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Abstract
Entering Islamic territories in 616 AH, Mongols, led by Genghis Khan, caused outstanding
changes in social and political occasions. Political, social and economic outcomes of this
invasion were so highlighted that Islamic era in Iran is divided to two main times, i.e. pre and
post Mongol raid eras. Those changes were so effective that diverted many social manifestations
and basics of Iranian Islamic society. Of course, not all the changes could be causes by
Mongols’ invasion, and Mongols’ raid was one side of the coin. The other side of those changes
was made by Iranians themselves, no matter intentionally or by force, to keep their social lives.
All those changes, which caused basic movements in Iranian society, could be referred as
“Social Reversal” in Iran after Mongol invasion.
Iranian society showed three types of reactions to this social reversal: cooperation, silence and
opposition. Those who opposed had two approaches, i.e. Saver-oriented movements and Fatian
movements. Saver-oriented movements could be divided to three groups: Factitious Jalal-e-dins,
Factitious Mahdies and those who expected Abbasid Kalifah come back again and save them.
The three last mentioned saver-oriented movements all believed there will be a saver who will
appear and will save all from oppression and outrage and inequity and finally all of them failed
to turn into thorough movement due to lack of a coherent framed thought base and school. On
the other hand, Fatian movement, which enjoyed a cohesive rulebook and statute and was
backed by Iranian elites, could afford more effective successes and became one of the main
factors of Ilkhanid internal breakdown and then collapse.
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گونهشناسی نحوﮤ «تقابل» جاﻣﻌﮥ ایرانی پس از هجوم ﻣغول
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چكیده
مغوالن در سال 616ق1111/م و به رهبری چنگیزخان مغول ،وارد سرزمینهای شرقی بالد اسالمی شدند و در مناسبب
های اجتماعی و سیاسی این سرزمینها تغییرات عمدهای پدید آوردند .پیامدهای سیاسبی ،اقتابادی و اجتمباعی ه بوم
مغول بهگونهای بود که دورﮤ اسالمی تاریخ ایران را میتوان به پیش از مغول و پس از آن تقسیم کرد .این تغییرات چنبان
تأثیرگذار بود که بسیاری از مظاهر اجتماعی و بنیانهای جامﻌﮥ ایرانی را متحول کرد .البته تمامی تغییرات تنهبا از ه بوم
مغول ناشی نبود و این مسئله بخشی از ماجرا را تشکیل میداد و بخش دیگر مسئله ،تغییراتی بود که ایرانیها خود به آن
دس

زدند؛ چه اینکه آن را از سر آگاهی ان ام داده باشند یا از سبر اجببار ببرای ادامﮥ حیبات اجتمباعی .م مبوی ایبن

تغییرات ،تحوالتی اساسی را به وجود آورد که آن را باید «واژگونی اجتماعی» در ایران پس از مغول تﻌبیر کبرد .در قببال
این واژگونی اجتماعی ،جامﻌﮥ ایرانی سه رویکرد متفاوت از خود نشان داد :همکاری ،سکوت و تقابل .بهنظر میرسد آن
دسته از ایرانیها که به تقابل اقدام کردند و اعتراضهایی را ترتیب دادند در غالب دو رویکرد کلبی عﻌالیب

مبیکردنبد:

حرک های مبتنیبر تفکرهای من یگرایانه و عﻌالی های عتیان .حرک های من یگرایانه خود به سبه دسبته تقسبیم مبی
شدند :جاللالدینهای دروغین ،مهدیان دروغین و انتظار بازگش

خالع

عباسی .این سه گونﮥ متفاوت تنها در مﻌرعبی

نمونه و ماداق متفاوت بودند و درم موی ،هر سه جامﻌه را به این باور میرساند که شخای ظهور خواهد کرد و آنهبا
را از عالک

و ادبار ن ات خواهد داد .درهمین راستا ،چون این حرک ها نظام عکری مدونی نداشبتند ،درنهایب

موعب

نشدند بهصورت نهضتی عراگیر درآیند .در مقابل ،عتیان چون از نظامنامهها و مرامنامههای مدون بهبره مبیببرد و جبامﻌﮥ
نخبﮥ ایرانی از آنها پشتیبانی میکرد به موعقی های مؤثرتری دس

یاعب

و درنهایب  ،یکبی از عبواملی شبد کبه نظبام

ایلخانی را از درون مضمحل کرد.
واژههای کلیدی :عتیان ،من یگرایی ،تقابل ،مغوالن ،واژگونی طبقاتی
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مختلم ،عل

ﻣقدﻣه
در تاریخ ایران ،ظهور مغوالن را باید یکبی از مقباط

این همراهی و همکاری متفاوت بود.

 .1سکوت :بباور ببه قضباوقدر و حکبم محتبوم الهبی از

حساس تاریخی این سرزمین دانس  .مقطﻌی که بهطبور

مشخاههای اصلی اندیشﮥ ایرانیها در ایبن زمبان اسب

تقریبببی ،تمببام عرصببههببای حیببات سیاسببی ،اجتمبباعی،

که به ویژه صوعیان آن را ترویج میدادنبد .خالصبه بایبد

اقتاادی و نظامی آن را تح تبأثیر خبود قبرار داد .ایبن

گف

سکوت این بخش از اجتمای ،سکوتی آگاهانه ببود

تأثیر چنان عظیم بود که در عمل ،تباریخ ایبران را ببه دو

که در دل خود حاوی اعتراضی خاموش ببه «اهبدا » و

بخش پیش از مغول و پس از آن تقسیم کرد .مغبوالن در

«وسایل رسیدن به اهدا

ابتدای ه وم چنان برقآسا و هولناک حملبه کردنبد کبه

 .3تقابببل :امببا در کنببار دو واکببنش بکرشببده ،بخشببی از

جامﻌﮥ ایرانی جز تسبلیم و کبرنش در براببر آن چبارهای

اجتمای نیز به تقابل با مهاجمان و نظام سیاسبیاجتمباعی

نداش  .با این همه به چند عل  ،ازجملبه سیاسب هبای

جدید روی آوردند.

چنگیزخان و جانشبینانش و روشهبای جنگبی سبلطان

پذیرعتهشدﮤ اجتمای» بود.

در این بین ،مقالﮥ حاضر برآن اس

تا سومین واکنش

محمببد خوارزمشبباه و پببس از او سببلطانجبباللالببدین و

مردم ،یﻌنی «تقابل در مقابل مغبوالن» را واکباوی کنبد و

همچنین غیرمتمرکزبودن قدرت در ایران که بین خالعب

گونههای متﻌدد آن را بررسبی کنبد .گونبههبایی کبه در

و خوارزمشبباهیان و اسببماعیلیان تقسببیم مببیشببد ،عببت

غالب حرک های اجتماعی اعتراضی بروز مییاعب  .ببه

سراسری ایران چند دهه به طول ان امید.

عبارت دیگر ،مسئلﮥ اصلی این نوشبتار را بایبد شبناخ

اما در تمامی این دوران و تا پیش از تشکیل حکوم

گونههای مختلم حرک های اجتمباعی دانسب

کبه ببا

ایلخانی ،آنچه بر عضای عکری طبقههبای مختلبم مبردم

مهاجمان مغول به تقابل پرداختنبد و نیبز مشبابه هبا و

تأثیر گذاشته بود ،انفﻌالی بود که آنها را از ان ام تقابل در

تفاوتهای آنها و اینکه چرا این گروهها رویبهای غیبر از

مقابل مغوالن برحبذر مبیداشب  .ببا ایبن حبال ،هنبوز

همکاری و سکوت در پبیش گرعتنبد .هبر سبه واکبنش

شخای ها و حرک هایی بودنبد کبه ببا بهبرهگیبری از

بکرشده در طول حکوم

ایلخانی نیز ادامبه یاعب ؛ امبا

پشتوانﮥ عکبری خاصبی کبه در اعتقادهبای مبردم ریشبه

برای محدودکردن زمان بررسی و تﻌمیب پبژوهش ،تنهبا

مغوالن تالش میکردند .این

ایلخانبان در نظبر

داش  ،برای شکس

هیب

زمان ه وم مغول تا تشکیل حکومب

اعراد و جریانها تقابل با مغوالن را به شکلهای مختلبم

گرعته شده اس  .با ایبن حبال نباگزیر در برخبی مواقب

پیگیری میکردند .پیش از آنکه گونههبای مختلبم ایبن

برای رسیدن به تحلیل بهتر ،بایستی به زمان ایلخانان نیبز

تقابلها بررسی شود ،اشاره به این نکته بیمناسب

نیس

نیمنگاهی میشد..

که در قبال ه وم مغول ،ایرانیها سه رویکرد متفاوت در

اشاره به این نکته ضروری مینماید که پبیش از ایبن،

پیش گرعتند که در رویکرد تقابل ،تنهبا یکبی از واکبنش

در مناب و مراج تاریخی بهنحوﮤ تقابل جامﻌﮥ ایرانبی ببا

های سهگانﮥ زیر بوده اس :

ه وم مغول تاحدی اشاره شده اس ؛ برای مثال شبیرین

 .1همکاری :برخی رهبران اجتماعی و مذهبی و همچنین

بیانی در کتاب سهجلدی خبود و در کنبار انببوه مطالبب

سبببرمایهداران و صبببنﻌتگران و ثروتمنبببدان ،بیشبببترین

مفیدی کبه در بباب تباریخ مغبوالن در ایبران آورده ،در

همکاری را با مغوالن نشبان دادنبد .در میبان گبروههبای

گوشهوکنار به شیوﮤ این تقابلها و روش هریک از گبروه

گونهشناسی نحوﮤ «تقابل» جامﻌﮥ ایرانی پس از ه وم مغول 103

ها در پیگیبری ایبن هبد

اشباره کبرده اسب  .تنهبا در

الف .ﻣنجیگرایی

بخشی از کتاب ،به تاریخ سیاسی سالطین ایلخبان اشباره

من یگرایبی از نخسبتین گونبههبایی ببود کبه مبی

شده و بخش اعظمی از پژوهش ببه رواببا اجتمباعی و

توانس

روح تقاببل در براببر مغبوالن را در اندیشبه و

عرهنگی طبقههای مختلبم ببا عاتحبان اختاباف یاعتبه

عمل ایرانیان برانگیبزد .من بیگرایبی در جایگباه یبک

اس  .درواق بسیاری از مطالﻌههای مﻌاصر تباریخ ایبران

اندیشه ،و نه در حکم یک «عمل» ،میتوانس

عینفسبه

دورﮤ مغول ،بخشی از کار خود را به این امبر اختاباف

منشاء حرک هبای اجتمباعی عراوانبی شبود کبه البتبه

دادهاند.

نمودهببای متفبباوتی داش ب  .ظهببور جبباللالببدینهببای

در ایببن میببان بایببد از مطالﻌببههببای عبدالرسببول

دروغین ،مهدیان دروغین و بازگشب

ببه خالعب

سبه

خیراندیش نیز نام برد :مقالﮥ «شورش سل وقشاه سبلغری

نمود اصلی جریان من یگرایی ببود کبه در ایبن زمبان

علیه مغوالن و اندیشه او ببرای عببور از دریبای پبارس»

تسکینی بر دردهای عزایندﮤ مردم بود .مردم دوران پبس

که در اراﺋﮥ دادههای تحلیلی

از مغول دستاویزی میخواستند ولو دروغین تا مرهمبی

خود ،همین موضوی را بررسی کرده اس  .اما مهبمتبر از

باشد بر دردهایی که داشتند و به همین عل

تالش می

همه باید ببه کتباب تبازهمنتشرشبدﮤ خیرانبدیش ببا نبام

کردند از هر عامبل عکبری و نظبری بهبره برنبد تبا ببه

«عارسیان در برابر مغوالن» اشاره کرد .ایبن کتباب کبه در

اقدامات اعتراضی آنها مشروعی

بخشد .درواق  ،ببرای

سال  1311رونمایی شد ،تمرکز خبود را ببر ایبن مسبئله

ایرانیانی که منتظر من ی بودند چندان عرق نداش

یکی از مناب پژوهشی اس

قرار داده اس

ایبن

که آیا بهواق ایرانیان یا همان عارسبیان در

من ی ،جاللالدین باشد یا مهدی موعبود یبا خلیفبهای

برابر مغوالن الگویی تقدیرگرا در پیش گرعتنبد .نویسبندﮤ

جدید از خاندان عباسی .آنها کسی را میخواسبتند کبه

کتباب ضبمن نقبد ایببن برداشب  ،در کبل منکبر چنببین

بتواند عدال

را بازگرداند ،غرور ملی آنها را احیا کند و

تقدیرگرایی نمیشود؛ اما درم موی ،نتی ه میگیرد عشبار

آداب و سنن اسالمی را بازسازی کند .آداب و سننی که

همسایگان عارس و کشمکشهای قبدرتهبای کوچبک
محلی بسیار بیشتر از حمبالت مغبوالن اوضبای را ببرای

در حکوم

مغوالن بیارزش شده بود.

