
  

  

  

  

  

  ها از چنگيز تا هوالكو مغول

  )تحوالت اجتماعي ايران(

  

  الهامه مفتاح

  عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  
  

اعصار تاريخي، هويت مستقل و ارزشهاي ذاتي خود را دارند و علم تاريخ، ضرورتاً واجد 
. پردازد في عيني از گذشته مياي تفسيري است و مورخ به بازسازي دقيق و ارائة توصي سويه

شود و عقالنيت   انتقادي روشن مي-بنابراين، لزوم اولويت تاريخمند و دستيابي به تاريخي عقالني
توجه اصلي اين مقاله به يكي از .  مسائل و تناقضات دروني آن استةتاريخ در گرو بسط آگاهان

  .مور اجتماعي و ادارياعصار تاريخي است با ديدگاهي آگاهانه و از منظر مطالعة ا
تهاجم مغول به ايران، گذشته از تأثير فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي عميقي كه بر   

 اقتصادي و فرهنگي خود مغوالن را نيز تغيير داد -ساختار جامعه گذاشت، اساس و بنيان اجتماعي
بيني و   كارساز دين و جهاناين مقاله، نقش. اي كه در واقع ايلخانان را نبايد مغول ناميد گونه به

. كند تفكر مابعدالطبيعي مغوالن را در امور سياسي، نظام اجتماعي و ساختار اداري آنان بيان مي
گرايشهاي سياسي و شيوة حكومتي مغوالن، تعارض ديني در كنار تضاد سياسي، تشكيالت 

  .داختاز مباحثي است كه در اين مقاله به آن خواهيم پر... لشكري و كشوري و 
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  گفتار نخستين

دارد تا دربارة  هاي شگرف آنان، ما را وامي يورش اردوي مغول به ايران و شرق اروپا و پيروزي
هاي روم، آتيال، تيمور گوركان و  هاي اسكندر، قيصر اين رويداد و يورشهاي ديگري مانند حمله

ها   كه اين سران را كدام انگيزهلختي بينديشيم و دريابيم... هاي جديد آنها، تهاجمات هيتلر و  نمونه
شد تا هزاران انسان، سر بر خط فرماندهي آنان  كشاند؛ يا چه عواملي سبب مي به ميدانهاي نبرد مي

  . نهند
شوند و بايد توجه داشت  متأسفانه مباحث تاريخي مطرح در ايران، اكثراً انتزاعي بررسي مي  

تر نيست؛ زيرا ديدگاه انتزاعي،  تر و غني نظري كلّيكه نتيجة انتزاع و تفكر انتزاعي، دستيابي به م
ديدگاهي يك سويه، محدود و ضرورتاً جزمي است و از آنجا كه تجربة تاريخي، كلّيتي زمانمند 

ناپذير است،  است كه در آن معنا و داللِت حوادث و تجارب گذشته و حال و آينده از هم جدايي
فقر . بخشد همان تأمل تاريخي است ها معنا مي  بدانسازد و آنچه اين تجارب را به هم متصل مي

 تاريخي و -تجربة تاريخي سبب شده است تا نتوانيم با توسل به مضامين و محتواهاي انضمامي
  .افزايش غناي فرهنگي مسئله، از تعصبات و جزميت دوري جوييم

 خود و از همة اعصار تاريخي، هويت مستقل خود را دارند و بايد براساس ارزشهاي ذاتي  
پس نبايد گذشته را به حال فروكاست و همچنين نبايد اعصار تاريخي . طريق همدلي درك شوند

به عبارت . هاي طبيعي، براساس قواعد عام و تكرارناپذير مورد مطالعه قرار داد را بسان پديده
ازسازي وظيفة اصلي مورخ، ب. اي هرمنوتيكي يا تفسيري دارد ديگر، علم تاريخ، ضرورتاً سويه

است و ما بايد » همان طور كه واقع بود« توصيفي عيني از هر دورة تاريخي ةدقيق گذشته و ارائ
اين نكته، خالي از اعتقاد به . ماهيت ادوار گذشته و فرهنگهاي بيگانه را بهتر از خود آنها بشناسيم

بدين .  و بيان كنداست؛ همان واقعيتي كه علم تاريخ بايد آن را كشف» واقعيت عيني«وجود يگانه 
اين نوع آگاهي، به علت خصلت . شود گراي علم تاريخ، تأكيد مي ترتيب، بر خصلت عيني

كوشد تا موضوعها را به شيوة علوم طبيعي يعني به كمك مفاهيم كلّي و  گرايانة خود، مي عيني
  ويتبنابراين، لزوم اول. هاي تحريف است انتزاعي تعريف كند؛ و اين خود يكي از سرچشمه

با اين تعريف كه عقالنيت . گردد  مي  انتقادي روشن-تاريخمندي و دستيابي به تاريخي عقالني
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هدف اصلي اين نوشته نيز، توجه . تاريخ در گرو بسط آگاهانة مسائل و تناقضات دروني آن است
ت به يكي از اعصار تاريخي ايران است با ديدگاهي آگاهانه و از منظر مطالعة امور و خصوصيا

  .اجتماعي
 و يترو شدند كه هو مغوالن به هنگام و هنگامة هجوم به ايران و فتح آن با ملّتي روبه  

اگرچه تزلزل در همة اركان و شئون جامعه پديد آمده بود ليكن . فرهنگ غني و ديرپايي داشت
مردم اين سرزمين با از دست دادن حكومت، از موجوديت ملّي خويش دفاع كردند و اصالت 

در اين مسئله، . كار آمد يق تمدن ايراني و كارايي آن در غلبة نهايي با تعرض و تهاجم بيگانه بهعم
جاي ترديد نيست كه امر وزارت از بنيادهاي قديم در نظام سياسي ايران است و وزيراني چون 

 بعد از -منصب وزارت در عهد خالفت و خاصه در عهد عباسيان. بزرگمهر و پس از او نامورند
داري و ديواني را از ايرانيان آموختند، لذا وزير به  ملك از آنجا كه آيين -قام خليفه قرار داشتم

كرد و هرچه خليفه از كار حكومت  جاي رئيس حكومت اسالمي، كارها را تدبير و اداره مي
مملكت ويژه حكومت ايلخانان نيز، امور  در دوران مغول و به. شد تر بود، نفوذ وزير بيشتر مي فارغ

اصوالً اين تشابه بين تمامي اقوامي كه به . شد  اداره مينَسب دست مديران و اهل قلم ايراني بيشتر به
آنان از قابليتهاي اداري . ايران تاختند و حكومت و نعمتهاي آن را تصاحب كردند، وجود دارد

ود را ناگزير ديدند؛ داري ديرين آنان، خ كار بستن آيين مملكت عنصر مغلوب، يعني ايرانيان و به
زيرا كه خود مدنيت و فرهنگي درخور نداشتند و براي تداوم غلبة خود نيز در پي تأسيس نظامي 

موضوع تعديل خوي مغول و آشتي دادن طبع ايشان با تمدن و . اداري و حكومتي برآمده بودند
دقيق و جداگانه اي مهم و درخور بحثي  درنتيجة آن، حفظ ميراث مدنيت و فرهنگ ايران، مسئله
ليكن پرسش . شبهه و انكارناكردني است است و در اين حوزه، تأثير وزيران و بزرگان ايراني بي

 مغول بيابانگرد چه خصوصيات اجتماعي و فرهنگي داشته است و چرا و  مهم اين است كه،
 كه در چگونه چادرنشينان و صحراگرداني كه فرهنگ ويژة خود را داشتند آنچنان تغيير يافتند

  .حقيقت در تاريخ ايران از لحاظ فرهنگي، نقطة عطفي ايجاد كردند
درخصوص نقش كارساز دين در امور سياسي از زمان مغول، بررسي جامع و مانعي صورت   

 ساختار سياسي و فرهنگي، طرز تلقي، -نگرفته، همچنان كه شايسته است دربارة نظام اجتماعي
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گيري حكومت و تكوين  غوالن، قبل از حركت تهاجمي، شكلبيني و تفكر مابعدالطبيعي م جهان
نگارنده . عمل آيد اي به مغولستان و آغازين نگاه مغوالن بر دنياي شرق و غرب، تحقيقات گسترده

