و با اشاره به آیه 
( 292-295: 1721پردازد. )معلم یزدی، میبس و برقراری صلح به سعی این قاضی در برقراری آتش

چینی اکابر یزد، دلیل سخنیر پیرحسین چوپانی از امیرمبارزالدین بهدر ماجرای کدورت ام افزون بر این،
گونه ( این222: 00، 2033مجلسی، «)الحقُّ أبلُج، والَباِطل َلجَلُج »با بیان روایتی از امام حسن )ع(

 (202: 2327ای ندارد. )معلم یزدی، پندارد که ثمرهدروغ و خالف را چون درخت بید می
هایی فارسی و عربی نیز پرداخته که المثلالی وقایع تاریخی، به بیان برخی ضرببهیزدی در ال همچنین 

چه در جریان عدم اطاعت بیشتر برای ارائه پند و اندرز به حکام و رقبای مخالف آنان است؛ چنان
الِجنسیُه عّله »المثل عربی مجدالدین سربندی حاکم والیت خفرک و کوتوال قلعه سربند، به ضرب
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( عالوه بر 23: 2327کند. )معلم یزدی، اشاره می« نژاد بودن، سبب بستگی است.جنس و همّم: همالَض 
این، یزدی با آوردن اشعاری از فردوسی، انوری و سعدی در ارائه نصایح سعی بلیغ نموده است. این قبیل 

لم اخالق نامید. یزدی حق او را معتوان بهپند و اندرزها در سراسر مواهب الهی، چنان زیاد است که می
پادشاهی کسری نوشیروان چهل و »زمان با وام گرفتن بیتی از شاهنامه فروسی ذیل عنوان در جایی، هم

( این بیت را با اندکی تغییر ذکر 2206: 2392فردوسی،«)مهبود با زروان»در داستان « هشت سال بود.
 کند:می

( در ادامه، با 222: 2327یزدی، معلم«)ن بد رسد.جهان را نباید سپردن به بد که بر بد کنش بی گما»
اش احاطه مکر زشت و فکر بدکاری جز بر صاحب»کند: سوره فاطر اشاره می 03آوردن آیه 

وَک »نویسد: ( سپس با ذکر مثلی عربی و مفهوم آن، می222: 2327معلم یزدی، «)نکند... َمن َیزرِع الشَّ
( این چنین یزدی با 222: 2327معلم یزدی، «)خم نیش، لذت نوش نبیند.اَل َیحُصد ِبِه الِعَنَبا: رساننده ز

کند تا بدی کردن در حق یکدیگر را که در قرن هشتم آوردن برخی آیات و روایات و ابیات، تالش می
 دهد.شود را زشت و ناپسند جلوه هجری فراوان دیده می

رسی و عربی شاعران برجسته گذشته، بارها همان گونه که اشاره شد یزدی در مواهب الهی، از اشعار فا
کار برده شده در آورد. با واکاوی اشعار و حکایات بهمیان نمیبه بهره برده که البته اغلب از شعرا نامی

گاهی کامل به سراغ دیوانبرد که معینتوان پیمواهب الهی، می های شعر گذشته رفته و الدین یزدی با آ
صورت اقتباس، کمک گرفته است. یزدی، افزون بر اشعار یش، از آنان عینًا یا بههای خوبرای بیان اندیشه
نامه/ مخزن االسرار/ خسرو و )هفت پیکر/ لیلی و مجنون/ شرف یهای شعر نظامخویش از دیوان

 بن علی بن عبدالصمد )حبیب یی، ثعالبی، طغرایشیرین/ خردنامه/ اسکندرنامه( انوری، فردوسی، سعد
هروی و الدین، رکنی، عوفییسمرقندی، سنایهمدانی، سوزنالزمانیعباخزری، بدالدینسیف اصفهانی(

از اشعار شاعران عرب همچون متنبی، دعبل خزایی، ابوفراس حمدانی، عبداللطیف صیرفی، ابوالعالء 
َحیم بن الدین عبدالعزیز حّلی، ابوتمام حبیب بن اوس طائی، ُس معری، حّسان بن ثابت، ُبحُتری، صفی

