
ادیبان در برابر مغوالنواکنش برخی شاعران و   
 ۀلّمج

ادبی
یخ 

تار
ت 

ا
)

ارة 
شم

3/60(
 

١٢٧ 
  

  چکیده 
یدادهاي تاریخی و بازتاب اوضاع و احوال اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و پی آثار ادبی از نظر اشاره بر رو

تاریخی، که منابع اي برخوردار است و در کنار مآخذ  ت ویژهبردن به طرز فکر و روانشناسی مردم از اهمی
نویسان در گزارش وقایع تاریخی،  که تاریخ در جاییدرست . آیند شمار می ی غیرمستقیم بهاند، منابع مستقیم

رفته و به آنان را به عهده گ شاعران و نویسندگان وظیفۀاند،  پوشی کرده بنا بر مصحلت، سکوت و یا پرده
  . کند اند و این کار اهمیت آن آثار را دوچندان می تصریح و یا به کنایه بدان رویدادها اشاره کرده

هدف مقالۀ حاضر بررسی دیدگاه شاعران و نویسندگان دورة مغول دربـارة حادثـۀ عظـیم یـورش مغـوالن و          
استیالي آنان بر ایران است، تا از یک سو انحطاط فکري، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایـران در آن دوران آشـکار   

  . ، در برابر این فاجعۀ ملّی روشن گرددقّی و نوع واکنش شاعران و ادیباندیگر طرز تلشود، و از سوي 
 

  :ها کلید واژه
 .الدین کبري الدین رازي، نجم جایگاه مغوالن، سعدي، موالنا، سیف فرغانی، عبیدزاکانی، نجم

 )  alami_z1953@yahoo.com(، تهران، ایران )س(استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء *

   22/6/88دریافت       •
  7/2/89       تأیید  •
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  مقدمه 
سـازترین و   تـرین و سرنوشـت   کننده، یکـی از مهـم   دورة مغول از نظر تنوع و وقوع حوادث تعیین

این حوادث خونبار، عالوه بر ابعاد وسیع کشتار و . شود ترین ادوار تاریخ ایران محسوب می پرحادثه
 گسـیختگی  از هم. تخریب، زوال تمدن، انحطاط فکري و فرهنگی و اجتماعی را به همراه داشت

رحمانه و گستردة مردم، رواج انواع مظـالم   اوضاع اجتماعی، انحطاط فکري و فرهنگی، کشتار بی
. ی نتیجۀ این یورش بـود سامانو مال و ناموس مردم و فقر و ناب  جانو مفاسد اجتماعی، تجاوز به 

ب چنگیز خان خود معتقد بود، که عـذا . شهرها و روستاها ویران و در مواردي با خاك یکسان شد
مغـوالن بـا مقـرّرات و    ) 81: 1ج ؛1368جـوینی   (فرود آمده است؛  گناهکارانخداست که بر سر 

اداري و طبقات حاکم بر ایران را برانداختند و راه را بـراي   سازمانو  مسوی خود ربیابانتشکیالت 
کـه   جایی کار هموار کردند، تا از راه سازش با مهاجمان به جاه و مقام برسند؛ تا طلبان تازه فرصت

یـري  هر یک از ابناء السوق در زي اهل فسوق امیري و هر مزدوري، دستوري و هر مزوري، وز«
ی، نایـب  شـیطان ی، مستوفیی و هـر مسـرفی، مشـرفی و هـر     ئدفري، دبیري و هر مستو هر مدب
باشـی، و هـر     و هر شاگرد پایگاهی، خداوند حرمت و جاهی و هر فرّاشی، صـاحب دور ... دیوانی 

  )4ص: 1ج ؛1368جوینی  . (شدند» ...ی، کافیی و هر خسی، کسی و هر خسیسی، رئیسی جافی
ابعاد این حادثۀ شوم و فاجعۀ ملّی و گسیختگی نظام دینی و سیاسی و اجتماعی، ابن اثیـر را  

  مقدسگشایی، کشتار و ویرانی اسکندر و حملۀ بخت النّصر به بیت ال متأثّر ساخت که جهان چنان
کـاش   و آرزو کـرد کـه اي  ) 128: 1352ابن اثیر  (اسرائیل را در برابر آن ناچیز شمرده و قتل بنی 

  ) 125-124همان، .(دید مرد و این حادثه را نمی می
که در آغاز این دوره شاعران، متفکّـران و عالمـان زیـادي    آن بود هاي بارز انحطاط  از نشانه

ب  ؛1362صـفا   . (به گونـۀ دیگـري اسـت    شوند، در حالی که در آخر این دوره وضعیت دیده می
توان دید، اوالً تعدادشان اندك است، دیگر  اي را می هاي برجسته و اگر هنوز شخصیت) 84: 3؛ج1

اند و یا در مناطقی از ایران کـه   هاي فرهنگیِ دیگر ایران پرورش یافته ها و پایگاه که در حوزه این
 .اند ، زیستهي دیده استتر کممحلّی از دستبرد مغوالن آسیب   نانابا تدابیر حکمر

ترین لطمه بـه فرهنـگ و    ترین ضربه و شدید ادوارد براون انگلیسی نیز، حملۀ مغول را بزرگ
ملل مسلمان خوانده و بین تألیفات قبل و بعد از این یورش تفاوت رتبه و اخـتالف   ادبیاتتمدن و

  .درجۀ فاحشی قائل شده است
ل الدین اصفهانی که خود در گیرودار حمله و هجوم و قتل و غارت مغوالن کشته شده و کما
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به چشم خود دیده، حال و روز مردم و وطنش را چنین به  633قتل عام مردم اصفهان را به سال 
  : تصویر کشیده است 

  کــو دیـده  که تا بـر وطـن خـود گریـد    
  دي بر سر مرده اي دو صـد شـیون بـود   

  

ــال  ـــر ح ـــد   بـ ـــد گـری ـــردم ب ـــاه م   تب
  امـــروز یکـــی نیســـت کـــه برصـــدگرید

  

  )964: 1348کمال الدین اصفهانی  ( 
با همۀ لطمات و ضربات سهمگینی که بر پیکرة جامعـۀ ایرانـی و فرهنـگ آن در ایـن دوره     

هاي پیشین، این دوره هنوز از ادوار  وارد شد، به دلیل دیرینگی و غناي فرهنگی و علمی در دوره
که در همین دوره شاهد کوشش دانشمندان  چنان. نماید بار و درخشان تاریخ ادب فارسی می گران

هـاي   کتابخانهترین مراکز علمی از قبیل رصدخانۀ مراغه و ربع رشیدي و  ایرانی در تأسیس بزرگ
معتبري هستیم، که به همت بزرگانی چون خواجه نصیر طوسی و خواجه رشـیدالدین فضـل اهللا   

  . ایجاد شده بود... جوینی و محمدشمس الدین  همدانی و
مـوج دریـاي    کـوه   عنوانبلخی به  محمددر دورة مورد بحث شاهد ظهور موالنا جالل الدین 

در کنار این خیزاب بلنـد  . هاي اندیشۀ بشري هستیم عرفان ایران اسالمی و یکی از بلندترین قلّه
هاي عظیم و قلّه هاي مرتفع دیگري چون سعدي، اوحـدي، شـیخ محمـود     و این قلّۀ رفیع، موج

  .  شوند دیده می ...اي چون عبید و  شبستري، نجم الدین کبري، نجم الدین رازي و منتقد برجسته
ـ باري واقعۀ عظیم ایلغار مغول را، مثل هر حادثۀ بزرگ دیگـر، از جهـات و    ب گونـاگون  جوان

ه روشن شدن واکـنش و طـرز تلقّـی    یکی از این نکات جالب و در خور توج. توان بررسی کرد می
مقالۀ حاضر، رو هدف  شعرا و ادباي آن روزگار در مواجهه با این حادثۀ عظیم تاریخی است؛ از این

