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عباس عدالت))) فرضیۀ	فاجعه	زدگی:	
تأثیر	پایدار	فاجعۀ	مغول

در	تاریخ	سیاسی،	اجتماعی	و	علمی	ایران

»عيش مرد آنست که ياغی را ياساميشی کند و آنان را از بيخ براندازد و چشم 
عزيزان ايشانرا بگرياند و اختگان فربه بزين زّرين ايشانرا بر نشيند و شکم و 

ناف خاتونان ايشانرا جامة خواب سازد و لب و دهان ايشانرا ميبوسد.«
چنگیزخان مغول

)به نقل از جامع التواریخ رشیدالدین(

مقدمه
هدف از اين پژوهش که چکيدة مقدماتی آن در اين مقاله تشريح می شود، بررسی تأثير 
سياسی،  تاريخ  در  تيموری  فتوحات  و  ايلخانان،  حکومت  مغول،  حمله  روانی  و  روحی 
اجتماعی و علمی ايران با استفاده از يافته های جديد علوم روان شناسی و مردم شناسی است. 
فرضية فاجعه زدگی، که بر اساس چنين مطالعه ای شکل گرفته، مدعی است که در دورانی 
حدوداً دويست ساله، ايران و جوامع اسالمی در خاورميانه و آسيای ميانه دچار آسيب ديدگی 
رفتاري،  اجتماعی،  سياسی،  در سطوح  ماندگاری  مخرب  آثار  که  شده اند  ممتدی  و  عميق 
عقيدتی و فرهنگی در اين جوامع داشته و از لحاظ تاريخي علت اصلی نابودی تمدن طاليی 

ايرانی-اسالمی بوده است.
اگرچه ايران توانست در دوران صفويه به وحدت ملی و مذهبی دست يابد و اگرچه در 
دوران استعمار نو باالخره توانست به استقالل ملی نائل شود، با اين همه پيامدهای فاجعه زدگی 
مغول در زمينة مشکالت ذهنی و رفتاری درجامعه کماکان مانع اساسی بزرگی در پيشرفت 
اند که همکاری مؤثر اجتماعی و توافق بر  ايران و نيز ساير کشورهای اسالمی خاورميانه 
سر منافع جمعی را مشکل می کنند. آسيب شناسی اين فاجعه نه تنها برای مقابله با تداوم آثار 
پيشرفت  به  نيل  برای  مناسب  ايجاد شرايط  بلکه جهت  است  حياتی  آن  اجتماعی  مخرب 
اساسی تاريخی و شکوفايی خالقيت های بزرگ اقتصادی، علمی و فرهنگی  و ايجاد تمدن 

1( عباس عدالت، استاد ریاضیات و علوم کامپیوتر در دانشگاه امپریال کالج لندن، بنیانگذار بنیاد دانش و هنر و 
نیز پویش ضد تحریم و ضد مداخلۀ نظامی در ایران است.
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واالتر اجتماعی در اين منطقه ضروری است. 
بايد در آغاز بگوييم که فرضية فاجعه زدگی الزامًا در تقابل با نظريات رايجی که تابحال 
دربارة علل تاريخی عقب ماندگی ايران و خاورميانه مطرح شده اند قرار نمی گيرد. اين نظريات 
مختلف هريک بر عوامل مهمی از شرايط اقليمی، تاريخي، اجتماعی، سياسی و فرهنگی ويا 
بر نقش استعمار جديد در منطقه تأکيد می کنند که بی ترديد شايستة بررسی و بحث و نقد 
در  باشند.  ما  تاريخ  واقعيت  از  مهمی  جنبه های  گويای  می توانند  هريک  و  هستند  سازنده  
واقع در دو دهة اخير تحليل های برجسته ای توسط محققين ايرانی در زمينة علل ساختاری 
به بحث و گفتگوی وسيعی در جامعه علمی گشته  منجر  که  ما عرضه شده  عقب ماندگی 
است. دکتر صادق زيبا کالم در »ما چگونه ما شديم« بر عامل افول علم پس از حملة مغول، 
دکتر سيدجواد طباطبايی در »ديباچه ای بر نظرية انحطاط ايران« بر عامل زوال انديشه سياسی 
و دکتر کاظم علمداری در »چرا غرب پيش رفت و ما عقب مانديم؟« بر عامل وجه توليدی 
آسيايی تاکيد داشته اند. فرضية فاجعه زدگی مسئله موانع ساختاری در پيشرفت تاريخی منطقه 
را در سطح کاماًل متفاوتی بررسی می کند و با تشريح آسيب ديدگی وسيع و پايدار ناشی از 
حمله مغول، بر مشکالت بنيادی در ساختمان ذهنی و رفتاری مردم منطقه دست می  گذارد که 
همکاری و توافق اجتماعی را شديداً دشوار می کنند. اين ناهنجاری های ذهنی و رفتاری خود 
می توانند منشًا آن دسته از مسائل اجتماعی،  سياسی و فرهنگی باشند که در برخی از نظريات 

رايج در زمينة ريشه های عقب ماندگی بصورت علل اوليه طرح شده اند.
در واقع، در دوران معاصر برخی از نويسندگان، متفکرين، علما و شخصيت های ملی 
از جمله سيدمحمدعلی جمالزاده، جالل آل احمد، مهندس مهدی بازرگان و حسن نراقی 
بر موضوع خلق و خوی ايرانيان بعنوان ريشه و يا يکی از ريشه های اصلی عقب ماندگی 
است.   گرفته  انجام  زمينه  اين  در  مبسوط  تحليل  دو  اخير  سال های  در  کرده اند.  تاکيد  ما 
دکتر علی محمد ايزدی با استفاده از نظريات اريک برن روانشناس معاصر آمريکايی پايه 
مشکالت ايرانيان را در فقدان و يا ضعف شخصيت »بالغ« در کودکان ارزيابی کرده که بنا 
گفتار و  تناقض در  و  زياد  بخاطر وجود دروغ  ها  اين فرضيه در هر نسل در خانواده  به 
کردار پدر و مادرها بوجود می آيد. )ايزدی 138۲( دکتر فرخ سعيدی نيز اشکال اساسی را 
در فقدان برخورد علمی مردم به قضايا و اعتقاد تاريخی ايرانيان به تقديرو سرنوشت دانسته 

است. )سعيدی 1386(
اين مقاله بشکل زير سازمان داده شده است. ابتدا نگاهی اجمالی به قرون اولية اسالم 
سپس  و  می اندازيم  آن  در  فلسفه  و  علوم  شکوفايی  و  اسالمی  ايرانی-  طاليی  تمدن  و 
برای فاجعة مغول  را  اين تمدن شده و زمينه  افول  عواملی را بررسی می کنيم که موجب 
هموار کردند. آنگاه ابعاد عظيم و بی سابقة آسيب ديدگی اجتماعی ناشی از حمالت مغول 
وحکومت ايلخانان را تشريح کرده و با استفاده از دانش جديد در زمينة آسيب ديدگی فردی 
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آن  از رگه های  آثاری  و  آمده  وجود 
منتقل  ديگر  نسل  به  نسلی  از  سياسی 
فرهنگ  وتثبيت  مغول  فاجعة  تجديد 
 و در مقابل آن، شکوفايی عرفان و 
بعنوان مکانيزم دفاعی و ناجی مردم 
اه تأثيرات پايدار فاجعة مغول را در 
مختلفی دال بر استمرار آسيب ديدگی 
 از نظر فرضية فاجعه زدگی به لحاظ 
افراط  و  فکری  تحجر  استيالی  و   
ر جديد که احياکننده خاطرة فاجعه 
گی تاريخی می پردازيم که حتی پس 
و  جمعی  همکاری  جهت  در  ختاری 
 پيشرفت اساسی جامعه و شکوفايی 
و اجتماعی، آن دسته ازاختالالت ذهنی و شخصيتی 
به  منطقه  ميان مردم  فاجعه زدگی در سطح وسيعی در 

و  اجتماعی  خانوادگی،  ناهنجار  رفتارهای  طريق  از 
در  را  تيموری  فتوحات خونين  نقش  شده اند. سپس 
ياسايی چنگيزی در منطقه مورد بررسی قرار می دهيم
رشد بی سابقه طريقت های صوفی و مذهب شيعه را 
آسيب ديده در برابر فاجعة مغول ارزيابی می کنيم. آنگ
تاريخ سياسی و اجتماعی ايران مطالعه کرده و شواهد 
در شخصيت اجتماعی مردم ايران را ارائه می دهيم که
خردگرايی و  علمی  رکود  در  اساسی  عاملی  تاريخی 
گرايی بوده است. در خاتمه، با اشاره به نقش استعما
مغول است به چالش ضرورت مقابله با اين آسيب ديد
سا موانع  رفع  برای  همچنان  ملی  استقالل  کسب  از 

برای توافق بر سر منافع ملی و مصالح عمومی در راه
خالقيت ها در زمينه های مختلف حياتی است.
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تمدن طالیی ایرانی – اسالمی
در قرون سوم تا پنجم هجری )نهم تا يازدهم ميالدی(، جامعة اسالمی در خاورميانه، 
دوره های  درخشان ترين  از  يکی  شاهد  )اسپانيا(  اندلس  و  آفريقا  شمال  مرکزی،  آسيای 
شکوفايی فرهنگی، فلسفی، و علمی تاريخ بشر بود که تحرک ناشی از آن تا قرن نهم هجری 
برای تمدن  نتيجه  اروپا و در  برای رنسانس در  را  ادامه داشت و زمينه  )پانزدهم ميالدی( 

امروزی غرب مهيا کرد. 
و طب  فيزيک، شيمی،  در  علمی  و روش  محاسباتی  رياضيات  و  نجوم  مثلثات،  جبر، 
چون  مشاهيری  توسط  طاليی  تمدن  دوران  در  خردگرايی  فلسفه  و  عرفان  همچنين  و 
ابن رشد، سهر وردی،  بيرونی،  سينا،  ابن  هيثم،  ابن  فارابی،  رازی،  جابربن حيان، خوارزمی، 
ابن عربی و مولوی پی ريزی شد. بخش اساسی اين شکوفايی علمی و فلسفی، که با نهضت 
ترجمه در دربار مامون خليفه عباسی آغاز شد، در دوران سامانيان و سپس آل بويه در ايران 
با اعتالی فرهنگ، زبان و ادب فارسی و رشد فلسفه خردگرايی معتزله  صورت گرفت و 
به ويژه در ميان شيعيان همراه بود. در اين رستاخيز فرهنگی و علمی البته بسياری متفکران 
و عالمان عرب و ديگر مردمان منطقه حضور داشتند اما به قول ابن خلدون، بيشتر دانشمندان 
و فالسفه ی عصر طاليی اسالم ايرانی بودند. )مقدمه ابن خلدون 136۲، ص 1148-1151( 
دويست سال پس از حمله اعراب، نه تنها حکومت های مستقل از بغداد در ايران به وجود 

آمدند بلکه ايرانيان نقشی محوری در پايه گذاری تمدن طاليی ايفا کردند. 
ريچارد بولت براساس اسناد تاريخی جديدی ادعا می کند که شکوفايی اقتصادی عظيمی 
در ايران از نيمة دوم قرن دوم تا پايان قرن چهارم هجری )75۰ تا 1۰۰۰ ميالدی( به  وجود 
می آيد که پاية آن، توسعة بی نظير کشت پنبه و رشد سريع صنعت ريسندگی و بافندگی و 
صنايع مرتبط با آنها توسط بورژوازی نوپای عرب و ايرانی بوده است. اين شکوفايی بزرگ از 
يک طرف به شکل گيری شهرهای بزرگ و ايجاد بازار وسيع کار در ايران و جذب نيروی کار 
روستايی در شهرها منجر گشت و از طرف ديگر، منشاً  درآمد مالياتی عظيمی برای خلفای 
ايران بدست  از  ماليات  به عنوان  نقره ای که  ارزش  به طوری  که حتی  بود،  بغداد  عباسی در 
می آمد بيشتر از ارزش کل طاليی بود که به عنوان ماليات از همة واليات اسالمی در غرِب 

)Bulliet 2009a, p53, Bulliet 2009b( .بغداد عايد می شد
اگر فرضية بولت در زمينه شکوفايی اقتصادی ۲5۰ ساله در ايران در دوران اولية خالفت 
بنی عباسی بطورکلی درست باشد، می توانيم نتيجه بگيريم که اين رونق اقتصادی و درآمد 
تمدن  در  فرهنگی  و  فلسفی  علمی،  بزرگ  رستاخيز  مادی  پاية  آن،  از  ناشی  مالياتی  عظيم 
ايرانی  - اسالمی نيز بوده است و احتماالً  نيازهای اقتصاد شکوفا، بطور مستقيم يا غيرمستقيم، 

انگيزه های مهمی در پيشرفت های علمی به وجود آورده است. 
بهر حال، فرضية بولت چه درست باشد چه نباشد، ثروت عظيم امپراتوری بزرگ اسالمی 
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که يک سوم جهان آن روز را شامل می شد و با امپراتوری بيزانس )روم شرقی( در رقابت 
بود، همراه با چند عامل اساسی و مساعد ديگر شرايط مطلوبی برای نوآوری و پيشرفت های 

تاريخی علم و فلسفه در جامعة اسالمی ايجاد کرد.
نخست آنکه زبان عربی زبان رسمی خالفت بنی عباس در کل جامعة اسالمی شد و ترجمه 
آثار مهم علمی و فلسفی از زبان های مهمی چون يونانی، سريانی، پهلوی، و سانسکريت به 
را  دنيا  ملل  ميان  در  پژوهش  و  دانش  جهانی  توسعة  بشر  تاريخ  در  بار  اولين  برای  عربی 
امکان پذير کرد. دوم آنکه با حضور مستقيم دانشمندان و وزرای ايرانی، ميراث چشمگير 
فعاليت های علمی و فلسفی در ايران پيش از اسالم ، به ويژه در زمينة نجوم، رياضيات، و 
پزشکی و نيز در کار ترجمة متون علمی، الگوی کاوش و تحقيق قرار گرفت. عامل سوم آنکه 
تعاليم اسالمی و احاديثی که مسلمانان را به بررسی طبيعت و کاوش علمی فرا می خواندند با 
روند فعاليت های علمی و فلسفی سازگاری می نمودند و به بسياری از دانشمندان و مشاهير 

اسالمی چون فارابی، ابن سينا، ابن عربی، و مولوی الهام می بخشيدند. 
در محيط خالق و دانش پژوهشی که در دربار خلفای بغداد و دربار سامانيان و آل بويه 
ايجاد شد، دانشمندان مسلمان، مسيحی، يهودی و حتی آنان که مقيد به هيچ دينی نبودند 
اساسًا به دور از تعصبات مذهبی به همکاری و مناظرات علمی و فلسفی می پرداختند که 
اين خود از مهمترين عوامل جهش های بزرگ علمی و فلسفی در دوران تمدن طاليی است. 
کافی است يادآوری کنيم که محمد زکريای رازی، بزرگترين پزشک تمدن اسالمی، عليرغم 
مخالفت فلسفی اش با نبوت و دين نه تنها مورد هيچ آزاری قرار نگرفت بلکه به رياست 
بيمارستان های ری و بغداد منصوب شد و سال ها عهده دار چنين مقام  های مهم اجتماعی و 
علمی بود. اين گونه آزادمنشی که در دوران سامانيان و آل بويه به چشم می خورد تا ده قرن بعد 

