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 دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تھران

 

 

 چگونگي اسالم آوردن مغوالن در ايران 

  ؛ نوشته رسول جعفریان»از یورش مغوالن تا زوال ترکمانان «نقد و بررسی کتاب 

   

  

  

 علی بالش آبادی

  

  كارنوشت دانشجويي براي درس مباني تاريخ اجتماعي ايران

  خالصه و نقد کتاب : موضوع

  دكتر محمدرضا جوادي يگانهزير نظر 

  ١٣٨٥تیر 

 

  

فرزندان و نوادگان  –آنچه در اين مقاله قصد دارم اجماال بررسي كنم ، چگونگي اسالم آوردن مغوالن خصوصا ايلخانان 

سوال اساسي من در اين زمینه آن است كه مغوالن . در ايران دوره خوارزمشاھیان و عباسیان بغدادي است –چنگیز 

كه در فضايي متفاوت با فرھنگ اسالمي و ايراني زيست  - معتقد به خرافه و پیشگويي ھاي نجومي  بت پرست و 

تحت تاثیر چه عواملي ، به دين اسالم گرويدند  تا به حدي كه خود ، از معماران و مشوقان بعدي اين   -كرده بودند 

  .عرصه از تمدن و فرھنگ عالم شدند 

  

  

  "زوال تركمانان از يورش مغوالن تا"معرفي كتاب

از یورش " دفتر سوم تاریخ ایران اسالمی تحت عنوان  مقاله حاضر ، خالصه ای از برداشت ھای مطالعاتی من از 

است  ؛  اثري ارزشمند از محقق ارجمند و مورخ توانمند معاصر ، آقای رسول جعفریان که " مغوالن تا زوال ترکمانان

اين كتاب ، به سفارش كانون انديشه جوان   ،  توسط . رن نھم را در بر مي گیرد درواقع تاريخ ايران از قرن ھفتم تا ق

  .    به چاپ رسیده است  ١٣٧٨موسسه فرھنگي دانش و انديشه معاصر در سال 

روزگار "، " روزگار ايلخانان"، "روزگار آشفتگي ايران در حمله مغول :" اين كتاب داراي پنج فصل است ؛ به اين ترتیب 

كه من مقاله حاضر " روزگار مشعشعیان و تركمانان"و "  روزگار تیموريان"، " ران ، مرعشیان ، مظفريان و جاليريانسربدا

  .را با استفاده از دو فصل اول اين كتاب نوشته ام

آغاز فصل اول با حمله مغول تا سقوط بغداد است ، سپس از ھمسايگي مغوالن با ايرانیان و مسلمانان مي گويد و بي 

جانشینان چنگیز و نفوذ اسالم در غرب آسیا ، بغداد پیش از حمله مغول و پس از . تدبیري خوارزمشاه در مقابل مغوالن 

سقوط ، خواجه نصیر و نقش او در حفظ میراث اسالمي و آثار او ، شیعیان و مغوالن و ادبیات فارسي دوره مغول ، ديگر 

  .بخش ھاي فصل اول اين كتاب را تشكیل مي دھند
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ھوالكو بنیانگذار سلسله ايلخاني ايران ، نقش خاندان جويني در : بخش ھاي استفاده شده فصل دوم ھم عبارتند از 

، سلطنت ) ع(،  غازان خان و دوستي اھل بیت ) غازان خان(آغاز تشكیل دولت ايلخاني ، دوره طاليي ايلخاني 

در ادامه اين فصل ھم  در مورد آخرين فرمانرواي .مذھب تشیع  اولجايتو ،  نفوذ علما  در دوره اولجايتو و گرايش او به

و زوال ايلخانان و شكل گیري حكومت ھاي محلي يا ملوك الطوايفي  توضیح داده شده ) ابوسعید(قدرتمند ايلخاني 

  .است 

  

  نقدي اجمالي بر اين كتاب

بر ايران و ايرانیان آن روزگار گذشته است ، شرح نويسنده كتاب ، با بیاني پخته و بي قلق و با زباني روان ، آنچه را كه 

رسول جعفريان ، با حوصله و تاملي ستودني  ، وقايع اين روزگاران را براساس مدارك و اسناد تاريخي . داده است 

با  قند "  سنديت و واقعیت" موجود  به رشته تحرير كشیده است ؛ به طوري كه مي شود گفت با آمیختگي اين مايه

كالمي داستان گونه ، روشن و توصیفي ، خواننده مي تواند احساس كند كه بخشي از تاريخ ايران را از قول دلپذير

  .شاھدي شیرين بیان و آگاه مي خواند 

شايد يكي ديگر از خصوصیات نیكوي اين كتاب آن باشد كه مداركي به دست  داده است و قضاوت را به خوانندگان 

ر مي كنم اين خود مي تواند از يك لحاظ  ، نیكو ھم محسوب نشود ؛ چراكه گويي قطعه واگذار كرده است ولي من تصو

اي ناتمام را به ما معرفي مي كند ؛ خصوصا در جاھايي كه گفتارھاي ضد و نقیض تاريخي در باب واقعه اي  ذكر شده 

ور ھستم كه ما نبايد بت ھايي ھر چند خودم بر اين با( است ، نتیجه گیري خواننده كتاب دشوارتر به نظر مي رسد 

تاريخي داشته باشیم و بايد از خالل وقايع تاريخي ، درس ھايي بگیريم ؛ يعني اگر در يك كتاب تاريخ ، فالن شخصیت  

تاريخ را براي عبرت گرفتن مطالعه كنیم ؛ آن .مثبت و در كتابي ديگر منفي معرفي شده باشد ، ما را دچار تحیر نكند 

متاسفانه خود من مطالعات ) ن امیر مومنان علیه السالم مطالعه و سفارش به مطالعه مي فرمودطور كه مواليما

شايد حتي در نقد ھمین كتاب  من ھم به . تاريخي جمع و جوري نداشته ام و معموال به طور پراكنده تاريخ خوانده ام 

مي يك دانشمند و مورخ به او اين اجازه را شايد وجدان عل. دلیل مطالعه كم و نامتمركزخود دچار اشتباه شده باشم 

