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سامانی دیگر در ادب و فرهنگ ایرانی

فصل هشتم از ادب و عرفانِ انسانگرا /نگاهي گذرا به دورهي ایلخانان

بعد از هجوم مغول به ایران و فروپاشي دستگاه خالفت عباسيان در

توضيحات را که شامل نکتههایي قابل تامل است در

بغداد ،تغييراتي هم در زبان و فرهنگ و مذهب ایرانيان پدید آمد که

پایان مقاله آوردهام ،با نشانههایي از حروف التين .و

زمينههاي استقالل ایران را هم فراهم آورد .همچنين مضامين

مشخصات مآخذ را بعد از توضيحات

اخالقي و ادبي انسانگرا که در این دوره در قالب شعر و قصه و تمثيل

کليد واژههای مهم عبارتند از :عباسيان ،ایلخانان،

شکل گرفت ،حتي ایلخانان را نيز تحت تاثير قرار داد.

سعدی ،حافظ ،ایران ،ابن اثير ،کارل گوستاویونگ.
خر ِد مصلحتگرا

این فصل را همچنين ميتوان به عنوان مقدمهاي براي فصل بعد تلقي
کرد که اگر توفيق رفيق راهم باشد ،گذري به شعر حافظ خواهم
داشت.

باد بينيازي خداوند
چون تاتار به این سرزمين هجوم آورد ،بيشتر شهرهاي ایران از خراسان بزرگ تا عراقِ عجم ویران شد Aبسياري
طعمهي تيغ تاتار شدند .آنان که توانِ گریختن داشتند گریختند .آنان هم که ماندند و زنده مانده بودند ،در خواب
و بيداري شمشير مغول را بر گردن خویش ميدیدند .در همان سالها ،ابن اثير  -مورخ صاحب نام عرب که
سالهاي پایاني عمر خود را در موصل سپري ميکرد -از این واقعه به تلخي یاد کرده و نوشته است:
« چند سال بود كه از ذكر این حادثه خود داري ميكردم زیرا آن را بسيار بزرگ و هولناك ميشمردم و
از یاد آوري آن اكراه داشتم .در این راه یك پاي پيش ميگذاشتم و پاي دیگر را پس ميكشيدم .آخر
چه كسي برایش آسان خواهد بود كه خبرگزارِ مرگ اسالم و مسلمانان باشد؟ چه كسي ميتواند ذكر
چنين واقعهاي را ناچيز انگارد؟»

1

 -الكامل/ترجمه،ج،23ص131:

1

سامانی دیگر در ادب و فرهنگ ایرانی

ali-tahmasbi.name

وقتي وي این بخش از تاریخ را مينوشت ،دوازده سال از هجوم مغول ميگذشت اما هنوز به عراقِ کنوني و
بغداد و موصل نرسيده بودند ،هنوز دستگاه خالفت برقرار بود ،و آنچه او به عنوان حادثهاي هولناک یاد کرده،
ویراني و کشتار سهمناکي بود که از خراسانِ بزرگ تا همدان و تبریز و بسياري دیگر از شهرهاي ایران را
نوردیده بود.
این واقعه با آنکه هنوز به بغداد نرسيده بود از نظر ابن اثير "مرگ اسالم" هم تلقي شده است.
برخي از مورخين و تحليلگرانِ وقایعِ تاریخ ،هجوم مغول را به علت بيتدبيري محمد خوارزمشاه دانستهاند.
اما نکتهي دیگري را که ابن اثير در این باره نوشته بسي قابل تامل است:
« گفته شده است كه سبب تاخت و تاز مغوالن به شهرهاي اسالمي غير از اینهاست و نباید در تواریخ
نوشته شود .آنچه من ذكر نكردم ،هر چه بوده ،بوده ،تو هم اندیشهي خود را نيك گردان و درین باره
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چيزي نپرس».