ِمُر بن َتوَلب الُعکِلی، َمعَبد بن َعلَقَمه، ناِبغه  وثیل ریاحی، ُعروه بن َورد، البعیث بن حریث، ابوالهندی، نَّ
)مکّنی به ابوالحسن(، َقَطری بن فجاء، داود بن الهیثم، اسامه بن مرشد  یَجعدی، علی بن محمد ِتهام

علی(، َتَأّبَط شّرًا )از شاعران راهزن دوره جاهلی(،  العالف )ابوبکر بن حسن بنبن علی الَشیَزری، ابن
المقنع الکندی، البارع البغدادی، ُکَلیب الفقعسی، شامه بن حزن النهشی، اوس بن َحَجر و أبوذویب 

( بیشترین 273و  92، 29، 21، 27: 2327الهذلی و شریف رضی استفاده نموده است. )معلم یزدی، 
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گردد. نظامی در نامه نظامی و سپس شاهنامه فردوسی برمیء، به شرفمندی یزدی از دیوان شعرابهره
کشد. در تصویر مینامه که بخش اول مثنوی اسکندرنامه اوست، زندگی اسکندر را با نظم بهشرف
کمی از یک اسطوره ندارد؛ چرا که نظامی او را شخصیتی جنگاور، رشید و نامه، اسکندر دستشرف

 93: 2327گنجوی،گیر یاد نموده است. )نظامیعنوان فاتحی بزرگ و آفاقاو به خردمند معرفی کرده و از
ها و خردمندی امیرمبارزالدین محمد، الدین نیز در شرح فتوحات، جنگاوری( حال معین272 -273و 

بیشترین استفاده را از این کتاب دارد. یزدی یا تکیه به اثر نظامی، تالش کرده تصور فوق انسانی و 
 درواری از مخدوم خویش ارائه کند.اسکن

جزء یک مورد )به یکه یزدی از اشعار دو شاعر برجسته زمانه خویش، یعنی عبید زاکاننکته بااهمیت آن
های آل ( باید توجه داشت که دودمان13: 2327برد. )معلم یزدی، تقلید از عبید( و حافظ، بهره نمی

تر ستیز فکری، دو رقیب خونین هم ِملکی و از همه مهم سبب همسایگی، اختالفاتمظفر و آل اینجو به
ای جنبه دینی فرسا سپری نمودند. این ستیز فکری که تا اندازهنبردهای تواندهه را بهبوده که بیش از یک

خوبی متجّلی است. در اردوگاه ابواسحاق خود گرفته بود، در آثار نویسندگان هر دو اردوگاه بهنیز به
-هایی سرودهها و چکامهالدین هروی غزلو عبید زاکانی و در اردوگاه امیرمبارزالدین رکناینجو، حافظ 

چنین، جای تعجب ندارد که یزدی از اشعار دو شاعر برجسته زمانه ( این277: 2313اند. )دالوند، 
زالدین گران شیخ ابواسحاق اینجو و از منتقدان اصلی امیرمبارمندان و ستایشخویش به عنوان عالقه

محمد )محتسب( واعظان و زاهدان و صوفیان که پرچمداران مبارزه با هر نوع ریا، تزویر و استفاده ابزاری 
 برد.از دین بودند، بهره نمی

 مغولی-لغات ترکی -2-2-3
–چه از لحاظ زبانی در نثر این دوران شایان توجه است، ورود لغات ترکیجدای از رواج نثر فارسی، آن

ویژه از زمان بان و آثار فارسی است. البته باید توجه داشت قبل از تسلط مغوالن نیز، بهمغولی به ز
 –بعد لغات ترکی در زبان فارسی وارد شده بود، ولی از دوران ایلخانان نفوذ لغات ترکی سلجوقیان به

یان و شاعران قرار مغولی افزایش یافت. بسیاری از این واژگان ترکی و مغولی مورد استفاده عالمان و دیوان
گرفت. تألیف مواهب الهی در دوران پساایلخانان، تحت تأثیر گفتمان حاکم بر آن عصر و نفوذ لغات 

-مغولی قرار داشت که باعث سنگینی و تکّلف نثر کتاب نیز گردید. با مطالعه مواهب الهی به -ترکی

