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چكيده
تلفیق تاریخ و نظریه از جمله روشهایی است که از جانب بسیاری از پژوهشگران ،بویژه مورّخین و
جامعهشناسان بهکار گرفته شده است .ابنخلدون (732-808ق1332-1406 /م) از جمله نخستین
مورخ-جامعه شناسانی بوده که سعی کرده الگوهایی برای تبیین پدیدههای تاریخی-اجتماعی جوامع
انسانی ارائه دهد .وی در بخشهای آغازین کتاب خود معروف به مقدمه به شناخت جوامع کوچرو و
یکجانشین و همچنین مناسبات آنها با یکدیگر پرداخته و الگویی در شناخت و تکوین این جوامع
نشان داده است .هدف اصلی این پژوهش ،تبیین و بررسی دگرگونی شیوة زیست مغوالن از کوچروی
به یکجانشینی در ایرانِ سدههای هفتم و هشتم هجری بر اساس نظریه ابنخلدون است .ابتدا مفاهیم
مرتبط با دگرگونی مورد نظر ابنخلدون چون «اقلیم»« ،شیوة معاش» و «عصبیت» ،شناسایی و تبیین
شده  ،سپس بر اساس این مفاهیم ،روند یکجانشینی مغوالن در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش مورد استفاده در این پژوهش «تحلیل تاریخی» است .یافتههای حاصل نشان میدهد دیدگاه
ابنخلدون نهتنها میتواند دگرگونی شیوة زیست مغوالن در ایران را تبیین کند ،بلکه میتواند به عنوان
الگویی جهت تبیین و فهم دگرگونی شیوة زیست دودمانهای کوچرو در ایران ،بهویژه از سلجوقیان
تا پیش از صفویه ،مورد استفاده قرار گیرد و چگونگی یکجانشین شدن کوچروان و دور شدن آنان از
زندگی کوچروی را تبیین کند.
واژگان کليدی :شیوة زیست ،مغوالن ،کوچروی ،یکجانشینی ،ایران ،ابنخلدون.
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مقدمه و بيان مسئله
عبدالرحمنبنمحمدبنخلدون تونسی ،معروف به ابنخلدون ،در سال 732ق در تونس به دنیا
آمد و در رمضان سال 808ق در قاهره وفات یافت .وی که از بزرگترین متفکران تمدن اسالمی
بهشمار میرود ،در زمینههای گوناگونِ علمی همچون تاریخ ،جامعهشناسی ،سیاست و حقوق،
سرآمد بوده است .ابنخلدون پس از کسب دانشهای مقدماتی ،زندگی ماجراجویانهای را آغاز
کرد و در مناصب عالی سیاسی ،قضایی و تدریس مشغول شد.
از ویژگیهای برجسته او آنست که سعی کرده در بررسی وقایع و پدیدههای مورد مطالعه،
نوعی رابطه علّی را کشف کند و پدیده مورد نظر را با پدیدههای دیگر اجتماعی یا جغرافیایی در
ارتباط قرار دهد .وی در قسمتی از کتاب خود با عنوان مقدمه ،با بررسی و معرفی جوامع کوچ-
رو و یکجانشین ،و شناسایی ساختار اجتماعی و کیفیت مناسبات آنها با یکدیگر ،الگویی در
دگرگونی و تطّور زندگی در گذار از کوچروی به یکجانشینی ارائه داده است.
مغوالن که قوم کوچروی بودند و اقتصاد شبانی داشتند ،با زندگی یکجانشینی و ملزومات آن
آشنایی چندانی نداشتند .آنها در قرن هفتم هجری توانستند پهنههای وسیعی از آسیا و اروپا را
درنوردیده و امپراتوری بسیار وسیعی تشکیل دهند .حمله کوچروان مغول به ایران (616ه.ق)
منجر به تصرف نواحی شرقی آن شد و در ادامه به پیدایش حکومت ایلخانی (654-736ه.ق)
انجامید .فرایند برخورد و سپس سلطة کوچروان مغول بر یکجانشینان ایرانی ،اعم از شهرنشین و
روستانشین ،طی چندین سال ،به دگرگونی شیوة زیست مغوالن از کوچروی به یکجانشینی
منتهی شد .نگارندگان این مقاله برآنند که دیدگاه ابنخلدون را در این فرایند ،یعنی دگرگونی
شیوة زیست کوچروان مغول از کوچروی به یکجانشینی در ایران آزموده و با رویکردی منظم و
منطقی ماهیت و ساختار این دگرگونی را مشخص کنند .دوره زمانی مورد مطالعه در این
پژوهش از سال 616ق که سال هجوم مغوالن به ایران است ،شروع شده و با ورود هالکوخان به
ایران در سال 654ق و تشکیل حکومت ایلخانی ادامه یافته و با مرگ آخرین ایلخان یعنی
ابوسعید در سال 736ق ،پایان میپذیرد .در این پژوهش ابتدا با نگاه اجمالی ،چارچوب و مفاهیم
کلی دیدگاه ابنخلدون در زمینة دگرگونی و تطّور کوچروان همچون «جغرافیا و اقلیم»« ،شیوة
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معاش» و «عصبیت» بررسی میشود؛ سپس تالش خواهد شد که براساس دیدگاه ابنخلدون ،به
چگونگی دگرگونی شیوة زیست مغوالن از کوچروی به یکجانشینی در ایران پرداخته شود.

اهداف و پرسش پژوهش
مغوالن پیش از ورود به ایران اقوامی کوچرو به شمار میآمدند و به اقتضای معیشت شبانی،
آشنایی چندانی با زندگی یکجانشینی نداشتند .از سویی دیگر رسوم اجتماعی مغوالن نیز شدیداً
سکونت در یک مکان را نهی میکرد .اما با ورود مغوالن به ایران و طی یک روند تدریجی ،در
آغاز شاهد آشتی آنها با یکجانشینی و سپس یکجانشین شدن آنها در روستاها و شهرها و در
پیش گرفتن شیوة زیست یکجانشینی هستیم .از آنجا که تاکنون فرایند گذار مغوالن از کوچروی
به یکجانشینی در ساختی نظری مورد توجه چندانی قرار نگرفته است ،این مقاله در پی آن است
تا برای یافتن تبیینی قابل قبول برای دالیل این دگرگونی ،نظریه ابنخلدون در باب گذار از
کوچروی به یکجانشینی را به کار بندد و به پرسش اصلی این پژوهش یعنی این مهم که «چگونه
میتوان دگرگونی شیوة زیست مغوالن از کوچروی به یکجانشینی در ایران را براساس نظریه
ابنخلدون توضیح داد؟» پاسخ دهد.

روششناسی
روش مورد استفاده در این پژوهش ،تحلیل تاریخی است .ابتدا مفاهیم مورد نظر ابنخلدون در
زمینة دگرگونی شیوة زیست از کوچروی به یکجانشینی استخراج و تبیین شدهاست .سپس
شواهد و داده های مربوط به موضوع مورد مطالعه در منابع دست اول و معتبر دوره مغول و پس
از آن ،مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت الگوی نظری ابنخلدون در چگونگی روند دگرگونی
شیوة زیست مغوالن از کوچروی به یکجانشینی در ایران واکاوی شده است.