انتظار ظهور یک من ی نمیتوانس

به زمان و مکان

ساکنان این سرزمین دشوار میکرد و درنهایب  ،بسبتر را

خاصی اختااف داشته باشد؛ اما بهطور قطب در برهبه

مرکزی عراهم کرد..

هایی از زمان که میزان ببیعبدالتی و سبتم عزونبی مبی

برای سقوط دول

اعزون بر این باید از مقالﮥ حسین ایزدی نیز نبام ببرد؛

گرع  ،بیش از دیگر مواق برای التیام مردم سبتم دیبده

مغبول

مببؤثر بببود .دوران پببس از ه ببوم مغببول نیببز یکببی از

ها توجه کرده و ضمن برشمردن برخی از ایبن قیبامهبا،

اصلی ترین این زمان ها بود .در این دوران پرآشوب کبه

ساختار اجتماعی شکلگیری آنها را بررسی کبرده اسب .

ترس و ناامنی و ببیعبدالتی عراگیبر شبده ببود ،مبردم

با این همه آنچه مقالﮥ پیش رو را در مقایسه ببا پبژوهش

مایب دیدﮤ ایران که از بسیاری شاخاههای اجتمباعی

های پیشین ممتباز مبیکنبد ،تبالش ببرای اراﺋﮥ الگبویی

و عرهنگ و مذهب خبود را

مقالهای که به اصل من یگرایی در عار حاکمی

عراگیر تنها برای آن دسته از ایرانیانی اس
راه مقابله و تقابل در پیش گرعتند.

که ببا مغبوالن

ساقا شده بودند و هوی

در ورطﮥ نببابودی مببیدیدنببد بببه حربببههببا و اعببراد و
حرک های اجتماعی متﻌدد متوسل میشبدند تبا بلکبه
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ن ات خود را بازیابند و از زیر بار سبتم مغبول خبار

کنند که در روزگاری نزدیک یا دور ،عبور از این رنجها

شوند .بر همین اساس گروهها و اندیشههای مختلم در

ممکن میشود.

آن اخببتال هببای اساسببی

بنابراین ایبنگونبه مقابلبه را بایبد ببرای بخشبی از

ماببداق من ببی و شببناخ

ظهبور عبردی کبه

جامﻌﮥ ایرانی در برهههای مختلم تباریخ لحباظ کبرد.

ن اتشان دهد یکسان بودند .بر این اساس ظهور جبالل

این بخبش از جامﻌبه در هنگبامﮥ سبختی ،نخسب

ببه

الدینهای دروغین یبا ظهبور مهبدیهبای دروغبین یبا

صورت نظری برای خود طرحوارهای تدوین میکنبد و

داشتند؛ امبا تمبامی آنهبا در ماهیب

احیای خالع

عباسی را باید مابداقهبای متفباوتی از

مفهومی کلی ،یﻌنی «من یگرایی» ،دانس .

سپس براساس این طرحواره یا سامان عکری ،ببا وضب
نامطلوب مقابله میکند؛ اما چون عامل مشروعی بخش

البته باید توجه کرد در سابقﮥ تاریخی مردم ایران ایبن

اقداماتش ،یﻌنی همان سامان عکری ،ببهدرسبتی تبدوین

شیوﮤ تقابل وجود داشته اس  .در سه قرن نخستین که از

نشده اس

و بهدرستی

ظهور اسبالم و سبقوط آخبرین سلسلﮥ پادشباهان ایبران

حساب عِده و عُدﮤ خبود را ببه دسب

باستان میگذش  ،ایرانیانی که همچنان ببه بازگشب

ببه

دوران پیش از اسالم امید داشتند ،برای تقاببل ببا عاتحبان

درنهای

و با وض موجود سازگار نیس

نیباورده اسب ،

با اقبال عمبومی جامﻌبه مواجبه نمبی شبود و

سران ام با شکس

روبهرو میشود.

مسلمان ،حرک های من یگرایانﮥ چنبدی ان بام دادنبد.

به طور تقریبی ،در دوران پس از ه بوم مغبول نیبز

از ابومسبلم

بخشی از جامﻌه همین رویه را در پیش گرعتند .آنها نیز

یا به خونخواهی او شکل گرع  ،باید نمونههایی از ایبن

خود در قرنهای نخستین ظهبور اسبالم

قیامهای بومسلمیه ،قیامهایی را که ببهتبﻌیب
دس

همانند اسال

دانس ؛ مانند استابسیس ،المقن  ،سنباد ،بهآعریبد و

با ترتیببدادن یبک سبامان نظبری ،جباللالبدینهبای

امثببال آن (در ایببن خاببوف ر.ک :روی متحببده:1380 ،

دروغین و مهدیان دروغی و احیای خالع  ،به تقابل با

11/1؛ باسوث..)11/1 :1380 ،

مغوالن اقدام کردند؛ امبا چبون طبرحوارههبای آنهبا ببا

در بسببیاری از ایببن قیببامهببا ،روح شخاببی هببای
گذشته در قالب عردی خاف حلول میکرد .اعتقباد ببه

واقﻌی هبای جامﻌبه همخبوانی نداشب  ،درنهایب
شکس

ببا

مواجه شدند.

این حلول و تناسخ ،رعایا و اعراد ستمدیده یا اعرادی که

در ادامه ،نمونههبای مختلبم من بیگرایبی کبه در

استیالی قوم خارجی را برنمیتابیدنبد وامبیداشب

تبا

غالب سهگفتمان «جاللالدینهبای دروغبین»« ،مهبدیان

ضمن گردآمدن به دور این مدعیان ،امید به بازگش

به

ببا بکبر

دوران پیش از اسالم را در دل خود زنبده نگباه دارنبد.
تمامی این قیامها درنهای

با شکس

ماادی آنها بررسی خواهد شد.

مواجبه شبد؛ امبا

نفس شکلگیری این قیامها و تمایلِ بخشبی از جامﻌبه
بهسوی آنها متضمن این پیام اس

دروغین» و «احیای خالع

عباسی» بروز یاع

که مبردم در هنگبامﮥ

جاللالدینهای دروغین

.در دوران حملههای نخستین مغوالن ،آنها ببهدنببال

سختیها و ناچاریها دستاویزی مبیجوینبد کبه ببه آن

سلطان خوارزمشاه مناط را یکی پس از دیگری پشب

چنگ زنند تا حتی اگر بهلحاظ ظاهری موع نشدند ببه

سببر مببیگذاشببتند و از کشببتار و غببارت مببردم ابببایی

پیروزی برسند ،دس کم بهلحباظ بهنبی خبود را قبان

نداشببتند .محمببد خوارزمشبباه ببباوجود برخببورداری از
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نداشبتن برنامبهریبزی و تفکبر

عل  ،یاد و خاطرﮤ آن تا مدتها از یادها زدوده نشبد و

سپاهی گسترده ،به عل

صحی سیاسی و نظامی بهجای مقابله با نیروی مهباجم

تا آن ا پیش رع

که حتی جاللالدین بباوجود برخبی

شروی به عقبنشینی و عرار کرد و همبین امبر بسبتر را

سیاس های نادرستی که در پیش گرعب

برای پیشروی بیشتر مغوالن به درون خاک ایران عبراهم

 )111/1 :1371تا سالها و قرنها در حکم اسطورﮤ ملی

کرد .در این زمان ،مردم ایبران ببهشبدت ببه الگوهبای

ایرانیان مﻌرعی میشد.

(ر.ک :بیبانی،

1

قضبباوقدرگرایی اعتقبباد داشببتند و بببرآن بودنببد کببه

پس از این واقﻌه ،چنگیزخان خود عبازم جنبگ ببا

و تببالش و

جاللالدین شد و در درگیری که به وجود آمبد ،جبالل

تقدیرشببان پببیشتببر مشببخص شببده اسب
کوششببان در سرنوش ب

آنهببا تببأثیری نخواهببد داشب

(ر.ک :میرجﻌفری.)11 :1381 ،

الدین که راه عرار را مسدود میدید تنها و با اسب خبود
به رودخانﮥ سند زد و بهصبورت مﻌ بزهآسبایی ،در آن

امیدنداشببتن بببه آینببده و وجببود حببس یببأس و

سوی رود سند در هندوستان سالم بیرون آمد .در مدت

درماندگی کلبی کبه در میبان ایرانیبان آن زمبان وجبود

سلطان ،مردم بهواساﮥ همان آمبوزههبای من بی

داش ب  ،بببهطببور دقی ب بببا حببالتی منطب ب اس ب

غیب

کببه

گرایببی و الگوهببای بومسببلمیه کببه پیشببتر در ببباب آن

روانشناسببان از آن ببباعنوان «درمانببدگی آموختببهشببده»

صحب

او به سر بردند و منتظر

)( (Learned Helplessnessر.ک سببرایلو)78 :1383 ،

روزگاری بودند که دوباره قیام کنبد و انتقبام آنهبا را از

تﻌبیر میکنند .مفهبوم درمانبدگی آموختبهشبده مﻌبر

مغوالن بگیرد .در این دوران ،مردم شهرهای مختلم ببه

منفببیتببرین حال ب

شد ،در انتظار بازگش

«مفهببوم خببود» اس ب  .درمانببدگی

پش گرمی جاللالدین بر پادگانهای مغولی مسبتقر در

آموختهشده به این مسئله اشباره مبیکنبد کبه هبی گباه

شهرها می شوریدند؛ چنانکه گاهی مغوالن م ببور مبی

کوشش با پیشرع

مرتبا نیس  .اعرادی که این حالب

در آنها رشد می کند احساس میکنند هبر کباری ان بام
دهند موعقیتی به دس
اساس اس
نیس

نمیآورند .اعتقباد آنهبا ببر ایبن

کبه رویبدادها ببههبی وجبه در کنترلشبان

(ر.ک :سیم.)376 :1373 ،

شدند شهری را در چندین نوب

عت کنند« .هر شبهری

و هر دیهی را چند نوب

کشش و غارت کردند و سبال

ها آن تشویش برداش

و هنوز تا رستخیز ،اگر تبوال و

تناسل باشد ،غلبه مردم به عُشر آن بوده اس  ،نخواهد
رسید و آن اخبار از آثار اطالل و دمن توان شناخ

برای مردم جامﻌﮥ ایران این بهمﻌنبای قرارگبرعتن در
پایینترین مرحله از امیدواری و اطمینان به آینده ببود و

کبه

روزگار عمل خود بر ایوانهبا چگونبه نگاشبته اسب »
(جوینی.)71/1 :1381 ،

پیروزی جاللالبدین خوارزمشباه در جنبگ پبروان ببر

سران ام انتظارها به پایان رسبید و جباللالبدین ببا

نیروهببای مغببولی ،تنهببا خبببری بببود کببه در آن زمببان

و

تاحدودی مرهمی بر دردهای مبردم ببود .ایبن نببرد در
حکم نخستین و بهنوعی آخرین شکس

سپاهیانی که در هند جم کرده بود به ایران بازگش
با هد

شکس

مغوالن ،عملیات جنگی خود را آغباز

عمدﮤ مغوالن،

کرد؛ اما باوجود جنگهبای متبوالی ببهواساﮥ نداشبتن

کورسوی امیدی در دلهای مردم روشن کبرد و امکبان

طببرح و برنببامﮥ منسب م ،نداشببتن شببم سیاسببی قببوی،

مبارزه و حتی پیروزی بر این قوم مهاجم را زنبده نگبه

محروم بودن از پشتیبانیهبای الزم و مشبکالتی از ایبن

داش  .در چنین حالوهوایی ،این پیبروزی ببر جبامﻌﮥ

موع نشد کار چندانی از پبیش بببرد و

شکس خوردﮤ ایران تأثیر عمیقی گذاش

و ببه همبین

دس

درنهای

پس از جنگوگریزهای پیدرپبی ،سبران ام مغبوالن در
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مهدوی امین1311 ،؛ گفتنی اس

حملهای در نزدیکی دیباربکر سبپاهیان او را قلب وقمب

در میبان مسبلمانان 1

کردند .باوجوداین ،ببه خبود جباللالبدین دسب

پیبدا

دسته با نام های نسوخیه ،مسوخیه ،عسوخیه ،رسوخیه و

نکردند و از این زمان ،دیگر خبری از او به دس

نیامد

دسته ای دیگر به این اعتقاد باور داشبتند ر.ک :خمینبی،

و زنببدگی او و چگببونگی ادامﮥ حیبباتش در هالببهای از

 :1381بیل عنوان هر یبک از عبرق عبوق) ،طبرح ایبن

(جوینی .)110/1 :1381 ،همبین ابهبام

که دس کم بخشی از جامﻌﮥ ایرانی

ابهام قرار گرع
در سرنوش

او سرآغاز رشد و گسبترش اندیشبههبای

من یگرایانه در قالب جاللالدینهای دروغین شد.

