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مقدمه
اگرچه ايران حكومت هاى تركى چون غزنويان و سلجوقيان و خوارزمشاهيان 
را تجربه كرده بود، اما آن ها قبل از حكومتشان بر ايران، مسلمان بودند و تا 
حدود زيادى با فرهنگ ايرانى آشنايى داشتند و به همين دليل مردم ايران 
كم تر آن ها را بيگانه مى دانستند. اما مغوالن وضعيتى متفاوت را رقم زدند. 
آنان هيچ سنخيتى با فرهنگ و حكومت ايرانى- اسالمى در ايران نداشتند 
و حكومت ايشان دوران فترتى در تاريخ ايران در اين مقطع بود. مغوالن 
شد  موجب  امر  اين  و  بودند  ايرانيان  بر  بيش تر  چه  هر  سلطه ى  خواهان 

ايرانيان و بزرگان ايرانى نيز به دنبال نفوذ در ميان آن ها باشند.

محتواى كتاب 
حاكميت  دوران  و  هجوم  دوران  ميان  تمايز  به  بودن  با «قائل  كتاب  اين 
ايلخانان، و نتايجى كه در پرتو حكومت ايلخانان حاصل شده به رشته ى 
تحرير درآمده است.» (لين، 1388، ص12) مترجم در مقدمه، نكاتى را در 
داشته است. علت ترجمه ى كتاب از جانب  نقد نظريات كلى مؤلف بيان 
مترجم بر اين اساس بوده كه «مؤلف كتاب با رويكردى انتقادى به سراغ 
موضوع رفته و با استفاده از منابع متعدد تاريخى ديدگاه جديدى را نسبت 
به جامعه و حكومت، اقتصاد و فرهنگ ايرانى رقم زده است. رويكرد متمايز 
مؤلف درباره ى عصر آغازين حاكميت ايلخانان و عدول از پرداختن به برخى 
حاضر»  كتاب  ممتاز  ويژگى هاى  از  عصر،  اين  مناقشه برانگيز  مباحثات  از 
بوده است. اما مترجم در بعضى موارد ديدگاه مؤلف را نمى پذيرد آنجا «كه 
رويكرد ستايش گونه ى مؤلف نسبت به هوالكو و جانشينان بالفصل وى- 
مترجم  تأييد  مورد  ايرانى-  فرهنگ  تمجيد و ستايش او از فكر و  اگر نه 
بر  حاكم  فرهنگى  و  فكرى  شرايط  داشتن  نظر  در  بدون  مؤلف  نيست... 
جامعه ى ايران قرن هفتم و در مقام اثبات ديدگاه خويش كه عصر مورد 
كرده  مطرح  را  ادعايى  چنين  است،  گرفته  نوزايى  عصر  عنوان  به  را  نظر 

است.» (ص15)
مترجم عنوان اصلى كتاب را تغييير داده است. «عنوان اصلى كتاب جرج 
ايرانى بود  لين، حكومت مغول ها در قرن سيزدهم تاريخ ايران، رنسانس 
كه با توجه به در برگرفتن تحوالت عصر هوالكو و آباقا، عنوان ايران در 
اوايل عهد ايلخانان بر آن نهاده شده است. اين كه بتوان مفهوم رنسانس 
بدون  است.  مناقشه  محل  كرد،  اطالق  ايلخانان  عصر  تاريخ  كليت  بر  را 
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ترديد عصر حاكميت ايلخانان در مقايسه با اعصار 
نمى توان  اما  داشت  تفاوت هايى  بعدى  و  قبلى 
دگرگونى هاى حاصل از اين تفاوت ها را رنسانس 
تعبير كرد. زمانى مى توان از رنسانس سخن گفت 
ساختار  و  متحول  جامعه،  بر  حاكم  گفتمان  كه 
دوران  اگرچه  ايلخانان  عصر  شود.  دگرگون  آن 
خود آورد اما تحوالت  تغييراتى با  خاصى بود و 
گسترده اى كه جريانى متداوم و كامال متفاوت با 
گذشته را ايجاد كند در خود نداشت. از اين روى 
در برگردان فارسى عنوان رنسانس ايرانى حذف 
شده است.» (ص13) با اين وجود، بر روى جلد 