که به تدريج در اروپای جديد رايج شد بی سابقه بود.
در جامعة اسالمی بسياری از شاخه های رياضی، منجمله جبر، و مثلثات و علم محاسبه، و 
همچنين نجوم جديد و علوم تجربی شيمی، فيزيک، و پزشکی پايه ريزی شد و فلسفة يونان 
و خردگرايی و عرفان رشد قابل توجهی يافت. بی ترديد، بدون انتقال ميراث تمدن ايرانی  - 
اسالمی به اروپا رنساس علمی و فرهنگی در غرب امکان نداشت. بنا به قول توبی هاف، 
که ميزان پيشرفت های علمی قرون وسطی را در جوامع اسالمی، چين، و اروپا مقايسه کرده 
است، محرک اصلی پيشرفت های رنسانس در اروپا انتقال ميراث علمی کشورهای اسالمی 
بوده است: »توجه ما به اين حقيقت است که از قرن هشتم تا اواخر قرن چهاردهم، علم به 
زبان عربی احتماالً پيشرفته ترين علم دنيا و از علم در غرب و چين بسيار باالتر بود. در تقريبًا 
همه حيطه های پژوهش در نجوم، کيمياگری، رياضيات، پزشکی، علم نور و غيره دانشمندان 
عرب زبان )يعنی اعراب، ايرانيان، مسيحيان، و يهوديان خاورميانه که عمدتًا از زبان عربی 
پيشرفته ترين  حاوی  آنان  رساالت  بودند.  علمی  پيشرفت های  پرچمدار  می کردند(  استفاده 
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دانش ها، نظريات، و فرضياتی بود که در همة دنيا منجمله در چين يافت می شد.« 
)Huff 2003, p48(

روند افول و پیش درآمد فاجعه
تحقيقات ريچارد بولت در مقاله ياد شده زوايای جديدی از ريشه های زوال تمدن طاليِی 
ايرانی  اسالمی را می تواند روشن  کند. بنا به قول بولت، از اوايل قرن پنجم هجری )يازده 
ميالدی( سرمای شديدی کل آسيای مرکزی و غربی را به مدت حدود 13۰ سال فرا می گيرد 
و موجب نابودی کشت پنبه و صنايع مرتبط با آن و رکود نسبی کشاورزی در ايران می شود. 
از نتايج مهم اين نابسامانی اقتصادی، مهاجرت خانواده های بورژوازی به هند و مناطق گرمتر 
در غرب جوامع اسالمی و از هم پاشيدگی نيروی انسانی  وسيعی است که در طی دو قرن و 
نيم رونق اقتصادی در ايران شکل گرفته بودند. به دليل همين از هم پاشيدگی بود که حتی 
پس از پايان دوره 13۰ سالة سرمای بزرگ امکان احيای شکوفايی اقتصادی در ايران فراهم 

نشد.
از طرف ديگر، بنا به پژوهش های بولت، تغيير شرايط اقليمی و سرمای بزرگ، ترکمانان 
ايران  فالت  گرمسيرتر  نواحی  به  مرکزی  آسيای  از  يافتن چراگاه  برای  که  واداشت  را  غز 
براندازی آل بويه سرانجام حکومت  اينها پس از شکست دادن غزنويان و  مهاجرت کنند. 

سلجوقيان را در ايران مستقر کردند.
استقرار حکومت بزرگ سلجوقيان در منطقه نقش دوگانه ای را با خود بهمراه آورد: از 
يک سو، برای اولين بار در ايران پس از اسالم،  دوران حکومت های کوچک محلی از قبيل 
صفاريان،  سامانيان و آل بويه بسر آمد و حکومت مرکزی بزرگی که مرزهای ايران را به حد 
دوران ساسانيان رسانيد بروی کار آمد که برپايه وجود يک لشکر دائمی اقتدار داشت. تکيه 
اساسی به نيروی نظامی،هرچند در ابتدا ايجاد قدرت مرکزی نيرومند و با ثباتی را تضمين 
از  بود.  را در شرايط بحران حامل  فروپاشی  ازهم گسيختگی و  نطفة  کرد وليکن در خود 
طرف ديگر، عليرغم ادامه برخی پيشرفت های چشمگيرعلمی و فرهنگی بويژه در نيمه اول 
حکومت سلجوقيان، بايد بگوييم که با تأثير روزافزون قبايل ترک بتدريج روند افولی در اين 

دوران پا گرفت که تضعيف تمدن طاليی را رقم می زد. 
با غلبه ترکان بر ايران و جامعه اسالمی، فرهنگ سياسی و اجتماعی در منطقه که تا آن 
دوره شاهد چند قرن توسعة شهری بود زير نفوذ فرهنگ قبيله ای ترکان قرار گرفت که در 
ابعاد گسترده ای جامعه را تحت تأثير خود قرار داد. به قول توماس بارفيلد، برخالف فرهنگ 
قبايل عرب، که تمايل به مساوات گرايی در داخل هر قبيله داشت، در ميان اقوام ترک روابط 
پدرساالری در درون هر قبيله براساس سلسله مراتب قدرت قرار گرفته بود و فرمانبرداری از 
رهبر طايفه يا خان قبيله که خود براساس نيروی رزمی و پيروزی نظامی تعيين می شد اصل 

)Barfield 1990(  .اساسی مناسبات تشکل گروهی به شمار می آمد
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فرهنگ  ولی  آوردند  رو  حنفی  مذهب  به  و  شدند  مسلمان  ايرانيان  واسطة  به  ترک ها 
قبيله ای خود به ويژه سنت لشکرداری و تفکر قبيله ای خودی يا غيرخودی را حفظ کردند و 
آن را در دنيای اسالم گسترش دادند. چنين بود که اقتدارگرايی، سلطه گری و تفکر دو سونگر 
)سياه يا سفيد ديدن( به مراتب بيش از گذشته در وجوه سياسی و اجتماعی غالب شد. با 
ظهور غزنويان و سپس استقرار سلجوقيان آزاد منشی دوران بيت الحکمه عباسيان و دربارهای 
سامانيان و آل بويه به تدريج جای خود را به سياست های جناحی مذهبی و سرکوب و تبعيض 
عليه مذاهب و مکاتب ديگر، چون سنی، شيعه يا معتزله، داد و دوسونگری در جهت گيری 
سياسی و مذهبی بيش از پيش جايگزين خردگرايی شد. به اين صورت، اسماعيليه که در 
برابر جهت گيری های جناحی سالجقه به رويارويی با حکومت برخاسته بودند به حمايت از 
علم و فلسفه ادامه دادند در حاليکه مدارس نظاميه که در زمان نظام الملک سلجوقی در سراسر 
ايران برای تدريس معارف اسالمی داير شدند از آموزش علوم رياضی و طبيعی سرباز زدند 

که اين خود به افت نسبی علوم در اين دوران منجر گشت. 
يکی از مهم ترين نتايج فرهنگی غلبة قبايل ترک، رشد چشمگير و روزافزون صوفی گری 
بود که به داليل متفاوت، هم در ميان ترکان و هم در ميان مردم بومی ايرانی رواج يافت و به 
لحاظ تاريخی در برابر فعاليت های علمی و فلسفی قرار گرفت. از نظر فرهنگی، ترکان که به 
تازگی با زندگی بدوی قبيله ای و فاقد از ميراث علمی و فلسفی بر مسند حکومت در جامعة 
اسالمی رسيده بودند به صوفی گری گرايش خاصی داشتند. در واقع، صوفی گری، دست کم 
در نوع ابتدايی اش، با سنت ها و تعصبات بدوی مذهبی قبايل ترک، از جمله جادوگری و 
ارتباط با دنيای غيب نزديکی داشت. بدين ترتيب صوفی گری از طريق خراسان که مهم ترين 
مرکز فعاليت صوفيان شده بود در ماورالنهر که جايگاه اصلی قبايل ترک بود گسترش يافت. 
شيوخ و دراويش صوفی ترک در اين منطقه جای دوره گردان شاعر و آوازخوانان سنتی را 
گرفتند و با تبليغات وسيع خود قبايل مختلف ترک را به مذهب حنفی و صوفی گری دعوت 

)Köprülü 2006, p7-8( .کرده و از گسترش معتزله و شيعه ممانعت می کردند
از طرف ديگر، به قول روی متّحده، مردم بومی ايران نيز که پس از دو قرن حکومت های 
ايران  آنان در  بيگانه و سلطه  فزايندة ترکان  با ورود  تا آل بويه،  از صفاريان  ايرانی،  مستقل 
رو  صوفی گری  به  رو  اين  از  و  واهمه  شده  و  ناامنی  احساس  نوعی  دچار  بودند  روبرو 
می شد. محسوب  بيگانگان  ترسناک  حاکميت  شرايط  اين  در  امنی  مفر  که   می آوردند 

)Mottahedeh 2000, p147(
ميان  در  آنان  نيز جذب  و  اسالم  به  ترکان  در جلب  موثری  نقش  بنابراين، صوفيگری 
جمعيت بومی ايفا کرد، ولی اين روند به تدريج به قيمت تضعيف نسبی معتزله و فعاليت های 
علمی و فلسفی صورت گرفت. سرانجام امام محمد غزالی که مهم ترين عالم مذهبی آن عصر 
به شمار می رود، با برخوردی دو سونگر که نشانگر تأثير فرهنگ قبيله ای ترکان سلجوقی در 
جامعه بود ضمن حمايت قاطع از صوفی گری به عنوان تنها راه واقعی تجربة دين و عبادت 
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اين گونه  و  آورد  وارد  رياضيات و علوم طبيعی  فلسفة خردگرايی،  به  خدا، حملة شديدی 
فعاليت ها را مانعی در راه عبادت و نزديکی به خدا اعالم کرد. بدليل نفوذ پايداری که عقايد 
غزالی در دنيای اسالم باقی گذاشت فلسفه و علوم تحت فشار قرار گرفت. تصوف اسالمی 
که در دوران اوليه رشد خود در بسياری موارد، از جمله در آثار جابربن حيان، فارابی، و 
از  فزاينده ای  به طور  اين  از  بعد  فلسفی و علمی همزيستی داشت،  پژوهش های  با  ابن سينا 
فعاليت های علمی و فلسفه ارسطويی که در ميان معتزله و با حمايت شيعيان اسماعيليه انجام 

می شد فاصله گرفت. 
يازدهم  اواسط قرن پنجم هجری )اواسط قرن  از  نتيجه، دانش پروری و خردگرايی  در 
فعاليت های علمی و  افول در  فرآيند  بگوييم که  بايد  اين همه  با  افول گراييد.  به  ميالدی( 
و  ايرانی  جامعة  هنوز  کرد.  ارزيابی  نسبی  روندی  تنها  بايد  را  سلجوقی  دوران  در  فلسفی 
اسالمی شاهد فعاليت دانشمندان متعددی در علوم رياضی، علوم تجربی، پزشکی و فلسفة 
شواهد  می يافت.  پرورش  خيام  عمر  چون  شخصيت هايی  آن  در  هنوز  و  بود  خردگرايی 
بسياری بر اين ادعا گواه است. بعنوان مثال، در آخرين دهه های قبل از حمله مغول به ايران 
برای اولين بار عناصر مقدماتی حساب ديفرانسيل توسط شرف الدين طوسی که تا شش سال 
پيش از اين حمله می زيست پايه گذاری شد و حتی در دوره حمالت مغول شخصيتی چون 
خواجه نصيرالدين طوسی در پناه اسماعيليان شکل گرفته بود که از مهم ترين رياضيدانان و 

منجمان عصر تمدن اسالمی است.
آنچه نقش سرنوشت سازرا ايفا کرد و شرايط را برای فاجعة مغول هموار نمود انحطاط 
با  که  بود  شافعی ها  و  حنفی ها  روزافزون  درگيری های  اثر  در  ايران  اجتماعی  و  سياسی 
اوج  سنجر  سلطان  مرگ  از  پس  و  تشديد شد  تجزيه حکومت سلجوقی  و  ملکشاه  مرگ 
که جای سياست های  ترکان سلجوقی  برخوردهای جناحی  و  فرهنگ دوسونگری  گرفت. 
مداراجويانه تر دوران سامانيان و آل بويه را گرفته بود به اين منازعات دامن می زد که موجب 
تضعيف شديد همبستگی مسلمين و ويرانی های قابل مالحظه ای در شهرها شد. بنا به بولت، 
افت اقتصادی ناشی از سرمای بزرگ ريشه مادی منازعات مخرب حنفی ها و شافعی ها بر سر 
تسلط بر منابع موجود — منجمله اماکن عمومی، مساجد و امامت جمعه — در شهرهای 

)Bulliet 2009b( .بزرگ ايران بود
بررسی منازعات حنفی و شافعی در نيشابور، که به تفصيل در اثر ديگری از ريچارد بولت 
اتحاد حنفی ها و  از  مانع  ابتدا  منازعات در  اين  تشريح شده است، نشان می دهد که اگرچه 
شافعی ها در برابر حمالت غزها از شرق ايران به نيشابور نبود، به تدريج دامنه درگيری های 
جناحی چنان باال گرفت که در واکنش به حمله جديد غزها به نيشابور در نيمه دوم قرن ششم 
هجری )قرن دوازدهم ميالدی( طرفداران اين دو طريقت بجای اتحاد در برابر مهاجمان چنان به 
جان هم افتادند که ويرانی وسيعی ببار آورد. نيشابور با چنان شدتی تخريب شد که مردم چند 
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)Bulliet 1972( .سال بعد ناگزير شهر جديدی در نزديکی ويرانه های شهر قديم بنا کردند
در چنين اوضاعی بود که عالء الدين محمدخوارزم شاه در ايران به قدرت رسيد. او از يک 
طرف با سياست های داخلی سرکوب گرانه و تفرقه افکنانه خود توان دفاعی ايران را تضعيف 
کرد و از طرف ديگر از روی تکبر بی پروا و شکستن توافقی که با چنگيزخان برای گسترش 
داد و ستد داشت ابتدا اجازة کشتار 45۰ بازرگان فرستادة چنگيز را داد و سپس دستور قتل 
نمايندگان او را که به بازخواست اين کشتار آمده بودند صادر کرد. در نتيجه مغول ها که به 
رهبری چنگيز تا آن روز چين شمالی و بخش های مهمی از آسيای مرکزی را تسخير کرده و 
درصدد جهانگشايی بودند با بهانة کافی حملة انتقامجويانه  و وحشيانة تاريخ ساز خود را به 

ايران سازمان دادند. 