پيشينه پژوهش
پژوهشهای متعددی پیرامون اندیشههای ابنخلدون در باب کوچروی و یکجانشینی تا کنون
انتشار یافته است که از آن جمله میتوان به «اندیشههای ابنخلدون در باب کوچنشینی» ،نوشته
حسین سینائی ()1367؛ «سیر تحول پدیده شهرنشینی و ویژگیهای اجتماعی شهرنشینان در
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اندیشه ابنخلدون» از مسعود علیمردانی ()1385؛ «آرای ابنخلدون در زمینه آثار عوامل
جغرافیایی بر انسان» ،نوشته محمدرضا حافظنیا ( )1375اشاره کرد که طی این پژوهشها مؤلفین
به شرح و تفسیر دیدگاههای ابنخلدون پرداختهاند؛ بدون اینکه در پی استفاده از این اندیشهها
برای توضیح و تبیین برههای تاریخی برآیند .هر چند در آثاری چون مقاله «بازتاب تغییر معیشت
مغول در معماری عصر ایلخانان» ،نوشته فریدون الهیاری و دیگران ( )1391و رساله دکتری
«مغوالن از کوچندگی به یکجانشینی و تأثیر آن بر بازسازی تمدن ایرانی در دوره ایلخانان»
روحاهلل رنجبر ( ،)1392به فرایند تاریخی گذار مغوالن از کوچروی به یکجانشینی در ایران ،به
عنوان موضوع فرعی ،پرداخته شده ،ولی برای تبیین این فرایند از تکیهگاهی نظری بهرهگیری
نشده است .تفاوت این پژوهش با آثار نامبرده در آن است که سعی دارد پدیدهای تاریخی را به
کمک دیدگاهی جامعهشناختی توضیح و تبیین نماید .جنبه نوآورانه این پژوهش آن است که
سعی دارد منحصراً به کاربست الگوی نظری ابنخلدون در مورد چرایی دگرگونی شیوة زیست
مغوالن از کوچروی به یکجانشینی در ایران بپردازد.

چارچوب نظری
ابنخلدون فراتر از علم تاریخ دیدگاههایی در زمینة فلسفه ،جامعهشناسی و روانشناسی دارد؛ از
این منظر بدیهی است که فقط بخشی از اندیشة او که در راستای تبیین و تحلیل در تناسب با
موضوع این نوشتار است ،مورد استفاده قرار گرفتهاست .از الگوی نظری ابنخلدون در زمینه
کوچروی و یکجانشینی میتوان در شناخت این جوامع و علل دگرگونی شیوة زیست جوامع
کوچرو به یکجانشین بهره برد .دایره شمول این دیدگاه گسترده است و به کارگیری آن بهویژه بر
جوامع کوچرو سنتی بیربط نخواهد بود .ابنخلدون در عموم مباحث خود و در بحث حاضر
یعنی جامعه کوچرو ،روشی عینی 1دارد و میکوشد کمتر رنگ عقاید خویش را بهطور مستقیم
بر مطالعات و تحقیقات جامعه شناختی و تاریخی خود بزند و بدین واسطه تحلیلهای او هنوز
هم با روشهای تجربی و حکومت اندیشههای جدید بر اذهان قابل استفادهاند (حسین سینائی،
 .)20 :1367کانون توجه ابنخلدون در بهوجود آمدن ،نوع و کیفیّات جوامع انسانی بر محورهای
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Objective
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جغرافیایی (طبیعت و اقلیم) ،اقتصادی (معاش) و اجتماعی (عصبیت) میباشد .وی این سه عامل
را محور بحثهای خود قرار میدهد و مسائل مختلف را منتج از آنها میداند.

 .1جغرافيا و اقليم زندگی
ابنخلدون جغرافیا را از عوامل بنیادین و زیرساختی در شکلگیری جوامع دانسته و با استفاده
از مفهوم جغرافیایی«اقلیم» و تشریح آن با اقلیمبندی هفتگانة زمین  iبه تأثیر این عامل در حیات
جوامع مختلف پرداخته است .وی بهترین اقلیمها را برای زیستن ،اقلیمهای میانی (سوم تا پنجم)
میداند و تلویحاً آن را جایگاه شهرنشینان دانسته است؛ زیرا مردمان این اقالیم در خانههای
سنگی و ظریفی که هنرمندانه ساخته شده زندگی کرده و زیبایی و کمال را در ساختن وسایل
مورد نیازشان به کار میگیرند و در معامالتشان از سکههای پر ارزش طالیی و نقرهای استفاده
میکنند .اما ساکنان اقلیمهاى دور از اعتدال (تلویحاً کوچروان) خانههایی از گِل و نی دارند و
لباسشان از برگهای درختان و یا پوست حیوانات است و معامالت ایشان یا با فلزات کم بهایی
چون مس و آهن و یا کاالهایی چون پوست جانوران است ،که با آن ارزش کاالها را معین می-
کنند و «چون این گروه از اعتدال دورند طبیعت مزاجهاى ایشان به سرشت جانوران بىزبان
نزدیک میگردد و از انسانیت بههمان میزان دور میشوند» (ابنخلدون.)1/152-151 :1375 ،
عقیده ابنخلدون در این مورد به جبرگرایی مکانی نزدیک میشود.

 .2عامل اقتصادی(معاش)
این عامل که به نوعی متأثر از جغرافیاست ،تفاوت در شیوة «معاش» است .در واقع ابنخلدون
اقتصاد و معاش را تابعی از عامل جغرافیا و اقلیم میداند .او تفاوت عادات و رسوم زندگی
ملت ها را در نتیجه اختالف شیوهای می داند که برای معاش خود به کار میگیرند و اجتماع و
تشکیل این ملت ها را تنها برای تعاون و همکاری در راه بدست آوردن وسایل معاش بیان می
کند (ابنخلدون :1375 ،ج .) 225 ،1محیط طبیعی و واکنش اجتماع ،حدود محتوای مفهوم
محوری «معاش» را تشکیل می دهد .این مفهوم در واقع ،فشردة همة شیوههای تجربی و
عقالنی است که انسان به یاری آنها در حفظ بقای خود میکوشد (نصار .)161 :1366 ،ابن-
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خلدون بر مبنای امر معاش ،جوامع را به دو دسته تقسیم میکند و ویژگیهایی را برای هر
دسته بر میشمرد.
دسته نخست ،شهرنشینان هستند که در مکانهای ثابت و مستحکم زندگی میکنند؛ در آنجا
نوعی تقسیم کار صورت گرفته و پیشههای صنعتی و تجاری متعددی وجود داشته و رفاه در
سطح باالتری از زندگی کوچروی است؛ «زیرا عادات و رسوم زندگى آنان از حد ضروریات در
میگذرد» ( ابنخلدون :1375 ،ج.)227 ،1
دسته دوم ،اجتماعاتی ساده است که هنوز به مرحله شهرنشینی و تمدن کامل نرسیدهاند .این
اجتماعات به صورت کلی دو نوع فعالیت دارند :کشاورزان که به درختکاری و کشت و کار می-
پردازند و دامپروران که به پرورش حیواناتی چون گوسفند و گاو اشتغال دارند .این دو دسته
«مجبورند در دشتها و صحراها بهسر برند و زندگانى صحرانشینى را برگزینند ،زیرا دشتهاى
پهناورى که داراى کشتزارها و زمینهاى حاصلخیز و چراگاههاى حیوانات و جز اینهاست براى
منظور آنان شایستهتر از شهرها میباشد و بنابراین اختصاص یافتن طوایف مزبور به بادیهنشینى
امرى ضرورى و اجتناب ناپذیر بوده است (همان)225-226 :؛ آنها در وسایل زندگى از خوراکى
گرفته تا پوشیدنى و مسکن و دیگر احوال و عادات بههمان مقدار ضرورى و الزم اکتفا میکنند
(همان.)227 :
بدینترتیب ابنخلدون از جمله تمایزات میان زندگی شهرنشینی و کوچروی را ،میزان و
کیفیت احساس نیاز برای تأمین معاش میداند.