انگار گفت و گو از سبب اصلي این واقعه ،به شکستن حرمتي ميانجاميد که ابن اثير ابتدا از شکستن آن پرهيز
ميکرد B.اما آنچه ابن اثير نوشته یاد آور سخني است که از آن عالم و امامزادهي بخارا نقل کردهاند که حدود
دوازده سال پيشتر و در آغازِ هجوم مغوالن به بخارا گفته بود .هنگامي که چنگيز خان و دیگر سرداران مغول،
اسبها به داخل مسجد جامعِ بخارا آورده بودند ،صندوقهاي قرآن را به آخورِ ستوران بدل کرده و اوراق قرآن
پراکنده و پایمال اسبان و آدمها ميشد و بزرگان و سادات و ائمهي شهر به ستورباني اسبان مغولي گماشته
شدند ،آنگاه یکي از بزرگان از دوستش پرسيده بود:
« موالنا! چه حالتست؟ این كه ميبينم به بيداریست یارب یا به خواب؟
موالنا امامزاده گفت :خاموش باش" ،باد بينيازي خداوند" است كه ميوزد؛ سامان سخن گفتن نيست»
وقتي وارثان و نگهبانان دین و فقه و قرآن و حدیث ،در صحني که خانهي خدا ناميده بودند ،به ستورباني
اسبان مغولي گماشته شدند ،و اوراق قرآن زیر پاي ستوران و مهاجمان پایمال ميشد ،شاید اشاره به "باد
بينيازي خداوند" تا حدودي آن ناگفتههاي ابن اثير را آشکار کند.
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این روایت ،خاطرهاي از یونگ را به ذهنم متبادر ميکند که در نوجواني اندیشه و روانش را به چالش گرفته
بود:
در یک روز دلکش تابستاني ،سر ظهر از مدرسه خارج شدم ،به ميدانِ کليساي جامع رفتم .آسمان
آبي و صاف و آفتابي بود .سقف کليسا ميدرخشيد و خورشيد بر کاشيهاي براق ميتابيد .مست و
مدهوش به آن منظرهي زیبا ،فکر ميکردم دنيا زیباست و خدا همهي اینها را ساخته و خود در آسمان
آبي بر تختي زرین بر فراز همهي اینها نشسته است ...ناگهان شکافي عميق در افکارم پدید آمد.
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یونگ ميترسيد به آن شکاف عميق فکر کند ،احساس ميکرد اگر دنبالهي افکارش را ادامه دهد به ورطهي
هراس انگيزِ گناهي بزرگ پرتاب خواهد شد .چندي با خود در جدال بود ،کوشيد فکر خود را به چيزهاي
دیگري مشغول کند که زیبا و دوست داشتني مينمود .اما پس از جدال بسيار به این نتيجه رسيد که ميتوان
عملي را انجام نداد اما نميتوان جلو اندیشيدن را گرفت:
« گویي باید خود را در آتش دوزخ افکنم ،همهي شجاعت خود را جمع کردم و به اندیشهام ادامه دادم.
کليساي جامع و آسمان آبي را مقابل خود دیدم ،خدا بر فراز جهان بر تخت زرین خود نشسته بود ،و
ن کليسا فرو افتاد و آن را ویران کرد و دیوارهایش را
از زیر تخت تکهي مدفوع بزرگي بر سقف درخشا ِ
از هم شکافت»
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این دو تجربه ،البته با هم متفاوت است اما هر دو ،دلهرهي آدمي را از بيانِ شکستن معنایي مقدس مينمایانند.
ابن اثير آخرین مجلد تاریخ خود را به سال  826هجري نوشته بود ،زماني که هنوز مغول به دروازههاي بغداد
نرسيده بود و دستگاه خالفتِ عباسيان همچنان برقرار بود ،کسي را هم این گمان نبود که "باد بينيازي خداوند" که

