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مسلمانیِ خوانین مغول بر پایه زمینههای اسالمپذیری ایلخانان
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چكیده
مغوالن پیرو آیین «شمنیسم» بودند و بر پایه اوضاع برآمده از زندگی «خانه به دوشيی»
خود ،از مداراي اعتقادي برخوردار بودند .در یاساي چنگیزي هیچ دینی راجحتر از دیگير
ادیان نبود و بنابراین ،زمینه براي تعامل اعتقيادي مغو هيا بيا مردميان ررمانپذیرشيان
رييراهم آمييد .برتييري ررهنييم و مييدنیّت اسيييمی و شييمار رييراوان مسييامانانی ييه در
اولوسهاي چهارگانه پسران چنگیز میزیسيتند ،راه را بيراي مسيامان شيدن برخيی از
خانان مغو هموار رد و در همت ردن آنان به بهبود اوضاع رعایياي مسيامان تيثییر
گذارد .قامرو ایاخانان اوضاع دیگري داشت و ارزون بر مداراي اعتقادي مغيو  ،رريو و
مداراي آگاهانهتري بر ساوك مسامانان حا م بيود .همچنيین مشيروعیت حوومتهيا و
همگرایی آنان با مردم ،از مسامانی آنان سرچشمه میگررت .در این قاميرو ،زمینيههاي
سیاسی و اقتصادي دیگري رراروي ایاخانان پدید آمد ه آنان را به سوي پذیرش اسيم
شاند .تبیین این زمینهها و شناخت و تحایل عوامل اسييمپذیري ایاخانيان در جامعيه
دینمحور ایرانی ،محور این مقاله است ه بر پایه پاسخ به چگونگی اسيمپذیري خانان
مغو در دیگر اولوسها ،سامان مییابد.
کلیدواژگان
مغوالن ،ایاخانان ،اولوس ،دین ،اسيمپذیري.
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طرح مسئله

مغوالن به بسیاری از سرزمینهای اسالمی یورش بردند .حاکمان مغول نزد مسلمانان
نه تنها بیگانه و نامسلمان که کافر به شمار میرفتند .برتـری حاکمـان مغـول در قلمـرو
اسالمی نه با مبانی نظری حكومت اسالمی همخوانی داشـت و نـه بـا احكـام فقهـی و
زندگی مسلمانان سازگار مینمود .از این روی ،مسـلمانان نـاگزیر حاکمیـت مغـوالن را
پذیرفته بودند و حاکمان مغولی بـه زور شمشـیر و در لـوای یاسـا برتـری خـود را بـر
مسلمانان تحمیل میکردند .بیگانگی و نامسلمانی مغوالن کـه بـا گونـهای از بیاعتنـایی
آنان به احوال و اطوار ساکنان قلمرو اسالمی همراه بود ،افـزون بـر اینكـه قـوم االـ ،
فرهنگ و مدنیتی سنجشناپذیر با شهرنشینی مسلمانان داشـتند و ایـن ویژکـی موجـ
تحملناپذیر شدن سلطه مغوالن میشد .باری ،تسـاهل و مـدارای اعتقـادی مغـوالن تـا
سرزمینهای دینمحور اسالمی فراهم میکرد و شـرو الزم را بـرای مهـار رفتارهـای
ایرمدنی آنان و آشنایی تدریجیشان با دین قوم مغلوب فراهم میآورد .مدارای آگاهانه
زندگی اجتماعی و مدنی مسلمانان و سلوك متسـاهالنه نهفتـه در آموزههـای اسـالمی،
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مسلمانان را به پاسداشت همنوعان خود و مدارا با اوضاع موجود برمیانگیخت و ایـن
خود راه را برای تأثیرگذاری بیشتر مسلمانان در دینپذیری مغوالن هموار میکرد .ایـن
سب

افزون بر مدارای اعتقادی برآمده از ساختار خاص آیـین شـمنی ،اوضـاع زیسـت

صحرانشینی و تأکید یاسای چنگیزی در اندیشه و عمـل مغـوالن ،بـه مسـلمانی خانـان
مغول در گوشه و کنار امپراطوری مغولی انجامید.
اسالمپذیری ایلخانان ،از مهمترین دگرگونیهـای عصـر حاکمیـت مغـول و معلـول
چنین اوضاعی بود .البته با توجه به وضع خـاص و نوپدیـد در قلمـرو حكـومتی آنـان،
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اندازهای از تحملناپذیری چیرگی آنان میکاست؛ زیرا زمینه را برای تعامل با ایشـان در

مسلمانیشان رنگ و رویی به خود گرفت که در سنجش با با اسالمپذیری خانان مغـول
در دیگر اولوسها ،به اسباب و زمینههای دیگری منسـوب میشـد و پیآمـدهای دائـم
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مغوالن ساکن در قلمرو آنان نیانجامید و جز اولوس جوجی در برههای از مان ،اسالمپذیری
ایشان ،در سیاست داخلی و خارجیشان تنها اندکی تأثیر گذارد .مسلمانی ایلخانان از زمـان
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دیگری داشت .مسلمانی خانان مغول در دیگر اولوسها ،به مسلمان شدن شمار فـراوان

