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    ي ایلخانانگرا/ نگاهي گذرا به دورهفصل هشتم از ادب و عرفاِن انسان

 

در  انيدستگاه خالفت عباس يران و فروپاشیااز هجوم مغول به  بعد

که  د آمدیپد انيرانیا زبان و فرهنگ و مذهب هم در يراتييبغداد، تغ

هاي استقالل ایران را هم فراهم آورد. همچنين مضامين زمينه

گرا که در این دوره در قالب شعر و قصه و تمثيل اخالقي و ادبي انسان

  حتي ایلخانان را نيز تحت تاثير قرار داد.شکل گرفت، 

 يفصل بعد تلق يبرا ياتوان به عنوان مقدمهين مين فصل را همچنیا

به شعر حافظ خواهم  يق راهم باشد، گذريرفق يکرد که اگر توف

 داشت.

 

 خداوند يازينيباد ب

 ياريبس Aران شدیاسان بزرگ تا عراِق عجم وران از خریا يشتر شهرهايب ن هجوم آورد،ين سرزمیتار به اتا چون

ر خواب دآنان هم که ماندند و زنده مانده بودند، . تندخیختن داشتند گریکه توانِ گرند. آنان غ تاتار شديت يطعمه

که  عرب مورخ صاحب نام -ر يابن اثها، در همان سال دند.یديش میر مغول را بر گردن خويشمش يداريو ب

 اد کرده و نوشته است:ی ين واقعه به تلخیاز ا -کرديم يعمر خود را در موصل سپر يانیپا يهاسال

شمردم و كردم زیرا آن را بسيار بزرگ و هولناك مياین حادثه خود داري ميچند سال بود كه از ذكر » 

كشيدم. آخر گذاشتم و پاي دیگر را پس مياز یاد آوري آن اكراه داشتم. در این راه یك پاي پيش مي

تواند ذكر مرگ اسالم و مسلمانان باشد؟ چه كسي مي چه كسي برایش آسان خواهد بود كه خبرگزاِر

 1«اي را ناچيز انگارد؟هچنين واقع

و  يگذشت اما هنوز به عراِق کنونينوشت، دوازده سال از هجوم مغول ميمخ را ین بخش از تاریا يو يوقت

 ،ردهاد کیهولناک  ياده بودند، هنوز دستگاه خالفت برقرار بود، و آنچه او به عنوان حادثهينرسو موصل بغداد 

ا ران ریا يگر از شهرهاید ياريسز و بیبود که از خراساِن بزرگ تا همدان و تبر  يسهمناک و کشتار يرانیو

 ده بود.یدرنو
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ر دهایي قابل تامل است که شامل نکته را حاتيتوض

 و ن.يالتاز حروف  یيهاام، با نشانهان مقاله آوردهیپا

 حات يبعد از توضمشخصات مآخذ را 

: عباسيان، ایلخانان، ی مهم عبارتند ازهاکليد واژه

 سعدی، حافظ، ایران، ابن اثير، کارل گوستاویونگ.

 گراخرِد مصلحت
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 شده است.  ير "مرگ اسالم" هم تلقياز نظر ابن اثده بود يهنوز به بغداد نرس با آنکه واقعهن یا 

اند. محمد خوارزمشاه دانسته يريتدبيخ، هجوم مغول را به علت بیِع تاریگراِن وقالين و تحلياز مورخ يبرخ

 :قابل تامل است ين باره نوشته بسیر در ايرا که ابن اث يگرید ياما نکته

هاست و نباید در تواریخ گفته شده است كه سبب تاخت و تاز مغوالن به شهرهاي اسالمي غير از این» 

خود را نيك گردان و درین باره  ينوشته شود. آنچه من ذكر نكردم، هر چه بوده، بوده، تو هم اندیشه

 2.«چيزي نپرس

ز يتن آن پرهاز شکسابتدا ر يد که ابن اثيانجاميم ين واقعه، به شکستن حرمتیا يانگار گفت و گو از سبب اصل

اند که حدود بخارا نقل کرده يزادهکه از آن عالم و امام است ياد آور سخنیر نوشته يآنچه ابن اثاما  B.کرديم

 گر سرداران مغول،یز خان و ديکه چنگ يتر و در آغاِز هجوم مغوالن به بخارا گفته بود. هنگامشيدوازده سال پ

قرآن را به آخوِر ستوران بدل کرده و اوراق قرآن  يهاها به داخل مسجد جامِع بخارا آورده بودند، صندوقاسب

ته گماش ياسبان مغول يشهر به ستوربان يشد و بزرگان و سادات و ائمهيها مدممال اسبان و آیپراکنده و پا