فاجعۀ مغول در ایران 
فاجعة مغول يکی از فجيع ترين جنايات و نسل کشی های تاريخ بشر بشمار می آيد و 
اثرات پايداری در تاريخ ايران و جوامع اسالمی بجا گذاشته است. آنچه در اينجا به اختصار 
فاجعة مغول در ايران می ناميم دوران بسيار تاريکی از تاريخ ايران و اسالم است که حدود 
دو قرن بترتيب زير به طول می کشد. چنانکه گفتيم پيش درآمد اين عصر منازعات خونين 
داخلی بين حنفی ها و شافعی ها است که پس از مرگ سلطان سنجر سلجوقی در 55۲ هجری 
ناگهانی  و  هولناک  حملة  ميالدی(،   1۲19( هجری   616 در  گرفت.  باال  ميالدی(   1157(
چنگيزخان انجام می گيرد که ضربة قاطعی به تمدن ايران و اسالم وارد کرد. پس از سی و 
پنج سال حمالت مکرر مغول، بدنبال لشکرکشی هالکوخان و سرنگونی اسماعيليه و خالفت 
بنی عباسی، حکومت بغايت ستمگرانه ايلخانان از سال 654 هجری )1۲56 ميالدی( بمدت 
هشتاد سال در ايران مستقر  شد. فروپاشی سلسله ايلخانان در 735 هجری )1335 ميالدی( 
چند دهه دوران جنگ های ملوک الطوايفی را بهمراه داشت. اين دوران آشوب شديد سرانجام 
به لشکرکشی ها و فتوحات خونين تيمور در ايران و تجديد فاجعة حمالت اوليه مغول منجر 

گشت که تا مرگ تيمور در 8۰7 هجری )14۰5 ميالدی( ادامه داشت.
مورخان بزرگ اسالمی و ايرانی آن دوره مانند ابن اثير، عطاملک جوينی، جوزجانی و 
خواجه رشيدالدين فضل الّل همدانی، حمالت مغول را فاجعه ای بی نظير در تاريخ به شمار 

آورده اند. 
به قول ذبيح الّل صفا: »تواريخی که دربارة اين هجوم بزرگ قريب به همين واقعه نوشته 
شده همه پر است از ذکر جنايات و فجايع اعمال وحشيان مغول و تاتار؛ و بی ترديد اين 
واقعه فجيع ترين وقايعی بود که تا آن هنگام در تمام تاريخ ايران رخ داد و بعد از آن هم 
هيچگاه نظيری نيافت.« )صفا، 138۰، جلد3، ص1۲(. مقاالت مختلف ده ها تن از مورخان 
معاصر ايرانی که در سال 1379 در همايش هجوم مغول و پی آمدهای آن در دانشگاه شهيد 
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بهشتی ارائه شد و نيز کتب مورخان بزرگ خارجی دربارة دوره مغول از قبيل رنه گروسه، 
پتروشفسکی، ج.ج. ساندرز و ديويد مورگان که به فارسی هم ترجمه شده اند بر همين پيام 

تأکيد دارند.
پيروزی های رعدآسای لشکر مغول براساس استراتژی ارعاب و نسل کشی انجام می گرفت. 
بنا به قوانين ياسا که مجموعة احکام سياسی-نظامی مغول ها بود، اقوام غيرمغول يا بايد بدون 
مقاومت در برابر مغول تسليم می شدند و باج و ماليات می پرداختند يا در صورت هرگونه 

مقاومت بايد مورد قتل عام قرار می گرفتند. 
اثير که بزرگترين مورخ هم عصر چنگيزخان در دنيای اسالم محسوب می شود و  ابن 
است  می کرده  زندگی  مورد هجوم  از شهرهای  دور  به  عراق  در  مغول  اول  در طی حملة 
می نويسد: »اگر می گفتند که از زمان خلقت آدم ابوالبشر تاکنون جهان چنين مصيبتی را به 
خود نديده است، راست گفته بودند، زيرا تاريخ چيزی که شبيه به اين و يا نزديک به اين 
باشد نشان نمی دهد... شايد تا آخرالزمان مردم چنين وقايعی را مگر هجوم ياجوج و ماجوج 
ديگر نبيند. حتی دّجال، کسانی را که مطيع او گردند، امان می دهد و فقط کسانی را که در 
برابر او پايداری کنند، نابود می سازد. ولی اينان به هيچکس رحم نکردند و زنان و کودکان را 

کشتند، شکم زنان باردار را دريدند و جنين را کشتند...«. )ابن اثير 1353، ج 1۲، ص 19۰(
بنا  بخارا  )در  باکره  دختران  به  دسته جمعی  تجاوز  شامل  مغول ها  وحشيانه  شيوه های 
بنا به جوينی 1385، ج1، ص118(، کشتار هر  به ابن اثير 1353، ج ۲6 ص 14 و در مرو 
جنبنده ای از آدميزاد گرفته تا حيوانات از قبيل سگ و گربه و بپاکردن مجالس جشن پس 
از کشتار جمعی و جداکردن سر ازاجساد مردان و زنان و کودکان )در نيشابور بنا به جويني 
انجام  در کمال خونسردی  ولی  انتقام جويی  برای  که همگی  بوده  1385، ج 1، ص 13۰( 

می گرفته است.
پتروشفسکی براساس آمار سرشماری جمعيت چين شمالی قبل و بعد از حملة مغول 
نشان می دهد که جمعيت اين منطقه به يک نهم کاهش يافت. به دليل شباهت حمالت مغول 
در چين شمالی و خراسان، حدس زده می شود که کاهش جمعيت در خراسان نيز در همين 

حدود بوده باشد. )پتروشفسکی 1357، جلد 1، ص71(
در واقع، بنا به مورخان از جمله ساندرز، در ميان همة متصرفات مغول ها که شامل نيمی 
از دنيای شناخته شده آنروز از جمله چين، روسيه و اروپای شرقی بود، بيشترين صدمه بر 

)Saunders 2001, p 177( .ايران و بويژه بر خراسان تحميل شد
در اينجا خالصة کالم را از قول ايرا لپيدوس می آوريم که در کتاب جامعش می نويسد: 
»حمالت مغول در ايران فاجعه آميز و در حکم “هولوکاست” بود. جمعيت بسياری از شهرهای 
کوچک و بزرگ به کلی نابود شد. بسياری از مناطق بر اثر هجوم لشکر مغول و ورود قبايل 
کوچ گر مغول و ترک که دهقانان را از زمين می راندند به کلی خالی از سکنه شد. فاتحان مغول 
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مردم تحت سطله خود را چپاول می کردند، آنها را به بردگی وامی داشتند و بر آنها ماليات 
کمرشکن می بستند. نتيجه اين ها افت فاجعه آميز جمعيت، درآمد شخصی و درآمد ايالتی بود. 
صنعت کوزه گری و فلزکاری برای مدتی بيش از يک قرن از ميان رفت. عصر خودگردانی 

)Lapidus 2002, p 226( ».شهری و سرزندگی فرهنگی به پايان رسيد
در اوايل دهة 65۰ هجری )اواسط دهة 1۲5۰ ميالدی(، در شرايطی که بدنبال بيش از سی 
سال حمالت مغول رعب و وحشت ايران را فراگرفته بود، هالکوخان نواده چنگيز لشکرکشی 
منظمی را به ايران سازمان داد و پس ازفتح الموت و برانداختن فرقه اسماعيليه از يک سو و 
تسخير و قتل عام بغداد وانقراض خالفت بنی عباسی از سوی ديگر سلسله ی ايلخانان رادر 
ايران بنا نهاد که نزديک به هشتاد سال دوام يافت. تخمين زده می شود که با لشکر 15۰۰۰۰ 
نفرة هالکوخان درمجموع بين 75۰,۰۰۰ تا 9۰۰,۰۰۰ تن از قبايل مغول يا ترکان هم رکاب 
آنان با خانوارشان وارد فرات ايران شده و سرانجام در آن بعنوان حاکمان وقت استقرار يافتند. 

 )Smith Jr. 2001, p 40(
لپيدوس در مورد دوران ايلخانان می گويد: »روش حکومتی مغوالن در ايران شکل يک 
دولت فاتح را داشت که از يک لشکر بزرگ واحد، متشکل از اشرافيت نظامِی قبيله ای مرتبط 
به حساب  برتر  و  امتياز  را صاحب  اشرافيت خود  اين  بود.  ساخته شده  حاکم،  سلسلة  با 
می آورد و بنا به قوانين ياسا به خود حق تسلط و ماليات بستن بر مردم مغلوب را می داد«. 

)Lapidus 2002, p 228(
در دورة ايلخانان، مغول ها رعايا را به زمين مقيد ساخته بودند و با آنان مانند بردگان رفتار 
اتفاق  به  نبودند  مغول  ماليات های گزاف حکامِ  پرداخت  به  قادر  می کردند. کشاورزانی که 
خانوادة خود به اسارت گرفته می شدند و در بازار بردگان به فروش می رسيدند. زرين کوب 
می نويسد: »روستائيان مکرر ناچار می شدند برای فرار از بيگاری و ماليات، اراضی خود را 
رها کنند و بگريزند. از هر کجا عبور باسقاقان )ماموران مالياتی( به وسيلة ديدبانان روستا 
به صحرا  سر  و  می کردند  بار  می توانستند  را  هرچه  غارت  بيم  از  رعايا  و  می شد  گزارش 
می نهادند و بارها به همين سبب اراضی داير به باير تبديل می شد... « او همچنين در مورد 
اثر خود را در  از ويرانی روستا  ناشی  فقر  شهرها می نويسد: »در شهرها هم دوام قحط و 
زندگی طبقات خرده پا و پيشه وران جزء ظاهر می کرد و استمرارِ فاقه )گرسنگی( و حاجت 
گه گاه عاملی در رواج فحشا و توسعه اماکن فساد می شد که در آن ايام خرابات نام داشت.« 

)زرين کوب 1378، ص544 و546(
روستاها،  از  رعايا  فرار  بويژه  اجتماعی،  و  کشاورزی  ارزی،  بحران های  و  مالی  فساد 
سرانجام حيات اقتصادی و سياسی را فلج کرد و حکومت ايلخانان را به مخاطره افکند که 
همين امر دليل اصلی غازان خان برای گرويدن به اسالم و اجرای برخی اصالحات در اواخر 

قرن 13 ميالدی )اواخر قرن هفتم هجری( به شمار آمده است.
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اما اصالحات غازانی که برای تعديل نسبی ماليات ها و کاهش چپاول های مستقيم حکام 
محلی تدوين شده بود با مخالفت شديد شاهزادگان و فرمانروايان مغول که از ياسای چنگيزی 
طرفداری مطلق می کردند مواجه شد و در عمل موفقيتش محدود ماند. در اين مورد، مثاًل، 
ايران شناس انگليسی آن لمبتن می گويد: »غازان تنها ايلخانی است که می توان گفت صاحب 
کند  احيا  را  از مرگش تالش کرد کشاورزی  پيش  او کمی  بوده است.  سياست کشاورزی 
اما اصالحاتش زودگذر و احيای کشاورزی بی دوام بود.« و در ادامه اين مطلب، لمبتن از 
با  وّصاف  که  می کند  نشان  خاطر  ولی  می دهد  توضيح  را  غازانی  اصالحات  وّصاف  قول 
تشريح اوضاع فارس روشن می کند که هيچيک از اين اصالحات در عمل انجام نگرفته بود. 

)Lambton 1991, Preface, p xi and xivii(
آنان  بردگی  حکم  که  آن،  ترک  در  آنها  ممنوعيت  و  زمين  به  کشاورزان  انقياد  حتی 
شد. تثبيت  و  تأييد  غازانی  اصالحات  در  بود،  اسالم  شرع  اصول  با  مغاير  و  داشت   را 

)Morgan 1986, p 169(

ضربه به تمدن و اخالقیات
سياست مغولها در ويرانی قنات ها که حيات اقتصادی کشور بر آن متکی بود به ايران 
بسيار بيش از ساير متصرفات مغول ها ضربه زد. حمالت مغول موجب انهدام شبکة آبياری 
کشور و سقوط کشاورزی شد. در مناطق وسيعی از خراسان و مازندران، از بلخ تا دامغان، 
پس از چند هزار سال تمدن، جامعه ای بدوی پديد آمد به طوری که بقول سيفی هروی 14۰ 
نفر از بازماندگان فاجعه در هرات سال ها بخاطر انهدام کشاورزی به ناچار از گوشت انسان، 

سگ و گربه تغذيه می کردند و ابايی از راهزنی نداشتند )هروی 135۲، ص 81-8۲(.
بسيار  دوران  ما شاهد  مغول،  از حمالت  زمان، پس  و شعرای  مورخان  روايات  به  بنا 
تاريکی از سقوط پايه های اخالقی در خانواده و اجتماع و رواج بيکران دروغ گويی، دورويی، 
حصر  و  بی حد  رشد  و  طرف،  يک  از  اجتماعی  و  خانوادگی  خونين  منازعات  و  خيانت 
بزهکاری، روسپی گری، زن بارگی، غالم بارگی، مردبارگی و اعتياد به مشروبات الکی و مواد 
مخدر بوده ايم، که همگی نتيجة از هم گسيختگی تاروپود اجتماعی ايران در اثر فاجعة مغول 

محسوب می شود.
عطاملک جوينی، وزير ايرانی هالکوخان، از اولين شخصيت هايی است که از اضمحالل 
پندارند و حرامزادگی و سخن  پند و ذکر  را  ريا  »امروزه دروغ و  اخالقيات خبر می دهد: 
چينی را دليری و شهامت نام کنند. زبان و خط ايغوری را هنر و دانش بزرگ دانند. اکنون 
هر بازاريی در لباس گناهکار امير، هر مزدوری صدرنشين،  هر نيرنگ  بازی وزير، هر بخت 
برگشته ای دبير، هر راحت طلبی مستوفی، هر ولخرجی ناظر هزينه، هر ابليسی معاون ديوان، 
هر کون خری صدر، هر شاگرد آخری صاحب حرمت و جاه، هر فراشی صاحب منصب، 
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هر ستمگری پيشکار، هر خسی کس، هر خسيسی رئيس، هر خيانت پيشه ای قدرتمند، هر 
دستاربندی دانشمندی بزرگوار، هرساربانی بخاطر افزونی مال، گشاده حالی و هر جمالی از 
کمک شانس، گشاده حال شده است..........تيز دادن و سيلی زدن بر فردی را از لطافت خوی 
می شمارند و دشنام به يکديگر و سفاهت را نسبت به نتايج روحانی بی خطر می دانند. درک 
چنين روزگاری که قحطی مردانگی و جوانمردی است و روزبازار گمراهی و نادانی، نيکان، بد 
حال و خوارند و اشرار تثبيت و بر سر کار،  کريم فاضل، تافته دام محنت است و نادان پست 
کامياب، هر آزاده ای بی زاد است و هر رادمردی مردود، هر صاحب نسبی بی نصيب گرديده 
و هر واالگهری خارج از گود نشسته و هر هوشمندی مصادف با مصيبتی است، هر محدثی 
گرفتار حادثه ای، هر عاقلی اسير غير مکلفی،  هر کاملی درگير ناقصی و هر عزيزی ناگزير 
تابع ذليلی و هر اهل تشخصی در دست فرومايه ای گرفتار آمده است؛ می توان دريافت که 
صاحبان درجات عالی و هوشمندان و دانايان تا چه حدودی کوشش دارند.« )جوينی 136۲، 