 .3عصبيت
از مهمترین مؤلفهها در دیدگاه ابنخلدون« ،عصبیت» است .او عصبیت را به معنی «عُلقة
خویشاوندی» و «غرور و تعصب قومى» که بهویژه در هنگام نبردها و دفاع از قبیله موجب
دالوری کوچروان میشود ،تعریف میکند (همان)240-241 :؛ عصبیت غالباً در حالت کوچروی
بدست میآید و یکی از مظاهر و تجلیات این نوع زندگی است (همان 317 :و .)2 /706
عصبیت یا همبستگی اجتماعی ،امری است خودجوش و ناشی از شرایط محیط طبیعی که فرد را
در گروه حل کرده و نوعی احساس تعلق برای او ایجاد میکند .ابنخلدون مسئله عصبیت را در
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کانون توجهات خود از جامعة کوچرو قرار میدهد و بقیه مسائل را به انحاء مختلف از این
مسئله نتیجه میگیرد .در یک گروه کوچرو بر مبنای محوریت عصبیت ،حاکمیت سیاسی و
اخالقی ،مراتب ارزشها و جهانبینی جامعه شکل میگیرد و ضعف و قوت هر یک به ضعف و
قوت عصبیت بستگی دارد (حسین سینائی .)20 :1367 ،ویژگیهایی چون «تعلق خاطر فرد به
متعلقات جمعی (اعم از ذهنی و یا عینی) »« ،زاییدة شدائد»« ،منشاء وفاق جمعی»« ،احساس
مشترک جمعی» و «نافی تجمل و آسایش بودن» برای عصبیت ذکر شده است .عصبیت با
برخورداری از چنین ویژگیهایی ضامن بقای جمع در اقلیم سخت و همچنین منشأ قدرت
سیاسی آن است (عباس منوچهری .)349 :1376 ،ابنخلدون شرط مهم در عصبیت را قدرت و
غلبه میداند؛ «زیرا عصبیت و اجتماع بهمثابه مزاج در یک موجود زنده است و هنگامى که
عناصر یک موجود زنده ،برابر باشند مزاج آن موجود بهبود نمىیابد و بصالح نمیگراید و
ناگزیر یکى از آن عناصر باید غلبه یابد وگرنه تکوین تحقق نمىپذیرد» (ابنخلدون:1375 ،
 .)1 /249بدین ترتیب بایستی یکی از عصبیتها بر دیگران غلبه و آنها را حول محور خود
متمرکز و یکپارچه کند و این«عصبیت بزرگ از آنِ قومى خواهد بود که داراى خانواده اصیل و
ریاست باشند و ناچار باید یکى از افراد آن خاندان ریاست را بر عهده گیرد و دیگران را مسخر
فرمان خود کند و این رئیس بر همه عصبیتهاى دیگر تسلط خواهد داشت ،زیرا خاندان او بر
همه آنان غلبه یافته است» (همان.)317-318 :
هدف عصبیت ،پادشاهی و غلبه بر دیگران و به دست آوردن فرمانروایى و کشوردارى است؛
و آن عواملی که نیروی عصبیت را تضعیف کرده و آن را در هم میشکنند ،یکی «عادات و
رسوم تجمّلپرستى و مستغرق شدن در ناز و نعمت و تنپرورى» است (همان 264 :و  ،)268و
دیگری «خودکامگی» پس از مُسَلّم شدن پادشاهی و قدرت است .در این هنگام از عصبیتهاى
دیگر براى شرکت جستن در فرمانروایى ممانعت شده و عصبیت ایشان مغلوب میگردد و همه
لگام زده و سرکوب میشوند (همان« .)318 :بنابراین کسب قدرت ،پاسخ به یک نیاز مبرم به
رفاه و سلطه است ،نیازی که یک وضع توأم با محرومیت آن را میپروراند و یک سلحشوری
ناشی از شرایط زندگی در خدمتش قرار میگیرد» (نصار .)189 :1366 ،در چارچوب نظری ابن-
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خلدون ،عصبیت منشأ شکلگیری ساختارها و شکلبندی اجتماعی است و هرگونه تغییر در آن
به تغییر در شکلبندی اجتماعی منجر میشود (عباس منوچهری.)350 :1376 ،

جامعه کوچرو و دگرگونی آن
از دیدگاه ابنخلدون کوچروان گروههایی هستند که«خانههایى از موى و پشم حیوانات یا از
شاخههاى درخت یا از گِل و سنگهاى طبیعى میسازند و از آنها جز بهره بردن از سایه و تهیه
پناهگاه منظورى ندارند و گاهى هم به غارها و شکافهاى کوهها پناه میبرند» (ابنخلدون،
 .)1/228-227 :1375به عقیده او کوچروی در سه شکل نمود مییابد:
 .1نیمهکوچرو« :براى گروهى از این مردمان که به کار کشت و ورز میپردازند ،اقامت در یک
محل بهتر از کوچ کردن و بیابانگردى است» (همان.)228 :
 .2کوچروانی که به سبب داشتن گوسفند و گاو ،برای یافتن چراگاه از یک مکان به مکان دیگر
کوچ میکنند ولی مسافت کوچ آنها چندان طوالنی و وسیع نیست.

ii

 .3کوچروانی که «دشتهاى خشک و راههاى دور و دراز مىپیمایند[ ]...از این رو این گروه
وحشىترین مردم بهشمار میروند و نسبت به شهرنشینان در شمار جانوران رمندهاى هستند
که به چنگ آوردن آنها دشوار است» (همان .)229-228 :ابنخلدون کوچروی را کهنتر از
شهرنشینی و آن را اصل و گهواره اجتماع و تمدن ،و اساس تشکیل شهرها و جمعیت آنها
دانسته است (همان .)229 :به عقیده او شهرنشینی به منزله هدفی است که کوچروان به سوی
آن در حرکتند .هرگاه بر اثر تالش و کوشش به توانایی باالتر از رفع نیازهای حیاتی و مادی
خود برسند ،این وضع آنان را به «آرامشطلبى و سکونت گزیدن» و سپس همکاری بیشتر
در راه افزایش و تنوع خوراک ،پوشاک و مسکن ،برمیانگیزد و «به بهتر کردن و ظرافت آنها
توجه میکنند و در صدد توسعه خانهها و بنیانگذارى شهرهاى کوچک و بزرگ بر میآیند،
سپس رسوم و عادات توانگرى و آرامش زندگى آنان فزونى مییابد و آنگاه شیوههاى
تجملخواهى در همه چیز به حد ترقى و کمال میرسد» (ابنخلدون :1375 ،ج .)226 ،1به
عبارت دیگر کوچروان به سمت تجمّلخواهی روی آورده و از این دهلیز به شهر وارد شده
و شهرنشین میشوند و به الزامات آن تن میدهند .ابنخلدون برای اثبات درستی نظر خود
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به بررسی سوابق ساکنین شهرها ارجاع میدهد که اکثراً کوچروانی بودهاند که بر اثر رسیدن
به ثروت و توانگری ،شهرنشین شدهاند (همان 230 :و .)2/675
ابنخلدون کوچروان را در تعامل با شهرنشینان مغلوب و وابسته میداند .البته منظور ابن-
خلدون مناسبات سیاسی-نظامی نیست .بلکه وی بیشتر تعامالت اقتصادی را مدّ نظر دارد .بدین-
گونه که کوچروان از حیث تأمین نیازهای خود به محصوالت کشاورزی و وسایل صنعتی و
همچنین نظام مبادله با مردمان شهرنشین محتاجند .ولی نیاز شهریان به فراوردههای تولیدی
کوچروان ،نیازی ضروری نیست ،بلکه بیشتر تجمّلی است که میتوان از آن دست کشید (همان،
 ،)1/293-292و این نیاز است که جامعه کوچرو را به جوامع شهری متمایل میسازد .و البته این
تمایل میتواند به مثابة عاملی جهت میل جامعة کوچرو به اسکان و تأمین نیازها توسط خود
آنان تبدیل شود (حسین سینائی .)20 :1367 ،عاملی دیگر که مورد توجه ابنخلدون قرار گرفته
این است که کوچروان پس از دستیابی به قدرت و کشورداری و طی روندی طبیعی به
راحتطلبی انس گرفته و «رفتهرفته بر حسب خاصیت ،کلیه عادات این انس بهمنزله امرى
طبیعى و جبلى در آنان رسوخ خواهد کرد ،چنانکه نسلهاى تازه آنان در فراخى معیشت و
نعمت و مهد نازپروردگى و تجملخواهى پرورش خواهند یافت و خوى خشونت را از دست
خواهند داد و عادات بادیهنشینى را که به سبب آنها ملک را بهچنگ میآوردند ،مانند سرسختى
و دالورى و بیباکى و خو گرفتن به شکار و سفر کردن در بیابآنها و رهنمودن به دشتهاى
دور ،از یاد خواهند برد و میان ایشان و بازاریهاى شهرى بهجز مهارتها و نشانههاى دولتى
تفاوتى نخواهد بود[ ]...آنگاه همچنان به سوى عادات گوناگون تجملخواهى و نازپروردگى و
شهرنشینى میشتابند ،و آرامش و سکون و ظرافت حاشیهنشینان در کلیه احوال ایشان رسوخ
میکند و در اینگونه امور غوطهور میگردند .در حالیکه از بادیهنشینى و خشونت دور میشوند
و اندک اندک به کلى خصال آن را از دست میدهند» (ابن خلدون.)1/323-322 :1375 ،
صورتی دیگر که ابنخلدون شهرنشین شدن کوچروان را تحلیل کرده ،در ارتباط با مولفة
عصبیت است .به عقیده او کشورداری و پادشاهی مگر در سایه عصبیت و ویژگیهای آن -چون
سرسختی و دالوری -بهدست نمیآید .این عصبیت نیز در اغلب حاالت تنها در حالت کوچروی
حاصل میشود .اکنون که کوچروان با تکیه بر عصبیت به پادشاهی و مزایای مادی آن دست
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یافتند ،اگر شرایط به گونهای تغییر کند که این عصبیت تضعیف شود ،به دنبال آن شهرنشین
شدن این کوچروان اتفاق میافتد .اما شرایطی که موجب این دگرگونی میشوند کدامند؟ یکی
اینکه کوچروان برای دستیابی به آسایش بیشتر و بهرهگیری از لذایذ زندگی شهری و دور شدن
از دشواریهای زندگی کوچروی به شهر روی آورند .دوم اینکه آنها در آغاز بدین دلیل به
شهرها ورود میکنند که مکانهای مستحکمی-شهرها-که ممکن است مخالفان آنها بر علیهشان
از آن سود جویند را تحت کنترل خود درآوردند .ولی با گذشت سالیانی چند ،بهرهگیری از
آسایش و راحتطلبی ،جای این انگیزه را میگیرد و به شهرنشینی آنها منجر میشود (ابن-
خلدون 1/328-327 :1375 ،و « .)2/378-376در فرایند انتقال به شهرنشینی ،وضعیت جدید
اقتصادی به تدریج بر شیوه زندگی غالب میشود .به این معنا که منابع اقتصادی جدیدی در
اختیار اعضای جامعه قرار دارد که امکان زندگی متفاوتی را به آنها میدهد .در نتیجة این
تحول ،دو فرایند تاریخی -اجتماعی شکل میگیرد؛ یکی دور شدن مردم از عصبیت (هم در
پیوندهای قومی -اجتماعی و هم در روانشناسی اجتماعی) ،دیگری روند تمرکز قدرت اقتصادی
در کانون قدرت سیاسی ،یعنی یکسان شدن کانون قدرت اقتصادی و سیاسی» (عباس منوچهری،
.)351 :1376