در برابر این رویداد مهـم تـاریخی    ها آنبررسی طرز تلقّی شعرا و ادباي این روزگار و نوع واکنش 
 اشتمال بر اشـاراتی سـودمند و مهـم   است؛ براي نیل به این هدف، منابع ادبی این دوره به دلیل 

قضـاوت و معتقـدات   ه است، تا طرز تلقّی مردم آن روزگار و شددربارة حوادث  آن روزگار بررسی 
    .و اهمیت آن روشن شود» مسألۀ بزرگ روز«نسبت به واقعۀ تسلّط مغول و  ها آن

  
  اعران و ادیبانواکنش ش

: کننـد  با مغوالن به سه دسـته تقسـیم مـی    ۀبرخی از پژوهشگران، مردم این روزگار را در مواجه
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  آناناند، گروهی دیگر که غالب رجال از  گذشته می خبر آمده و بر اثر بیاسند، النّ گروهی که عوام«

کرده، و این مثـل   دنیوي خود را با طبقات فاسد حاکمه یا اجتماع همرنگ می مقاماتبوده، براي 
که از این اوضـاع   سومو گروه ! اند که خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت شو بسته را به کار می

داشتند، و این دردها را یا از طریق نصیحت و پند   جانرآمده بودند، دردها در دل و بارها ب امانبه 
به خدمت خلق و دست برداشتن از ایذاء و آزار مردم   آنانو اندرز به متغلّبان و زورمندان و هدایت 

صـفا   (» .طنز و هزل و شـوخی وکنایـه   به روشآشکار و تند و یا کردند و یا از راه انتقاد  ار میاظه
به سـیف   دومشود، نخست به سعدي،  که خود به سه دسته تقسیم می سوماز گروه ) 88، 3؛ج1ب

  .توان اشاره کرد می ...به عبید و سومفرغانی و 
  
1. ین کبرينجم الد  

بـا دیگـران بـه کلّـی       آناندست  نحوة برخورد و رفتار نجم الدین کبري با مغوالن و شهادتش به
نـام او، نجـم الـدین رازي،     ست بر خالف روش هـم نوع برخورد او با مغوالن در. باشد میمتفاوت 

شـیخ  ... اسـت   آمـاده پایـان   اصحاب التماس کردند که چار... چون کفّار به خوارزم رسیدند «: بود
به خانـه درآمـد، و خرقـۀ    ... چون کفّار به شهر در آمدند ... فرمود که من اینجا شهید خواهم شد 

ـ بغـل خـود را از هـر دو    . خود را پوشید و میان محکم ببست و آن خرقه پیش گشاده بـود  ب جان
شـان سـنگ   چون با کفّار مقابله شد، در روي ای. پرسنگ کرد و نیزه در دست گرفت و بیرون آمد

کردند، یک تیر بر سینۀ مبارك  تیربارانانداخت، تا آن غایت که هیچ سنگ نماند، کفّار وي را  می
وي آمد، بیرون کشید و بینداخت و بر آن برفت، گویند کـه در وقـت شـهادت، پـرچم کـافري را      
 گرفته بود، پس ازشهادت ده کس نتوانستند که وي را از دست شیخ خالص دهند، عاقبت پرچم

در اشعار خود اشارت بـر ایـن قصـه    ... الدین  حضرت موالنا جالل اندکه بعضی گفته. او را ببریدند
  :که گفته است جا آنکرده، 

  ما از آن محتشمانیــم که ساغــر گیرنـد  
  به یکی دست می خالص ایمـان  نوشـند  

  

  نـی از آن مفلســکان کــه بـز الغــر گیرنــد  
  گیرنـد    دسـت دگـر پـرچم کـافر     بـه یکـی 

  

)427و 426: 1370جامی  (  
  
2. ین رازينجم الد  

وي از یک سو دفع شـرّ  . سخنان شیخ نجم الدین رازي دربارة مغوالن با رفتار او کامالً مغایر بود
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  جـان خواند و از سوي دیگر براي حفظ  را جهاد می ها آنداند و مبارزه با  را بر همه واجب می  آنان
  .سپارد خود، عزیزانش را به دست بال می

دانـد کـه در حیـز عبـارت گنجـد، و       الدین رازي فتنه و فساد مغوالن را زیادت از آن می نجم
نامد و دفع شـرّ   می را گرگ رمۀ اسالم  آنان. داند که حاجت به شرح و بیان باشد تر از آن می شایع
، و ملوك روزگار خود را دعـوت بـه اتّحـاد و    شمارد را بر پادشاه و امرا و لشکریان واجب می ها آن

گویـد   داند، و مـی  واجب می ها آنکند، و انقیاد از فرمان خدا و جهاد فی سبیل اهللا را، بر  اتّفاق می
بکوشند وگرنه آب و نـان نیـز     جانفدا کنند و به   آنانکه باید نفس و مال و ملک را در دفع فتنه 

شب دیجور این فتنـه و   که آنبه گفتۀ خود بر امید   و بنا) 438رازي، . (حالل نخواهد بود ها آنبر 
کنـد، تـا از سـرِ     بال را صبح عافیتی بدمد و خورشید سعادت طلوع کند، تحمل شداید و محن می

الضرورات تبیح «سرانجام  امااطفال و عورات نرود، و از صحبت دوستان و عزیزان مفارقت نکند، 
ه فقـد ربـح  «گوید و  ات را جملگی ترك میتعلّقو م. خواند می  را بر» المحظورات و من نجا برأس «

ث به سنّت  را غنیمت می ا الیطاق من سنن المرسلین«شمارد و با تشبفـرار را برقـرار   »الفرار مم ،
  .سپارد دهد، و عزیزان خود را به دست بال می ترجیح می

  بــی بــال نــازنین  شــمرد او را   
ــت    ــه وق ــدانی ک ــا ب ــاپیچت   پیچ

  

ـــون بــال دیــد در ســپرد او را      چ
ـــرا نباشــد هــیچ   هــیچکس مـــر ت

  

)19-18 :رازي(  
  
  مولوي  .3

مولوي، اگر چه در مرکز دایره و میدان تاخت و تاز مغول، یعنی آسیاي صـغیر،   محمدالدین  جالل
پـا کـرده    و طوفان هولناکی که از کشتار و ویرانـی بـه    آناناعتنا به رعب و وحشت  زیست، بی می

شواهد و مدارك . داد، مشغول بود بودند، به ارشاد و هدایت خود، که پیام استقامت و امیدواري می
، یعنی هوالکو را بسیار ناچیز  آناندهد که وي قدرت مغوالن، حتّی سردار بزرگ  موجود نشان می
منـع و آن را    آنـان خـود را از هرگونـه همکـاري بـا      یاران، تمام اعتنایی باکی و بی شمرده و با بی

ـ   داد مهم مـی دربارة نوع برخورد موالنا با این روی .کرده است خیانت بزرگ تلقّی می طـور   هتـوان ب
  : ص به موارد زیر اشاره کردمشخّ

نپذیرفتن موالنا، سلطان عزّالدین کیکاووس، از سـلجوقیان روم را کـه بـا وزراء و امـرا و      -1
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دست  هبراي عرض تهنیت فتح بغداد ب که آنحکومت خود به زیارت او آمده بود، بعد از  کارگزاران
در آمده بود، و صـورت خـود را بـر کـف       ناناهوالکو به خدمت او رسیده و در ردیف بندگان ایلخ

مأمول بنده آن است که «: اي شاهانه نقش کرده و به حضور هوالکو تقدیم کرده و گفته بود موزه
  ) 232و  227: 1362  آقسرایی(» .سر این بنده را بزرگ گرداند ،پادشاه به قدمِ مبارك