ص 36 و 37( و )جوينی 1385، ج1، ديباچه، ص4(
ملک الشعرای بهار تأثير مغول در اخالق مردم را چنين تشريح می کند: »به محض اينکه 
تأثير قرن ششم در عصر ايلخانان بر طرف گرديد و قرن هفتم از نيمه گذشت، تأثير تربيت 
احمقانة صحرايی  ياساهای  و  جهل  بی عدالتی،  بيرحمی،  توحش،  بی تربيتی،  −يعنی  مغول 
و قاسيانة بيابانی در سطح اخالق و احوال باقی ماندگان تيغ و دماغ سوختگان و دلمردگان 

افسرده و پژمردة ايرانی پديدار گشت«. )ملک الشعرای بهار 1376، ص 1۰8۲(
شرح گويايی از اضمحالل اخالقی اين عصر در آثار شاعر بنام ايران عبيد زاکانی در دست 
است که از اواخر دوران ايلخانان تا سی سال پس از فروپاشی اين خاندان می زيسته است. 
عبيد در رسالة اخالق اشراف تفاوت فاحش اوضاع اجتماعی دوران پيش از مغول و بعد از 
آن را با مقايسه تکان دهندة اخالق منسوخ که شامل حکمت، شجاعت، عفت، عدالت، سخا، 
حلم و وفا، حيا و صدق و رحمت و شفقت بوده است و اخالق مختار جديد که متشکل از 
کسب شهوات، قصد خون و مال، و عرض خلق، جبن و فرومايگی، پيروی لذات، ظلم، بخل، 

دون فطرتی، بی شرفی، عهدشکنی، و دروغ و بی رحمی است توصيف کرده است.
)زاکانی1384، ص 317-343(

آسیب دیدگی و روانشناسی جدید
امروزه بررسی مجدد فاجعة مغول براساس دانشی که هم اکنون در زمينه آسيب ديدگی های 
فردی و اجتماعی و اثرات روانی کشتارهای جمعی بزرگ در دست داريم ضروری است. در 
دهه های اخير، علوم روانشناسی موفق به درک علمی عارضه ای شده است که »اختالل روحی  
پس از حادثه«)1( ناميده می شود. اين عارضه در اثر مواجه شدن با حوادث هولناک و مهلک 

1( Post-Traumatic Stress Disorder )PTSD(
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طبيعی يا انسانی مانند زلزله يا جنگ در فردی به وجود می آيد که در حادثة رخ داده، خود 
را بشدت در معرض مرگ و نابودی احساس کرده باشد. يکی از اساسی ترين ناهنجاريهای 
رفتاری ناشی از اين اختالل بيش انگيختگی)1( است که می تواند موجب کاهش آستانة تحمل 

در فرد آسيب ديده و گرايش او به پرخاشجويی در برابر ناماليمات گردد.
به عالوه، در دهة گذشته، عارضة بسيار شديدتری شناخته شده که در اثر آسيب ناشی 
از  پيچيدة روحی پس  »اختالل  به وجود می آيد و  با چنين تجاربی  مقابلة ممتد و مکرر  از 
حادثه«)۲( ناميده شده است. برای نمونه، کودکانی که بطور دائم مورد آزار واقع می شوند يا 
زندانيانی که بمدت طوالنی تحت اسارت يا شکنجه واقع شده اند می توانند دچار اين عارضه 
گردند که به تغييرات اساسی در شخصيت فرد منجر می شود. واژه اختالل پيچيدة روحی 
پس از حادثه، اول بار توسط جوديت هارمن،  روانپزشک و استاد دانشگاه هاروارد، در چاپ 
اول کتاب آسيب ديدگی و بازپروری او در سال 1997 ارائه شد. او در زمينة ناکفايتی واژة 
اختالل روحی پس از حادثه در تشريح اثرات و عوارض آسيب ديدگی ممتد و حاد مانند 
شرايط اسارت در جنگ می نويسد:  »ضوابط کنونی تشخيص اين عارضه عمدتْا از بازماندگان 
حوادث مشخص آسيب دهنده نتيجه گرفته شده است. اساس اين ضوابط برنمونه های اولية 
ممتد  آسيب ديدگی  بازماندگان  در  است.  استوار  تجاوز جنسی  و  تصادف  حوادث جنگی، 
ممتد  های  آزارديدگی  بازماندگان  است.  پيجيده تر  بسيار  اغلب  عوارض  ِشمای  مکرر،   و 
ديگران  با  ارتباط  در  ناهنجاری  می شوند، ازجمله  شخصيت  در  مخصوصی  تغييرات  دچار 
و هويت خود. بازماندگان کودک   آزاری مسائل مشابهی در روابط با ديگران و هويت خود 
پيدا می کنند و بعالوه آنها بويژه در معرض آسيب  مکرر، هم توسط خودشان و هم توسط 
عوارض  با  نه  از حادثه  پس  اختالل روحی  درباره  کنونی  فرمول بندی  دارند.  قرار  ديگران 
متنوع آسيب ديدگی ممتد و مکرروفق می دهد و نه با ناهنجاری های شديد شخصيت که در 

)Herman 2004, p369( ».اثر اسارت بوجود می آيد
دادن  دست  از  و  فرد  روانی  شکستن  هم  در  به  حادثه  از  پس  روحی  پيچيدة  اختالل 
آسيب ديده  فرد  در  همچنين  و  می شود  منتهی  شخصی  ارزش  و  اطمينان  امنيت،  احساس 
از  پس  پيچيدة روحی  اختالل  می آورد.  به وجود  آسيب  مکرر  و  مجدد  پذيرش  به  گرايش 
حادثه بطور کلی حس انسجام درونی را از فرد می ربايد و در نتيجه به تغيير شخصيت او 

)Cook et al 2003( .منجر می شود
در اينجا همچنين دو اختالِل روانی شخصيتی را تشريح می کنيم که بنا به آمارهای موجود 
در اکثر موارد در اثر آسيب ديدگی در زمان کودکی به  وجود می آيند. اولين اختالل مورد نظر 
ما، اختالل شخصيت خود شيفته)3(است که در کتاب »راهنمای تشخيصی و آماری اختالل های 

1( Hyperarousal
2( Complex Post-Traumatic Stress Disorder
3( Narcissistic Personality Disorder
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روانی− ويراست چهارم)DSM-IV-TR( )1( چنين توصيف شده است: شخصی که دچار 
اين اختالل است دست کم پنج تا از ضوابط تشخيصی زير را دارد: )1( خود را بسيار با 
اهميت می داند، )۲( مدام در خياِل موفقيت، قدرت، ذکاوت، يا زيبايی بی حد و حصر است، 
)3( خود را استثنايی و ويژه می داند، )4( نياز به تمجيد و تحسين بی اندازه دارد، )5( حق به 
جانب است، )6( ميل به استثمار ديگران دارد، )7( قادر به هم دردی با ديگران نيست، )8( 
اغلب به ديگران حسادت می کند يا گمان می کند که ديگران به وی حسادت می کنند، )9( 

رفتار و برخورد متکبرانه دارد.
محققان مختلف بر جوانب مختلفی از شرايط محيطی در سبب شناسی اين اختالل تاکيد 
کرده اند. بنا به اين نظريات گوناکون، محروميت از توجه الزم، توقف تکامل احساسی کودک، 
کودک آزاری، اهمال و يا لوس کردن کودکان هر کدام می تواند اختالل شخصيت خود شيفته 

را بعدها در بزرگسالگی بوجود آورد.
)Akhtar and Thomson, 1982()Fernand,1998( )Lowen, 2004(
معلول  می تواند  که  است  روانشناسی  در  شديدتری  اختالل  مرزی)۲(  اختالل شخصيت 
با بی ثباتی دائم در روابط شخصی  اين اختالل  باشد.  آسيب ديدگی ممتد در دوران کودکی 
و تصوير خود)3( و با بی ثباتی در احساسات و برانگيختگی های ناگهانی همراه است. بنا به 
 )DSM-IV-TR( »کتاب »راهنمای تشخيصی و آماری اختالل های روانی− ويراست چهارم
شخص مبتال دست کم پنج تا از عالئم زير را نشان می دهد: )1( يک رشته روابط شخصی پر 
حرارت و بی ثبات دارد که بر اساس سياه يا سفيد ديدن ديگران است و به نوبت با ايده آل 
کردن و سپس خوارکردن آنها مشخص می شود، )۲( تالش بی عقالنه برای جلوگيری از اينکه 
ديگران او را رد يا ترک کنند، چه اين رد کردن يا ترک کردن واقعی باشد چه خيالی، )3( 
بحران هويت: تصوير و احساس درونی بی ثبات، )4( برانگيختگی ناگهانی در دست کم دو تا 
از قلمروهای بالقوه زيان آور )مانند ولخرجی، فعاليت جنسی، مواد مخدر، رانندگی بی مالحظه، 
خوردن دائمی(، )5( تهديد مکرر به خودکشی يا اقدام به آن و يا لطمة بدنی به خود زدن، 
)6( بی ثباتی احساسی به علت تغيير خلق شديد در واکنش به محيط، که معموالً چند ساعت 
و بندرت تا چند روز طول می کشد، )7( احساس مزمن پوچی درونی، )8( خشم شديد و 
بی مورد و يا ناتوانی در کنترل خشم، )9( سوء ظن های زودگذر به دليل فشارهای عصبی يا 

اختالالت گسستی.
مرزی  شخصيت  اختالل  بروز  بين  محکمی  رابطه  اخير،  سال های  تحقيقات  اساس  بر 
يا مشاهدة  و  احساسی  آزار  آزار جنسی،  )آزار جسمی،  در دوران کودکی  و آسيب ديدگی 
از  برخی  عقيدة  به  بنا   )Herman et al 1989( دارد.  وجود  خانوادگی(  شديد  خشونت 

1( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
2( Borderline personality disorder
3( self-image
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محققان، اختالل شخصيت مرزی همچنين يکی از اختالالت شخصيتی است که در فرد مبتال 
)Taylor et al 2006( .به اختالل پيچيده روحی پس از حادثه به وجود می آيد

خشونت و بدگمانی و انتقال نسل به نسل آنها
دست زدن به خشونت بويژه در اختالل ديگری بنام اختالل شخصيت ضد  اجتماعی)1( 
ويراست  روانی−  اختالل های  آماری  و  تشخيصی  »راهنمای  کتاب  به  بنا  می خورد.  بچشم 
چهارم« )DSM-IV-TR( فرد مبتال به اين اختالل دست کم سه تا از ضوابط تشخيصی زير 
را داراست: )1( به قواعد اجتماعی با رفتارهای قانونی پای بند نيست که عالئمش رفتارهای 
مکرری است که مستوجب دستگيری است، )۲( حقه بازی، مانند دروغ های مکررو يا استفاده 
از نام و هويت کاذب و يا تحميق ديگران برای منافع و يا لذت شخصی، )3( برانگيختگی 
که عالئمش  پرخاشجويی  و  تحريک  پذيری   )4( آينده،  برنامه ريزی  در  ناتوانی  يا  ناگهانی 
 )6( ديگران،  و  خود  ايمنی  به  بی مالحظه  بی اعتنايی   )5( است،  بدنی  حمله  يا  زدوخورد 
بی مسئوليتی مداوم که به عدم انجام کار پيگير و يا عدم اجرای تعهدات مالی بيانجامد، )7( 
عدم احساس گناه که به بی تفاوتی يا توجيه رفتارهايی منجر شود که موجب آزار و اذيت و 

يا دزدی از ديگران شده باشد.
ساديسم)۲(  به  گرايش  می تواند  همچنين  ضد اجتماعی  شخصيت  اختالل  به  مبتال  فرد 
)دگرآزاری( داشته باشد، يعنی از خشونت به ديگران يا آگاهانه يا ناآگاهانه لذت ببرد يا خشنود 
شود. يک بررسی آماری توسط روانپزشکان و روانشناسان بالينی در آمريکا نشان می دهد که در 
ميان افراد مبتال به اين اختالل از ميان ۲۰۰ خصيصة مختلف شخصيت)3(، رفتار ساديستی رتبه 

)Shedler and Westen 2004, p356( .دهم را در تشريح درست شخصيت آنها دارد
سازمان بين المللی بهداشت)4( که طبقه بندی مشابهی از ناراحتی های روانی را ارائه می کند 
بيماری ها«)6( بشکل  بين المللی  اختالل شخصيت غيراجتماعی)5( را در راهنمای »طبقه بندی 
 )1( باشد:  دارا  را  زير  ضوابط  از  تا  سه  دست کم  بايد  مبتال  شخص  می کند.  تعريف  زير 
و همواره  برخوردی شديداً   )۲( است،  بی تفاوت  ديگران  احساسات  به  نسبت  با سنگدلی 
غيرمسئول و بی توجه به قوائد و قوانين و تعهدات اجتماعی دارد، )3( قادر به حفظ روابطش 
با افراد نيست، هرچند مشکلی در ايجاد رابطه با آنها ندارد، )4( تحملش در برابر شکست 
بسيار پايين است و سريعًا به پرخاشجويی و خشونت رو می آورد، )5( قادر به احساس گناه 
نيست و نمی تواند از تجربه و بويژه از مجازات درس بگيرد، )6( گرايش قوی به آن دارد 

1( Anti-social personality disorder
2( Sadism
3( SWAP-200 items
4( World Health Organisation
5( Dissocial pesonaility disorder
6( International Calssification of Diseases
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که ديگران را بخاطر رفتارهای ضداجتماعی خود سرزنش کند يا توجيهات محتملی برای 
رفتار خود بتراشد. 

و  آزاری  کودک  انواع  طريق  از  کودکان  آسيب ديدگی  می دهد  نشان  مختلف  تحقيقات 
اهمال، نقش مهمی بعدها در بروز اختالل شخصيت ضد اجتماعی در بزرگسالگی دارد.