یافتههای پژوهش
اکنون که دیدگاههای ابنخلدون و مفاهیم مورد نظر او پیرامون انتقال از کوچروی به یکجانشینی
واکاوی شد ،از این یافتهها در پاسخگویی به پرسش اصلی پژوهش که چگونگی دگرگونی شیوة
زیست مغوالن از کوچروی به یکجانشینی در ایران است ،استفاده میشود .بدین ترتیب که در
بخشهایی مجزا به تطبیق دادن مؤلفههای ذکر شده همچون اقلیم ،معاش و عصبیت بر جامعة
مغول پرداخته و سعی میشود که تناسب این مفاهیم با جامعه مذکور مشخص گردد.
 .1اقليم
از نظر اقلیم و بنا بر تقسیمبندی جغرافیایی مد نظر ابنخلدون ،سرزمین مغولستان در اقلیمهای
دور از اعتدال قرار دارد .بهطور کلی مغولستان از سه ناحیة جغرافیایی متفاوت تشکیل شده
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است :نخست جنگلهای شمالی؛ دوم استپ 1یا چراگاه بیدرخت؛ سوم بیابان .از این سه بخش،
نخستین آن جلگه بلندی است که از سوی اقیانوس منجمد شمالی شروع شده و رودخانههای
بزرگی چون اوب 2و ینهسئی 3در آن جریان دارند .در این سرزمین که بیشهزاری انبوه است،
دامنههای کوه را جنگلهای کاج و سرو پوشانیدهاند؛ بوتهها و سبزهها در دشت میرویند؛ باران
فراوان میبارد؛ ولی هوا بسیار سرد و سخت است .دومین بخش ،یعنی استپ ،جایگاه منحصر
بهفرد چادرنشینان چوپان است .این استپ راستین ،چراگاهی بیدرخت و دشتی سبزهزار میان
کوههاست که برای کشاورزی مناسب نیست ،مگر اینکه با هزینهای بسیار آبیاری شود ،ولی
برای پرورش گاو ،گوسفند و بز بسیار مناسب است (ساندرز .)23-21 :1383 ،آب و هوای این
جلگة بلند ،قارهای است و در یک سالِ دو فصلی ،فقط سه ماه آن را بهراستی میتوان تابستان
خواند .از اوایل خرداد تا اوایل شهریور ،این استپ مانند فرش سبزی است که سراسرش را سبزه
و گل پوشانده و بارانهای سنگین نیز رشد آن را سریعتر میسازد .پس از آن سرما شدت یافته و
از اوایل مهرماه ،طوفان و برف زمین را فرا میگیرد ،راههای آبی همه یخ بسته و تا اردیبهشت ماه
سال آینده ،پی در پی برف میبارد و وزش باد آنچنان شدید است که میتواند یک سوار را از
روی زین اسب خود بلند کند (ساندرز .)51 :1383 ،سومین بخش بیابان گُبی 4است که در
جنوب مغولستان قرار دارد و چون سدی هراسانگیز این سرزمین را از دستبرد و هجوم دشمنان
محافظت کرده است .این بیابان مرتفع که در بعضی بخشها نمکزار است ،در ارتفاع بیش از
هزار متری از سطح دریا قرار دارد .در گبی تقریباً سبزه و گیاهی نمیروید و آب آن تقریباً شور
و غیرقابل آشامیدن است و اگر هم چشمة آب شیرینی پیدا شود ،یخ بسته است (بارکهاوزن،
 .)32-29 :1346دوری از دریاها و وجود ارتفاعات بسیار ،باعث شده که مغولستان دارای هوای
قارهای بسیار متغیری باشد .یعنی در تابستان بسیار گرم و در زمستان بسیار سرد است؛ چنانکه
در اوالن باتور پایتخت فعلی مغولستان دمای هوا در تابستان به  +38و در زمستان تا -42
میرسد (گروسه .)10-11 :1387 ،همانطور که در بحث نظری دیدیم ابنخلدون ساکنان اقالیم
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Steppe
2. Ob
3. Yenesei
4. Gobi
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دور از اعتدال را دور از شهرنشینی و تمدن ،و به صورت تلویحی کوچرو خوانده بود .که این
تعریف در مورد طبیعت خشن مغولستان و ساکنین آن قابل تطبیق و درست است.
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 .2معاش
قبایل مغول تا پیش از کشورگشایی بر حسب نوع معیشت و اقتصاد به دو بخش تقسیم
میشدند :دستة شکارچیان بیشهنشین 1و دستة شبانان استپ( 2تسف 58-57 :1386 ،و گروسه،
 .)318-317 :1387کار اصلی قبایل بیشهنشین ،شکار و ماهیگیری بوده است .این دسته هیچگاه
بیشههای خود را ترک نمیکردند و در کلبههای کوچکی از پوست درخت قان و یا ترکههای
درخت بید زندگی میکردند (تسف 58 :1386 ،و پیو .)51 :1383 ،بیشهنشینان حیوانات وحشی
را که اغلب از نژاد گاو و بزکوهی بودند ،رام کرده و از گوشت و شیرشان تغذیه مینمودند.
آنها در حین مسافرت در جنگل برای حمل و نقل اثاثیه و پوشاک از گاوهای خود استفاده
میکردند و اسب را نیز میشناختند .مغولهای بیشهنشین از پوست حیوانات لباس میساختند ،با
سورتمه روی برف حرکت میکردند و شیرة درختان را مینوشیدند .انواع شکار بهخصوص
سمور و سنجاب در دسترسشان بوده است و به این کار عالقة فراوان داشتند ،بهطوری که بعضی
قبایل ،بولغچین یعنی «شکارچی سمور» و بعضی دیگر کاراموچین یعنی «شکارچی سنجاب»
نامگذاری شدند (تسف 60-59 :1386 ،و گروسه .)320-321 :1387 ،اما شبانان استپ
(کوچروان) ،اغلب به نام «دستة ساکن در ارابههای نمدی» خوانده میشدند .از مطالعة اسناد
چنین مستفاد میشود که تعداد قبایل کوچرو بیشتر و نقش تاریخی ایشان بیاندازه مهمتر بوده
است .کار اصلی این مغوالن ،گلهداری و شکار بوده و خالصه ایشان در عین حال شبانان
صحراگرد و شکارچی بودهاند؛ ولی گلهداری اساس فعالیتهای اقتصادی ایشان را تشکیل
میداده است .مغولهای کوچرو دارای حیواناتی مانند بز ،گوسفند و بهویژه اسب بودند و شتر
نزد آنان کمیاب بهشمار میآمده و مانند دیگر اقوام گلهدار در پی یافتن چراگاه سرسبز و مناسب
جابهجا میشدند .برای زمستان هیچ نوع آذوقه و حتی جو نگه نمیداشتند ،ولی ایستگاهها را به