اي كوتاه، نگاهي گذرا بر اين مقوله داشته است و لذا در اين تحقيق كه به دنبال آن  در مقاله
  .اره نخواهد شدنگارش يافته است به اين مباحث اش

 اقتصادي عميقي كه بر ساختارهاي ياد شده -تهاجم مغول به ايران، گذشته از تأثير فرهنگي  
اي كه  گونه گذاشت، اساس و بنيان اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود مغوالن را نيز تغيير داد؛ به

 .  ناميدخان را، نبايد مغول ويژه ايلخانان پس از غازان در واقع ايلخانان مغول به
جايي طوايف و قبايل به  دوران فتوحات مغول، از ادواري است كه تاريخ ايران بر اثر جابه  

پيوستگي خود را  هم هاي بزرگ همة عظمت، نيرو و به ياز نظر تاريخي، امپراتور. خود ديده است
ته باشند، الاقل با اگر كامالً از بين نرف. به مهاجراني بدهكارند كه ماية تحرك را با خود آورده بودند

واردي پيوند  هاي نوين نيز با آيندگان يا ميهمانان تازه ها درهم آميختند و اين پديده  آمده از بيرون
دست،  هر روي نبايد به اين واقعيت كه مهاجران اسلحه به به. خواستند مستقر شوند يافتند كه مي

بايد توجه داشت كه در آن هنگام، قبايلي تنها با زور به سرزمين جديد وارد شدند نظر افكند، بلكه 
. توانند زندگي كنند تري مي  با وضعيت مطلوب آگاهي يافته بودند كه در سرزمينهاي همسايه

هاي دوردست از آن  شوربختي از آِن كشوري بود كه در مسيري قرار داشت كه راه به سرزمين
گذاشتند تا با آداب و رسوم   را آزاد ميها هاي نظامي معموالً بومي اين قبايل در پيروزي. گذشت مي

كرد  درواقع، يك پرده از نمايش كه ملت فاتح را از مردم مغلوب جدا مي. خود زندگي كنند
نفوذ، . اي ديگر داشت اما تاريخ تهاجم مغوالن به سرزمين ايران، راه و شيوه. بوده است» حمايت«

به هيچ روي، .  استفاده نشد- ترانزيت-رگاهعنوان گذ از اين سرزمين به. ويراني نبود آرام و بي
قبالً مهاجرتها . جنجال هم در كار نبود گرانه و بي حتي نفوذ حيله. مهاجرت فصلي در ميان نبود

هم فشرده در مركز آسيا، ترك و راه  گرفت؛ يعني از شكاف مخزني به بدين شكل صورت مي
اما مغولها، مگر آنان . هاجرت هونهاريختند همچون م شد و مهاجران، بيرون مي نفوذي باز مي

شد؟ مگر آنان حاصل سرزمين و  چگونه افرادي بودند كه تنها از نامشان آسيا و اروپا هراسان مي
اي پيوسته در چرخش در طي هزاران سال در قطب آسيا تكوين نيافته   و از گذشتهمعيناي  جامعه
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شده است كه در تاريخ  ن، ظاهراً مانع ميبودند؟ و در سرزميني نباليده بودند كه خصلت محرومشا
  نقش خود را بازي كنند؟

گرد  اند كه جايگاه چادرنشينان دوره عنوان سرزميني استپي ياد كرده از مغولستان، پيوسته به  
دوش  به گاه گهوارة زندگي جماعت خانه ليكن در واقع استپ مغولستان هيچ. بوده است

رفته  شمار نمي نوها، تركها و مغولها به  ها، هيونگ متسرها،  وجوش مانند تخارها، سيت پرجنب
زار را  زارها و بيابانهاي ماسه هاي پرعلف، يا سنگ اين بخشهاي كوهستاني كه دور جلگه. است

مغولستان به علت اينكه كشور چنگيزخان . زار چادرنشينان بوده است اند، پايگاه و ريشه فراگرفته
هشتم / ورد، از زمان اخراج اويغورها در قرن دوم هجريدست آ است، شهرتي جاويدان به

  . ميالدي، داراي جمعيتي از مردم خود شد
رو،  از اين. سطح خويش، فرهنگ و تمدني نازل داشتند مغوالن در مقايسه با اقوام هم  

محض اينكه مغولستان تحت فرمان حكومت واحدي درآمد، لزوم ايجاد تشكيالت و سازمانهاي  به
به گفتة جويني، تاتاران از خود الفبا نداشتند، . رسيد نظر مي ري و لشكري، ضروري بهمنظم كشو

» ياسا«بايست از اويغوران سواد فرا گيرند تا بعد بتوانند مجموعة  بدين سبب جوانان مغول مي
  .يعني حقوق عرفي مغوالن را تنظيم و تحرير كنند

آمدند كه جايگاه حيوانات   سيبري مغولهاي حقيقي به احتمال زياد از تايگا يا جنگل  
، نسل و اصل و نسب چنگيز تاريخ سري مغوالن. بود... خزپوشي مانند خرس، روباه، سنجاب و 

 رود اونون در پاي كوه مقدس بورقان ةرساند كه در سرچشم مي) Bortâ-Čino(را به برتاچينو 
ازدواج كرد و از اين ) حشيآهوي و( با قواي مرال - كوكوتنگري- اقامتگاه خداي آسمان-قلدون

) دبون خردمند( دوبون مارگان تاريخ سرينخستين نياي مغوالن را بنابر . آميختن، مغول پيدا شد
  .دانند مي

.  دريافتتاريخ سريسهولت از  توان به ترتيب ايجاد ايلهاي مختلف از يك مبدأ واحد را مي  
هاي  نام تاتار براي اولين بار در كتيبه. توان بازشناخت بدين قرار، سرگذشت ملّي مغوالن را مي

ساندرز . شود ديده مي»  تا-تا« م به شكل ٨٤٢هاي چيني به سال  اورخون برده شده و در نوشته
رفته و تا هنگام  كار مي زبان به دهد كه اين اصطالحي كلّي بوده و دربارة قبايل مغول احتمال مي
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با اين . پس مغول جانشين آن شده استهاي چنگيز، وجود جداگانه داشته و س كشورگشايي
يسوكاي بهادر پدر . شناختند عنوان تاتار مي وصف، مغوالن را هنگامي كه به اروپا تاختند همه به

نام تموچين دستگير كرد و  يك سردار تاتار را به) قوتوله(برادرزاده كوتوال ) چنگيزخان(تموچين 
  .بعدها نام پسر خود را تموچين گذاشت

اي كه براي احراز مقام رهبري مغوالن ترتيب داده شده بود تموچين دو امتياز  هدر مسابق  
به شمنها نيز الهام شد و رؤساي خاندان بر آن . يكي اصل و نسب و ديگر استعداد نظامي: آورد

در يك . شدند كه رتبة خاني را، كه مدتي بالتكليف مانده بود، در وجود پسر يسوكاي زنده كنند
، مسند فرمانروايي به تموچين داده شد و او را به لقب )قوريلتاي بزرگ(اي  اجتماع قبيله

هنگامي كه مغولستان زير پاي چنگيز قرار گرفت و ملّتهاي ترك و مغول . خواندند» چنگيزخان«
  .مطيع فرمان او شدند تصميم گرفت تا بر جوامعي كه صحراگرد نبودند حمله برد

. ت چنگيز را جزو قلمروهاي سلطان خوارزم درآوردانقراض قراختايي، مرز غربي حكوم  
اهللا در كتاب  اثير، جويني، نسوي و رشيدالدين فضل بارتولد با اتكا به ابن. داستان نبرد تكراري است

  .، ماوقع را با نقد و بررسيهاي استادانه ذكر كرده استنامه تركستانخود 
قايع بپردازد كه نگاه اصلي بر تحوالتي نويسنده در اين تحقيق، بنا بر آن نيست كه به ذكر و  

 تنها امپراتوري ايجاد كرد؛ بلكه آن را چنان  چنگيز نه. است كه بر جامعة ايران و مغول ظاهر شد
واضح است كه او . يافت خوب سازمان داد كه تا پنجاه سال پس از مرگ وي نيز همچنان توسعه 

شمار  او يك مدير برجستة كشوري نيز بهچيزي باالتر از يك سردار با استعداد جنگجو بود، 
سواد كه كشاورزي را  بيابانگردي بي. براي مردي چون او، اين مديريت كاري بزرگ بود. رفت مي