كتاب، عنوان رنسانس ايرانى قيد شده است.
مؤلف در مقدمه، ديدگاه هاى خود را در نگارش 
اول،  فصل  در  سپس  است.  داده  شرح  اثر  اين 
مورخان  خاص  ديدگاه هاى  تشريح  به  «منابع»، 
اين  منابع  اكثر  و  مى پردازد  ايلخانان  دوره ى 
دوره را معرفى و توضيح مى دهد. در ابتداى اين 
فصل، هدف از پژوهش اين كتاب را چنين بيان 
ميان  اساسى  تفاوت  كردن  «برجسته  مى كند: 
تاخت و تاز هاى اوليه ى سپاهيان مغول و عملكرد 
حاكمان نظامى آن ها در ايران، با عملكرد بعدى 
سپاهيان تحت امر هوالكوخان و دوران حكومت 

ايلخانان است.» (ص24)
تاريخى  رويداد هاى  نقد  تنها  مؤلف «نه  نظر  به 
اين  كه  مورخى  نقد  بلكه  است،  اهميت  حائز 
مطالب را جمع آورى كرده و موقعيت و شرايطى 
اساسى  اهميت  نيز  مى برده  سر  به  آن  در  كه 

دارد.» (صص30-29) 
مشيت  يا  آسمانى  «عقوبت  كتاب  دوم  فصل 
و سپاهش  پنهان الهى» چگونگى اعزام هوالكو 
را به طرف غرب متصرفات مغوالن بيان مى كند. 
در اين فصل، عواملى كه باعث انتخاب هوالكو 
از ميان شاهزادگان مغولى شد؛ قصد منگو قاآن 
از اعزام هوالكو (كه يك تهاجم صرف نبود بلكه 

تشكيل يك حكومت را مد نظر داشت)؛ رابطه ى 
هوالكو  با  نمايندگان  و  دست نشانده  حاكمان 
بود)؛  پادشاه  عنوان  به  او  پذيرفتن  نشانه ى  (كه 
رويارويى با اسماعيليان و سقوط آنان و شيوه ى 
ديگر  و  خورشاه  ركن  الدين  با  مغوالن  برخورد 

اسماعيليان، شرح داده شده است. 
با  آن»  پيامد هاى  و  بغداد  «سقوط  سوم  فصل 
بحثى پيرامون اين كه جوينى مورخ، سقوط بغداد 
به وسيله ى مغوالن را در كتاب خويش نياورده، 
پيروزى  تا  نخواسته  «جوينى  است.  شده  آغاز 
تعبير  كه  را  عباسى  خاندان  سقوط  در  مغول ها 

شديد  سرزنش  مورد  را  وى  آن  از  پيروزمندانه 
متعصبين مسلمان قرار مى داد در كتاب خويش 
را  كارى  مشغله ى  جوينى  (ص61)  بگنجاند.» 
مانع از پرداختن او به امور ادبى شرح داده است و 
بنا به ضرورت، بخشى از اوقات خود را به نوشتن 

اختصاص مى داد. 
در ادامه ، سقوط بغداد و سرنوشت خليفه ى عباسى 
تشريح شده و واكنش شيعيان در قبال انقراض 
و  تفكر  درباره ى  هم  نكاتى  و  عباسيان  خالفت 
كه  شده  ذكر  مختلف  مسائل  در  هوالكو  راى 
تصوير «يك مرد وحشى بى تفكر يا بى احساس» 

(ص72) را نشان نمى دهد. 

همسايگان  به  ناآرام»  «مرز هاى  چهارم  فصل 
شكست  پيامد  مى پردازد.  ايلخانى  حكومت 
با  منطقه  در  روابطى  شكل گيرى  جالوت،  عين 
مملوكان مصر، مسيحيان منطقه و تا حد كم ترى 
مسيحيان  غرب،  در  است.  اروپايى  قدرت  هاى 
و  كبير  ارمنستان  و  كيليكيه  ارمنى  هاى  ويژه  به 
گرجستان حافظ مرزها هستند. مرز هاى شمالى 
مازندران  درياى  جنوب  (سرزمين  هاى  ايلخانان 
و قفقاز) در معرض تهاجم اقوام مغول بود. اين 
سرزمين ها باعث اختالف بين دو خاندان (تولوى 
قدرت گيرى  روى  اين  «از  بود.  شده  جوجى)  و 
هوالكو در ايران و آذربايجان نه تنها غصب قدرت 
از طرف خاندان تولوى و به زيان خاندان جوجى 
تلقى مى شد، بلكه رودررويى مستقيم با بركه به 
عنوان «آقا» به حساب مى آمد». (ص75) وقايع 
قلمروى شرقى تأثير كم ترى بر حكومت ايلخانى 
عليه  خطرى  شمالى،  مرز هاى  مانند  و  داشت 