 ده بود:ياز بزرگان از دوستش پرس يکیشدند، آنگاه 

 بينم به بيداریست یارب یا به خواب؟ موالنا! چه حالتست؟ این كه مي» 

 3«امان سخن گفتن نيستوزد؛ سنيازي خداوند" است كه ميموالنا امامزاده گفت: خاموش باش، "باد بي

 يده بودند، به ستوربانيخدا نام يکه خانه يث، در صحنیقرآن و حدفقه و ن و یوارثان و نگهبانان د يوقت

به "باد  د اشارهیشد، شايمال میستوران و مهاجمان پا ير پایگماشته شدند، و اوراق قرآن ز ياسبان مغول

 ر را آشکار کند.يابن اث يهاآن ناگفته يخداوند" تا حدود يازينيب

شه و روانش را به چالش گرفته یاند يکند که در نوجوانيمتبادر م ونگ را به ذهنمیاز  يات، خاطرهیان رویا

 بود:

جامع رفتم. آسمان  يسايداِن کلي، سر ظهر از مدرسه خارج شدم، به ميک روز دلکش تابستانیدر 

ت و د. مسيتابيبراق م يهايد بر کاشيو خورش ديدرخشيسا ميبود. سقف کل يو صاف و آفتاب يآب
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ها را ساخته و خود در آسمان نیا يباست و خدا همهیا زيکردم دنيبا، فکر میز يمدهوش به آن منظره

 4د.د آمیق در افکارم پديعم يها نشسته است... ناگهان شکافنیا ين بر فراز همهیزر يبر تخت يآب

 يافکارش را ادامه دهد به ورطه يکرد اگر دنبالهيفکر کند، احساس مق يد به آن شکاف عميترسيونگ می

 يزهايد فکر خود را به چيبا خود در جدال بود، کوش يبزرگ پرتاب خواهد شد. چند يِز گناهيهراس انگ

توان يم د کهيجه رسين نتیار به اينمود. اما پس از جدال بسيم يبا و دوست داشتنیمشغول کند که ز يگرید

 دن را گرفت:يشیتوان جلو انديرا انجام نداد اما نم يعمل

ام ادامه دادم. شهیشجاعت خود را جمع کردم و به اند يد خود را در آتش دوزخ افکنم، همهیبا یيگو» 

ن خود نشسته بود، و یدم، خدا بر فراز جهان بر تخت زریرا مقابل خود د يجامع و آسمان آب يسايکل

ش را یوارهایران کرد و دیسا فرو افتاد و آن را ويبر سقف درخشاِن کل يبزرگمدفوع  ير تخت تکهیاز ز

 5« از هم شکافت

انند. یمانيمقدس م یيانِ شکستن معنايرا از ب يآدم ين دو تجربه، البته با هم متفاوت است اما هر دو، دلهرهیا

بغداد  يهاکه هنوز مغول به دروازه ينوشته بود، زمان يهجر 826به سال  را خ خودین مجلد تاریر آخريابن اث

اوند" که خد يازينين گمان نبود که "باد بیرا هم ا يان همچنان برقرار بود، کسيده بود و دستگاه خالفِت عباسينرس

رد. يدن گیهم وز ست و پنج سالهين دستگاه پانصد و بیبر ا يبه زوددن گرفته بود یوز ياسالم ياز شرق امپراطور

ن ي"مرگ اسالم" و کشتار مسلم ياز بر مال کردِن سبب اصلگزارش خود  يدر ابتدار يکه ابن اثن بود يد همیشا

  زد.يکه در خراسان و عراق عجم اتفاق افتاده بود سر باز م

 انيها در ميار فسادها و هرزگيسرداران و غالماِن خود شده بودند و بسران و یوزفگان دست آموز ياگر چه خل

شد و بسا که عارف و شاعر و يبه عنوان نماِد مقدِس اسالم شمرده م اهللىفيخلن حال يدر عآنان رواج داشت، 

 که وارثانِ  يبعد و هنگام يانيکه سالن نماد مقدس هراس داشتند تا آنیمدار از شکستن ااستيمورخ و س

و دستگاه خالفت را هم در بغداد سرنگون  اهللىفيخلن نمودند، ين سرزمیل به ماندن در ايزخان ميچنگ
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ده يچهره کشنگام نقاب خاک بهر هم در آن هيابن اثاو بنشانند.  يجا يگرید يفهيآنکه خليهـ( ب855کردند)

 سدیبنو يشتريبا وضوح ب خ نوشته شود،ید در تاریکرد نباينده نبود تا آنچه را فکر مو ز

د یيار، ازتايبس يایگرفت، با فرستادِن هداين را به دست ميسرزمن یکه حکومِت بر ا يتر، هر مهاجمشيپ