آمد، آزادگروي در استپهاي نامحدود تنها زندگي خوبي بود  شمرد و از شهرها بدش مي خوار مي
ند و از نفوذ فرهنگي يا مذهبي شهرهاي مغوالن دور از مراكز زندگي متمدن بود. شناخت كه او مي

آسياي شرقي و جنوبي تقريباً هيچ تأثير نپذيرفته بودند، ولي چنگيز زيرك و هوشيار بود؛ لذا از 
. وي به كلّي از تعصب نژادي بركنار بود. كرد تر استفاده مي خدمات مشاوران بزرگ جوامع پيشرفته

نخستين گام او، تهية خط و . لف فراهم آورده بودوزيران و فرماندهان خود را از بيست ملّت مخت
يكي روش او در تحمل كيشهاي : روي كاغذ آوردن زبان مغولي بود؛ دو صفت مشخصة وي
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چنگيز عالقه داشت تا براي مردم خود . المللي است گوناگون و ديگر هواداري او از بازرگاني بين
، مجموعة قوانين خويش »خان عالي«ه مقام قانوني بگذارد و در تاريخي نامعلوم، متعاقب رسيدن ب

  .معروف است» ياسا«را اعالم كرد كه به 
هاي مقاومت را فرو نشاندند، مجبور شدند بيانديشند كه  مغوالن هنگامي كه آخرين شراره  

از سرزمينهايي كه اشغال . توانند به بهترين شكل فرمانروايي خود را پايدار سازند چگونه مي
پيروزي در صلح به . اند تسكين دهند دست آورند و مردمي را كه مغلوب ساخته هاند ثروت ب كرده

نتيجة اولية تهاجم مغول كاهش جمعيت، فرار بقاياي . مراتب دشوارتر از پيروزي در جنگ است
بنا به . جمعيت و ترك مناطق مسكوني و كشاورزي بود كه در گذشته پرجمعيت و حاصلخيز بود

جويني، رقم كشتگان را . ير مرو، هفتاد هزار تن از مردم شهر كشته شدنداثير در تسخ روايت ابن
رسد اما  نظر مي هرچند اين ارقام، خارج از تصور به. كند يك ميليون و سيصد هزار تن ذكر مي

قدرت مغول . خالي از حقيقت نيست و آن اينكه نخستين هجومها ويرانگر و نابودكننده بوده است
  . متمدن ايران تحميل شده بودبا خونريزي به سرزمين

منصبان  هزارها تن از دانشمندان، آموزگاران و صاحب. كردة ايران از ميان رفتند طبقة تحصيل  
. زندگي فرهنگي و آموزشي اين ملّت ازهم پاشيد. ضمن كشتارهاي همگاني به هالكت رسيدند
راي چارپايان و دامهاي آمد و زمين را تنها براي چ سواران مغول كه از كشت و زرع بدشان مي

نظر  شايد غيرممكن به. راندند چاپيدند و از كشتزارها مي خواستند اغلب، كشاورزان را مي خود مي
همه،  با اين. آمد كه ايران هرگز بتواند بار ديگر از زير بار اين ضربات خُردكننده كمر راست كند مي

ي پس از يك دورة كوتاه صلح و جوامع بشري ظرفيت نامحدودي براي تجديد قوا دارند و حت
تواند خواستار فرمانروايي بر سرزميني ويران و  ترين كشورگشا نمي ترين و وحشي آرامش، جاهل

ي جستجوكه دريافتند حكومتشان استوار و بالمعارض است به  اميران مغول همين. حاصل باشد بي
يدة كشور را بار ديگر سروسامان مديران تعليم يافته و كارآزموده پرداختند تا اقتصاد از هم پاش

ترين نتيجة كشورگشاييهاي مغول، پخش و پراكندگي وسيع نژاد ترك در آسيا  جالب توجه. بخشند
  .بود



 

  

  افياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محليتاريخ و جغر1082

عمالً تمام اقوام ترك آسيا در چارچوب امپراتوري مغول جاي گرفته بودند و از اين وضع،   
تر بودند و در  سواد، متمدن هاي بيملتهاي ترك چون عموماً از مغول: دست آمد نتايج مهم ذيل به

تنها سرباز، بلكه كارمندان  سطح باالتري از تمدن قرار داشتند، در اين راه نيز پيشگام شدند؛ آنان نه
دهندگان را در اختيار چنگيز گذاشتند و فرامين خانهاي مغول به خط  اداري و مديران و آموزش

  .شد تركي يا بهتر گفته شود به خط اويغوري صادر مي
همگام با لشگرهاي مغول، زبان مغولي در آسيا پيشرفت كرد و رايج شد و زبان سلجوقها كه   

تا آن زمان در بخشهايي از ايران، آذربايجان، آناتولي و استپهاي روسي عموميت پيدا كرده بود، با 
ر اقليت كردند هميشه د  ميگفتگوكساني كه به زبان مغولي . ورود مغولها شديداً استحكام يافت

 ١.بودند و سرانجام در درياي زبان تركي فرو رفتند
  

  گرايش سياسي و شيوة حكومتي مغوالن

با ورود مغوالن به ايران، دو گرايش سياسي عمده وجود داشت؛ اول، گرايش تجزية فئودالي 
اي وجود  صحرانشيني؛ در دولت مغول نظام حكومتي مركب از اولوسهاي نظامي و واحدهاي قبيله

 در مركز با سازمان اداري ناشي از آن در سطح مملكتي كه از نظام  ت؛ دوم، يك حكومت قويداش
وجود اين دو تمايل سياسي مذكور و تعارض دائم ميان . كرد ديوانساالري زنجيرواري پيروي مي

 سبب عمدة تكوين رويدادها و تحوالت سياسي بود كه اين رويدادها - مانند دورة سلجوقي-آنها
اهللا همداني، بيشتر  خان و رشيدالدين فضل ويژه در دوران بعد، عهد غازان ت سياسي بهو تحوال

  .خورد چشم مي به
هواداران طرز معيشت بدوي و تجزية سياسي در كشور، كه طرفداران گرايش نخستين   

بودند، در درجة اول عبارت بودند از بزرگان نظامي صحرانشين مغول و ترك، كه به مغوالن 
اي مغول و شيوة معيشت و اقتصاد صحرانشيني و  اين دسته، از رسوم زندگي قبيله. دپيوستن
كردند و مخالف زندگي ثابت و سكونت در يك محل، كشاورزي و  بدوشي جانبداري مي  خانه

. كشي غيرمحدود از روستاييان و مردم شهرنشين بودند زندگي شهري، و برعكس خواهان بهره
بدوشي و صحرانشيني را حفظ كنند و در  كرد كه مغوالن زندگي خانه ياساي چنگيزخان مقرر مي
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اين طرز معيشت با تمدن شهرنشيني و نحوة زندگي مردم ثابت مكان كه . شهرها سكونت نگزينند
تعارض ميان زندگي بدوي و . كنيم، تعارض آشكار دارد در اين بخش از آن به گرايش دوم ياد مي

» گاتا«در . ايران در مواجهه با مهاجمان خارجي بوده استشهرنشيني، مشكل هميشگي تاريخ 
كند و از او امن و  خطاب به اهورامزدا از آزار مردمان گله مي) كاو روان(» گوشورون«بينيم كه  مي

گونه در آموزش زردشت، نمودار كشاكش ميان  طلبد؛ عباراتي از اين آسايش و چراگاه خوب مي
. است) مزديسنايي(پناه در زمان ظهور آيين مزدا  جو و بي صحراگردان متجاوز و برزگران صلح

كه  گرفت؛ چنان بعدها روحية جنگجويي تحت خوي شهرنشيني مورد ضعف و نقصان قرار مي
كند كه يك امير   تصريح مياالحكام السلطانيهابوالحسن ماوردي، فقيه معروف شافعي، در كتاب 
 اين امر، مخالف روحية  زي بپردازند؛ زيرابايد نگذارد تا لشكريانش به تجارت يا كشاور

  .جنگجويي است
نمايندگان گرايش نخستين، يعني هواداران طرز معيشت بدوي، در دولت مغول عبارت   

خان و خان بزرگ گيوگ قاآن و غيره  بودند از خود چنگيزخان و اخالف او، خان اولوس جغتاي
دادند و اين به  باره ترديد نشان مي خود در ايناز ميان ايلخانان، چند تن نخستين در سياست ... . 