نمي دھد كه دريافت ھاي شخصي و البته بدون سند يا كم سند خود را بیان نكند و ھمه را به خواننده واگذارد و تنھا 

  .به نقل تاريخ و اسناد ولو متناقض تاريخي بسنده بكند 

  

  

  سیری گذرا در زندگی مورخ کتاب

از توابع اصفھان پاى به دنیا آمد دوره دبستان را در » خوراسگان«رى شمسى درھج ١٣٤٣رسول جعفريان در سال 

پس از چندى . زادگاھش گذراند و سپس براى ادامه تحصیل به اصفھان آمد و دوره راھنمايى را در اين شھر آغاز کرد

ه دروس دينى عالقه تحت تأثیر سفرھاى تبلیغى مبلغان حوزه علمیه قم و کالس ھاى روخوانى قرآن در خوراسگان ب

وى در مدت اقامت در .مند شد و از آن پس به مدرسه ذوالفقار رفت و مطالعه دروس جديد را در مدارس شبانه ادامه داد

  .استفاده مى کرد» وجده کوچک«،»نوريه«،»نیماورد«اصفھان،به صورت آزاد از مدارس دينى ديگرى چون
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آستانه پیروزى انقالب، براى ادامه تحصیالت حوزوى، ھجرى شمسى و در  ٥٧رسول جعفريان در سال 

وى در .نخست به مدرسه خان رفت و سپس در مدرسه رسالت، به ادامه تحصیل پرداخت. راھى شھر مقدس قم شد

قم از درس اساتیدى چون آيت اهللا جوادى آملى، آيت اهللا مصباح يزدى، آيت اهللا ممدوحى، آيت اهللا گرامى و نیز آيت اهللا 

ھجرى شمسى با آثار و موسسه آيت اهللا مصباح يزدى آشنا شد  ٥٨سال . مرتضى جبل عاملى کسب فیض کرد جعفر

ھجرى شمسى به  ٥٩و در کالسھا و دوره آموزشى آن موسسه شرکت کرد و با بازگشايى دانشگاھھا، در سال 

ولین اثر استاد جعفريان در ا. تدريس معارف اسالمى و تارىخ اسالم در دانشگاھھاى اصفھان و تھران مشغول شد

منتشر شد و از آن پس تاکنون، ضمن »پیش درآمدى بر شناخت تاريخ اسالم«ھجرى شمسى تحت عنوان ٦٤سال 

ھمکارى با موسسات پژوھشى و تأسیس کتابخانه اسالم و ايران در قم، به کوشش ھاى پى گیر خود در زمینه 

  .، ايران و تشیع ھمچنان ادامه مى دھدتألیف،تصحیح، ترجمه و نیز تحقیق در تاريخ اسالم

  : كتب او عبارتند از 

  

  پیش درآمدى بر تاريخ اسالم. ١

  دخالت انگلیس در واقعه مشروطه. ٢

  ذھنیت غربى در تاريخ معاصر ما . ٣

  بست نشینى مشروطه خواھان در سفارت انگلیس . ٤

  افسانه تحريف قرآن . ٥

  يخآشنايى مقدماتى با روش تحقیق در تار. ٦

  مرورى بر زمینه ھاى فکرى التقاط جديد در ايران . ٧

  تاريخ تشیع در ايران از آغاز تا قرن ھفتم ھجرى . ٨

  مقدمه اى بر تاريخ حديث . ٩

  ارزيابى مناسبات فکرى آيت اهللا مطھرى و دکتر على شريعتى. ١٠

  حیات فکرى سیاسى امامان شیعه. ١١

  بررسى و تحقیق در جنبش مشروطیت. ١٢

  دين و سیاست در عصر صفوى. ١٣

  تاريخ اسالم و ايران تا پايان قرن چھارم ھجرى. ١٤

  قصه خوانان در تاريخ اسالم . ١٥

  نزاع سنت و تجدد. ١٦

  تاريخ تشیع در رى. ١٧

  انديشه تفاھم مذھبى در قرن ششم و ھفتم ھجرى. ١٨

  جغرافیاى تاريخى و انسانى شیعه. ١٩

  مرجعه، تاريخ و انديشه. ٢٠
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  لى بر افتادن صفويانعل. ٢١

