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چكیده

در پي يورش مغوالن به ايران زمين و تصرف ايران توسط آنان ،تالش افزوني از سوي حاكمان مغول در جهت
تحكيم هرچه بيشتر مباني قدرت و پذيراندن آن به مردم ايران زمين انجام پذيرفت .در حقيقت ،برابر با آنچه در منابع
تاريخي آمده و برخي پژوهشگران معاصر نيز بر آن مهر تاييد نهادهاند ،مغوالن كه ياراي آن يافته بودند دولت خود را
بر ايرانيان تحميل دارند ،در پي آن بودند كه فرهنگ خود را نيز بر ايران حاكم سازند .در اين مقاله با بهره جستن از
روش تحقيق تاريخي تالش شده است درك شود عملكرد مهاجمان براي دستيابي بدين هدف و واكنش ايرانيان در
برابر كنشهاي اين چنيني چگونه بوده است؟ اين كنشها و واكنشهاي چه سرانجامي نيز در پي داشته است؟ آنچه
روشن است ،نتيجهاي كه حاصل شده آن بوده است كه دوران حكومت مغوالن بر ايران را از منظر فرهنگ ميتوان به
سه دوره مجزا تقسيم كرد .نخست ،د وره شبيخون فرهنگي(از يورش چنگيز تا ورود هالكو) ،دوم ،دوره مقاومت
فرهنگي(از ورود هالكو تا آغاز حكومت غازان) و سوم ،دوره پيروزي فرهنگ ايران(از آغاز حكومت غازان تا پايان
عصر ايلخاني) .به تعبير ديگر ،سرانجام برخوردهاي دو فرهنگ مختلف به غلبه فرهنگ ايراني بر فرهنگ وارداتي
مغول انجاميد.
کلمات کلیدی :مغول ،ايلخانان ،ايران ،سياست ،فرهنگ
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مقدمه

شناخت بارزههاي اصلي تمدني هر ملت براي مردمش ،در حقيقت نوعي خودشناسي و آگـاهي
از ريشههاي هستي و موجوديت هر فرد و شناسنامه ملي آن قوم است .ناگفته پيدا اسـت ،ايـن امـر
براي مردمان سرزمينهايي چون ايران كه وارث فرهنگي بسيار كهن و ديرين بودهانـد ،بايسـتهتـر و
شايستهتر جلوه مينمايد .از اين روي ،در اين نوشتار تالش بر آن است تا يكي از نمودهاي اصـلي
تمدن يعني وضع فرهنگ ،دانش و آموزش در يكي از مقاطع پرحادثه و حساس تاريخ ايـران يعنـي
روزگار فرمان روايي مغوالن مورد بازبيني قرار گيرد .به واقع ،توجه به اثرات واقعهي هجوم چنگيـز
و همچنين حكومت به تقريب درازمدت بازماندگان او بر ايرانزمـين نگارنـده را بـر آن داشـت تـا
دريابد تكليف اوضاع تمدني و فرهنگي سرزميني كه اندك زمـاني پيشـتر از تابنـاكي و رخشـندگي
افزون برخوردار و انديشمندان و دانشـمنداني چـون بـوعلي سـينا ،بيرونـي ،بيهقـي ،رازي ،خيـام،
فردوسي ،خوارزمي ،مسكويه و ...را پرورانده بود چه شد؟ آيا همچنان كـه دولـت از دسـت رفـت
فرهنگ نيز از دست برفت؟ آيا دانش و دانشپژوهي به كلي كنـار نهـاده شـد و يـا آنكـه بـهسـان
روزگاران پيشين به پيشرفت خويش ادامه داد؟ فرهيختگان و اهالي فرهنگ ايرانزمين در اين ميـان
چه نقشي ايفا نمودند؟به ديگر سخن ،تالش بر آن است تا اين مهـم درك شـود كـه سياسـتهـاي
فرهنگي مهاجمان و واكنش ايرانيان در برابر كنشهاي اينچنيني آنان چگونه بوده و اين كنشهـا و
واكنشهاي چه سرانجامي در پي داشته است؟
در حقيقت ،نگارنده كوشيده است پس از گردآوري يادداشـتهـاي متعـدد از منـابع و مراجـع
گوناگون ،عصر مغـول را از دريچـه فرهنـگ مـورد واكـاوي قـرار دهـد و پاسـخي درخـور بـراي
پرسشهاي يادشده بيابد .البته از اين رهگدر فرض بر آن قرار گرفته كـه در درازنـاي قـوام دولـت
مغول پيوسته دو كنش متقابل از جانب حكومت و مـردم انجـام مـيپـذيرفت ،از يـك سـو تـالش
حكمرانان به منظور تحكيم هرچه بيشتر مباني قدرت و پذيراندن آن بـه مردمـان ايـران و از ديگـر
سوي كوشش ايرانيان در جهت كمر راست كردن و تجديد حيات ملي و فرهنگي خويش.
سیاست و فرهنگ در ادوار مختلف فرمانروایی مغوالن

روزگار مغول از نظر رابطه سياست و فرهنگ ،قابليت تقسيم به سه دوره متمايز با ويژگيهـاي
مختص به خود را دارا است .نخستين دوره را كه با هجوم لشگريان چنگيز در سال  615هـ.ق آغاز
شد و تا زمان يورش هالكو و سپاهيانش به سال  653هـ.ق به طول انجاميد ميتوان دوره شـبيخون
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فرهنگي ناميد ،زيرا در اين دوره مغوالن در صـدد تحكـيم فرهنـگ مغـولي و تحميـل قـانونهـا و
سنت هاي آن برآمدند .دومين دوره را كه با ورود هالكو و سپاهيانش شروع گرديـد و تـا زمـان بـه
تخت نشستن غازان ( 694هـ.ق) ادامه يافت ميتوان دوره مقاومت فرهنگي دانسـت ،زيـرا در ايـن
دوره ايرانيان با ظرافت ،دقت و تردستي در صدد نجات هويت تاريخي ،باورها و فرهنـگ خـويش
برآمدند .سومين دوره را كه سرآغاز آن با بر اورنگ شاهي نشستن غازان همراه شد و به تقريب تـا
پايان عهد سلطنت ابوسعيد بهادرخان( 736هـ.ق) امتداد پيـدا كـرد مـيتـوان دوره پيـروزي كامـل
فرهنگ ايران بر فرهنگ وارداتي و بيگانه مغول برشمرد ،چرا كـه در ايـن عهـد ايلخانـان مغـول از
سويي آيينهاي شمن و بودا را وانهادند و اسالم اختيار كردند و از ديگر سـوي كوشـيدند تـا راه و
روش خود را با سنت و فرهنگ ايران سازگار نمايند.
الف :از هجوم چنگیز تا یورش هالکو (دوران شبیخون فرهنگی)