ها و و استفاده فراوان از لغات و واژه کارگیری نثر متکّلف و فنیبه تمایل نویسنده در به توانیخوبی م
امور مغولی بیشتر به -برد. در مواهب الهی، واژگان ترکیاصطالحات عربی و تا حدی ترکی و مغولی پی
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دیوانی تعلق داشت؛ از جمله: گورکه، یرلیغ، قراول، ایلی، اردو، نویین، سیورغال، پاییزه، قیتول، منقال، 
-ک( از جمله در موردی مؤلف مواهب الهی از جایگاه امیر شرف)نک: جدول شماره ی یورغامیشیس

امارت َهزاره و طبل و علم و »نویسد سلطان غازان: کند و مینیکی یاد میالدین مظفر در زمان غازان به
معلم «)چه رسم سالطین مغول است، ارزانی داشت.گورِکه و پاِیزه و تشریف و شمشیر و جماق، چنان

 (39: 2327یزدی، 
 گیری از اطالعات کیهانیبهره -0-3

آن توجه داشتند، علم نجوم بود. در برخی منابع های اسالمی بهنخستین علومی که ساکنان سرزمین
مسلمانان، میان بعضی از احکام عبادی شریعت اسالمی با برخی نمودهای آسمانی، ارتباطی آشکار 

شناسایی امور آسمانی و ستارگان شد. با هوجود دارد. این ارتباط سبب زیاد شدن توجه مسلمانان ب
اطالع نیست و سعی الدین یزدی از دانش نجوم نیز بیتوان دریافت که معینمطالعه مواهب الهی، می

تر ها در جهت شریعت و شناخت پروردگار و معرفی شایستهگیری از این دانستهنموده از روش بهره
کیهانی چون گردش شب و روز را نهایت کمال پرورگار حاکمان آل مظفر سود بجوید. یزدی تغییرات 

ترین وقایع کیهانی، تأثیرگذاری بر زماِن ( یکی از مهم23: 2327بلند مرتبه دانسته است. )معلم یزدی، 
( که در 213 -212: 2326نگاری، ِقران یا تقارن اجرام سماوی در برجی مشخص بود )مصفی، وقایع

ش یک فصل از کتاب  630ق/  626الدین یزدی در سال که معینزمانیشود. مواهب الهی نیز دیده می
روزی از موافقت بخت »نویسد: خویش را به امیرمبارزالدین عرضه نمود و مورد تأیید قرار گرفت، می

بلند در آن خطه بهشت آیین قران سعدین دست داد و خورشید سپهر خالفت با ماه آسمان سلطنت قران 
الدین ( یا در مورد دیگر، در جریان بیان خبر دیدار اولجایتو با امیرشرف27: 2327معلم یزدی، «)کرد.

-مظفر بن منصور، از اجتماع سعِدین )مقارنه دو ستاره سعد مانند مشتری و زهره در یک برج(، سخن به

از ای تعبیرات شاعرانه و کنایهالدین یزدی همچنین به( معین03: 2327آورد. )معلم یزدی، میان می
خصوصیات دهد، اشاره بهاجرام آسمانی دست زده است و عمده اطالعاتی که در این زمینه ارئه می

اش بر نجوم است. از جمله در های آنان با اجرام آسمانی و احاطه کاملامرای آل مظفر و مشابهت
 ش( با راهزنان 632 -632ق/  622 -620الدین مظفر )جنگ شرفموردی یزدی ضمن اشاره به

های ناگوار این دوران دارد. )معلم یزدی، برد که اشاره به جنگفارس، در شعری از ستاره ُزحل نام می
گویند و منجمان وقوع زحل در میزان را را نحس بزرگ می( نام دیگر زحل، کیوان است که آن32: 2327

-احاطه معین( با وجود 331: 2326دانند. )مصفی، موجب قحطی و حوادث ناگوار چون جنگ، می



 2032 دهم / تابستاندر اسالم / سال سوم /  شماره دواز علم و تمدن 

  
 

11                                                                                                    
 

 

بینی چندان اعتقادی ندارد. الدین یزدی بر وضعیت ستارگان و سایر اجرام سماوی در کیهان، وی به طالع
چه در جریان حمله امیربیک چکاز از سوی اینجویان به کرمان، یزدی با آوردن شعری از ابوتمام چنان

رَماِح » کند:ش(، از شاعران عرب مسلمان، بیان می 212 -220ق/  211-232)
َ
والِعلُم فی ُشُهب األ

