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  :منبع 

  نشريه الكترونیكي رخداد

.....................................  

  مغول و ایلخانان

م در طی ھمان ایام که محمد خوارزمشاه قدرت خود را در نواحی شرقی مرزھای  ١٢١٧ - ١٣٣۵/ ق  ۶١۴ - ٧٣۶

و عراق بر ضد محمد خوارزمشاه  داد و خلیفه بغداد برای مقابله با توسعه قدرت او در جبال ماوراءالنھر گسترش می

ای در حال  م، در آن سوی مرزھای شرقی قلمرو خوارزمشاه، قدرت نو خاسته ١٢١۶/ ق  ۶١٣کرد حدود  توطئه می

خزید و خود را برای تھدید و تسخیر دنیای اسالم آماده  شکل گیری بود که به تدریج به داخل مرزھای اسالمی می

  .کرد می

لطان، که آماج نھایی ھجوم قریب الوقوع این نیروی تازه به پا خاسته بودند، در کشمکشھا و با این حال، خلیفه و س

مناقشات سیاسی خویش، آن را در نظر نگرفتند و یا آن قدر در محیط بسته افکار سیاسی و حشمت قدرتشان غرق 

در مجموعه مناسبات سیاسی عصر، آن  دیدند و یا به عبارتی دیگر شده بودند، که حضور این نیروی ویرانگر را اصًال نمی

  .آوردند ای به حساب نمی را وزنه

خزید و از ھمان ایام  اما این نبردی عظیم و ویرانگر که از نواحی صحرای گوبی و جبال تیانشان به سوی ماوراءالنھر می

ل، ھم به دولت پر آوازه دید، دولت نوخاسته مغول بود که ظرف چند سا ای عظیم را برای دنیای اسالم تدارک می فاجعه

  .خوارزم خاتمه داد، و ھم به خالفت بغداد

پیشروی مغوالن به داخل ایران از جانب ماوراءالنھر مغول که در آن ایام عنوان اتحادیه طوایف تاتار، قیات، نایمان، کرائیت 

خود را از جانب  شد، پیشروی و تعداد دیگری از طوایف بدوی نواحی بین ترکستان، چین، و سیبری محسوب می

شدند، اگر ھم در  ھای جدید محسوب می این طوایف که به قول برخی مورخان، ھون. مرزھای ماوراءالنھر آغاز کرده بود

واقع اخالف ھونھای قدیم نبوده باشند، اما وارث مھارت آنھا، در جنگجویی، تیر اندازی، و سلحشوری به شمار 

تصد سال پس از ھونھای قدیم پا به عرصه تاریخ گذاشتند، با این وصف با وجودی که ھونھای جدید ھش. آمدند می

به طوری که اینھا نیز مانند ھمان مھاجمان باستانی، از اعماق بیابانھای گوبی . خاطره فجایع آنھا را در تاریخ زنده کردند

ای از  وتاه، بخش عمدهو سرزمینھای اطراف چین و سیبری برخاستند، و با حرص و ولع بی سابقه ای، مدت زمانی ک

به طوری که با گذشت ھشت سده، ھیچ گونه تغییری . دنیای متمدن در قلمرو اسالم را، به ویرانی و نابودی کشیدند

در ُخلق و خوی و رفتار معیشتی و اجتماعی آنھا پدید نیاورد، چنان که ھمچون ھونھای قدیم، در زیر چادرھای نمد یا در 

اگر ھم . کردند کردند و در کنار شتران، گوسفندان، و اسبان خویش عمر را سپری می ھوای آزاد بیابانھا سر می

که البته گوشت موش، . کردند آمد از خوردن ھیچ چیز حتی شپش نیز خودداری نمی خشکسالی و دام مرگی پیش می

  .شد گربه و سگ و ھمچنین خون حیوانات نیز گه گاه مایه عیش آنھا می

  

  منازعه طوایف مغولتموچین فرمانروای بال

وقتی تموچین، سرکرده یک تیره از این طوایف با پیروزی بر اقوام مجاور، اندک اندک تمامی اقوام مغول را تحت فرمان 