مغوالن به رهبري و هدايت چنگيـز در سـال  615هــ.ق بـه ايـرانزمـين ،كـه سـلطان محمـد
خوارزمشاه بر بخش بزرگي از آن فرمان مي رانـد ،تـاختن آغـاز كردنـد .ايـن يـورش سـهمگين و
گسترده كه در ادامه روندش كليه سرزمينهاي اسالمي را در بر گرفـت و بـه ممالـك اروپـايي نيـز
كشيده شد ،سبب گرديد سرفصلي نوين در تاريخ ايران و اسالم بازگشوده شود .هجوم مغوالن كـه
به تعبير اغراقآميز ماتيو پاريس ،از تاريخنويسان سده سيزدهم مـيالدي« ،طايفـهاي ملعـون از نـژاد
اهريمن» بودند(اقبال آشتياني )23 :1379 ،شكافي عميق بر اساس و تزلزلي بسيار بر بنيان هر آنچه
جامعه ايراني در درازناي تاريخ بنا نهاده بود وارد آورد .در حقيقـت ،ايـن هجـوم بـا وجـود آنكـه
سرانجام به برخي نتايج خوشايند چون پايان بخشيدن به دوران جدايي سياسي ايـران و ميـانرودان
(بينالنهرين) ،عينيت بخشيدن به يكپارچگي جغرافيايي ايران ،رشد روزافزون انديشههـاي عارفانـه،
برتري يافتن زبان پارسي بر زبان عربي پس از سدههاي متمادي تحت الشعاع قرار گرفتن و ...منجر

شد ،بسيار تأسفبار بوده است .در طي ايـن هجـوم شـمار افزونـي از شـهرهاي آبـاد ايـرانزمـين
دستخوش تاراج و نابودي شدند ،كتابخانهها و خانقاهها يا طعمه لهيب آتش گشتند و يـا بـا خـاك
يكسان شدند .مسجدها و مدرسه ها نيز سرنوشتي مشـابه يافتنـد و اگـر پـارهاي اوقـات از ويرانـي
رستند ،سرانجامي بهتر از مبدل شدن به اصطبل اسـبهـاي مغـوالن نيافتنـد(نعمتي ليمـايي،1385 ،
ص .)85در كنار اين ويرانگريها ،كشتار مردمان نيز به راحتي از سـوي پيروزمنـدان مغـول انجـام
مي پذيرفت .شمار كشتگان اين رخداد وحشتناك چندان افزون بود كـه نويسـندگان در كتـابهـاي
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خويش نوشتند «تا رستخيز اگر تولد و تناسل باشد غلبهي مردم به عشر آنچه بوده اسـت نخواهـد
رسيد»(جويني .)211-212/1 :1382 ،در واقع ،ابعاد حادثه چنان گسترده و فاجعهبار بود كه برخـي
از تاريخ نويسان آن دوران آن را بدترين بالي نـازل شـده از ابتـداي خلقـت انسـان تـا بـه آن روز
برشمردند(ابناثير )125 /26 :1355،و برخي ديگر از تاريخنگاران آن عهد نوشتند كه شـايد آدميـان
تا هزار سال ديگر نيز نظير چنين حادثـهاي را نبينند(مسـتوفي .)582 :1385 ،ابـن اثيـر ،نويسـندهي
كتاب معروف الكامل في التاريخ در مورد اين رخداد ناميمون و رويداد غمانگيز چنين آورده است:
چند سال از ذكـر اين حادثـه خودداري كردم و بـه مناسبت عظمـت آن از نوشـتن آن كراهـت
داشتم .كيست كه بر او نوشتن جز بر مرگ اسالم و مسلمين آسان آيد ،و اين كار را سـهل و سـاده
پندارد .كاش از مادر نزاده بودم و قبل از اين واقعه مرده و در اعداد فراموششـدگان معـدوم شـده
بودم(ابناثير.)125 /26 :1355،
اما ،آسيبي كه هجوم مغوالن به تمدن و فرهنگ ايراني وارد آورد غمبارتر از قتل و غارت افزون
و ويرانگريهاي گسترده بود ،به گونهاي كه تزلزل و گسست فرهنگي شديدي ايجاد نمود و تمـدن
ديرپاي ايران را در آستانه نابودي كامل قرار داد .در واقع ،مغولها به منظور حكومت بـر سـرزميني
دوردست ،ناشناخته و بزرگ به ستيز فرهنگي ،خواه آگاهانه خواه ناآگاهانه ،روي آوردند و در ايـن
راستا ياسا را بر مردمان حاكم ساختند ،محاكم يرغو را در برابر ديوان قضا علم كردند ،نمونـههـاي
توتم و تابو را جايگزين اذان و نماز و منبر ساختند(بياني )367-368/2 :1381،و مساجد را خنـدق
پارگين و منابر را هيزم شوربا ساختند(نعمتي ليمايي .)178 :1385 ،اين مصيبت فرهنگي چنان گران
و سخت بود كه طبقه طلبه و جوينده علم و دانش در معـرض تفرقـه قـرار گرفتنـد و گرفتـار تيـغ
بي دريغ مغول شدند ،هنر در دل خاك مدفون شد و قحطي مروت و فتوت رخ داد(جـويني:1382 ،
 .)3/1در اين ميان تنها مناطقي چون نواحي باختري و جنوبي ايران كه مـورد تهـاجم كمتـري قـرار
گرفتند اقبال بهتري يافتند ،اما همانگونه كه قانعي ،شاعر سده هفـتم هجـري ،اذعـان داشـته منـاطق
خاوري ايران و دنياي اسالم چون فرارود (ماوراءالنهر) و خراسان كه سالياني دراز پايگاه و پناهگـاه
دانشمندان و دانشپژوهان بودند ،در اثر حمالت پياپي ويران و نابود شدند(صفا:)489/1/3 :1368 ،
جهان از مغول شد پر از جنگ و جوش