قلمروى ايلخانى محسوب نمى شد.
استحكام  به  ايلخان،  دومين  آباقا،  موقعيت 
موقعيت پدرش نبود و سراسر دوران حكومت او 
قلمرواش  مرزى  مناطق  به  بخشيدن  امنيت  به 
خطر  يك  مملوكان  غربى،  جنوب  گذشت. «در 
دائمى بودند، در شمال با وجود آرامش نسبى كه 
اردوى  بود،  آمده  وجود  به  بركه  مرگ  دنبال  به 
در  و  مى رفت  شمار  به  واقعى  تهديد  يك  زرين 
شرق، خصومت هايى را كه براق آغاز كرده بود، 
حكومت  جغتايى،  خان  اين  مرگ  از  پس  حتى 
آباقا را به ستوه آورده بود.» (ص79) در ادامه ى 
حكومت  روابط  به  غرب»  و  قسمت، «آباقا  اين 
پرداخته  اروپاييان  و  مملوكان  مسيحيان،  آباقا با 
شمال»،  و  «بركه خان  قسمت  ابتداى  در  است. 
با  هوالكو  آيا  كه  شده  پرداخته  موضوع  اين  به 
دستور ايجاد حكومت به غرب قلمروى مغوالن 
بايد  تنها  فرمانده،  يك  عنوان  به  يا  شد  اعزام 

بدون ترديد عصر حاكميت ايلخانان در مقايسه با اعصار قبلى و بعدى 
تفاوت هايى داشت اما نمى توان دگرگونى هاى حاصل از اين تفاوت ها را 
رنسانس تعبير كرد. زمانى مى توان از رنسانس سخن گفت كه گفتمان 
حاكم بر جامعه، متحول و ساختار آن دگرگون شود
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بر  بنا  مى كرد.  تصرف  را  ايران  باقى مانده ى 
گزارش رشيدالدين، هوالكو صرفاً دستور داشت 
ايران را به تصرف درآورد اما طبق گزارش جوينى 
و خواندمير، اجازه داشت بعد از تصرف، حكومت 
را  چنگيزخان  ياساى  و  رسوم  و  دهد  تشكيل 
ايران  تصرف  در  هوالكو  بنابراين  سازد.  برقرار 
خاندان  از  بركه  متصرفات  و  است  بوده  محق 
داشته  قرار  هوالكو  متصرفات  شمال  در  جوجى 

و مرز ميان آن ها آذربايجان و قفقاز بوده است. 
اما «اين حساسيت  هاى اسالمى بركه نبود كه با 
تأسيس پادشاهى هوالكو در عراق و استپ  هاى 
ناديده  دارالسالم  در  خليفه  قتل  و  آذربايجان 
بسيار  هوالكو  جرم  بركه،  نگاه  از  مى شد.  گرفته 
سنگين تر بود، زيرا سرزمين هايى را غصب كرده 
بود كه از طرف چنگيزخان به جوجى ها اعطا شده 
بود و لذا از ياساى بنيانگذار قدرت مغولى تخلف 
فرماندهان  به  ادامه  در  (ص104)  بود.»  نموده 
و  بودند  جوجى  خانواده  شاخه ى  از  كه  مغولى 
هنگام هجوم مغوالن به ايران وارد شدند اشاره 
مى شود و موضوعاتى در مورد مسأله ى جانشينى 
و  مى شود.  مطرح  پسرانش  ميان  چنگيزخان 
منگو  نفع  به  قاآنى  مقام  از  جوجى  فرزند  باتو 
چشم پوشى كرد. «احساس مى كرد سرزمين هايى 
به  داشتند  قرار  وى  حاكميت  تحت  پيش  از  كه 
و  داشتند  را  امپراتورى  يك  كفايت  خود  خودى 
بيش  بار  تركستان  و  چين  ايران،  كردن  اضافه 
اين  (و  (ص119)  است.»  بوده  سنگينى  حد  از 
احساس در خاندان جوجى بود كه بر سر مسأله ى 
جانشينى، با خاندان تولوى رقابت و برابرى كند 
و ادعاى سرزمين  هاى يكديگر را داشته باشند.) 

به  شرقى»  مرز هاى  و  «براق خان  قسمت  در 
شرق  در  كه  براق خان  ميان  اختالف  ريشه يابى 
مرز هاى ايران بود، با حكومت ايلخانان پرداخته 
است. و عواملى كه باعث شد تا براق به مرز هاى 

به  اباقا  لشكركشى  و  آورد  هجوم  اباقا  حكومت 
شرق براى مقابله با براق تشريح شده است. 