  مناسبات فکرى و فرھنگى معتزله و شیعه. ٢٢

  نماز جمعه، زمینه ھاى تاريخى و آگاھى ھاى کتابشناسى. ٢٣

  )از بر آمدن اسالم تا بر افتادن سفیانیان (تاريخ تحول دولت و خالقت . ٢٤

  على بن عیسى اربلى و کتاب کشف الغمه. ٢٥

  )خدا صلى اهللا علیه وآله و سلم سیره رسول (تاريخ سیاسى اسالم . ٢٦

  احوال و آثار بھاء الدين محمد اصفھانى، مشھور به فاضل ھندى. ٢٧

  اجتماعى  –تاريخ سیاسى اسالم، تاريخ خلفا و شرح و تحلیل وقايع سیاسى . ٢٨

  ١٧ش...............................آثار اسالمى مکه و مدينه. ٢٩

  دنباله جست و جو در تاريخ تشیع . ٣٠

  منابع تاريخ اسالم . ٣١

  ) ١ – ١١جلدھاى ( مقاالت تاريخى. ٣٢

  ) دفتر اول ، از پیدايش اسالم تا ايران اسالمى (تاريخ ايران اسالمى . ٣٣

  )از يورش مغوالن تا زمان ترکمانان ( تاريخ ايران اسالمى . ٣٤

  ويه در عرصه دين، فرھنگ و سیاست جلد يکم صف. ٣٥

  صفويه در عرصه دين، فرھنگ و سیاست جلد دوم . ٣٦

  صفويه در عرصه دين، فرھنگ و سیاست جلد سوم . ٣٧

  ) ص(تحلیلى از تحوالت فکرى سیاسى پس از رسول خدا. ٣٨

  ) ع(تاريخ و سیره سیاسى امیر مؤمنان على بن ابیطالب. ٣٩

  اشوراتأملى در نھضت ع. ٤٠

  ) ھجرى شمسى ١٣٢٠ – ١٣٥٧سالھاى (جريان ھا و سازمان ھاى مذھبى سیاسى ايران . ٤١

  و تشیع امامى در ايران» الجايتو... سلطان محمد خدا بنده. ٤٢

  جلد يکم )تا قرن دھم(تاريخ تشیع در ايران. ٤٣

  ،جلد دوم )تا قرن دھم(تاريخ تشیع در ايران . ٤٤

  ،جلد سوم )ا قرن دھمت(تاريخ تشیع در ايران . ٤٥

  ) ھجرى شمسى١٣٢٤ – ١٣٢٥: (بحران آذربايجان. ٤٦

  برگ ھايى از تاريخ حوزه علمیه قم . ٤٧

  الحیاة الفکريه و السیاسیه الئمه اھل البیت . ٤٨

  القرآن و دعاوى التحريف . ٤٩

  با کاروان ابراھیم . ٥٠

  با کاروان عشق . ٥١

 به سوى ام القرى. ٥٢
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نزديك )  ٧۵۶سال ( تا سقوط آخرين خانان و امیران مغول در ايران ) ۶١٧سال (حمله مغول به مرزھاي ايران از نخستین 

سال توام با كامیابي ھا و تلخ كامي ھاي بسیاري براي ايرانیاني بود  ١۴٠و اين ) ١۵كتاب ، ص .(سال است ١۴٠به 

  .ي اين تھديد تاريخي را تبديل به فرصت مي كردند كه مي بايست با مغوالن بیگانه  به نحوي كنار مي آمدند و حت

  

قلمرو خود كه با افزايش جمعیت ، تنگ و محدود شده بود ، قصد دست زدن به فتوحات بیشتر " توسعه"مغوالن براي 

اما براي . داشتند و پس از اشغال اولین سرزمین ھاي شرقي ؛ يعني چین ، به سمت غرب خود ھم متمايل شدند  

بیشتر آنچه كه ما عوامل مسلمان شدن مغوالن در ايران مي شناسیم ، بايد اوضاع فرھنگي و ديني روشن شدن 

  .ايرانیان و مغوالن را در آن زمان بررسي كنیم

  

به ھمین دلیل گفته شده است كه  . مغوالن ، در آيین بت پرستانه خود كه آن را دين شمني مي نامند ، استوار نبودند

، اھل تساھل و مدارا بودند و باز به ھمین دلیل به راحتي در آيین ھايي چون بوديسم ، مسیحیت و مغوالن در دينداري 

شنیده نشده است كه آنان به دلیل اعتقادات مذھبي خود ، سخت . اسالم ، اجازه تبلیغ در میان خويش مي دادند 

 ١٧صص ".(متعرض اديان و ملل نیز نه اند  "جويني نوشته است كه مغوالن . گیري خاصي درباره اديان ديگر كرده باشند

  )كتاب ١٨و 

  

مغوالن ھم به يگانه پرستي و ھم به پرستش رب النوع ھا متمايل بودند ولي ھمین كه يگانه پرستي در میان آنھا با 

ن ؛ غفلت رو به رو شد ، جاھاي بلند مثل قله ھاي كوه ھا را مقدس تلقي كردند ؛ چون فكر مي كردند كوه ھا به آسما

ھمچنین ارتباط مغوالن با ارواح آسماني ، از طريق روحانیون كه به . يعني عالم ارواح اجداد مھم قبیله نزديك تر است 

  .مي گفتند صورت مي گرفت كه اين شمن ھا ، مثل غیب گويان از طريق ستاره ھا پیشگويي مي كردند" شمن"آنھا 

  

اين بي پايگي و سستي  تا به آنجابود كه . اما بي پايه بوده است بدون ترديد، آيین مغولي ، سخت آلوده به خرافات

مغوالن در چین بودايي شدند و در . آيین شمني ، تقريبا بدون مقاومت ، در برابر اديان بزرگ آن روزگار ، تسلیم شد

؛ درست ھمانند با اين حال ، بايد توجه داشت كه يگانه پرستي ھم در شمار عقايد آنھا بود . ايران مسلمان گشتند

  ) كتاب ١٩و  ١٨صص .(}وجود داشت{انچه كه درباره اعراب پیش از اسالم 

  

  

  اوضاع ايران در ھنگام حمله مغول

به ھمین دلیل سقوط . استحكام فرھنگي و ديني اسالم در آن روزگار ، بسیار نیرومندتر از استحكام سیاسي آن بود

به رغم دشواري ھاي فراواني كه براي جھان اسالم ، به ويژه شرق } در ايران و عراق{خوارزمشاھیان و عباسیان 

  )كتاب ١۵ص .(اسالمي به وجود آورد ، نتوانست ارتباط فرھنگي پیش و پس ازمغول را به طور كامل قطع كند
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  نحوه برخورد پسران چنگیز با مسلمانان 

صب خاني رسید ، به نوشته مورخین ، ھم كه به من} قاآن يعني پادشاه{پس از چنگیز، پسر سومش اوگتاي قاآن

مسلمان دوستي او تا حد . نسبت به ساير ملل خصوصا مسلمانان كه آنھا را تازيك مي گفتند ، محترمانه رفتار مي كرد

سخن من ... اين چه محبت است كه با تاژيكان پیش گرفته اي: " اعتراض برادرش جغتاي ھم پیش رفت كه مي گفت 

  )كتاب ٣٣ص ".( را سركوفته دار و در اظھار و اشتھار و رونق دين ايشان مكوش بنده بشنو و تاژيكان 

) جانشین اوگتاي(ھم كه با كیاست مادرش ، پس از سلطنت كوتاه گیوك خان ) نوه چنگیز از پسرش تولوي(منگوقاآن 

وران كوتاه گرچه در د. توانست به سلطنت برسد ، سیاست متعادلي در مورد مذاھب ديگر خصوصا اسالم داشت

به دلیل سیاست ھاي ضد اسالمي او و وزيرش جنیقاي مسیحي ، به مسلمانان ) دو و نیم سال( سلطنت گیوك 