او بعدآ با لقب چنگیز خان، در مدت زمانی کوتاه . درآورد، از جانب سرکردگان قبایل قوم قوریلتای، خان بزرگ خوانده شد
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حشت تمامی نواحی مجاور شد، به عنوان خان محیط یا خان اعظم، فرمانروای ھمه این ھیبت و خشونتش مایه و

به طوری که چندی بعد نیز قبایل اویرات و قنقرات را به اطاعت درآورد و بدین گونه خان اعظم سایر قبایل . طوایف شد

 -یاسای چنگیزی  -تن قانون عدالت اطراف را به جنگ یا به صلح زیر فرمان خویش گرفت و به این ترتیب با برقرار ساخ

از آن پس، چنگیز خان فرمانروای بال منازع تمام سرزمینھای مشرق . اتحاد مستحکمی را بین آنھا برقرار ساخت

مغولستان بود که البته او کسی نبود که به این میزان بسنده کند و پیش از الزام اطاعت مغولھای غربی، دست از 

به زودی تموچین خان بزرگ، سرزمین ختای را تسخیر کرد و التون خان پادشاه . یف برداردجنگجویی با سرکردگان طوا

آنجا را کشت؛ در چین شمالی به تاخت و تاز پرداخت و پکن را تسخیر کرد؛ طوایف اویغور را به اظھار اطاعت وا داشت؛ 

ته بود، از آنجا بیرون راند و بدین گونه با کوچلک خان، سر کرده قبایل نایمان را که بر اراضی اقوام قراختای تسلط یاف

  .خوارزمشاه که حدود شرقی قلمرو خود را به این نواحی رسانده بود، ھمسایه شد و مرز مشترک پیدا کرد

  

  قتل فرستاده ایران به دربار چنگیز و اجتناب ناپذیری جنگ

به . ای برقراری رابطه بین دو دولت ساختای بر به این ترتیب چنگیز خان، ایجاد تجارت با سلطان خوارزم را وسیله

طوری که نخستین سفیر سلطان خوارزم در جلوی دروازه پکن به حضور خان رسید و بر ضرورت توسعه مناسبات تجاری 

  .بین مغول و قلمرو سلطان تأکید کرد و آن را الزمه توسعه مناسبات دوستانه و صلح آمیز اعالم نمود

مغوالن که از میان مسلمانان انتخاب شده بودند، قتل عام ھمگی این تجار و سوء  در جریان سفر ھیئت بازرگانی

از طرفی خان مغول که از سوء رفتار سلطان . تدبیرھای بعدی سلطان، جنگ بین دو کشور را اجتناب ناپذیر ساخت

ھجوم وحشیانه مغول، فرار به طوری که . م، ایران را مورد تھاجم قرار داد ١٢١٧/ ق  ۶١۴خوارزم به خشم آمده بود در 

مغوالن به ھر دیار . ویرانی این تھاجم را چند برابر نمود. مفتضحانه سلطان از مقابل وی، و رفتن از شھری به شھر دیگر

به نحوی که در اندک . پرداختند ھا می شدند به کشتار نفوس، غارت اموال و ویرانی کامل شھر و آبادی که وارد می

نھر، خراسان و عراق عرصه کشتار و ویرانی مغوالن شد و مقاومت جالل الدین منکبرنی نیز مدتی کوتاه ماوراءال

ده سال حضور این قوم وحشی، بخشھای وسیعی از جھان اسالم . نتوانست از ادامه ھجوم چنگیز خان جلوگیری کند

م، درگذشت و  ١٢٢٧/ ق  ۶٢۴تا این که عاقبت چنگیز در بازگشت به مغولستان در . را به ویرانی و تباھی کشاند

  .فاجعه عمیق انسانی را در پس این حادثه باقی گذاشت

  

  ورود نسل تازه مغوالن به ایران به سرکردگی ھالکوخان

اما اینان با اعقاب خویش . چھل سال پس از این ماجرا، نوادگان مغول در موکب سپاه ھالکوخان دوباره به ایران آمدند