قت دامـی بـراي کشـتن او    دعوت از سلطان رکن الدین قلج ارسالن به آقسرا که در حقی -2
بود، و استصواب او از موالنا و عدم موافقت موالنا و رفتن سلطان به آن مهمانی و کشته شـدنش  
به دست مغوالن، و دو غزلی که موالنا در این باره سروده، و خواندن نماز میت بر جنـازة سـلطان   

ین توس303: 1350مشکور  . (ط موالنارکن الد (  
سلطان را به آقسرا دعوت کردند تا در دفع تاتار کنگاجی کننـد، سـلطان   «:نویسد  افالکی می

برخاست و به حضرت موالنا آمد، تا استعانت خواسته، روانه شود، فرمود که اگر نـروي بـه باشـد،    
چون اخبارِ دعوت متواتر شد، ناچار عزیمت نمود، چون به آقسرا رسید، در خلـوت جـایی درآورده،   

گفت؛ و  کرد، و موالنا موالنا می تاسانیدند، فریاد می ردند، و در آن حالت میزه کمان در گردنش ک
حضرت موالنا در مدرسۀ مبارك خود در آن دم به سماع مستغرق شده بود و دو انگشت سـبابه را  

هـاي   که سرنا و بشارت بیارند، همانا که سرِ سرنا و بشارت را در گـوش : ها کرده، فرمود در گوش
  : زد و این غزل را فرمودن گرفت ها می رهخود کرده، نع

  کـه آشنــات منــم    جـا  آننگفتمت مـرو 
  

  در ایـن ســرابِ فنا چشمـۀ حیـات منــم  
  

  :در پی غزل دیگر فرمود که 
  کـه مبـتالت کننـد    جـا  آننگفتمت مـرو  

  

  که سخت دست درازند و بسته پـات کننـد  
  

)148: 1؛ج1362افالکی  (  
: نویسـد  او مـی . با اندکی تفاوت مؤیـد گـزارش افالکـی اسـت    روایت فریدون سپهساالر نیز 

»ه آمده بودند، و به اتّفاق امراي روم، سـلطان را طلـب داشـتند،    جمعی از امراي مغول در قیصری
خداوندگار مصـلحت ندیـد، و چنـد نوبـت کـه      . سلطان به حضرت خداوندگار آمد، و اجازت طلبید

رِ ضرورت روان شد، بعـد از چنـد روز ناگهـان حضـرت     آخراالمر از س. اجازت خواست، منع فرمود
خداوندگار برخاست و به جماعت اشارت فرمود که عزیزي سفر راه آخرت کـرده اسـت، جهـت او    

بعد از چند روز این اشارت بـه ظهـور پیوسـت، و    .... نماز غایب بگزاریم و بر آن موجب نمازگزارد 
  )74-73 :1385سپهساالر  (» .خبر شهادت سلطان را آوردند
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جا ابیاتی را از آن دو غزلی که به روایت افالکی، موالنا در این حادثـه سـروده اسـت،     در این
  :کنیم عیناً از دیوان کبیر شمس نقل می

  کــه مبتــالت کننـد  جا آننگفتـمت مــرو 
  تسنگفتـمت که بــدان سـوي دام در راهــ

  نـگفتـمت به خرابـات طـرفــه مستـانـنــد 
  سلیـم دلی را چـو لقمـه برباینــد چـو  تـو  

  بسـی مثــال خمیـرت  دراز و گـرد کننــد
  ارانتـو مـرد دل تنکـی پیش آن جگـر خـو 

  تو اعتماد  مکن بر کمال و دانـش خـویـش
  

  که سخت دسـت درازند، بسته پـات کننـد  
  چـو درفـتـادي در دام کــی رهـات کننـد 

   هـات کنندکـه عقــل را هـدف تیـر تـــرّ
  به هـر پیاده شهی را بـه طـرح مـات کنند
  کهـت کننـد و دو صـد بـار کهربات کننـد 
  اگـر روي چـو جـگـر بنـد شـوربات کننـد  
  کـه کوه قـاف شـوي، زود در هوات کننـد 

  

  )367: 1؛ ج1363مولوي  (               ......الخ 
  کــه آشنــات منــم   جا آننگفتـمت مــرو 

  سـال ز مـــن  وگـر به خشم روي صد هزار 
  نگفتمت کـه به نقش جهـان مشــو راضـی  
  نگفتـمت کـه منـم بحـر و تـو یکی مـاهی 
  نگفتمت کـه چو مرغان بـه سوي دام مـرو
  نگفتـمت کـه ترا ره زننـد و ســرد کننـــد 

  

  دریـن سـراب فنـا چشمــۀ حیـات منــم 
  به عاقبت به من آیـی کـه منتهـات منــم

  پـردة رضـات منــم کـه نقـش بنـد سـرا 
  مـرو بـه خشک کـه دریاي با صفات مـنم 
  بیـا کـه قـوت پـرواز و پـرّ و پــات منــم  
  کـه آتـش و تبش و گـرمـی هـوات منــم  

  

  )650:  1همان،ج(              .....الخ 
دربـارة مغـول و گرفتـاري پروانـه     پردة موالنا با معین الدین پروانـه   گفتگوي صریح و بی -3     
با مغول از مواردي است که نظر موالنا را در  دستیِ و مالمت معین الدین دربارة هم ها آندست  به

باره مدارك مختلفی وجود دارد که در اینجـا بـه برخـی از     در این. کند باره به خوبی روشن می این
  :کنیم اشاره می ها آن

نی شـدي کـه خـود را فـدي     من این را به امیر پروانه براي آن گفتم که تو اول سرِ مسلما«
و . و عقل و تدبیر خود را براي بقاي اسالم و کثرت اهل اسالم فـدا کـنم، تـا اسـالم بمانـد     . کنم

تعـالی عـین    پس حق. چون اعتماد بر رأي خود کردي و حق را ندیدي، و همه را از حق ندانستی
ـ  آن سبب را و سعی را سبب نقض اسالم کرد، که تو با تاتار یکی شده تـا  . دهـی  اري مـی اي و ی

پس آن سبب را که بقاي اسالم بـود،  . شامیان و مصریان را فنا کنی، و والیت اسالم خراب کنی
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آور که محلّ خوف اسـت، و  ) عزّ و جل(پس در این حالت روي به خداي . سبب نقض اسالم کرد
 چنانچه ترا از  و از او اومید مبر اگر. ها ده که تا ترا از این حالت بد که خوف است، برهاند صدقه

اکنون در این معصیت نیز اومید مبر و تضّرع کـن کـه او قـادر    . طاعت در چنین معصیت انداخت
که از آن طاعت معصیت پیدا کرد، از این معصیت طاعت پیدا کند، و ترا از این  چناناست که هم

نی و اسـبابی پـیش آرد کـه تـو بـاز در کثـرت مسـلمانی کوشـی، وقـوت مسـلما          . پشیمانی دهد
  )4-5همان، (».باشی

روزي پروانه از حضرت موالنا التمـاس  «: باره جالب و خواندنی است روایت افالکی نیز در این
زمانی متفکّر مانده بود، بعد از آن سر برداشـت و گفـت   . و نصیحت فرماید. نمود که او را پند دهد

ام کـه جـامع    دیگر شـنیده : تبلی، گف: اي، گفت شنوم که قرآن یاد گرفته الدین می اي امیر معین
چون سخن خدا و : بلی، گفت: اي، گفت االصول احادیث را از خدمت شیخ صدرالدین سماع کرده

دانـی، و از آن کلمـات بزرگـوار پندپـذیر      کنی و می خوانی و کما ینبغی بحث می رسول خدا را می
شـنیدن، پروانـه    کنی، از من کـی خـواهی   شوي، و بر مقتضاي هیچ آیت و حدیث عمل نمی  نمی

  )138: 1ج ؛1362افالکی  ( »...گریان برخاست 
الدین در سلک مریدان و مقرّبان حضرت مولوي قرار داشته و به شهادت حکایات  و این معین