سبب تناقضاتي بود كه در سازمان دولتي آنها وجود داشته و ناشي از تضاد مقررات ياسا با سنن 
طوركلي به سران نظامي صحرانشين متكي بودند و به اين  اما اينان به. حكومت ايراني بوده است

گرفتند و از  ني كه مالياتهاي ديواني را به مقاطعه ميعمال ديواني و نيز كسا. امر گرايش داشتند
منصبان دولتي و بازرگانان ممتاز و كالن بودند كه با فاتحان رابطة نزديك داشتند به  صاحب

جريان دوم، يعني گرايش به مركزيت، در ميان فاتحان ابتدا به . هواخواهان اين گرايش پيوستند
متكي بود، كه به علت خدمت در اردو و در گروه كوچكي از اشراف نظامي صحرانشين 

هواداران اين گرايش بخصوص از طرف منگوقاآن و . خان با او روابط ناگسستني داشتند اينجوي
شدند و اين دو قاآن طرفدار وجود حكومت مقتدرخان، احياي  نيز اوكتاي قاآن همراهي مي

گرگوز، باسقاق . م مغلوب بودندنيروهاي توليدي نابود شده و نزديكي با اشراف و بزرگان اقوا
اما . داشت همين سياست را پيوسته معمول مي) ق٦٣٧ -٦٤١(بزرگ اوكتاي قاآن در ايران ) حاكم(

منصبان ديوان و  طور عمده به اكثريت اهل قلم و بزرگان ايراني، يعني صاحب اين سياست به
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ز ايجاد يك قدرت مركزي نمايندگان اين گرايش سياسي ا. روحانيان مسلمان و تجار متكي بود
نيرومند و اتخاذ شيوة قديم حكومت ايراني يعني مركزيت سياسي و لزوماً جلوگيري از تمايالت 

كردند و در اجراي اين  اي و صحراگردي جانبداري مي نامطلوب گريز از مركز اريستوكراسي قبيله
تصاد بخصوص كشاورزي منظور، آنان درصدد موافق ساختن بزرگان ايراني و ايلخاني، احياي اق

 مغول متالشي شده بود، و رونق بخشيدن به زندگي شهري، معامالت و ةمملكت، كه بعد از غلب
  .بازرگاني بودند

  
  تعارض ديني در كنار تضاد سياسي

در ابتداي ايجاد دولت مغول در ايران، تعارضي ديني وجود داشت ميان عناصر بودايي و نيز 
يار كرده بودند با عناصر مسلمان يعني امراي ترك كه اهل قلم و مغوالني كه دين مسيح را اخت

طور  در اين مسئله، عنصر مسيحي به. كردند اشراف و روحانيان مسلمان ايراني از آنان حمايت مي
يازدهم ميالدي / كرائيت بود كه از آغاز قرن پنجم هجري) يا تركي(عمده شامل افراد قبيلة مغولي 
  .درآمده بودندبه مذهب نسطوري مسيحي 

گويد كه اين دين  اشپولر به استناد منابع متعددي مي. اي ديرين دارد دين بودا در ايران سابقه  
اما در قرنهاي بعد در .  سال پيش از ميالد مسيح در ميان ايرانيان رواج پيدا كرده بود١٥٠تقريباً از 

 مدتي كوتاه باز در ايران رونق با غلبة مغول، دين بودا براي. نشيني كرد مقابل دين زرتشت عقب
اصوالً يكي از موضوعهاي مهمي كه منشأ آثار اجتماعي فراواني شده، وضع دين و مذهب . گرفت

اهللا همداني حاوي اطالعات مفيدي در اين زمينه  الدين فضل آثار رشيد. در دورة مغوالن است
خان از قوم نايمان پس  لوك كوش-خوانيم كه زماني پيش از قدرت يافتن چنگيز است؛ ازجمله مي

 كورخان را بركنار كرد و دختر كورخان -از استقرار و درواقع، پناه بردن به خان قراختاي در آنجا
پرستي كرد و كار را بدانجا كشانيد كه  دست خود به او داده بود، وادار به بت قراختايي را، كه پدر به

 نوشته تاريخ مبارك غازانيكرد و در  تي ميپرس مسلمانان را مجبور به انتخاب دين مسيح يا بت
پرستي كه از بدو اسالم در جميع ديار، شعار آن به كلّي مرتفع شده بود در   بتةشيو«است كه 

پرست را از  حال شدند و اصناف بخشيان بت  ظاهر گشت و آن طايفه، قوي]مغول[زمان ايشان 
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ها  خانه تمام بياوردند و در هر موضع، بتبالد هند و كشمير و ختاي و اويغور به اعزاز و اكرام 
الدين  از فعاليت پيروان ديگر اديان نيز در آثار رشيد. ساخته و اموال فراوان بر آن صرف كردند

  .سخن رفته است
كند كه گاهي سالطين مغول نظير  رشيدالدين حكايت مي. اما وضع هميشه بدين منوال نبود  

يا منكوقاآن، با آنكه عيسوي بود، ائمه و مشايخ اسالم را . اند دهاوگتاي قاآن از مسلمانان حمايتها كر
در سياست حمايت سالطين مغول از مسلمانان، تمايل به . ساخت ور مي از عطاياي خود بهره

هنگامي . خورد كه در اصل از خصوصيات سياست مدبران ايراني بود چشم مي مركزيت سياسي به
اي ساختند و بر  الدين باخرزي مدرسه در بخارا به توليت سيفدستور داد تا ) مونگوقاآن(كه منكو 

چشم  وضوح به ها وقف كرد تمايل به سياست گرايش به مركزيت به اين مدرسه و مدرسان آن ديه
عامل » درگاه«الزم به ذكر است كه گذشته از تالش عناصر مسلمان و ايراني در . خورد مي

.  سالطين مغول از مسلمانان نقش عمده داشته استضرورت سياسي نيز در اين امر يعني حمايت
گسيختن نظم ادارة كشور، طغيان برخي  نابسامانيهاي سياسي، وجود انحطاط اقتصادي و از هم

خان،  امراء كه گاهي به هواي تجزيه و استقالل سر به نافرماني برداشته بودند، نظير دوران غازان
در تأمين مركزيت سياسي بود و از اين روي، كرد و لذا چاره  اساس حكومت را متزلزل مي

 اعيان و روحانيان مسلمان  منصبان ديوان، اربابان قلم، هواداران اين مسئله كه در درجة اول صاحب
ايراني بودند، در مورد توجه قرار گرفتن اسالم و در كنار آن ايجاد سياست تمركز، مداخلة مستقيم 

  .داشتند
آشكاري در وضع ديني آشكار شده بود و در كشوري كه در در قلمرو دولت مغول، تناقض   

بود تهاجم » ترين كشورها در خاورميانة نزديك يكي از اسالمي«: هنگام غلبه مغول به گفتة موله
چنگيز و اوكتاي، شمني مذهباني بودند . آنان، قدرت جماعات غيراسالمي ايران را تقويت بخشيد

مند بود و چه مستقيم  داشتند؛ اما چنگيز به اديان ديگر عالقهكه تمايلي به گرويدن به ديني ديگر ن
. پرداخت و چه غيرمستقيم، به تحقيق و استفسار در عادات و رسوم جماعات ديني بيگانه مي

نمايد  چنين مي.  باقي ماندگيوك، گرايش زيادي به مسيحيت داشت ولي در عمل، شمني مذهب
نشان دادن تمايل به آيين . تفاوت بوده است اي بي ازهوقاآن نسبت به مسائل ديني تا اندكه منگ
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بودايي از سوي قوبيالي قاآن سبب شد تا برادرش هوالكو نيز نسبت بدان دين تمايالتي نشان 
 لذا مذهب شمني، اهميت - درواقع تقريباً محقق است كه هوالكو به كيش بودايي درآمده بود-داد

ساحران هنوز .  در رسوم ديني سنتي مغوالن رخ ندادرسمي خود را از دست داد؛ اما اين اتفاق
گذشته از بغداد، اصفهان و . فراوان و معزز بودند، مسلمانان ايران اكثراً سني مذهب باقي ماندند

شيراز نيز دژ مستحكم مذهب سنت بودند، اما در دورة مغول و ايلخانان بود كه كالم شيعة اماميه 
يت گرديد و در واقع پس از سقوط خالفت سني در بغداد و شكلي متعارف و قانوني يافت و تثب