فه يخل دیيبه تا يازيِت خود را به مردِم اثبات کند. اما چابک سواراِن مغول نيشد تا مشروعيفه برخوردار ميخل

ال حني، در عیيا بودای يحياند و گاه مسپرست بودهو بت  نَمهم، اگر چه گاه َش ينیلحاظ دنداشتند. به

 کردند.يبود که به آن اعتقاد داشتند و عمل م ين قانونیتر" محکميزيچنگ ياسای"

ده يکسره به آشوب کشی، بغداد را يو به ظاهر مذهب يافرقه يهايريان، درگيسقوط عباس ين روزهايدر واپس

ست و يدستگاه خالفت پانصد و ب خاند آمد تا هالکو یپد يفرصت مناسبو در سال ششصد و پنجاه و پنج  Cبود.

 ياسالم يهانين هجوم مغول به سرزميسال پس از اولن واقعه حدود چهلیان را بر اندازد. ايعباس يپنج ساله

 ده بود.يباهلل رسکه خالفت به المستعصم يهنگام بود.

 يبود و از غرور و تکبر چنان هاله يشترين در ناز و نعمت بيشيپ يخلفا ينقل است که المستعصم از همه

 :را نبود يادهیچ آفريده بود که هيگرد خود تن يتقدس

در بارگاه او چون حجر االسود سنگي انداخته و طاقي اطلس سياه چون آستيني از روزني فروگذاشته »

سوت ن كجست آن آستين را چون دامف مياطراف كسي كه به آستان او تشر   بودند و از ملوك و سالطيِن

 گشت.داد بازميكرد و بر آن سنگ بوسه ميكعبه زیارت مي

 اي به گردن و ساخت ورسم بر آن بود كه در اعياد خليفه بر اسبي تيزرفتار كه طوقي زرین و دستارچه

هد ع كرد و با گروهي از سادات و كبار مشایخِ نشست. طيلساني سياه بر تن ميستام زرین داشت برمي

هائي را كه بر راه ها و غرفهها و پنجرهاز معتبران روایت است كه خواص  و عوام  روزن د.افتابه راه مي

ها سه هزار دینار شده بود. گرفتند. یك نوبت حساب كردند كرایه این دیدگاهموكب او بود كرایه مي

 8.«پرداختاحتشام و جالل و اقتدار و مهابت او بيش از آن بود كه بتوان در این موضع به شرح آن 
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ش امان یزان حرمسرايخود و زنان و کن يز و ذلت بار برايرقت انگ ياگونهبا هالکو، به يدر مواجهه ،ما هموا

افتند که بدوِن یمردم در ين پس، هم نخبگان و هم عامهیبه آن نکرد. از ا يلخاِن مغول توجهیخواسته بود که ا

به  يادورهفه نداشت. يبه خل يازيدهد و خدا هم انگار نيم اهلل هم، چرخِش چرخ به راهش ادامهةفيحضوِر خل

 کالمي دیگر.و ساماني تازه براي  در حال زاده شدن بود تازه ياده بود، دورهيان رسیپا

 

 :اتفاقات تازه برخي

 يدهکرلير و تحصيران و مشاوران با تدبیاما وز و کتاب ناخوانده بودند. يماجراجو ز، اغلب جوان ويچنگ وارثاِن

بود تا  -رانیدر ا يلخان رسمین اياول -که در کنار هالکو  ين طوسیرالديبر کارها گماشتند، از خواجه نص يرانیا

در  ياسيس ِيپارچگکی ينوع ن دورهیوزارِت غازان خان را داشت. در ابعدها اهلل که ن فضلیدالديخواجه رش

اها ها و روستشهرها، قلعه يشان به ساختن و آباديرانیا يِق وزرایلخانان با تشویو امد د آیپد رانیا اموِر ياداره

 ت دادند.یها رضاو امن کردن راه

لخانان را یحکومت ا يريشکل گ يتجربه ين دوام آورد. سعدين سرزمیک قرن در ایلخانان حدود یحکومت ا

، يو اند ک قرنین ی، و در ايزمان ين فاصلهیآنان بود. در ا يو فروپاش يداشت و حافظ شاهِد روزگار آشفتگ

 د آمد: یپد -انيرانیژه ایوبه –مسلمانان  يشهیداِد مهم در زبان و اندیچند رو

ن دوره یات ايبود که انعکاس آن را در ادب تيو توجه به واقع یيخردگرا ين اتفاق، نوعید بتوان گفت که مهمتریشا -اول 