بــهگــردون گـردان بـرآمــد خروش

خراســان و ايـن مرزهــا شد خــراب

بدانسان كـه خون رفت در جـوي آب

شايان توجه است كه بيبهرگي مغوالن از دانش و علم و ناآگاهي آنـان خـود از جملـه عوامـل
اصلي اين خانمانبراندازيها و خانمانسوزيهاي افزون به شمار ميرفت .بسياري از تاريخنويسـان
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آن روزگار بر اين ناداني اشاره داشته و بر ناسازگار بودن و ناهمساز بـودن آنـان بـا دانـش ،قلـم و
كتاب صحه نهادهاند .به عنوان نمونه ،جويني در اين باره شرحي مفصل ارايـه داده و در پايـان نيـز
اشاره داشته است كه «اين اكاذيب از مطول اندكي و از صد يكي است كه ثبت افتاد ،غـرض تقريـر
جهل و حماقت آن طايفه اسـت» جـويني .)44/1 :1382 ،ايـن نـاداني و بـيفرهنگـي مغـوالن كـه
زورگويي ،فسق و فجور را جزيي از صفات مردانگي و يگانگي برميشمردند(شـبانكارهاي ،بـيتـا:
 ،)225موجب ميشد آنان ويراني و كشتار را بهسان سوغات به هر ناحيـه كـه پـاي مـينهادنـد بـه
ارمغان برند و البته در اين ميان مراكز علمي ـ فرهنگي نيز از ايـن رهاوردهـاي ناخواسـته بـيبهـره
نماندند .چنانكه در بخارا ،مغوالن در كنار ويـران سـاختن شـهر و كشـتار مردمـان آن ،مـدارس و
مساجد را آتش زدند(ابناثير ،)144/26 :1355 ،صندوقها و مصحفهاي قرآن كـريم را مبـدل بـه
آخور اسبان خويش كردند(بناكتي ،366 :1348 ،ميرخواند )843/2 :1375 ،و افسار چهارپايان را بـه
دست دانشـمندان و مجتهـدان سـپردند(خواندمير .)28 :1333 ،شـوربختانه ،در فـراز و فـرود ايـن
روزگار نابهسامان كار دانش و دانشمند بهآن درجه از بيپـايگي رسـيد كـه مغـوالن افـراد عـالم را
ميكشتند و يا آنكه در شمارش كشتگان از آنان ياري ميجستند ،انگار كه هيچگونه كـار بـا ارزش
ديگري از دست آنان برنميآيد .در تاييد اين نكته ميتوان به برهانهـاي بسـيار اشـاره داشـت .بـه
عنوان نمونه ،منهاج سراج جوزجاني در طبقات ناصري و خواجه رشيدالدين فضل اهلل همـداني در
جامعالتواريخ به هنگام بيان وقايع حمله مغوالن به خوارزم از كشته شدن شيخ نجـمالـدين كبـري،
عارف نامي آن روزگار به دست مغوالن سـخن گفتـهانـد(منهاج سـراج جوزجـاني121/2 :1362 ،؛
رشيدالدين فضلاهلل  .)361 :1374 ،:نگارنده تاريخ جهانگشاي نيز به وقـت بيـان رخـدادهاي مـرو
اذعان داشته است كه چون لشگريان مغول از كار كشتن مردم شـهر فـارغ شـدند« ،سـيد عزالـدين
نسابه ،كه از سادات كبار و به ورع و فضل مشهور بود ،با جمعي سيزده روز بـه شـمارش كشـتگان
پرداخت»(جويني.)128 :1382 ،
مشابه چنين وضعي در ديگر مناطق و هرجا كه پاي سپاهيان مغول بهآنجا رسيد تكـرار شـد و
البته اگر هم ناحيهاي دچار ويراني و انهدام كامل نگرديد و يا در تيررس هجوم آنان واقع نگشت و
لگدكوب سم ستوران آنان نشد ،عامل فقر و نابهساماني اقتصادي و پريشانحالي مـردم و سـرانجام
ضعف اتحاد و اتفاق ملي اسباب ركود و ويراني آنها را فراهم آورد .گويا سياست چنگيـز آن بـود
تا با كشتن دانشمندان و انديشمندان كه از آنان ميتوان با عنوان اهالي فرهنگ ،ياد كرد و همچنـين
تخريب مسجدها ،مدرسهها ،خانقاهها و كتابخانهها كه ميتوان آنها را مكانهـاي فرهنگـي ،ناميـد،
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بنيان هاي فرهنگي قوم مغلوب را از پايه سست گرداند و بتواند اساس فرهنگ مغولي به ويژه ياسـا
را تا حد امكان بر آنها تحميل دارد .اين سياست از سوي نخستين جانشينان چنگيز نيز پـي گرفتـه
شد .با تمام اين اوصاف ،نيازمند يادكرد است اين موضوع كه قوم تابع ميبايست تشكيالت مغـولي
را بپذيرد از همان ابتدا مسالهاي خطرناك ايجاد كرد و جنگ و ستيز نهـاني يـا آشـكار دو فرهنـگ
مغول و ايران را باعث شد.
با مرگ چنگيز و به تبع آن پايان رسيدن موج يورشهاي او ،فرزندش اوكتاي براي افزودن هـر
چه بيشتر بر گستره قلمروي مغول تهاجم را از سر گرفت .به روزگار قدرتمداري اوكتاي با وجـود
آنكه وي از اخالقي ماليمتر و لطيفتر دستكم در مقام مقايسه با پدر برخوردار بود ،ويرانگري و
تاراج در همه زمينهها و به تبع آن ركود و سير قهقرايي فرهنگ ايـران ادامـه يافـت(نعمتي ليمـايي،
 .)23 :1385گفتني است ،بر پايه برخي گزارشهاي تاريخي به هنگام حملـه لشـگريان اوكتـاي بـه
شهر اصفهان بود كه سخنسرايي چون كمالالدين اسماعيل اصفهاني به زيـر شـكنجه جـان سـپرد.
گويا او پيش از مرگ با خون خويش رباعي زير را كه پريشاني اوضـاع آن روزگـار را بـه وضـوح
هويدا ميسازد بر ديوار نوشته بود(مستوفي:)746 :1381 ،
كـو دل كـه دمي بر وطن خود گريد

بـر حــال مــن و واقعـــه بـد گريد

دي بر سر مردهاي دو صد گريان بود

امـروز يكي نيست كـه بـر صد گريد

از ديگر سوي ،بر پايه برخي روايتها شاعر و عارف نامي ،عطار نيشـابوري نيـز در سـال 627
هـ.ق به روزگار فرمانروايي اوكتاي كشته شد(دولتشاه سمرقندي ،بيتا .)212 :با مرگ اوكتاي و فـرا
رسيدن دوران قدرتمداري گيوك و در پي او منكـو كـه گويـا واجـد انـدك عالقـهاي بـه دانـش
رياضيات و بهويژه نجوم بود(اشـپولر )438 :1380 ،و حتـي بنـا بـر آن داشـت رصـدخانهاي بنيـان
نهد(ميرخواند ،)896/2 :1375 ،بنا به داليل مختلف چون بـيعالقگـي گيـوك نسـبت بـه دانـش و
درگيريهاي سياسي ـ نظامي منكو و همچنين ادامه سياست تحميـل ياسـا بـر مردمـان مغلـوب از
سوي اين دو فرمانروا ،نه تنها كمترين تالشي براي جبران ويرانگريها صورت نگرفت ،بلكه رونـد
جنايات به خصوص در حوزه فرهنگ همچنان ادامه يافت و حتي در پارهاي اوقات شدتي بـيش از
پيش پيدا كرد .به عنوان نمونه ،مدرسه اي كه مادر منكوقاآن در بخارا بنيان نهاده و شايد بتوان آن را
يگانه كار عامالمنفعه مغوالن در زمينه فرهنگ در دهههاي ابتدايي حكومتشان برشمرد ،اندك زماني
بعد در درگيري ميان منكو و فرزندان جغتـاي پسـر چنگيـز بـه دسـت جغتائيـان بـه كلـي منهـدم
شد(بناكتي.)405 :1345 ،
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درحقيقت ،استيالي مغول و وقايع پس از حمله آنان صدمات بزرگي را بر فرهنگ ايـرانزمـين
وارد ساخت و علوم و ادبيات را رو به تنزل برد و بسياري از علما و فضال و آثار علمـي و ادبـي را
تلف نمود ،اما ايراني كه در درازناي تاريخ در رويارويي با عناصر بيگانه ،آنگاه كه از شمشير كاري
ساخته نبود جنگ قلم را آغاز ميكرد و همواره از اين نبرد پيروز بيرون ميآمد ،اينبار نيز پايـداري
فرهنگي پيشه ساخت و بر آن شد تا با سالح قلم و انديشه به آوردگاه گام نهد .آنچه آشكار اسـت،
آن اهل دانش و ادب جان به در برده از كشتار ،دست در دست ارباب ذوق و هنر رهيده و رسته از
ايلغار نهادند و با تالش بسيار چراغ دانش و فرهنـگ را بـا وجـود تنـدباد اسـتيالي چنگيزيـان در
دستان تواناي خود روشن نگهداشتند .اينان به واسطه پافشاريها و فداكاريهاي افزون يـاراي آن را
يافتند كه بسياري از دستاوردهاي پيشينيان را حفظ كرده و به آيندگان منتقل نمايند .با نگاهي كوتـاه
به تاريخ ايران به روشني ميتوان دريافت كه تا پيش از هجوم مغوالن ،ايران و اسالم هيچگاه تا بـه
اين اندازه در معرض سقوط و نابودي قرار نگرفته بودند ،اما آنچه هويدا مـينمايـد آن اسـت كـه
مليت و دين براي تداوم بقاي خويش دست به دست هم دادند و انديشمندان ايراني با جـانفشـاني
و پايفشاري مردانه در تكاپوي آن شدند تا اين كشتي شكسته و نيمه مغـروق را از ورطـه زوال بـه
ساحل نجات برسانند.