)Luntz and Widom, 1994( 
اختالل ديگر مورد نظر ما اختالل شخصيت بدگمان)1( است که بنا به کتاب »راهنمای 
از ضوابط  تا  بايد دستکم چهار  ويراست چهارم«  روانی−  اختالل های  آماری  و  تشخيصی 
تشخيصی زير را دارا باشد: )1( بدون مدرک کافی گمان می برد که ديگران او را استثمار 
می کنند يا فريب می دهند يا به او آسيب می زنند، )۲( گرفتار ترديدهای بيجا دربارة وفاداربودن 
يا قابل اعتماد بودن دوستان و آشنايان است، )3( اکراه دارد به ديگران اعتماد کند زيرا بی دليل 
می ترسد اطالعاتی که با آنها در ميان می گذارد با بدخواهی عليه او استفاده شود، )4( تعابير 
تهديدآميز يا تحقيرآميزی عليه خود برای حرفها يا اتفاقات عادی درست می کند، )5( کينه به 
دل می گيرد، يعنی اذيت و آزار يا ناسزا يا اهانت کسی را نمی بخشد، )6( بدون آنکه ديگران 
قبول داشته باشند خيال می کند به شخصيت يا شهرت او حمله شده است و بسرعت با خشم 
واکنش نشان می دهد يا حملة مقابل می کند، )7( بدون دليل مرتب دربارة وفاداری همسرش 

يا دوستش بدگمانی پيدا می کند.
آن  سبب شناسی  درمورد  اختالل  اين  دربارة  خود  جامع  بررسی  در  اوسدا  و  برنشتاين 
به  بدنی  آزار  ارتباط  که  دارند  پژوهشی وجود  مقاالت  قابل مالحظه ای  »تعداد  می نويسند: 
که  می دهند، خصوصياتی  نشان  را  جوانان  و  کودکان  در  پرخاش جويی  و  با خشم  کودک 
آزار  ثابت شود  بنابراين،  ممکن است  است.  بدگمان  اختالل شخصيت  مشابه خصوصيات 
بدنی به کودک يک نقش مشخص سبب شناسی در بوجود آمدن اختالل شخصيت بدگمان 
دارد.« آنها سپس اشاره می کنند که بطورکلی عوامل محيطی و عوامل بيولوژيک هر دو نقش 
مهمی در بوجود آمدن خصوصياتی دارند که به اختالالت شخصيتی منجر می شوند و ادامه 
نوع  که  داده  نشان  دوقولوها  بررسی  به  مربوط  اطالعات  از  تحليلی  مثال،  »برای  می دهند:  
خصوصياتی که بنظر می رسد اختالل شخصيت بدگمان را مشخص می کند، مانند بدگمانی، 
خصومت، مخالفت جويی،و محدوديت ابراز عاطفه، هم اجزاء قوی ارثی دارند و هم اجزاء 

 )Bernstein and Useda 2007, p55( ».قوی محيطی
آنچه در اينجا مد نظر ماست اجزاء محيطی اختالالت شخصيتی است که از طريق نوع 
رفتار با کودکان امکان بازتوليد محيطی اين اختالالت را بوجود می آورند. روانشناسی جديد 
امکان انتقال آسيب ديدگی از والدين به فرزندان از طريق کودک آزاری و خشونت در خانواده 
را به صورت همه جانبه بررسی کرده و به احتمال بازتوليد مکرر آسيب ديدگی در دودمان های 

1( Paranoid pesonaility disorder
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بعدها خود  است  ممکن  امروز خشونت های شديد  قربانيان  است.  يافته  آگاهی  خانوادگی 
عامالن خشونت های شديد باشند. به اين ترتيب، انتقال عمودی خشونت، از نسلی به نسل 
بعدی، و انتقال افقی آن در سطح اجتماعی و سياسی امکان پذير است، به ويژه هرگاه ارزش ها 
و قوانين جامعه با آنها مقابلة جدی نداشته باشد. مجموعة مقاالتی که توسط دانيلی در رابطه 
با انتقال آسيب ديدگی ويرايش شده در مورد جنبه های مختلف اين مسئله پژوهش و بررسی 
کرده است؛ از نقطه نظر مقالة حاضر، مقدمه و جمع بندی و فصل های 13، 3۲ و 33 کتاب 

)Danieli 1998( .بويژه حائز اهميت اند
مانند  اجتماعی  وسيع  آسيب ديدگی های  شديد  تأثير  نيز  مردمشناسان  اخير  دورة  در 
و  بوسنی  و  رواندا  در  جمعی  کشتارهای  و  جنگی  جنايات  نازی،  آلمان  در  هولوکاست 
نشان  و  کرده  بررسی  را  برزيل  و  آرژانتين  در  نظامی  ديکتاتوری های  در  ارعاب  شيوه های 
داده اند که اين آسيب ديدگی ها ممکن است نه تنها بر افراد بلکه بر روابط و بافت اجتماعی و 

فرهنگ جامعه اثرهای ماندگار بگذارند.
)Mamdani 2001( )Robben and Suarez-Orozco 2000( 
چنانچه راهکارهای سنتی و فرهنگی جامعه به هر دليلی برای تعبير فاجعة رخ داده و 
بازپروری اجتماعی مردم فاجعه زده مؤثر واقع نشوند شيرازه ها و پيوندهای اجتماعی بشدت 
تحليل رفته، عارضة خودشيفتگی در افراد و در جامعه پيدا می شود و خودشيفتگی در ابعاد 

)DeVries 1996( .بزرگ اجتماعی رشد می يابد

حملۀ مغول و فرضیۀ فاجعه زدگی
با اين يافته های جديد علوم روانشناسی و مردم شناسی، در زمينه اختالل پيچيدة روحی 
تاريخ  بازنگری  بعدی،  نسل  به  آسيب ديدگی  انتقال  و  اختالالت شخصيتی  حادثه،  از  پس 
دوران  اين  مطالعه  نتيجة  ايران،  فاجعه زدگی  فرضية  است.  ايران ضروری  در  مغول  فاجعة 
تاريک تاريخ از زاويه آسيب شناسی فردی و اجتماعی است. بنا به اين فرضيه،  به  دليل عمق 
زياد و مدت طوالنی آسيب ديدگی ناشی از فاجعة مغول، که شايد ده نسل پی در پی را تحت 
تأثير قرار داده باشد، شخصيت عمدة اجتماعی ايرانيان در اين دوران به طور اساسی آسيب 
ديده است. اگر جامعه را به يک ارگان زنده تشبيه کنيم می توان گفت آسيب ديدگی شخصيت 

عمدة اجتماعی ايرانيان مشابه اثر اختالل پيچيدة روحی پس از حادثه در افراد است.
بنا به فرضية فاجعه زدگی، هجوم و پيروزی و استقرار اقوام نيمه وحشی مغول در دوره 
در سطح  ما  منطقه  در  مقياس وسيعی  در  را  گرايش ساديستی  با  همراه  ايلخانان خشونت  
خانوادگی، اجتماعی و سياسی نهادينه کرده و بخش قابل مالحظه ای از مردم ايران در طی 
دوران فاجعة مغول دچار آثاری از اختالل پيچيده روحی پس از حادثه و مبتال به رگه هايی از 
اختالالت شخصيت خود شيفته، شخصيت مرزی، شخصيت ضداجتماعی وشخصيت بدگمان 
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شده اند که از طريق رفتارهای خشونت زا در خانواده و در حيطه های اجتماعی و سياسی از 
هر نسل به نسل بعدی انتقال يافته اند. به اين صورت، دايره های بسته ای از آسيب ديدگی و 
خشونت در اين سطوح سه گانه بوجود آمده اند بطوريکه هر يک از اين سه دايره، گذشته از 

تأثير بر خود، بر دو دايرة ديگر اثر کرده و از آنها اثر پذيرفته است. 
شکل  می توان  آسيب ديدگی  عمودی  انتقال  و  افقی  انتقال  پديدهْ   گرفتن  نظر  در  با 
تأثيرگذاری اين سه دايره رابر يکديگر نشان داد. برای نمونه، در جامعه ای که ميزان نسبتًا 
بااليی از خشونت قابل قبول و معمول است، می توان انتظار داشت که والدين آسيب ديده 
اغلب خود کودکان آسيب ديده پرورش  دهند و لذا دايرة خشونت اجتماعی بر دايرة خشونت 
در خانواده اثر مستقيم بگذارد. بهمين ترتيب، خشونت لشکران فاتح وحکومت های خودکامه 
بر مردم شهر و روستا می تواند در خانواده ها از طريق کودک آزاری و زن آزاری به صورت 
خشونت عليه ضعيفترين اعضاء در واحد خانواده که صاحب حقوق و مقام پايين تری هستند 
انتقال يابد و در نتيجه خشونت در دايرة  سياسی می تواند موجب تداوم خشونت در دايرة 

خانواده باشد. 
بنا به فرضية فاجعه زدگی، آسيب ديدگی دوران مغول که در دايره های سياسی، اجتماعی، 
و خانواده تسلسل تاريخی يافته، بر رفتارها، عادات، و فرهنگ ايرانيان اثر ماندگار گذاشته 
يافته،  تعديل  متمادی  قرن های  طی  در  مغول  فاجعة  روحی  آثار  شديدترين  اگرچه  است. 
عالئم اين فاجعه بصورت آثاری از رگه هايی از اختالالت شخصيت خود شيفته، شخصيت 
مرزی، شخصيت ضد اجتماعی و شخصيت بدگمان، از قبيل ناامنی درونی، بدگمانی، عجز 
بيش  خودشيفتگی،  ديدن(،  سفيد  يا  )سياه  دوسونگری  شديد،  حساسيت  مظلوم گرايی،  و 
است.  مانده  باقی  مردم  اجتماعی  رفتار  و  روان  در  کينه ورزی  و  پرخاش جويی  انگيختگی، 
اين ناهنجاريهای روحی همواره در حيطه های مختلف سياسی، اجتماعی و خانوادگی حاکم 
و تشنج زا بوده، پيوسته مسئله ای وخيم و بنيادی در روابط فردی و جمعی و در فعاليت و 
همکاری اجتماعی به شمار می آمده و ريشة ناکامی های اجتماعی، اقتصادی، سياسی، علمی، 

و فرهنگی کشور را تشکيل داده است.
رواياتی که از مورخين دوره مغول در دست داريم و در بخش »فاجعة مغول در ايران« 
به تعداد کمی از آنان در اين چکيده اشاره کرديم همگی بر فرضيه فاجعه زدگی داللت دارند. 
در بخش های بعدی، شواهد متعدد ديگری را در زمينه های مختلف ارائه می دهيم که فرضية 

فاجعه زدگی را تاييد می کنند.

فتوحات تیمور و یاسازدگی ایران
با شرح مختصر باال از روان شناسی آسيب ديدگی و طرح فرضيه فاجعه زدگی، به بررسی 
دوران مغول ادامه داده، نشان خواهيم داد که چگونه پس از حکومت ايلخانان آسيب ديدگی 
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شديد اجتماعی دوام يافت و با فتوحات خونين و بی رحمانه تيمور فاجعة اوليه مغول بار 
ديگر تکرار شد. 

پس از غازان، حکومت ايلخانان دوام چندانی پيدا نکرد و با مرگ ابوسعيد آخرين ايلخان 
که جانشينی هم نداشت به سرعت فروپاشيد و جای خود را به آشوب و هرج و مرج ناشی از 
جنگ های داخلی شاهزادگان و امرای محلی ايلخانی داد که قلمرو هر يک در بخشی از خاک 
ايران قرار داشت. از اين گذشته، سپاهيان حکومت قپچاق مغول در شرق ايران بارها نواحی 
شرقی کشور را مورد يورش و کشتار قرار دادند و هر بار فجايع جديدی به بار آوردند. اين 
دوران همچنين مصادف با شيوع بيماری مسری مهلکی در ايران و ساير کشورهای آسيا و 
اروپاست که منجر به مرگ مليون ها نفر در سراسر جهان شد و در تاريخ به “مرگ سياه” 

معروف شده است.
در سال781 هجری )138۰ ميالدی(، مردم ايران بيش از 16۰ سال بود که تقريبًا به طور 
پی درپی ابتدا از طريق حمالت و قتل عام های مغول که در616 /1۲19 آغاز شد، سپس تحت 
يوغ حکومت وحشيانة ايلخانان از655 تا 735 هجری )1۲58 تا 1335 ميالدی( و سرانجام 
پس از فروپاشی سلسلة ايلخانان در اوضاع هرج و مرج دائمی، جنگ های داخلی و خارجی 

و کشتار و مرگ و مير، کمابيش بی وقفه در شرايط آسيب ديدگی دائمی قرار داشتند.
ايران  ايلخانان، اوضاع  با آشوب و جنگ های پی درپی ملوک الطوايفی پس از فروپاشی 
به قدری وخيم شده بود که تنها ترس از يک حکومت مرکزی نيرومنِد بی رحم و خودکامه، 
نسبی  امنيت  آرامش و  نشاند و  فرو  را  قلدران و گردنکشان محلی  فتنه و شّر  می توانست 

برقرار کند. 
از  او  شد.  زمان  خون ريز  جبّار  بود، آن  سمرقند  ترک  قبايل  از  که  تيمورلنگ  سرانجام 
سال781 هجری )138۰ ميالدی( سرتاسر ايران و خاورميانه را با شقاوت ها و کشتارهايی که 
در تاريخ بشر تنها در دوران حمالت اولية مغول ها سابقه داشت تحت سلطه بی رحمانة خود 
درآورد و بدون وقفه تا روز مرگ خود در 8۰7 هجری )14۰5 ميالدی( به مدت ۲5 سال با 
بسياری جنگ های پی درپی بار ديگر فاجعة تاريخی دردناکی مشابه فاجعة مغول را بر مردم 

همة اين مناطق تحميل کرد.
حافظ که در اين دوران تيمور می زيسته، غلبة خشونت درروابط خانوادگی و اضمحالل 

اخالقی جامعه را چنين تشريح می کند )معين، 1369(:
می بينماين چه شوری است که در دور قمر می بينم شّر  و  فتنه  از  پر  آفاق  همه 
پاالن زير  به  مجروح  شده  تازی  می بينماسب  خر  گردن  بر  همه  زرين  طوق 
می  بينمدختران را همه جنگ است و جدل با مادر پدر  خواه  بد  همه  را  پسران 
دارد برادر  به  برادر  نه  رحمی  می بينمهيچ  پسر  به  را  پدر  شفقت  هيچ 

جوهر شخصيت چنگيز و تيمور بر سه خصوصيِت خودشيفتگی، ساديسم، و همچنين 
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ميل به تخريب و آدم کشی استوار بود که اريک فرم در شخصيت هيتلر نيز نشان داده و آنرا 
)Fromm 1997, p433( .خوانده است )مرده بارگی)1

و  وحشت  ايجاد  از  آنها  استفادة  تيمور  و  چنگيز  سياست های  اشتراک  وجه  مهم ترين 
اجرای قوانين ياسايی برای تحميل اطاعت محض از احکام و فرامينشان بود. فرهنگ ياسايی 
تاريخی  نقش  بود.  مناطق شده  اين  وارد  اسالمی  از جامعة  از خارج  مغوالن  توسط  پيشتر 
تيمور در آن بود که به عنوان مسلمان زاده ای که با فرهنگ اسالمی کاماًل آشنا بود و بنابراين 
در نزد مردم بومی، خودی محسوب می شد، با فتوحات خونين خود، سنن سياسی نظامی 
مغولها و فرهنگ ياسايی را در جامعة اسالمی خاورميانه و آسيای مرکزی تثبيت کرد که ما 
آنرا ياسازدگی منطقه می ناميم. از اين لحاظ، نقش تيمور، که خاطرة لشکرکشی ها و جنايات 
اوليه مغول ها را بار ديگر زنده کرد، مکمل نقش چنگيز است. تيمور ميراث ياسای چنگيزی 
را در مرکز و غرب آسيا به جا گذاشت که بعد از وی پاية همة سلسله های ترک اين مناطق 

تا قرن بيستم شد.
سياست ديگر تيمور که در جوامع اسالمی خاورميانه پايدار شد استفاده از اعتقادات دينی 
اسالمی برای توجيه مشروعيت حکومت، سرکوب، و اقدامات نظامی وی بود. او هم مانند 
چنگيز ولی بر خالف سالطين قبل از مغول در ايران که مشروعيت خود را از خليفة وقت 
می گرفتند، ادعا می کرد همة پيروزی هايش نتيجة دخالت مستقيم الهی است. اضافه بر اين، »او 
مدعی بود که از طريق فرشته ای که بر او ظاهر می شود با عالم روح در ارتباط است و قدرتی 

)Manz 1999, page 15( .»ماورای طبيعی در فهم انگيزه ها و نقشه های ديگران دارد
بدين ترتيب چنگيز و تيمور ميراثی را از خود برجای گذاشتند که موجب ريشه گيری و 

تثبيت فرهنگ ياسايی مغول ها در منطقه يا ياسازدگی اين جوامع شد. 

