 ۷۹۷سال پیش ،در آستانه خزان ،قشونی پرمشار از مردانی
کریش و چشمتنگ با اسبانی آزموده از فرسنگها تاخنت در
تـنُ 
استپهای خشک مشالی ،مرزهای قلمرو شاه خوارزم اردرنوردیدند
و قدم به قدم اقدام به غارت و قتلعام و ختریبکردند .از آن زمان
شنیدن واژه ایلغا ِر مغول لرزه بر تن میاندازد و موی بر اندام سیخ
میکند .از اترار ،خبارا ،مسرقند ،اورگنج ،خوقند ،نیشابور وگرگانج
بگرییدتاری،یکبهیک ارلشکریانچنگیزبهتلیازخاکبدلکردندوتنهانشانههایی
مثلگنبد قابوس یا برج طغرل ار بر جایگذاشتندکه رفیع باشد تا از دوردستها به مثال
فانوس هر آنکسی ارکه به دنبال ردپای ایشان است ،در برهوت تاریخ راهنما باشد.
چنگیزخان مغول و جانشینانش طی چند دهه بعد مکرار به ایران آمدند ولی نیامدندکه
مبانند .هدفشانکسب غنیمت بود و منایش ناز شست .اما چهل سال پس از خنستنی
هجوم ،هوالکو ،نوه چنگیز ،مهراه با لشکریگران به ایران بازگشت تا این بار مباند .این
نسلازمغوالنبرایآنکهبتوانندخود ارسلطانخبوانندبایدسرزمینیآبادزیرنگنیداشته
باشند .ایران ویرانکه بهکار منیآمد .بنابراین ناگزیر از تن دادن به سنت سلطنت در این
سرزمنی بودند .پس متوسل به وزرا ،دیوانساالران ،مهندسان و خالصه مدبران اهل و
مانوسای ارنزمنیشدند.خواجهنصریالدینطوسیهاوخواجهرشیدالدینفضلاهللها اربه
کار آبادانیگماردند و دوباره بهکالبد حیات اجتماعی روح خبشیدند .درکشاکش
محالت مغوالن نسل اول و دوم ۷۹۲ ،سال پیش نوبت بهکاشان رسید و طی دو سال
این شهر نیز بر اثر هتامجات مکرر ویران شد .شگفتاکه درست در مهنی زمان ،استاد
حسن بن عربشاهکاشانی درکارگاه خود داشت قطعاتکاشی زرینفام سحرانگیزش ار
میساخت تا بر حمراب مسجد میدانکاشان نصبکند .حال چطور این اثر نفیسکه
دالالندرشهرآشفتگیهایپایانقاجاریهازجایشکندندواکنونبردیوارهایموزهبرلنی
خودمناییودلفریبیمیکند،درآنمیانهرعبانگیزازبطنکورهاستادسفالگربریونآمد
خدا عامل است؛کیمیاییکه تا امروز علما و دانشمندانی چند در پیکشف فوت و فن
ساخت لعابش هستند .باز هم باورکردنی نیست اما تنها ۹۴سال بعد از ایلغار مغول ،از
دل مچنزاری خوشمنظر در دامنههای جنوبیکوهستان الربز عمارتی عظیم سر به آمسان
ساییدکه پس ازگنبدکلیسای ایاصوفیه رفیعترین بنای زمان خود بود؛ یعنی بزرگترین و
بلندترین سازه آجری جهان تا امروزکه ظرف ده سال ساخته شده است:گنبد سلطانیه.
گنبدیکهکمرت از یک قرن بعد اهلامخبش معمار شهری رنسانسی ،برونلسکی ،در
ساختگنبد جامع شهر فلورانس شد .زیر اینگنبد متاشایی نزدیک به یک هکتار از
سطحدیوارهاوسقفهاباتزئیناتواقعابینظریونفیسکاشیکاریوگچربیونقاشی
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کسب مجعیت از آن زلف پریشان
وزرای ایرانی مغول و طرح یک پرسش؛ نصریالدین طوسیها و رشیدالدین فضلاهللها
در دم و دستگاه مغول به کشور و مردم خود خدمت کردند یا خیانت؟
سید حممد هبشتی

مهنی علت نیمهکاره رها شد .اما جز این چند استثنای ناموفق ،آنچه نظر ار
جلب میکند ،حضور قوهای زورمند در پس پرده استکه بهسرعت عنان ار
به دستگرفت و بر دوش مغولی سوار شدکه بر مرکب راهوارش آ ازدانه از
طریق داالن استپی از صحرایگوبی تا سرمنشا دن و دنیپر در سیالن بود .به
واسطه چننی بسرت مساعدی ،پس از چند قرن دوباره نقش تارخیی میانداری
فالت ایران در شاه ارههای جهانی احیا شد و رونق و غنای چشمگریی به
جامعه ایرانی بازگشت .این قوهکه از هاضمه بسیار قوی نیز برخوردار است،
به واسطه دستانیکه از آستنی نصریالدین طوسیها و رشیدالدین فضلاهللها
بریون آمد،گروهی مهاجم و ویرانگر ار به دلسپردگان مظهر خورشید و خاری
برای نگهبانی ازگل بدل ساختکه رد و رسوبی از مغولیت نداشت .میتوان
پرسید این قوه وقتی شهرهای ایران به اصطبل اسبان قوم چنگیز بدل شد،کجا
بود؟ باید پاسخگفتکه در این سرزمنی هرگاه حکومت خواسته در هناد
فرهنگ تنومند وکهنسال جامعه ،خالف طبع آن ،دخل و تصرف آمرانه در
جهت منافع سیاسی خودکند ،به اندک زمانی پژمردگی و یأس بر مملکت
چریه شده است .پس به فاصلهکوتاهی زمینه اجتماعی متفرق و نامتحد
شکلگرفتهکه برای هجوم بیگانگان مساعد بوده است .این جریان نیز بارها
تکرار شده و تکرار خواهد شد :از محله اسکندر و اعراب بگریید تا مغول و
غلزائی و متفقنی .چننی محالتی مهیشه در روزگار بدحالی رخ داده است نه در
زمانههای خوشاحوالی .قربانی هنایی این هتامجات نیز عمدتا مهان قدرمتندانی
بودهاندکه عامدانه و جاهالنه بسرت حبران ار فراهم ساختهاند .جالب استکه
کمرت از یک قرن پس از فروکشگرد و غبارها و به دلیل غفلت نریوهای تازه
از دخالت در بنیه فرهنگی جامعه ،ناگهانگلهایی چنان درشت و خوبرو و
معطر از آن ساقه پرخار و زخمت میرویدکه جز انگشت حریتگزیدنکار
سوارگی آن است .درست
دیگر منیتوانکرد .از ویژگیهای فرهنگ ایرانی ققنو 
استکه بر اثر حب ارنهای عظیم در سایه فرومیرود اما حیاتش قطع منیشود.