از شرق امپراطوري اسالمي وزیدن گرفته بود به زودي بر این دستگاه پانصد و بيست و پنج ساله هم وزیدن گيرد.
شاید همين بود که ابن اثير در ابتداي گزارش خود از بر مال کردنِ سبب اصلي "مرگ اسالم" و کشتار مسلمين
که در خراسان و عراق عجم اتفاق افتاده بود سر باز ميزد.
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اگر چه خليفگان دست آموز وزیران و سرداران و غالمانِ خود شده بودند و بسيار فسادها و هرزگيها در ميان
آنان رواج داشت ،در عين حال خليفىاهلل به عنوان نما ِد مقدسِ اسالم شمرده ميشد و بسا که عارف و شاعر و
مورخ و سياستمدار از شکستن این نماد مقدس هراس داشتند تا آنکه سالياني بعد و هنگامي که وارثانِ
چنگيزخان ميل به ماندن در این سرزمين نمودند ،خليفىاهلل و دستگاه خالفت را هم در بغداد سرنگون
کردند(855هـ) بيآنکه خليفهي دیگري جاي او بنشانند .ابن اثير هم در آن هنگام نقاب خاک بهچهره کشيده
و زنده نبود تا آنچه را فکر ميکرد نباید در تاریخ نوشته شود ،با وضوح بيشتري بنویسد
پيشتر ،هر مهاجمي که حکومتِ بر این سرزمين را به دست ميگرفت ،با فرستادنِ هدایاي بسيار ،ازتایيد
خليفه برخوردار ميشد تا مشروعيتِ خود را به مردمِ اثبات کند .اما چابک سوارانِ مغول نيازي به تایيد خليفه
نداشتند .بهلحاظ دیني هم ،اگر چه گاه شَمَن و بت پرست بودهاند و گاه مسيحي یا بودایي ،در عينحال
"یاساي چنگيزي" محکمترین قانوني بود که به آن اعتقاد داشتند و عمل ميکردند.
در واپسين روزهاي سقوط عباسيان ،درگيريهاي فرقهاي و به ظاهر مذهبي ،بغداد را یکسره به آشوب کشيده
بود C.و در سال ششصد و پنجاه و پنج فرصت مناسبي پدید آمد تا هالکو خان دستگاه خالفت پانصد و بيست و
پنج سالهي عباسيان را بر اندازد .این واقعه حدود چهلسال پس از اولين هجوم مغول به سرزمينهاي اسالمي
بود .هنگامي که خالفت به المستعصمباهلل رسيده بود.
نقل است که المستعصم از همهي خلفاي پيشين در ناز و نعمت بيشتري بود و از غرور و تکبر چنان هالهي
تقدسي گرد خود تنيده بود که هيچ آفریدهاي را نبود:
« در بارگاه او چون حجر االسود سنگي انداخته و طاقي اطلس سياه چون آستيني از روزني فروگذاشته
بودند و از ملوك و سالطينِ اطراف كسي كه به آستان او تشرّف ميجست آن آستين را چون دامن كسوت
كعبه زیارت ميكرد و بر آن سنگ بوسه ميداد بازميگشت.
رسم بر آن بود كه در اعياد خليفه بر اسبي تيزرفتار كه طوقي زرین و دستارچهاي به گردن و ساخت و
ستام زرین داشت برمينشست .طيلساني سياه بر تن ميكرد و با گروهي از سادات و كبار مشایخِ عهد
به راه ميافتاد.
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از معتبران روایت است كه خواصّ و عوامّ روزنها و پنجرهها و غرفههائي را كه بر راه موكب او بود كرایه
ميگرفتند .یك نوبت حساب كردند كرایه این دیدگاهها سه هزار دینار شده بود .احتشام و جالل و اقتدار
و مهابت او بيش از آن بود كه بتوان در این موضع به شرح آن پرداخت».
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اما همو ،در مواجههي با هالکو ،بهگونهاي رقت انگيز و ذلت بار براي خود و زنان و کنيزان حرمسرایش امان
خواسته بود که ایلخانِ مغول توجهي به آن نکرد .از این پس ،هم نخبگان و هم عامهي مردم دریافتند که بدونِ
حضورِ خليفةاهلل هم ،چرخشِ چرخ به راهش ادامه ميدهد و خدا هم انگار نيازي به خليفه نداشت .دورهاي به
پایان رسيده بود ،دورهاي تازه در حال زاده شدن بود و ساماني تازه براي کالمي دیگر.