بَعِه الُشُهِب  -ها و در بین لشکریان میعلم و دانش در برق نیزه» یعنی« اَلِمَعًه // َبیَن الَخِمیَسیِن ال فی السَّ

دهد که ستارگان پس، ادامه می( س77/ 1ق:  1919)ابوتمام، «درخشد نه در ستارگان هفتگانه و طالع بینی
ها و اوراد برپاخیز و در کارهایت پادشاه با افسون یاگذار تا با آن زندگی کنند و توابینان ورا برای طالع

بینی از طریق وضعیت نجوم و طالع)ص( و یارانش نیز از رجوع به  یامبرگیری کن؛ البته پتصمیم
 (226-221: 2327ستارگان، منع شدند. )معلم یزدی، 

 توجه به جغرافیا -2-3
ن جغرافیا و تاریخ و موقوف بودن حوادث تاریخی به مکانی معین، مورخین نسبت با توجه به ممزوج بود

الدین یزدی در مواهب الهی، اطالعات ارزشمندی پیرامون جغرافیای توجه نبودند. معینبه جغرافیا بی
ه توان گفت کبرخی مناطق و گهگاه شرایط اقلیمی این نواحی، ارائه نموده است. با توجه به این امر، می

عنوان تاریخ محلی، توجه به مبحث جغرافیا است. حلقه یکی از نکات مهم کتاب مواهب الهی به
های طبیعی و مناطقی است که برای مشترک نویسندگان تواریخ محلی، ذکر شهرها، روستاها و ویژگی

رافیا پیوستگی تاریخ و جغالدین یزدی نیز به( معین73: 2317دیگران شناخته شده نیست. )رستمی، 
ها و صورت اشاره به والیات، شهرها و روستاها و محالت، قالع و کوه)به یاباور دارد و بارها از جغراف

برد. اش بهره میگهگاه پوشش گیاهی و مزارع مناطق تحت سلطه آل مظفر( در توضیح روایت تاریخی
ی بر خوراک و پوشاک، هر چند یزدی اطالعات کافی از اقالیم جغرافیایی، تأثیر شرایط زیست محیط

دهد؛ اما باز های طبیعی اقالیم سبعه و تعداد شهرها و روستاها و جمعیت ساکنان در آن، ارائه نمیویژگی
توان به شناختی از مناطق گوناگون مرکز و جنوب ایران در قرن هشتم هجری از خالل مطالب وی، می

دین منطقه یعنی یزد، فارس، کرمان و دست یافت. اطالعات جغرافیایی مواهب الهی، مرتبط به چن
بخشی از نقاط عراق عجم به عنوان قلمرو اصلی آل مظفر و برخی از نواحی تحت سلطه همسایگان 

 مظفری همچون خراسان، آذربایجان و چندین مکان خارج از ایران زمین است.
 نگاریمیزان توجه به شیوه نقد و تعلیل در تاریخ -7-3

نگاری نقلی و ف اصلی نشان دادن این مسئله است که آیا مورخان فقط به تاریخدر بررسی انتقادی، هد
اند. اند؟ یا این که از دو اصل علّیت و انتقاِد روایات، بهره جستهنگری بدون تحلیل وقایع دست زدهجزئی
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توجه  در این مبحث، میزان اهمیت دادن مورخ به مسائلی مانند صداقت و امانت در بیان روایات، میزان
نگاری، های یک حادثه و پیامدهای آن نه در نقل صرف آن و دخالت دادن عقل در تاریخبه علل و ریشه

( 0: 2397شوند. )غفاری بیجار، ها، افراد و عملکردها، مطرح میطرفی و نقد حکومترعایت اصل بی
ل مظفر دارد و اگر یزدی در مواهب الهی، شیوه انتقادی و رویکرد تبیینی ضعیفی در قبال حکومت آ

گرای وی، نقدی هم هست، علیه مخالفان آل مظفر است. به احتمال فراوان بینش سلطنت محور و نخبه
شماِر رخ داده در عصر فترت که مملو از جنگ، جا که بخشی از وقایع بیدلیل عمده این امر است. از آن

رد مظفریان است، صاحب مواهب الهی کشتار و ویرانی و بروز رفتارهای غیراخالقی است، نتیجه عملک
توانست روشی انتقادی حتی نقدهای غیرمستقیم نسبت به آنان داشته باشد که این چنین نبود. او، می