احتمال ممکن اس

در عمل باور کرده بودند که روح جاللالدین در جسبم
برخی اعراد حلول کرده اس

تا از این راه انتقام دردها و

درواق در آن دوران سخ  ،جاللالدین خوارزمشاه

رنجهای آنها را بگیرد .شاهد این ادعا آموزههای برخبی

آخرین قهرمان ملی بود که مبردم ایبران مشباهده کبرده

از صوعیان شناخته شدﮤ قرنهای هشبتم و نهبم قمبری،

بودند ؛ درنتی ه در پی زنده نگه داشتن یاد و خباطرﮤ او

که ببه اعتقباد ببه تناسبخ

در ابهان خود بودند و باتوجه به غیب

چندسبالﮥ او در

سالهای پیش ،همان ه رت اجباریاش به هندوسبتان،
این امید کارگر اعتاد کبه او روزی بازخواهبد گشب
دوباره ایران را از دس

و

مانند حروعیه و نقطویه ،اس

متهم شدهاند .این اندیشه مبی توانسب

موتبور محبرک

مناسبی باشد تا مردم را به اعتقباد ببه بازگشب

جبالل

الدین ،چه خود او و چه روح مت سد او ،ترغیب کند.

مغوالن ن بات خواهبد داد .تبا

با این حال ،نخستین قیام یا تحرک اجتماعی کبه ببا

مدت ها بﻌد ،اعبرادی کبه قابد قیبام یبا تحرکبی ضبد

در زمبان

نام خرو م دد جاللالدین به وقوی پیوس

اوگتایخان و در محدودﮤ اسپیدار خراسان بود

مغوالن داشتند با ادعای اینکه جاللالدین خوارزمشاهاند

حاکمی

یا روح جاللالبدین در آنهبا حلبول پیبدا کبرده اسب ،

که بهسرع

نیروی مردمی گرد خود جم میکردند .بهنظر میرسبد

زمان جنتمور ،در جایگاه حاکم مغولی ایران ،ببهواساﮥ

هرچند برخی مناب مﻌتبر از ابهام در سران ام کار جالل

متوجه شد که

نیز در میان مردم گسبترش یاعب  .در ایبن

آنکه بهشخاه جاللالدین را می شناخ

الدین گفتهاند (جوینی )110/1 :1381 ،و عارغ از اینکبه

آن عرد ادعای کذب کرده اس

آیا نظر نسوی مبنیبر کشته شدن جاللالدین ببه دسب

شورش او پایبان داد (جبوینی111/1 :1381 ،و .)113از

کُردی ناشناخته صحی اس

(نسبوی )180 :1311 ،یبا

و با عرسبتادن نیبرو ببه

بلواهای دیگری که با نام جاللالدین به وقبوی پیوسب

دیدگاههبای مغبایر آن (درببارﮤ نقبد دیبدگاه نسبوی و

در زمان منگو قباآن و در کرمبان و در نزدیکبی مناقﮥ

بررسی دیدگاههای دیگبر ر.ک :عرخبی ،)1316 ،شباید

کون و ماهان بود .این ادعا را شخای به نام «شبیخداد»

کبه ببرای مبردم بهتبر و

جباللالبدین حضبور

بتوان این گونبه نتی به گرعب

امیدوارانه تر آن بود که دروغ زندهبودن جباللالبدین را
بپذیرند و از آن الهام بگیرند تا راس

کشتهشدن او را!

مطرح کرد که سالها در خبدم
داش ب

و از ویژگببیهببای او آگبباهی داش ب  .شببیخداد

بهسرع

موع شد عالوهببر مبردم روسبتاها ،در خبود

در این میان چهبسا نگاه ایرانیان به الگوهای تناسبخ

شهر کرمان نیز طرعدارانی گرد آورد و اموال بسیاری به

و حلول که شاید از سرزمینهای شبهقارﮤ هند اخذ شده

دس

آورد؛ اما عمال حکومتی که دریاعته بودنبد «ایبن

بود ،در نگاه مردم تبأثیر گذاشبته باشبد .اگرچبه اصبل

ناﺋره عتنبه عظبیم توانبد ببود» (تتبوی)3111/6 :1381 ،

مسئلﮥ تناسخ در میان آراء متکلمان بیشترِ عبرق اسبالمی

بهشتاب به جنگ با او رعتند و موع شدند این غاﺋلبه را

مطرود اس

(دربارﮤ آراء مسلمانان در باب تناسخ ر.ک:

پایان دهند.
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پس از این دو واقﻌه ،در مناب از عرو م دد جبالل

کنند و براساس همین دلخوشی ،ظلم و سبتم مغبوالن را

نمبیشبود و

تحمل میکردند؛ چون عکر میکردند روزی سلطان عادل

مبیشبود،

مسلمان بازمیگردد و انتقام آنها را از کفار مغول میگیرد.

ایلخبانی و در

این اندیشه ،امیدی ریشهدار بود که مابادی دوگبانﮥ

زمببان قبباآنهببای بببزرو مغببول ،بببین سببالهببای

بکرشده تنها نمودهای بروزیاعتﮥ آن میتوانس

باشد؛ در

616تا611ق1111/تا1116م ،مطرح بود که امیران مغبولی

غیر این صورت ،من یگرایی در قالب جاللالبدینهبای

ایران را اداره میکردند؛ یﻌنبی دورانبی کبه هنبوز یباد و

دروغین بیش از این دو حرک

در جبامﻌﮥ ایرانبی ای باد

خاطرﮤ جاللالدین و مقاوم های او در بهن مردم زنبده

روحیه و امید ،هرچند کابب ،کرده بود .با این حال بایبد

او و بیرونراندن مغبوالن از

ظهبور جباللالبدینهبا ببرای

او صحب

الدین و ادعایی مبنیبر بازگش

چنانکه از زمان وقوی این دو رویداد برداشب
اینگونه ادعاها پیش از تشبکیل حکومب

بود و هنوز مردم به بازگش

توجه کرد در کنار ظرعی

کشور خود امید داشتند .امیدی که ببا لشکرکشبی م بدد

سامان مبارزه ،این موضوی برخبی سوءاسبتفادههبا را نیبز

ایلخانی ببه یبأس تببدیل

موجب میشد؛ چنانکه براساس ادعبای منباب (جبوینی،

شد و برای کسانیکبه قابد مببارزه ببا ه بوم مغبول را

111/1 :1381و113؛ تتوی )3111/6 :1381 ،هبم جبالل

جباللالبدین دیگبر وسبیلهای

الدین دروغین اسپیدار و هم جاللالدین دروغین کبون و

مناسب تلقی نمیشد .اینکبه در دورههبای بﻌبدی کمتبر

ماهان خود به کذببودن ادعایشان باور داشتند و در ایبن

نشانی از جاللالدینهای دروغبین مشباهده مبیشبود و

میان قاد داشتند از اوضای و اعتقادات مردم بهرهببرداری

هوالکوخان و تشکیل حکوم
داشتند ،ادعبای بازگشب

بیشتر از مفهوم عامتر مهدوی
اس

اسبتفاده مبیشبود دلیلبی

کنند.

بر اینکه دیگر ادعبای جباللالبدینببودن در مبردم

کارگر نمیاعتاد و موجبات همراهی آنهبا را عبراهم نمبی
کرد؛ زیبرا در ایبن زمبان مبردم ببه بازگشب

ﻣهدیهای دروغین

گرایش مردم به مهدیان دروغین از دیگر ماداقهای

او امیبدی

عمدﮤ من یگرایی در سالهای پس از حملﮥ مغول بود.

نداشتند..
باید توجه کرد در این سالهبا نمونبههبایی از ظهبور

در این زمان ،اندیشﮥ ظهور امام غایب شیﻌیان ازجمله

جاللالدین کمتﻌداد اس ؛ اما اندیشﮥ ظهور جباللالبدین

اصلیترین آبشخورهای من یگرایی شمرده میشد .در

و امیدی که از این راه حاصل میشد تنهبا ببه همبین دو

دوران ه وم مغول ،در میان شیﻌه روای هایی دس به

اجتماعی محدود نشد .مردم این زمان سالهبا ببا

میشد که احادیث آخرالزمانی را با حال و روز آن

حرک

دس

اندیشﮥ ظهور دوبارﮤ جاللالدین خوش بودند و آن را در

دوران منطب میدانس  .درواق  ،م موعهای از احادیث

حکم مخدری برای تسکین دردهای خبود مبیدانسبتند.

آخرالزمانی جوام حدیثی شیﻌه از انتظار ظهور مهدی

چهبسا حرک هایی را شبروی مبیکردنبد و در دل خبود

میکرد که جهان پر از ظلم و

امید داشتند تا این حرکتشان به ظهور دوبارﮤ جاللالبدین

پس از دورانی حمای
جور شده اس

و ماداق آن را روزگار مغول می

جباللالبدین را عقبا

دانس ؛ برای مثال گفتﮥ سیدبنطاووس که میگوید:

نباید در همین دو نمونﮥ بکرشده جس وجو کرد .مبردم

«.پیروزى ایلخان را از اخبار اجداد خویش اﺋمه اثنىعشر

نمبیخواسبتند مبرو او را بباور

مخاوصاً امیرالمؤمنین على علیهالسالم شنیدهایم» (آیتی،

بین امد؛ درواق  ،اندیشﮥ بازگشب
تا جاییکه امکان داش
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 .)11 :1383این مسئله شیﻌیان را به این نتی ه رسانده
بود که در برههای از آخرالزمان قرار دارند که با ظهور
مهدی(عج) مااد

اقدام بﻌدی که در پیشروی این قیبام نقبش مبؤثری
داش

این بود کبه یکبی از دانشبمندان بخبارا ،ببه نبام

خواهد بود؛ بنابراین بهواساﮥ نقص

شمس الدین مح وبی ،نشانههای من ی آخرالزمان را به

های عراوانی که در عرصﮥ اجتماعی برای رعایا وجود

داد (جببوینی86/1 :1381 ،؛ خوانببدمیر،

داش
ح

تببارابی نسببب

آنها به این نتی ه رسیده بودند همزمان با اینکه

78/3 :1380؛ درباره تحلیل نقش او در قیام تارابی ر.ک:

میگیرند ،برای ظهور امام

بایمب ب اُ 118 : 1378 ،و .)101از سبببوی دیگبببر در

خود را از حکوم

غایب(عج) نیز زمینهسازی میکنند .این نوی برداش

جریان مبارزه با مغوالن ،ترس آنها از نیروهای عرازمینی

موجب بروز جنبشهایی ازسوی شیﻌیان شد.

به برخورد محتاطانه با محمود تارابی من ر شده ببود و

با این توصیم ،اندیشﮥ مبتنبیببر مهبدیگرایبی نیبز،

میکرد.

همین عامل اندیشﮥ مهدیبودن او را تقوی

همانند جاللالدینهای دروغین ،ببیش از آنکبه تنهبا ببه

مغوالن از نیروهای نامرﺋی که در اختیار پریبداران و

اجتماعی تحولخواهانه محدود شبود نشبان

پریخوانان و جنگیران بودند بهشبدت واهمبه داشبتند

چند حرک

دهندﮤ خواستههای عمومی مردم ایران پس از مغول ببود.

(میرجﻌفری )101 :1381 ،و چنانکه در مناب آمده اس

مردم خواهان ظهور مهدی بودند تا ظلمهبا و سبتمهبا و

مشهور بود تبارابی از چنبین قبدرتهبایی بهبرﮤ کباعی

بدع ها و ناراستیهبا را اصبالح کنبد و در ایبن میبان،

داشته اسب ؛ ببرای مثبال مبردم مﻌتقبد بودنبد همیشبه

اعرادی که از این خواستﮥ عمومی بهبرهببرداری کردنبد و

لشکری بسیار از پریان او را یاری میکنند .خودش مبی

خود را باعنوان «مهدی» مﻌرعی کردند ،تنها بروزی از این

گف « :لشکر مبن یکبی از بنبیآدم ظاهرسب

و یکبی

اندیشﮥ کلی من یگرایی بودند.