ب :از یورش هالکو تا آغاز فرمانروایی غازان (دوران مقاومت فرهنگی و نفوذ در اردوگاه دشمن)

برابر با تاريخ ،هالكوخان مغول بنا به دستور برادرش منكوقاآن روانه ايـران شـد تـا فتوحـات
مغول را در ايران و آسياي غربي دنبال نمايد و از طريق تصرف سرزمينهاي باختري دنياي اسـالم
بر گستره قلمروي مغول بيفزايد ،اما ناكامي او در مبارزه با شام و مصر و به تبع آن توقف پيشـروي
مغوالن سبب شد كه او زان پس پس انديشه جهانگيري را وانهد و ناگزير به جهانداري انديشد .اما
وي در اين راه با مشكل بزرگ عدم آگاهي مغوالن از فنون و رموز ملكداري و آيين سياسـتورزي
روبهرو بود .در اين زمان بود كه بسياري از انديشمندان ايراني از فرصت سود جستند و با توجه بـه
قدرتِ انديشه و كالم خويش در جستجوي راههاي نفوذ در دربار مغوالن ،كشاندن آنـان بـه سـوي
فرهنگ ايران و به تعبير ديگر ايرانيزه كردن مغوالن برآمدند .اين مهم در كنار فقـدان سياسـتمداران
آگاه و زيرك و نبود دولتمردان خبره و توانمند در ميان مغوالن ،براي هالكو راه چارهاي باقي ننهـاد
جز آنكه دست به دامن خردمندان و سياستورزان ايراني شود .البته ،هالكوخان از اين نياز دستگاه
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حكومت خويش پيشتر آگاه شده بود و اين از آن جهت هويدا است كـه او پـيش از بـه بـنبسـت
رسيدن فتوحات نيز انديشمنداني چند از ايرانيان ،همچون خواجـه نصـيرالدين طوسـي را بـه گـرد
خويش فراز آورده بود(نعمتي ليمايي .)191 :1385 ،جمع گشتن اين خـردورزان در دربـار ايلخـان
مغول اسباب توجه و عنايت خان مغول را به علم و دانش موجب شد و شـرايط رشـد و گسـترش
دوباره فرهنگ و ادب را تا اندازهاي تدارك ديد .شايان توجه است كه فـراهم آمـدن و مهيـا شـدن
شرايط توسعه دانش ،آن هم پس از حدود چهار دهه سركوب دانش و دانشپژوهـي ،مـورد توجـه
تقريباً تمامي تاريخنويسان آن عصر قرار گرفته است و البته بسياري از آنان عامل اصلي اين رويكرد
مثبت به مقولههايي چون دانش را ويژگيهاي ذاتي خود هالكوخان پنداشـتهانـد .بـه عنـوان مثـال،
تاريخنويسي چون ابنفوطي او را دوستدار علما و فضال خوانده(ابنفـوطي1351 ،ق ،)353 :مـورخ
دانشمندي به سان خواجه رشيدالدين وي را «عظيم حكمتدوست» (رشـيدالدين فضـلاهلل:1374 ،:
 )734ناميده و وقايعنگاري همانند ابنعبري نيز او را مردي حكيم و داراي فهم و معرفت پنداشـته
است(ابنعبري .)378 :1364 ،با تمام اين اوصاف ،چنين برميآيد كه ايـن تـاريخنويسـان پـرآوازه،
دستكم در اين مورد از نكتهسنجي و تيزبيني به دور بودهاند و چنين گفتارهايي را بـدون تعمـق و
تامل و تا حدي سادهانگارانه بيان داشتهاند ،زيرا بسياري از شـواهد تـاريخي نمايـان مـيسـازد كـه
هالكوخان داراي نگرش علمي نبوده است .به عنوان نمونه ،شرح تاريخي چگونگي بناي رصدخانه
مراغه كه بنيان آن به عهد سلطنت هالكو نهاده شد آشكارا نشان ميدهد كه اگر وجود خردپيشـهاي
زيرك چون خواجه نصيرالدين طوسي و تالش و كوشش فراوان او نبود و چنانچه وي از باورهـا و
پندارهاي خرافي خان مغول بهره برنميگرفت و او را نميفريفت كه با سـاخت ايـن رصـدخانه از
«حوادث مستقبالت شهور و اعوام و كيفيت امتداد عمر و حال نفس و توسعهي بقاي ملك و توالد
و تناسل و سفرهاي پادشاه»(شـيرازي )51 :1338 ،مـي توانـد آگـاه شـود كمتـرين كـاري صـورت
نمي پذيرفت .اين حكايت به وضـوح خرافـاتي بـودن هالكـو و بـه تبـع آن ناآگـاهي او را نمايـان
ميسازد .در تاييد اين مسئله ،يعني ناآگاهي و بيدانشي هالكو ،ميتوان بـه گفتـار نويسـنده كتـاب
البدايه و النهايه نيز استناد نمود كه باور داشت هالكو با وجود همكاري و همراهـي بـا دانشـمندان،
فاقد آگاهي در زمينههـاي علمـي بـوده اسـت(ابنكثيـر1351-1358 ،ق .)225/13 :تـاريخ شـواهد
افزونتري نيز در اين مورد ،يعني ناآگاهي و ناداني هالكو به يادگار دارد .به عنوان نمونـه ،بـه عهـد
فرمان روايي هالكو بود كه صـدرالدين سـاوجي كـه «از جملـه فضـالي زمـان»(خوانـدمير:1333 ،
 )108/3و «در ذهن و ذكاء عديمالمثل بود» به سحر و جادو متهم گشت و به قتـل رسيد(مسـتوفي،
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 )695 :1381از ديگر سوي ،نويسنده تـاريخ حبيـبالسـير ،بـه هنگـام بيـان شـرح احـوال عالمـه
قطبالدين شيرازي از شاگردان برجسته خواجه نصير آورده است كه «روزي موالنا قطبالـدين در
خدمت خواجـه نصيرالدين بـه مجلس هالكـوخان درآمد و ايلخـان بنـا بــر آنكــه در آن ايـام از
خواجـ ه رنجيده بود آغاز اعراض و خشونت كرده ،در آن اثنا آن جناب را گفت :اگر رصـد ناتمـام
نميماند تو را ميكشتم»(خواندمير .)116/3 :1333 ،اين روايت ،كامالً از بـيدانشـي و بـيفرهنگـي
هالكو خبر ميدهد ،زيرا اگر او واجد حتي اندكي آگاهي در زمينههاي علمي ميبود هرگز بر خـود
روا نميپنداشت با انديشمندي چون خواجه نصير كه جامع تمام علوم بود چنين برخوردي نمايد.
با تمام اين اوصاف ،عهد زمامداري هالكو را بايد دوران آغازين مقاومت فرهنگي و شـروعي
دوباره براي تجديد حيات دانش ،فرهنگ و ادب ،پس از چند دهه ويرانگري ،جنايت و خـونريزي
برشمرد .البته اين بدان معني نيست كه تهاجم فرهنگي مغوالن در ايـن زمـان پايـان پذيرفتـه بـوده
است ،زيرا پس از اين نيز بارهـا كشـتار انديشـمند ان و تخريـب امـاكن علمـي ـ فرهنگـي انجـام
پذيرفت .اما اين نكته بيانگر اين واقعيت اسـت كـه فرهنـگ ايرانـي سـرانجام توانسـت خـود را از
نابودي نهايي برهاند و اندك اندك از شدت و قدرت شـبيخون فرهنگـي بيگانـه بكاهـد و آهسـته
آهسته خود را براي پيروزي نهايي بر فرهنگ مغولي آماده سازد.
در پي مرگ هالكو ،دوراني سرشار از كشمكش و هماوردجويي كه اسباب ناتواني ايلخاني را
تدارك ديد آغاز شد .آنچه هويدا است ،در اين عهد ،ايلخانان مغول را با فرض دانشدوسـتي نيـز
ياراي آن نبود كه به حمايت دانش و دانشمندان برخيزند ،زيرا آنان به سبب گرفتاري و اشـتغال بـه
مسايل عديده سياسي و نظامي ،تمام وقت و توان خود را مصروف فرمانروايي خويش ميسـاختند.
زرتشت بهرام ،سخنسراي زرتشتيمذهب اين روزگار ،در اشعار خويش بارها از اوضـاع نامسـاعد
زمان شكوه نموده كه براي شناخت بهتر و افزونتر محيط سراسر فساد و تباهي اين دوران راهنمايي
ارزشمند و سندي سودمند است(صفا:)513/1/3 :1368 ،
بـه وستـا در نشـان دادي تـو مـا را

