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حكومت ايلخانيجرجر
 على اكبر زين العابدين

 تصويرگر: نگين حسين زاده

مغول ها چه كساني بودند؟
را  شورش  اّما  نبودند!  وسواسى  و  نُُنر  و  لوس  مغول ها، 
درآورده بودند... اگر چيزى براى خوردن گير نمي آوردند، شپش 
سرشان را مى خوردند. گاهى براى تنّوع، گوشت موش، گربه يا سگ 
هم مي پختند. آن ها هر جانوري را كه در اطرافشان مى جنبيد، به 

عنوان شام انتخاب مى كردند! 
مغول ها دامدار بودند. شتر و گوسفند و اسب داشتند. ولى خيلى 
وقت ها خشكسالى پيش مى آمد و هيچ موجود زنده اى هم 
براى خوردن پيدا نمي شد. بنابراين به قبيله هاى يكديگر 

حمله مى بردند و با دزدى از هم، روزگار مى گذراندند.
آن ها عاشق بيابان و صحرا بودند و از شهرها نفرت 
داشتند. مغول ها با هم مّتحد نبودند. يعني يك رهبر 

مشترك نداشتند.

ايران پيش از حمله ي مغول
حكومت  ايران  در  خوارزمشاهيان  پيش ،  سال  هشتصد 
مى كردند. مردم زندگى پيشرفته اي داشتند و توانسته بودند 
شهرهاي بزرگي بسازند. در هر شهر، كتاب خانه ها، مدرسه ها 

و مساجد بزرگ و زيبايي ديده مي شد. دانشمندان بزرگي در ايران 
زندگي مي كردند. 

چنگيز خان
مشهورترين وحشي تاريخ

باالخره يك نفر در بين مغول ها پيدا شد كه زورش به همه ى 
قبيله ها رسيد. پدرش اسم او را «تموچين» گذاشته بود. او بعداً اسم 
خودش را گذاشت چنگيز. مغول ها به او مى گفتند خان بزرگ. بعدها 

به او گفتند: قاآن. 
چنگيزخان بعد از اين كه شهر پكن در چين را تسخير كرد، با ايران 
همسايه شد. او دوست داشت با ايرانيان تجارت كند، اّما سلطان 
محّمد خوارزمشاه دوست نداشت. چنگيزخان چهارصد و پنجاه نفر 
را به همراه انواع كاال به ايران فرستاد.  وقتى آن ها به شهر مرزي 
اُترار رسيدند، سلطان محّمد، دستور داد همه ى آن ها را بُكشند و 
كاالهايشان را از آن ها بگيرند. يك نفر از مغول ها كه زبل تر بود 

فرار كرد. بعد هم همه چيز را براي چنگيز 
تعريف كرد.

 همه ي شپش هاي 
سرم را خورده ام، 
ولي هنوز گرسنه ام!

چرا گريه 
مي كني عزيزم؟

 تصويرگر: نگين حسين زاده

سس كساني مغول هاچه
نبودند! وسواسى  و  ررُنر  ُُُ ن و  لوس  ُننها،  مغول

مغول ها 800 سال پيش به ايران حمله كردند 
پايتخت ها: 

تبريز ، مراغه و ُسلطانيه
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مشهورترين حمله به ايران
چنگيز خان ، با دويست هزار مغول خونخوار به ايران حمله كرد. در 
اين حمله، مهم ترين شهرهاى ايران با خاك يكسان شدند، شهرهايي 

مثل : بخارا، سمرقند، نيشابور، مرو و.... 
آن ها انسان ها، حيوانات و خانه ها، كتاب خانه ها و مسجدها را از 
بين مي بردند. مغول ها بيشتر شهرها و روستاهاي ايران را ويران 

كردند. ايراني ها تا سال ها خواب راحت نداشتند. 
جالل الّدين، فرزند محّمد خوارزمشاه، در مقابل مغوالن ايستادگي 
كرد و در چند جنگ آن ها را شكست داد. اّما در آخر مغول ها بر 
همه ي ايران مسلّط شدند. خوِد سلطان محّمد خوارزمشاه هم فرار كرد 

بعد، در جزيره ى آبسكون در درياى خزر از تنهايى و غّصه ُمرد.