این نسل تازه از مغوالن در این مدت با جھان . و تاز آمده بودند، تفاوت بسیاری داشتندچنگیز خان، که به قصد تاخت 

گری عھد چنگیز، به مراتب معتدلتر و مجربتر به نظر  اسالم خیلی بیشتر آشنایی پیدا کرده و از غارتگری و وحشی

منازل بین راه از پیش . ه بودای پیش پرداخته ھمرا لشکرکشی ھالگو بر خالف چنگیز، با طرح و نقشه. رسیدند می

این بار تجربه به فرمانروایی مغول نشان داده بود . ھا و گذرگاه مرمت شده بود تعیین و راه عبور لشکر آماده و حتی پل

بایست به جای  که برای ایجاد یک قدرت پایدار در ایران، برچیدن بساط خالفت و اسماعیلیه ضرورت دارد و آنھا می

نقشه، این دو قطب متضاد دنیای اسالم را که به خاطر جنبه مذھبی خویش، مانع از  یھوده و بیکشتار و تخریب ب

  .آمدند، از بین بردارد استقرار فرمانروایی آنھا در ایران به شمار می
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  سقوط قلعه الموت و برچیده شدن اسماعیلیه

ق، دولت  ۶۵۴و با سقوط قلعه الموت در  برچیدن قدرت اسماعیلیه در ایران با مشکل و مقاومتی جدی رو به رو نشد

ھایی که در ترساندن مغوالن از  از سوی دیگر خلیفه عباسی، علی رغم کوشش. خداوندان الموت به پایان راه رسید

چرا که به زودی . عواقب شوم در افتادن با خاندان عباسیان انجام داد، نتوانست از حرکت ھالکو به بغداد جلوگیری کند

به ھمین دلیل مستعصم خلیفه ناچار به اردوگاه ھالکو آمد، این امر نیز مانع غارت و . سیان به محاصره افتادتختگاه عبا

بدین گونه خالفت عباسیان نیز فرو . خلیفه و اوالدش نیز با عده کثیری از رجال دولت به قتل رسیدند. کشتار بغداد نشد

لک جوینی، که از والیان مسلمان بود، تا حدی در کاھش آثار پاشید، ھر چند سپردن امارت بغداد و عراق به عطا م

  .فروپاشی خالفت عباسی و کشتار بغداد تخفیف یافت

  بازگشت ھالکوخان به مغولستان پس از فتح بغداد

ھا و بر انداختن حکومت مسلمین در شام، فلسطین و مصر در دستور کار ھالکو خان  بعد از فتح بغداد، اتحاد با صلیبی

که وی حکومت و دولت خود را از او داشت، ھالگو  -خان مغولستان  -اما این نیت با مرگ برادرش منگو قاآن . گرفتقرار 

  .را به ترک شام و عزیمت به مغولستان وادار کرد

به طوری که تعدادی . ھالکو در آباد کردن خرابیھایی که لشکرکشیھای متعدد او، موجب آن شده بود، اھتمام ورزید

  .ای در مراغه ساخت از جمله معبد بودایی در خوی، قصری در دامنه جبال آالغ، و رصد خانهابنیه 

  

  تحلیل رفتن مغوالن در فرھنگ ایرانی و اسالم آوردن خانان مغول

در فاصله سی سال از مرگ سلطنت . م درگذشت و پسرش اباقاخان ایلخان مغوالن شد ١٢۶۵/ ق  ۶۶٣ھالکو در 

چنان که . خان، قوم مھاجم به تدریج در فرھنگ ایرانی تحلیل رفت و با آن انس و خو گرفت ازاناباقاخان و جانشینی غ

، تمامی عمال »م ١٢٩۵/ ق  ۶٩۴«غازان خان، پیش از عزیمت به جنگ با بایدو، اسالم آورد، و در ھمان آغاز حکومت 

ھای  ودایی و نیز کلیساھای مسیحی و کنیسهپس از آن دستور داد تا تمامی معابد ب. مغول را ملزم به قبول اسالم کرد