برخي اتفاقات تازه:
وارثانِ چنگيز ،اغلب جوان و ماجراجوي و کتاب ناخوانده بودند .اما وزیران و مشاوران با تدبير و تحصيلکردهي
ایراني بر کارها گماشتند ،از خواجه نصيرالدین طوسي که در کنار هالکو  -اولين ایلخان رسمي در ایران -بود تا
خواجه رشيدالدین فضلاهلل که بعدها وزارتِ غازان خان را داشت .در این دوره نوعي یکپارچگيِ سياسي در
ادارهي امورِ ایران پدید آمد و ایلخانان با تشویقِ وزراي ایرانيشان به ساختن و آبادي شهرها ،قلعهها و روستاها
و امن کردن راهها رضایت دادند.
حکومت ایلخانان حدود یک قرن در این سرزمين دوام آورد .سعدي تجربهي شکل گيري حکومت ایلخانان را
داشت و حافظ شاهدِ روزگار آشفتگي و فروپاشي آنان بود .در این فاصلهي زماني ،و در این یک قرن و اندي،
چند رویدادِ مهم در زبان و اندیشهي مسلمانان – بهویژه ایرانيان -پدید آمد:
اول  -شاید بتوان گفت که مهمترین اتفاق ،نوعي خردگرایي و توجه به واقعيت بود که انعکاس آن را در ادبيات
این دوره ميتوان مشاهده کرد .انگار آن خردگرایي که در شاهنامهي فردوسي از آن سخن رفته و قرنها به
فراموشي سپرده شده بود ،در این دوره با زباني تازه بازخواني شده است .خردي که براي تفسير و تحليلِ غيب
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و ملکوت نيست ،بلکه براي سامان دادن به زندگي واقعي در زمين است .با این تفاوت که اگر فردوسي "خرد" را
با "پهلواني" پيوند زده بود در این دوره سعدي همان را با "مصلحتگرایي" در آميخت 7.شاید بتوان این
مصلحتگرایي را نوعي ریاکاري آگاهانه در برابر قدرتي وحشي دانست که ریاکار مترصد فرصتي براي رهایي
است .این گونه ریاکاري اگرچه نقابي بر صورتِ ریاکار است اما اگر آگاهانه باشد شاید با شخصيتِ واقعي آدمي
یگانه نشود .احتماال مفهوم "رند" در شعر حافظ چيزهایي از این گونه ریاکاري آگاهانه را هم در خود دارد.
بهگمان من این رويکرد ،تا اندازهي زیادي نتيجهي از ميان رفتن همان هالهي تقدسي بود که دستگاه خالفت
طي قرنها بر خود تنيده بود .تقدسي که شاعر و فقيه و مورخ هم آن را باور کرده و بر آن بودند تا آنگونه
بياندیشند و آنگونه بگویند و بنویسند و فتوي دهند که بر آن بلورِ آسماني خدشهاي وارد نشود.
اگر آثار ادبي و عرفاني پارسي را قبل و بعد از فروپاشي دستگاه خالفت مقایسه کنيم ،این رويکرد تازه را با
وضوح بيشتري خواهيم دید.
اگرچه هنوز هم بسياري عارفان و مشایخ صوفيه بودند که در پندارهاي ذاتگرایانهي خود سوداي آسمان و
ملکوت داشتند اما سعدي و بعدها حافظ ،توجه خود را به واقعيت انسانِ زميني معطوف کردند؛ البته هر کدام
از منظري متفاوت.
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بوستان و گلستانِ سعدي را ميتوان نمونهاي برجسته از این سامانِ تازه دانست که با زباني سهل و ممتنع
"انسانگرایي" و اخالقِ اجتماعي را در قالب نظم و نثر بيان کرده اسـت و در غزلهاي عاشقانهاش تـعریفي
تـازه از لطافـت و حـرمتِ عشـق و عاشـقيهاي زميني و انـساني ارائـه نموده است E.و حافظ را ميتوان
برجستهترین نمایندهي اندیشههاي تردید آميز در پایان این دوره شمرد .حافظ اگر چه مانند سعدي نبود که
اخالق اجتماعي را چندان مورد توجه قرار داده باشد اما نقشي بسيار اساسي داشت در طرح پرسشهاي
سهمگينِ "وجودي" و پدید آوردن تردید در بسياري باورها که قرنها بر اندیشهي عارفان و متفکرانِ اسالمي
سيطره داشت( .در فصل بعدي باز هم به این نکتهها خواهم پرداخت)
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ن غيبت خرد گرايي
 -نگاه کنيد به فصل پنجم از اين سلسله مقاالت با عنوا ِ
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 -2دومين اتفاق مهم در تاریخ نگاري پدید آمده بود .هنگاميکه هالکو  -به عنوان بنيانگزار سلسلهي ایلخانان-
بغداد را فتح کرد و خاندان عباسي را بر انداخت ،تقریبا به سرزمين پهناوري حکومت کرد که بيشتر محل
سکونت پارسي زبانان بود F.احتماال به این سبب تاریخ نویسي هم که پيش از آن بيشتر به زبان عربي صورت
ميگرفت ،از این دوره به فارسي نوشته ميشد .به تعبير دیگر ،فروپاشي دستگاهِ خالفت ،تعصب عربي نویسي
را هم در بين ایرانيان بسيار کمرنگ کرد .این البته نزد برخي از علماي اسالمي که در دمشق و دیگر مناطق
عرب زبان زندگي ميکردند خوش نيامد .ابن تيميه که در همين روزگار ميزیست روایاتي از قول رسول و دیگر
صحابه نقل کرده است که آنان سخن گفتن به زبانِ فارسي را منع کردهاند و این زبان را زبان مجوس دانستهاند.