بـه پيش آيـد چنين روزي شمـا را

كنون آن روزگار و وقت و دور است

جهان پر فتنه و آشوب و شور است
فتـاده شـد خـراب و تــار و ويران

بـه دست نـاكسـان افسـوس ايران

شده گيتي خراب و خلق غمگيـن

تـو ميبينـي همـه ايــام چونيـن

در عهد اباقاخـان ،پسـر و جانشـين هالكـو ،دو دانشـمند بـزرگ و سياسـتمدار خبـره يعنـي
شمس الدين محمد جويني و برادرش عطاملك اسباب رونق كار دولت شده بودند .از ديگر سـوي،
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نزديك به يكصد تن از دانش آموختگان محضر خواجه نصيرالدين طوسي نيز در دربـار گـرد آمـده
بودند(رشيدالدين فضلاهلل  .)744 :1374،با وجود اين ،گويا دانش و فرهنگ چندان مورد اقبال قرار
نداشت .اين مساله از آنجا پيدا است كه منابع تاريخي آن عهد به غير از ذكر اتمام بناي رصـدخانه
مراغه ،در مورد اوضاع علمي و فرهنگي روزگار اطالعات چنداني به دست نميدهند .البتـه ناگفتـه
پيداست كه حضور يكصد دانـشآموختـه مكتـب خواجـه نصيرالدين(موسـوي گيالنـي و صـفري
فروشاني ،زمستان)3 :1392و همچنين برادران جويني در دربار اباقاخان خود نشـانگر قـدرتيـابي
تدريجي و مجدد فرهنگ ايران است.
با مرگ اباقاخان ،دگربار جنگ قدرت ميـان مـدعيان تـاج و تخـت برپـا گرديـد و سـرانجام
تكودار ،براي چند صباحي بر اريكه شاهي تكيه زد .بايسته و شايسته است ياد شـود ،شـورشهـا و
طغيانهاي شاهزادگان و اميراني چون ارغون كه سوداي تاج و تخت به سر داشتند و سـرانجام نيـز
اسباب بركناري تكودار را فراهم آوردند ،فرصت كمتري را براي توجه به امـوري بـه غيـر از امـور
سياسي ـ نظامي به تكودار ميبخشيد .با وجود اين ،مدت دو سال و اندي حكومت احمد تكـودار،
كه خاندان جويني عهدهدار امور ديواني دربارش بودند ،به تقريـب بـا پيشـرفت در جهـت احيـاي
فرهنگي ايران و عقب راندن عنصر بيگانه مقارن گرديد ،زيرا به سبب اسـالم آوردن تكـودار ،آيـين
اسالم به جاي ياساي چنگيزي و آداب مغولي حكمفرما گشته بود .با تمـام ايـن اوصـاف ،فرهنـگ
ايران كه در اين زمان سرمست از باده پيروزي و سرخوش از برتري يافتن بر فرهنگ مغول بود بـه
ناگاه در آستانه زوال ابدي قرار گرفت ،زيرا از ميان مغوالن فردي يـاراي آن را يافـت تـا بـه مقـام
ايلخاني دست يابد كه نماينده تمامعيار فرهنگ مغول بود و اين نشـان مـيداد كـه فرهنـگ مغـولي
هنوز توان داشته و عرصه را به طور كامل براي فرهنگ ايران بـاز نگذاشـته اسـت .ارغـون ،كـه بـا
كشتن احمد تكودار بر سـرير سـلطنت تكيـه زد ،اوضـاع را چنـان دگرگـون سـاخت و شـرايط را
آنچنان اسفناك كرد كه گويي دگر بار روزگار اوليه و سالهاي نخستين فرماروايي مغـوالن تكـرار
شده است .در اين عهد سختگيري بر مردمان و كشتار انديشمندان و علمـا از سـر گرفتـه شـد .امـا
بيگمان ،سهمگينترين و غمانگيزترين ضربهاي كه بر پيكـر فرهنـگ ايـران وارد آمـد آن بـود كـه
خاندان جويني ،كه بسياريشان در شمار بزرگترين دانشمندان ايرانزمين و از جملـه قافلـهسـاالران
كاروان علم و فرهنگ آن روزگار بودند ،قربانيان پندارهاي نادرست ايلخان مغـول شدند(.شـيرازي،
141 :1348؛ رشيدالدين فضلااهلل )808-811 :1374 ،:مصيبت مرگ اين خاندان براي فرهنگمـردان
و از جمله آنان مجد همگر ،بدر جاجرمي و سعدي شيرازي چنان جانكاه و دردناك بود كه در آثار
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خويش از اين رخداد به تلخي بسيار ياد كردند(شوشتري1375 ،ق479/2 :؛ دولتشاه سمرقندي ،بي-
تا.)212 :
در دوران قدرتمــداري ارغــون ،كــه بــر آيــين بــودا و نســبت بــدان بســيار متعصــب
بود(ميرخواندبلخي )928 :1375 ،و بنا به برخي روايات بـه «صـنعت اكسـير و حرفـت كيميـاگري
گرايش نشان ميداد»(قاشاني )117 :1348 ،اوضاع چندان ناگوار شد كـه وزيـر يهـوديمـذهب او،
سعدالدوله ،انديشه نابودي اسالم و حتي ويراني كعبه را به سر ميپرورانـد و در فرمـانهـاي خـود
دستور قتل بزرگان و عالمان مسلمان را صادر ميكرد ،چنانكه طي دو فرمان جداگانه امر به كشـتن
دويست تن از بزرگان خراسان و هفده تن از دانشمندان نامدار شيراز داد(شيرازي )242 :1338 ،در
حقيقت ،به روزگار ارغون نه تنها علماي مسلمان مورد پشتيباني واقع نشـدند بلكـه بـا بـياعتنـايي
افزون و حتي خطر كشته شدن روبرو گشتند .شايد يكي از داليل عمده ايـن بـياعتنـايي ،در كنـار
فتنهبرانگيزيهاي افزون سعدالدوله ،مسلمان بودن تكودار و به تبع آن گرايش دانشوران مسلمان بـه
او و هراس ارغون از انتقام آنان بود.
با به پايان رسيدن دوران فرمانروايي ارغون ،منصب ايلخاني به دو ايلخان نـاتوان ديگـر يعنـي
گيخاتو و سپس بايدو رسيد .اين دو ايلخان بيشتر وقت و همت خود را مصروف نبرد و مبارزه بـر
سر قدرت ساختند .دوره قدرتمداري به تقريب كوتاهمدت گيخاتو به درگيريهاي سياسـي ،نظـامي
و اجتماعي همچون اعتراضهاي ناشي از نشر اسكناس چاو سپري شد .بايدو نيز كـه چنـد مـاهي
عنوان خاني را يدك ميكشيد پيش از آنكه فرصت انجام كاري را بيابد مقهور قـدرت غـازانخـان
گرديد و از سرير سلطنت به پايين آورده شد .به عبارتي ،در اين دوران پرآشوب به سبب ناپايداري
اوضاع سياسي ،وضع علوم و مدارس و مراكز فرهنگي بسيار پريشان و نامناسب مينمود .شايد اگر
حضور پرقدرت غازانخان در صحنه منازعات سياسي كشور رخ نمـيداد ،فرهنـگ و ادب از ايـن
سرزمين به كلي رخت برميبست.
ج :از آغاز فرمانروایی غازان تا مرگ ابوسعید (دوران پیروزی نهایی فرهنگ ایران)