)افراد پست( افراد ریاکار و پرنفاق معرفی کرده که البته  یلدشمنان و رقبای آل مظفر را شیاطین و مخاذ
 (232و  210: 2327فریان را نخواهند داشت. )معلم یزدی، توانایی تجاوز به حریم قدسی و آسمانی مظ

یابی رویدادها اعتقادی ندارد و بیشتر سعی افزون بر این، یزدی چندان به روش کاربست تحلیل در علت
های عنوان نمونه، علل جنگدادن رقبا و دشمنان مظفریان در ایجاد یک حادثه دارد. بهدر مقصر جلوه

کند، نه عواملی چون شکنی طرف مقابل و طمع آنان ذکر میلوک همجوار را پیمانشمار مظفریان با مبی
های فراوان آل مظفر و آل اینجو، ابواسحاق چه در شرح جنگقصد آل مظفر برای گسترش قلمرو. چنان

-نویسند و از ثبات بیخطی است که بر یخ می»اش: کند که حرف و قولشکن معرفی میاینجو را پیمان

: 2327یزدی، معلم«)است...و حرف و قول امیرمبارزی مثل نقشی است که بر سنگ حک شود.بهره 
حالی است که عدم همراهی امیرمبارزالدین محمد در تصرف فارس و ُخلف وعده او در ( این در232

ش( را نادیده گرفته و این  797یا  792 -632ق/  629یا  621 -621) یمقابل َمِلک اشرف چوپان
( 220: 2327دهد. )معلم یزدی، اشرف نسبت میاندیشه و ناراحتی امیر مظفری از َملکا بهموضوع ر
عنوان نمونه، کند. بهکه یزدی در شرح برخی از حوادث، صداقت و امانت را رعایت نمیتر ایننکته مهم

لی سهل فرزند کنند که عابرو و تاریخ آل مظفر کتبی اشاره میالتواریخ حافظمنابع معتبری چون زبده
؛ 272 -277: 2، ج 2313ابرو، خردسال ابواسحاق اینجو به دستور امرای مظفری کشته گردید. )حافظ

 (273: 2327داند. )معلم یزدی، ( اما یزدی مرگ وی را بیماری می70: 2370کتبی، 
ی چون تقدیر پردازد و عواملمی یابی حادثهالدین یزدی به علتنکته مهم دیگر آن که گهگاه که معین
کند. نشناسی برخی افراد مخالف را به عنوان علل حوادث بیان میالهی، ناسپاسی مردم، بداندیشی و حق

نماید. در توانست به وجهه آل مظفر خللی وارد کند، خودداری میرویدادهایی که میاز اشاره به یزدی
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قتدر آل مظفر و محبوب خواجه الدین صاحب عیار، وزیر میابی کشته شدن خواجه قوامجریان علت
الدین یزدی به جای نام بردن از شاه شجاع این قتل را به حسادت دشمنان حافظ توسط شاه شجاع، معین

بر وفق سنت وزارت، زمین را از خون آن کریم اخالق شربتی غیر »نویسد: دهد و در نهایت مینسبت می
الدین برای ع دالیل مطرح شده از سوی معینواق( به227-226: 2327معلم یزدی، «)هنی چشانیدند.

اش همخوانی کامل دارد نه حقیقت. یزدی به عنوان عالم برجسته دینی، چرایی وقوع حوادث، با اندیشه
کند و علل فتوحات و بخشی به خاندان آل مظفر میای جهت مشروعیتاقدام به نگارش خطابه

-گرای خویش واکاوی میمدار و مشیتش شریعتبخشی و البته بینها را ذیل همین مشروعیتشکست

ها را کند، علت پیروزیفرسایی میهای مکرر میان آل مظفر و آل اینجو قلمگاه که درباره جنگکند. آن
پشتوانه الهی مظفریان، اندیشه و خرد امیرمبارزالدین محمد و فرزندان رشید و نجیب او معرفی نموده 

الدین یزدی در وقایعی که امرای مظفری در آن که معینر نهایت آن( د290: 2327است. )معلم یزدی، 
 چه او در جریان کمک حاکم خراسان به ملکپردازد. چناننقشی ندارند، به تجزیه و تحلیل حوادث می

کند که علت ش(، حاکم کرمان، به درستی اشاره می 769 -712ق/  632 -630)حک:  ینالدقطب
توانست کرمان را به قلمرو خویش کم خراسان با همراهی نیروی غوریان میاین همیاری آن بود که حا

َملک هرات این معنی در مذاق خوشگوار آمد و ایالت ممالک کرمان را صفوًا و عفوًا موافق »بیفزاید: 
-یزدی در ساختار سیاسی ( البته باید دانست با توجه جایگاه226: 2327معلم یزدی، «)طبیعت یافت.