هم گرايى  با  بحث  «اياالت»  پنجم  فصل  در 
و  (استپ نشينان)  مغوالن  ميان  فرهنگى 
نگاه  يك  در  و  است.  شده  شروع  يكجانشينان 
در  امنيت  افزايش  باعث  ايلخانى  حكومت  كلى 
راه ها و مبادالت تجارى و فرهنگى شده است. 
مناطق  در  ويژه  به  آذربايجان  بر  آن  تأثير  و 
«به  است.  بوده  فراگير  اروميه،  درياچه ى  شرق 
حاكميت  نخستين  دهه  هاى  طول  در  كلى  طور 
كردن  فراهم  جهت  در  مغولى  حكام  ايلخانان، 

زمينه  هاى شكوفايى تجارت، رونق كشاورزى و 
صنعت و استمرار نظام پرداخت ماليات ها، تمايل 
داشتند.»  خويش  رعاياى  همكارى  جلب  به 
حكومت  ايالت  سه  فصل  اين  در  (ص157) 
كرمان،  مى گيرد  قرار  بررسى  مورد  ايلخانى 
سلغريان  كرمان،  خانيان  (قتلغ  هرات.  شيراز، 
مجزا  طور  به  كه  هرات)  كرت  ملوك  شيراز، 
با  روابطشان  باالخص  سلسله ها  اين  تاريخ  به 
حكومت ايلخانى مورد بررسى قرار گرفته است. 
قابل  موضوع  يك  عنوان  مؤلف «به  نظر  به  بنا 
نشان  كه  است  نمونه اى  كرمان  استان  مطالعه، 
توانست  محلى  خاندان  يك  چگونه  مى دهد 

مانده  باقى  ايلخانى  جديد  نظام  حاكميت  تحت 
و رو به توسعه نهد.» (ص166) مؤلف وضعيتى 
به  ايلخانان  توفيق  بود،  برقرار  كرمان  در  كه  را 
موجود در  وضعيت  حساب مى آورد در حالى كه 
شيراز، آشكارا نشان از ناكامى آن ها داشت. حكام 
كرمان از امنيت و رونقى كه ايلخانان فراهم كرده 
بودند، بهره  مى بردند. همسايگان آن ها در شيراز 
با ناديده گرفتن فرصت هاى مناسبى كه سلطه ى 
مغول براى آن ها ايجاد كرده بود، با رشوه گيرى 
كوته بينانه،  خانمان برانداز،  كشمكش هاى  و 
انحطاط ايالت بالقوه مرفه خود را موجب شدند. 
مدت  جهت  از  هرات  كرت  خاندان  اهميت 
طوالنى حكومت آن ها 643 تا 783ق. در دورانى 
ايران  تاريخ  در  شگرف  دگرگونى  و  آشفتگى  از 
فرمانروايان  ديگر  و  كرت ها  نظر  «از  است. 
حاكميت  هجرى  هشتم  و  هفتم  قرون  ايرانى 
بالقوه اى  عامل  و  بود  امنيت  نمايانگر  مغول 
مى شد  تجارتى محسوب  طريق  آبادانى از  براى 
كه مرزهاى امپراتورى ايجادكرده بود. اردوهاى 
فرمانروايان، سكونتگاه هاى بيگانگان و دشمنان 
كودكى  دوران  چشم انداز  بلكه  نبودند  متجاوز 
اشراف ايرانى و خانه ى دوست داشتنى سال هاى 
مى آمدند.  حساب  به  آن ها  شخصيت  تكوين 
جهاتى  به  ايلخانان  اردوهاى  در  موجود  شرايط 
پيش  نسل  دو  مغول هاى  و  استپ ها  اردوى  از 
غالبًا  ايرنى  بزرگان  كه  چند  هر  بودند.  متفاوت 
ساكنين شهرها به حساب مى آمدند، اما بسيارى 
از آن هايى كه معاصر شمس الدين كرت بودند تا 
اين اندازه با زندگى روى زين آشنايى داشتند تا 
از ارتباط با اردوگاه هاى بزرگ مغولى آشفته خاطر 
نتيجه گيرى  اساس  بر  (ص263)  نشوند.» 
وحدت و انسجام و  مترجم، «ايلخانان به دنبال 
نظم وامنيت يكسان در قلمرو خويش بودند، اما 
خود  يكسانى  نحو  به  اياالت  اين  محلى  حكام 

در بسيارى از موارد، مترجم محترم ديدگاه هاى مؤلف را 
كه در مورد سلوك خاص مغوالن و ايلخانان كه متفاوت از 
خوى مهاجم آن هاست، به نقد كشيده است

بازگشت پادشاه
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بسته  و  نكردند  همراه  ايلخانان  هدف  اين  با  را 
منافع  از  ايلخانان  با  مشتركشان  جهت گيرى  به 