و همچنین مکتوبات موالنا، از میان صدور و بزرگـان عصـر    مناقب العارفینو  فیه ما فیهمذکور در 
ناي بزرگ مستظهر و مخصوص بوده اسـت، شـاید اشـارات    به شمول لطف و محبت خاص موال

ترین و معتبرترین شواهد و قرائنی باشد که حقیقت تمایالت باطنی معین  مهم فیه ما فیه مذکور در
مصـلحت  «و » حـب مقـام  «الدین پروانه و تردد خاطر وي را در میـان دو قطـب متضـاد یعنـی     

آید کـه   بر می فیه ما فیهسازد؛ از  مکشوف می» يخارخار وجدان و وظیفۀ دینی و معنو«و » دنیوي
نشانده مغول و مأمور مقابله با مسـلمین مصـر و شـام،     پروانه، بخصوص در مقام فرمانرواي دست

سخت دچار عذاب وجدان و از وضع و سرنوشت خود ناخشنود و مـأیوس بـوده و موالنـا نیـز بـه      
به خالص از این تنگنا و مهلکه روحانی و کرده و  صراحت او را از همدستی با مغوالن مالمت می

هـاي بعـد و    داده است؛ شاید این تلقینات در روش خـاص پروانـه در سـال    مزلّۀ اخروي، امید می
  ) 135: 1370مرتضوي  . (تأثیر نبوده باشد هنگام واقعه ایلستین بی

که همراه با امرا  الدین پروانه، وقتی اعتنایی موالنا به معین افالکی روایت دیگري در مورد بی
روزي معین الدین پروانه بـه زیـارت موالنـا آمـده     «: کند و بزرگان به زیارت او رفته بود، نقل می

ف کردند که عاجز شدند، و انتظـار از حـد   ی توقّچندانبود، و حضرتش متواري گشته، امراي کبار 
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انه و امرا به جمعهم گریان الدین پرو معین چنانهم... روي مبارك بدیشان ننمود  البتّهو . گذشت
هـا و نـیش    اشاره شد، شـاید مالمـت   که چنان) 253: 1362افالکی(» .کنان بیرون آمدند و تأسف

، و او را از همدسـتی بـا مغـول پشـیمان     ل روحیالدین پروانه را دچار تحو ي موالنا معینها زبان
ـ   آنانشکست سپاه  کرد، و براي جبران کارهاي پیشین خود در همدستی با مغوالن، باعث ط توس

  .بیبرس گردید
سلطان مشـهور   ،رسبهجري که الملک الظاهر بی 675در تاریخ «ماجرا از این قرار است که 

مصر به دعوت بعضی از فراریان روم و با اطمینان از همدستی و همدلی پروانه عـازم لشکرکشـی   
الدین پروانه و امراي مغول را از حرکت لشـکر   به آن سرزمین گردید، لئون پادشاه ارمنستان معین

را اغفال کرد، تـا    نآنامصر آگاه کرد، ولی پروانه قول لئون را پیش امراي مغول دروغ جلوه داد و 
پروانـه کـه   . و قشون مغول و روم را در صحراي ایلستین تار و مار کـرد ... رسید  اینکه بیبرس در

مسئول واقعی این شکست بود مورد عتاب اباقا، که از این واقعه سخت متـألّم و خشـمناك بـود،    
ـ )131: 1370مرتضوي  (» واقع شد گنـاهی خـود را    ی؛ ولی در مقام عذرخواهی برآمد سعی کرد ب
  .ثابت کند

الدین و کسانش بـه قتـل    به دستور او معین که چناناین عذرخواهی خشم اباقا را فرو ننشاند 
. رسیدند و مغوالن او را پختند و گوشتش را خوردند و خود اباقـا نیـز مقـداري از آن تنـاول کـرد     

ـ  ) 1215: 3؛ج2ب: 1363صفا ( ه ای، زیرکـی و پـادافر  شاید هم سرنوشت پروانه ناشی از جـاه طلب
  .شده بود ها آنهایی بود که سبب ریختن  خون

اظهار کرامت موالنا در رفع خطر از قونیه که به محاصرة سردار مغول در آمـده بـود، بـه     -4
روایـت افالکـی چنـین    در طوري که پس از محاصره، بدون قتل و غارت مصون و محفوظ ماند 

فرماندة این جنگ بایجونویان  .گویی کرده بود قونیه پیشکه موالنا حملۀ سپاه مغول را به  است،
اي اردو زد، تا مقدمات حمله را فراهم سازد، موالنـا بـاالي آن    بود که ابتدا در خارج شهر زیر تپه

وي دست  کراماتمغوالن از هیبت و بیم . سپاه دشمن به نماز ایستاد نتپه رفت و در برابر دیدگا
ویران کردن برج و باروي شهر بسنده کردند و هنگامی کـه درویشـی    از جنگ کشیدند و تنها به

روزِ قیامـت برسـر آن    چنـان خداوندگار ما عجب بود که از لشکر باجو نترسید و در «گفته بود که 
  : این قصیده را سرآغاز کرد و گفت  »...به نماز ایستاده زهی شجاعت ودلیري  تلّ

  دانــم  نمـی دانم  مـن ایـن ایـوان نُه تو را نمی
  

  دانـم  دانـم نمـی  مـن ایـن نقـّاش جـادو را نمی
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  :نبشتند تا بدین ابیات رسید که می یارانو 

   نـان ابـدستـم یرلغـی آمــد از آن قـان همه ق
  چه رومی چهرگان دارم چه ترکان نهـان دارم 

  

  دانــم  دانــم نمـی   مـن ایـن باجو و بـاتـورا نمی
  دانـم  نمی  دانم نمی چه عیب است آن هـالوو را

  

)265-264: 1؛ج1362افالکی(  

  هالوو را بپرس آخر ازآن ترکان حیران کن
  

  دانـم  دانـم نمـی   کــزان حیـران هــالوو را نمی
  

  )555: 1؛ ج1366مولوي  (                   
ـم اهللاُ چنـین روایـت     یاران« هحم عتیق و اخوان شفیق که هر یکی شفیق وقت خود بودند ر

د قونیه را تو بر تو حلقه زده بودند و به محاصرت مشغول شده  کردند که چون لشکر باجو گرداگرِ
خواستند، به حضـرت موالنـا آمـده     خود اومید بریده از همدیگر حاللی می  جانو کافّۀ خالیق از 

حلقه به گوش بیرون آمده و  ، همانا که حضرت موالنا از دروازهردند و استمداد خواستندفریادها ک
بر سر تلّی که سپس میدان قونیه است برآمده به نماز اشراق مشغول شد و گویند که خیمۀ بـاجو  

دستار بر بـاالي آن   پوشِ دخانی را زیر آن تلّ زده بودند، بعضی از نوبتان او دیدند که شخص ازرق
ه و آن زمان لشکر مغول از نور اسـالم  هم شد  گزارد و عالم در تلّ برآمده به فراغت تمام نماز می

یمان بی خبر بودند، بلک در چندین پارة شهرهاي اسالم هدم مدارس و مسـاجد   امانو  ایمان و اَ
کننـد همـه را    تیربـاران و منارها کرده بودند، به اتّفاق تمام قصد کردنـد کـه حضـرت موالنـا را     

ن نشد، بر اسبان سوار شده بر باالي کشیدن کمان ممک ،کوشیدند می که چندانها بسته شد  دست
جمله گامی پیش ننهـاد و اهـالی شـهر ایـن      کردند، اسبی از آن تاختند و اسبان را گرم می می تلّ

رسانیدند، چون به خـدمت   کردند و تکبیرها و فریادها به عیوق می قدرت را از باالي برج تفرّج می
درِ خیمه بیرون آمد و تیـر و کمـان خواسـته    باجو این حکایت را عرضه داشتند بنفسه بخاسته از 