 ای جز این نوع نگرش نداشته است.مظفر، وی چاره دیوانی آل
 

 گیرینتیجه
آموزی و ثبت نگاری، از جمله مظاهر فرهنگی و علمی است که از دیرباز با اهدافی چون عبرتتاریخ

ا گذر زمان، رشد کمی و کیفی یافته و به ها و اقدامات حکام، مورد توجه قرار داشته و بوقایع جنگ
تاریخی انجامیده است. استفاده بهینه از مندرجات منابع تاریخی برای تببین تاریخ  منابع مختلف پیدایی

گاهی از -و شناخت ابعاد مختلف فرهنگ و تمدن اسالمی ایرانی، مستلزم شناخت عمیق این منابع و آ
نگاری هر های پدیدآورندگان آنها است. روش و شیوه تاریخها و نگرشچگونگی نگارش آنها و نیز روش

ها، متأثر از های مختلف برای تببین و توصیف پدیدهورخ و چگونگی استفاده وی از ابزارها و شیوهم
عوامل مختلفی چون بینش و بنیان فکری و اعتقادی، کیفیت تحصیالت و جایگاه شغلی، شرایط سیاسی 

پژوهش، نگاری مدنظر اوست. در این و فضای فرهنگی و علمی زمانه، و الگوهای نوشتاری و تاریخ
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الی سطور کتاب تاریخی بهالدین یزدی از المعین نگاریتاریخ های روشتالش گردید تا مشخصه
این مورخ و ادیب دربار آل مظفر، تحت تأثیر عوامل مختلف،  مشهور او )مواهب الهی( استخراج گردد.

-لگوهای تاریخعرضه نموده است. یزدی، به ا« مواهب الهی»نگاری روش و شیوه خاصی را در تاریخ

الدین کرمانی و َأفَضل نگاری مورخان ایرانی و مسلمان قرون گذشته چون ُعْتبی، زیَدری َنَسوی، َوصاف،
توجه نبوده است. در عین حال، تحت تأثیر فضای سیاسی و اجتماعی و مذهبی زمانه، با دستور حکام بی

ارش این اثر، اقدام نموده است. آل مظفر و با هدف کسب مشروعیت برای این حکومت محلی، به نگ
 نمود: بیانشرح ذیل توان بهترین دستاوردهای این پژوهش را میمهم

های آل مظفر و آل اینجو و تا حدی آل اطالعات ارزنده درباره سلسلهارائه دلیل الدین یزدی، به. معین1
مواهب »در کتاب  اایلخانیتبیین نسبی فضای حاکم بر عصر فترت پسچوپان و قراختاییان کرمان و نیز 

منبع ارزشمند مورخان بعدی خاصه ، جایگاه ممتازی در بین مورخان پساایلخانی دارد و اثر وی، «الهی
 عهد تیموریان بوده است.

کید بر اراده و تقدیر الهی، و نگاه به شّدت الدین یزدی، مبتنی بر نگاری معین. تاریخ2 شرح وقایع با تأ
در منظومه فکری یزدی، ودیعه الهی و « سلطنت»مدار است. را و شریعتگمحور و نخبهسلطنت

گاه برقراری امنیت و عدالت است. از ها و تکیهالله فی االرض و علت تمام پیروزی، ظل«سلطان»
نگاری یزدی در مواهب الهی، استفاده از صفات و القاب شواهد تأثیر این بینش تاریخی بر روش تاریخ

 ام مظفری است.فراوان برای حک
ها در نویسی را جهت شرح رویداد، شیوه وقایع«مواهب الهی»استثناء مقدمه الدین یزدی، به. معین3