مخفی از جنود سماوی کبه در هبوا طیبران مبیکننبد و

قیام محمود تارابی در سال 636ق1131/م ،یﻌنی حبد

حزب جنیان که در زمین میروند و اکنون آن را نیز ببر

ایلخبانی ،در

شما ظاهر کبنم؛ در آسبمان و زمبین نگریبد تبا برهبان

تاراب در نزدیکی بخارا ازجمله حرک هایی ببود کبه ببا

دعوی شاهد کنید .خواف مﻌتقدان مینگریستند و مبی

و منباب در حکبم

آنک عالن جای در لباس سبز و بهمبان جبای در

عاصل ه وم مغوالن تبا تشبکیل حکومب
این پشتوانﮥ عکری به وقبوی پیوسب

نخستین قیام این زمان ،با رنگوبوی مهبدوی

از آن یباد

کردهاند .در این زمان که ماوراءالنهر و منباط اطبرا

آن

گف

پوشش سبپید مبیپرنبد عبوام نیبز مواعقب
هرکس که میگف

نمودنبد و

نمیبینم به زخبم چبوب او را بینبا

را محمود یلوا و پسبرش مسبﻌود اداره مبیکردنبد ،در

میکردند و دیگر میگف

تاراب شخای که ادعای «پریداری» و ارتباط ببا اجنبه و

سالح میعرستد .در اثنای این از جانب شیراز بازرگبانی

ارواح را داش  ،با اراﺋﮥ مﻌ زاتی همچون شفادادن چنبد

رسید و چهار خروار شمشیر آورد .بﻌبد از ایبن عبت و

بیمار ،با توجه به روحیات مردم که هرگونه اقدام خبال

ظفر عوام را هی شک نماند و آن آدینه خطبه سبلطن

عادت را به حکم مﻌ زه میدیدنبد ،طرعبداری گسبتردﮤ

به نام او خواندند» (جوینی.)81/1 :1381 ،

که ح تﻌبالی مبا را از غیبب

مردم را کسب کرد .او به پایگاه و مل أ امنی برای اقشبار

درنتی ه ،این قیام را باید م موعهای از اندیشههبای

جامﻌﮥ تباراب و بخبارا تببدیل شبد

مذهبی ،همچون ظهبور من بی و مهبدی آخرالزمبان و

درمانده و عرودس

(جوینی.)81/1 :1381 ،

کرامات ناشی از اندیشﮥ صوعیانه دانس

کبه اعتقبادات

گونهشناسی نحوﮤ «تقابل» جامﻌﮥ ایرانی پس از ه وم مغول 101

خراعی مغوالن که از اندیشههای بودایی و دیبن شبمنی

کردند و اعراد تبارابی ببهعلب

آنهببا برگرعتببه بببود نیببز در گسببترش آن تببأثیر بسببزایی

مؤدیان مالیاتی آنها داشتند ،نزدیک دههزار نفبر از آنهبا را

این قیبام در ابتبدا ببا

به قتل رساندند (جوینی .)81/1 :1381 ،با این حال خود

رنگوبویی مذهبی شبروی شبد؛ امبا در ادامﮥ گسبترش

تارابی هم در این درگیری کشته شد و حرکتش در همین

خود و زمانیکه محمود تارابی و پیروانش موع شبدند

جا خاتمه یاع  .اینکه جوینی تأکید مبیکنبد در جریبان

داش  .به عبارت دیگر باید گف

بر شهر بخارا دس

پیدا کننبد از مهبدیگرایبی خببری

نفرتبی کبه از مغبوالن و

این حملهها ،مؤدیبان مالیباتی مغبول و اعیبان و اشبرا

نبود و بیشتر در زمینﮥ اصالحات اقتابادی و مقابلبه ببا

بیشترین آسیب را از پیروان تبارابی دیدنبد ،شباید مؤیبد

سرمایه داران رشد کبرد .بیشبترِ اعبرادی کبه در اطبرا

انگیزههای اقتاادی قیامکنندگان باشبد .از سبوی دیگبر،

تارابی جم شده بودنبد از میبان پیشبهوران و طبقبات
عرودسبب

جامﻌببه و از میببان روسببتاییهببایی بودنببد

بهعل

آنکه در جریان جنگ مذکور جسد تبارابی یاعب

نشد اعتقاد به اینکه او غیب

در میبان مبردم

کرده اسب

(جوینی )88/1 :1381 ،که از کشتار بیرحمانﮥ مغبوالن

تقوی

جان سالم ببه در ببرده بودنبد .ایبن اعبراد کبه اعیبان و

یابد که درنهای  ،مغوالن با ارسال سبپاهی عظبیم موعب

را تقوی کنندﮤ ظلم و ستم مغبوالن ببه حسباب

شدند این قیام را سرکوب کنند (جوینی.)81/1 :1381 ،

اشرا

می آوردند ،ببرای قیبام ضبد ایشبان ببه دنببال جرقبه و
محرکی بودند و محمود تارابی همان محرک بود..

شد و موجب شد قیام به رهبری برادران او ادامبه

درس

یک سال پس از قیام تبارابی ،یﻌنبی در سبال

637ق1110/م ،در همان مناقﮥ بخارا عرد دیگری به نبام

پس به این ترتیب قیام تارابی را مبیتبوان ایبنگونبه

ابوالکرام دارانی یا درانی یا دراﺋی با بهرهگیری از اوضبای

تفسیرکرد که با وجود آنکبه از تﻌبابیر و مفباهیم مبذهبی

موع شد دوباره مردم بخارا را دور خبود جمب کنبد .او

برای توجیه قیام استفاده میکبرد ،انگیبزههبای اقتابادی

همانند تارابی با ان ام جادو و کارهای اع بازانگیز مبردم

او را تشبکیل مبیداد .او ببرای نشبان

منطقه را گبرد آورد .پیبروانش ببهصبورت رسبمی او را

آن و همچنین حفظ پیبروانش،

باعنوان مهدی خطاب میکردند و به همین واسبطه بایبد

به غارت اموال ثروتمندان و بزرگان بخبارا دسبتور داد و

در عابر مغبول

مایﮥ اصلی حرک

دادن قدرت خود و تثبی

از این رهگذر ،به غنباﺋم درخبور تبوجهی دسب

یاعب

او را نخستین مدعی رسبمی مهبدوی

دانس  .در اعتقبادات مبذهبی ایبن قیبام و قیبام تبارابی

(جوینی .)81/1 :1381 ،ببه ایبن ترتیبب ،او موعب شبد

نزدیکیهای عراوانی دیده میشود؛ چنانکه هر دو قیبام از

مردمی را که در اثر حملههای مغول در عقبر و تنگدسبتی

مﻌ زه در حکم نخستین راه برای جبذب مبردم اسبتفاده

به سر میبردند به ادامﮥ زندگی و پیروزی و از بین ببردن

میکردند و سپس با بهرهگیری از اعتقاد به ظهور من بی،

اقتابادی و اجتمباعی و همچنبین

مبیزدنبد و

ظالم و ای اد عبدال

روانی امیدوار کنبد .ایبن اقبدام تبارابی من بر ببه

امنی

پیوستن بزرگان و اعیان و اشرا

بخارا به مغوالن شبد و

انگیزﮤ اقتاادی مبارزه را قویتر کرد.
درنهای  ،در جریان جنگی که میان دو طر
بهعل

به گسترش عﻌالی

خود در میان مردم دس

پیروان خود را به جنگ بدون سبالح و جوشبن دعبوت
میکردند (ابنعوطی1111 ،ق.)108 :
ابوالکرام نیز همانند محمود تبارابی ببرای نشباندادن

رخ داد

برخاستن طوعان بهنف لشکر تارابی ،مغوالن عبرار

قدرت خود و تقوی

بنیﮥ مالی و اقتاادی قیام ،ببه قتبل

عام اقلی های مذهبی یهود و ناارای بخارا و اطرا

آن
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و غارت اموال آنها عرمبان داد و ایبن نخسبتین دسبتوری

اندیشﮥ مهدوی

بود که صادر کرد .بهنظر میرسد او این اقدام را ببهعلب

عﻌال در حوزﮤ عملی قادر نبودنبد از ایبن عضبا ببه دور

تأثیرگذاری در روند جذب پیروان بیشبتر پیگیبری کبرد.
درنهای

او نیز به همراه یارانش در میان سبپاهیان مغبول

محاصره شد و به قتل رسید (ابنعوطی1111 ،ق.)108 :
در تحلیل کلی این دو قیام که به عاصلﮥ یک سال در
یک منطقه پیروان تاحدودی چشمگیر را به خود جذب
کردند باید گف

پیش از حملﮥ مغول ،بخبارا از منباط

پر شده ببود ،شبیﻌیان در نقبش گبروه

باشند؛ درنتی ه ،نهای

تبالش خبود را ببرای برقبراری

تشریفات و مراسمهبای مبذهبی کبه موضبوی انتظبار و
اعتقباد بببه آمببدن امبام دوازدهمشببان ،مهببدی (عببج) را
تقوی

می کرد به کار می بستند تا از این راه روحیﮥ امید

به آینبده را در مبردم زنبده نگبه دارنبد .در ایبن میبان،
منطقه های شیﻌه نشینی همچون کاشان (یاقوت حمبوی،

حاصلخیز و آباد ایران بود؛ امبا ببا شبروی تهباجمهبای

1111م )116/1 :یببا شببهر حلببه در عببراق عببرب (ابببن

مغوالن از نخستین شهرهایی بود که با نیروهای مهباجم

بطوطه 1)171/1 :1370 ،ببا مراسبمی مشبابه ،ببا ان بام

روبهرو شد و در مقایسه با دیگر مناط آسیب بیشبتری

تشبریفات خاصببی ،در بیببرون از دروازههبای شببهر بببه

را متحمل شد .این سرزمین که پس از ه بوم مغبول از

استقبال امام خود میرعتند تا در زمان ظهور میزبان قبدم

نظر انسانی و اقتاادی و هویتی با بحران روبه رو شبده

های او باشند .گزارش اببنبطوطبه ببه دورانبی پبس از

بود ،برای بروز جنبشهایی که خواهان مبارزه با ظلبم و

زمان مدنظر این مقاله مربوط اس ؛ اما بهراحتی میتوان

بیعدالتی بودند ،منطقهای مساعد به حساب میآمبد .در

غالبب شبیﻌه داشبتند

این مناط  ،عدال

و امنی

بهشدت آسیب دیده ببود و

مناع اقتاادی مردم نیز اگر نگوییم با نکس کلی همراه
شده بود ،بهطور قط به ضﻌیمترین حد بازدهی رسیده
بود .به همین عل

هم تارابی و هبم اببوالکرام نخسب

حدس زد شهرهایی که جمﻌیب

همین اعتقادها را در زمان مدنظر پیگیری میکردند.
پس از تشکیل دولب

ایلخبانی نیبز اعبراد بسبیاری

انببدیشﮥ مهببدیگرایببی را ادامببه دادنببد و حرک ب هببای
اجتماعی گستردهای با این شﻌار به وقبوی پیوسب  .در

برپببایﮥ انببدیشﮥ مهببدوی  ،باورهببای مببذهبی مببردم را

این دوره ،کسانی که ادعای نیاب

تحریک کردند و سپس به بهرهبرداریهبای اقتابادی و

داشتند یا خود مدعی مهدوی

از بین بردن سرمایهداران روی آوردند.
در این میان ،نکتﮥ جالب ایبن اسب

شدند .حرک
کبه توجبه ببه

حکومب

امبام غایبب شبیﻌه را
بودند بسبیار یاعب

مبی

ابوصال حلی و احمبد شبامی در دوران

ارغببون (ابببنعببوطی1111 ،ق ،)303 :موسببی

ظهور مهدی ازجمله اعتقادهای اصلی شیﻌیان اس ؛ امبا

کردستانی در سال 707ق1308/م که بنا به گفته کاشبانی

مشخای زیر لوای ظهور مهبدی

نهبباد» (کاشببانی76 :1381 ،؛

در این دوران ،حرک

«اسبباس دعببوی مهببدوی

به شیﻌیان منسبوب نشبده اسب  .تنهبا اببنبطوطبه ببه

تتوی ،)1313/7 :1381 ،قیام قاضی شر البدیناببراهیم

رعتارهایی از مردم کاشان و حله در اواخر دورﮤ ایلخانی

در شبببیراز (وصبببا الحضبببره )130 :1338 ،و نیبببز

اشاره میکند کبه نشباندهنبدﮤ اعتقباد عمیب مبردم ببه

تالش های امیر تیمورتباش در محبدودﮤ آسبیای صبغیر

مهدی در آیندهای نزدیک اس  .اعتقبادی کبه

(آقسرایی ،بیتا177 :و )178ازجمله نمونبههبای دیگبر

در دل خود رضای نداشتن از وضب موجبود و تبالش

من بیگرایبی در غالبب مهبدوی

بودنبد کبه چبون از

برای اصالح آن را زیبر لبوای مهبدی نشبان مبیدهبد.