6

 -3سومين اتفاق این بود که نام خليفهي وقت از خطبهها و سکهها محو شد و اندک اندک نام "ایران" جاي آن
را گرفت .در برخي رسائلِ دیواني و تاریخ نگاري و اشعار ،کم و بيش نام ایران مطرح شد 9.سلمان ساوجي که
تقریبا همزمان با حافظ بود در رثاي سلطان ابوسعيد(آخرین ایلخان) ،وي را شاهِ ایران ناميده است G.پيش از
آن ،یعني از روزگارِ فتح ایران به دست اعراب و فروپاشي حکومت ساسانيان ،تمامي خراسان و طبرستان و
سيستان و فارس و  ...همه به عنوان والیتهایي از قلمرو امپراطوري اسالمي شمرده ميشد و اگر هم در
شاهنامهي فردوسي نامي از ایران آمده ،معطوف به همان ایران قبل از اسالم بود.
با آنکه نام ایران براي این سرزمين خود را آشکار ميکرد ،اما در اغلب نوشتههاي دیگر اعم از نثر و شعر هنوز نام
چنداني از "ایران" نبود ،ظاهرا راه درازي در پيش بود تا ایران به عنوانِ کشوري با مرزهاي مشخص شکل بگيرد.
در عين حال قصههاي مربوط به پادشاهان ایرانِ قبل از اسالم و به ویژه یاد کردن از انوشيروان به عنوانِ پادشاهي
دادگر ،در این دوره بسيار پر رنگتر از قبل است.

10

هنگاميکه این گونه قصـهها در قالب شعر و حکایت و تمثيل ،نزد عالم و عامي رواج یابد و در شعر و نثرِ کسي
چون سعــدي تجــلي پيــدا کنـد ،البتـه در اصـالح اعمـال و رفتـا ِر فرمانروایـان هم بـيتاثير نخـواهد بـود.

1

 -اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم /ص 221 :به بعد

 -4تاريخ گزيده ،از صفحهي  11به بعد ،تاريخ مبارک غازاني ،صفحهي  107به بعد
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 -نگاه کنيد به فصل پيش(حديث مورچه و سليمان)
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آن پنـــد و اندرزها که سعدي در گلستان و بوستان در باب عدل و تدبير شاهان و انوشيروان آورده بود ،حدود
پنجاه سال بعد در اعمال و رفتارِ غازان خان دیدند.

H

در همين داستانها است که سعدي باقي نهادنِ نام نيک را توصيه ميکند ،نه زر اندوزي و چشم به ملک داشتن،
و نه بریدن از خلق و تنها به عبادت نشستن .همين نوع گفتار را به نقل از غازان نوشتهاند I.حتي زیارت تربت
بایزید و شيخ ابوالحسن خرقاني و ابوسعيد ابوالخير از سوي غازان خان ،آن هم پيش از اسالم آوردنش ،قدرت و
تاثير اخالق و ادب انسانگراي فرهنگ ایراني را به یاد ميآورد:
« در اوائل حال در خراسان بزیارت مشهد مقدّس طوس علي ساكنه السلم و تربت سلطان بایزید و
ابوالحسن خرقاني و شيخ ابو سعيد ابو الخير و دیگر اولياء آنجا روّح اهلل رمسهم رفته بود و تربتهاي آن
بقاع و احوال مجاوران آن مشاهده كرده و بعد از آن چون مسلمان شد زیارت مشهدِ امير المؤمنين علي
عليه السلم و دیگر مشاهد و مزار اولياي بغداد قدّس اهلل ارواحهم دریافت و روزي فرمود كه كسي كه
برین وجه مرده باشد مشهد و مزار او برین گونه بود او را چگونه از مردگان توان شمرد این مردن بهتر
از زندگاني دیگرانست و هرچند ما را مرتبهي صلحا نيست ليكن از راه تشبّه بهایشان ابواب البرّي
ساختن كه جاي آخرت ما باشد و بدان واسطه خيري و صدقه جاري گردد تا ببركات آن رحمت خداي
تعالي دستگيري نماید و ثوابي دائمي مدّخر گردد
 -4و چهارمين اتفاق هم که از اواخرِ دورهي ایلخانان پدید آمد ،پر رنگ شدنِ گرایشهاي عمومي به عليبن ابي
طالب بود البته نه به عنوان خط کشي ميان شيعه و سني و نه این که علي اولين امام و تنها جانشين پيامبر
باشد ،و نه حتي چون آل بویه و اسماعيليان که احتماال تشيع را محملي سياسي براي کسب قدرت قرار داده بودند،
بلکه به عنوان نمونهاي از جوانمردي ،انسانگرایي ،و توجه به حقوق زیر دستان .خط کشي ميان شيعه و سني
در ایران از روزگار صفویه پدید آمد که شاید اغراض سياسي هم در پس آن بوده است.
نقل است که غازان خان پس از اسالم آوردن ،به شيعهي اثنيعشر نيز گرایش پيدا کرده بود 11.در عين حال
نوشتهاند که او گفت:

 -11منتخبالتواريخ معيني ،ص133 :

ali-tahmasbi.name

سامانی دیگر در ادب و فرهنگ ایرانی

«من منكر هيچكس نيستم و بزرگي صحابه [را] معترفم ،ليكن چون رسول را عليه الصلوت و السالم
در خواب دیدم و ميان فرزندان خود و من برادري و دوستي داده هر آینه با اهلالبيت دوستي زیادت
ميورزم ،و الّا معاذ اهلل كه منكر صحابه شوم».
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ممکن است این سخنها و آن یرليغ ها در باب اصالحات را کساني چون خواجه رشيدالدین فضلاهلل به غازان
آموخته باشند ،این البته دور نمينماید اما به هر حال این ادب و فرهنگ باید چندان قدرتمند بوده باشد که
مغول زادهي خوش قریحه را به سوي خود جذب کند.
به تعبير دیگر ،انگار حکيمان و متفکران و شاعرانِ ایراني ،با در آميختن دو عنصر ملي و مذهبي ،از یک سو ،و
خردِ مصلحتگرا از سوي دیگر ،توانستند مهاجمانِ چنگيزي را دگرگون کنند و برخي از آنان را به راهِ صالح
آورند.
از نمادهاي ملي در این دوره ،یکي هم عدالتي بود که به نوشيروان و برخي شاهانِ ایراني قبل از اسالم نسبت
ميدادند و از نمادهاي مذهبي نيز تقوا و عدالتي بود که براي امام علي و خاندانِ رسول قایل بودند.
بعد از غازان ،و در حکومت الجایتو مشهور به محمد خدابنده ،اندک اندک زمينههاي فروپاشي سلسلهي ایلخانان
هم فراهم شد و چون نوبت به سلطان ابوسعيد رسيد ،این فرو پاشي قطعيت یافت .خوانين و سردارانِ مغول و
ترک و ایراني در هر گوشهاي سر برآوردند ،وحدتِ سياسي ایران براي مدتي از ميان رفت .حکومتهاي محلي
مدام دست بهدست ميشد .هر کدام از این حاکمان محلي هم خود را به نحوي پادشاه اسالم و مسلمانان
ميخواندند و در جذبهي قدرت برادر و خویشاوند خود را هم به قتل ميرسانند .دوران فترت فرا رسيده بود.
شيراز که زادگاه و شهر محبوب حافظ بود از این بالیا بر کنار نمانده بود .شيخ ابواسحاق اینجو (ممدوح حافظ) به
دست امير مبارزالدین کشته ميشود ،امير مبارزالدین به دست فرزند عزیزش شاه شجاع کور ميشود ،و شاه
شجاع که خود حافظ قرآن بود در اواخر حکومت نيز به سبب سوء ظني که نسبت به فرزندش شبلي پيدا کرده
بود فرمان داد تا چشمان او را با ميلههاي گداخته کور کنند .در هر گوشه و کنار دیگر ایران مشابه همين وقایع
دامن گسترده بود .و حافظ شاهد همهي این نابسامانيها و آشفتگيها بود.
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 -تاريخ مبارک غازاني ،ص141 :
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اگرچه نبرد نور و ظلمت همچنان ادامه داشت ،در عين حال ،وزیدنِ باد بينيازيِ خداوند بر دستگاه خالفتِ
عباسيان ،روحِ خفتهي ایراني را بر انگيخته بود تا اندک اندک هویتِ ملي خود را بازخواني کند و زمينههاي
استقالل ایران را فراهم آورد.
بيست و هشتم خرداد  /1395مشهد
ادامه دارد
توضيحات:
 -Aاز دروزاهي ري به سمت شرق ،تا ني شابور و طوس و هرات و بلخ ،به عنوان خراسان شناخته ميشد و به
سمت غرب از قزوين و همدان و جبال زاگرس ،عراقِ عجم ناميده شده بود
B

گزارش خود ،سبب هجوم مغول را تلويحا به خليفه نسبت داده است .هنگامي که چنگيز
 ابن اثير در ادامهيِ