وقتي كه حكومت ايلخاني، خالف دولت سلجوقي، به ابراز همدلي بيشتر با تشيع، يعني شيعة 
دو تن . اي فروكش كرد دوازده امامي پرداخت؛ دشمني ديرينة ميان دو شاخة بزرگ اسالم تا اندازه

ق و شاگردش ٦٧٢ين دوره، نصيرالدين طوسي متوفي از نمايندگان برجستة انديشة شيعه در ا
گرايش به شيعه در بسياري از محافل در درجة نخست به علت . ق بودند٧٢٦عالمة حلي متوفي 

هر تقدير،  به. عرفان است كه در اين ايام، چند سيماي شيعي جالب توجه را آشكار ساخت
ر اين دوره و خصوصاً از لحاظ تحوالت ترين سيماي ديني ايران د تصوف با صبغة شيعي، برجسته

  .آينده باقي ماند
  

  تشكيالت لشگري و كشوري

   دستگاه لشگري-1

اين عده را . بود» قراوالن خاصه«نام  اي به از ويژگيهاي دوران نخستين مغوالن، انتخاب عده
. م صورت گرفت١٢٠٦/ ق٦٠٣احياي تشكيالت كشيكچيان درواقع از سال . گفتند كشيكچي مي

  .تر سرداران چنگيزخان از ميان كشيكچيان برخاستندبيش
  ٢.آورد ميان مي  بارتولد از اميرتومان يا سركردة ده هزار تن در عهد چنگيز سخن به-تومانان

ترين مقامات از آن شاهزادگان و خاندان او بود و   در ميان رجال و اطرافيان چنگيز، عالي-نويان
خان، فرزند كوچك چنگيز كه در امور نظامي، دستيار   تولي.گفتند مي» نويان«اين شاهزادگان را 

داشت و برادران كوچك ) نويان بزرگ(يعني اميربزرگ » الغ نويان«اصلي پدر خويش بود، لقب 
  ٣.شدند يعني تموغا و بيكتكتاي نيز نويان ناميده مي
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با توجه . ددادن  قسمت اعظم سپاهيان مغول را سواركاران تشكيل مي-)سواركاران (مريتوچريك
به جغرافياي طبيعي وطن مغوالن و مسافات طوالني، اسب وسيلة بسيار ضروري براي نقل مكان 

شد، بعدها واحدهاي پياده و  اگرچه ارتش چنگيزخان نخست تنها از سواران تشكيل مي. بود
ود مهندسي نيز بر آن افزوده شد كه بخش بزرگ آن از نيروهاي كمكي چين و ايران تشكيل يافته ب

ارزش بود،  كه در آن، گذشته از ارامنه، گرجيها نيز به خاطر دليريشان كه با تهور مشهور مغوالن هم
  .نقش مهمي داشتند

در . اي داشتند ملقب بودند؛ ترخانان امتيازات ويژه» ترخان« اشراف لشگري به لقب -ترخان
 و همان رابطة كرد درجات مختلف مراتب و مقامات لشگري همان اصول فئودال حكومت مي

، يكصد نفري »اربان« نفري  رئيس واحدهاي ده. داد وفاداري شخصي، آنها را به يكديگر پيوند مي
  .بود» مينگان«يك هزار نفري » جاقون«

بندي آنها بر طبق  تقسيم. در عهد چنگيزخان، قشون مغول به سه دسته تقسيم شده بود  
گفتند؛ در مشرق آن بدواً  مي) كار جگون(» هميسر«به جنوب . گرفت يابي مغوالن صورت مي جهت

بود كه تحت فرماندهي » گل«بود كه از قوم جالير بود؛ وسط يا قلب قشون » موقالي«فرماندهي با 
كه چنگيزخان او را به پسري » تنقوت«چاقان جواني بود از قبيلة . قرار داشت» چاقان«يا » نايا بارين«

  ٤.خود برگزيده و تربيت كرده بود
توان گفت كه   مورد محل توقف سپاهيان مغول، اطالعات جامعي در دست نداريم؛ اما ميدر  

ها و مراتع و مرغزارهاي اطراف شهرها اردوگاههاي مخصوص براي سپاهيان وجود  در جلگه
الشعاع خود  كرد كه شهرها را تحت داشته است و وجود اين اردوگاهها تا بدانجا اهميت پيدا مي

قدر  كه در بلخ، اردوگاه مغول برپا شد و در مرو و در هنگام هوالكو، آن انچن. داد قرار مي
مرغزارهاي اطراف مراغه از جهت وجود سرگين بسيار در آن، مورد عالقه قرار گرفت كه شهر 

  .مراغه پايتخت هالكو شد
شكل و هيئت جنگجوي مغول را كه قهرمان اين دوران جهانگيري و كشورگشايي است،   

سرباز مغولي در . اند با مهارت و زيبايي ترسيم نموده»  فو- مونگ-چائو«ني مكتب نقاشان چي
جورابهاي سرباز، پشمي . اردو، كالهي پوستي بر سر داشت كه اين كاله داراي دو روگوشي است
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در موقع . آيد دربردارد تر مي هاي او نمدي؛ يك روپوش بلند كه از زانو هم پايين است و موزه
نهاد و يك درع  داشت بر سر مي ه چرمي كه پشت سر و گردنش را نيز محفوظ ميپيكار، يك كال

  ٥.كرد و خفتان محكم و نرمي، كه از چرم ساخته شده و سياه رنگ بود، بر تن مي
  
   دستگاه كشوري-2

انتخاب اين جانشين، شايستة . چنگيزخان درگذشت و در بستر بيماري، جانشين خود را برگزيد
 خالف سنّت معمولي مغولي كه بايد پسر ارشد بر جاي پدر نشيند، فرزند دقت است؛ چرا كه

سوم انتخاب شد؛ در حالي كه از پسر ارشد، پس از مرگ جوجي، فرزند ارشد جغتاي بود، 
ترين تقصير و خطايي سر نزده بود و مورد لطف و عنايت كامل پدر نيز بود؛ اما اوگتاي  كوچك

ياب  يرك و هوشيار و در مواقع لزوم، دست و دلباز و دوستقاآن جانشين برگزيدة چنگيزخان ز
رحم بود؛ ولي آنچه صفت مشخصة اوست توجه او به  گير، سفاك و بي و در جاي خود سخت

ترين خصيصة او مدارا با ايرانيان بود كه صالح چنين بود تا شخصيتي رياست  اسالم است و مهم
يروزيها با مسلمانان به نرمي و با روش خود آنان اين منطقه را برعهده بگيرد كه پس از خاتمة پ

گير  ناپذير، متعصب، سخت كرد؛ زيرا وي به تمام معني سازش عمل كند، كاري را كه جغتاي نمي
  . طوري كه از جانب پدر، رياست نظارت بر ياسا را برعهده داشت پرست بود به و سنّت
غوالن بر ايران، اهميت بسيار دارد هر روي، وجود اين جانشين در ابتداي كار حكومت م به  

كرد و از طرف ديگر،  چراكه تحريكات زردنژادان و بودايي مذهبان را در كار ايرانيان كنترل مي
  .ايرانيان توانسته بودند در عمق افكار اوگتاي رسوخ نمايند

توفيق بزرگ ايرانيان از آنجا آغاز شد كه اوگتاي قاآن در بدو سلطنت، حكومت اياالت   
از طرف ديگر، . سالمي تحت تابعيت را همچون گذشته در اختيار محمود يلواج باقي گذاشتا

» تمناچي«اوگتاي، اقدامات اساسي ديگري نيز به مرحلة عمل گذاشت از قبيل ايجاد شغل و مقام 
  ).يام(و تثبيت و تعيين ميزان مال و خراج و تأسيس پست 
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عهده  ام بودند كه مشموليت ادارة ايالتي را به دولت، حكةدر ايران، نمايندگان قدرت عالي  
ها قدرت بااليي  شدند، درواقع بعد از داروغه  مي ها، كه به فرماندهي شهرها گمارده داشتند و شحنه

 .داشتند
گرفته شده » مهر كردن«و » فشار دادن«مغولي به معني ) Darv(واژة داروغه از لغت درو   