محدودﮤ زمانی مطالﻌاتی این سطور خار اس

درواق  ،درحالیکه عضبای مبذهبی آن زمبان جامﻌبه از

صورت گذرا به آنها اشاره شد.

بازگش

تنها ببه
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با این همه ،عراوانی قیام مهدیان دروغین در قیاس با

قاضی شر البدین و امیبر تیمورتباش را بایبد از دستﮥ

قیام جاللالدینهای دروغبین مؤیبد چنبد نکتبه اسب :

کبه از

نخس

اینکه مردم بهصورت طبیﻌی قبادر نبودنبد بباور

رهبران مذهبی و رهبران نظبامی جامﻌبه دانسب

تودههای پایین نبودنبد (وصبا الحضبره.)111 :1338 ،

کنند جاللالدین بیشتر از حد مﻌمول عمر داشته باشبد؛

در قیام تارابی نیز برخی اعراد متنفبذ و صباحبشبوک

بنابراین خودبه خود قیامهای مربوط ببه او تنهبا در نیمﮥ

شهر بخارا اعمال نفوب کردند و مردم را به ایبن حرکب

دوم قرن هفتم قمری ردیابی مبیشبود .ببرخال

قیبام

دعوت کردند.

مهدیان دروغین کبه کبل دوران مغبوالن و ایلخانبان را
دربرمیگیرد .دوم اینکبه ببهنظبر مبی رسبد باتوجبه ببه

بازگشت خالفت

امید به بازگش

عزونببیگببرعتن انببدیشﮥ شببیﻌه و بیشترشببدن جمﻌی ب
شیﻌیان ،اندیشﮥ مهدوی

در مقایسه با اندیشﮥ بازگشب

یک اسطوره ببه جباللالبدینهبای

دروغین یا مهدیان دروغین اختااف نداشب

و مبردم

جاللالدینهای دروغین ،بستر مناسبتبری ببرای قیبام

از هر عاملی میتوانستند بهره ببرند تا بلکبه امیبد نیمبه

بود؛ سوم اینکه در دل اعتقباد ببه مهبدی تبا اعتقباد ببه

جانی بیابند و به اصالح امور دل ببندند .امید ببه اینکبه

بازگش

جاللالدین ،مایههبای عبراوانتبری از عبدال

دستی غیبی به ناگاه از ناک اآبادی به درآید و مردم ظلم

و همین عل ها باعث شد تﻌداد و

کشیده را با تمام توان یاری کند و بساط ظلم و جبور و

گسترﮤ زمانی قیام مهدیان دروغبین از تﻌبداد و گسبترﮤ

ستم را برچیند در تمام دقای زندگی مردم جای گرعتبه

زمانی قیامهای مرببوط ببه جباللالبدینهبای دروغبین

بود .از دیگر ماداقهای این اعتقاد امیبد ببه بازگشب

باوری وجود داش

خالع

بیشتر باشد..

و احیای م دد عظم

و م بد خلفبا ببود کبه

امببا نکتﮥ مشببترک هببر دو همراهببی روسببتاییان و

باید به آن اشاره کرد .این اعتقاد که به ویژه در میان اهل

قشرهای آسیبدیدﮤ جامﻌه با این قیامها بود .در تمبامی

سن

بر این اصل بنیان شبده ببود

این قیامها نیروی انسبانی از ضبﻌیمتبرین بخبشهبای

که زمبین هبی گباه از خلیفﮥ رسبول خبدا(ف) خبالی

جامﻌه تشکیل می شبد؛ چبه اینکبه در بسبیاری از ایبن

نخواهد شد؛ بنابراین تالش مبیشبد تاحبد امکبان ایبن

قیام ها رهبران قیام نیز ازجمله همین طبقات بودند .بدنﮥ

دیدگاه عینی

یاببد .انتخباب یکبی از اعقباب خلفبای

اصلی سپاهیان شورشی را روستاییان ،عناصر عاقد طبقه،

عباسی به نام ابوالقاسم احمد و ببا لقبب المستنابر ببه

ظهور ویژهای داش

3

زحمتکشان و در کل ستمدیدگانی تشکیل میدادند کبه

خالع

در طول سالها موع نشده بودنبد ببه کمتبرین حقبوق

سببال 611ق1161/م سببلطان بیبببرس ،حبباکم مملببوک

یابند .آنهبا عبارغ از انتظبار موعب شبدن یبا

ماری ،با این اقدام تالش کرد بیشترین بهره را ببرد؛ به

در این حرکب هبای

را بهصورت اسمی احیا کرد

خود دس

موع نشدن این شورشها ،شرک
اعتراضی اجتماعی را غنیم

میشبمردند تبا مگبر ایبن

در مار بهترین مثال در ایبن زمینبه اسب  .در

این صورت که هم خالع

و هم کوشش کرد مسلمانان اهل سن

ایبران را نیبز ببا

رهگذر جبران خسارت سالها ظلم و ستمی باشبد کبه

خود همراه کند و از ایبن راه آنهبا را امیبدوار کبرد کبه

بر آنها رعته بود (ایزدی.)67 : 1311 ،

باالخره روزی خلیفهشان از مار برمبیخیبزد و بسباط

با این حال این مسئله استثناهایی نیز داش ؛ چنانکه

ظلم مغوالن را برمیچیند..
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درواق عارغ از اینکه ادامﮥ خالع

عباسیان در مار

در زمینﮥ عتوت دارد ،خود در جایگاه بزرو عتیان زمبان

مﻌر

این نکتﮥ اساسبی

شناخته میشدند یا مانند موالنبا کبه ببا خانبدان چلببی

قادر نبودند زنبدگی خبود را ببدون

هم پیمان شد ،با ان منهای عتوت ارتباط بسیار نزدیکی

موقم بود یا خیر ،این حرک
که اهل سن

اس

خلیفه ای تﻌریم کنند که حاعظ و نگهبان دین و دنیبای

داشتند .به عبارت رساتر ،تابو

آنها باشد .آنها یباد گرعتبه بودنبد ازجملبه وظیفبههبای

آرمانی خود همواره خواهان ساختن انسبانی آرمبانی و

خلیفه پاسداری از حدود و ثغور اسالم و تأمین عبدال

آسمانی بود؛ درحالیکه عتوت با در پیش گرعتن اخالق،

و امنی

رعایاس

حال که نظام خالع

ببا تﻌبالیم و مﻌبار

(قادری 73 :1383 ،به بﻌد)؛ بنبابراین

و نه مﻌرع  ،در پی ساختن اجتمباعی الیب و درخبور

نابود شده بود تبالش مبیکردنبد

انسانی زمینی بود .تاو  ،انسانی آرمبانی را آرزو مبی

را احیبا

کرد و عتوت ،جامﻌهای آرمانی را برای تمامی انسبانهبا

حتی بهصورت صوری هم شده اس
کنند؛ چه اینکه در احیای خالع

خالعب

احیای غبرور و آداب

و سنن خود را میدیدند و با امید به بازگشب

خلیفبه،

امید خود را برای دنیایی بهتر تداوم میبخشیدند.
ب .فتوت
دومین گونﮥ اصلی تقابل با مغوالن را بایبد حرکب
های اجتماعی عتیان دانس  .حرکتبی کبه در سبالهبای

در نظر میگرع .
بنابر این مقدمه ،حرک

اجتماعی عتیان را ببرخال

صوعیان باید نمونهای از مبارزههای عﻌال جبامﻌﮥ ایبران
عهد مغبول ببه حسباب آورد .ببرخال

صبوعیه ،آنهبا

گوشه نشینی نمبی کردنبد؛ بلکبه ببهعلب

روحیبههبای

پهلوانی و عیاری ،خود را مداع مظلبوم و مقاببل ظبالم
میدیدند..

پیش از ه وم مغول بیشبترین نقبشهبای اجتمباعی را

با این حال عتوت نیز مانند تابو  ،سلسبله اسبناد

ایلخبانی

خود را به امبامعلبی(ی) مبیرسباند و ایشبان را «عتبای

نزدیک میشد ،نقشها کمرنگتر و کمرنگتر مبیشبد.

مطل » میدانسب ؛ بنبابراین همبواره در پبی آن بودنبد

و عتببوت ریشببهای تاحببدودی واحببد

علی(ی) را حتی بهصورت ظاهری و صبوری در

برعهده داش
درکببل ،تاببو

و هرچه بهسبوی پایبان دولب

عدال

1

داشتند؛ اما دسب کبم در زمبان ایلخانبان ،اصبلیتبرین

جامﻌببه تببرویج دهنببد (کاشببانی .)130 :1361 ،همببین

تفاوت بین این دو جریبان عظبیم اجتمباعی را بایبد در

روحیﮥ آنها باعث ای اد شورش هبا و قیبامهبای متﻌبدد

نوی نگاه آنها ببه اجتمبای تﻌریبم کبرد .صبوعیان دورﮤ

ازسوی عتیان در جامﻌه شد که دردسرهای عراوانی برای

مدنظر ،سﻌادت خود و مریدان را بیشتر در گوشهگیبری

مغوالن در پی داش  .در زمان مغوالن و حتبی پبیش از

از اجتمای و انزوای خانقاهی پیگیری میکردند؛ درحالی

آن نیز همین رویه را بزرگان عتوت پی گرعتند .بیسبب

که عتیان در مقایسه با صوعیه ،بیشتر ببر مبرام اجتمباعی

نبود که در قرن ششبم الناصبر ،خلیفﮥ سبیاسس و زیبرک

خببود و دسببتگیری از بینوایببان و اعتادگببان و سببتیز بببا

عباسی ،با درآمدن در کسوت عتوت یکی از مهبمتبرین

ظالمان و ثروتمند پاعشاری میکردند .برخبی از ببزرو

گروههای شورشی را پیرو خبود کبرد و درعمبل ،مهبم

ترین صوعیان این زمان ،نظیر ن مالدین کبری یا موالنا،

ترین گروه اجتماعی را که قادر بودند منشأ دردسبرهای

خود منشاء حرک های مهم اجتماعی بودنبد؛ امبا بایبد

عراوانی شوند با خود همراه کبرد (زریبنکبوب:1371 ،

توجه کرد این دسته اعراد یا مانند ن م کبری کبه کتبابی

 .)111عتیان در برخی مواق  ،بهویژه در سالهبای پبیش

گونهشناسی نحوﮤ «تقابل» جامﻌﮥ ایرانی پس از ه وم مغول 113

از ظهور مغول ،با دستگاه حکوم

همداستان میشدند؛

مردم ،دستگیری از مظلومان ،کشبتن شبرطههبا و سبایر

امببا بببهطببور مﻌمببول تحفببظ صببنفی خببود را رعای ب

هم دستان آنها از اهل شرس در تمام دنیبا ببینظیبر بودنبد

مببیکردنببد و باتوجببه بببه اصببول جببوانمردی 1،تببالش

(ابنبطوطه .)317/1 :1370 ،تمامی این گبزارشهبا ببه

می کردند همواره آرزوهای طبقه های مظلوم را ببرآورده

صورت ویژه ،تقابل با ظلم و ستم حکومب

را ویژگبی

کنند.