مکانیزم های دفاعی ایرانیان در برابر مغول
واکنش سياسی ايرانيان در برابر پيروزی مغول ها در فتح ايران و استقرار حکومت ايلخانان 
به دو شکل انجام گرفت که شباهت زيادی به عکس العمل آنان در دوره های قبلی به تسخير 
در کشور  ترکان سلجوقی  استقرار حکومت  به  نيز  و  بنی اميه  اعراب و سلطه  توسط  ايران 

داشت. 
از يک سو، شورش و مقاومت و مقابله نظامی با ايلخانان در گوشه و کنار ايران ادامه داشت 
که الگوی تاريخيشان جنبش های ملی ضدبنی اميه و نهضت اسماعيليه عليه ترکان سلجوقی 
بشمار می رود. موفق ترين آنها، جنبش شيعه گرای سربداران عليه مغوالن و حکومت آنان 
در بخشی از خراسان و مازندران بشمار می رود، حکومتی که نزديک 5۰ سال دوام يافت تا 

سرانجام توسط تيمور سرنگون شد.

1( Necrophilia
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با  برامکه  مانند  دوران ساسانی  ايرانی  وزرای  که خاندان های  همانطور  ديگر،  از سوی 
با حکومت سالجقه  الملک  نظام  ايرانی چون خواجه  وزرای  و همچنين  اعراب  حکومت 
در ايران همکاری کردند، خاندان جوينی که از وزرای خوارزمشاهيان بودند و دانشمند و 
فيلسوفی چون خواجه نصيرالدين طوسی که پيش از لشکرکشی هالکوخان در قلعه الموت 
اسماعليه مشغول کار علمی بود به همکاری با ايلخانان مغول پرداختند تا بتوانند ميراث ملی 
و فرهنگی ايران را حفظ نمايند و قوم مهاجم را به تمدن ديرينه اين سرزمين جلب کنند. 
شيرين بيانی بر نقش ارزنده خاندان های اصيل ديوانی نظير جوينی در بازسازی ايران و بقای 
فرهنگ کشور تأکيد کرده  و همکاری اين خاندان ها با حکومت فاتح ايلخانی را بدين منظور 

کامال الزم تشخيص داده است. )شيرين بيانی 1381، جلد ۲، ص 383( 
فروپاشی خالفت بنی عباسی به عنوان پيشوای اهل سنت از يک طرف و نقش تاريخی 
ترکان  ابومسلم(،  )قيام  اعراب  برابر  در  ايرانيان  آزاديخواهی  و  ملی  جنبش های  در  شيعه 
برای  دليل عمده سياسی  از طرف ديگر، دو  )اسماعيليه(، و مغول ها )سربه داران(  سالجقه 
رشد شيعه گری در اين دوران به شمار می آيند. اما داليل اجتماعی مهم ديگری نيز در کار 
بوده اند که نقش اساسی در فرايند رشد مذهب شيعه در دوران مغول ايفا کرده اند که بايد 

در نظر گرفته شوند.
مهم ترين واکنش اجتماعی به حملة مغول، پيدايش و گسترش وسيع طريقت های صوفی 
از مغول کاماًل مستقل از ساختارهای رسمی مذهبی صورت  بود که برخالف دوران پيش 
می گرفت و به طور مستقيم پاسخی به نيازهای مردم فاجعه زده بويژه در شرايط از هم پاشی 
دستگاه دولت محسوب می شد. تصوف و عرفان در اين دوران به مرهمی برای تسکين مردم 
فاجعه زده و حمايت از آنان بدل شدند و به صورت مهم ترين مکانيزم دفاعی در برابر “بالی 
آسمانی” مغول درآمدند. طريقت های مختلف صوفی در همة مناطق خاورميانه با ايجاد مراکز 
رفاهی و عمرانی، با جلب توجه مردم به مقوالت معنوی و الهی، با دعوت آنان به تزکية نفس 
و ترک مسائل دنيوی و مادی، و با وعدة عشق باطنی و خدايی، به صورت مهم ترين پناه گاه 
ممکن برای حفظ روح و روان توده های مردم داغ ديده درآمدند. در شرايط سقوط اخالقيات 
در روابط اجتماعی، تجربة عرفانی عشق به خدا از طريق پرهيزکاری تنها راه رسيدن مردم 
آسيب ديده به ثبات، اطمينان، مهر و دلبستگی بود. شايان توجه است که مولوی و حافظ، دو 
اين دوران و هنگام  اوايل  ايران، محصول اين عصراند. مولوی در  شخصيت بزرگ عرفان 
حمالت اوليه مغول رشد يافت در حاليکه حافظ در اواخر اين دوران می زيسته و هم عصر 

تيمور بوده است.
آزادمنشی بسياری از ايلخانان در زمينة دينی و مذهبی امکان رقابت آزاد اديان و مذاهب 
بنی عباسی به وجود آورد. در اين شرايط به چهار دليل اساسی  انقراض خلفای  از  را پس 
مردم  ناجی  نقش  روزافزونی  بطور  و  نمود  چشمگير  رشد  ايرانيان  ميان  در  شيعه  مذهب 
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فاجعه زده را بعهده گرفت.
عباسی  خلفای  و سپس  اموی  خلفای  که  می کردند  استدالل  همواره  شيعيان  آنکه  اول 
قدرت را به ناحق از بيت پيغمبر اسالم غصب کرده،  و حکومت های ظالمی تشکيل دادند 
که خود ريشه مصيبت هايی بوده که بر سر امت اسالم آمده است. بی شک از ديدگاه اقشار 
ايلخانان در خاورميانه  برقراری حکومت کفار  فاجعه عظيم مغول و  اهل سنت  از  وسيعی 
تاييد تاريخی نقطه نظريات شيعه بشمار می رفته است و آنانرا بالقوه پذيرای اصول مذهب 

شيعه می کرده است.
دوم آنکه فاجعة خانمانسوز مغول در سطح وسيعی نياز روحی و روانی مصيبت ديدگان 
به غصه داری عمومی و سوگواری اجتماعی را به وجود آورده بود. سنت سوگواری جمعی 
تنها در ميان شيعيان بطور سازمان يافته رواج داشت. مراسم بزرگداشت عاشورا و حماسة 
کربال که هر سال دست کم از دورة آل بويه توسط شيعيان در سطح محدودی برگزار می شد، 
و همچنين مراسم بزرگداشت ساير امامان به فاجعه زدگان دورة مغول امکان عزاداری برای 

فاجعة جديد را هم می داد. 
سوم آنکه همبستگی و بافت اجتماعی در دوران پيش از حمله مغول در نتيجه منازعات 
خونين شافعی ها و حنفی ها و تخاصمات اهل سنّت و اسماعيليه سست شده و در اثر فاجعه 
مغول بشکل قابل مالحظه ای درهم شکسته شده بود. در اين شرايط، عزاداری جمعی شيعيان 
و گريه و زاری گروهی آنان نقش مهمی در بازسازی جامعه آسيب ديده ايفا می نمود زيرا به 

تقويت همبستگی مردم و استحکام بافت اجتماعی کمک می کرد. 
چهارم آنکه  فاجعة مغول چنان روحية درماندگی و يأس را در مردم خاورميانه تثبيت 
کرد که مذهب شيعه  دوازده امامی با نويد ظهور مهدی زمان جهت ازميان بردن ظلم و استقرار 
عدل در جهان اميد و جذابيت ويژه ای برای مردم مظلوم و مفلوک اين دوران بوجود آورد. 
در واقع  در قرن هشتم هجری )چهارده ميالدی( رهبران بسياری از طريقت های صوفی در 
منطقه، مانند حروفيه، نقطويه، نوربخش و مشعشعه، دست به ادعای مهدويت زدند و مريدان 

بسياری را به گرد خود درآوردند.
در نتيجه اين عوامل، در قرون هشتم و نهم هجری )چهاردهم و پانزدهم ميالدی( واژة 
سنّی-شيعه در ايران رايج گشت زيرا بسياری از سنّيان در اين دوران به امامان شيعه نيز اعتقاد 
داشتند. برخی از مهمترين طريقت های سنی مانند طريقت شيخ صفی الدين اردبيلی که بعدها 

صفويه را بنا کردند به طريقتهای شيعه تبديل شدند. 
هرچند صوفی گرايی،  خارج از حيطه سياسی آن، اغلب با گريز از واقعيت همراه بود و 
در موارد مهمی به ترک دنيا و جامعه گريزی منجر می گشت، بی ترديد عرفان و تصّوف نقشی 
اساسی در نجات روح آسيب ديدة ايرانی و احيای اصول اخالقی در ميان بخشی از جمعيت 
در مقابل فاجعة مغول ايفا کردند و بطورکلی عاملی اساسی در حفظ و دوام روح سالم و توام 
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با عشق و متمايل به خردگرايی و بدور از ناراحتی های عصبی در ميان بخشی از مردم جامعه 
ما بوده اند که پايه مهمی برای پيشرفت ايران بشمار می رفته است.

فرايند رشد اجتماعی صوفی گری و شيعه گری در قرون هفتم تا نهم که مکانيزم اصلی 
دفاعی مردم ايران را برای مقابله با فاجعة مغول و برای تجديد سازماندهی جامعه تشکيل 
می داد، همچنين به رشد شيعة غلّو در ميان قزلباشان طريقت صفی الدين اردبيلی منجر شد 
که پايه های ايران جديد را با تحکيم سلسلة صفوی، ايجاد وحدت ملی، و رسمی شدن شيعة 

دوازده امامی به عنوان مذهب کشور بنيان گذاشت.
از آسيب ديدگی  را  اکثريت جامعه  بتوان  که  بود  آن  از  تر  بسيار شديد  فاجعه  ابعاد  اما 
فاحش نجات داد و از انتقال نسل به نسل آن جلوگيری نمود. عالوه بر اين، جنبش تصوف 
بخش های  در  نيز  بود خود  مردم  فاجعه زدگی  با  مقابله  و  اخالقی  ارتقای  هدفش  ابتدا  که 
عمده اش تحت تأثير شرايط زمان، قربانی انحطاط اجتماعی ناشی از حملة مغول شد. در اين 

مورد، صفا می نويسد:
با دين و ارشاد به طرف کماالت نفسانی بود و  »تصوف هم يک حرکت عقلی آميخته 
حکومت وحشيان ترک و تاتار و مغول نمی توانست وسيله ای برای ترويج يا توسعة عمقی 
آن باشد و تنها ممکن است يأس و فقر و نوميدی و نابسامانی و در به دری عده ای از مردم 
را به خانقاه کشانده و سربار شيوخ و پيشوايان تصوف کرده باشد و يقينًا همين گروه وسيلة 
مؤثری برای انحطاط تصوف و عرفان شدند و آثار خود را در اواخر دورة مغول و دوره های 

بعد آشکار کردند.
»مسلمًا رواج طريقه »قلندريه« در اين عهد و افزايش فراوان شمارة »قلندريان« در ايران و 
کشورهای مجاور و تشکيل دسته های متعددی از آنان که بين شهرها و مراکز مهم صوفيه در 
حرکت بوده اند، مولود همين انحطاط و نتيجة مستقيم مصائب اجتماعی بود.« )صفا، جلد 3، 

ص166(

اثر پایدار فاجعه در تاریخ سیاسی
مدعی  آق قويونلوها  و  تيموريان  جمله  از  ايران  در  حکومت ها  همه  صفويه  دوران  تا 
انتساب به دودمان چنگيزخان بودند و تا دوران قاجارمهمترين حاکمان ايران يا مستقيمًا و علنًا 
مانند نادرشاه و آغامحمدخان از رهبری چنگيز و تيمور الهام می گرفتند يا مانند شاه اسماعيل 
و شاه عباس، علی رغم دشمنی با دودمان چنگيز، قاطعانه در حکومت خود از شيوة ياسايی 

ميراث چنگيز الگو می  گرفتند.
از زمان تيمور به بعد، حاکمان سلسله های بزرگ ادعا می کردند به نوعی گزيده خداوند 
در زمين اند. شاه اسماعيل بنيانگذار سلسلة صفويه رسمًا خود را ساية خدا بر زمين اعالم کرد 
و پس از نادرشاه همين ادعا توسط شاهان قاجار از سر گرفته شد. )Lapidus p 24( اين 
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البته سنتی بود که از ايران پيش از اسالم تقليد می شد وليکن پادشاهان ايران پس از تيمور 
بنام اسالم توجيه می کردند که در واقع ميراث  سياست های خونخوارانه و خودکامه ای را 
چنگيزخان بشمار می رفت و از نطر ابعاد خون ريزی و بيرحمی در تاريخ پيش از مغول در 

ايران بی سابقه بود.
خليفة  از  را  خود  حکومت  مشروعيت  مغول  از  پيش  ايران  در  مسلمان  سالطين  اکثر 
عباسی به عنوان پيشوای مسلمين می گرفتند که اين خود محدوديت عمده ای در برابر خشونت 
از خشن ترين  اگرچه سلطان محمود، که  دليل  اين  به  قرار می داد.  سالطين عليه مسلمانان 
سالطين ايران پس از حمله اعراب به ايران و پيش از حملة مغول به شمار می آيد، کشتارهای 
بسيار معدودی  تنها در موارد  برای “غارت بالد کفار” مرتکب شد،  وسيعی در هندوستان 
اتفاق  دست به کشتار محدود مسلمانان شيعه و معتزله در ايران زد. از سوی ديگر، بسيار 
از در  آنها  با  بار اول  با دشمنانش دست کم در  از درگيری  می افتاد که سلطان محمود پس 

مصالحه در می آمد و آنها را مورد بخشش قرار می داد.
اما پس از حمالت مغول و تيمور، حکام و پادشاهان در ايران در پی روی از سياست های 
ياسايی مغولها نه تنها ابايی از کشتار و مثله کردن دسته جمعی مردم عادی شهرهايی که در 
مقابل آنها مقاومت نشان داده بودند نداشتند بلکه خود را اصوالً در مقابل هيچ مقام ارشدی 
موظف به توضيح و توجيه اعمال فجيعشان نمی ديدند. تمايل معمول در عصر پيش از مغول 
مبنی بر مصالحه و بخشش دشمنان، دست کم در بار اول، جای خود را به انتقام جويی های 