براي جذب . سخت گذشت ولي منگوقاآن ، با اينكه مادرش مسیحي بود ، سیاست ھاي گیوك را كنار گذاشت

، روحانیان ھمه مذاھب را از پرداخت مالیات مسلمانان تالش زيادي كرد و ضمن اعطاي آزادي مذھبي زيادي به مردم 

  . معاف كرد

مادر وي در حمايت از مشايخ و . سیاست مذھبي منگوقاآن ، تحت تاثیر رفتار مادرش ، به نفع مسلمانان تمام شد

روحانیون مسلمان ، تا آنجا پیش رفت كه در شھر بخارا ، مدرسه اي براي شیخ االسالم سیف الدين باخرزي 

  )٣٧و  ٣۶صص. (نخستین مدرسه فعال ديني ، پس از حمالت مغول به اين شھر مي باشد} هك{...ساخت

از اين گذشته با وجود پیامدھاي نابھنجار حمله مغول به ايران و شرق جھان اسالم ، مھاجرت شمار زيادي از 

و فارسي در اين  مسلمانان به چین و مغولستان ، خود عامل مھمي در اشاعه اسالم ، فرھنگ و ادبیات اسالمي

مناطق داشته است ؛ به طوري كه اين فرھنگ و زبان تا به امروز توانسته است خود را در میان تركان ايغوري چین حفظ 

  .كند

افزون بر آن ، محله اي از . در زمان منگوقاان ، در شھر قراقوروم كه پايتخت خانان مغول بود ، دو مسجد وجود داشت 

مانان داشت و شماري از مغوالن كه به اسالم گرويده بودند ، در اين محله زندگي كرده ، يا اين شھر اختصاص  به مسل

سبب برانگیختن مسیحیان و بودايیان بر ضد مسلمانان } با اينكه{از سوي ديگر حضور مسلمانان . رفت و آمد داشتند

یزي كه در نھايت سبب غلبه اسالم در يعني ھمان چ –مي شد ، اما نیروي عظیم مسلمانان و نیز برتري فرھنگي آنان 

صص . (مانع از آن بود كه آنان بتوانند خان ھاي مغول را بر ضد مسلمانان تحريك و بسیج كنند –بخش غربي چین شد 

  )كتاب ٣٨و  ٣٧

عطاملك جويني ھم در مقدمه جھانگشاي خود  در اين باره مي نويسد كه اسالم به شرق و غرب عالم رسیده است و 

يعني مغول به سمت جھان اسالم ، براي نفوذ اسالم به ديار خود آنان بوده " خروج لشكر بیگانه"نكه گويي شگفت آ

  :است ؛ به طوري كه 

بدان سبب ، لواي اسالم افراخته تر شود و شمع دين افروخته تر و آفتاب دين محمدي ، سايه بر دياري افكند كه بوي "

ه بود و آواز تكبیر و اذان ، سمع ايشان را ذوق نداده و جز پاي ناپاك عبده الالت و اسالم ، مشام ايشان را معطر نگردانید

و اكنون چندان مومن موحد روي بدان جانب نھاده است و تا اقصاي ديار مشرق رسیده . العزي ، خاك ايشان را بنسوده 

  )  كتاب  ٣٨ص ..." (و ساكن و متوطن گشته كه از حد حصر و احصا تجاوز نمودست 
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  نقش خواجه نصیر دراسالم آوردن مغوالن و حفظ مواریث تمدن اسالمی 

در میان وزراي دانشمند اين مقطع زماني از تاريخ كشورمان ، خواجه نصیرالدين توسي  نقشي اساسي در حفظ 

  . میراث اسالمي و آشنا ساختن مغوالن با تمدن درخشان اسالمي داشته است

مغوالن شود در ضمن اشتغاالت علمي ، مدتي را ھم به اختیار يا جبر، در خدمت خواجه پیش ازآنكه وارد دستگاه 

پیش از فتح ايران توسط ھوالكو ، منگوقاآن به ھوالكو سفارش كرد كه پس . اسماعیلیان در خراسان و الموت قزوين بود

گر دامنه سرزمیني  شھرت از فتح قلعه ھاي اسرارآمیز اسماعیلیان ، خواجه را پیش او بفرستد ؛ كه اين خود بیان

  .است) قراقوروم(علمي خواجه ، حتي تا مركز مغوالن

مھم ترين نقش سیاسي خواجه نصیرالديني كه شھرت علمي فرامرزي اش ، حتي مغوالن ستیزه گر را به تواضع و 

ا بتواند او تمامي ھمتش را به كار بست ت. خدمت واداشته بود ، پس از ھمراھي اش با ھوالكوخان مغول آغازشد

ازديگر سو ، مغوالن ھم كه از آغاز به نقش دانشمندان . میراث ارزشمند تمدن اسالمي را ازتھاجم مغوالن حفظ كند

مسلمان ايراني براي حل و فصل مشكالتشان خصوصا در زمینه اداري و مملكت داري پي برده بودند ، ازموقعیت پیش 

دلیل ديگر . ود ، سخن او در دربار مغول به تمام معنا پذيرفته مي شد به ھر دلیلي كه ب. آمده ، بھره بسیاري بردند 

موقعیت خاص و برتر او ، آشنايي اش با دانش نجوم بود و چون خان مغول به پیش گويي ھاي نجومي اھمیت فراواني 

تفاده مي كرد مسلما خواجه ھم ازفرصت به دست آمده ، به خوبي اس. مي داد ، احترام زيادي براي خواجه قائل بود 

او پس از فتح بغداد ھم مسئول امور . و البد از اين طريق ھم مي توانست تاثیرو نفوذي عمیق در مغوالن داشته باشد 

اوقاف شد كه با توجه به اھمیت اوقاف و درآمد حاصل از آن و نیز نقش ويژه اي كه دستگاه عظیم اوقاف در اداره مراكز 

در آن زمان تقريبا تمام مدارس ، مخارج خود را . به اھمیت كار خواجه پي برد  آموزشي و عبادي داشت ، مي توان