ھر چند اسالم آوردن غازان خان، مقبول بسیاری از امیران و شاھزداگان مغول واقع نشد و غازان . یھودی را ویران سازند

  .خود را مجبور به تصفیه و قتل این مخالفان دید

و امنیت، وضع قواعد و قوانین عادالنه اھتمام غازان که پس از روی آوردن به اسالم، نام محمود یافت در ایجاد نظم 

با این وجود، این ایلخان سازنده و مصلح مغول عمر . ھای نیکوی فراوانی از خود به یادگار گذاشت بسیاری ورزید و سنت

م  ١٣٠۴/ ق  ٧٠٣طوالنی نیافت به طوری که پس از نه سال سلطنت در جوانی و در سی و سه سالگی به سال 

  .فرو بست و برادرش اولجایتو به جای او نشستچشم از جھان 

اولجایتو که با نام مسلمانی محمد خدابنده معروف شد، ظاھرًا چون گرایش به تشیع داشت، مخالفان شیعه او را 

شھر سلطانیه را . وی پس از تحکیم قدرت، رعایت قانون اسالم و یاساھای غازانی را الزام کرد. بیشتر خر بنده خواندند

/ ق  ٧٠۴«ی که غازان قصد بنای یک شھر تازه را در آن داشت، به وجود آورد و آن را تختگاه خویش ساخت در محل

  .»م ١٣٠۴

ھای شافعی و حنفی که در اردوگاه او شدت  اولجایتو نخست به مذھب حنفی گرویده بود، اما مشاجرات و اختالف

در این بین به مذھب تشیع . الم پشیمان و نگران ساختیافته بود، وی و بسیاری از امیران فصول را از گرایش به اس

ھذا، چون اکثریت رعیت را مایل به  مع. تشویق شد و فرمان داد تا نام خلفای سه گانه را از خطبه و سکه انداختند

واری و اولجایتو ھم مثل اکثر ایلخانان دیگر در شرابخ. تسنن دید، بار دیگر نام خلفای سه گانه را در سکه و خطبه آورد
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  .»م ١٣١۶/ ق  ٧١۶«وی در سی و پنج سالگی به دنبال یک بیماری وفایت یافت . کرد شھوت رانی افراط می

  

  نابودی دستاوردھای مغوالن به دست ابوسعید بھادرخان

پسرش ابوسعید بھادرخان به ھنگام جانشینی بیش از سیزده سال نداشت، از این رو به سادگی آلت دست امیران و 

تر آن  عشق به شراب و حرمسرا ھم او را از پرداختن به امور مملکت مانع شد به ھمین دلیل ساده. قرار گرفتوزیران 

ھای رشد و ترقی که توسط اخالف بھادر خان، بنیانی  طولی نکشید که زمینه. دید که آن را به امیر چوپان واگذار کند

به مردمان، طغیان امیر چوپان و پسرش امیر تیمورتاش و  اجحاف و تعدی. یافته بود به دست این ایلخان بر باد رفت

افزون بر این منازعات مدعیان و . داستانھای عشقی و بد نامی بھادر خان، به تدریج حکومت ایخانان را رو به انحطاط برد

یر ایلخانی، واپسین ام» م ١٣۵٨/ ق  ٧۵٩«قتل امیر اشرف . تحریکات مخالفان نیز قدرت این سالله را تحلیل برده بود

  .زوال و انقراض نھایی این سالله را اعالم داشت

  

  پایان کار مغوالن

دوران ایلخانان ھر چند با نظم و انضباط حساب شد، آغاز شد، اما در بی نظمی و ھرج و مرج مقاومت ناپذیری پایان 

این که . یخ به معرض آزمون آوردبه طوری که تجربه حکومت ایلخانان در ایران یک تحول جالب اجتماعی را در تار. یافت

در فاصله دو نسل، ایلخانان اسالم آوردند، تجربه انحالل قوم فاتح را در فرھنگ قوم مغلوب یک بار دیگر در تاریخ ایران به 

سالله یک قوم مھاجم که از آغاز با طرح اتحاد با . صورت یک واقعیت تسلی بخش و قابل اعتماد به منصه ظھور رساند