افراطی دوران پس از مغول داد که در واقع بر فرهنگ و الگوی ياسايی استوار بود.
در تاريخ سياسی ايران، استمرار ساديسم مغولی در دوران پس از تيمور را می توان به 
نادر  اسماعيل صفوی، شاه عباس کبير،  روشنی در زندگی شخصی و کارنامة سياسی شاه 
تثبيت  بنيانگذاری و  ايجاد وحدت ملی و  نظر  از  قاجار -که  آغا محمدخان  افشار، و  شاه 
سال   5۰۰ در  ايران  مدرن  تاريخ  پادشاهان  مهم ترين  قاجاريه  و  صفويه  بزرگ  سلسله های 
گذشته محسوب می شوند- تشخيص داد. نقش ارزندة اين شاهان در ايجاد ايران جديد اغلب 
مانع آن بوده است که خصوصيت ها و سياست های وحشيگرانه آنان بررسی و تحليل شود. در 
ادبيات سياسی معاصر تنها به عبارت »استبداد خودکامه« در مورد سياست اين شخصيت های 
بزرگ تاريخی اکتفا شده است در حالی که مورخان قديم از واژة »خونخوار« که بيشتر معرف 
شخصيت درونی آنهاست استفاده می کردند. امروزه با استفاده از طبقه  بندی جاری اختالالت 
شخصيت، ما رگه هايی از اختالل شخصيت خودشيفته و شخصيت ضد  اجتماعی و شخصيت 
مورد  در  مختصری  اشارات  به  تنها  چکيده  اين  در  می يابيم.  پادشاهان  اين  در  را  بدگمان 

شباهات شيوه های حکمرانی صفوی با سنت های مغول و تيمور می پردازيم.
افسانه های مشابهی که در تاريخ در خصوص چنگيز، تيمور، و شاه اسماعيل نقل شده 
است گواه بر تسلسل و استمرار تاريخِی توحش مغول در دوران صفوی دارد: چنگيز خان، 
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بنا به کتاب »تاريِخ سّری«، و تيمور لنگ، بنا به روايت ابن عربشاه، و شاه اسماعيل صفوی، بنا 
به ايلچی نظامشاه و فوايدالصفويه نوشتة ابوالحسن قزوينی )پارسادوست 1381، ص 76۲(، 

در هنگام تولد هر يک دلمه ای از خون در دست داشته اند.
صفا در مورد سلسلة صفويه می گويد: »بنياد سلطنت صفوی از همان آغاز کار بر خشونت 
تا مرز توحش و بربريت پيش می رفت.« )صفا 138۰  نهاده شد که گاه  و خون ريزی هايی 

جلد5، ص96(
البته خشونت های ساديستی پادشاهان در تاريخ همة کشورها از جمله در دورة پيش از 
مغول در ايران نيز وجود داشته است. بحث ما در اينجا در مورد تحول و افزايش بی نظير 
کيفی و کّمی اين خشونت ها و تداوم نظام مند و نقش تعيين کنندة آنها در تاريخ ايران بعد از 

حملة مغول است.
يکی از فجيع ترين جنايات تاريخ بعد از مغول در ايران کشتار ده ها هزار تن از پيروان 
اهل سنت بدست شاه اسماعيل است. او که با تاييد قزلباشان معتقد بود مهدی  موعود و روح 
پيامبران و امامان است سياست سنی کشی خود را عليرغم مخالفت علمای شيعه به اجرا در 

آورد. )تاريخ عالم آرا 1363، ص 64−65(
تکان دهنده ترين نشانة افزايش خشونت های ساديستی در ايران را می توان در رواج سنّت 
مغولِی انتقام جويی از طريق آدم خواری مشاهده کرد. در ايران در دوران پس از ظهور اسالم 
تا پيش از حملة مغولها اثری از هيچگونه آدم خواری که در اسالم اکيداً نامشروع است، پيدا 
نمی کنيم. شواهد زيادی در دست است که مغوالن برای ايجاد وحشت از پختن و خوردن 
گوشت دشمنان خود بويژه متهمان به خيانت ابايی نداشتند. راهب فرانسوی، پل سنت کونتين 
که از يکی از فرستادگان پاپ )اينوسنِت چهارم( به امپراتوری مغول بود و از ارمنستان و 
شمال غربی ايران در 1۲47 ميالدی )644 هجری( ديدن کرد گزارش کرده است که مغولها به 
سه دليل گوشت دشمنان خود را می خوردند: از فرط گرسنگی، به منظور لذت يافتن، و برای 
ايجاد وحشت در دشمن )Jackson 2001(. چند نمونه از آدم خواری در تاريخ ايلخانان ثبت 

)Amitai-Preiss 1995, p 177( .شده است
شاه اسماعيل صفوی سنت آدم خواری مغول ها را در خاندان صفوی وارد کرد )پارسا 
دوست، ص ۲33 و ۲93(. مجازات مغولی آدم خواری در دربار شاه عباس کبير نيز معمول 

بود. 
پول سيمون )Paul Simon( کشيش کرملی از ايتاليا، که بارها در ديوان عدل شاه عباس 
حضور داشت و انواع مجازات ها را ديده بود به تفصيل دربارة دوازده سگ آدمخوار و دوازه 
مرد »زنده خوار« شرح می دهد که چگونه در حضور شاه آماده فرمان بودند تا به حکم او هر 
کس را بدرند و بخورند. در مراجع ايران نيز اين مجازات وحشيانه ذکر شده است )فلسفی 

1371، ص 46−87(.
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شاه عباس از نظر خدماتی که در ايجاد ايران متحد و شکوفايی اقتصاد و هنر و معماری 
داشته است بزرگترين پادشاه بعد از اسالم در ايران به شمار می آيد. اما او هم براساس فرهنگ 
ياسايی حکومت می کرد. شاه عباس از روی بدگمانی پسران خود را نابينا کرد و از ميان برد 
و بدين ترتيب ميراثی در خاندان صفوی تثبيت کرد که آغاز انحطاط اين سلسله به شمار 

می رود. 
است  می شده  اجرا  عباسی  ديوان  در  که  مجازات  معمول  شيوه  های  از  نمونه هايی 
»جوشانيدن آدميزادگان بود در روغن گداخته و يا قبای باروتی بر تن محکومان بدبخت و 
آتش زدن آن، و يا شکم دريدن، زنده پوست کردن دست و پا بريدن، ميل در چشم کشيدن، 
گوش و بينی بريدن، سرب گداخته در گلو ريختن، زبان بريدن، بسيخ کشيدن، پوست آدمی 
بکاه انباشتن، از دروازه ها واژگون آويختن، در پوست گاو کشيدن، در گج گرفتن و ازينگونه 

کارهای نابهنجار.« )صفا 138۰،  جلد 5، بخش 1، ص 1۰3(

اثر پایدار فاجعه در تاریخ اجتماعی
تاريخ  بر  تيموری  فتوحات  و  ايلخانان،  حکومت  مغول،  حمالت  سال  دويست  تأثير 
دو  اين  واقع  در  و  نيست  سياسی  تاريخ  بر  آن  تأثير  از  کمتر  وجه  به هيچ  ايران  اجتماعی 
بی ترديد دو روی يک سکه اند. آسيب ديدگی جامعه از فاجعة مغول مولد بستر اجتماعی و 
فرهنگی ناهنجاری بوده که نقشی اساسی در بازتوليد حکومت های استبدادی پادشاهان ايران 

ايفا نموده است. 
ياسايی  پيروزی  چنين  تکرار  و  ايران  در  چنگيزی  ياسای  سياست  با  مغول ها  پيروزی 
توسط تيمور و شاه اسماعيل، تفکر قبيله ای دوسونگری )خودی يا غير خودی( و به عبارت 
ديگر سياه يا سفيد ديدن همه کس و همه چيز را در روابط اجتماعی نيز حاکم کرد. از نظر 
اختالالت  از  رگه هايی  وسيع  گسترش  با  روند  اين  زد  حدس  می توان  مدرن  روانشناسی 

شخصيت خود شيفته و شخصيت مرزی در جامعه همراه بوده است.
ايران را  قبيله ای در تاريخ اجتماعی  اين تغيير و غلبة تفکر و روحية  مهم ترين نمايش 
می توان در منازعات چند صدسالة حيدری و نعمتی ديد که دست کم از دوران صفويه آغاز 
برخالف  تقسيم شدند.  نعمتی  و  متخاصم حيدری  به محالت  ايران  شد. شهرهای سراسر 
منازعات شافعی ها و حنفی ها در دوران پيش از حمله مغول که اختالف مذهبی داشتند و بر 
سر کنترل منابع و امکانات موجود رقابت می کردند، حيدری ها و نعمتی ها که از زمان صفويه 
هر دو شيعه بودند بدون هيچ گونه دليل مادی، مذهبی، يا قومی و تنها به خاطر هويت  های 
متفاوتشان به طور سازمان داده شده و مرتب با چوب و چماق، تير و کمان، شمشير و تفنگ 
با يکديگر به جنگ و جدال می پرداختند. در اين جنگ ها همواره عده ای کشته و عدة بيشتری 
مجروح می شدند. پژوهش وسيع و اساسی دربارة اين مخاصمات در دورة اخير توسط حسين 
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)Mirjafari 1979( .ميرجعفری آغاز شد
در 1571 ميالدی، وينسنسو دالساندری، Vincenzo d’Alessandri، ديپلمات ايتاليايی 
از شهر تبريز چنين گزارش می دهد: »مردم تبريز به دو دسته، که يکی حيدری خوانده می شود 
و ديگری نعمتی تقسيم شده اند و اين جماعت، در نه محله سکونت دارند. يکی در پنج محله 
و ديگری در چهار. و عده ايشان در حدود دوازده هزار تن است. اين فرقه ها پيوسته با هم 
دشمنی می نمودند و همديگر را کشتار می کردند. نه شاه می توانست ازين کار ممانعت کند و 
نه ديگران زيرا سی سال بود که اين دو دسته از هم نفرت يافته بودند.« )سفرنامه های ونيزيان 

در ايران 1349، ص445(
يک قرن بعد شاردن اين اوضاع را در تبريز تأييد می کند و تأکيد می کند که »تمام ايران« به 
اين دو جناح تقسيم شده است و »شهر اصفهان به دو ناحيه تقسيم شده است يکی در سمت 
شرق بنام جوب راهی نعمت اللهی و ديگری در سمت غرب بنام داردشتی حيدريه... اين دو 
)Perry 1999, p60( ».محله در واقع دو جناح اند که حومه و منطقه شهر را تشکيل می دهند

بنا به ميرجعفری، جنگهای حيدری- نعمتی بطور منظم و متناوب منجمله در مراسم ايام 
مذهبی و همچنين در ورزش ها و بازی هايی مانند خروس جنگی با رسم و تشريفات خاص 
خود صورت می گرفت )Mirjafari 1979, p144(. برای مثال در مورد اصفهان در اواخر 
قرن نوزدهم گزارش داده شده است که از زمان صفويه در روز عيد قربان دستجات حيدری 
و نعمتی از محالت مختلف بسمت ميدان بزرگ شهربراه می افتادند و در تقاطع خيابان ها و 
هنگام تقسيم گوسفند ذبح شده به زدو خورد می پرداختند به طوری که هر سال سی تا چهل 

نفر زخمی و سه تا چهار نفر کشته می  شدند. )تحويلدار اصفهانی 134۲، ص89-88(
اين منازعات در ابعاد خود در روايات پيش از فاجعة مغول در ايران کامال بی سابقه بوده و 
بی شک محصول دوران بعد از مغول و تيموراند. می توان حدس زد رفتارهای وحشی گرايانه 
و ظاهراً بی دليل نعمتی ها و حيدری ها عليه يکديگر راهی برای بيرون ريختن درد و خشم 
درونی ناشی از فاجعه زدگی تاريخی پس از حملة مغول بوده است. گويی درد و خشم درونی 
انبوه و عميقی بصورت يک انرژی منفی و مخرب در روان مردم نهادينه شده که بطور مرتب 
می بايد راه مفری پيدا می کرده و از طريق اين منازعات بطور موقتی بيرون ريخته و بر سر 
جناح مخالف خالی می شده است. در برخوردهای دوسونگرانه ی پايه های جناح های حيدری 
و نعمتی که دنيا را حيدری يا نعمتی يعنی سفيد يا سياه می ديدند و در اشکال منازعات آنها 
از اختالالت شخصيت مرزی و خودشيفته و ضداجتماعی و بدگمان را  می توان رگه هايی 

تشخيص داد.
متخاصم جذابيت خاصی  گروه  با  مقابله  و  حيدری  يا  نعمتی  دسته  به  تعلق  واقع،  در 
نيازمند حمايت  درونی  ناامنی  و  بی ثباتی  و  آسيب ديدگی  اثر  در  که  دارد  انسان هايی  برای 
پدرساالرانه از جانب دسته خود هستند که به آنها امنيت و احساس تعلق گروهی بدهد. اين 
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بريزند و در  بيرون  را عليه گروه  رقيب  آسيب ديدگان می توانند خشونت های درونی خود 
جمع هم مسلکان خود احساس کاذب آرامش بدست آورند.

جنگ های حيدری-نعمتی مهمترين ويژگی تاريخ اجتماعی ايران پس از دوران تيموری 
تا دوران پهلوی بشمار می آيند. بجان هم افتادن ايرانيان سر هيچ و پوچ يکی از اساسی ترين 

تبعات تاريخی فاجعه مغول در جامعه بوده است. 