تـا سـه نوبـت اسـب     . ب او پرّان کرد، همانا که تیر باز گشته در میـان لشـکر افتـاد   جانتیري به 
بـه  . رود از غایت غیظ و غضـب پیـاده گشـته روان شـد     پیش راند، دید که هیچ نمی سوارشده را

آن مرد به حقیقـت از آنِ  : دن، گفتقدرت قادر کن فیکون هر دو پایش بسته شده نتوانست جنبی
مـردي باشـد آن    چنـان یرتغان است، از خشم او پرهیز باید کردن و در هر شهري و والیتی کـه  

  )259و 258: 1؛ج1362افالکی( ».مردم اصالً مغلوبِ ما نشوند
ف جنگ را می   خیـزد، بزرگـان    دهد و از سرِ محاصرة شهر برمی متعاقب آن باجو دستور توقّ

کنند و مال فراوان گردآورده به بـاجو   روند و عذرها خواسته شکرها می حضرت موالنا میشهر به 
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بخشد و از بزرگانِ شهر موالنـا   کنند، باجو هم راضی شده شهر را می کنند و ایلی می پیشکش می
  )722: 2و ج 260: 1همان،ج(و از کجاست؟ ! پرسد که او چه بزرگ است؟ را می
الکی به برکت همت و کرامت موالنا، قونیه از تخریـب و کشـتار در   ترتیب به گفتۀ اف بدین  

  )261همان، . (گیرد االولیاء لقب می ةو مدینـ ماند امان می
  تتار اگرچه جهان را خراب کـرد بـه جنـگ   

  

ــگ    ــود دلتن ــرا ش ــو دارد چ ــنج ت ــراب گ   خ
  

نقل شده است که حتّی بعـد از وفـات موالنـا     العارفین مناقبدر نیز هاي دیگري  حکایت -5
ف و حملۀ مغول در  ها، حکـایتی اسـت کـه     بوده است؛ از جملۀ آن حکایت امانهم قونیه از تصرّ
ف شهر و  خان با لشکري گران و اسباب بی مطابق آن بعد از فوت موالنا گیغاتو کران درصدد تصرّ

بیند که گلوي او را محکـم   والنا را در خواب میشب م اماآید،  برمی  آنانقتل مردم و غارت اموال 
گوید قونیه از آنِ ماست، ترا با آن چه کار است؟ گیغاتو از خواب بیدار  فشارد و به او می گرفته می

ف و غارت و ویرانی شهر برمی) 611: 2همان،ج.(کند می شود و استغفار می   .خیزد و از سر تصرّ
بـر پایـۀ   : کنـد  حکایت افالکی را روایت و تأییـد مـی  فریدون سپهساالر نیز با اندکی تفاوت 

رسد، ایلچیان خود را به طلـب امـرا بـه     گزارش او گیغاتو بعد از نقلِ خداوندگار چون به آقسرا می
آورند، چون این مطلـب   رندان از سر گستاخی فرستادگان گیغاتو را به قتل می امافرستد  قونیه می

دهد تا سپاهیانش همگی به قونیه رفته شهر را  فرمان میرسد خشمگین شده  به سمع پادشاه می
ف آن، مردم را به قتل آورند و به نهب و غارت مشغول شـوند، چـون    محاصره کنند، و بعد از تصرّ

شـوند و بـراي رهـایی از آن     رسد از وقوع آن فتنه، آشفته می خبر حمله به گوش مردم قونیه می
کنند، چون گیغاتو به آن حـوالی   بینند و گریه و زاري می ا میحادثه چاره را در پناه به تربت موالن

آیـد و   بیند که از میان قبۀ خویش به هیبتی عظیم بیرون می رسد، شب موالنا را در خواب می می
آید و انگشت بـر   کند، سپس نزد گیغاتو می در کنار شهر دستار خود را گشوده، گرد شهر حلقه می

رك این فکر و حرکت بکن و االّ «فرماید  نهد و می حلق او می رك تَ » به سالمت نبري  جاناي تُ
خوانـد و لـرزان و    شـود، امـراي خـود را فـرا مـی      گیغاتو در حال بیدار می) 87: 1385سپهساالر (

گوینـد مـا ایـن معنـی را      مـی  زبان به یک ها آنگذارد و  در میان می  آنانبیمناك خواب خود را با 
دهـد   دنبال آن گیغاتو دستور مـی  هرا نداشتیم، ب از ترس بندگی جرأت بیان آن امااندیشیده بودیم، 

رود و صـدقات   مـی  شود خود به زیارت تربت موالنا که سپاهیان تمامت باز گردند و چون روز می
  )88همان، . (دهد بی حد به مالزمان تربت او می
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از جمله . نا با مغوالن استتوان یافت که منعکس کنندة مخالفت موال اشارات دیگري نیز می
 ».فرسـتد  مـی  خـدا بـراي هـر تخریبـی ترکـان را     «: گفته  که بنا به روایت افالکی موالنا می این

  :باره یافت  توان در این در دیوان کبیر هم اشاراتی می) 157: 1؛ج1362افالکی(
  چـو یکــی ســاغر مــردي زخــم یــار بــرآرم 
ــار هراســی کــه خــدا را نشناســی    تــو ز تات

  

  را و نهـان را همـــه از کـار بــرآرم   دو جهـان 
  که دو صد رایـت ایمـان سـوي تاتـار بـرآرم     

  

  )164: 1همان، ج(                            
  
 سعدي .4

سعدي، جز در هزلیات که انتقادات خود را از طریق طنز و شوخی اظهار کرده، در غالب قصـاید و  
قطعات منظوم و منثور خود، خواسته است از طریق ارشاد، به بزرگان عهد خویش، راه دادگـري و  

که باعث برخورد ارشادي سعدي در  چه آنشاید . را بیاموزد  آنانخدمت به مردم و آسوده گذاشتن 
ـ     آنانبرابر  ت اجتماعی او و روابطش با دولـت ایلخـانی و روش و روحیگردیده، موقعی او  ۀ خـاص

هـاي   هاي سوزناکی با مطلع او از یک سو در مرگ مستعصم، به فارسی و عربی، مرثیه. بوده باشد
  : زیر سروده و تأثّر قلبی خود را نشان داده است 

  را حق بود گر خون بگرید بر زمـین   آسمان
  

  بــر زوال ملــک مستعصــم، امیرالمــؤمنین   
  

  ) 48: 1373سعدي  (
  جفّت بجـفنــی  المـدامــع التـجــــري 

  

ـــی الســکر  ــاء اســتطال علـ ــا طغــی الم فلم  
  

  )410همان،(          
و انقراض نسل عباسیان و دولـت  ) ق.هـ 656(دیگر، درست در همان سال فتح بغداد از سوي

  :تصریح کرده است که  آناندیرپاي 
  دریـن مـدت کـه مــا را وقـت خـوش بــود     

  

ــود    ــش ب ــاه و ش ــد و پنج ــرت ششص   زهج
  

شود مراد هوالکو، براندازندة دولت سلغریان  همچنین در ستایش ایلخان مغول، که گفته می 
  : شود جا نقل می که ابیات آغازین آن در این ،اي سروده است، قصیده

   آســمانایـن منّتـی بـر اهــل زمـین بـود از      
  اقصـــاي بــــرّ و بحــر بـــه تأییــد عــدل او

  وین رحمـت خـداي جهـان بـود بـر جهـان      
ـــه دربــــارة  ـــغ حادث ـــه تی    امــانآمـــــد ب
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ــ ــاخن درن ــودآن دور شـــد کـــه ن   ده تیــز ب
  اي کـه چشـم ارادت کنـد خــداي     بر بقعـه 

  تا گـرد نان روي زمین منــزجـر شـدنـــد 
  ي بودبـــا شیــر پنجــه کردن روبـه نه را

  