خان به ايران هجوم آورد( 616هـ) خالفت با الناصرلدين هللا بود ،ابن اثير از وي به عنوان خليفهاي ستمگر ،طماع،
و هوسباز ياد کرده است و پس از بر شمردن برخي ستمگريها و اخذ اموال مردم به زور نوشته است:
دلبستگى بسيار خليفه بدين گونه كارها بدترين عواقب را داشت .و آنچه ايرانىها بدو نسبت مىدادند
درست بود زيرا او بود كه مغوالن را به تاخت و تاز در شهرهاى ايران برانگيخت و در اين باره به آنان نامه
نگاشت .اين هم بدبختى عظيمى به بار آورد و گناه بزرگى بود كه در برابرش هر گناه بزرگى كوچك شمرده
مىشود (.الكامل/ترجمه،ج،22ص) 4:
شبيه همين گزارش را ابن خلدون آورده البته با اين قيد که "گويند"
گويند او [الناصر لدين هللا] بود كه تتر را به لشكركشي به بالد عراق تحريض كرد ،زيرا ميان او و خوارزمشاه
اختالفى عظيم افتاده بود ( تاريخابنخلدون/ترجمهمتن،ج،3ص) 131:

C

 -در ايام او[ المستعصم] در بغداد ،آتش فتنه ميان سنى و شيعه شعلهور بود ،و از ديگر سو ميان حنبليان و

ديگر مذاهب اختالف وجود داشت .شهر نيز گرفتار آشوب عياران و اوباش و دزدان بود .هر بار كه فتنهاى ميان ملوك
و دولتمردان پديد مىآمد ،اين آشوبگران نيز سر بر مىداشتند.

تاريخ ابن خلدون جلد،3ص :به بعد 121همچنين :طبقات ناصري ،جلد دوم ،ص 140 :به بعد.

 -Dالبته هنوز مشايخ ديگري بر همان شيوهي پيشين هم بودند که روزبهان بقلي در شيراز از مشهورترين آنان
شمرده ميشود .حمدهللا مستوفي فصلي از کتاب تاريخ گزيده را به آن مشايخ اختصاص داده است .رک :تاريخ
گزيده ،فصل چهارم از باب پنجم.
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 -از همان ابتداي هجوم مغول ،بزرگان و حاکمان مصلحتانديش شهر شيراز توانسته بودند با تدبير و هديههاي

فراوران به تاتارها ،و اظهارِ "ايلي" شهر را از ويراني و کشتار بر کنار نگه دارند .آموخته بودند دستي را که نميتوان
قطع کرد بايد بوسيد .و اگرچه بغداد تا سال ششصد و پنجاه و پنج هنوز سقوط نکرده بود اما سعدي اقامت در
شيراز را برگزيده بود تا حاصل تجربههايش به نثر و نظم فراهم آورد.يک سال پس از سرنگوني دستگاه خالفت ،کار
نوشتن گلستان را به پايان رساند و اين ابيات را نيز سروده است:
دراين مدت که ما را وقت خوش بود
F

ز هجرت ششصد و پنجاه و شش بود

 -هالکو و جانشينانش با آنکه تالش کردند تا سوريه و مصر را فتح کنند موفق نشدند.

ن مغول سروده است:
 -Gنگاه کنيد به ديوان سلمان ساوجي و قصيدهاي که در رثاي سلطان ابوسعيد آخرين ايلخا ِ
اي سپهر آهسته رو ،کاري نه آسان کردهاي
آسماني رافرود آوردهاي از اوج خويش

ملک ايران رابه مرگ شاه ويران کردهاي

برزمين افکندهاي باخاک يکسان کردهاي

آفتابي راکه خلق عالمش در سايه بود

زيرمشتي گل به صد زاريش پنهان کردهاي
(ديوان سلمان ساوجي ،ترکيبات)

H

 -اگرچه حکايت انوشيروان در شکارگاه را در فصل پيشي ن از گلستان نقل کرده بودم اما براي مقايسهي آن

داستان با روايتي که رشيدالدين فضلهللا نوشته ،تکرارش را مناسب ميدانم:
ن عادل را در شکارگاهي صيد کباب کردند و نمک نبود غالمي به روستا رفت تا
« آوردهاند که نوشين روا ِ
نمک آرد نوشيروان گفت نمک به قيمت بستان تا رسمي نشود و ده خراب نگردد .گفتند :از اين قدر چه
خلل آيد؟ گفت :بنياد ظلم در جهان اوّل اندکي بوده است هر که آمد برو مزيدي کرده تا بدين غايت رسيده
اگر ز باغ رعيت ملک خورد سيبي

بر آورند غالمان او درخت از بيخ».