پردازد. یزدی که در اولویت قرار داده و چندان به چرایی و بیان عّلی و معلولی رویدادهای تاریخی نمی
مظفری اهدا نمود، در تببین و تحلیل  مظفر دارای مناصب رسمی بوده و اثرش را به سالطینحکومت آل

های یزدی در مورد یابیگرا. معدود علتگرا عمل نموده تا عقلرویدادها، بیشتر به عنوان مورخی مشیت
طرفانه و منصفانه داشته که ریشه در حقیقت و تمایل به نگارش تاریخی بیحوادث این دوران، بیش از آن

 ذهبی اوست.باشد، متأثر از نوع نگرش سیاسی و م
ها، الدین یزدی در مواهب الهی، تاریخ نظامی و شرح جنگمحور معینگرا و سلطنت. با نگاه نخبه0

کید قرار گرفته است. همچنین در تمرکز روی تاریخ  بیشتر از مسائل اقتصادی و اجتماعی مورد توجه و تأ
ت مخدومان مظفری سیاسی و نظامی، هماننند یک مورخ درباری ظاهر شده و برای کسب رضای

 خویش، دست به قلم شده و در بسیاری از مواقع به تملق از امرای مظفری پرداخته است.
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عنوان واسطه تأثیرپذیری از بینش فکری و موقعیت شغلی و مناصب خویش بهالدین یزدی به. معین2
منظور دست نگاری بهخهای دینی در تاریعالم دینی و مدّرس مدارس و دارالسیاه یزد، به کاربرد اندیشه

گونه بخشی دینی به حکومت آل مظفر تمایل یافته است. از شواهد اینیافتن به هدف مهم مشروعیت
کید فراوان معین الدین یزدی بر در اختیار داشتن فّره ایزدی و کسب منصب بینش سیاسی و تاریخی، تأ

 اللهی از سوی آل مظفر است.ظل
کارانه و مهارت در فنون و علوم ادبی و نیز برخورداری از بینش محافظهالدین یزدی، در پرتو . معین7

تسلط بر قرآن و احادیث و آشنایی با مفاهیم تعلیمی و اخالقی، اثری با نثر سنگین و فنی و مملو از الفاظ 
در  های ادبی پدید آورده است. از دیگر اسباب سنگینی و تکّلف نثر کتاب مواهب الهی، تألیف اثرو آرایه

مغولی است. به  -دوران پساایلخانی و تأثیرپذیری یزدی از گفتمان حاکم بر آن عصر و نفوذ لغات ترکی
نگاری به این نثر و شیوه، هنر نگارش خویش و تسلطش بر زبان و ادبیات عربی این ترتیب گرچه با تاریخ

بل فهم آن برای مردم عامه، اغلب و فارسی را نشان داده؛ اما تاریخی به رشته تحریر درآورده که مطالب قا
 های نظامی حاکمان آل مظفر است.محدود به اقدامات برجسته سیاسی و پیروزی

یزدی در ضمن شرح وقایع تاریخی، افزون بر برخی شعرهای فارسی و عربی و نیز برخی الدین . معین3
اندرز به حکام و رقبای مخالف منظور ارائه پند و ها بهالمثلآیات قرآن و احادیث، به بیان برخی ضرب

های توان نوعی اندرزنامه نیز تلقی نمود که نویسنده، اندیشهآنان پرداخته است. لذا، مواهب الهی را می
گاهیخویش در باب جهان و تاریخ و انسان را مطرح می های نجومی کند. افزون بر این، با ارائه برخی آ

 افزوده است.فر، بر ارزش محتوایی کتاب و نیز اطالعات جغرافیایی از قلمرو آل مظ
 

 کتابنامه
-نویس خطیب تبریزی، بیروت، دارالکتبتمام، مقدمه(. شرح دیوان أبی2020أبوتمام، حبیب بن اوس )

 العربی، الجزء االول.
، استاد «های جلد اول مواهب الهی در تاریخ آل مظفرشرح دشواری(. »2392 یور)شهر یوندباالنی، پ
 را ریاحی زمین، شیراز، دانشگاه شیراز.راهنما زه

، مجله گزارش میراث، «الدین یزدیچند نکته و لغت از مواهب الهی معین(. »2391بهنامی، احمد )
 .21 -22ص  ،71و  73 شماره
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التواریخ، مصحح سید کمال حاج سید جوادی، تهران، (. زبده1771الله )حافظ ابرو، عبدالله بن لطف
 .1وزارت فرهنگ، ج 