  و آن روزگــار رفــت کــه گرگــی کنــد شــبان 
ــان   ـــلق مهرب ـــارد بـرخ ـــی گم   فــرماندهـ

  و فرمــــان ایلخــان    گردن نهـاده بـر خـط   
  باطل خیـال بسـت و خـالف آمـدش گمـان     

  

  ) 458همان، (
  نکـردیش روزگـار ســـر بـــر سنـان نیـزه 

  بخــت بلنــد بایـــد و پس کتـف زورمنـد
  

  گـر سـر بــه بنــدگی بنهــادي بـر آسـتان     
  بی شرطه خـاك بـر سـر مــلّاح و بـادبــان     

  

در این قصیده ممدوحان قدیم ایرانی خـود، یعنـی سـلغریان را روبـاه و خـان مغـول را کـه        
اشاره به . کنندة عباسیان و ملک مستعصم بود، به شیر تشبیه کرده است و منقرض  آنانبراندازندة 

  : دهد ابیاتی از قصیدة او در مدح سلغرشاه این تناقض را آشکارا نشان می
  خداي را چه توان گفت شکر فضل و کـرم 
  بــه دور دولـت سلجــوق شـاه سلغرشـاه 
  بـــه دولتت همــه افتادگان بلنـد شـدنـد

ــعدي ۀکمینـــمگـــر  ــاد بنـــدگان سـ   آحـ
  

ـــم  ـــر عال ـــرباره کـــرد بـ ــدین نظــر کــه دگ   ب
  ــــم اتـابـــک اعظــــــم  خـدایــــگان معظّ

  ...بــرد شـبنم     آسـمان چــو آفتــاب کـه بــر    
  ...ش از همه کمکه سعیش از همه بیش است و حظّ

  

***  
  چه نیکبخت کسانی کـه اهـل شـیرازند   
  بــه روزگــار همــایون خســرو عــادل    

ــدین مظفّ ــلجوقرال ــدلش  س ــز ع ــاه ک   ش
  

ــد    ــد پروازنـ ــاي بلنـ ــال همـ ــر بـ ــه زیـ   کـ
  که گـرگ و مـیش بـه توفیـق او هـم آوازنـد      

ــی   ــعد مـ ــوبکر سـ ــه بـ ــد روان تکلـ   ...نازنـ
  

ف و تألّم عمیق خود را از سـپري شـدن دوران طـوالنی خالفـت      آورتر این شگفت که او تأس
خراسـانی، برمکیـان، فضـل    عباسی و زوال ملک کسانی اظهار کرده که قتل بیرحمانۀ ابومسـلم  

ثبـت شـده     آنـان یاستین و بابک و افشین و صدها خیانت و جنایت دیگر در کارنامۀ اعمـال  ذوالرّ
  .است

  
  سیف فرغانی .5

و نیـز   ها آن کارگزارانلحن تند و کوبندة سیف فرغانی در برخورد با فرمانروایان مغول و عمال و 
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شـود و   در اشعار هیچ شاعر دیگر این دوره دیـده نمـی  در قبال مفاسد اخالقی و مظالم اجتماعی، 
دار و  عبیـد بـاطنز تنـد و نـیش    . توان سیف فرغانی و عبیدزاکانی را دو روي یک سکّه دانست می

او در زمان اباقاخان، که  .رفت که سیف با لحن صریح و قاطع و کوبنده  گزنده به همان راهی می
و مـال و نـاموس مـردم محـروم       جانمغول بود، و دستش به   ناناترین و فاسدترین ایلخ از ظالم

و دیـار غربـت در   ) 1351: 1375کـوب   زریـن (هر را تـرك گفـت   دراز، زاد و بوم خود در ماوراءالنّ
ۀ آن روزگار، رحل اقامت افکند، و از خانقاه گرفت و در آقسرا، یکی از شهرهاي کوچک ترکی پیش

 هم وطنان مظلوم و محرومش را علیـه  تراض و انتقاد خود وداشت، فریاد اع جا آنمحقّري که در 
  : نامید» دارالبال«مغول سرداد، و سرزمین مادري خود را  خواران پیشگان و خون ستم

  در دور مــا از آتـش بـیــداد ظالـمــان 
  وار عــدل سلیمـان طلب مــکن  بلقیس

  آتش خورم به سان شترمرغ کآب و نـان 
  ري از آن تـرا اي کـور دل تـو دیده نـدا 

  دایم تو از محبت دنیا و حـرص و مــال  
  خلقی دراین میانه چو خاشـاك سـوختند  

  

  چون رود و سیل تیره شد آب و هـواي خـاك  
  کـز ظلـم هسـت سیـل عرم در سباي خـاك 
  مسمـوم حـادثـات شــد انــدر وعـاي خـاك    
  خـوبسـت در نظـر، بـد نیکــو نمــاي خـاك    

  الي خـاك  نـعمـت شمـرده مـحنـت دارالبــ
ه دریــن دور جـاي خـاك   کآتش گرفت خاص  

  

  )137: 1366سیف فرغانی ( 
سیف همانند ناصرخسرو و عطّار، آزاده و وارسته بـود و در سـخن دري را بـه پـاي خوکـان      

ی براي تنبیه غـارتگران و  های هاننریخت و ارزش شعر و شاعر را تنزّل نداد، بلکه از شعر چون تازی
را بـه سـخره    هـا  آنو قـدرت و هیمنـۀ   ) 183: 1380ترابی  .(زورگویان و اشغالگران استفاده کرد

  .گذر دیددر حال   آنانگرفت و بوم محنت را بر آشیان دولت 
  وین بوم محنت از پی آن تـا کنـد خـراب   
  بــاد خــزان نکبـت ایـــام نـاگهــــان  

  و عـام  خـاص آب اجل که هست گلوگیر 
  اي تیغـتان چـو نیــزه بـراي ستــم دراز 
  چـون داد عادالن به جهـان در بقـا نکـرد 

  

  بــر دولـــت آشیـــان شمـــا نیــز بگــذرد     
  بــر بـــاغ و بوســتان شمــــا نیــز بگــذرد     
ــذرد      ــز بگ ــما نی ــان ش ـــر ده ــق و ب ــر حل   ب
ــذرد       ـــز بگ ــما نی ــنان ش ـــزي س ـــن تیـ   ای
  بیـــــداد ظالمــــان شمـــا نیـــز بگـــذرد    

  

  )217: 1366سیف فرغانی  (
نکتۀ دیگري که در این قبیل سخنان سیف قابل توجه است، این است که او در عین افشاي 
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که نباید دچار یأس و نا امیدي شده،  دهد، وطنان خود نوید می سدان به همظلم ظالمان و فساد فا
بلکه بایـد ایسـتادگی و    ؛ندراه تسلیم در پیش گیرند و در برابر بیگانگان مرعوب شده، خود را بباز

او در جهـان اخالقـی، ماننـد غزّالـی      «چـرا کـه  . مقاومت کنند تا از دل شب دیجور، سپیده بدمد
دید و دنیاي آشفته خود را تنها از راه  کیمیاي سعادت را در ذوق ایمانی و نه در حکمت یونانی می

و ) 18: 1366یف فرغـانی سـ ( ».دانسـت  و حقیقت قابل اصالح مـی  الوثقاي حقّ ةتمسک به عرو
  .کرد ی میتوقّع چوپانی از گرگ را نادرست تلقّ

ـــت  ـــم یاف ـــن دور احســـان نخواهی   دری

  جهان سـربه سـر ظلـم و عـدوان گرفـت     
  کننـد  بــه دوري که مــردم سگــی مـی   

  به یــوسف دالن، خــوي لطــف و کـرم    
ـــن ـــد روي زمـیـ ـــن گــرفـتـن   شیـاطی

  توانگــر دلــی کـن، قناعــت گزیــــن   

  