اصطالح داروغه . اني مغوالن به منصب مهمي اشاره دارداست؛ اين واژه در سلسله مراتب ديو
براي اولين بار در روزگار ايلخانان وارد تاريخ ايران شد، ليكن قبل از آن در ميان مغوالن كامالً 

  .مرسوم بود
چنگيزخان در مغولستان و كشورهاي همساية آن، تركستان و ماوراءالنهر، دستگاه كشوري   

ق ٦١١ها كه بخصوص از سال  چيني. كرد  سرمشقهاي بيگانه استفاده وجود آورد و عمدتاً از به
اوگتاي . اند قلمرو آنان به تصرف چنگيزخان درآمد در سازمان كشوري چنگيزخان سهيم بوده

از آنجا . قلمرو خود را به ده ايالت تقسيم كرد ولي ديگر به ادارة اين اياالت توجه زيادي نداشت
العنان و داراي اختيارات نامحدود بود، براي محدود كردن او  ان، مطلقكه در امپراتوري مغول، سلط

  .وجود داشت) شوراي ايل(شورايي به نام قوريلتاي 
دست آوردن امپراتوري بزرگ خود، ايران و چين، به اربابان  هر روي، مغوالن پس از به به  

. ود را ناديده گرفتندجانشيني تبديل شدند كه سنتهاي ديرپا و پيچيدة مناطق تحت تصرف خ يك
چي و نظاير آن، بندهاي موجود را در اين جوامع  اگرچه با وارد كردن عناصري از قبيل داروغه

اي هم استمرار يابد؛ البته در  دستكاري كردند ليكن اجازه دادند كه نظام اداري موجود تا اندازه
ترين مناصب   غالباً غيرايرانيها مهماي كه چنگيزخان ايران را اشغال كرد تا استقرار ايلخانان، فاصله

  .را در اختيار داشتند
اسناد . كرد ريزي نظام سياسي خود را با اعالم قوانين مشخص مي حكومت مغولي معموالً پي  

او تا » ياساي بزرگ«تدوين يك چنين نظام قانوني به چنگيزخان معروف است و در حقيقت 
از مجموعه قوانيني كه . شد پراتوري مغول محسوب ميناپذير ام مدتها از مباني قانوني و اجتناب

هاي شاهزادگان مغول  اي از آن براي مراجعه در خزانه شد و نسخه ناميده مي» ياساي بزرگ«
بندي قطعاتي كه  اما با گردآوري و طبقه. دست نيامده است شد، هيچ نسخة كاملي به نگهداري مي
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چهرة اصلي در سراسر . ي آن را بازسازي كردتوان تاحدود در منابع مختلف نقل شده است مي
قوتوقو است  گي  چنگيزخان يعني شي٦اين قانون برادرخوانده يا به گفتة رشيدالدين فرزندخوانده

منصوب شد و براساس اصول پذيرفته ) يرغوچي(القضاتي  م به مقام قاضي١٢٠٦كه در قوريلتاي 
  .شده، ياسا به او سپرده شد

 و گزارش از قوريلتاي ٧تاريخ سرييكي : ساها و محتواي آن را بررسي كردتوان يا به دو طريق مي
  .  و ديگر مطالب التون دبتر كه رشيدالدين از آنها استفاده كرده است١٢٠٦
و به » يسق«كه واژة ياسا به صورت  نخستين مطلبي كه بايد به آن توجه كرد اين است   

اند كه به حسب  اين ياساها در اصل، دستوراتي بودهبنابر. كار رفته است مفهوم دستور يا فرمان به
اما در مورد . شدند و درواقع نوعي قانون موردي بودند كه رو به تكامل گذاشتند مورد صادر مي

. اي به ياسا نكرده است كند هيچ اشاره  بحث مي١٢٠٦رشيدالدين در جايي كه از قوريلتاي بزرگ 
كنيم كه او نيز دربارة  پردازيم مشاهده مي ويني مياز طرف ديگر، هنگامي كه به بررسي اثر ج

فصل مورد استناد از كتاب او به بحث دربارة آموزش نظامي . ياساي بزرگ چيزي نگفته است
مغول، ارتباطات، ماليات و قلمروهاي فتح شده و نظاير آن اختصاص دارد و به نوشتة جويني، 

شايد بتوان . شد اي مراجعه نگهداري ميفرمانهاي چنگيزخان درباب اين مسائل، مكتوب و بر
هرحال، مغوالن  شده ولي به  چنين تصور كرد كه متن ياسا نيز مانند آلتون دبتر تابو قلمداد مي

  .كردند كه متن كامل آن در دسترس نبوده است مجموعه قوانيني را اعمال و اجرا مي
  

  )ديوان(دبيرخانه 

كه قبالً بيان شد خط اويغوري به آنان آموزش   چنانمغوالن زبان داشتند ولي خط نداشتند و لذا
راستي پي بردند كه بايد  داده شد تا بتوانند سازمان حكومتي خود را بهتر اداره نمايند؛ آنان به

سازماني مركزي براي ادارة امور دولت ايجاد كنند تا قوانين و فرمانهايي را كه فرمانروا و اطرافيان 
چنگيزخان به كمك مشاوران . دوين و نگهداري و منتشر نمايندكنند ت او وضع يا صادر مي

گيوك، بلغاي آغا . وجود آورد اش و با رايزني دبيران چيني و ايراني دبيرخانة دولتي را به اويغوري
نويسندگاني چون .  دولتي گماردةالقضات بود به رياست دبيرخان را كه نسطوري و قاضي
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را به او ) يرليغ(گيوك صدور مثالها و فرمانهاي قانوني . اند اندهخو» رئيس الكتاب«رشيدالدين او را 
منصباني داشت كه اكثر آنان مسلمان بودند و اغلب به زبانهاي  دبيرخانة او صاحب . واگذار كرد

رسمي دربار چون مغولي، فارسي، اويغوري، ختايي، تبتي و تنكوتي آشنا و براي تمام اين زبانها 
  .دوين شده بودهاي مخصوص ت نامه لغت

شد و  در دوران منكو هر سرزميني طبق قواعد و رسوم و عادت قومي و ملي آن اداره مي  
، ايرانيان، مليتهابدين منظور در دبيرخانة خان بزرگ، دبيراني از نمايندگان همة اديان و اقوام و 

دربارة تنظيم امر وصول منكو نقشة اوگتاي را . شدند ، پذيرفته مي...اويغوريان، چينيان و تبتيان و 
خان بزرگ علناً اعالم داشت . مالياتها و پايان بخشيدن به خودكامگي در اخذ عوارض تجديد كرد

  .كه انديشة وي متوجه اعتالي سطح رفاه و آسايش مردم است نه پر كردن خزانة خويش
  

  ماليات

سازي بيش از  يات نظاميك از نهادهاي امپراتوري مغول به اندازة بحث مربوط به مال درباب هيچ
اند  مورخان ضمن بررسي منابع فارسي مربوط به عهد مغول به اين نتيجه رسيده. حد نشده است

 ٤٥شده است؛ البته اين به معناي آن نيست كه   اصطالح مختلف استفاده مي٤٥كه براي ماليات از 
انهاي مختلف متفاوت نوع ماليات مختلف وجود داشته است؛ زيرا اين اصطالحها در زمانها و مك

نمايي بود از  انگيز و متناقض نظام مالياتي مانند كل نظام حكومتي مغول آميزة شگفت. بوده است
  .روشهايي كه فاتحان صحراگرد مغول ساخته بودند

اي موارد،  دليل اين امر، نارسايي در پاره. نظام مالياتي مغول هنوز هم مبهم باقي مانده است  
نظام مالياتي مغوالن و . وت معناي يك اصطالح در ازمنه و نواحي مختلف استابهام منابع و تفا

 اصطالحي را كه برخي از مؤلفان از آن ياد ٤٥. اوايل دوران ايلخانان تقريباً مشابه بوده است
اند، بيشتر متعلق به دورة پيش از مغول يعني  اي از آنها در دورة بعد هم به كار رفته اند كه پاره كرده
  . سلجوقي و حتي پيشتر از آن استعهد
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  هاي يام شبكه

مدد يك شبكة ارتباطي منظم  برقراري فرمانروايي بر امپراتوري وسيعي چون قلمرو مغوالن، بي
ابداع كردند كه سازماندهي و » يام«نام  مغوالن نظام ارتباطي كارآمدي به. بود كاري بس دشوار مي