که به انھدام اسالم بسته بودند، سرانجام در طی دو نسل، مدافع قلمرو اسالم شدند که از آن در برابر  ھا صلیبی

ھا، که پس از اسالم آوردنشان نیز به  حتی ارتباط آنھا با صلیبی. تھاجمات دیگران و ھجوم بیگانگان جانانه دفاع کردند

  پایان قدزت مغوالن و. شرق و غرب شدکلی قطع نشد، دست کم شروع جالبی برای روابط بازرگانی 

  

  توسعه علوم در عھد مغوالن

به طوری که عدم توجه این قوم به زبان . ای یافت در عصر آنھا طب، نجوم و ریاضیات در ایران توسعه قابل مالحظه

ای در  مالحظه چرا که کتابھای تاریخی قابل. دادند جبران شد فارسی نیز با اظھار عالقه زیادی که به تاریخ نشان می

این دوره به فارسی تدوین شد که جامع التواریخ رشیدی در آن میان شاید نخستین تجربه موفق در تألیف دسته 

به عالوه توجه برخی از این ایلخانان به ایجاد بناھای عظیم و آبادانی، جبران مافات اخالف . جمعی و گروھی تاریخ بود

طر نسلھای بعدی بود، چنان که پیدایش سبک تلفیقی ممتاز در تاریخ وحشی گونه این قوم در ایران، تسلی خا

  .معماری ایران، نتیجه مجاھدتھا و کوششھای برخی از این امیران بود

  

  ملوک الطوایفی در ایران در پایان عھد ایلخانان

ورطه عمیق و ھولناک بین . وردای از افول و انحطاط ایرانیان را به ھمراه آ بلیه مغوالن و حکومت ایلخانان در ایران، دوره

توانگر دقیقتر، زوال اخالق و معنویات و رواج دکان دیا و میدان دار شدن مدعیان و متشبھان و کارگزاران بی لیاقت و مال 

در پایان عھد ایلخانان و ضعف و زوال قدرت . افزود اندوز، بر پریشانی اوضاع و نابسامانیھای اجتماعی ھر چه بیشتر می
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ھای مردمی و انقالبی  الطوایفی در عرصه فرمانروایی از یک سو و نھضت رزمین ایران، شاید ظھور دوباره ملوکآنان، س

ای از روح مردم عاصی  نھضت سربداران، نھضت سمرقند و نھضت عاّمه، جلوه. با ماھیتی ضد دولتی از سوی دیگر شد

  .و به تنگ آمده از اوضاع بود

  

  دنیای مغوالن تصمیم ایران به عدم بازگشت به

با آن که بعد از ایلخانان دولت کوته عمر چوپانیان و سالله ماجراجو و بی ثبات ایلخانیان، توانستند دست کم برای مدتی 

کوتاه تفوق عنصر مغول را در عرصه رویدادھای سیاسی ایران حفظ نمایند، اما اعاده آن قدرت برای مغوالن دیگر ممکن 

ھای حکومت و یاساھای مغول در قلمرو کوچک طغاتیموریان جرجان، و در دستگاه آل کرت و  وهای از شی ادامه پاره. نشد

ھر چند ایران تا نیل به وحدت و استقالل، ھنوز راه درازی . آل مظفر ھم به دوام و بقای دنیای چنگیز خانی کمکی نکرد

حتی تیمور، که با یورشھای خونین . نبود در پیش روی داشت، اما بازگشت به دنیای مغول ھم، دیگر برایش قابل تحمل

معھذا، از پایان عھد ایلخانان تا . اش یک چند خاطره دوران چنگیز را تجدید کرد، به اعاده آن بساط موفق نشد و وحشیانه

عھد تیمور، نوعی ملوک الطوایفی در ایران ادامه یافت که دوام آن تقریبًا سراسر کشور را غرق در جنگھای محلی، ھرج 

و مرجھای اداری و اغتشاشھای ناشی از ناامنی کرد، و غلبه جھل، فساد، ریا و دروغ را در تمامی رویدادھای عصر 