  شکــــر در نمکــــدان نخواهیــــم یـافــــت
  درو عـــــدل و احســـان نخـــواهیم یــــافت
  درو گــــرگ، چـوپــــان نخــــواهیم یافـــت 
ــت    ــواهیم یاف ـــان نخ ـــرگ طبع ـــن گ   از ای

  نخواهیــــم یافــت   انســانکنـــون در وي 
ــت  ـــدایان نخــواهیم یاف ـــن گـ ــان زی   کــه ن

  

  )198: 1366سیف فرغانی ( 
کنـد، پرهیـز دادن    مـی  روزگار خود متمایز از شعراي هم نکتۀ دیگري که سیف را از بسیاري

  : شاعران از مدح و ستایش حاکمان و امیران وقت است
  زبـان از ثــناي امـــرا نیـک نگـهـــدار    

  مدح این قـوم دل روشـن تـو تیـره کنـد   

  

  گرچـه رنگــین ســخنی نقـش مکــن دیــواري  
  رو را کلــف و آیـنــه را زنگـاري    همــچــو

  

هاي تاریخ را باید از خالل اشعار شاعران این روزگار جسـت   باري بسیاري از حقایق و ناگفته
و با سرگذشت و سرنوشت سیاه مردم آن روزگار تا حدودي آشنا شد و بـه محنـت هـا، رنـج هـا،      

رفتن بخش بزرگی از   ها، قتل و غارت مردم، فساد و رذایل اخالقی حاکمان و از دست سرگردانی
  )223: 1ج تا؛ بیصفا . (هاي اخالقی پی برد لّی و ارزشخصایل م

  در عجبــم تا خــود آن چــه زمـان بـود    

  بهـرعمـارت ســعـود را چــه خلـل شـد   

  بر سـر خاکـی که پایگـاه مـن و تــست   

  آب بقــــا از روان خـلــــق گــریـــــزان

  ظلم به هر خانه النـه کـرده چـو خطـاف    

  مـــدن مـــن بــه ســوي ملــک جهــان بــودکا
ــود    ــران ب ــه ق ـــوس را چ ـــرابی نح ـــر خ   به
ــود     ـــان آب روان ب ــه س ـــزان ب ـــون عزی   خ
ـــود     ـــر وزان ب ــب قـهـ ـــا از مه ـــاد فنـ   بـ
ــود    ــان ب ــق نه ــا زچشــم خل ــو عنق   عـــدل چ
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   يملک شیـاطین شـده بـه ظلـم و تعــد  

  

ــه آن ــود   چ ـــان ب ـــراث از آن آدمیـ ــه میـ   ب
  

  )144: 1366سیف فرغانی  (
  
  زاکانی  عبید .6

تندترین انتقادات اجتماعی از آنِ عبیـدزاکانی اسـت کـه در قالـب طنـز در رسـالۀ        سوم،از گروه 
االشراف، مذاهب مختار عصر خود را، که همۀ فساد و تزویر و ظلم و دروغ و دورویی بـود،   اخالق

عبیـد در ایـن   . ذکر کرده  و به سختی به پادشاهان مغول، خاصه بر چنگیز و هوالکو تاخته است
بیان مفاسد و مظالم اجتماعی عصر خود پرداخته و نشان داده است که اشـراف حقیقـی    رساله به

چه کسانی هستند و چه اوصافی باید داشته باشند، و با ذکر اوصاف بزرگان و رجال روزگـار خـود   
ویژه رسالۀ  آثار او به. در زمرة اراذل جهانند نه افاضل دوران  آنان بیشترثابت کرده است که الحق 

نماي اوصاف کسانی است که مصدر امور و در عـین حـال آلـوده بـه      ور در حقیقت آینۀ تماممذک
  . انواع رذایل و مفاسد بودند

چنگیزخان که امروز به کوري اعداء در درك اسفل مقتدا و پیشواي مغوالن اولین و آخرین «
ر اهی روي زمین بـر او مقـرّ  دریغ از پاي در نیاورد، پادش گناه را به تیغ بی هزار بی هزاراناست، تا 
هوالکو چون ظلم ورزید الجرم قرب نود سال پادشاهی در خاندان او قرار گرفت و هـر  ... نگشت 

عدالت در خاطر افتاد، و خـود را بـه    بود، ابوسعید بیچاره را چون دغدغۀروز دولت ایشان در تزاید 
گردانید، در اندك مدتی دولتش سپري شد، و خاندان هوالکـو و مسـاعی او در     موسومشعار عدل 

  )  330: 1379عبید زاکانی  . (»سرِ نیت ابوسعید رفت
  
  )مراغی(اوحدي اصفهانی . 7

ف و متصوف گمـان   روزگار خویش اسـت کـه بـی    ۀبخش معتنابهی از انتقادات اوحدي دربارة تصو
هاي مختلـف   ابتذال و انحطاط گراییدن جامعه در ابعاد و زمینهنتیجۀ مستقیم سلطۀ مغوالن و به 
ف بوده است دهـد،   دسـت مـی   باره به تصویر و گزارشی که اوحدي در این. از جمله در زمینۀ تصو

. االشراف عبیدزاکانی نیسـت  شباهت به مذاهب مختار در برابر مذاهب منسوخ در رسالۀ اخالق بی
ف و غلبۀ اسم و ظاهر و پوست بر حقیقـت و  و جام جم اوحدي سندي زنده و گوی ا از ابتذال تصو
ف در این دوره است و مغز تصو ب به گزارش او دین و ایمـان در اثـر تلبـیس صـوفیان چـون      . لُ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


ادیبان در برابر مغوالنواکنش برخی شاعران و   
 ۀلّمج

ادبی
یخ 

تار
ت 

ا
)

ارة 
شم

3/60(
 

١٤٣ 
  

در لباس پیران و درویشان بـه فریـب    کارانسیمرغ و کیمیا نایاب بوده و شیادان و مارگیران و ریا
  .اند ره نرفته مشغول بوده امانخ

  ـاد دانـــــه پـاشـیـــده  پـیــر شـیــّ

  پنــج شش جـا نشانــده حلقـۀ ذکــر    

ــی  ـــه م ـــا کـ ـــی؟ تـ   آورد ز در خـوان

ـــرد   ـــري زر ز زرق نـپـذیـ ـــم بـ   کـ

ــیده   ــود پوشـ ــردون کبـ ــو گـ   همچـ

ـــی  ـــه هــاي صابون ـــرون خــرق   از بـ

  

ـــده   ـــد نـاتـراشیــ ـــرد او چنــ   ...گــــ
ــر    ــه فک ــیده ب ـــرو کش ـــود را ف   سـرخـ

ـــا  ـــی؟ یـ ــرنج و بریانـ ـــازد ب ـــه سـ   کـ
  پـــس بـــري زود در بغـــل گـیـــــرد   
ـــده    ـــه ش ــن تهـام ــرگ ای ـــد را گ   صیـ
ـــی  ـــزار مـابـونــ ـــد هــ   وز درون صــ

  

  )643همان، ( 
ابیـات زیـر   . بخش دیگر از اشعار او در نصیحت ملوك به عدل و نکوهش ظلم و ستم اسـت 

  :اي از این قبیل اشعار است نمونه
ــت   ــر تخ ــه ب ــاهی اي ک ــت ش   مملک

ــد   ــر نکن ـــخ و ب ـــم بی ــی عل ـــدل ب   ع
  تخــت را اســـتواري از عـــدل اســـت 

  دود دل هـــا بـــه دادگـــر نـرســـد   

ـــداري بـــه عـــدل و داد بــود      پـایـ

  

  ...عــــدل کـــن گــــر ز ایـــزد آگاهـــی 
ـــد    ــر نکن ـــم اث ـــدل و عل ــی ع ـــم ب   حک
  پادشــــه را ســـواري از عـــدل اســت   

ـــه   ـــادالن را بـ ــانعـ ـــد   ج ــر نرس   خط
ـــم ـــود      ظل ـــاد ب ـــراغ و ب ـــی چ و شـاه