  . دان باز شد .لذا دست خواجه براي حمايت ازمدارس و استادان و  كتاب. ازمحل اوقاف تامین مي كردند 

شده بود ؛  حتي رصدخانه معروف مراغه ھم كه ازابتكارات جالب خواجه بود ، تبديل به يك مركز علمي بسیار قوي

كتابخانه . چراكه صدھا دانشمند آواره و زندگي پاشیده پس از حمله مغول ، دوباره توانستند در يك مكان گرد ھم بیايند 

جلد كتاب بوده ، ازديگر نمونه ھاي جاذبه علمي اي بوده  ۴٠٠٠٠٠مراغه ھم كه بنا به نقل شماري از مورخان ، داراي 

  .  محفوظ نگاه داشته اند  است كه مسلمانان ايجاد كرده  و

كه زنده بود ، يكسره به فعالیت ھاي علمي اشتغال داشت و طي نزديك به دو  ۶٧٢ذي الحجه سال  ١٨خواجه نصیر تا 

دھه ، حساس ترين نقش را در حمايت از فرھنگ و میراث اسالمي ايفا كرد و حتي پس از رحلت او ، بسیاري از 

  .ين و در سايه نفوذ او در دربار مغول ، به كارھاي علمي ادامه دادند دوستانش در خدمت فرزندش اصیل الد

اعتبار . يكي از ابعاد تاثیر خواجه نصیرالدين توسي بر جامعه اسالمي آن روزگار ، تقويت جايگاه مذھب تشیع بود 

شد تا اين  شخصي خواجه و نیزتالش ھاي علمي و فرھنگي او در حمايت از جوامع شیعي در ايران و عراق ، سبب

البته خواجه و . مذھب بیش ازپیش ، ازحالت اقلیت محدود بیرون آمده و با آزادي بیشتري به فعالیت علمي بپردازد 

تعصب مذھبي نداشتند ؛ چنان كه در حوزه علمي مراغه عالمان زيادي ازاھل سنت رفت و آمد داشتند و } او{دوستان 

  ) .کتاب ۵٩و  ۵٨صص . (در بحث ھاي علمي مشاركت مي كردند

     ..  

مي توان گفت كه اصال وجود دانشمندان و فرھنگ سازاني ھمچون خواجه نصیر و اصحابش كه حافظان كانون ھاي 

علمي و فرھنگي جھان اسالم بودند ، در گرايش مغوالن به سمت علم و فرھنگ يا الاقل درجدايي مغوالن از خرابكاري 
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مقابل بودائیان مغولي و يھوديان و مسیحیاني كه در پي نفوذ در دستگاه  و ھمچنین سخت نگرفتن بر مسلمانان در

  .   مغوالن بودند ، تاثیرغیرقابل انكاري داشته است 

  

  شیعیان و مغوالن 

با سقوط عباسیان ، دامنه نفوذ اسالم سني كاھش يافت و گروه ھاي تونستند آزادانه تر به نشرعقايدخود 

متھم به ھمراھي با مغوالن در ساقط كردن بغداد مي دانستند اما شواھد تاريخي ،  سنیان ھم شیعیان را.بپردازند

به ھر حال پس ازسقوط بغداد ، علماي شیعه و سني بغداد ، به ھر دلیلي . شیعیان را ازاين اتھام تبرئه كرده است 

ساسیت مذھبي ھم تا اندازه زيادي كه بود تصمیم به بازسازي میراث بر باد رفته گرفتند و البته در آن مقطع زماني ، ح

مثال ابن علقمي شیعه مذھب ، در تاسیس دانشگاه مستنصريه كه ويژه مذاھب اربعه سنیان بود ، . از بین رفته بود 

  . مشاركتي فعال داشت كه اين خود نشان از كاھش حساسیت ھاي مذھبي در آن زمان دارد 

ان از ازادي عمل بیشتري برخوردار شدند ؛ چراكه مغوالن ، اساسا در ھر صورت ، در وضع تازه به وجود امده ، شیعی

به ھمین دلیل ، شمار شیعیان بسیار فراوان شد و در عراق ، خصوصا در بغداد ، حله ، . سخت گیري مذھبي نداشتند

  . نجف و كربال ، صاحب نفوذ زيادي شدند

  

  

  نقش ممتاز خاندان جوینی 

عالء الدين "پدر . ايراني است كه در دستگاه مغول ، موقعیتي برجسته داشتندخاندان جويني يكي از خاندان ھاي 

جويني ، صاحب ديوان خراسان و مازندران بودو سمت ھاي مختلف ديگري را ھم " شمس الدين محمد"  و " عطاملك

ملك صاحب عالء الدين عطا. جد چھارم  اين خانواده نیز در خدمت سلطان تكش خوارزمشاه بود. تجربه كرده بود

سال دبیر مخصوص ارغون آقا حاكم مغولي گرجستان و ايران و آسیاي صغیر بود و بعد ھم از  ١٥جھانگشاي جويني ، 

البته ھم او مورد غضب .   سال حاكم بغداد و تمام عراق بود ٢٤به مدت ) اباقا  و  احمد تكودار(جانب پسران ھالكو 

سال وزير اعظم و شخص اول  ٢٢كه مدت  -بر ضد شمس الدين برادرش اباقاخان قرار گرفت و ھم تالش ھاي درباري 

شدت گرفت و نھايتا ھم به قتل برادر توانايش انجامید  ؛ اما شمس  -مملكت و مدير سرزمین ھاي غرب رود جیحون بود

اين برادران ، .الدين در تمام اين مدت كوشید تا فرھنگ اسالمي را از تھاجمات مغوالن بودايي حفظ و ان را تقويت كند

حامي دانشمندان و روحانیون و شاعران بودند و به رغم فشارھاي وارده از ناحیه بدگويان ، با استفاده از قدرت فراوان 

  . خود ، در حفظ میراث ارزشمند باقي مانده ، كوشش كردند

وزراي بزرگ ، جاني تازه به  خالصه دروضع اسف باري كه مغوالن به وجود آورده بودند ، اقدامات تحسین برانگیز اين 