ويژه با اين مسئله مواجه شده و  ماركوپولو به. كارآيي آن سبب شگفتي سياحان اروپايي شد
شمار  دست داده است يكي از منابع ارزشمند اطالعاتي ما به گزارشي كه از چگونگي عملكرد آن به

اين شبكه، به منظور تسهيل رفت و . كرد  ارتباطي يام، هدفهاي متعددي را دنبال مية شبك٨.رود مي
 مغول طراحي شده بود، بخصوص در فاصلة ميان هاي خارجي و مغول به دربار آمد ايلچي

گرفت و نقل و انتقال سريع  مغولستان و چين شمالي، به منظور مبادلة كاال مورد استفاده قرار مي
آورد كه  ساخت و چارچوبي را پديد مي فرامين سلطنتي را به بخشهاي مختلف امپراتوري ميسر مي

تجار و معتمدان مغول . در اسرع وقت دريافت نمايندتوانستند اطالعات را  مغولها از طريق آن مي
توانستند درخواستهاي مأموران يام را برآورده سازند از اين  نيز، كه همراهان زيادي داشتند و مي

دهندة  كرد نشان ها را ممنوع مي تعداد فراميني كه اين قبيل سوء استفاده. كردند شبكه استفاده مي
  ٩.رواج گستردة آن بوده است

  
  قاماتم

  مقام صاحب ديواني

وظيفة صاحب ديواني كه عبارت بود از ادارة امور ماليه و عايدات مملكت و تقريباً معادل بود با 
الممالك در ايران معاصر يا وزارت ماليه اكنون، از دوران سلجوقيان و  وظيفة مستوفي

 اغلب افراد اين خوارزمشاهيان به عهدة خانوادة صاحب ديوان جويني بوده است و بدين جهت،
اند هرچند شغل بعضي از آنان منحصر به صاحب ديواني نبوده  خانواده به صاحب ديوان معروف

الدين جويني كه در عهد اباقا، پسر هوالكو، وزير اعظم و صاحب اختيار مطلق  است مانند شمس
 عهد اباقا ترين وظيفة او صاحب ديواني بوده است و همچنين عالءالدين جويني كه در بود و كم

دار خلفاي  نسب اين خاندان به فضل بن ربيع معروف، حاجب و پرده. حاكم عام عراق عرب بود
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اعقاب فضل بن ربيع در جوين سكونت گزيدند و در آنجا مقام و اعتباري . رسد عباس مي بني
  .يافتند
. طلبد سلسلة خاندان وزارت در عهد مغوالن و ايلخانان مغول خود، بحثي جداگانه را مي  

شود كه نفوذ خاندان وزارت را در ايران دورة مغول بيشتر ايرانيان استحكام  تنها به اين بسنده مي
عالوه بر آن، خاندان جويني و .  خرابيهاي ايران شدمتدادند و اين امر سبب تجديد آباداني و مر

دوست و  ديگر خاندان وزارت در اين عصر، عموماً مردم فاضل و دانشمند و اديب و ادب
شاعرنواز بودند و وجود وزيران اين عهد، حتي آنها كه در علم و فضل مرتبة اعلي نداشتند، در 

اينان كه ايراني و غالباً مسلمان بودند در حفظ سنن . شد دورة پراضطراب مغول، مغتنم شمرده مي
گسيختة علم و  هاي فروريخته و ازهم و آداب تا آنجا كه مقدورشان بود كوشيدند و توانستند حوزه

ها و گرد آوردن اديبان و فاضالن سبب رونق  الجمله رونق بخشند و با ايجاد كتابخانه ادب را في
  .بازار دانش شوند

  
  حاكم يا والي و نايب

مناصب حكومتي . نمايندگان خانها و ايلخانان در اياالت، عنوان حاكم و گاه نيز عنوان والي داشتند
شد كه اصوالً هيچ مسئوليت رسمي  افتخاري به برخي افراد داده ميگاه به عنوان مقامي  به گاه

. النهرين نيز چند حاكم وجود داشت كه مسئول ادارة امور واليات كوچك بودند نداشتند و در بين
  .مقام داشتند كه عنوان نايب داشت ق قائم٦٩٤اغلب حكام در اياالت تا سال 

كار اشتغال داشتند، انتخاب  راني، كه در دستگاه دولت بههاي اي اغلب از ميان افراد خانواده» نواب«
  .دار وظايف كشوري اياالت و واليات بودند شدند و اغلب عهده مي
  

  مناصب عرفاني

صورت مكتبي علمي درآمد و رنگ علوم و مباحث  در قرن هفتم هجري، عرفان و تصوف به
ناميد در » تصوف فلسفي«يا » علم عرفان«توان آن را  فلسفي گرفت و تصوف كه از اين پس مي

هاي زمان مانند فلسفه و علم كالم جايي  حوزة علوم رسمي درآمد و در رديف ديگر آموختني
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اما مقامات عرفاني رسماً هنوز در شمار مناصب شرعي بود و علما و مشايخ و . براي خود باز كرد
اين حال، از خصوصيات قرن با . دادند درويشان مانند ادوار بعد، دو گروه مشخص را تشكيل نمي

سادگي  هفتم هجري همانا نفوذ و كثرت خانقاهها است كه در قرون گذشته براي اجتماع صوفيه به
در » شيخ الشيوخي«كه منصب  چنان. شد و در اين قرن به اوج عظمت و اهميت خود رسيد بنا مي

  .رفت شمار مي عداد مناصب رسمي دولتي درآمده بود و خانقاه از مراكز مهم اجتماع به
، رشيدالدين )شيخ المشايخ(مناصب رسمي عرفاني در اين دوره عبارت بود از شيخ الشيوخ   

گويد و در مكاتبات  از صدرالدين، وزير گيخاتوخان و شيخ محمود كه شيخ المشايخ گشته بود مي
  .برد عنوان شيخ الشيوخ عالم نام مي خويش از شيخ ابوحفص عمر سهروردي به

  
  ليم و تربيتمراكز تع

 مهمي در تمدن و معارف ايران داشت و آن ارتباط ةاستيالي مغول، خواهي نخواهي تأثير بالنسب
يافتن ممالك مشرق و مغرب است؛ يعني ايران درواقع به جهت آنكه بين چين و اروپا قرار داشت 

ا تأثير داد الجرم هم از چين و اروپ يو اين سه حوزه، قلمرو امپراتوري مغول را تشكيل م
كرد   و رابطي بين آن دو عمل مي گذاشت و هم به صورت واسطه پذيرفت و هم بر آن تأثير مي مي

كه ما آمدن بسياري از علما و ادبا و هنرمندان و ارباب دانش و معرفت چيني، اويغوري، تبتي، 
يراني به ساير ارمني و فرنگي را به پايتخت ايلخانان و انتشار معلومات ايشان و رفتن دانشمندان ا

  .نواحي را شاهد هستيم
در برده و به  وجود مدارس و مراكز علمي و عالماني كه از حملة مغول جان سالم به  

پناهگاههاي امن اطراف پناه برده بودند و به ادامة تعليمات و تدريس و سنّتهاي علمي قديم 
 پديد آمده از آن، سرگرم بودند سبب شد تا به محض فرو نشستن آتش فتنه و آرامش مختصر

دست به تشكيل مراكز يا تعمير و بازگشايي مراكز تعليم و تربيت زنند و اندك اندك به همت آن 
اي از آسيب در امان  اگر ناحيه. طالبان علم، علم از پريشاني بيرون شد و بازار دانش رونق يافت

ديده بود بازسازي علمي مانده بود بر تشكيالت آموزشي آن افزوده گشت يا آنجا كه آسيب زياد 
  .شد
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ق عطاملك جويني صاحب ديوان از محل ٦٧٠در . در بغداد، مدرسة نظاميه هنوز باقي بود  
 مستنصريه در بغداد هم در ةمدرس. موقوفات مدرسه بازار آن را كه سوخته بود از نو ساخت

ويني، حاكم ق به فرمان عطاملك ج٦٦٨ مغوالن آسيبهاي فراوان ديده بود و در ةگيرودار حمل
 در بازار عجم بنا كرد ٦٢٨ق در سال ٦٥٣مدرسة شرابيه كه اقبال شرابي متوفي . بغداد، تعمير شد