  .آشکار ساخت

  

  ھای حکمرانان محلی ملوک الطوایفی عصر مغول و نزاع

در ھای مختلف محلی را  این ملوک الطوایفی که سراسر ایران زمین را دچار اغتشاشھای طوالنی ساخت، سالله

منازعات بین حکام محلی، آبادیھا، شھرھا، و والیات را معروض غارت و کشتار مدعیان . مقابل ھم به تنازع واداشت

از این جمله؛ چوپانیان . ربودند کردند و یا به زور از دستان یکدیگر می ساخت که ھر از چندی آنھا را دست به دست می

ن در عراق عرب و بعدھا در تمامی قلمرو چوپانیان، طغا تیموریان در جرجان و در آذربایجان و اران و والیات جبال، جالیریا

خراسان غربی، آل کرت در ھرات و خراسان شرقی، ملوک شبانکاره در قسمتی از فارس، اتابکان سلغری و قراختاییان 

ان یزد در والیات تابع آن حوالی در فارس و کرمان، آل اینجو در فارس و اصفھان، اتابکان لر بین اصفھان تا خوزستان، اتابک

  .و تعدادی امیر نشین در طبرستان و مازندران که از ھم مستقل و با ھم در حال نزاع بودند

ھر چند برخی از این حکومتھای ملوک الطوایفی در ھمان اواخر عھد ایلخانان بر افتادند، اما جدایی قلمرو آنھا ھمچنان 

ه بعد از عھد تیمور ھم به صورتھای دیگر ادامه حیات یافت، تا چندین سده بعد باقی ماند و حکومت ملوک الطوایفی ک

از بلیه مغوالن، سرزمین ایران را عرصه تاخت و تاز و بی نظمی و اغتشاش کرد که رھایی از آن، نیازمند حکومت 

  .مرکزی مقتدر بود و نیل بدان تا عھد صفوی برای ایرانیان ممکن نشد

  

  پنجاه سال سلطه ملوک الطوایفی ایران خسته از یکصد و

سپس در پایان یک . از فاجعه تھاجم چنگیز خان تا فاجعه تیمور گورکانی تقریبًا یک صد و پنجاه سال به طول انجامید

ای شد که  سده دیگر وفات تیمور، ایران واپسین دوران ملوک الطوایفی تاریخی خود را پشت سر گذاشت و وارد دوره

فاجعه چنگیز در قلمرو پارسی . اند، عھد صفوی ًا آن را اعتالی ایران به مرحله دولت ملی خواندهمورخان جدید، غالب
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ھای دولت  زبانان سرانجام به حدود ماوراء النھر محدود شد ،اما فاجعه تیمور از ھمانجا آغاز گشت و از میان ویرانه

ر ایران از خراسان و مازندران تا فارس و در مدت فرمانروایی تیمور و اخالف او سراس. چنگیز خانی شکل گرفت

ھنوز چند نسل الزم بود، تا ایرانیان، وفاق . آذربایجان، عرصه تاخت و تاز ترکمانان آسیای صغیر و ترکان آسیای میانه بود

ا طالیه یک عھد صفوی، تنھ. ملی و نیاز به آن را از میانه فالکتھا و ویرانیھا و کشتارھا، تجربه کنند و آن را باور بدارند

دوران از اقتدار مرکزی و فرو پاشی و اضمحالل ملوک الطوایفی در ایران نیست، بلکه نشستن این باور در وجدان 

  .عمومی مردمان بود

  

  اضمحالل و فرو پاشی تمدن ایرانی در عھد مغول و ایلخانان

ب، راه یافتن انحطاط و زبونی در تھاجم مغوالن و سپس حاکم شدن ایلخانان، در ھم ریختن مبانی حیات جامعه مغلو

یکی از بارزترین علل انحطاط جبری ایرانیان در این دوره، غلبه . قوم مغلوب و پدیداری بسیاری از مفاسد اجتماعی بود

قوم بیابانگرد وحشی بود که به ھیچ یک از آداب و سنن و اصول اجتماعی و سیاسی خو نگرفته بودند و پابندی نشان 