سپرده شده  يها به فراموشاز آن سخن رفته و قرن يفردوس يکه در شاهنامه یيانگار آن خردگراتوان مشاهده کرد. يم

 يبراکه ست، بلينو ملکوت  بيغ ِليو تحل ريتفس يکه برا يخردشده است.  يتازه بازخوان ين دوره با زبانیبود، در ا

ه بود وند زدي" پي"خرد" را با "پهلوان ياگر فردوس ن تفاوت کهیبا ا. ن استيدر زم يواقع يسامان دادن به زندگ

 ياکاریر ينوعرا  یيگران مصلحتید بتوان ایشا 7.ختي" در آمیيگراهمان را با "مصلحت ين دوره سعدیدر ا

گرچه ا ياکاریگونه رن یاست. ا یيرها يبرا يمترصد فرصتاکار یر دانست که يوحش يآگاهانه در برابر قدرت

وم "رند" شود. احتماال مفهنگانه ی يآدم يِت واقعيبا شخصد یشااکار است اما اگر آگاهانه باشد یبر صورِت ر ينقاب

 در خود دارد.هم نه را هاآگا ياکارین گونه ریاز ا یيزهايچدر شعر حافظ 
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 بود که دستگاه خالفت يتقدس يان رفتن همان هالهياز م يجهينت يادیز يکرد، تا اندازهين رویگمان من ابه

 گونهتا آن ندبر آن بودهم آن را باور کرده و و مورخ  هيفقشاعر و که  يتقدس ده بود.يبر خود تنها قرن يط

 .وارد نشود ياخدشه يآسمان بلوِربر آن که  دهند يو فتو سندیند و بنویگونه بگوو آنشند یانديب

ازه را با کرد تين رویام، يسه کنیدستگاه خالفت مقا يوپاشرا قبل و بعد از فر يپارس يو عرفان ياگر آثار ادب

 د. یم ديخواه يشتريوضوح ب

آسمان و  يخود سودا يانهیگراذات يه بودند که در پندارهايخ صوفیعارفان و مشا ياريبسهم اگرچه هنوز 

معطوف کردند؛ البته هر کدام  ينيت انساِن زميحافظ، توجه خود را به واقعو بعدها  ياما سعد ملکوت داشتند

 Dمتفاوت. ياز منظر

تنع  سهل و مم ين ساماِن تازه دانست که با زبانیبرجسته از ا ياتوان نمونهيرا م يبوستان و گلستاِن سعد

 يفیعرـاش تعاشقانه يهات و در غزلـان کرده اسيرا در قالب نظم و نثر ب ي" و اخالِق اجتماعیيگرا"انسان

توان يو حافظ را م Eه نموده است.ـارائ  يسانـو ان ينيزم يهايقـق و عاشـرمِت عشـت و حـلطافازه از ـت

ود که نب ين دوره شمرد. حافظ اگر چه مانند سعدیاان یدر پاز يد آمیترد يهاشهیدان يندهین نمایتربرجسته

 يهاداشت در طرح پرسش يار اساسيبس يرا چندان مورد توجه قرار داده باشد اما نقش ياخالق اجتماع

 يرفان و متفکراِن اسالماع يشهیها بر اندباورها که قرن ياريد در بسید آوردن تردی" و پديِن "وجوديسهمگ

  ها خواهم پرداخت(ن نکتهیهم به ا باز يفصل بعد در)طره داشت. يس

 

 -لخانانیا يانگزار سلسلهيعنوان بنبه  -که هالکو يد آمده بود. هنگامیپد يخ نگارین اتفاق مهم در تاريدوم -2 

ل شتر محيکرد که بحکومت  ين پهناوريبا به سرزمیرا بر انداخت، تقر يبغداد را فتح کرد و خاندان عباس

ورت ص يشتر به زبان عربيش از آن بيهم که پ يسیخ نوین سبب تاریاحتماال به ا Fن بود.نازبا يسکونت پارس

 يسینو يدستگاِه خالفت، تعصب عرب يگر، فروپاشیر ديشد. به تعبينوشته م ين دوره به فارسیگرفت، از ايم

طق گر منایکه در دمشق و د ياسالم ياز علما ين البته نزد برخیا ار کمرنگ کرد.يان بسيرانین ايرا هم در ب
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گر یاز قول رسول و د ياتیروا ستیزين روزگار ميکه در هم هيميابن ت امد.يکردند خوش نيم يب زبان زندگعر

 6.ندان زبان را زبان مجوس دانستهیاند و ارا منع کرده يصحابه نقل کرده است که آنان سخن گفتن به زبانِ فارس

 آن يجاران" یاندک اندک نام "اها محو شد و ها و سکهوقت از خطبه ينام خليفهن بود که ین اتفاق ايسوم -3 

که  يسلمان ساوج 9مطرح شد.نام ایران ش يو اشعار، کم و ب يخ نگاریو تار يوانیرسائِل د يدر برخ را گرفت.