انھا توانستند ضمن عھده دار شدن مشاورت ايلخانان مغول ، آنھا را با . كالبد خسته جھان اسالم بخشید 

ھمین وزرا بودند كه نگذاشتند . دستاوردھاي عظیم فرھنگي و علمي اين عرصه وسیع از جھان ، به خوبي آشنا كنند 

  .دانشمندان و مردمان بي گناه اين سرزمین ھا ، بیش از پیش آلوده شود دستان خانان مغول به خون نخبگان ،

در اين چنین وضعي كه يھوديان و مسیحیان مي كوشیدند تا راه نفوذ بیشتري در دستگاه مغوالن پیدا كنند ، مھم ترين 

در . كلیدي را حفظ كنند مانع پیشرفت مسیحیت ، دبیران و روحانیاني بودند كه سريعا به خود آمدند و كوشیدند كارھاي

شرايطي كه ھمسر و مادر ھوالكوي قدرتمند مغول ، مسیحي نسطوري شده بودند و حاكم مسیحي بغداد ھم ، 

دستور داد  مسیحي اي را كه به تازگي اسالم اورده بود در رود دجله بیندازند و با اين چنین اقدامي بزرگترين توھین ھا 
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حتي خواجه نصیر . ، مسلمانان ھم براي دعوت كردن مغوالن به اسالم تالش كردند  را نسبت به مسلمانان روا داشتند

برد كه اين عمل در آن روزگار، خود باعث دلگرمي فراوان مسلمانان ) ع(، ھوالكو را به زيارت مرقد مطھر امام حسین 

ھم به ھمسري ) قطب الدين(رماناز سوي ديگر دختر سوم اباقاخان ھم  اسالم آورد و به عالوه ، دختر سلطان ك. بود 

البته .در دستگاه ايلخانان مغول را مي گرفت} مغولي{اباقاخان در آمد و ھمه اين ھا جلو پیشرفت مسیحیان و بودايیان 

كه  - در اين میان نمي توان از نیروي ايمان مسلمانان ھم غفلت كرد ؛ چرا كه با وجود عنصر تساھل و مداراي مغولي 

تا  ٦٦٣ايلخان لجوجي مثل اباقاخان ھم بود كه از سال  -جدد جوانه ھاي آسیب ديده اسالم بود خود عامل رويش م

حكومت كرد و با تكیه انگشت تعصب خود بر فرھنگ اجدادي بودايي خود و تاسیس بتخانه ھايي در آذربايجان و  ٦٨٠

يدئولوژي قوي ، غني و مستحكم خصوصا مراغه ، سعي در رواج فرھنگ آبا و اجدادي خود داشت و اگر فرھنگ و ا

  . ايراني و اسالمي  و ايمان قوي مسلمانان نبود ، اسالم نزد اين توفان در ايران آن زمان ، رنگ خود را مي باخت

نكته مھم ديگري كه در اينجا قابل طرح است ، آنكه تجربه تاريخي و استنباط عقل نشان داده است در زماني كه شاه 

ي متفاوت از يكديگر بوده اند ، مسلمانان امكان و آزادي بیشتري براي تبلیغ ، حفظ و تقويت آيین و وزيرداراي مذھب ھا

  . خود داشته اند

به وزارت " صدر جھان"به تخت نشست ، صدرالدين زنجاني را با عنوان ) نوه ھوالكو(زماني كه گیخاتو فرزند اباقاخان

اين اقدام او نويدبخش روي كار آمدن دبیران متعھد و . ضاتي منصوب كردبرگزيد و برادر او قطب الدين را ھم به قاضي الق

از . او به جز وزارت ، فرماندھي بخشي از سپاه را ھم به عھده داشت. مسلمان ايراني و يادآور دوران جويني ھا بود

ال اله اال اهللا محمد رسول "بود و او روي اين پول ھاي كاغذي ، جمله " چاو"ابتكارات او رواج دادن پول كاغذي موسوم به 

  . را نوشته بود" اهللا

  سلطنت غازان خان ، اسالم آوردن او و دوران طاليي ايلخانان مغول 

خالصه پادشاھان اين دودمان و زبده پادشاھان اين "قسمتي از وزارت غازان خان را ھم ، كه به گفته مستوفي  

غازان خان وقتي براي مقابله با  بايدوخان . بوده است ، خواجه رشیدالدين فضل اهللا ھمداني بر عھده داشت" خاندان

ب از سوي صدر جھان مواجه شد و آن ھم اين بود كه حاضر نوه ھوالكو در پي جمع آوري سپاه بود ، با پیشنھادي جال

است در صورت مسلمان شدن غازان خان و قول دادن به حمايت از مسلمانان و نیز برگرداندن اوقاف به حالت نخستین 

آن و برقراري صدقات و پرداخت حقوق كساني كه در گذشته به آنھا پرداخته مي شد ، از او پشتیباني كند ؛ خصوصا 

غازان خان ھم به توصیه وزير خود . ه صدر جھان ، نیروي عظیم اداري و سپاھي ھوادار در سراسر بالد داشتك

خبر مسلمان شدن غازان خان ، موجي از امید را در میان مسلمانان ايران و ديگر . امیرنوروز ، اين شروط را پذيرفت

. ناامیدي بايدوخان از غلبه بر او، پیمان صلح منعقد شدخالصه با حمايت مردم از غازان خان و . مناطق به وجود آورد

و البته به دست يكي از علماي معروف به نام ( روشن است كه اسالم آوردن غازان خان به پیشنھاد صدر جھان

بود كه صلح و جلوگیري از كشتار نیروھاي طرفین را ھم به ) صدرالدين حموي جويني و به توصیه وزير خودش امیرنوروز

  .ال داشت دنب

خراسان به جھت -در نزديكي قوچان-در خبوشان " غازان خان ، پیش از آن بودايي بود و به نوشته رشیدالدين فضل اهللا 

نام - تعصب بودايي خود ، بتخانه ھاي عالي ساخت و اداي واجبات ايشان بر وجھي مي كرد كه تمامت بخشیان