این رو، بنیان قدرت و حکومت جابرانه خود را تنھا در سایه تھاجم، قتل و غارت و ریشه کنی مبانی و از . دادند نمی

  .یافتند مناسبات اجتماعی می

ھای بزرگ از وحشیان بر ممالک آباد،  ھای بنیاد براندازی که در روزگاران قدیم به وسیله دسته نتیجه چنین حمله

دی تمدن و کشته شدن بیشتر اقویا و باقی ماندن افراد ضعیف و فراریانی بود که گرفت، نابو ثروتمند و متمدن صورت می

به عبارت دیگر، از میان رفتن طبقات برگزیده اجتماع و اقشار فرھیخته و صاحب . بردند ھا پناه می ھا و بیابان به بیقوله

حط و چاکر منش و فاقد اخالق را که افزود و جمعیتھای من نظر و کاردان، بر پریشانی ھر چه بیشتر مردمان ضعیف می

ای در بھبود اوضاع و نه ھمت و حال و شوقی در این کار داشتند، در  نه حاجتی به عمارت و آبادانی و نه توان اندیشه

ھا، تمدن مغلوب، با از دست دادن طبقه حاکمه با  در این کشاکش. ساخت مصدر کارھا حاکم بر سرنوشت مردمان می

گذاشت و آنان نیز از راه سازش با  ردان خود، میدان را برای حادثه جویان نو رسیده و تازه کار خالی میسابقه و افراد کا

تسلط این طبقه، خود بالیی بزرگتر بود، چه این دسته از . رسیدند مھاجمان و غارتگران به آب و نان و جاه و جالل می

دادند و  کشیدند و جاه و مقام می کسانی چون خود را بر میکردند و نا مردم فرومایه، از بزرگداشت فاضالن ِاعراض می

بھترین تصویری را که . شدند غلبه گران غارتگر را در برانداختن خاندانھا و قتل و کشتار و چپاول راھبر و ھادی می

: است توان از این احوال در سده ھفتم ھجری مشاھده کرد، عطا ملک جوینی با انشاء مزین زیبای خود شرح داده می

ھر مزدوری دستوری و ھر ُمَزوّری وزیری و ھر ُمْدِبری دبیری و ھر ُمسَتْندفی ُمستوفی و ھر ُمْسرفی ُمشرفی و .... «

و ھر شاگرد پایگاھی خداوند حرمت و جاھی و ھر فّراشی صاحب دورباشی و ھر جافی .... ھر شیطانی نایب دیوانی 

ِدری قاِدری و ھر دستار بندی بزرگوار دانشمندی و ھر َجّمالی کافی و ھر خسی کسی و ھر خیسی رئیسی و ھر غا

  از کثرت مال با َجمالی و ھر َحّمالی از مساعدت اقبال با ُفْسَحِت حالی

آزاده دالن گوش بمالش دادند وز حسرت و غم سینه بنالش دادند پشت ھنر آن روز شکستست درست کین بی ھنران 

  . پشت ببالش دادند

  

  یه و سیر قھقرایی اجتماع زمامداران فروما

واژگون شدن مبانی اجتماعی و رفتن به سوی قھقرا و انحطاط، ھمراه با انواع معایب و مفاسد اجتماعی، فرجام 
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وقتی مردمی فرومایه، بدون ھیچ گونه تربیت و آموزش و صفات اخالقی پسندیده، زمام . طبیعی چنین شرایطی است

رواج انواع مفاسد از دروغ . شمرند زنند و ھمه رذایل را مباح می مه مکارم پشت پا میامور را به دست گیرند، طبعًا به ھ

. و تزویر و دزدی و ارتشاء و بی اعتنایی به فضایل اخالقی و انسانی و ملی و نظایر آن، نتیجه جبری چنین وضعی است

ایی و کارگزاری که زیر دست این فرو ای که بر اثر چیرگی مغوالن، در عھد آنان پدید آمد، و نسل اجر دستگاه حاکمه