ش از يپ Gده است.يران نامیرا شاِه ا يو ،لخان(ین اید)آخريسلطان ابوسع يبا همزمان با حافظ بود در رثایتقر

خراسان و طبرستان و  يان، تماميحکومت ساسان يران به دست اعراب و فروپاشیاز روزگاِر فتح ا يعنیآن، 

شد و اگر هم در يشمرده م ياسالم ياز قلمرو امپراطور یيهاتی... همه به عنوان وال فارس و ستان ويس

 ران قبل از اسالم بود. یران آمده، معطوف به همان ایاز ا ينام يفردوس يشاهنامه

گر اعم از نثر و شعر هنوز نام ید يهانوشته کرد، اما در اغلبين خود را آشکار مين سرزمیا يران برایبا آنکه نام ا

رد. يمشخص شکل بگ يبا مرزها يران به عنواِن کشوریش بود تا ايدر پ يران" نبود، ظاهرا راه درازیاز "ا يچندان

 يروان به عنوانِ پادشاهياد کردن از انوشیژه یرانِ قبل از اسالم و به ویمربوط به پادشاهان ا يهان حال قصهيدر ع

  10تر از قبل است.ار پر رنگين دوره بسی، در ادادگر

 يابد و در شعر و نثِر کسیرواج  يل، نزد عالم و عاميت و تمثیها در قالب شعر و حکان گونه قصهیکه ايهنگام

اندرزها  آن پند و .ر نخواهد بوديتاثيان هم بیدا کند، البته در اصالح اعمال و رفتاِر فرمانروايپ يتجل يچون سعد

روان آورده بود، حدود پنجاه سال بعد در ير شاهان و انوشيدر گلستان و بوستان در باب عدل و تدب يسعدکه 

 Hدند.یاعمال و رفتاِر غازان خان د

ن، و چشم به ملک داشت ينه زر اندوز ،کنديه ميک را توصينهادنِ نام ن يباق ياست که سعد هان داستانيدر هم

ارت تربت یز يحت I.اندن نوع گفتار را به نقل از غازان نوشتهيهم عبادت نشستن.دن از خلق و تنها به یو نه بر

رت و قد ش از اسالم آوردنش،يغازان خان، آن هم پ ير از سويد ابوالخيو ابوسع يخ ابوالحسن خرقانيد و شیزیبا

 آورد: ياد میرا به  يرانیفرهنگ ا يگراادب انساناخالق و ر يتاث

                                                           
 به بعد 521اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم/ ص:  - 1

 به بعد 107 ي، صفحهيخ مبارک غازانيبه بعد، تار 11 يده، از صفحهيخ گزيتار -4

 مان(يث مورچه و سليش)حديد به فصل پينگاه کن - 10



 ali-tahmasbi.com  سامانی دیگر در ادب و فرهنگ ایرانی

السلم و تربت سلطان بایزید و  ساكنه يخراسان بزیارت مشهد مقد س طوس علحال در  در اوائل» 

آن  يهارفته بود و تربت و شيخ ابو سعيد ابو الخير و دیگر اولياء آنجا رو ح اهلل رمسهم يابوالحسن خرقان

 يامير المؤمنين عل بقاع و احوال مجاوران آن مشاهده كرده و بعد از آن چون مسلمان شد زیارت مشهدِ 

 هك يفرمود كه كس يقد س اهلل ارواحهم دریافت و روز بغداد يو دیگر مشاهد و مزار  اوليا عليه السلم

ان شمرد این مردن بهتر برین وجه مرده باشد مشهد و مزار او برین گونه بود او را چگونه از مردگان تو

 يایشان ابواب البر هب يست ليكن از راه تشب هصلحا ن يدیگرانست و هرچند ما را مرتبه ياز زندگان

 يردد تا ببركات آن رحمت خداگ يو صدقه جار يآخرت ما باشد و بدان واسطه خير يساختن كه جا

 مد خر گردد يدائم ينماید و ثواب يدستگير يتعال

 يبن ابيبه عل يعموم يهاشید آمد، پر رنگ شدِن گرایلخانان پدیا ين اتفاق هم که از اواخِر دورهيو چهارم -4

امبر ين پين امام و تنها جانشياول ين که علیو نه ا يعه و سنيان شيم يطالب بود البته نه به عنوان خط کش