مع ھذا در تفتیش اسرار حق و تحقیق راه صواب ، . ، متعجب ماندند و رھابنه از آن رياضات و مشقات -روحاني بودايیان

  ).كتاب ٩٤و  ٩٣صص ."(مجد عظیم بود

اگر پادشاه جھان پناه، دين اسالم را به ايمان خويش : بنابراين ، او زمینه اسالم آوردن داشت و وقتي امیرنوروز گفت 
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صدرالدين حموي جويني ھم كه . نديشه در خاطر استقوي گرداند، چه شود؟  پاسخ داد كه روزگاري است كه اين ا

مالزم خان بود و خان پیوسته از او در مورد دين اسالم مي پرسید و در مورد دقايق و حقايقش سوال و بحث مي كرد ، 

  :پس از بحث فراوان ، به گفته رشیدالدين فضل اهللا

ابراھیم حمويي با تمامت امرا ، كلمه توحید بگفت  به حضور شیخ زاده صدرالدين ٦٩٤غازان خان در اوايل شعبان سنه "

كردند و به عبادت اشتغال نمودند و جماعت سادات و ائمه و  - شادي ھا- و جمله مسلمان شدند و در آن ماه طوي ھا

و صدقات داد و در باب عمارت مسجد و مدارس و خانقاھات و ابواب البر ، } حقوق{مشايخ را نواخت فرمود و ادرارات 

." م به مبالغت اصدار فرمود، و چون ماه رمضان در آمد ، با جمعي ائمه و مشايخ به طاعت و عبادت مشغول گشتاحكا

  ).كتاب ٩٤ص (

. اسالم آوردن غازان ، جدي بود ؛ چراكه تحقیقي بود و نه از روي تعصبي كه حقوق پیروان ديگر مذاھب را ناديده بگیرد

مردم تبريز، غوغا كردند و بقیه كلیساھا را خراب كردند ، غازان خان غضب  به گونه اي كه سه سال بعد كه شماري از

ھمچنین زماني كه اسالم آورد ، با ھمه عالقه اي كه به بت و بت .كردند} تنبیه{كرد و بعضي فتنه گرھا را سیاست

ه وجود آنھا شرعا در خانه داشت، دستور داد تا ھمه اصنام را شكستند و بتخانه ھا و آتشكده ھا و ديگرمعابد را  ك

  . حتي به اين اكتفا نكردند و اكثر جماعت بخشیان بت پرست را ھم مسلمان كردند.اسالم جايز نیست ، ويران كردند

سال از ورود مغوالن به ايران  ،  ٨٠اين حركت ، يك تحول اساسي و شگرف بود ؛ يعني اينكه پس از گذشت نزديك به 

ھمان طور كه اشاره . ايراني ، ھمگي به اسالم در آمدند - ماناي اسالميضمن مستحیل شدن در فرھنگ غني و 

او قصد مسلمان كردن اجباري . كردم ، رفتار غازان خاني كه تازه به اسالم گرويده بود ، با نوعي تساھل نیز ھمراه بود 

  . به وطنشان برگردندمغوالن را نداشت؛ بنابراين از مغوالني كه بر آيین گذشته خود مانده بودند ، خواست كه 

" شگفت آنكه كار دينداري غازان خان تا به آن حد باال رفت كه به نصیحت علماي اسالم پرداخته ، به آنان مي گفت كه 

خداي ... شما لباس دعوت پوشیده ايد و اين قضیه اي معظم است و اين دعوي با خلق نمي كنید ؛ با خدا مي كنید

  ). كتاب ٩٥ص ".(نكنید تعالي بر ضماير شما مطلع است ، با وي تزوير و تلبیس

به جز خواجه نصیر ، سه . بسیاري از مسلماناني كه در دربار ايلخانان مغول زندگي مي كردند ، شیعه مذھب بودند  

موقعیت اصیل الدين حسن . فرزندش صدرالدين علي و اصیل الدين حسن و فخرالدين احمد ھم در دربار مغوالن بودند 

حضور علماي شیعه باعث شد تا غازان خان پس از . ز ناظر اوقاف ، از ھمه باالتر بودبه عنوان منجم غازان خان و نی

او با آنكه رسما شیعه نشد ولي به نقل خواجه رشیدالدين . گرويدن به اسالم ، به مذھب تشیع ھم عالقه  مند شود

  ).تابك ٩٧ص ".( پیران من ، خدا و مصطفي و مرتضي اند" فضل اهللا ، يك بار تصريح كرد كه 

را زيارت كرد و دستور داد به آنھا توجه ) ع(و امام حسین ) ع(او ھمچنین مراقد مطھر امامان شیعه حضرت علي 

  . حتي در باالي حله در عراق ، نھري ايجاد كرد كه به  نھرغازاني  شھرت يافت. بیشتري نشان دھند 

" خدابنده"كه تازه مسلمان شده بود ، نامش را به پیش تر .  پس از غازان خان ھم برادرش اولجايتو به حكومت رسید 

محمود ( تغییر دادند و در زمان شروع سلطنتش ، محمد اولجايتوخان نامیده شد كه در قیاس با نام  برادرش غازان خان

ايد به خود كار مھم او بناي شھرسلطانیه بود و نیز شھري در نزديكي آن با نام خدابنده كه ب. ، اين نام را برگزيده بودند) 

در محراب اولجايتو ھم كه در مسجد جامع اصفھان است ، تشیع سلطان و وزيرش سعدالدين . او منسوب باشد

ھجري سال شروع  ٧٠٣آمده است و اين بنا مربوط به سال ) ع(ساوجي ھويداست ؛ چراكه در آنجا نام دوازده امام 

  .حكومت اوست
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  )محمد(نفوذ علما در دوره اولجايتو

مان غازان خان ، توجه به علما از سوي ايلخانان مغول دنبال شد و در زمان اولجايتو بیش از پیش شد ؛ به طوري كه از ز

و فضال و ادبا  - شیعه  -الجرم درگاه او پیوسته به زمره علماي رافضي : " مولف سني مذھب تاريخ اولجايتو مي نويسد 