  

  )529: 1340اوحدي(
و از  ها آنروي  ها به اوحدي در قصاید خود نیز از پریشانی و سرگردانی مردم و بسته بودن راه

  :ی ملک سخن به میان آورده است سامانهاي خود و ناب خستگی دل
  دلخستـه همـی باشـم زین ملک بهـم رفتــه 

  شهر چنـین بـیکس  راهی نه ز پیش و پس در 

  هـا بـه حـدیث مــا     مشنـو کـه براه آینـد این

  

  خلقی همه سرگردان دل مـرده و دم رفتـه  
  من خفته و همـراهان با طبل و علـم رفتـه   

به الـم رفتــه        جانکـی رنـگ شفـا گیـرد 
  

  )33همان، (                                      ......الخ  
کردند غالبـاً بـه    شاعران دیگري که بین دو گویندة بزرگ شیراز، سعدي و حافظ، زندگی می 

تعدادي نیـز  ) 88:  3؛ج1؛ ب1363صفا (اند،  پند و اندرز حاکمان و امیران روزگار خود بسنده کرده
اند؛ از آن جمله است سلمان ساوجی که فضـولی بغـدادي بعـد از     پرداخته  آنانبه مدح و ستایش 
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در صفاي سخن و فصاحت بیان خود را سلمان ثانی نامیده، ستایشـگري مغـوالن را بـر او     که آن

  :خرده گرفته است
ــلمان را   ـــم س ــروز منـ ــرب ام ـــراق ع   در ع

  عمــر تلــف کــرد حیــات ۀلیــک ســلمان همــ

  

  به صفاي سـخن و حسـن فصـاحت ثـانی    
در ثنــاي نسـب فرقـــۀ چنگیــز خانــی        

  

  )141: 1962فضولی بغدادي  ( 
  

  نتیجه گیري 
دورة مغول عالوه بر ابعـاد وسـیع کشـتار، غـارت و ویرانـی، دورة انحطـاط فکـري، فرهنگـی و         

در ایـن دوره تعـدادي از   . ها ادامـه یافـت   اجتماعی در ایران بود، که عوارض و عواقب آن تا قرن
هاي دیگر جالي وطـن   دار حملۀ مغوالن کشته شدند، گروهی به سرزمین  در گیر و ،شعرا و عرفا

 مقامـات ها و نامالیمات ساختند و سوختند و یا براي برخورداري از  کردند و گروهی نیز با سختی
  .رنگ جماعت شدند دنیوي هم

د دانسـتن   بررسی آثار تاریخی و ادبی این دوره حاکی از آن است که مغوالن خود را عذابی می
جمـع کثیـري از مـردم آن روزگـار، کـه       سوياند و از  ب خداوند بر سر مردم فرود آمدهجانکه از 

قهـر  «بـه مثابـۀ     آنانآساي  شوند، هجوم سیل دیده می  آنانبرخی از بزرگان و رجال نیز در میان 
  . گردید و نشانۀ عذاب خداوندي تلقّی می» الهی

آمده بودند، یا   زیستند و از اوضاع و احوال روزگار به جان میشاعران و ادیبانی که در این عهد 
از طریق پند و اندرز در هدایت و ارشاد ستمگران و اشغالگران و دست برداشتن از ایذاء و آزار مردم 

از . پرداختند کردند،یا صریح و تند، و یا به روش طنز و هزل و شوخی و کنایه به انتقاد می سعی می
  .توان اشاره کرد عدي و از گروه دوم به سیف و از دستۀ سوم به عبید میگروه نخست به س

مـردم    جـان اعتنا به رعب و وحشتی که مغـوالن بـر    در این میان موالنا با جاللت تمام و بی
داشـت، و بـه صـاحب منصـبان و      افکنده بودند، به شیوة خاص خود، مخالفت خود را اظهـار مـی  

کرد که از همکاري بـا مغـوالن و قبـول خـواري و      ط بودند، تأکید میدر ارتبا  آنانبزرگانی که با 
  .ذلّت پرهیز کنند

هاي ادبی و عرفـانی ایـن دوره، مثـل اوحـدي اصـفهانی، تـالش و        تبرخی از دیگر شخصی
ف و متصوفه کردند کوشش خود را صرف نشان دادن ابتذال و انحطاط تصو.  
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  . دنیاي کتاب: ، تهراندومچاپ . به کوشش تحسین یازیجی. مناقب العارفین. 1362.ن احمد افالکی، شمس الدی -
  .امیرکبیر: ، تهرانیات اوحدي اصفهانیکلّ. 1340. اوحدي، رکن الدین -
  . انتشارات فروغ آزادي: تبریز. جامعه شناسی ادبیات فارسی. 1380. ترابی، علی اکبر -
  .اطّالعاتانتشارات : تهران. به تصحیح محمود عابدي. نفحات االنس. 1370. جامی، نورالدین عبدالرحمان -
  .نشر کتاب: تهران. اب قزوینیبن عبدالوهمحمدبه تصحیح . گشا تاریخ جهان. 1368. محمدجوینی، عطا ملک بن  -
به اهتمام و تصحیح احمد . دیوان اشعار. 1374. بن علی بن محمود محمدخواجوي کرمانی، ابوالعطا کمال الدین  -

  . پاژنگ: ، تهرانسومچاپ . خوانساري سهیلی
  . شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران. امین ریاحی محمد، به تصحیح مرصادالعباد .1380. رازي، نجم الدین -
  . المللی الهدي انتشارات بین: ، تهراناز گذشته ادبی ایران. 1357.کوب، عبدالحسین زرین -
  .سخن: تهران. افشین وفاییمحمد، به تصحیح رساله سپهساالر. 1385. سپهساالر، فریدون بن احمد -
  .نشر طلوع: تهران. تصحیح فروغی. کلّیات شیخ سعدي. 1373. الدین سعدي، شیخ مصلح -
  .انتشارات فردوسی: ، تهرانصفوي تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران تا پایان عهد. 1376. ذبیح اهللاصفا،  -
   .فردوسی: ، تهران2و1، بخش 3ج. تاریخ ادبیات در ایران .1363. ذبیح اهللاصفا،  -
  .زوار: تهران. تصحیح پرویز اتابکی. کلیات عبیدزاکانی. 1379. عبید زاکانی، نظام الدین -
  . انتشارات دانشگاه تهران: تهران. صفا ذبیح اهللابه تصحیح . دیوان سیف فرغانی. 1366. فرغانی، سیف -
  . آنکارا: ، ترکیهبه کوشش حسیبه مازي اوغلی. 1962. بن سلیمان محمدفضولی،  -
د بـه تصـحیح    .المعجم فی معاییر اشعار العجم. 1314. محمدقیس رازي، شمس الدین  -  بـن عبـدالوهاب    محمـ

  .مطبعه مجلس:تهران. قزوینی
  : تهران. اهتمام حسین بحر العلومیبه . اق المعانیدیوان خلّ. 1348. محمدکمال الدین اصفهانی، اسماعیل بن  -

  .دهخدا       
  . انتشارات آگاه: ، تهراندومچاپ .  آنانمسائل عصر ایلخ. 1370. مرتضوي، منوچهر -
  .تهران: ، تهرانذکر اخبار سالجقه روم. 1350. جوادمحمدمشکور،  -
  .امیرکبیر: تهران. به تصحیح بدیع الزّمان فروزانفر. دیوان کبیر شمس تبریزي. 1363. مولوي،جالل الدین -
  .امیرکبیر: تهران. به تصحیح بدیع الزّمان فروزانفر. فیه ما فیه. 1362. ـــــــــــــــــ  -
 .نشر دانشگاهیمرکز : تهران. ، تصحیح توفیق سبحانیمکتوبات. 1371 .ـــــــــــــــــ  -
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