رکود علم و فلسفه و رشد تحجر فکری و تفکر قشری
در دوران اوليه ايلخانان هنوز تداوم نسل رياضی دانان، دانشمندان، فيلسوفان و عرفا که 
پيشينه چند صد ساله در ايران و منطقه داشت از هم نگسسته بود. اضافه بر اين، برخی از 
رشته های علمی و عقلی بداليل خاص خود بطور مستقيم از طرف تعدادی از ايلخانان مورد 
حمايت قرار می گرفت. بايد در اينجا دو مورد مهم را خاطر نشان کرد، يکی تاريخ  نويسی و 

ديگری نجوم و علوم رياضی مرتبط به آن.
ايلخانان چون می خواستند نامشان در تاريخ جاودان بماند از همان ابتدا وزيران ايرانی 
خود را به تاريخ  نويسی تشويق می کردند و از اين دوران است که مورخين ايرانی شروع 
از  مهمتر  و  دوره هالکوخان  در  تاريخ جهانگشای جوينی  کردند.  فارسی  زبان  به  بنوشتن 
اثر در تاريخ نويسی  آن جامع التواريخ خواجه رشيدالدين فضل الل در دوره غازان که اولين 
بين المللی است از مهمترين منابع تاريخ جهان در قرون وسطی محسوب می  شوند. از طرف 
ديگر، ايلخانان بدليل خرافات شمنی خود به پيشگويی و اسطرالب اعتقاد داشتند و ازاين 
رو از همان ابتدا به حمايت از دانشمندان ايرانی درنجوم و علوم محاسبه مرتبط به آن دست 
دادند.  ادامه  پيشرفت خود  به  تيموريان  دوره  تا  عصر  اين  در  فوق  علوم  نتيجه،  در  زدند. 
بزرگ علمی  استقرار رصد خانه و دستاوردهای  از يک طرف  ادعا،  اين  بر  مهمترين گواه 
خواجه نصيرالدين در مدل سازی منظومه شمسی است که چند قرن بعد با جابجايی زمين 
و خورشيد پايه مدل خورشيد- محوری کوپرنيک قرار گرفت و از طرف ديگر پيشرفت های 
اساسی در علم محاسبات در اين عصر توسط رياضی دانان ايرانی بويژه غياث الدين جمشيد 

کاشانی درزمان الغ بيک تيموری است.
اما اين نمونه ها استثنائی اند. ضربة مهلکی که فاجعة مغول در درازمدت بر پيکر علم، 
و  سياسی  تاريخ  بر  آن  ناگوار  بغايت  اثرهای  با  آورد  وارد  ايران  در  خردگرايی  و  فلسفه، 
اجتماعی ايران مطابقت دارد. ترکيب چند عامل اساسی در پی حملة مغول، سرانجام شريان 
حيات علمی دوران تمدن طاليی ايرانی - اسالمی را که پيش از اين با سلطة سلسله های 
ترک در منطقه تضعيف شده بود بتدريج بکلی قطع کرد. ويرانی شهرها، کتابخانه ها، مدارس 
و نظاميه ها در اثر حمالت پی درپی مغول و از ميان رفتن نسل موجود دانشمندان و متفکران 
در عرصه های مختلف علمی و فلسفی و يا مهاجرت آنها به هند و مناطق غربی سرزمين های 
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اسالمی منجر به افت عمومی و شديد فعاليت های علمی و فلسفی شد. 
پشتيبان علم و  اسماعيليه که  از جمله سرنگونی  به دست هالکوخان،  ايران  کامل  فتح 
فلسفه بودند، و استقرار حکومت ايلخانان با خرافات بسيار بدوی قوم نيمه وحشی مغول، 
ضربة مهلکی به پايه های فرهنگی دانش و خردگرايی در منطقه وارد کرد. صفا در اين باره 
تشريح می کند که »عادات و آداب مغول از قبيل اعتقاد به ارواح شرير و تأثير آنها در امور 
عالم، ترس از جادو و جادوان، معتقد بودن به خرافاتی دربارة پيشگويان و رعد و برق و 
اذکار و ادعيه برای تصرف در امور طبيعت و نظاير اين مطالب« به تدريج به قوم مغلوب نقل 

شد. )صفا 138۰، جلد 3، ص 8۲(
از  علمی  پيشرفت  برای  مطلوب  شرايط  مغول  حملة  با  درازمدت،  تاريخی  ديدگاه  از 
اقتصادی،  ميان رفت. ويرانی عظيم شهر و روستا، ضربة درازمدت به کشاورزی و سقوط 
همگی به افت درازمدت توليد و درآمد اجتماعی در کشور منجر شد. به دليل کاهش شديد 
ثروت عمومی، صرف بقای جامعه به چالش بزرگی تبديل شد که به طور عينی گرايش به 

محافظه کاری را تقويت کرد و جامعه را از تمايل به پژوهش و نوآوری باز داشت. 
مهم ترين قربانی در اين زمينه، فعاليت های علمی بود که در اثر روندهای تاريخی ناشی 
از حملة مغول، يعنی با کاهش شهرنشينی، غلبة بخش ايالتی در زندگی اجتماعی و توليدی، 
و  ترکمن  مغول،  قبيله ای سلسله های  بدوی  تفکر  و سلطة  در جامعه  روحی  آسيب ديدگی 
ترک که تا قرن بيستم در ايران حکومت می کردند، به رکود کامل رسيد. اين سقوط علمی 
تيموريان، و صفويه  ايلخانان،  دورة  در  که  معماری  و  عرفان،  ادبيات،  هنر،  در  با خالقيت 
درخشش های باشکوهی داشتند بسيار متفاوت بود، تفاوت مهمی که شايسته بررسی و تأمل 

است.
تحقيقات دهه های اخير در زمينة روانشناسی خالقيت در رشته های مختلف نشان می دهد 
که در مقايسه با رشته های هنری و ادبی، نوآوری  در رشته های علمی )چون نجوم، فيزيک 
و  شيمی(، که بيشتر نيازمند تفکر و بيان منطقی، عينی و صوری است، مستلزم درجه بسيار 
باالتری از ثبات درونی و احساسی است. )Ludwig 1998, p 93( در واقع، خالقيتهای هنری 
و ادبی اغلب می توانند نقش يک مکانيزم دفاعی را در برابر آسيب ديدگی ايفا نمايند وليکن 
نا آرامی محيط خانوادگی  توانند در شرايط  بندرت می  بسيار  نوآوری های علمی و فلسفی 
تاريخ گذشته  از  اينرو، جامعه ای که  از  اجتماعی و بی ثباتی احساسی درافراد رخ دهند.  و 
خود ميراث بزرگ فرهنگی اندوخته است می تواند عليرغم هرگونه آسيب ديدگی شديدی 
ببار آورد،  ادبی و معماری  که تجربه کرده است خالقيتهای بزرگی در زمينه های هنری و 

بدون آنکه درحيطه علوم و فلسفه خردگرايی پيشرفت برجسته ای داشته باشد.
آسيب ديدگی روحی مردم و صدمه به بافت اجتماعی در اثر فاجعة مغول، به مانع اصلی 
در راه ادامة تحصيل و پرورش علم تبديل شد. تفوق بدگمانی و بی ثباتی در احساس مردم و 
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غلبة برخورد سياه يا سفيد کردن به همه چيز به همان اندازه که محرک ستيزه جويی فرقه های 
مختلف مذهبی و صوفی و مشوق رفتارهای اجتماعی نعمتی ها و حيدری ها بود، با فعاليت و 

خالقيت علمی به طور اساسی در تضاد قرار می گرفت. 
ابن خلدون در اين باره می نويسد: »چون اين شهرها )عراق و خراسان( ويران گرديد و 
تمدن از آنها زايل شد، دانش هم به سبب چيره شدن خوی بيابانگردی بر ايرانيان يک باره 
رخت بر بست و به دياری که تمدن بيشتری دارند چون مصر اختصاص يافت.« )صفا 138۰، 

جلد ۲، ص ۲۰5(
رکود کامل علم در ايران و دنيای اسالم با روند رشد و استيالی محافظه کاری، بنيادگرايی، 
و تفکر قشری و متحجر صوفی و مذهبی رابطه مستقيم دارد. اين روند مشابه با منازعات 
حيدری- نعمتی است که در بخش گذشته بررسی شد. مردم آسيب ديده بدليل بی ثباتی و 
ناامنی درونی تمايل شديد به حمايت پدرساالرانه از جانب رهبر و يا فرقه ای دارند که به آنها 
امنيت و احساس تعلق گروهی بدهد. در عين حال، باور به عقايد و تعصبات جهانشمولی 
که ظاهراً جواب هر مسئله و سؤالی را از پيش دارند مانند مرهمی کاذب بر بی ثباتی و ناامنی 
درونی آنها سرپوش می گذارد. از اينرو، تعلق به فرقه هايی که بر اساس اين باورها با فرقه های 
مخالف مقابله و رقابت می کنند به آسيب ديدگان نوعی امنيت گروهی داده و به آنان اجازه 
می دهد خشونت های درونی خود را نيز عليه گروه های رقيب بيرون بريزند. در اين چارچوب 
است که می توان هم منازعات غالب چند صدسالة حيدری نعمتی در شهرهای ايران و هم 
سلطة تفکر محافظه کارانه و قشری و افول کامل نوآوری و فعاليت های علمی را در جهان 

اسالم توضيح داد.
بايد توجه کنيم که علی رغم ثبات سياسی و شکوفايی اقتصادی و هنری در عصر شاه 
عباس و چند دهه بعد از وی، که از لحاظ ثبات سياسی و امکانات مالی بی شباهت به شرايط 
و  علمی  شکوفايی  شاهد  دوران  اين  در  ايران  نبود،  آل بويه  و  سامانيان،  مامون،  دربارهای 
با شرايط  با دورة تمدن طاليی نشد. تفاوت اساسی شرايط دوران صفوی  فلسفی مترادف 
عصر مامون و سامانيان و آل بويه در آسيب ديدگی تاريخی ناشی از فاجعة مغول بود که در 
تار و پود اجتماعی و سياسی ايران نهادينه شده بود. تفکر دوسونگرانة ياسايی و تحجر فکری 
با ايجاد محيط مناسب برای علم و خردگرايی  که در همة سطوح کشور حاکم بود اساسًا 
مغايرت داشت و بهيچ  وجه اجازة آن درجه از آزادمنشی در ابراز عقايد فلسفی و مذهبی 
را که در دوران طاليی بطور کلی رايج بود نمی داد. حتی مالصدرا، بزرگترين متفکر عصر 
صفوی، که عرفانش حاصل تکامل فلسفی ديدگاه ابن سينا و سهروردی و ترکيب آن با اصول 
شيعه بود، زير فشار ظالمانة علمای قشری دربار صفوی قرار گرفت. از دورة پس از تيموری 
تا عصر جديد تنها چند شخصيت نامدار چون شيخ بهايی و مالصدرا در تاريخ داريم که 

بهيچ وجه از لحاظ کميت وکيفيت قابل قياس با دورة تمدن طاليی نيست.
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استعمار جدید و دوران معاصر
درست برعکس جوامع اسالمی در آسيای ميانه و غربی و برعکس چين، اروپای غربی 
و ژاپن از صدمة مستقيم و يا غيرمستقيم حمالت مغول که فاجعه آميزترين تهاجمات اقوام 
به شمار  ميالدی  دوم  هزارة  رويداد  مهم ترين  و  بشر  مکتوب  تاريخ  دوران  در  نيمه وحشی 
بود که  با کشورهای آسيايی  اروپای غربی  تمايز  اين مهم ترين وجه  ماندند.  می آيد مصون 
با جوامع اسالمی داشت.  اروپای غربی در مقايسه  نقش اساسی در سير تحوالت متفاوت 
در حقيقت، برخالف آسيا، کشورهای اروپای غربی پس از هزارة اول ميالدی ديگر هيچ گاه 
مورد هجوم اقوام نيمه وحشی قرار نگرفتند و در نتيجه مجال يافتند به تدريج با استفاده از 
ميراث علمی و فرهنگی چين، هندوستان، و به ويژه جوامع اسالمی که حامل دستاوردهای 
تمدن يونان نيز بود در جهت رنسانس و سپس به دنيای جديد علم، تکنولوژی و فرهنگ که 

به انقالب صنعتی منجر شد قدم بردارند.
در دوران استعمار جديد، ايران با فاجعه زدگی تاريخی خود در موقعيت بسيار ضعيفی 
در برابر کشورهای اروپای غربی قرار گرفت که با پيشرفت های علمی و فنی از يک طرف 
و گسترش دريانوردی و تجارت جهانی و کشف قاره ها و راه های جديد دريايی از طرف 
بر  اضافه  بودند.  آورده  وجود  به  را  بين المللی  روابط  در  قدرت  از  جديدی  تناسب  ديگر 
عقب ماندگی های ساختاری علمی، فنی و فرهنگی، صدمات روحی ناشی از فاجعة مغول در 
حيات سياسی، اجتماعی، و فرهنگی ايران ريشة ناتوانی های کشور در دفاع مؤثر از منافع ملی 

در برابر مداخالت و زورگويی های قدرت های استعماری بوده است. 
نفوذ، دخالت، و سلطة اقتصادی و سياسی استعمار انگليس و روسيه در قرن نوزدهم و 
مداخالت همه جانبة استعماری امريکا در نيمة دوم قرن بيستم، به ويژه نقش امريکا و انگليس 
در سازماندهی کودتای ۲8 مرداد و حمايت بی دريغ آنان از توسعه طلبی و جنايات دولت 
اسرائيل، خاطرة تهاجم مغول را در حافظة جمعی ما بيدار کرده، تفکر دوقطبِی مهاجم قربانی 
را در شخصيت اجتماعی ما تقويت کرده، و روحية مظلوم گری را به طور عينی توجيه و به  
طور قطعی تحکيم کرده است. از اين رو سلطه جويی قدرت های خارجی تبديل به مشکلی 
اساسی در مقابل مردم ايران در راه ايجاد محيطی مناسب برای بازنگری گذشته و تأمل در 

آسيب ديدگی تاريخی درونی شده است.
با وجود اين، سرزنش ديگران، چه داخلی و چه خارجی، عدم پذيرش مسئوليت شخصی 
و يا گروهی و همواره ديگران را مقصر ناکامی ها و نابسامانی ها قلمداد کردن، خود مظهر 
مخرب  فرهنگ  و  روحيه  تحکيم  موجب  تنها  که  ماست  تاريخی  فاجعه زدگی  از  عمده ای 
مظلوم گرايی می شود. مسئوليت رسيدگی به آسيب ديدگی مزمن تاريخی ايران و مقابله با آن 
به دوش خود ايرانيان، والدين و آموزگاران، و به ويژه مسئوالن کشور، سازمان های غيردولتی، 

علما، روشنفکران و محققان، و جرايد و رسانه های گروهی است.
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از دوران جنبش مشروطه، ملت ايران بارها عزم پيگير و تالش گسترده خود را جهت 
حل مسائل تاريخی کشور نشان داده است. اما علی  رغم پيشرفت های بزرگ کشوردريک 
کماکان  مغول  فاجعة  از  باقيمانده  ميراث  ملی،  استقالل  کسب  بويژه  و  گذشته  سال  صد 
ريشة ساختاری معضالت و شکاف های مهم موجود کشور و مانع اساسی همکاری مؤثر و 
همبستگی جمعی در جهت اجماع بر سر مصالح عمومی و منافع ملی، قانونمندی، گسترش 
است.  بوده  ايران  علمی  و  فرهنگی  سياسی،  اقتصادی،  اجتماعی،  توسعة  و  ساالری  مردم 
هنوز آثاری از بدگمانی، ناامنی و بی ثباتی درونی، دوسونگری، فرشته سازی و شيطان سازی، 
شخصيت  در  افراط گرايی  و  پرخاشجويی  خودشيفتگی،  ناماليمات،  تحمل  پايين  آستان 
ريشه  که  است  ايرانيان  جمعی  حرکت های  و  روابط  در  ما  ضعف  مهمترين  ما  اجتماعی 
شکاف ها و بازدارنده تحقق بيشتر ظرفيت ها و شکوفايی وسيع خالقيت های ماست. آگاهی 
از آسيب ديدگی تاريخی و طرح و اجرای يک برنامة همه جانبة ملی برای بازپروری اجتماعی 
و خروج از بن بست های پايه ای در جهت شکوفايی ظرفيت ها وخالقيت هايی که در دوران 
تمدن طاليی ابعاد عظيم و همه  جانبه خود را در جامعه ما نشان دادند امری ضروری است. 
اولين قدم در اين راه بررسی و گفتگوی چندرشته ای در زمينة آسيب شناسی تاريخی و کاوش 

دربارة ياسازدگی در حيطه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سياسی ايران است.
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