  ).كتاب ١٠٥ص ". (و حكما مملو و محشو بودي

او ھمچون برادرش خود را به . تنھا تفاوت عمده دوران اولجايتو با پیش از آن ، گرايش او به مذھب شیعه بود شايد

. اسالم  مقید نشان مي داد و اطرافیانش ، حتي چند پزشك يھودي اش از جمله نجیب الدوله ھم به اسالم گرويدند

، به تاثیر از علماي حنفي مذھب دربار ، مذھب ) ع( پیش تر گفتیم كه غازان خان برادرش ، به رغم دوستي اھل بیت

حتي محمد اولجايتو ھم در دوره واليتعھدي خود ، بر اين مذھب بود ولي به سلطنت كه رسید ، شیعه . حنفي داشت 

بر يھوديان و ترسايان معین كرد و آنھا را با } حق زيست در پناه اسالم{شد ، آيین ديگر مذاھب را منسوخ و جزيه

كه طي سال ھاي گذشته  - ت مشخصي ، از مسلمانان متمايز كرد كه خود اين حركت ، جلوي نفوذ مسیحیان را عالم

به ھر حال ، خان مغول پس از مشاھده اختالف میان .تا حد زيادي گرفت -در اين دستگاه نفوذ زيادي  كرده بودند  

ز علماي ھمراه او به نام سید تاج الدين آوجي در تالش يكي ا. شافعیان و حنفیان ، درباره مذاھب آنھا به نرديد افتاد 

عالمه . اما سلطان ، نھايتا تحت تاثیر عالمه حلي  به مذھب تشیع گرويد . براي شیعه كردن او به تكاپو افتاده بود

ي شگفت آنكه خود سلطان ھم رساله اي چند صفحه ا. چندين كتاب درباره امامت و اصول دين به نام اولجايتو نوشت

او بعد ھم داليل تشیع خود را ، با استناد به حديث . نوشت و در آن ، داليل روي آوردن خود را به اين مذھب بیان كرد

و به : " غدير و روايات ديگر ارائه كرد و تشیعش به حدي رسید كه مولف سني مذھب تاريخ اولجايتو نوشته است 

اھل بیت و ذريات او تشوق و به ارادتي ھر چه تمام تر و مودت و سلم و } آله و{دوستداري پیغمبر صلي اهللا علیه و 

محبتي ھر چه كامل تر تربیت و اعتصام نموده كه تا اكنون ھیچ پادشاھي مسلمان ، به اين صفت متحلي نبوده و 

  ).كتاب ١١٠ص . "( تعظیم و تبجیل ايشان واجب ندانسته

مه شھرھا خواست كه بر اين مذھب باشند ولي در اين باره او مذھب شیعه را ھم رسمي اعالم كرد و از مردم در ھ

تشیع او حتي تا آنجا رفت كه دستور داد سكه اي با سه سطربزنند كه بر سطور آن ، سه جمله .به زور متوسل نشد 

اين حك شده باشد  ؛  گرچه در برخي از شھرھا با " علي ولي اهللا"و " محمد رسول اهللا"و " اشھد ان ال اله اال اهللا"

گونه اقداماتش مخالفت ھايي ھم كردند و حتي نوه مولوي از قونیه براي بازگرداندن سلطان به تسنن ، به سلطانیه 

البته اين سلطان ھم  كه از ھمراھي عالمه حلي و فرزندش .آمد و دست بر قضا ، سلطان درگذشته بود 

ت و به عنوان نمونه ، خواجه نظام الدين شافعي را فخرالمحققین برخورداربود ، تعصب چنداني در اين گرايش خود نداش

  . عزيز مي داشت ) ٧١٦(ھم كه قاضي القضاتش بود ، ھمچنان تا پايان عمر خود

وزير  و بعد ھم سعدالدين ساوجي وزير ، خواجه رشیدالدين فضل اهللا و تاج الدين " صدر جھان " پس از كشته شدن

رشیدالدين فضل اهللا از زمان غازان خان ، نقش بسیار مھمي . انجام دادندعلي شاه تبريزي  به طور مشترك وزارت را 

او ھم دانشمندي ارجمند و مديري اليق بود كه . در پي ريزي بنیادھاي فرھنگي و تمدني دوره ايلخاني ايفا كرده بود 

ه بود و تالش زيادي كرده طي  سال ھا ، خدمات فراواني به علم و فرھنگ كرده و دانشمنداني را در پناه خود قرار داد

با وجود ھمه اينھا ، او ھم به سرنوشت خیل وزراي اين دوره . بود تا جلو ويرانگري ھاي مغوالن افسار گسیخته را بگیرد

البته سنت وزيركشي كه يكي از خصوصیات اين مقطع زماني از تاريخ ايران { .دچار شد و در اثر توطئه اي به قتل رسید

  } و محتاج به تحقیق ديگري است است ، شايسته تامل
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  نتیجه گیري

بنابر آنچه گفتیم ، مي توان دريافت كه مغوالن به واسطه داشتن تساھل مذھبي و نداشتن برخورد متعصبانه با 

كه از احترام و جايگاه بااليي ھم  نزد  -مذاھب ديگر و ھمچنین تحت تاثیر دانشمندان و وزراي نخبه مسلمان ايراني 

به عالوه  ، استحكام و غناي دين . به دين مبین اسالم و سپس به مذھب ناب شیعه پیوستند  - برخوردار بودند مغوالن 

و فرھنگ مسلمانان ايران ھم  عاملي مھم  بود كه  در مقابل آيین بودايي و ستاره و خرافه پرستي  مغوالن ايستاد و 

يابد ؛ به طوري كه امروز مي بینیم  از فرھنگ و آيین شمني نگذاشت آيین و فرھنگ كم مايه مغولي بر ايرانیان سلطه 

مثل يرلیغ ، اوالغ ، قورق ، ( و بت پرستي مغولي ، خبري نیست و جز مشتي لغات و اصطالحات در زبان فارسي 

له سا ٨٠البته ھمه اين تحوالت بزرگ خصوصا در مغوالن ، فرصتي . چیز ديگري باقي نمانده است...) يیالق ، قشالق و 

  .    مي طلبید

      

  

  