طریقی حساب میکردند که در فصل مورد نظر ،چراگاه کافی در اختیار داشته باشند (تسف،
 .)62-61 :1386لباس ،خوراک و مسکن آنها ،از پشم و پوست ،گوشت و شیر و سایر
فراوردههای جانوران مختلف بوده است (جوینی .)1/15 :1385 ،چنین تصور میرود که مغوالن
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Hoyin irgan
2. Kar-un irgan
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از وجود پول بیاطالع بودهاند و تجارت با روش مبادله انجام میگرفته است .در مغولستان
چارپایان وسیلة مبادله و واحد پول شمرده میشدند (بارکهاوزن .)37-35 :1346 ،تجارت به
قصد تأمین اقالم مورد نیاز مانند آرد و در ازای ارائه پوست سمور و سنجاب صورت میگرفت
(تسف .)61 :1386 ،چنانکه در تاریخ سرّی مغوالن صحبت از بازرگانی مسلمان به نام حسن
شده که مالتجارهاش یک شتر سفید و هزار گوسفند اخته بوده که میخواسته آنها را با «پوست
قاقم و سنجاب» مبادله کند (پیو .)113-112 :1383 ،همچنین پوشاک و مفروشات نیز از
ملزومات آنها به شمار میرفته که خود توان تولید آنها را نداشتهاند .جوینی ،مورخ مشهور
دوره مغول ،که خود چندین بار به مغولستان سفر کرد در مورد آنها مینویسد« :و چون مغوالن
را مستقرّ خود هیچ شهر نبودست و تجّار و آیندگان را پیش ایشان آمد و شدى نبود ملبوس و
مفروش نزدیک ایشان غالئى تمام داشت» (جوینی .)1/59-58 :1385 ،با توجه به این شواهد
مشخص میشود که جامعة مغول در نوع معاش و دیگر ویژگیهای مربوط به آن-اعم از
خوراک ،پوشاک ،مسکن و تعامالت تجاری ،با اقلیم خود تناسب داشت .زیرا در اقلیمی با
شرایط محیطی سخت و طاقت فرسا ،نوع معاش شبانی و کوچروی نوع معمول و طبیعی برای
استمرار زندگی به شمار میآمد.
 .1-2مفهوم مسكن در فرهنگ مغولی
مورد دیگر پیرامون بحث معاش ،وضعیت مسکن و خانه مغوالن تا پیش از کشورگشایی است.
چنانکه گفته شد ابنخلدون مسکن طوایف کوچرو را با توجه به اقلیم و نوع معاش آنان شامل
خانههایی از موی و پشم حیوانات و یا از شاخههاى درختان دانسته بود .این مورد در ارتباط با
مغوالن دقیقاً قابل تطبیق است .زیرا مغوالن با توجه به شیوة زیست بیشهنشینی یا کوچروی ،دو
نوع مسکن داشتند :مغوالن بیشهنشین که با توجه به زیستبوم و امکانات و فراوردههای محیط
جنگلی پیرامونی ،در کلبههای کوچکی از پوست درخت قان و یا درخت بید زندگی میکردند.
کوچروان نیز از «میخان» که چادری از جنس پشم که چندان ارتفاعی نداشته ،ولی پهن بود
استفاده میکردند (گروسه .)321-320 :1387 ،همچنین آنها از ارابههای نمدی به نام «گِر/
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یورت» 1که از یک نوع نمد نازک پوشیده بوده و به راحتی برچیده میشد ،بهره میبردند (تسف،
 .)70 :1386استفاده از گاو برای کشیدن این ارابهها امری رایج بود (پیو 45-44 :1383 ،و
کارپن .)35 :1363 ،به علت حمل و نقل آسان و دائمی ،مغول کوچرو ،بندرت اتفاق میافتاد که
نسبت به مکان خاصی وفادار باشد .از اینرو وفاداری او بیشتر متوجه خانواده و رهبرش میشد
(ساندرز .)24 :1383 ،چادر و پشت زین ،میهن بیابانگردان بهشمار میرفت؛ چنانکه مغوالن مثلی
دارند که میگوید« :آدمی در زیر چادر به دنیا میآید اما در پشت زین از دنیا میرود»
(بارکهاوزن .)35 :1346 ،برای مغوالن تصور زندگی در مسکنهای ساخته شده با خشت و
سنگ و غیرقابل نقل و انتقال که آنان را وابسته به ماندگاری در یک مکان کند ،مفهومی
ناپذیرفتنی و منفور بود .پس از کشورگشایی نیز تا سالیانی دراز ،شهرنشین شدن مغوالن خالف
قواعد چنگیزخانی (یاسا) شمرده میشد (جوینی2/240 :1385 ،؛ حافظ ابرو 1/151 :1380 ،و
سمرقندی .)1/221 :1383 ،اینکه کوچروان وابستگی و تعلق خاطری به مکان و شهر خاصی
نداشتند ،موجب میشد در مرزهای خاصی متوقف نمانند و وفاداری و تعلق خاطر خود را
متوجه خان و دیگر رهبرانشان کنند .در واقع این عدم تعلق مکانی ،به نوعی موجب تقویت
عصبیت و همبستگی اجتماعی و وفاداری به آن میشد.
 .3عصبيت
کوچروان مغول ویژگیهایی که ابنخلدون الزمه عصبیت شمرده را بهطور کامل داشتهاند .از
طرفی آنها اجتماع کوچروی بودند که با توجه به تقسیمات قبیلهای و عُلقههای خویشاوندی که
تابعی از عنصر نژاد و خون محسوب میشد ،با همدیگر پیوسته میشدند و هویت و احساس
تعلق مییافتند .عنصر تشکیل دهندة جامعة مغول ،عشیره بود که خود آن را «ابوغ /ابوخ» 2یعنی
«اجتماع منتسب به اجداد هم خون» میگفتهاند .خانوادة مغول «آگناتیک»(3همصلب) بودهاند.
یعنی اعضای هر قبیله از یک شخص بهوجود آمدهاند که «آبوگا» 4خوانده میشد .و قبایل بوسیلة
انشعابات مختلف بسط و توسعه مییافته است .در نظر هر یک از افراد قدیمی ایل مغول« ،اروغ/
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Ger/Yurt
2. Oboq/Obokh
3. Agnatic
4. Abuga
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اروخ» 1به معنی «اوالد و نسل این ایل» و در نتیجه «نزدیک» و «خویشاوند» بوده است .در حالی-
که تمام اشخاص بیگانه« ،جته»(2بیگانه) به شمار میآمدند .پس هر فرد ،یا اروغ بوده و یا جته
(تسف .)78-77 :1386 ،چنگیزخان در خانوادهای بالید که جزوی از عشیرة مهم «قیات»