 دند،بو کسب قدرت قرار داده يبرا ياسيس يع را محمليان که احتماال تشيليه و اسماعیچون آل بو ينه حتو باشد، 

 ينعه و سيان شيم يدستان. خط کش ری، و توجه به حقوق زیيگراانسان ،ياز جوانمرد يابلکه به عنوان نمونه

 .هم در پس آن بوده است ياسيد اغراض سید آمد که شایه پدیاز روزگار صفوران یدر ا

ن حال يدر ع 11دا کرده بود.يش پیز گراين عشرياثن يعهينقل است که غازان خان پس از اسالم آوردن، به ش

 گفت:او اند که نوشته

سالم و ال تصحابه ]را[ معترفم، ليكن چون رسول را عليه الصلو يكس نيستم و بزرگمن منكر هيچ»

زیادت  يالبيت دوستداده هر آینه با اهل يو دوست يدر خواب دیدم و ميان فرزندان خود و من برادر

 12«.ورزم، و اال  معاذ اهلل كه منكر صحابه شوممي

اهلل به غازان ن فضلیدالديچون خواجه رش يرا کساندر باب اصالحات ها  غيرلیها و آن ن سخنیممکن است ا

ه ک د چندان قدرتمند بوده باشدین ادب و فرهنگ بایاد اما به هر حال ینماين البته دور نمیآموخته باشند، ا

 خود جذب کند.  يبه سوحه را یخوش قر يمغول زاده

                                                           
 133، ص: ينيخ معيالتوارمنتخب -11

 141، ص: يخ مبارک غازانيتار - 13
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ک سو، و یاز ، يمذهبو  يختن دو عنصر مليبا در آم ،يرانیاو شاعراِن  مان و متفکرانيحکگر، انگار یر ديبه تعب

 صالح آورند. به راِهاز آنان را  يبرخو را دگرگون کنند  يزيتوانستند مهاجماِن چنگگر، ید يگرا از سومصلحت خرِد

بت نسقبل از اسالم  يرانیشاهاِن ا يو برخ روانيبود که به نوش يهم عدالت يکین دوره، یدر ا يمل ياز نمادها

 .دل بودنیو خانداِن رسول قاامام علي  يبود که برا يز تقوا و عدالتين يمذهب ياز نمادهادادند و يم

انان لخیا يسلسله يفروپاش يهانهياندک اندک زم تو مشهور به محمد خدابنده،یو در حکومت الجا بعد از غازان،

و  ولمغ و سرداراِن نيخوانافت. یت يقطع ين فرو پاشید، ايد رسيچون نوبت به سلطان ابوسع و هم فراهم شد

 يمحل يهاحکومت ان رفت.يز ما يمدت يران برایا ياسي، وحدِت سسر برآوردند يادر هر گوشه يرانیو ا ترک

پادشاه اسالم و مسلمانان  يهم خود را به نحو ين حاکمان محلیهر کدام از ا .شديدست ممدام دست به

 ده بود.يدوران فترت فرا رس رسانند.يبه قتل مهم شاوند خود را یقدرت برادر و خو يدر جذبه و خواندنديم

به  ظ()ممدوح حاف نجویخ ابواسحاق ايشه بود. ا بر کنار نماندین بالیمحبوب حافظ بود از اشهر راز که زادگاه و يش

 شود، و شاهيکور مشاه شجاع زش ین به دست فرزند عزیر مبارزالديشود، امين کشته میر مبارزالديدست ام

ا کرده ديپ يکه نسبت به فرزندش شبل يز به سبب سوء ظنيدر اواخر حکومت نحافظ قرآن بود خود که شجاع 

ع ین وقايران مشابه همیگر ایدر هر گوشه و کنار د گداخته کور کنند. يهالهيبود فرمان داد تا چشمان او را با م

  ها بود.يها و آشفتگين نابسامانیا يهمه و حافظ شاهد دامن گسترده بود.