اصلی عتیان برشمرده اس  .ویژگی کبه ببهراحتبی آنهبا

این عتیان بهعل

حمای

عراوانی که عیاران از آنهبا

میکردند به طور عمده نیروی انسانی و نظبامی مناسببی

رادر جایگاه جلودار عدال خواهی ،دس کم در مﻌنبای
مردمپسند آن ،مﻌرعی میکند.
همین رویه را در زمان حکوم

داشتند که در هنگام حمله به شبهرها یبا در هنگبام ببه

ایلخانی نیبز عتیبان

وجود آمدن اغتشاشها و هر ومر های شهری از آنهبا

پیگیری کردند؛ چنانکه از گزارشهبای اببنبطوطبه ببه

استفاده میکردند .همین نیروی نظبامی باعبث مبیشبد

دس

میآید آنها گباه در ادارﮤ شبهرها قبدرت اجرایبی

عتیان در شهرها به گروههای مختلم تقسیم شوند و در

عراوانی به دس

مواق متﻌددی ،کشبمکش و رقابب

میآوردند .این جهانگرد مغربی همبان

و حتبی درگیبری

قببدر کببه در داخببل سببرزمینهببای ایرانببی از گسببترش

عیزیکی نیز داشته باشند؛ برای مثال در سبیواس ،کسبان

تاو

نام میبرد ،ببه همبان میبزان از نفبوب عتیبان در

اخی احمد بچقچی با طرعداران اخی چلببی کشبمکش

بالدالروم گزارشهای مفید و باارزشی اراﺋه میکنبد .ببا

کردند .در این میان ،گروههایی که از اعتبار اعبزونتبری

این حال او جماع

عتیان شیراز و ببهویبژه اصبفهان را

برخوردار بودند به طور مسبلم طرعبداران بیشبتری نیبز

نیز درخور توجه میداند و از مهماننبوازی و سبخاوت

داشتند؛ چنانکه در همان مثال بکرشده ،گروه عتیان اخی

جوانمردان اصفهان داستانی بیان میکند که بسیار جالب

چلبی از حیث اعتبار ببر گبروه اخبی بچقچبی برتبری

اس

(ابنبطوطه.)117/1 :1370 ،

داشتند .در این درگیریها ،هر گبروه و هبر سبرکردهای

بنا ببه گبزارشهبای اببنبطوطبه ،در دورﮤ ایلخبانی

تالش می کرد در نشاندادن اصبول عتبوت ببر دیگبری

بیشترین نفوب عتیان در آسیای صغیر بود؛ بهطوریکبه او

سبق

جوید (ابنبطوطه311/1 :1370 ،و.)360
در مواقﻌی که والی

هر جا میرع

به جبای آنکبه در خانقباههبای صبوعیه

یا شهری از سلطان یبا حباکم

پذیرایی شود ،چنانکه در ایران اینگونه بود ،در زوایا و

خببالی مببیشببد ،بببهطببور مﻌمببول عتیببان شببهر را اداره

پاتوق های عتیان ساکن می شبد و از الطبا

ایبن دسبته

میکردند (ابنبطوطه)311/1370:1 ،؛ برای مثال باید ببه

بهرهمند میشد .گویبا در ایبن شبهرها عتیبان جبایگزین

عتیان عیار در هرات در ابتدای حملﮥ چنگیز اشاره کبرد

مناسبی برای صوعیان شهرهای ایران بودند .البته ناگفتبه

سبپاه خبان

نماند که عالوهبر آسیای صغیر ،عراق ع بم و خراسبان

بزرو مغول ،این عتیان و پهلوانبان بودنبد کبه در آن با

نیز از دیگر مناط تمرکز جمﻌی

عتیان در دورﮤ مغبول

ساکن شبدند و شبهر را دوبباره احیبا کردنبد (هبروی،

بود .عالوهبرآن سمنان و تبریز هم عتیان مﻌروعی داش .

1361ق.)81 :

در زمان ارغون ،یکی از این عتیان ببه نبام «اخبیشبر

که پس از خرابی و ویرانی شهر ببه دسب

بهنظر میرسد این قدرت اجرایی قوی عتیان بهعل

الببدین سببمنانی» در سببمنان و دیگببری بببه نببام «اخببی

وجود پشتوانههای مالی و مردمی و نظبامی کباعی ببود.

احمدشاه قزاز پیر» در تبریز نام این دو شهر را در میبان

این گروهها در غریبنبوازی ،اطﻌبام ،ببرآوردن حبوایج

شهرهای محل ت م عتیان بلندآوازه کردند .در بادغیس
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نیز «بابااخیمحمود جبامی» در میبان عتیبان نبامی بلنبد
داش ب

(بیببانی .)710/1 :1371 ،تمببامی ایببن اعببراد بببه

دسببتگیری سببتمدیدگان و در صببورت نیبباز ،مقابلببه بببا
حکوم

عتیان و اصنا

بازار با ان منهای صبوعیه نیبز ارتبباط

داشتند (لمبتون.)77 :1311 ،
این اعراد تهیدس

که بهعل

عقبر مبادی و ضبﻌم

و شرکای آن برای دع ظلم شهره بودند.

جایگاه اجتمباعی ببه «عناصبر عاقبد طبقبه» مبیماندنبد

با این حال اخیتومان ،اخیسنان ،اخیعلبی و اخیبان

(پطروشفسکی )181/1 :1380 ،ببا تشبکیل گبروههبایی

شهر میالس ازجمله جوانمردانی بودند که اببنبطوطبه را

دزدی میکردند و همین عامل زمینههای اعتبراق آنهبا را

مسکن داده و خواراک و پوشباک و مبرکبش را برعهبده

از عتیان پدید آورد .اگرچه عیاران همواره مبیکوشبیدند

گرعته بودند .ازجمله عتیان دیگری کبه از ایبن جهبانگرد

در دزدیهای خود نیز راه و رسم جبوانمردی و پباک-

پذیرایی کردند باید ببه کسبان زیبر اشباره کبرد :شبریم

بازی را رعای

کنند .عیاران قادر بودند با قدرتی که ببا

حسین در آقسرا ،اخیجاروق در نَکَبده ،اببنقلمشباه در

تشکیل گروههای عیاری به دس

قونیه ،اخیامیرعلی در قیساریه ،اخبیاحمبد بچقچبی در

حرک های اجتماعیِ چنبدی را رهببری کننبد .در ایبن

سیواس ،اخیچلبی بباز در سبیواس ،اخبیم دالبدین در

جنبببشهببا ،بینوایببان و پیشببهوران و در بﻌضببی مواق ب

گُمُشخانه ،اخینظامالدین در ارزن بان و اخبیتومبان در

بردگان عراری نیز حضور داشتند (پطروشفسکی:1311 ،

ارزروم .در میان گزارشهای ابنبطوطه بهکبرات از ظلبم

 .)11در زمانهای بحرانی ،آنها دعای از حبریم مبردم را

ستیزی عتیان سخن میرود و او آنها را پناهگباه مبردم در

ازجمله وظایم خود مبیدانسبتند؛ ببه ویبژه در ابتبدای

برابر ظلم دستگاه حاکم میداند (ر.ک :ابنبطوطبه:1370 ،

یورش مغول بهکرات از «رنود و اوباشی» نام ببرده مبی

 168 ،111 ،318 ،311 ،318/1و صفحات دیگر).

شود که تالش میکردند تا آن ا که مبیتواننبد راه ورود

اعزونبر عتیان باید از عیاران و رنود نیز نام برد .آنهبا

میآوردند جنبشها و

مغول به شهرها را سد کنند.

در بسیاری مواق در حکم اهل عتوت مﻌرعی میشبدند؛

عیاران یا پهلوانان کبه در زببان عمبوم آن زمبان ببه

اما اساس کار ایشان بر غارت و دزدی اسبتوار ببود .ببا

مفردان ،یتیمان و نهنگان نیز مشهور بودنبد انبدکانبدک

این حال تالش میکردند در دزدیهای خود ظالمان یبا

در اواخر دوران خوارزمشاهی به مناصب بلند کشبوری

قبرار دهنبد .عیباران

و لشکری نیز رسیدند .چنانکه در گزارشهای تباریخی

بیشتر از اعراد طبقههای پایین جامﻌه بودنبد کبه از مایبه

از آنها در جایگاه حکام والی هبای مختلبم در زمبان

های اخالقی که وجه اشتراک آنها با عتیان بود نیز بهبره

ه وم چنگیز نام برده شده اس  .مﻌرو ترین و بزرو

هایی برده بودند .آنهبا کبه زور و ببازوی مناسببی هبم

ترین این پهلوانان شخای بود به نام «تیمور ملبک کبه

داشببتند بببه دزدی و راهزنببی روی مببیآوردنببد و در

اگر رستم در زمان او بودی ،جز غاشیهداری او نکردی»

مراحلی که عسباد در سبازمانهایشبان پدیبدار مبیشبد

که در دعای از شهر خ ند مردانگی بسیار کرد (جبوینی،

به تﻌبیر ایشان ثروتمندان را هد

گردنهگیری و گردنکشی هم میکردند .به همبین علب
اس

 .)71/1 :1381او هنگامیکه مغبوالن والیب

خ نبد را

که در مناب عهد مغول اصطالح «رنود و اوبباش»

محاصره کرده بودند دالوریها و مردانگیهایی از خبود

را برای این دسته از مردم به کار میبردنبد (ببرای مثبال

نشان داد که خوانندﮤ تباریخ از آن همبه ببیپروایبی ببه

ن.ک :جبببوینی 68/1 :1381 ،و  88و 111؛ خوانبببدمیر،

حیرت میاعتبد (در خابوف او ر.ک :جبوینی:1381 ،

 31/3 :1380و  71و  .)101عیاران عالوهبر نزدیکبی ببا

71تا71؛ وصا الحضره161 :1338 ،و.)161

گونهشناسی نحوﮤ «تقابل» جامﻌﮥ ایرانی پس از ه وم مغول 111

نام برخی از رنود در مناب تاریخی بکر شده اسب :

سرزمینهای ایلخانی حرکب هبای مردمبی گسبتردهای

«حبشببی نیببزهور» (سببرا « ،)133/1 :1363 ،محمببد

ضد مغوالن طرحریزی کنند .درواق تشبکیالت عیباری

مرغزی» (سرا « ،)113/1 :1363 ،امیر سبرهنگ سبام»،

هرازگبباهی کببه قببدرت و ثببروت و پایگبباه اجتمبباعی

دو پهلوان بزرو دیگر از خراسبان کبه آنهبا را «پسبران

مناسبی مییاع

به شورش اقدام میکرد؛ بهگونهای کبه

یوزبک» میگفتنبد و «پهلبوان اصبیلالبدین نیشبابوری»

در دورﮤ مغول ،ایبن سبازمان نیرومنبد اجتمباعی بارهبا

(سرا 110/1 :1363 ،و )111ازجمله عیارانی بودند کبه

عایانهبایی کبرد .در آغباز ،تمبام ایبن تحبرکهبا ببا

در ابتدای ه وم مغول تالش مبیکردنبد تبا جبایی کبه

شکس

روبهرو شبد؛ امبا درنهایب  ،عتیبانِ عیبارِ شیﻌﮥ

امکان دارد سپاه تاتار را با مشکل مواجبه کننبد .همبین

سبزوار زیر پرچم صبوعی بزرگبی سلسلﮥ سبربداران را

رعتار آنها باعث شد در مراحلی نیز به مناصب کشبوری

تأسیس کردند که به هر حال در نوی خود اگر ببینظیبر

و لشکری دس

نباشد ،کمنظیر اس .

یابند.

ازجمله دیگر عیاران ابتدای ه وم باید به «خرمیل»،

اما تا پیش از سربداران ،عدهای از این عیاران که ببه

ببه عیبار نسبوی»،

زدنببد

«خرزور»« ،عخرالدین حبش مﻌرو

مبببارزﮤ نظببامی بببا عناببر بیگانببه مغببول دس ب

«اُتببرکِ پهلببوان»« ،مبببارز اتسببنقر» و «مبببارز امیرمحمببد

درنهای

امیرآخُبببر» اشببباره کبببرد کبببه در اواخبببر حکومب ب

ش ایالدین» ،از جوانمردان این شهر ،حتی در آغاز کبار

خوارزمشاهی هریک به امیری سبپاهی مبأمور بودنبد و
تالش میکردنبد ببا مغبوالن پیکبار کننبد .همچنبین در
هنگام کارزار نهایی بغداد ،میمنﮥ لشکر خالع

با شکس

روببه رو شبدند .در کرمبان «اخبی

پیروزی هایی کسب کرد؛ امبا درنهایب
کمکی از عارس شکس

ببا آمبدن سبپاه

خورد و پس از آنکه بخشبیده

بهعهبدﮤ

شد دوباره شورش کرد که این بار پبس از چهبار سبال

«ملک عزالدین پسبر عبت البدین کُبرد» ببود کبه «مفبرد

جنگ ،زندانی و کشته شد .در همبین شبهر ،عبدهای از

دارالخالعه» شناخته میشد (سرا .)113/1 :1363 ،

مغوالن به نام نوروزیبان کبه در سبلک عیباران درآمبده

پببس از سببالهببای اولیﮥ ه ببوم مغببول ،در منبباب
تاریخی نَقل عیاری بهصورت واضحی کمرنگ شد؛ امبا
در میانﮥ حکوم

بودند قدرت عراوانی به دس
حتببی دولب

آوردنبد؛ ببه گونبهایکبه

بببرای کنترلشببان بببه آنهببا پببول پرداخب

ایلخانی باز هم گبزارشهبای جسبته

میکرد .در هرات نیز عدﮤ این عیباران بسبیار چشبمگیر

میشبود؛

آلکبرت ایبن منطقبه نفبوب درخبور

گریختهای از «رنود» و شورشهای آنها یاع

برای مثال پبس از مبرو ارغبون کبه اوضبای مملکب
آشفته بود آنها با مغتنمشمردن عرص  ،به برخی تسبویه