مهچون ققنوسکه دوباره از خاکسرت خویش برمیخیزد ،بارها فراز و فرودهای
عظیمی ار پشت سرگذاشته اما دچار انقطاع فرهنگی نشده است .فراموش
نکنیمکه حمراب زرینفامکاشان،گنبد سلطانیه ،شاهنامه مصور دموتَ ،ربع
رشیدی و دهها اثر سرتگ و ستایشبرانگیز چون آنها در پی یک ایلغار خموف
شکفتند .در این اشارات متضاد غریب ،برای امروز ما عربتی هستکه نباید
درسناآموخته از آن غفلت ورزید.

پوشیده شده است .ما با چه پدیدهای مواجهیم؟ با قوم مغول از آن جهتکه
به خونریزی و دهشتآفرینی شهره آفاقند یا با قوم مغولکه چننیگوهرهای
گرانبهایی در زمانه آنان آفریده شده است؟کجاست نشانهای از مغول بودن
مغوالندرمیاننقوشدرهمتافتهحمرابمسجدمیدانکاشانوکجاستردپایی
ازسبُعیتاستپنشینانسردسریدربارگاهیکهقراربودمیزبانائمهوخلفاشود؟
البته شواهد خوی مغولی ار در سلطانیه میتوان باکنجکاوی دریافت .از مجله
اینکه مچنزار سلطانیه اصال از آن رو به عنوان پایتخت ایلخانان برگزیده شد
که جزو معدود هپنههای ایران بودکه آنان ار به یاد وطن مالوفشان میانداخت
و میتوانستند در آن آ ازدانه اسب بتازانند .یکی دیگر از شواهد خوی مغولی
کمی است؛ بنایی
خواست منایش عظمت از طریق بنای عمارتی با رفعت ّ
که در آن دشت مهوار صورت یک یادمان ار داشته باشد .دیگر شاهد آن
بودکه ایلخان ارادهکرده بود مدفن و مزار پنج تن آلعبا و سه خلیفه ار به این
حمل منتقل سازد ،بدین نیتکه پایتخت خود ار به مرکز عامل اسالم و تالی
کعبه تبدیلکند .مهچننی ایلخان اجلایتوکه به اسالم مشرف شد و سپس
به مذهب شیعه اثنیعشریگروید و خود ار سلطان حممد خدابنده خواند،
عمهای حمرتمه و حمبوب داشتکه برخالف اکثر مهراهان خان حاضر به تغیری
مسلک نشد و بر مهان آینی مشنی نیاکانش باقی ماند .بنابراین سلطان دستور
داد اختصاصا برای او معبدی در دامنههای دوردست اما مشرف به پایتخت
نو بسازندکه بتواند به نیایش مشغول شود .اما این هر پنج پروژه مغولی ناکام
ماند .در واقع سلطانیه ظرفیت پایتخت شدن نداشت .نه پیش از ایلخانان
و نه پس از آنان ،این منطقه استعداد میزبانی از چنان مقیاسی از شهر ار پیدا
نکرد .تنها آمریت خان مغول بودکه علیرغم ظرفیتهای حمیطی آن دشت
ار به شهر بدلکرد و تا او سر بر زمنیگذاشت ،دوباره مهه چیز معطل ماند.
معماران و استادکاران با تصرف جوهری در امیال اجلایتو و باکمک تناسبات
و تزئینات بدان بنای مرتفع و عظیم مقیاسی انسانی خبشیدند و ترتیبی دادند
که بنایی سهطبقه به نظر برسد و عظمت آن موجب ذلت پریامونیان نباشد.
گنبد نیز هیچگاه به مزار آن اولیا تبدیل نشد زی ار با مقاومت شدید جامعه
علمی و مردم مواجه شد .بنابراین تصمیمگرفتند آن ار آرامگاه سلطان سازند
که درباره عملی شدن آن نیز شک وجود دارد .به مهنی دلیل استکه بر در
و دیوارگنبد چند الیه تزئینات وجود دارد و هر بار تصمیم عوض شد ،تزئینات
اش َک َسن هم به عمر عمه وصلت نداد و به
نیز عوض شد .ساخت معبد د ْ
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