با گذشت اندك زماني از به قدرت رسيدن بايدو ،غازانخان پسر ارغون كـه بـه آيـين اسـالم
گرويده بود(شرفي ،بهار ،)93 :1395تاج شاهي را از او ربود و خـود بـر اريكـه سـلطنت نشسـت.
غازان كه «اهل ادب و حكمت و فضل را دوست ميداشـت»(اقبـال آشـتياني )1379:285 ،پـس از
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دستيابي به تاج و تخت ،اصالحگري بسيار در زمينـههـاي مختلـف پيشـه سـاخت .آنگونـه كـه از
جستجو در تاريخنوشتهها برميآيد اصالحات گوناگون او را سه عامل عمده سبب گرديد:
الف :جبر زمانه كه غازان را ناچار ساخت براي جلوگيري از اضمحالل حكومت ايلخاني كـه
به دليل رقابتها و منازعات بيشمار شاهزادگان و اميران مغول در اوج ناتواني و در آستانه انحطاط
و سقوط به سر ميبرد ،سياست اصالحگري و مرمت امور در تمام زمينـههـا ،از جملـه فرهنـگ را
پيشه خويش سازد .زيرا او به خوبي دريافته بود راز ماندگاري و دوام فرمانروايي ايلخاني اصـالح
همهجانبه امور و به كار بستن شيوههاي مبتني بر عدل و دادگري است و به همين سبب همواره بـه
«تمشيت مصالح عالميان» فرمان ميداد(شيرازي.)457 :1338 ،
ب :ويژگيهاي شخصي خود غازان كه فردي كمالگرا ،هنرمند ،دانشمند و به تعبيري«اعقل و
اكحل ابناي زمان»(رشيدالدين فضلاهلل )974 :1374 ،بود ،چنانكـه عـالوه بـر زبـانهـاي مغـولي و
فارسي به عربي ،چيني ،تبتي و التين نيز تا اندازهاي آگاه بود و تاريخ بهويژه تـاريخ مغـول را نيـك
ميدانست .گفتني است ،خواجه رشيدالدين مقدار بسيار زيادي از اطالعات نفيسي را كه در جامع-
التواريخ ضبط كرده از غازان آموخته بود(اقبال آشتياني.)284 :1379 ،
ج :حضور شخصي فرهيخته و خردمند چون خواجه رشيدالدين فضـلاهلل همـداني در دربـار
غازان .در حقيقت ،خواجه رشيدالدين را كه مرد سياست ،مديريت ،امور ديني ،فلسفه ،طب ،تاريخ،
تأليف و انشا بود ،در سياستورزي و جهانداري نظري صائب داشت و به زبانهاي فارسي ،عربـي،
تركي ،مغولي و عبري آشنايي و آگاهي تام داشت(نعمتي ليمايي )99 :1385 ،بايد ايدئولوگ ،طراح،
متفكر و الهامدهنده اصالحات غازاني دانست ،زيرا اين شخصيت عالي كه شـايد بتـوان او را وارث
مواريث باستاني دانست با دورانديشي و تيزبيني خاص خود اقدامهاي بسيار ارزشمندي در جهـت
اعتالي فرهنگ و تمدن ايرانزمين انجام داد.
در سايه عوامل فوق در زمان غازانخان ،فرهنـگ و تمـدن دگربـار در مسـير پيشـرفت قـرار
گرفت و تحولي ژرف در جهت گسترش مراكز فرهنگي و جذب دانشمندان و دانـش پژوهـان رخ
داد ،به گونهاي كه مراكزي علمي و آموزشي چون مجتمعها و شهركهاي علمـي ـ فرهنگـي ربـع
رشيدي و شنب غازاني ساخته شدند .اين مجتمعها و شهركها بهسان پايگـاهي بـراي فـراز آمـدن
اهل فن ،علما ،طبيبان برجسـته و متخصصـان صـاحبنـام ،مترجمـان آثـار ،خطاطـان ،كاتبـان و...
درآمدند و اسباب رونق دانش را فراهم آوردند .در اهميت افزون اين مراكز همان بس كـه تنهـا در
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ربع رشيدي چهارصد دانشمند و دستكم شش هزار طالب علم «از سر رفاهيت خاطر به افـادت و
استقامت مشغول» بودند و روزگار ميگذراندند(رشيدالدين فضلاهلل.)237 :1346 ،
در واقع ،عصر غازان را كه همراه شد با صدور فرمان ِ اسالم اختيار كردن تمـامي اقـوام غـول
(نعمتي ليمايي )31 :1385 ،بايد عصر طاليي ايران عهد ايلخـاني و دوران پيـروزي نهـايي فرهنـگ
ايراني و فرامين اصالحي او را نقطه عطفي در جريان آبادگري فرهنگي روزگار ايلخـاني دانسـت و
بايد اقرار نمود كه در كل تاريخ ايران ،شمار شاهاني كه تاثيري چنين بر كليه امور و به ويـژه امـور
فرهنگي نهاده باشند ،اندك بوده است .شايد بتوان با كمي اغراق غازان را مصداق عينـي بيـت ذيـل
كه از نويسندهي مجمعاالنساب نقل شده ،برشمرد(شبانكارهاي ،بيتا:)268 :
در صد هزار قرن سپهر پيـاده رو