بود و در حکوم

مالحظهای داشتند .در همبین شبهر «پهلبوان یاراحمبد»
طغیان کرد .او که دویس

پهلوان عیار در اختیار داش

حساب های گروهی اقدام کردنبد؛ چنانکبه در اصبفهان

درنهای

عببدهای از آنهببا در سببلک سببپاهیان دولتببی درآمدنببد و

این طغیان ها را در شورش پهلبوان «محمبدببنمحمبود

مخالفببان خببود را از دم تیببن گذراندنببد (آیتببی:1383 ،

جردی» در خوا

باید جسب وجبو کبرد کبه بباوجود

.)111

قدرت مناسبی که از لحباظ تﻌبداد پیبروان و ت هیبزات

همچنین همزمان با سالهای پایانی حکوم

مغبول

داش

از سلطان آلکرت شکس

خورد .نمونﮥ دیگر

کارش به جایی نرسید (بیانی.)711/1 :1371 ،

و اعول قدرت مرکزی آنها ،عیباران ببا همکباری عتیبان

بهنظر می رسد در این زمان هرچبه نقبش اجتمباعی

موع شدند قدرت خبود را بازیبابی کننبد و در داخبل

عتیان و عیاران کم رنگتر میشد ،دستههبای عراوانبی از
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ارابل و اوباش بیشتر عرص
دس

مییاعتنبد ببه مبردمآزاری

البته نباید از نظر دور داش

کبه نتی ﮥ رعتبار اجتمباعی

زنند .این اعراد دغدغﮥ مردم را نداشبتند و در هبر

آنها موجب از بین رعبتن ایلخانبان شبد؛ امبا هبی گباه

محله گردنهگیری میکردند .آنها که با عناصر قدرت در

عدال

اجتماعی را برقرار نکبرد و چبهبسبا ببا از ببین

دربار نیز رابطﮥ تنگاتنگی برقرار کرده بودند راه بر «هبر

رعتن حکوم

بزرو صاحب ناموس» میگرعتند و برای خبر شباهد

های بیشتر هموار شد .بیعبدالتیهبا و ظلبمهبایی کبه

و شراب و مطرب و نان و گوش

و حبوایج دیگرشبان

زر طلب مبی کردنبد .چبهبسبا هبر روز اعبراد مﻌتببر و
متشخص جامﻌه برای عببور از هبر محلبه مبیبایسب

عل

مرکزی ،راه برای ببیعبدالتیهبا و ظلبم

وقوی آن در نبود قدرت مرکزی نیرومند بود.
عتیان و عیاران مبارزههای عﻌال خود را در قالب قیام

های مسلحانه علیه مغوالن و ثروتمندانِ همدسب

آنهبا

رنبود آن منطقبه را راضبی مبیکردنبد تبا امکبان تببردد

ادامه میدادند و برآن بودند که عبدال

برایشبان بباقی بمانبد؛ وگرنبه ببه روشهبای مختلبم،

این راه حاصل میشود .بررسی کنش حاکمی

ازجمله کتکخوردن و عحاشبی ،آببرویشبان ببه یغمبا

پژوهشگر را به این نتی ه میرساند که همدستی مغوالن

میرع  .سران ام در زمان غبازان ،ببرای جلبوگیری از

با اشرا

و ثروتمندان و تﻌامل بُردبُرد آنها ببا یکبدیگر

ایببن بحببران اجتمبباعی ،عرمببانی صببادر شببد و چنببین

که نمونﮥ بارز آن را باید در تشکیل ارتاقها جس وجو

مواجبه شبدند

عتیبان

مفسدانی ببا برخبورد شبدید حکومب
(همدانی.)1370/1 :1311 ،

کرد (جوینی ،)87/3 :1381 ،عل

آرمبانی تنهبا از
ایلخانی،

اصلی مخالف

و عیاران با ثروتمنبدان ببوده اسب  .درواقب ارتباقهبا

بنا ببه دسبتور خبانِ تبازهمسبلمان ،هرکبدام از ایبن

شرکتی از ثروتمندان و سرمایهداران بزرو بودند کبه از

اوببباش را کببه در بازارهببا بببا گیببری مببیکببرد برهنببه

امکانات و مﻌاعی های مالیاتی و ارتباطهای گسترده ببا

می کردند و بر درختبی مبیبسبتند تبا عبابران ببر آنهبا

حاکمی

وامهبایی کبه

گذشته و مالمتشان کنند .گویا این گبروه گردنبهگیبران

آنهببا مببیدادنببد و حمای ب هببای مببالی عراوانببی کببه از

بیشببتر از عناببر مغببول بودنببد کببه در جامﻌببه دزدی و

حاکمی

میکردند ،در مواق بسیاری چشم خود را ببه

زورگیری میکردند .آنهبا پبس از آنکبه ببه قبدر کباعی

«ربادادن و انوای مﻌامالت نامشروی» می بستند (همدانی،

مس

میشدند این کار را ان بام مبیدادنبد (همبدانی،

بهره میبردند .ایلخانان بهعلب

.)1311/1 :1311
همین بدهبستانهای میان ارتاقها و ایلخانبان باعبث

.)1338/1 :1311
البتبه عتیبان و ببه پیبروی از آنهبا عیباران ،خبود در

میشد زمانیکه دسبتههبای عتیبان و عیباران دسب

ببه

برخببی مواق ب دزدی مببیکردنببد؛ امببا درکببل ،نیرویببی

شورش یا نهب و غارت مغوالن میزدند نبوک شمشبیر

تﻌدیل کننده برای ظلم مغوالن بودند .آنها برای نیبل ببه

خود را متوجه مالداران و ثروتمندان نیز کنند .ببهخبوبی

و برابری اجتماعی ببود ،از

ببین

هد

خود که همانا عدال

هر وسیلهای بهره میبردند و باوجودآنکه در برهههبایی

مشاهده می کنیم کبه در ایبن مواقب نببود عبدال
طبقببههببای مختلببم جامﻌببه و تبﻌببی

هببای مببالی و

این عتیبان بودنبد

اجتماعی موجب اغتشاش عمومی و شورش مبیشبد و

که ضربﮥ آخر را بر پیکر خاندان ایلخبانی زدنبد و پبس

بیشتر ،این مسئله را گبروههبای اهبل عتبوت و عیباران

قدرتشان رو به کاستی نهاد ،درنهای

از مرو سلطان ابوسﻌید ،میراث او را تکبهتکبه کردنبد.

رهبری و هدای

میکردند.
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ابﻌاد برتری آن را نیز همین تفاوتهبا تشبکیل مبیداد.

نتیجه
در طببول سببالهببای موضببوی پببژوهش ،انببدیشﮥ

عتیان بااصال

بودند .در میان ایرانیبان مسبلمان ،من بی

من ی گرایی بستر را برای حرک هبای اجتمباعی چنبد

گرایی اندیشهای قدیمی ببود؛ امبا ایبن اندیشبه چنبدان

عراهم کرد؛ با اینحال این اندیشه ،بیش از حرک هبایی

موع نشده ببود در حکبم حرکتبی اجتمباعی خبود را

که ای اد کرده بود ،برای مردم التیامبخش و منشبأ امیبد

تثببی

کند .درحالیکه از قرنها پیش از ه بوم مغبول،

به زندگی میشد .مردم ببه یبک من بی نیباز داشبتند و

عتیان در نقش گروهی ثاب  ،تشبخص صبنفی داشبتند؛

ایبن من بی چبه کسبی

آنها همچنین در بیشتر شهرها حضور داشتند و به شبهر

اس  .جاللالدین خوارزمشاه ،خلیفﮥ عباسی یبا موعبود

یا منطقه ای خاف محدود نمیشدند؛ پشتوانههای عظیم

ادیان همه نمودهایی از این من ی بودند که روزی برمی

اقتاادی داشتند و گروههای مختلم عتیبان در اصبنا

برای آنها چندان عبرق نداشب

و انتقام خون های بهناح ریختهشدﮤ آنها ،غبرور

متﻌدد شهری حضور داشتند؛ نیبز در میبان عتیبان اعبراد

جریحه دارشدهشان ،سرزمین های ویران شده و امیبدهای

نخبه و صاحبنظر عراوانی یاع

میشدند که تبألیم و

از دس رعتهشان را میگرعب  .در دورﮤ مغبوالن نمونبه

تدوین کتابها و رسبالههبای متﻌبدد آنهبا را ببهعهبده

های چندی از این من یها مشاهده میشود که درواقب

داشتند؛ عتیان به طور دقیب مبرامنامبههبای مشبخص و

به نظام نظری متکی بودند کبه پبیش از ایبن در ابهبان

کارکردهای تﻌریمشدﮤ اجتماعی داشتند و همبین مبرام

مردم شکل گرعتبه ببود؛ امبا تمبامی ایبن من بیهبا ببا

مشخص ،آنها را در نقبش مهبمتبرین گبروه اجتمباعی

گش

شکس

مﻌرعی میکرد که بهدنبال عدال

روبهرو شدند.

اجتمباعی و اقتابادی

در بسببیاری از مواقبب  ،قیببامهببای دورﮤ مببدنظر بببا

بود؛ عالوهبر همﮥ اینها نباید از قدرت سبالح و نظبامی

انگیزه های مذهبی شروی میشد؛ ولی در ادامبه ،انگیبزه

گری عتیان غاعل شد و همین عامل یکی دیگر از وجوه

های اقتاادی اهدا

اولیه را تح الشﻌای قرار مبیداد.

ازجملبه علب هببای شکسب

ایببن قیببامهببا را بایببد در

برتری عتیان بود.
بهنظر میرسد حرک های اعتراضی و شورشهبایی

همراهینکردن نخبگان با آنها جس وجو کبرد .اگبر از

که زیر پرچم اندیشﮥ من یگرایی به وقوی مبیپیوسب

چند نمونﮥ استثنا بگذریم ،در بیشتر این قیامها طبقههای

هرچند بهصورت هی ان اجتماعی زودگذری شکل مبی

پایین شهری و روسبتایی ببدنﮥ اصبلی قیبام را تشبکیل

گرع  ،به غیر از حرک

قاضی شبر البدین ،همچنبان

می دادند و رهبران و نخبگان مذهبی و سیاسی چندان از

در ابﻌاد کوچک و محلی باقی میماند .ایبن حرکب هبا

نمیکردند .عالوه بر اینها باید از ظلمهبایی

بهواسطﮥ اینکه قادر نبودند قشر نخبه و اندیشمند جامﻌه

نام برد که در برخی از این قیامها ببه برخبی طبقبههبا،

را با خود همراه کنند ،درنهای

در حد شورش باقی می

به ویژه ثروتمندان ،میشد .همین عامل موجب مبیشبد

ماند؛ اما در مقابل ،حرکب هبای عتیبان ببهعلب

برای سرکوب آنها تالشهای گستردهای صورت گیرد.

داربودن و اصالتی که در تاریخ ایبران داشب

آنها حمای

ریشبه
ببا اقببال

اما گونﮥ دیگر تقابل را باید در جریانهای موسوم به

بیشتری روبه رو شد و هم ببهلحباظ جغراعیبایی و هبم

عتیان و عیاران جس وجو کرد .این جریان از چند جنبه

یاعب .

با جریان من یگرایی تفاوت مباهوی داشب

و از قضبا

بهلحاظ زمانی به موعقی های چشمگیری دس

جمبباعتی از نخبگببان و نویسببندگان ایرانببی از عتیببان
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حمای

میکردند .این گروه بهصورت مستقیم جامﻌه را

دوران میانه نبوده اس

و پژواک ایبن مسبئله هنبوز

به قیام دعوت نمیکردند؛ اما بازوهای اجرایی آنهبا کبه

هم در دوران مﻌاصر شبنیده مبیشبود (ببرای مثبال

همان عیاران و نهنگان و مفردان و اهل شمشیر بودند و

ر.ک :حمیدی شیرازی :1378 ،در اموا سند).

بازوهای اقتاادی آنها که همان عتوت صنفی ببود کبار

 .1گزارش ابنبطوطه در این زمینبه از اهمیب

ویبژهای

جنبشها و اعتراضهای اجتماعی را برعهده میگرعتند.

برخوردار اس « :حلبه شبهر بزرگبی اسب  ...همبه

عتیان حرکتی بود که نظام عکری و مرام

اهالی شهر دوازدهامامیاند .در نزدیکی ببازار ببزرو

از آن

شهر مس دی قرار دارد که بر در آن پبردﮤ حریبری

جمله اس ؛ مانند عوتنامﮥ سلمانیان ،قاابان ،ن اران و

و آن با را مشبهد صباحبالزمبان مبی

درواق  ،حرک

نامﮥ مشخص داشب
امثال آن .این حرک

و عتبوتنامبههبای اصبنا

آویزان اس

همچنین برای تغییبرات اجتمباعی

خوانند .شبها پس از نماز عار صد مرد مسل ببا

الزم را داشب ؛ درحبالیکبه

شمشیرهای آخته پیش امیر شبهر مبیرونبد و از او

ریشه دار و گسترده اصال

شورشهای من یگرایانه از این همه تهی بود.