و بر مذاهب مختلف وقف نمود و مدرسان بر آن معين كرد از مراكز مهم تعليم و تربيت بغداد در 
 .اند دورة مغول شناخته شده

يافته بود، بازماندة مدارس پيش از مغول و در ايران نيز با همة ويرانيهايي كه در آن راه   
بطوطه، سياح مشهور كه در  ابن. شود همچنين مدارسي كه بعد از آن واقعه بنا شده بودند ديده مي

اواخر سلطنت ابوسعيد بهادرخان و آغاز فترت بعد از مغول به ايران آمده بود، از مدارس متعددي 
الدين موسي بن  شوشتر ديد، منسوب به شرفاي كه در  مدرسه: اسم برده است از آن جمله
اي ديگر در ايذج، مركز  بطوطه خود در آن سكونت كرد و مدرسه صدرالدين سليمان كه ابن

حكومت اتابكان لرستان، كه در آن مسجد و در خارج آن حمامي وجود داشت و اطراف آن را 
و آن را از مدارس خراسان و اي كه در شيراز و نيشابور ديده  نمود و مدرسه باغهايي احاطه مي

دهد نيشابور كه در حملة مغول  عراقين و دمشق به مراتب بهتر دانسته است و اين امر نشان مي
  .ويران شده بود در اواخر دورة ايلخانان به آباداني گراييده بود

متوفي (اي كه سيوزقوقتيني  از مدارسي كه يقيناً در دورة تسلط مغول ايجاد شد يكي مدرسه  
يك هزار بالش نقره بداد تا در بخارا مدرسه سازند و ... «: مادر منكو به گفتة رشيدالدين) ق٦٤٠
العزيز مدير و متولي آن كار خير باشد و فرمود تا  اهللا روحه الدين باخرزي قدس االسالم سيف  شيخ
صدقات به خريدند و بر آن وقف كردند و مدرسان و طالب علمان را بنشاندند و دائماً ) ؟(ريهها

  .»...اطراف و نواحي فرستادي 
اما در دورة مورد نظر ما نثر فارسي و ادبيات فارسي دوراني تقريباً باشكوه را آغاز كرده   
ويژه به جهت كساد رونق بازار ادبيات عرب رشد و نمود يافت كه از  نثر زبان فارسي به. است
  :توان از موارد زير نام برد  عوامل آن ميترين مهم
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 بسط قدرت سالطين فارسي زبان در آسياي مركزي و هندوستان غربي كه نتيجة استيالي -فال
النهر و  افراسياب و خوارزمشاهيان بر حدود كاشغر و فرغانه در تركستان و ماوراء  متمادي آل

در اين نواحي، مردم خواهي نخواهي به . سالطين غور و غالمان ايشان بر هند غربي بوده است
، چون  در ممالك روم و آسياي صغير نيز. نوشتند گفتند و به اين زبان كتاب مي  ميفارسي شعر

  .كننده بودند زبان فارسي ريشه دوانيد غالباً فرزندان يا امرا يا عمال سالطين ايران، اداره
النهر و خراسان و عراق و   به علت گسيخته شدن رشتة ارتباط مستقيمي كه مراكز علمي ماوراء-ب

تدريج احتياج به  ت يافتن فارسي بهقو بغداد و دمشق و مصر در عهد خلفا داشتند و فارس با
تأليف كتب فارسي محسوس شد و اين كار ابتدا به صورت ترجمة كتب مهم علمي يا تاريخي 

  .شروع شد و سپس تأليف رسماً به فارسي انجام گرفت
يافتند و اصالً  ات فارسي را درنمي در عهد استيالي مغول، چون اين گروه لطايف زبان و ادبي-ج

مانند سالطين و امراي قبلي عادت به شنيدن مدايح و شاعرپروري نداشتند و ديگر كسي هم براي 
سرا  هاي گرانبها باقي نمانده بود، بازار شعر و شعراي مداح و قصيده تشويق شعرا و بخشيدن صله

 روم ةهاي عرفاي بزرگ عهد سالجق نوشتهكساد شد و ليكن اشعار عرفاني بعد از انتشار افكار و 
الدين كبري و  الدين ابن العربي و مجدالدين بغدادي و شيخ نجم و خوارزمشاهيان مثل محيي

العاده يافت و شايد بالياي عهد استيالي تاتار و گذشتن دورة  الدين سهروردي ترقي فوق شهاب
  . گونه افكار شد  نيز سبب رشد اينآرامش و پيش آمدن دورة رضا و تسليم و سرنگون شدن دولتها

رونقي  خالصة مطلب آنكه در عهد استيالي تاتار، نثر فارسي به علت احتياجات اداري و بي  
هاي خود را در اين دوره عرضه كرد و  بازار عربي رواج كلّي يافت و نظم عرفاني، بهترين نمونه

بل مقايسه با اين دوره از ادبيات ايران يك از ادوار ادبي، قا شايد بتوان گفت كه از اين حيث، هيچ
نباشد؛ چه اين زمان، زماني است كه امثال شيخ عطار، مولوي رومي، سعدي شيرازي، اوحدي 

ترين افكار عرفاني و تصوف را در  عالي... اصفهاني، فخرالدين عراقي و شيخ محمود شبستري و 
  .ترين لباس نظم فارسي به جلوه درآوردند آراسته
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نويسي به اتّفاق آراء محققان، يكي از ويژگيهاي بزرگ ادبي و فرهنگي عهد ايلخانان   تاريخ-د
نويسي تا اين حد پيشرفت نكرده وليكن   تاريخفناي از ادوار ادبي ايران،  است و در هيچ دوره

  . كنيمجستجويكي از علل مهم اين پيشرفت را در دوران ايلخانان بايد در دورة استيالي مغول 
مند بودن مغول و سالطين آن قوم به بقاي ذكر نام آنان و نيز در كشور چين و اويغور  عالقه  

هم كار ضبط وقايع گذشته در حدود معارف آنان معمول بوده و بسط قلمرو حكومت چنگيزخان 
تا اكناف چين و استفاده از سفرا و مطلعان چيني در تهية مواد تاريخ كبير مغول بايد مورد توجه 

 از قول قاضي وحيدالدين فوشنجي روايت طبقات ناصريالدين در  الدين سراج منهاج. دقرار گير
نويسي  كرده كه عالقة خاص چنگيزخان به بقاي نام در صفحات روزگار، موجب رونق تاريخ

مند بود تا اوالً از سابقة قوم او و آنچه بر آن گذشته است اطالعات  چنگيزخان عالقه. شده است
  .ه شود و از جانب ديگر، مايل بود تا آنچه را انجام داده است ديگران بدانندبه آيندگان داد

نويسي و از عوامل   تاريخفنوقوع حوادث بزرگ و وقايع مهم نيز، يكي از علل پيشرفت   
دورة مورد بحث ما از اين لحاظ، وضع . رود شمار مي تشويق مورخان به ثبت و ضبط حوادث به

ر شدن قلمرو خوارزمشاهيان و انقراض خالفت بغداد، و فتح قالع مسخّ. مشخص و ممتازي دارد
اسماعيليه و تشكيل امپراتوري وسيع مغول و بسط فتوحات مغول تا مرزهاي مغرب زمين اين 

 .ترين ادوار تاريخ قرار داده است دوره را از طوفاني
هاي مسيحي و برخورد افكار و آگاهيهاي مختلف و ايجاد روابط با ملل اروپايي و دربار  

ورود اطالعات و علم و فنون چيني و مغولي به ايران از يك سو و ذوق مورخان فاضل و 
سنجي چون جويني و همداني از سوي ديگر، آنان را به توجه به تاريخ ملل و ضبط صحيح  نكته

ن ويژه كه در آثار اين دو مورخ، مطالب دقيق و جامعي درباب تاريخ مغول و خاندا آن واداشت به
اي جديد به  ويژه در آثار رشيدالدين، ضبط صحيح وقايع شيوه يابيم؛ از سوي ديگر، به چنگيز مي

 .خود گرفته است
مواجهه با تمدن و فرهنگ غني پربار و بادوام ايران، موجب اصلي تشويق سالطين مغول به   

ند كه در عنصر ايراني ويژه كه ايلخانان خيلي زود دريافت نقل و ضبط تاريخ اين امپراتوري گرديد به
 . اي نيك باقي بماند سرعت مستحيل خواهند شد و بايد از نام آنان، آوازه به
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