دستگاه خالفِت نيازِي خداوند بر وزیدِن باد بيال، ن حيدر عاگرچه نبرد نور و ظلمت همچنان ادامه داشت، 

 يهانهيزم هویِت ملي خود را بازخواني کند و ه بود تا اندک اندکختيبر انگ را يرانیا يان، روِح خفتهيعباس

 د.را فراهم آورران یاستقالل ا

 / مشهد1395ست و هشتم خرداد يب

 ادامه دارد
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 حات:يتوض

A- به شد و يشابور و طوس و هرات و بلخ، به عنوان خراسان شناخته ميبه سمت شرق، تا ن ير ياز دروزاه

 ده شده بودين و همدان و جبال زاگرس، عراقِ عجم ناميسمت غرب از قزو

B -  ز يکه چنگ يهنگامفه نسبت داده است. يحا به خليگزارشِ خود، سبب هجوم مغول را تلو ير در ادامهيابن اث

ستمگر، طماع،  يافهيبه عنوان خل ير از وين هللا بود، ابن اثيهـ( خالفت با الناصرلد616هجوم آورد) ران يخان به ا

 ها و اخذ اموال مردم به زور نوشته است:يستمگر ياد کرده است و پس از بر شمردن برخيباز و هوس

ند دادها بدو نسبت مىدلبستگى بسيار خليفه بدين گونه كارها بدترين عواقب را داشت. و آنچه ايرانى 

رهاى ايران برانگيخت و در اين باره به آنان نامه درست بود زيرا او بود كه مغوالن را به تاخت و تاز در شه

نگاشت. اين هم بدبختى عظيمى به بار آورد و گناه بزرگى بود كه در برابرش هر گناه بزرگى كوچك شمرده 

 ( 4،ص:22شود.) الكامل/ترجمه،جمى

 ند"يد که "گوين قيان گزارش را ابن خلدون آورده البته با يه هميشب

ين هللا[ بود كه تتر را به لشكركشي به بالد عراق تحريض كرد، زيرا ميان او و خوارزمشاه گويند او ]الناصر لد

 ( 131،ص:3متن،جخلدون/ترجمهابناختالفى عظيم افتاده بود )  تاريخ

C -  ور بود، و از ديگر سو ميان حنبليان و در ايام او] المستعصم[ در بغداد، آتش فتنه ميان سنى و شيعه شعله

اى ميان ملوك شهر نيز گرفتار آشوب عياران و اوباش و دزدان بود. هر بار كه فتنه .مذاهب اختالف وجود داشتديگر 

 داشتند.آمد، اين آشوبگران نيز سر بر مىو دولتمردان پديد مى

 به بعد.  140، جلد دوم، ص: يطبقات ناصر ن:يهمچن 121،ص: به بعد3خ ابن خلدون  جلديتار

D-  ن آنان ياز مشهورتر رازيدر ش ين هم بودند که روزبهان بقليشيپ يوهيبر همان ش يگريخ ديمشاالبته هنوز

خ يخ اختصاص داده است. رک: تاريده را به آن مشايخ گزياز کتاب تار يفصل يشود. حمدهللا مستوفيشمرده م

 ده، فصل چهارم از باب پنجم.يگز

E - يهاهير و هديتوانسته بودند با تدب رازيشهر ش شياندبزرگان و حاکمان مصلحت مغول،م هجو ياز همان ابتدا 

ان تويرا که نم يو کشتار بر کنار نگه دارند. آموخته بودند دست يراني" شهر را از ويلي"ا اظهارِ فراوران به تاتارها، و 

اقامت در  ينکرده بود اما سعدتا سال ششصد و پنجاه و پنج هنوز سقوط بغداد گرچه و اد. يد بوسيقطع کرد با

 دستگاه خالفت، کار يسرنگونک سال پس از يش به نثر و نظم فراهم آورد.يهاتا حاصل تجربه ده بوديراز را برگزيش

 ز سروده است:يات را نين ابياو ان رساند يرا به پاگلستان نوشتن 

 ز هجرت ششصد و پنجاه و شش بود   ن مدت که ما را وقت خوش بود  يدرا

F - ه و مصر را فتح کنند موفق نشدند.ينانش با آنکه تالش کردند تا سوريهالکو و جانش 

G- لخاِن مغول سروده است:ين ايد آخريسلطان ابوسع يکه در رثا يادهيقصو  يوان سلمان ساوجيد به دينگاه کن 
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 ياکرده رانيو شاه مرگ رابه رانيا ملک    ياکرده آسان نه يکار، رو آهسته سپهر يا

 ياکرده کساني باخاک ياافکنده نيبرزم      شيخو اوج از ياآورده رافرود يآسمان

 ياکرده پنهان شيزار صد به گل يرمشتيز         بود هيسا در عالمش خلق راکه يآفتاب

 بات(ي، ترکيوان سلمان ساوجي)د

 

H - آن  يسهيمقا ينقل کرده بودم اما برا ن از گلستانيشيروان در شکارگاه را در فصل پيت انوشياگرچه حکا

 دانم:يهللا نوشته، تکرارش را مناسب من فضليدالديکه رش يتيداستان با روا

اند که نوشين رواِن عادل را در شکارگاهي صيد کباب کردند و نمک نبود غالمي به روستا رفت تا آورده»  

ده خراب نگردد. گفتند: از اين قدر چه  نمک آرد نوشيروان گفت نمک به قيمت بستان تا رسمي نشود و

 خلل آيد؟ گفت: بنياد ظلم در جهان اوّل اندکي بوده است هر که آمد برو مزيدي کرده تا بدين غايت رسيده

 «اگر ز باغ رعيت ملک خورد سيبي     بر آورند غالمان او درخت از بيخ. 