موجود برخوردار شدند.» (ص17)
مى پردازد.  جوينى»  «خاندان  به  ششم  فصل 
اين فصل با بررسى كتاب جهانگشاى عطاملك 
منابع  از  يكى  اين كه  با  است.  شده  آغاز  جوينى 
در  مغول  فتوحات  و  ميانه  آسياى  تاريخ  اصلى 
ايران بوده اما منتقدانش با ديدگاه نسبتا موافق 
او در برابر مغول ها موافق نبوده اند و اين موضع 
نمى دانست،  سرزنش  سزوار  را  مغوالن  كه  را  او 
مورخانى  برخالف  جوينى  عطاملك  نپذيرفته اند. 
كه  رازى  نجم الدين  و  ابن اثير  جوزجانى،  مانند 
تنها در عصر مغوالن مى زيستند، جوينى در درون 

حكومت مغول ها مى زيست. 
بررسى  مورد  جهانگشا  كتاب  در  جوينى  ديدگاه 
وضعيت شوم  گرفته است. او در مقدمه به  قرار 
مى پردازد  خود  تاريخ  نگارش  هنگام  به  وطنش 
و تالش مى كند در پشت تاخت و تاز و استيالى 
مغوالن بر سرزمين هاى اسالمى، مشيت الهى را 
ببيند. جوينى در مطالب آغازين تاريخ خود، غضب 
و كينه اش را عليه تاتارها جهت يافته نمى داند. اما 
غضب و كينه ى وى عليه آن دسته از هم كيشان 
فترت  دوران  هولناك  وقايع  آن  از  كه  مسلمان 
بهره جسته و در اين دوره، در مناصب قدرت و 
نفوذ قرار گرفته بودند، جهت يافته بود. «جوينى 
اعتقاد عميقى به عدالت محتوم در مشيت پنهان 
خداوند داشت و بر تخت نشستن منگو، استقرار 
هوالكو و فائق آمدن وى بر آشفتگى در ايران و 
نائل شدن خويش به مرتبه ى قدرت را به عنوان 

نمودهايى از اين امر مى پنداشت.» (ص275) 
كه  مى رسد  نتيجه  اين  به  فصل  پايان  در  مؤلف 
خاندان جوينى در شكوهمندترين و مطمئن ترين 
سال هاى حكومت ايلخانان بودند با وجود اين كه با 
شكستى در برابر مماليك مواجه شدند و هر چند 
اصالحات غازان باعث اعتبار قلمروى هوالكوييان 
و  زوال  سال هاى  با  حكومت  اين  انحطاط  شد، 

نابودى برادران جوينى همراه بود. 
طوسى  نصيرالدين  خواجه  مورد  در  هفتم  فصل 
و  علمى  منصب  جايگاه  بررسى  به  مؤلف  است. 
ايلخانان  و  اسماعيليان  نزد  در  خواجه  سياسى 
مى پردازد و ضمن مطرح كردن ديدگاه  مورخين 
در مورد نقش وى در سقوط اسماعيليان و بغداد، 

از تأليفات علمى و فلسفى وى نيز نام مى برد.
فصل هشتم با عنوان «شعرا، صوفيان و قلندران»، 

به بررسى حكومت ايلخانان از ديدگاه اين طبقات 
حكومت  دوران  مؤلف  دارد.  اختصاص  اجتماعى 
هفتم  قرون  ايام  بيش تر  واقع  در  و  ايلخانان 
فرهنگى  و  ادبى  فعاليت  اوج  دوران  را  هشتم  و 
در  و  حامى  ايلخانان  حكومت  «اين كه  مى داند. 
حقيقت موجب رونق ادبى بود امرى غيرمنتظره 
اكثر  ميان  در  پيش  مدت ها  از  نمى شود.  تلقى 
حكومت هاى مسلمان قرون ميانه يك سنت ادبى 
وجود داشت و به ويژه ديوان انشاء بااستعدادترين 
نويسندگان مملكت را جذب مى كرد تا به تدوين 
بپردازد.»  دولت  خارجى  و  داخلى  مكاتبات 
(ص330) و اين گونه نتيجه مى  گيرد كه با قضاوت 
بر روى مضمون و محتواى بسيارى از متون ادبى 
دوره ى ايلخانان، حضور مغول ها در اذهان مردم 
رابطه  در  كه  توضيحى  نمى شد.  تلقى  ظالمانه 
آفرينش  و  صوفيانه  تفكر  توسعه ى  پويايى  با 
كه  است  «اين  است  دوره  اين  در  عرفانى  شعر 
واكنش عليه بى ثباتى سياسى و اجتماعى ناشى 
بى سابقه ى  خشونت  شيوع  و  مغول  تهاجمات  از 
زندگى  اركان  كلى  فروپاشى  كه  آن،  از  حاصل 
مردم را به دنبال داشت، به حساب مى آمده است.» 
در  صوفى گرى  است  ممكن  (صص333و334)  
دوران حكومت ايلخانان رشد كرده باشد، اما بسيار 
ايران  سرزمين هاى  در  مغوالن،  ورود  از  پيش تر 
و توران و غرب اسالمى استحكام يافته بود. در 
ادامه ى فصل، به معرفى صوفيانى كه در اين دوره 
باعث  كه  اجتماعى  زمينه هاى  و  داشتند  فعاليت 
رشد و گسترش شهرت آن ها شده بود و بازتاب 
جامعه ى آن دوره در آثارشان بررسى شده است. 
جالل الدين  كبرى،  نجم الدين  بقلى،  (روزبهان 
دايه،  رازى  نجم الدين  عطار،  فريدالدين  رومى، 
همام الدين  عراقى،  فخرالدين  جامى،  پوربهاى 
تبريزى، شيخ صفى الدين اسحاق اردبيلى، شيخ 