نارد چو تو سوار به ميدان روزگار

با مرگ غازان برادرش اولجايتو (سلطان محمد خدابنده) جانشين شد و تـاج شـاهي بـر سـر
نهاد .وي هر چند راه اصالحات را چندان ادامه نداد اما فرمان راند تا قواعـد و قـوانيني كـه غـازان
بنيان نهاده بود همچنان معمول و مرسوم باشد و هيچكس از آن تخلف نكند(خوافي ،بيتـا )13 :از
ديگر سوي ،در دربار وي نيـز چـون دربـار غـازان كـار مملكـت بـر«خواجـه رشـيدالدين طبيـب
ميرفت»(شبانكارهاي ،بيتا .)270 :به ديگر سخن ،كاربرد دو سياست حفظ وضـع پيشـين و ابقـاي
خواجه رشيدالدين بر مسند وزارت مانع درهمآميختگي اوضاع شد(رجبزاده )171 :1358 ،اين دو
عامل ،كاركرد مثبت خود را در بناي شهر سلطانيه به روشني نمايان ساختند ،بـه گونـهاي كـه برابـر
اسناد تاريخي ،اولجايتو كه گرايش به هنـر نيـز داشـت(بويل ،)381/5 :1381 ،بـراي سـاختن شـهر
سلطانيه همان راهي را پي گرفت كه غازان در ساختن شنب غازاني در پيش گرفتـه بـود و پـس از
ساختن شهر و گنبد در اطراف مقبره خود هفت مسجد بنا نهاد و ابنيههاي ديگري چون دارالشـفاء،
داروخانه ،دارالسياده ،خانقاه و مدرسه بزرگي چون مدرسهي مستنصريه بغـداد بنيـاد نهـاد .خواجـه
رشيدالدين نيز «عمارتي بلند مشتمل بر مدرسه و دارالشـفاء» و هـمچنـين خانقـاه در سـلطانيه بنـا
كرد(ميرخواند .)948/2 :1375 ،در زمان اولجايتو ابتكار جديدي نيز انجام گرفت و او كه «در سـفر
و حضر و روز و شب ذوق مجالست و مخالطت و بهـره مفالحـت و محادثـت از حضـور علمـا و
حكما و فضال»(قاشاني )107 :1348 ،داشت ،مدارس سيار را براي نخسـتين بـار در جهـان در اثـر
مشاوره با خواجه رشيدالدين ابداع كرد(شيرازي .)543 :1338 ،اين ابتكار را كـه بـه تعبيـر وصـاف
الحضره شيرازي «موجب خجلت و غيرت گذشتگان و غبطت و حيرت آيندگان»(همـان)543 :بـود
ميتوان برهان استوار و نماد برجستهاي از عظمت و نيرومندي فرهنگ ايرانـي برشـمرد ،زيـرا اگـر
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چنين نبود در طي كمتر از يكصد سال در كسـاني كـه جـز ويرانـي و كشـتار نمـيدانسـتند چنـان
دگرديسي روحي ايجاد نمي شد كه ناگزير گردند بـراي فـرا گـرفتن دانـش در هـر زمـان و مكـان
چارهانديشي نمايند.
مذهب و مناظرههاي مذهبي نيز در زمان اولجايتو از اهميت بهسـزايي برخـوردار گشـته بـود.
اولجايتو كه در ابتدا بر آيين مسيح بود و بعدها در اثر تشـويق و ترغيـب زوجـه مسـلمانش اسـالم
اختيار كرد و مذهب حنفي را پذيرفت و پس از آن هم چندبار به مذهب شـافعي و يكبـار نيـز بـه
آيين شيعي روي آورد(بياني )313 :1382 ،به دور از تعصـبات مـذهبي ،دربـار خـويش را مـامن و
ماواي نامآوراني از مذاهب مختلف چون عالمه حلي شيعي ،صدرجهان بخارايي حنفي و نظامالدين
عبدالملك مراغهاي شافعي قرار داد ،به طوري كه در دربـار او پيوسـته مباحثـات افـزون در اثبـات
حقانيت مذاهب انجام ميپذيرفت .درحقيقت ،گرايشهاي ذهني و همچنين آزادانديشـي و روحيـه
تساهل و تسامح مذهبي اولجايتو سبب گرديد مسايل مذهبي و دانشهاي مرتبط با آن بيش از پيش
مطرح شوند(نعمتي ليمايي.)102 :1385 ،
با مرگ اولجايتو دوران زمامداري ابوسعيد بهادرخـان ،آخـرين ايلخـاني كـه انـدك اقتـداري
داشت ،فرا رسيد .به عهد سلطان ابوسعيد ،با وجود آنكه وي اهل هنر و ادب بود و خط پارسـي و
مغولي را به غايت خـوب مـينوشت(شـبانكارهاي ،بـيتـا286 :؛ اوحـدي اصـفهاني،)492 :1340 ،
اوضاع فرهنگي بهسان روزگار غازان و اولجايتو مساعد و نيكو نمينمود .زيرا ابوسعيد را به سـبب
خودسري اميران ياراي تسلط كامل بر كل قلمروي ايلخانـان نبـود و نـاگزير قسـمت اعظـم وقـت
خويش را صرف گسترش اقتدار خود مينمود و از اين روي كمتر فرصـت آن را مـييافـت تـا بـه
زمينههايي چنين توجه كند .اين مهم همراه با هرج و مرج ناشـي از خودسـريهـا اسـباب افـول و
ركود فرهنگ و تمدن را دگربار فراهم آورد .افزون بر اين ،به روزگار قدرتمداري ابوسعيد كه مورد
ستايش برخي بزرگان چون اوحدي اصفهاني نيز بوده اسـت(اوحدي اصـفهاني)492-493 :1340 ،
ضربهاي سهمگين بر پيكـر فرهنـگ وارد آمـد و بزرگمـرد علـم و سياسـت  ،خواجـه رشـيدالدين
فضل اهلل همداني ،كه در تاريخ و تفسير  ،علم كالم ،فالحت ،تأسـيس مـدارس و بناهـاي خيريـه و
پرورش علما آثار جاوداني از خود به يادگار نهاده بود ،بر اثر دسيسهچينيهاي درباريان و «به سـعي
جمعي صاحب اغراض»(نطنزي ،بيتا )242 :كشته شد .مرگ اين نمونه تـدبير ،عقالنيـت و دانـش
ايراني كه «وزارت آصف و بوذرجمهر با وزارت و تدبير او خـوار و حقيـر بـود»(مسـتوفي:1385 ،
 )612سير قهقرايي فرهنگ را شدت دوچندان بخشيد .متأسفانه در اين وانفسا يادگار ارزنده خواجه
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رشيدالدين ،ربع رشيدي نيز سرنوشتي بهتر از غـارت و نـابودي نيافت(.ميرخوانـد)961/2 :1375 ،
البته اندك زماني بعد خواجه غياثالدين فرزند او وزارت يافت و اين«وزير فرشتهسيرت»(مستوفي،
 )612 :1385اسباب رونـق دوبـاره ربـع رشـيدي را دسـتكـم بـراي مـدت زمـاني كوتـاه فـراهم
آورد(نعمتي ليمايي .)193 :1385 ،مرگ ابوسعيد همراه شد با آغاز همآوردجوييهـا و رقابـتهـاي
شاهزادگان ،اميران و سران خاندانهاي مختلف براي نيل به تاج و تخت .در حقيقت ،دوران اقتـدار
ايلخانان در اين زمان به پايان رسيد و دولت ايلخاني در پي اين نبردهاي داخلي دسـتخوش تجزيـه
شد ،قتل ،غارت و ويراني بار ديگر بر سراسر ايران حكمفرما گرديد و در كنار مدعيان مقام ايلخاني
نظير آرپاخان ،موسيخان ،محمدخان و ...سلسله هايي محلي و كوچك چون آل اينجو ،آل چوپـان،
سربداران و ...نيز سر برآوردند .هيچيك از اين مـدعيان ايلخـاني و هيچكـدام از ايـن سلسـلههـاي
محلي ياراي آن نيافتند تا رقيبان را از ميدان به در كنند و اهميت و اقتدار چشمگيري به هم رسانند.
دو بيت شعري كه مولف ظفرنامه يزدي دراين باره در كتـاب خـويش ذكـر داشـته بازتـاب دهنـده
اوضاع نابهسامان و بازگوكننده شرايط نابههنجار آن هنگام است(يزدي ،بيتا:)427 :
شـــد آشـــفته آن مملكـــت ســـربهســـر