اسب یا استری زینکرده میگیرند و بهسوی مشبهد

م موی این عوامل باعث شد حرک هایی کبه زیبر

صاحبالزمان روانه میشوند .پیشباپیش ایبن چارپبا

پرچم من یگرایی ظهور میکردند ،چندان موع نشوند؛

طبل و شیپور و بوق زده میشبود و از آن صبد تبن

ولی همچنان این اندیشه موع شد در الیههبای درونبی

نیمی در جلو حیوان و نیم دیگر در دنبال آن راه می

تکتک اعراد نفوب کند و آنها را به صبر و انتظبار ببرای

مبیکننبد

بازگش

ابرانسانی عراخواند؛ اما درنهای

عتیبان موعب

اعتند و سایر مردم در طرعین دسته حرک

و چون به مشهد صاحبالزمان مبیرسبند در براببر

شد با استفاده از ظرعی هبای عبراوان خبود ،ببه اقتبدار

درب آن ایسببتاده آواز مببیدهنببد کببه :بسببماهلل ای

مغوالن ضربههای کاری بزند .در پایان نیز نبایبد تبالش

صاحبالزمبان بسبماهلل بیبرون آی کبه تبباهی روی

های این گروه را در سبقوط ایلخانبان نادیبده گرعب ؛

زمین را عراگرعته و ستم عراوان گشته وق

برای نمونه ،سبربداران کبه در خراسبان قیبام کردنبد از

که برآیی تا خدا به وسیله تو حب را از باطبل جبدا

آبشخور عکری عتیان بهرههای عراوانی ببرده بودنبد .ببا

گرداند و به همین ترتیب به نواختن بوق ،شبیپور و

این همه ،عتیان موع شدند ضربههای اساسبیتبری ببر

طبببل ادامببه مببیدهنببد تببا نمبباز مغببرب عببرا رسببد»

مغوالن وارد کنند؛ اما پبس از ایلخانبان در نظبامسبازی

(ابنبطوطه.)173/1 :1370 ،

جدید چندان ظاهر نشدند.

آن اس

 .3برای آگاهی از بیس ویک خلیفﮥ عباسی مار که تبا
سببال 113ق خالع ب

ظبباهری داشببتند بنگریببد بببه

باسورث..11 :1381 ،

پینوشت
 .1این مسئله که هنوز شاعران مﻌاصر اشﻌاری حماسبی

 .1در عتوتنامه سلطانی دربارﮤ منشاء عتوت آمده اس :

در رثای دالوریها و سلحشوریهبای جباللالبدین

و قطبب

میسرایند و از او همچون قهرمانان اسباطیری ایبران
یاد میکنند بیانکننبدﮤ ایبن نکتبه اسب

«مبداء عتوت و مظهر آن ابراهیمخلیل اس
عتوت مرتضیعلی اس

علیهالسالم و خباتم عتبوت

کبه چنبین

مهدیهادی علیه السالم خواهد بود از اوالد حضرت

نگاهی به جالل البدین تنهبا مخبتص جبامﻌﮥ ایبران

صلیاهللعلیه [و آله] و سلم .چنانکه اببراهیم

رسال
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که قطب نبوت بود هر پیغمبری کبه بﻌبد از او آمبد
متابﻌ ب

او کببرد کببه «اتب ب ملببه ابببراهیم حنیفببا» و

همچنین هر صاحب عتوتی که بﻌبد از شباه والیب
باشد هر آینه او را متابﻌ

وی باید کرد .پس علمبی

که مبداء آن ابراهیمخلیل علیه السالم باشبد و قطبب
آن علیولی علیهالسالم و خاتم آن مهبدیهبادی(ی)
در شر

آن علم چه توان گفب

» (واعبظ کاشبفی

سبزواری.)6 :1310 ،

ترجمه حسن انوشه ،تهران :امیرکبیر.
 .ببببببببببببببب ،)1381( ،سلسلههاى اسالمى جدیبد
راهنماى گاهشمارى و تبارشناسى ،ترجمه عریبدون
بدرهای ،تهران :مرکز باستانشناسی اسالم و ایران.
 .بیانی ،شیرین ،)1371( ،دین و دولب

در ایبران عهبد

مغول1 ،و1و ،3تهران :دانشگاهی.
 .پطروشفسبببکی.ای ،)1311( ،(.نهضب ب

سبببربداران

خراسان ،ترجمه کریم کشاورز ،تهران :پیام.

 .1براساس پژوهشی ان امگرعتبه 31 ،عنبوان از اصبول

 .بببببببببببببببببببب ،)1380( ،اوضببای اجتمبباعی ب

کبه تمبامی در حبوزﮤ

اقتاببادی ایببران در دوره ایلخانببان از م موعببهی

(ر.ک :میرجﻌفببری،

تبباریخ کمبببریج ،گردآورنببده جی.آ.بویببل ،ترجمببه

عتیان اسبتخرا شبده اسب
اخببالق بررسببیکردنببی اس ب

131 :1381و110؛ غنی 111 :1363 ،به بﻌد؛ باستانی
پاریزی 117 :1363 ،به بﻌبد؛ ناتبل خبانلری:1363 ،

حسن انوشه ،تهران :امیرکبیر.
 .تتوی ،قاضی احمبد ،)1381( ،تباریخ الفبی ،تابحی
غالمرضا طباطبایی م د ،تهران :علمی عرهنگی.

 173به بﻌد.

 .جببوینی ،عطاملببک ،)1381( ،تبباریخ جهانگشببای ،بببه
کتابناﻣه

تاحی محمد قزوینی ،تهران :دنیای کتاب.

الف .کتاب

 .حمیببدی شببیرازی ،مهببدی ،)1378( ،اشببک مﻌشببوق

 .آقسرایی( ،بیتا) ،محمبودبنمحمبد ،مسبامرﮤاالخبار و
مسایرﮤالخبار ،به کوشبش اسبماعیل تبوران ،تهبران:
اساطیر.

 .خمینببی ،سیدحسببن ،)1381( ،عرهنببگ جببام عببرق
اسببالمی ،براسبباس دس ب نوشببتههببای سببیدمهدی

 .آیتبی ،عبدالمحمببد ،)1383( ،تحریببر تبباریخ وصببا ،
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالﻌات عرهنگی.
 .ابببنبطوطببه ،)1370( ،سببفرنامه ،ترجمببه محمببدعلی
موحد ،تهران :آگاه.

روحانی ،تهران :اطالعات.
 .خواندمیر ،غیاثالدینبنهمامالدین الحسینی،)1380( ،
تاریخ حبیبالسیر ،تهران :خیام.
 .خیرانبدیش ،عبدالرسببول ،)1311( ،عارسبیان در برابببر

 .ابنعبوطی1111( ،ق) ،الحبوادثال امﻌبه و الت بارب
الناعﻌه عی الماﺋهالسابﻌه ،تحقی مهبدی عبدالحسبین
ن م ،بیروت :دارالکتب الﻌلمیه.

مغوالن ،تهران :آبادبوم.
 .روی متحده ،)1380( ،خالعب

عباسبیان در ایبران ،از

م موعه تباریخ کمببریج ،گردآورنبده جی.آ.بویبل،

 .باسببتانی پبباریزی ،محمببدابراهیم ،)1363( ،عیبباران و
جنبش های اجتمباعی؛ قسبم

(دیوان اشﻌار) ،تهران :صدای مﻌاصر.

دوم از کتباب آیبین

جوانمردی تألیم هانری کربن ،تهران :نو.
 .باسبببورث ،ک .ا ،)1380( ،طاهریبببان و صبببفاریان از
م موعه تباریخ کمببریج ،گردآورنبده جی.آ.بویبل،

ترجمه حسن انوشه ،تهران :امیرکبیر.
 .زرین کوب ،عبدالحسین ،)1371( ،جست و در تاو
ایران ،تهران :امیرکبیر.
 .سرا  ،قاضیمنها  ،)1363( ،طبقات ناصری ،تاحی
عبدالحی حبیبی ،تهران :دنیای کتاب.
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 .سببیم ،علببیاکبببر ،)1373( ،روانشناسببی پرورشببی؛
روانشناسی یادگیری و آموزش ،تهران :آگاه.
 .غنی ،قاسم ،)1363( ،خاایص عتیان؛ قسبم

به تاحی محمد زبیرالابدی  ،ببه سبﻌی و اهتمبام
خببان بهببادر خلیفببه محمببد اسببداهلل ،کلکتببه :مطبب

دوم از

کتاب آیین جوانمردی تألیم هانری کبربن ،تهبران:
نو.
 .قادری ،حاتم ،)1383( ،اندیشههای سیاسبی در اسبالم
و ایران ،تهران :سم .
 .کاشببانی ،)1381( ،تبباریخ اول ببایتو ،تهببران :علمببی
عرهنگی.

بپتَس َ مشن.
 .همدانی ،رشیدالدینعضلاهلل ،)1311( ،جبام التبواریخ؛
تبباریخ مبببارک غببازانی ،تاببحی و تحشببیه محمببد
روشببن و ماببطفی موسببوی ،1 ،تهببران :میببراث
مکتوب.
 .یبباقوت حمببوی1111( ،م) ،مﻌ ببمالبلببدان ،بیببروت:
داراحیا التراث الﻌربی.

 .کاشانی ،کمالالدین عبدالرزاق ،)1361( ،تحفهاالخبوان
عی خاایص عتیان ،به مقدمبه و تابحی و تﻌلیب

ب .ﻣقاله

محمد دامادی ،تهران :علمی و عرهنگی.

 .ایزدی ،حسین( ،تابستان« ،)1311من یگرایی در عار

 .لمبتون ،آن ،)1311( ،جامﻌبه اسبالمی ایبران ،ترجمبه
حمید حمید ،اصفهان :نیما.
 .مهببدوی امببین ،سببﻌید ،)1311( ،تناسببخ در عببرق و
مذاهب اسالمی ،قم :آیین احمد.
 .میرجﻌفبببری ،حسبببین و م یبببد صبببادقانی و نبببدا
عظیمیزواره ،)1381( ،الیههای اجتمباعی ایبران در
عهد ایلخانی ،اصفهان :ادب امروز.
 .ناتل خانلری ،پرویز ،)1363( ،آیبین عیباری؛ قسبم

حاکمی

مغولها در ایران» ،عالنامه تباریخ اسبالم،

س ،11ش ،11ف61تا.88
 .بایمبب ب اُ  ،لقمببببان( ،زمسببببتان« ،)1378نقببببش
شببیخشببمسالببدین محبببوبی در شببورش محمببود
تببببارابی» ،م لببببه ایببببران شببببناخ  ،ش،111
ف100تا.111
 .خیراندیش ،عبدالرسول( ،پاییز و زمستان ،)1387مقالبه
«شورش سل وقشاه سلغری علیه مغوالن و اندیشبه

دوم از کتاب آیین جوانمردی تألیم هبانری کبربن،

او برای عبور از دریای پبارس» ،عابلنامه پبژوهش

تهران :نو.

هبببای تببباریخی ایبببران و اسبببالم ،س ،3ش،3

 .نسبببوی ،شبببهابالبببدینمحمبببد ،)1311( ،سبببیرت
جالل الدین مینکبرنی ،ببه تابحی م تببی مینبوی،
تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 .واعببظ کاشببفی سبببزواری ،موالنببا حسببین،)1310( ،
عتوتنامه سلطانی ،به اهتمام محمدجﻌفر مح بوب،
تهران :بنیاد عرهنگ ایران.
 .وصا الحضره ،عضبل اهللببنعببداهلل ،)1338( ،تباریخ
وصا  ،ببه اهتمبام محمدمهبدی اصبفهانی ،تهبران:
کتابخانه ابنسینا ،تبریز :کتابخانه جﻌفری.
 .هروی ،سیمبنمحمد1361( ،ق) ،تباریخنامبه هبرات،

ف13تا.101
 .سبببرایلو ،اشبببرا ( ،تابسبببتان« ،)1383روانشناسبببی
اجتماعی مردم مایب زده :روحیات جامﻌه ایران در
عار حمالت مغول» ،کتاب ماه تباریخ و جغراعبی،
س ،8ش81و81و ،83ف71تا.71
 .عرخببی ،یببزدان( ،بهببار و تابسببتان« ،)1316سببران ام
سلطان جالل الدین خوارزمشاه» ،دوعالنامه تاریخ و
تمدن اسالمی ،س ،13ش ،1ف17تا.71