3

بهشمار میآمد .بعدها با توجه به اهمیتی که این عشیره در بین مغولها پیدا کرد ،مبنای یک
تقسیم بندی کلی شد :آنهایی که از عشیره قیات بودند و آنهایی که از آن عشیره نبودند .دستة
نخست را «نیرون» 4مینامیدند ،به معنی فرزندان روشنایی و «پاکان»؛ و گروه ثانوی را
«دورلوکین» 5میگفتند ،یعنی کسانی که نسب ممتازی نداشتند (گروسه .)317 :1387 ،بدین
ترتیب در ذهنیت مغوالن نوعی مرزبندی بین خودی و غیرخودی براساس عامل نژاد وجود
داشت .بعدها این تفکر به خودبرتربینی نسبت به دیگر اقوام ،بهویژه پس از پیروزیهای آنها،
منتهی شد؛ «مغوالن مغرورترین و متکبرترین مردم جهان هستند .آنها دیگر مردم جهان را چه از
توده مردم و چه از اشراف و نجبا به تحقیر نگاه میکنند» (کارپن.)46 :1363 ،
از طرف دیگر جغرافیای خشن و ناامنی اجتماعی و غذایی ،مغوالن را در تحمل نامالیمات و
سختیها ،انسانهایی سرسخت و مقاوم بار میآورد و چنانکه پیش از این بررسی شد ،سرسختی
و تحمل شدائد از ویژگیهای مهم عصبیت از دیدگاه ابنخلدون به شمار میآید .فقر و نبود
خوراک کافی در مغولستان پیش از کشورگشایی ،گاهی اوقات آنچنان سخت بوده که خانواده را
مجبور به معاوضه فرزند در برابر مقداری خوراک مینمود .چنان که فردی فقیر ،پسر خود را در
ازای مقداری گوشت به دیگری واگذار میکرد (پیو 21-22 :1383 ،و49؛ همدانی:1373 ،
 .)1/68چنگیزخان نیز با بهرهگیری از ویژگیهای فردی و جایگاه نژادی خود و قبیلهاش در بین
مغوالن توانست بر آنها مسلط شود و تمام مغوالن را تحت فرمان خود درآورده و به عنوان خان
مغوالن انتخاب شود (پیو)66-67 :1383 ،؛ و بر «عصبیتهاى دیگر» سلطه پیدا کند .بنابراین
جامعه مغول به محوریت قدرت چنگیز و خاندانش ،همبسته شدند و برای کسب قدرت و
ثروت بیشتر ،در پی سلطه بر سرزمینهای همجوار برآمدند.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Uruq/Urukh
2. Jatteh
3. Kiyat
4. Niron
5. Durlukin
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 .4دگرگونی شيوة زیست کوچروان مغول به شهرنشينی
همانطور که بیان شد ابنخلدون سه راه برای انتقال از کوچروی به شهرنشینی بیان کرده بود:
تأمین شدن نیازهای حیاتی و حرکت به سمت تجملگرایی؛ بهدست آوردن قدرت و پادشاهی؛
تضعیف شدن عصبیت.
در مغولستان به علت نوع معیشت ،زندگی بسیار ساده و بدون تجمل و تنها در حد تأمین
نیازهای حیاتی بود .این سادگی هم در مساکن مغوالن بود و هم در پوشش و خوراک و
تزیینات .در سادگی مساکن و پوشش مغوالن پیش از این صحبت شد .اما خوراک مغوالن از
شیر و فراوردههای آن تأمین میشد .جمعآوری دانه و ریشههای خودرو و شکار ،دیگر نیازهای
غذایی مغوالن را تأمین میکرد .حتی کوچروان مغول در مواقع ضروری از خون مَرکَب خود سدّ
جوع میکردند (کارپن .)47 :1363 ،ولی در پی دستیابی به حاکمیت ،منابع اقتصادی جدید و
مهمی در اختیار آنها قرار گرفت و مازاد تولید یکجانشینان ایرانی به سمت آنها روانه گشت و
موجب میل به مصرف زیاد در بین آنان شد .در منابع ،به روشنی به این افزایش مصرف اشاره
شدهاست؛ چنانکه مبلغ تخصیص داده شده برای تدارک مواد غذایی مورد نیاز دربار ایلخانان از
چهارصد هزار دینار زمان اباقا (663-680ق) و سلطان احمد تگودار (680-683ق) به یک
میلیون و ششصد و پنجاه هزار دینار در عهد گیخاتو (690-694ق) رسید (وصافالحضره،
1269ق ،ج .)271 :3در مورد تجمالت مغوالن دوره چنگیزخان چنین نقل شده که آنها به
اقتضای معیشت شبانی خود چندان با تجمل آشنا نبودند .بهطوریکه «گهوارهای نقره آگین و
لحاف زر دوخته» تجمل و ثروتی عمده برای آنان به شمار میآمد (همدانی)1/82 :1373 ،؛ یا
اینکه از زمره تجمالت و نشانههای ویژه خان مغولها یکی آن بود که رکاب وی از آهن بود
(جوینی .)1/15 :1385 ،اما مغوالن پس از ورود به ایران و آشنایی با شهرنشینان ،پذیرای تجمل
شدند و در آغاز ،تجمل به چادرهای آنان راه یافت .چادرهایی باشکوه برای آنان برپا میشد که
پوشش آنها با منسوجات زربفت بود و درون آنها با فرشها و آالت گرانبها تزیین میشد
(همان 174 :و )2/237؛ وصافالحضره .)338-336 :1388 ،کوچروان مغول همچنین دین و
حتی پوشش یکجانشینان ایرانی را پذیرفته (همدانی1940 ،م117 :؛ وصافالحضره1269 ،ق:
 )3/344و در گام بعدی تطّور خود به سمت بازسازی شهرهای آسیبدیده همچون هرات ،اهواز
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و بغداد (همدانی120،126،163 :1358 ،و 222-225؛ رشیدوو )246-244 :1368 ،و یا ساخت
بناهای عظیم و شهرهای باشکوه جدید و اقامت در آنها پیش رفتند .چنانکه غازانخان شروع
به ساخت شهرک باشکوه «شنب غازان» 1در نزدیکی تبریز کرد .ساخت این مجموعه عظیم که
شامل بناهایی چون مسجد ،خانقاه ،بیمارستان ،کتابخانه و رصدخانه بود ،پنج سال (697
تا702ق) به طول انجامید (وصافالحضره1269 ،ق .)3/383-382:همچنین غازان در سال 698ق
دستور ساخت شهر «اوجان» 2را داد .این شهر با ساخت اماکن عمومی چون بازار توسط
حکومت و ساخت خانه توسط نزدیکان ایلخان و مقامات دولتی به سرعت رونق گرفت و به
عنوان پایتخت بهاری ایلخانان مطرح شد (همان .)384-385 :بهعالوه بستان و قصر عادلیه در
نزدیکی تبریز با تشریفات و تزیینات بسیار ساخته شد .این کاخ قندیلهای طالیی و نقرهای
داشت .از جمله قندیلى از طال در آن بود که هزار مثقال وزن داشت و براى تزیین سقف آن بنا،
تنها سیصد مَن الجورد بهکار رفته بود (وصافالحضره1269 ،ق)3/385-382 :؛ که از این
توصیفات ،میتوان به میزان ظریفکاریهایی که در تزیین ،تذهیب و نقاشى آن بناها به کار رفته،
پی برد .روند شهرنشینی مغوالن در دوره ایلخانان بعدی نیز ادامه یافت .چنانکه در سال 704ق
سلطان محمد خدابنده (الجایتو)716-703( 3ق) در سرزمینی نزدیک به ابهر و زنجان که
چمنزارهای آن ،مرتع احشام مغوالن بهشمار میآمد و غالباً ایلخانان و سرداران مغول در عبور از
عراق به آذربایجان ،یا بالعکس ،در آن سرزمین رحل اقامت مىافکندند (اقبال آشتیانى:1384 ،
 ،)310-309آغاز به بنای شهری کرد و بنّایان و مهندسان را به کار مشغول کرده و اصناف
مختلف صنعتگران با خانوادههایشان را در این شهر نوبنیاد اسکان داد و آن را «سلطانیّه» نامید
(وصافالحضره ،)189-188 :1388 ،و «از آن پس پایتخت از تبریز به سلطانیه منتقل شد که نه
تنها در دوران حکومت ایلخانی ،بلکه تا عهد صفوی از عمدهترین مراکز سیاسی ،تجاری و
صنعتی زمان محسوب میشد و رونق و شکوفایی بسیار داشت» (بیانی.)232-231 :1387 ،
همچنین ساخت شهرهای «سلطانآباد جیمجمال» در کرمانشاه و «الجایتوآباد» در مغان به سلطان
محمد خدابنده و بنای ناتمام شهری به نام «یازک» به ابوسعید (716- 736ق) آخرین ایلخان
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Shanb-e-Ghazan
2. Ujan
3. Oljaitu/Uljaytu
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مغول نسبت داده شده است (نطنزی 115-114 :1383 ،و  .)126اقدامات یاد شده در تشویق
کوچ روان مغول و تُرک به یکجانشینی و دگرگونی شیوة زیست آنها موثر بود .چنانکه در 35
موضع از توابع شهر کاغذکنان  i i iکه در نتیجه حمله مغول خراب شده بود ،مغوالن ساکن شده
و کشاورزی میکردند و این منطقه به نام آنان به «مغولیه» معروف شده بود .اکثر ساکنان نواحی
جرود و انجرود واقع در جنوب سلطانیه با بیش از صد پاره دیه را مغوالن تشکیل میدادند.
ساکنان شهر کوچک «نیالن» i vنیز ترکانی بودند که کشاورزی میکردند (مستوفیقزوینی:1362 ،
 66 ،64و  .)87به همراه این روند ،اختالط کوچروان با یکجانشینان ایرانی نیز اتفاق میافتاد.
نمونههای متعددی از ازدواج بین سرشناسان کوچرو و یکجانشین در منابع ذکر شده است.