صدرالدين)

فصل نهم «بازگشت پادشاه» در واقع نتيجه گيرى 
در  نظريه اش  اثبات  پى  در  مؤلف  و  است  كتاب 
مورد ايجاد امنيت از سوى هوالكو با ورود به ايران 
است. كه در پى آن، تحول در ايران در زمينه هاى 
فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، رفاه و امنيت شكل 

مى گيرد.

نقد و بررسى
كردن  برجسته  نيت  و  قصد  واقع،  در  مؤلف 
حكومت ايلخانان را در تاريخ ايران دارد و به اين 
است  ركودى  دوره،  اين  كه  نمى كند  اشاره  امر 
بزرگ در تاريخ ايران و اگر امنيتى هم در اوايل 
وجود  به  هوالكو  وسيله ى  به  ايلخانان  حكومت 
مى توانستند  مغوالن  كه  بود  كارى  حداقل  آمد، 
انجام دهند و تنها بر حسب اين وظيفه بود كه 
كسى حق اعتراض عليه حكومت و ياساى آن ها 
محترم  مترجم  موارد،  از  بسيارى  در  نداشت.  را 
خاص  سلوك  مورد  در  كه  را  مؤلف  ديدگاه هاى 
مهاجم  خوى  از  متفاوت  كه  ايلخانان  و  مغوالن 

آن هاست، به نقد كشيده است. 
كه  «اهميتى  مى خوانيم:  مؤلف  مقدمه ى  در 
براى سلطنت غازان قائل شده اند و بزرگ نمايى 
اصالحات وى كه به نحو بسيار زيركانه اى توسط 
است،  شده  انجام  او-  وزيراعظم  رشيدالدين- 
در  را  ايلخانى  حكومت  واپسين  دهه ى  چهار 
مقايسه با دوران اوليه ى هجوم مغول، به عنوان 
(ص19)  است.»  كرده  قلمداد  سازندگى  دوران 
هوالكو و اباقا  اگر اين طور است چرا در دوره ى 
و ايلخانان بعدى اين اصالحات انجام نمى گيرد؟ 
آيا اين امكان وجود ندارد كه اگر اصالحاتى هم 
ايلخانان  بى كفايتى  علت  به  بوده،  جريان  در 
بايدو) مسكوت  ارغون، گيخاتو،  بعدى (تگودار، 
صاحب منصبان  و  بزرگان  چند  هر  است؟  مانده 
ايرانى تا حدودى در پى انجام اصالحات بوده اند، 
دورانى  تا  نيست  چشمگير  ايشان  اقدامات  اما 
در  اقداماتى  و  مى رسد  حكومت  به  غازان  كه 
زمينه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و قضايى 

صورت مى گيرد.
جورج لين بازنگرى كلّيت تاريخ اين دوره را به 
تاخيرافتاده مى داند: «همچنان كه ورود قاهرانه ى 
چنگيزخان در سرزمين ايران، منادى پايان يك 
عصر بود، آمدن نوه اش، هوالكوخان، شروع عصر 
تاريخ  اما  (ص20)  مى آمد.»  شمار  به  جديدى 
حكومت مغول در ايران را كه مى خوانيم، شاهد 
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با  اين كه  جز  نيستيم.  جديدى»  عصر  «شروع 
ورود هوالكو به ايران و تشكيل حكومت، استقرار 
در  مغوالن  مى شود.  تضمين  ايران  در  مغوالن 
نبودند  پيشرفته اى  حكومت  داراى  سرزمين شان 
ايرانى،  كهن  تمدن  و  فرهنگ  با  مقايسه  در  و 
نبودند  برخوردار  نيز  تمدنى  و  فرهنگ  چنان  از 
كه ورود هوالكو به ايران، عصر جديدى را براى 