مواهب الهی، نیم قرن انتظار تصحیح، نشریه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، (. »2313) یدرضادالوند، حم
 .270-276، ص 12-13شماره 
-پژوهشی تاریخ -، فصلنامه علمی«نگاری عتبیبینش و روش در تاریخ(. »2311) یلزاده، اسماعحسن

 .29-92ص ص، 3 ، ش29سنگاری دانشگاه الزهرا، نگری و تاریخ
 س، ات، مجله قبس«ای دعوت قرآنیهصناعات خمس ارسطویی و روش(. »2391حکاک، محمد )

 .32 -26ص ص، 92 ، ش20
مواهب الهی و لزوم تصحیح مجدد (. »1741) یدمهدی؛ مظاهری، سروشیار؛ نوریان، سیزحیدری، پرو

 پژوهی ادبی.پژوهی ادبی، تهران، نشریه متنهمایش ملی متن ین؛ چهارم«آن
، 21 ، ش6، نامه انجمن، دوره «یراننگاری محلی در اهای تاریخشاخص(. »2317ی، فاطمه )رستم

 .29-71ص ص
 .1(. تاریخ ایران کمبریج، ترجمه یعقوب آژند، تهران، جامی، ج 1772رویمر، هانس روبرت )

هی در تصحیح عبارات و ابیاتی چند از کتاب مواهب ال(. »1741) یوندپ ضمیر، زهرا؛ باالنی،ریاحی
 .31 -42ص ص، 7 ، ش9پژوهی، دوره ، شعر«مظفر تاریخ آل

 .2(. تاریخ آل مظفر، تهران، دانشگاه تهران، ج 2307) ینقلیستوده، حس
نگاری و تببین جایگاه تاریخ(. »2032سلیمانی، میثم؛ احمدوند، فاطمه و برزگر کلیشمی، ولی الله )

 ،3س ، نشریه علمی علم و تمدن در اسالم، «ی اولنگری ابوالقاسم سحاب تفرشی در عصر پهلوتاریخ
 .32 -20 ، صص22ش 

(. فرهنگ اصطالحات دیوانی دوران مغول، تهران، فرهنگستان ادب و هنر 2326) یسشریک امین، شم
 ایران.

االقتباس، به کوشش مدرس رضوی، تهران، دانشگاه تهران، (. اساس1711خواجه نصیر طوسی، محمد )
 .1ج 

نگاری دوره تحلیل رویکردهای اجتماعی، اعتقادی و انتقادی در تاریخ(. »2397، ستاره )غفاری بیجار
 ارشد، استاد راهنما مجتبی خلیفه، دانشگاه بیرجند.کارشناسی نامه ، پایان«اول غزنوی

 .PDF(. شاهنامه فردوسی، تهیه پژمان پورحسین، 2392فردوسی، حکیم ابوالقاسم )
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 خ آل مظفر، به اهتمام و تحشیه عبدالحسین نوایی، تهران، امیرکبیر.(. تاری2370کتبی، محمود )
الدین یزدی بر شرح مشکالت کتاب مواهب الهی تألیف معین(. »2312) ینمحمودی میمند، پرو

، استاد راهنما محمد صادق بصیری، کرمان، دانشگاه شهید «اساس تصحیح و مقدمه سعید نفیسی
 باهنر.

 هنگ لغات نثرهای فنی و مصنوع، کرمان، انتشارات خدمات فرهنگی.(. فر2367مدبری، محمود )
 (. فرهنگ اصطالحات نجومی، تبریز، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران.2326مصفی، ابوالفضل )

 (. مواهب الهی، تصحیح سعید نفیسی، تهران، اقبال.2327) ینالدینمعلم یزدی، مع
معتزله و اشاعره، ترجمه محمد صادق عارف،  (. شیعه در برابر2362اشم )یدهالحسنی، سمعروف

 مشهد، آستان قدس رضوی.
، استاد راهنما عباس سرافرازی، «نگاری عصر افشاریهبینش و روش در تاریخ(. »1741ناصری، اکرم )

 مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 .7(. فرهنگ نفیسی، تهران، کتابفروشی خیام، ج 1755االطباء )ناظم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