 :هم این گونه است ن از رفتار غازان خانيدالديت رشيو روا

حدود ديهي رسند فرمايد تا گوسفند و مرغ و مايحتاج كه شكار برنشيند چون بههرگاه كه بمباركي بهو 

زر بخرند)...( مقصود آنكه تا ديگران چون آن معني بينند حّد خود را جهت خاصه بكار آيد تمامت به

 (361مبارك غازاني، ص: تاريخ)  محمود كنند يبشناسند و از زور و زيادتي بپرهيزند و اقتدا بدان طريقه

I - ن قرار است: يخ خود آورده از اين در تاريدالديغازان که رش يهااز اصالحات و فرمان يبه عنوان نمونه برخ 

ن فرمان در يجاد کنند اين دو را ايها و روستاها که حمام و مسجد ندارند، ايآباد يفرمان داد در تمام

 دو سال انجام گرفت.  يفاصله

را که  يزيفروشند حق ندارند کنيها مخانهز به فاحشهيکه کن يگر از او آمده است:  تاجرانيد يدر فرمان

دا يش پيبرا يها بسپارند، بلکه الزم است آنان را شوهر مناسبل به فحشا ندارد به اجبار به آن مکانيتما

 کنند و او را به شوهر دهند 

برگيرند و اجرت دايگان و مايحتاج ايشان بدهند تا آنگاه كه بزرگ اندازند، ايشان را مى اطفال كه براه تربيت

  شوند و  به سن تمييز رسند صنعتى يا پيشه توانند آموخت

 ايشانرا دفن كنند  تجهيز غربا كه در تبريز وفات يابند و آن مقدار تركه نداشته باشند كه

اشد گندم و گاورس مناصفه بر بام ريزند تا ب انواع مرغان كه در شش ماه زمستان كه سرما و برف يچينه

باشد و متولّى  آن مرغانرا نگيرد و هركه قصد ايشان كند در لعنت و سخط حّق تعالى بخورند و هيچ كس

 مانع و متعرّض شوند و ااّل آثم باشند  و ساكنان بقاع
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زن هر يكى ايشان پنبه بدهند تا مايه سازند از پانصد نفر بيوهزنان درويش كه هر سال از براى بيوه جهت

 را  چهار من پنبه محلوج بدهند

و كودكان بشكنند متولّى امينى را در شهر تبريز نصب گرداند تا سبوى و كوزه كه غالمان و كنيزكان عوض

را آن ايشان بترسند تحقيق كرده، هرگاه كه آن جماعت آب كشند و سبوى ايشان بشكند و از خداوندگان

 (به بعد 312ص:  يخ مبارک غازانيتار)  عوض دهد  امين

------------------------ 

 ن فصل:يمشخصات مآخذ مربوط به ا

 1271، چاپ يعلم ي، تهران، مطبوعاتيلير، ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس خليبن اثين عليزالديعز /الكامل

ح محمد قزوينى و ي، تصح/ عالء الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد بن محمد جوينىتاريخ جهانگشاى جوينى

 1215، چاپ اول ، تهران انتشارات دستانشاهرخ موسويانسيد 

 1261، چاپ سوم رير کبيح عبد الحسين نوايى، امي، تصح/ حمد هللا مستوفىتاريخ گزيده

 ، هرتفرديالديم 1410، چاپ تاريخ مبارك غازانى/ رشيد الدين فضل هللا همدانى، ناشر: استفن اوستين

 1212، چاپ سوم ، ناشر: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگىآيتىتحرير تاريخ وصاف/ عبد المحمد 

 .ش1262 اول، چ كتاب، دنياى ، تهران،يبيحب يح عبدالحيق وتصحي، تحقسراج ناصرى / منهاج طبقات

 1212، انتشارات اساطير، چاپ اول، ، مصحح: پروين استخرى/ معين الدين نطنزىمنتخب التواريخ معينى

آستان قدس  ي، نشر معاونت فرهنگين فرامرزيپرو يونگ، ترجمهيها/ کارل گوستاو شهياها، انديرؤخاطرات، 

 1270، چاپ اول، يرضو

 ِن نور(يآنال يضمن تشکر از کتابخانهو ) 