تاريخ ايران رقم بزند.
مؤلف با طرح اين نظر كه «كتب تاريخ به تجاوزات 
مغول به ايران اشاره كرده اند. اين در حالى است 
به  و  چنگيزخان  رهبرى  به  مغول  حمالت  كه 
مغولى  ايرانى-  حكومتى  پيدايش  آن  دنبال 
دعوت  به  هوالكوخان  است.  صحيح تر  عنوانى 
مردم ايران كه به ضرورت حكومت پايدار، امنيت 
به  دادند،  حال  عرض  واليتشان  براى  فراگير 
ايران آمد. شكايات ايشان نسبت به آشوب هاى 
عمومى و ناتوانى كارگزاران مغولى در اين زمان 
بود. آن ها خواستار نابودى حكومت مغول نبودند 
بلكه بيش تر خواهان آن بودن كه چتر حكومت 
مغول به نحو مستحكم تر و امنيت بخش ترى بر 
(صص21و22)  يابد.»  استقرار  ايشان  اقليم  فراز 
به  مغوالن  تجاوز  به  درستى  به  تاريخى  كتب 
ايران اشاره كرده اند. زيرا اين هجوم، دوره اى از 
ركود را در تاريخ ايران رقم زد و حكومت ايرانى- 
مغولى هم به وجود آمد زيرا اين خاصيت فرهنگ 
چون  مغولى  و  ترك  حكومت  كه  است  ايرانى 
مغوالن  و  خوارزمشاهيان  سلجوقيان،  غزنويان، 
حكومتى  و  كند  مستحيل  خود  فرهنگ  در  را 
دوگانه شكل گيرد كه حاكمانش ترك يا مغول 
باشند اما رعايايش ايرانى، و بعد از مدت ها همان 
حاكمان، ناگزير به فرهنگ ايرانى روى آورده اند. 
هوالكوخان به دعوت مردم به ايران نيامد بلكه 
براى استقرار و تثبيت هر چه بيش تر مغوالن آمد. 
بتواند  كه  نبود  امور  رأس  در  باكفايت  حكومتى 
جلوى پيشروى آن ها را بگيرد. مردم به حكم جبر، 
به حكومتى بيگانه تن دادند و چون مى دانستند 
نيست كه مغوالن را از بين ببرد،  نيرويى  ديگر 
را  امنيت  حداقل  همان ها  كه  بودند  آن  خواهان 
هيچ گاه  واال  كنند  ايجاد  زندگى شان  باقى  براى 
بر  غيرمسلمان ها  حكومت  به  راضى  مسلمانان 

سرزمين اسالم نيستند. 
داشت  اطمينان  مؤلف  تأكيد  اين  به  مى توان  آيا 
و اين داليل را منطقى دانست كه قاآن، هوالكو 
را به آن جهت براى ادامه ى لشكركشى به ايران 

حمداهللا  ظفرنامه ى  به  استناد  (با  كرد  انتخاب 
قزوينى  قاضى  طرف  از  هوالكو  كه  مستوفى) 
او  چون  قاآن  منگو  و  گرفت  قرار  ستايش  مورد 
انتخاب  اين  از  مى دانست،  بابصيرتى  شخص  را 
ديگر  روايتى  اساس  بر  يا  و  (ص46)  بود  راضى 
در ظفرنامه، منگو به درخواست يك تاجر ايرانى 
بود،  بايجو ناراضى  ستمگرى  بى قانونى و  كه از 
قاان  يا  (ص48)  گرفت  نيرو  اعزام  به  تصميم 
براى تثبيت حكومت مغوالن در ايران و گسترش 

فتوحات، هوالكو را به ايران اعزام كرد؟ 
شخصيت  دو  معرفى  به  مؤلف  كتاب،  اين  در 
در  كه  نصيرالدين  خواجه  و  جوينى  مى پردازد: 
آثارشان ديدگاه مثبتى نسبت به مغوالن داشته اند 
مطرح  فصول  اين  در  را  جديدى  ديدگاه هاى  و 
مى كند. مانند اين ديدگاه، «در حالى كه جوينى 
در حمالت خود بر كوتاهى هاى معاصرينش تند 
و شديد بود. و از بى ارجى انديشمندان بزرگ و 
از  يكى  قطع  به  را  خود  كه  قديمى  فرهنگ  با 
تلخى  به  مى آورد  حساب  به  بازماندگان  اندك 
ياد مى كند، اما ويژگى هاى مثبت رفتار، منش و 
حكومت مغول ها را- كه وى را تحت تأثير قرار 
به  را  خود  مغول  اربابان  وى  مى ستايد...  دادند- 
خوبى مى شناخت و هر چند به طور قطع از اعمال 
خدا  خشم  نمود  عنوان  به  كه  نقشى  در  ايشان 
بسيارى  موارد  در  مى خورد،  تاسف  مى شناختند 
شدن  فراهم  در  و  مى ستود  را  آن ها  حكومت 
زمينه هاى صعود خاندان چنگيز، اراده ى الهى را 