نهـادنــــد شمشيــــر در يكـدگـــــر

كه ده پادشاه بود و يك مملكت

شده تنگ از ايشان دل سلطنت

اين كشمكش و درگيريهاي فاجعهبار كه فقط با پديدار شدن اميري توانمنـد ،بـااراده و البتـه
خونريز چون اميرتيمور گوركان در اواخر سده هشتم پايان پذيرفت ،سبب شد تـا دگربـار بـهسـان
دهه هاي نخستين هجوم مغوالن ،عصر تاريكي فرهنگ پديدار شود و روزگار زوال تمدن فرا رسد.
خالصه كالم آنكه در اثر عوامل يادشـده در دوران سـلطنت ابوسـعيد وضـع دانـش و دانشـمندان
نامساعد و به ويژه در پس از مرگ او نامناسبتر شد و فرهنگ غني و ديرپـاي ايرانـي دسـت كـم
براي چندصباحي از عرصه فعاليت و سرزنده بودن دور گشت .با تمام اين اوصاف ،نيازمند يـادكرد
است هرچند فرهنگ ايراني در اين روزگار رو به ضعف گذاشت ،امـا ايـن كـمتـواني را نبايـد بـه
حساب توانمندي فرهنگ مغولي نهاد .زيرا ،از روزگار به تاجوتخت دست يافتن غازان اين فرهنگ
ايراني بود كه يكهتاز و پيروز ميدان بود و با توجه به تالش و تكاپوي مجدانه اهل فرهنگ ايران ،به
تقريب عرصه از وجود هماوردي چون فرهنگ مغول تهي شده بود .اگـر ايـنگونـه نبـود واپسـين
ايلخانان اسالم اختيار نميكردند و آخرين مدعي مقام ايلخاني نامي ايراني ،يعني انوشـيروان عـادل،
براي خود برنميگزيد.
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برآیند سخن:

برابر با آنچه تا به اكنون گفته شد ميتوان دريافـت كـه بـه راسـتي در درازاي دوران حكومـت
مغوالن دو گونه تالش متقابل به صورت پيوسته و مداوم از جانب حكومت و مردم انجام ميشـده
است .از يك سوي ،تكاپوي حكومت به منظور تحكيم هرچه بيشتر مباني قدرت و تحميـل آن بـه
ايرانيان و از ديگر سوي ،كوشش مردمان ايران زمين در جهت كمر راست كـردن و تجديـد حيـات
ملي و فرهنگي .در دهه هاي نخستين ورود مغوالن ،آنان به ضرب شمشير و زور سـرنيزه تحكـم و
سلطه خويش را مسلم ساختند ،اما ايرانيان از زماني كه دريافتند ديگر بازوهايشان را تـوان شمشـير
زدن نيست با سالح قلم و انديشه به جنگ شمشير و نيزه رفتند و در صدد برآمدنـد تـا نقـشهـاي
پيشين و تاريخي خويش را بازآفريني نمايند .چون اداره حكومت از مغوالن نابخرد در ملكـداري و
ناآگاه به امور سياست ساخته نبود ،به زودي عنصر ايراني ياراي آن را يافـت تـا در گردانـدن امـور
شركت جويد و اين بار او بود كه با فرهنگ ديرپاي خويش فرهنگ بيگانه را پس راند .فرهيختگان
ايرانيتبار با سالحهايي بسيار كارآمد ،چون ديوان و دين ،در برابر بيگانه ايستادگي پيشه سـاختند و
سرانجام نيز توفيق آن را پيدا كردند تا ياد و خاطرهي چنگيز و آيين ياسـايش را كمرنـگ نماينـد و
حتي به تقريب از ذهنها بزدايند.
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چكیده

بعد از ورود اعراب به ا يران،ايرانيان اسالم را پذيرفتند و بر اين باور بودند كه بعد از قبول دين اسالم با اعراب
برابر خواهند بود و شعار اسالم را كه گرامي ترين افراد نزد خداوند اهل تقوا خواهند بود را با جان و دل پذيرا شدند.
اما پس از ورود اعراب به ايران  ،اسراف و تجمل آنان از سويي  ،تبعيض و بي عدالتي از سويي ديگر ،همچنين فشار
مالياتي بر مردم و از جمله غيرمسلمانان جلوه گر شد .در اين مقاله سعي بر آن بوده تا به كمك منابع موجود و مستند،
يكي از مهمترين نهضت هاي علمي -فكري و ملي ايرانيان عليه تبعيض از سوي اقوام مهاجم عرب در قرون نخستين
اس المي،بررسي شود .در ادامه تأثير نهضت در اتحاد ساير گروه هاي ايراني و ميزان تالش و كوشش آنها در بيرون
آمدن از حاكميت اعراب مي پردازد .اين تالشها در جهت نهضت شعوبيه اين سؤال را به ذهن مي آورد كه عوامل
شكل گيري نهضت شعوبيه چه بود؟شعوبيه چه عقايد و آرايي داشتند؟ و چه تأثيرات فكري -فرهنگي در جامعه بعد
از خود گذاشت؟ به منظور پاسخ به سؤاالت با طرح فرضيات در خور با روش پژوهش كتابخانه اي بررسي و مراحل
كار به صورت طرح مقدماتي اوليه ،شناسايي و گردآوري منابع و فيش برداري به آزمودن فرضيات نائل خواهم شد.
واژگان کلیدی :موالي  ،نهضت تسويه  ،نهضت شعوبيه  ،خالفت امويان  ،تأثيرات فرهنگي