v

اختالط کوچروان مغول با روستاییان پیرامون شیراز نیز روایت شده است (وصافالحضره،
1269ق .)2/202 ،العمری نیز ازدواج و اختالط مغوالن با ایرانیان را ذکر کرده است (العمری،
1424ق .)3/216 :ساکنان نواحی طسوج در نزدیکی تبریز ،کلیبر و طالش ترکیبی از ترک و
تاجیک و ساکنان شهر خوی را «ختای نژادان» تشکیل میدادند ،به طوری که این شهر به
«ترکستان ایران» مشهور بود (مستوفیقزوینی .)85-80 :1362 ،دستهای از سواران مغول نیز که
به والیت شبانکاره اعزام شده بودند بعدها در دارابجرد مقیم شدند (شبانکارهاى.)2/172 :1381 ،
بدین ترتیب روندی در یکجانشین شدنِ کوچروان ترک و مغول مشاهده میشود که در ناحیة
آذربایجان ،که از سویی نقطه ثقل حکومت ایلخانی بود و از سوی دیگر به علت دارا بودن
شرایط جغرافیایی و طبیعی خاص ،پذیرای دستههای عظیمی از کوچروان ترک و مغول شده
بود ،بیشتر به چشم میخورد.
همانطور که شرح دادهشد عصبیت عامل مهمی در تشکیل دولت مغوالن و بالتبع ایلخانان
در ایران بود که پس از مرحلة کشورگشایی ،سهم این عامل بهتدریج کاهش یافت .از طرفی
مغوالن ایلخانی ایران با شاخههای دیگر مغولی (مغوالن جغتایی و اردوی زرین) در شرق و
شمال غرب ایران ،وارد نبرد شدند و از طرف دیگر ایلخانان در مسیر دستیابی به قدرت مطلقه،
در پی کاهش سهم شُرکای خود در عصبیت یعنی نخبگان کوچرو مغول برآمدند و برای از
عرصه خارج کردن آنها ،حتی گاهی به حذف فیزیکی آنها از قدرت دست یازیدند .چنانکه
غازانخان در آغاز حکومتش پنج شاهزاده 38 ،امیر و گروهی از سپاهیان مغول را اعدام کرد
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(وصافالحضره1269 ،ق )3/329-328 :و نخبگان یکجانشین را به عرصه قدرت وارد ساخت.
همچنین اقامت کوچروان مغول در شهرها و زندگی در میان یکجانشینان و پذیرش عادات و
رسوم شهرنشینی نیز به روند تضعیف عصبیت سرعتی دو چندان بخشید.

نتيجهگيری
نظریه ابنخلدون پیرامون دگرگونی شیوة زیست جوامع کوچرو ،و تبدیل آنها به جوامع
یکجانشین ،در باب ورود کوچروان مغول به ایران و یکجانشین شدن آنها قابل استفاده و
اعتناست .طی انجام این پژوهش مشخص شد ابنخلدون در بررسی شیوة زیست جوامع کوچرو
و دگرگونی آن بر سه مولفة جغرافیایی (طبیعت و اقلیم) ،اقتصادی (معاش) و اجتماعی
(عصبیت) تأکید دارد .در این واکاوی هر یک این مؤلفهها در بررسی فرایند دگرگونی شیوة
زیست جامعه مغول در ایران ،استفاده و تناسب این مفاهیم با جامعه مذکور مشخص گردید.
نتایج بهدست آمده نشان میدهد مغوالن کوچرو در اقلیمی خشن ،شیوة زیستی ساده ،کوچروانه
و به دور از تجمالت شهری داشتند؛ در پرتو نیروی عصبیت که همبستگی اجتماعی قوی را در
بین آنها پدیدار ساخته بود ،توانستند بر یکجانشینان ایرانی فائق آیند و با تصرف ایران و تعامل
با یکجانشینان ایرانی ،بهتدریج با شیوة زیست آنان آشنا شوند و در پی بهرهگیری از ثمرات
فرمانروایی خود ،از تجمالت و دستاوردهای یکجانشینان استفاده کرده و آن را به چادر ،خوراک
و پوشش خود افزودند .سپس در راستای استمرار سلطة خود بر جمعیت یکجانشین ایرانی و
همچنین جذابیتهای مادی و غیرمادی فرهنگ آنها ،نتوانستند مقاومت کنند؛ بنابراین مسلمان
شدند .نامهای اسالمی-ایرانی برگزیدند و بسیاری از رسوم مغولی را کنار گذاشتند؛ و سرانجام
با آشنایی بیشتر با مظاهر و مزایای زندگی شهری و افزایش سهم یکجانشینان در ساختار
حکومت که با کاهش سهم عناصر کوچرو مغول همراه بود ،کوچروان مغول ترغیب به
شهرنشینی شدند و شروع به بازسازی و توسعه شهرهای آسیب دیده و یا ساخت شهرهای
جدید نمودند و به اقامت در آنها پرداختند .ساختن این شهرها و همچنین بناهای باشکوه و
مزیّن به تزیینات بسیار ،نشاندهندة تغییر شیوة زیست مغوالن کوچرو ،و ترجیح شهر و قصر به
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چادر و ارّابه است .بدین ترتیب بر اساس نظریة ابنخلدون ،چرایی و چگونگی فرایند احیای
شهرنشینی و دگردیسی اردوهای مغولی به شهرهای ایرانی -اسالمی قابل توضیح است.