مى ديد.» (ص279)
عطاملك  ديدگاه هاى  مؤلف  ششم،  فصل  در 
بررسى  مغوالن  مورد  در  جهانگشا  در  را  جوينى 
جوينى  خاندان  اعضاى  ديگر  به  كم تر  و  كرده 
صاحب  جوينى  شمس الدين  وى،  برادر  مانند 
ديوان پرداخته است. از دستاوردهاى عطاملك در 
حكومت ايلخانان كه برجسته  شده، حمايت او و 

برادرش از سعدى يا ديگر شاعران اين دوره است 
اما اشاره اى به فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى 
اين  مؤلف  مقصود  احتماًال  است.  نشده  ايشان 
است كه اگر در اين دوره در بغداد يا آذربايجان 
خرابكارى هاى  جبران  براى  امورى  و  اصالحات 
شده،  انجام  تهاجماتشان  جريان  در  مغوالن 
بزرگان  و  داده اند  انجام  مغوالن  را  اقدامات  اين 
و  بزرگان  سهم  مؤلف  نداشته اند.  نقشى  ايرانى 
ايجاد  در  ايرانى  دانشمندان  و  صاحب منصبان 
امنيت و تجارت ناديده گرفته است. اين در حالى 
انجام  براى  امور  راس  در  مغوالن  اگر  كه  است 
چنين امورى، فرامينى صادر مى كردند، بالتبع با 
پذيرفت  نمى توان  است.  بوده  ايرانيان  مشورت 
و  شعر  و  فرهنگى  امور  به  تنها  جوينى  خاندان 
مغوالن،  و  پرداختند  آنان  از  حمايت  و  شاعرى 

امور زيربنايى كشور را در اختيار داشتند.
مؤلف در جاى ديگر دوران حكومت ايلخانان (و 
بيش تر ايام قرون هفتم و هشتم) را دوران اوج 
جالل الدين  و  مى داند  فرهنگى  و  ادبى  فعاليت 
رومى، سعدى، صفى الدين، رشيدالدين فضل اهللا 
برجستگان  مشهورترين  از  را  جوينى  و عطاملك 
اين دوره معرفى مى كند و مراكز ديوانى و درگاه 
بزرگان، مراكز علم و هنر بودند و وزراى دولت 
و  مى آمدند  حساب  به  وعاظ  و  شعرا  حاميان 
دستور  هوالكو  كه  دارد  اشاره  مورد  يك  به  تنها 
رصدخانه را براى خواجه نصيرالدين  به ساختن 
ايلخانان  كه  مى دهد  نشان  خود  اين  مى دهد. 
خود زمينه را براى شكوفايى علم و ادب ايرانى 
در  كه  هستند  ايرانيان  بلكه  نمى كنند  فراهم 
و  علم  در  خود  موضع  تقويت  به  بيگانگان  برابر 
حكومت  از  اين كه  با  مى پردازد.  فرهنگ  و  ادب 
ايلخانان بسيار تمجيد مى شود كه باعث امنيت و 
رفاه و تجارت شد و از نظر اقتصادى و اجتماعى 
ايران تحول پيدا كرد اما هيچ آمار و ارقام و هيچ 

مصداق ارائه نمى شود.
فصل آخر كتاب كه با عنوان «بازگشت پادشاه» 
يك  نه  و  ايرانى  يك  مثابه  به  را  هوالكو  است. 
همانند  كه  گرفته  نظر  در  مغولى  بيگانه ى 
است.  نام «پادشاه»  شايسته ى  ايرانى  پادشاهان 
لفظ بازگشت هم كه به او اطالق شده است به 
كه  است  معنا  اين  به  مؤلف  براى  مى رسد  نظر 
كه  هستند  او  ورود  انتظار  در  ايرانيان  همه ى 
او  جز  كسى  و  كند  حكومت  آن ها  بر  بخواهند 

شايستگى چنين امرى را ندارد. 

بازگشت پادشاه