  .مایگان تربیت شد، سقوط دولتشان و به ھمراه آن سقوط اجتماعی و تمدنی ایران را رقم زد

  

  شیوع بدگویی و سعایت رجال از یکدیگر در عھد مغوالن

گر که امری عادی در سراسر کتابھای تاریخی، اخبار رجال و بزرگان این دوره، موضوع سعایت و بدگویی رجال علیه یکدی

شیوع . توان یافت که به مرگ طبیعی درگذشته باشد کمتر وزیری از وزیران این دوره را می. شود شده بود، مالحظه می

این سعایتھا در دستگاه حکومتی نشانه آن است که دستگاه حاکمه غیر ملی و چپاولگر به کارگزاران و عمال خود 

پذیرفت؛ و ھم ِفقدان اصول و ضوابط برای احراز مقامات عالی، به ھر  آنان میاعتماد نداشت و ھر اتھامی را درباره 

داد که برای وصول به آن مقام و پست، از راه بدگویی و وارد شدن در زد و بندھای جناحی و سیاسی  کسی اجازه می

سوی دیگر، ملت ایران با  از. منحط و توطئه چینی و دروغ پراکنی و تزویر و بد نھادی، بکوشد تا به وصال مطلوب برسد

حمله خانمانسوز مغول به نحوی فاسد شده و ارزشھای اجتماعی و دینی خود را از دست داده بود که مردم به جای 

شدند و با  افتادند و حتی رجال با فضیلت را پذیرا نمی اتحاد و اتفاق در برابر این ھمه بیداد، غالبًا به جان یکدیگر می

کردند تا دیگری ھم، ھمین کار را با آن  ولتمردان دست در جیب و سرکیسه کردن ھم نوعان میدنباله روی از روش د

  .کند

  

  ترین آثار تھاجم مغوالن انحطاط عقلی و فکری و علمی مخرب

از میان . اما بدترین آثار مخرب چنین اوضاعی، انحطاط عقلی، فکری و علمی بود که در تعاقب تھاجم مغوالن، پدید آمد

سیاری از رجال علمی و مذھبی و مھاجرت دسته جمعی بازماندگان این رجال به سایر دیار، از یک سو جامعه را رفتن ب

از بازسازی فکری تھی ساخت، ولی از سوی دیگر، بقایای ھمین عالمان، اجازه داد تا مرده ریگ تمدن ایرانی در دیگر 

نقش این . ھای تمدنی و پیشینه تاریخی خود تھی نگرددنقاط به تدریج شکوفا شده و جامعه به یک باره از دستاورد

توان حضور تاریخی این بلیه بزرگ را که  عالمان در بازسازی تمدن ایرانی با وجودی که غیر قابل انکار است، اما نمی

 شاید پژوھشھای تاریخی و جامعه شناختی. مدتھا بعد و حتی تا کنون، روحیه ایرانی را آزرده است، نادیده گرفت

تاریخی و روانشناسی اجتماعی محققان بتواند به شناسایی بسیاری از رفتارھای ناھنجار اجتماعی جامعه ایرانی پی 

از این رو، پژوھشھای تاریخی به صرف بیان وقایع پیش . برده، در رفع این ناھنجاریھا و در ترسیم خاطره ایرانی مؤثر افتد

شود، این تاریخی است حیات دار و زنده که بسیاری از ایرانیان ھنوز  نمیآمده در گذشته و باز نمایی صوری آن خالصه 

حضور پر قدرت ادبیات و فرھنگ و تعلیم و تربیت . اند عامالن و حامالن آثار سوء پیشامدھای ناگوار و عظیم تاریخی

ه ایرانی و ایرانیان بتوانند بر تواند در طی نسلھایی که پیاپی در آینده خواھند آمد، این بارقه امید را باقی بگذارد ک می

آثار ناگوار روانی این واقعه و وقایع شبیه آن که از قضا در این سرزمین کم روی نداده است، فائق آیند و با خودشناسی 

  . ای بھتر و ایرانی آبادتر را برای نسلھای بعدی به یادگار و میراث باقی گذارند آینده