منابع



ابنخلدون ،عبدالرحمنبنمحمد ( .)1375مقدمة ابنخلدون .ترجمة محمدپروین گنابادى .تهران:
علمى و فرهنگى.
ابوریحان بیرونی ،محمدبناحمد ( .)1351التفهیم الوائل صناعه التنجیم .بهکوشش جاللالدین
همایی .تهران :انجمن آثار ملّی.








اقبال آشتیانى ،عباس ( .)1384تاریخ مغول .تهران :امیرکبیر.
بارکهاوزن ،یواخیم ( .)1346امپراتوری زرد چنگیزخان و فرزندانش .ترجمة اردشیر نیکپور .تهران:
زوّار.
بیانی ،شیرین ( .)1387مغوالن و حکومت ایلخانی در ایران .تهران :سمت.
پیو ،پل ( .)1383تاریخ سرّى مغوالن .ترجمة شیرین بیانى .تهران :دانشگاه تهران.

تسف ،باریس یاکوولیویچ والدیمیر ( .)1386نظام اجتماعی مغول (فئودالیسم خانه به دوشی).
ترجمة شیرین بیانی .تهران :علمی و فرهنگی.
جوینى ،عالءالدین عطاملکبنبهاءالدین محمدبنمحمد ( .)1385تاریخ جهانگشای جوینى.
بهتصحیح محمد قزوینى .تهران :دنیای کتاب.






حافظ ابرو ،عبداهلل ابنلطفاهلل ( .)1380زبده التواریخ .تصحیح سیدکمال حاج سید جوادى .تهران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى.
رشیدوو ،پینن ( .)1368سقوط بغداد و حکمروایی مغوالن در عراق .ترجمة اسداهلل آزاد .مشهد:
آستان قدس رضوی.
ساندرز ،ج.ج ( .)1383تاریخ فتوحات مغول .ترجمة ابوالقاسم حالت .تهران :امیرکبیر.
سمرقندى ،کمالالدین عبدالرزاق ( .)1383مطلع سعدین و مجمع بحرین .ترجمة عبدالحسین نوایى.
تهران :پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.




پاکتچی ،احمد ( .)1383اندیشة هفت اقلیم و ارزیابی یادکردهای آن در احادیث .فصلنامة مطالعات
اسالمی 65 ،و .42-17 ،66
سینائی ،حسین ( .)1367اندیشههای ابنخلدون در باب کوچنشینی .مجلة دانشگاه انقالب-18 ،60 ،
.20

 122فصلنامه نظريههاي اجتماعي متفكران مسلمان /سال دوازدهم ،شماره اول ،بهار 1401




شبانکارهاى ،محمدبنعلىبنمحمد ( .)1381مجمع االنساب .تصحیح میرهاشم محدث .تهران:
امیرکبیر.
العمری ،شهابالدیناحمدبنفضلاهلل (1424ق) .مسالک االبصار فی ممالک االمصار .تحقیق
احمدعبدالقادر شاذلی .ابوظبی :المجمع الثقافی.



القاشانى ،ابوالقاسمعبداهللبنمحمد ( .)1384تاریخ اولجایتو .تصحیح مهین همبلى .تهران :علمى و
فرهنگى.







کارپن ،پالن ( .)1363سفرنامة پالن کارپن .ترجمة ولیاهلل شادان .تهران :فرهنگسرای یساولی.
گروسه ،رنه ( .)1387امپراطوری صحرانوردان .ترجمة عبدالحسین میکده .تهران :علمی و فرهنگی.
کتبى ،محمود ( .)1364تاریخ آلمظفر .بهاهتمام و تحشیة عبدالحسین نوایى .تهران :امیرکبیر.
مستوفیقزوینی ،حمداهللبنابیبکر ( .)1362نزهه القلوب .بهتصحیح و اهتمام گای لسترنج .تهران:
دنیای کتاب.
مسعودی ،أبوالحسنعلىبنحسین ( .)1365التنبیه و اإلشراف .ترجمة ابوالقاسم پاینده .تهران :علمى
و فرهنگى.




مشیری ،سیدرحیم ( .)1372جغرافیای کوچنشینی .تهران :سمت.
منوچهری ،عباس ( .)1376ابنخلدون و جامعهشناسی تاریخی معاصر .فصلنامة نامة پژوهش،4 ،
.357-341








نصار ،ناصف ( .)1366اندیشة واقعگرای ابنخلدون .ترجمة یوسف رحیملو .تهران :دانشگاهی.
نطنزی ،معینالدین ( .)1383منتخب التواریخ .بهاهتمام پروین استخری .تهران :اساطیر.

وصافالحضره ،فضلاهللبنعبداهللشیرازی (1269ه) .تجزیه االمصار و تزجیه االعصار(تاریخ
وصافالحضره) .بهاهتمام محمدمهدی اصفهانی .چاپ سنگی بمبئی.
_______ ( .)1388تاریخ وصاف الحضره .بهتصحیح علیرضا حاجیاننژاد .تهران :دانشگاه تهران.
همدانی ،خواجهرشیدالدینفضلاهلل (1940م) .تاریخ مبارک غازانی .بهتصحیح کارل یان .هرتفرد:
استفن اوستین.
_______ ( .)1373جامع التواریخ .بهتصحیح و تحشیة محمد روشن و مصطفی موسوی .تهران:
البرز.



_______ ( .)1358سوانح االفکار رشیدی ،بهکوشش محمدتقی دانشپژوه .تهران :کتابخانة
مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران.

فهم چرايي دگرگوني شیوه زيست مغوالن از کوچروي به يكجانشیني در 123 ...

یادداشتها:
 .iاقلیم در مفهوم آغازین خود به معنای «شیب زمین» است .از مصدر یونانی «کلینو» به معنی «خم کردن ،کج کردن»
مشتق گردیده است .در کاربرد ثانوی ،این واژه مفهوم ناحیهای یا منطقهای از زمین را یافته است .دربارهی اندیشه
هفت اقلیم کهنترین اطالعی که به طور روشن از متفکران یونانی نویس داریم مربوط به مارینوس صوری
جغرافیدان اواخر سدهی یکم و اوایل سدهی دوم میالدی است(احمد پاکتچی .)18 :1383 ،مطابق اندیشههای
جغرافیایی ایرانی و یونانی که بعدها در نزد جغرافیانویسان مسلمان نیز مورد پذیرش قرار گرفت ،زمین به هفت
کشور یا اقلیم تقسیم شده بود .چنانکه مسعودی از هرمس و پیروان او نقل میکند که جهان به هفت قسمت یا
اقلیم تقسیم میشود « :اقلیم اول هند است ،دوم حجاز و حبشه ،سوم مصر و افریقیه ،چهارم بابل و عراق ،پنجم روم،
ششم یأجوج و مأجوج ،هفتم یوماریس و چین» (مسعودی )31 :1365 ،و همچنین (بیرونی.)196 :1365 ،
 .iiاحتماالً منظور ابنخلدون نوعی از کوچ است که امروزه با نام «کوچ افقی» شناخته میشود .برای آشنایی بیشتر با
این نوع کوچ بنگرید به( :مشیری.)15-14 :1372 ،
 .iiiاز شهرهای والیت سلطانیه.
 .ivاز توابع مراغه.
 .vاز این موارد میت وان به ازدواج دمشق خواجه فرزند امیر چوپان با دختر ملک مظفرالدین ملک سجستان اشاره
کرد .خواجه رشیدالدین ،دختر حاصل از این پیوند را برای همسری پسرش شهاب برگزید .احمد ،فرزند دیگر
خواجه ،با «قوتی خانکه» نواده اباقا بن هالکو ازدواج کرد (همدانی .)119-120 :1358 ،همچنین خواجه سعدالدین
وزیر برای پسرش«حاجی» ،دختر امیر ترمناس را تزویج نمود (القاشانی .)42 :1384 ،امیر مظفر که از طرف غازان
به ریاست هزارهای ایغور گماشته شده بود با امیرزادهای از این قوم وصلت نمود و امیرمبارزالدین محمد از او زاده
شد (محمود کتبی.)32 :1364 ،