و روايت رشيدالدين از رفتار غازان خان هم این گونه است:
و هرگاه كه بمباركي بهشكار برنشيند چون بهحدود ديهي رسند فرمايد تا گوسفند و مرغ و مايحتاج كه
د خود را
جهت خاصه بكار آيد تمامت بهزر بخرند( )...مقصود آنكه تا ديگران چون آن معني بينند ح ّ
بشناسند و از زور و زيادتي بپرهيزند و اقتدا بدان طريقهي محمود كنند (تاريخ مبارك غازاني ،ص)361:

I

 -به عنوان نمونه برخي از اصالحات و فرمانهاي غازان که رشيدالدين در تاريخ خود آورده از اين قرار است:

فرمان داد در تمامي آباديها و روستاها که حمام و مسجد ندارند ،اين دو را ايجاد کنند اين فرمان در
فاصلهي دو سال انجام گرفت.

سامانی دیگر در ادب و فرهنگ ایرانی
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در فرماني ديگر از او آمده است :تاجراني که کنيز به فاحشهخانهها ميفروشند حق ندارند کنيزي را که
تمايل به فحشا ندارد به اجبار به آن مکانها بسپارند ،بلکه الزم است آنان را شوهر مناسبي برايش پيدا
کنند و او را به شوهر دهند

تربيت اطفال كه براه مىاندازند ،ايشان را برگيرند و اجرت دايگان و مايحتاج ايشان بدهند تا آنگاه كه بزرگ
شوند و به سن تمييز رسند صنعتى يا پيشه توانند آموخت

تجهيز غربا كه در تبريز وفات يابند و آن مقدار تركه نداشته باشند كه ايشانرا دفن كنند

چينهي انواع مرغان كه در شش ماه زمستان كه سرما و برف باشد گندم و گاورس مناصفه بر بام ريزند تا
حق تعالى باشد و متول ّى
بخورند و هيچ كس آن مرغانرا نگيرد و هركه قصد ايشان كند در لعنت و سخط
ّ
اال آثم باشند
و ساكنان بقاع مانع و متعرّض شوند و ّ
______________________________
جهت بيوه زنان درويش كه هر سال از براى ايشان پنبه بدهند تا مايه سازند از پانصد نفر بيوهزن هر يكى
را چهار من پنبه محلوج بدهند

عوض سبوى و كوزه كه غالمان و كنيزكانو كودكان بشكنند متول ّى امينى را در شهر تبريز نصب گرداند تا
هرگاه كه آن جماعت آب كشند و سبوى ايشان بشكند و از خداوندگان بترسند تحقيق كرده ،ايشانرا آن
امين عوض دهد (تاريخ مبارک غازاني ص 312 :به بعد)

------------------------

مشخصات مآخذ مربوط به اين فصل:
الكامل /عزيزالدين عليبن اثير ،ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس خليلي ،تهران ،مطبوعاتي علمي ،چاپ 1271

تاريخ جهانگشاى جوينى  /عالء الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد بن محمد جوينى ،تصحيح محمد قزوينى و
سيد شاهرخ موسويان ،تهران انتشارات دستان ،چاپ اول 1212

تاريخ گزيده /حمد هللا مستوفى ،تصحيح عبد الحسين نوايى ،امير کبير ،چاپ سوم 1261

سامانی دیگر در ادب و فرهنگ ایرانی

ali-tahmasbi.name

تاريخ مبارك غازانى /رشيد الدين فضل هللا همدانى ،ناشر :استفن اوستين ،چاپ  1410ميالدي ،هرتفرد

تحرير تاريخ وصاف /عبد المحمد آيتى ،ناشر :پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى ،چاپ سوم 1212

طبقات ناصرى  /منهاج سراج ،تحقيق وتصحيح عبدالحي حبيبي ،تهران ،دنياى كتاب ،چ اول1262 ،ش.

منتخب التواريخ معينى /معين الدين نطنزى ،مصحح :پروين استخرى ،انتشارات اساطير ،چاپ اول1212 ،

خاطرات ،رؤياها ،انديشهها /کارل گوستاو يونگ ،ترجمهي پروين فرامرزي ،نشر معاونت فرهنگي آستان قدس
رضوي ،چاپ اول1270 ،

ن نور)
( و ضمن تشکر از کتابخانهي آنالي ِ