ايرانيان در حكومت 
كم كم وزيران و مشاوران ايراني، وارد حكومت ايلخانان شدند. 
آن ها با زيركي نگذاشتند كه خونريزي و خرابي هاي بيشتري صورت 
بگيرد. مغول ها به تدريج مسلمان شدند. به جاي آن كه مسجدها 
و مدرسه ها را خراب كنند، خودشان هم مسجد و مدرسه و حّمام 
عمومي مي ساختند. به سفارش وزيران ايراني، كتاب هاي مهّمي با 

هزينه ي حاكمان مغولي نوشته شد.

رصدخانه ي مراغه

سّكه ي ايلخاني

گنبد  سلطانيه

حكومت ايلخاني
چهل سال بعد، يك مغول زردپوست ديگر، 
به نام ُهالكو به ايران حمله كرد. هالكو نوه ي 
چنگيز بود. ولى اين بار مغوالن آزار كمترى به 
مردم رساندند. با اين حمله، دوران حكومت 
عّباسيان پس از پانصد سال به پايان رسيد. 
ايلخاني  نام  به  سلسله اى  ايران  در  مغول ها 
مركزي  از حكومت  ايلخانان  دادند.  تشكيل 
مغولستان پيروي مي كردند. آن ها در حدود 
هشتاد - نود سال بر ايران حكومت كردند. 
ايل  بزرگ  و  رييس  كه  يعنى كسى  ايلخان 
گرفتن  براي  گاهي  مغول،  سپاهيان  است. 
ماليات، كشاورزان را شكنجه مي دادند. مردم 
ايران تا سال ها پس از حمله ي مغوالن، افسرده 

و ناراحت بودند. 

و  رياضي دان  او  طوسي :  نصير الّدين  خواجه 
ستاره شناس بزرگ ايراني بود كه وزير هالكوي مغول 
شد. مي گويند هالكو بدون اجازه ي خواجه نصير آب 

نمي خورد. 
سعدى: شاعر و نويسنده اي شيرازي بود. به او مي گويند : 
سعدي  مشهور  كتاب هاي  گلستان،  و  بوستان  استاد سخن... 

هستند..

او  مشهور  كتاب  نام  بود.  بزرگي  شاعر  او  مولوى : 
«مثنوي معنوي» است. داستان هاي اين كتاب خيلي شيرين 

است. 

حافظ : مشهورترين شاعر ايران است. 
اّولين اسكناس دنيا  : گيخاتو، يكي از شاهان تنبل 
پول  دنيا  در  اّولين بار  براي  او  زمان  در  بود.  مغول  خوشگذران  و 
كاغذي(اسكناس) اختراع شد. نام آن را «چاو» گذاشتند. ولي مردم آن 
را به چشم كاغذ پاره مي ديدند و نمي توانستند ارزش يك سّكه ي نقره 

را با يك كاغذ معمولي برابر بدانند. بنابراين اسكناس ها جمع شد!
بناهاي مشهور

كرد.  ايجاد  سلطانيه  نام  به  شهري  غازان خان  سلطانيه:  گنبد 
ايراني ها گنبد زيبايي در اين شهر ساختند. غازان، در همان جا دفن 

شده است.
رصدخانه ي مراغه: در زماني كه شهر مراغه پايتخت ايلخانان 
بود، به دستور خواجه نصيرالّدين طوسي رصدخانه اي ساخته شد كه 
مانند آن ، در دنيا وجود نداشت. رصدخانه، محلّي است كه در آن 
به ستاره شناسي مي پردازند.

 

مشهورهاى دوران ايلخاني
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