اازانخان با اسالمپذیری گسـترده مغـوالن سـاکن در ایـران همـراه بـود کـه بـه همگرایـی
مسلمانان و حكومت مغولی در حل مشكالت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی انجامید.
این مقاله زمینهها و احوال اسالمپذیری ایلخانان را با توجـه بـه چگـونگی مسـلمانی
خانان مغول در دیگر اولوسها ،بر پایه روش توصیفی ـ تحلیلـی برمیرسـد .برخـی از
پرسشهای این پژوهش چنینند:
 .1کدام عوامل سیاسی و اقتصادی در قلمرو ایلخانان در اسالمپذیری ایشان تأثیر گذارد؟
 .3دولتمردان و بزرگان مسلمان در اسالمپذیری ایلخانان چه سهمی داشتند؟
تأثیر مسلمانان در مغوالن

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

 .2مدارای اعتقادی مغوالن در مسلمانی خانان مغول تأثیرگذار بود؟

از آااز قدرتگیری چنگیز ،مسلمانان بنـابر ضـرورتهای اقتصـادی و سیاسـی نـزد

«جعفر» که از یاران چنگیز بود و چنگیز او را به رسالت نـزد «آلتونخـان» حـاکم چـین
شمالی فرستاد (جوزجانی )100 ،یا «حسن» نـامی کـه در جایگـاه تـاجری بـزرن نـزد
چنگیز منزلتی داشت (جوینی )67 /1 ،یا محمود خوارزمی ،محمـد بخـارایی و یوسـ
کنكای اتراری که چنگیز آنان را برای برقراری مناسبات تجـاری و شـاید سیاسـی ،نـزد
خوارزمشاه فرستاد (جوزجانی ،)103 ،نمودهایی از جایگاه مقبول مسلمانان نزد مغـوالن
بــود؛ چنانکــه پ ـ

از فتوحــات ،حكومــت منــاط راهبــردی (اســتراتژی ) ختــای و

ماوراءالنهر به محمود خوارزمی (یلواج) و پسرش مسعود واگذار شد (جـوینی.)84 /1 ،
بر کنار از عملکرد مغول هنگام یورش به شـهرهای مسلماننشـین کـه آن را بخشـی از
ناچاریهای جنگی میتوان دانست نه برآمـده از سـوگیریهای اعتقـادی ،مسـلمانان در
عهد «قاآنها» نیز از جایگاه خوبی برخوردار بودند؛ چنانکه بر پایـه اوضـاع موجـود در
هر ی
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اهتمام بیشتر آنان به کار و بار مسلمانان فـراهم میکـرد .مـاجرای مسـلمانی همچـون
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فرمانروای مغول جایگاه مهمی داشتند و مدارای اعتقادی مغوالن نیز زمینـههایی بـرای

از اولوسهای چهارگانه امپراطوری مغولی ،نمودهایی از اسالمپذیری برخـی از

جانشین چنگیز ،با مسلمانان به نیكی رفتار میکرد و مسلمانان در عهد قاآنی او ،جایگاه
شایستهای داشـتند (خوانـدمیر365-364 /3 ،؛ سـیفی هـروی133-131 ،؛ شـبانكارهای،
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سران مغول گزارش شـده اسـت« .اوکتـای قـاآن» ( 39-626ق 1228-41/م) نخسـتین

247؛ جوزجانی153-152 /2 ،؛ جوینی .)79 /2 ،187 ،162 ،190-185 ،84 /1 ،اوضـاع
در دوره نیابت «توراکینا خاتون» بیوه اوکتای نیز به سود مسلمانان بود و توراکینا بر اثـر
رهنمودهای فاطمه خاتون که از سادات خراسان بود ،به ساماندهی کار مسلمانان بسـی
همت میگماشت .عبدالرحمان تاجر ،در ایـن زمـان بـه منصـ

وزارت دسـت یافـت،
خراسـان و

شرفالدین خوارزمی برآمد و در خدمت امیر اراون نامزد حكومت ممال

مازندران شد ،دیوان کتابت و انشا نیز در دست مسلمانانی همچون امیر عمادالدین بـود
و نامهها را به خط و زبان فارسی مینوشـتند( .جـوینی241 /2 ،200-199 /1 ،؛ بیـانی،
 )72در زمان «گیوك» ( 646 -48ق 1248 -50/م).
همچنین با توجه به گرایش وی بـه مسـیحیت و نفـوس مسـیحیان مقتـدری همچـون
«قداق» و «چینقای» در دربار او و تالشهایی که بر ضـد مسـلمانان صـورت میگرفـت
خویش بر پایه مدارای دینی رفتار می کرد و بنابر گزارش شبانكارهای «هر چند مایل بـه
دین عیسوی بود ،ولی در تقویت دین محمـدی تقصـیر نكـردی» (شـبانكارهای.)255 ،
مسلمانانی مانند محمود یلواج ،پسرش مسعود و فخرالدین بهشـتی در عهـد وی نیـز از
نفوس فراوانی در دربار او برخوردار بودند و به گزارش جوینی« ،هیچ ک

را جـز اینهـا
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در دربار او راه نبود»( .جـوینی« .)245 /2 ،منگـو قـاآن» ( 57ـ  649ق 1247 -59/م).
جوینی در توصی

رفتار منگو با مسلمانان گزارش میکند که «از تمام طوایـ

و ملـل،

اهل اسالم را زیادت اِکرام و احترام بود و صِالت و صَدقات در ح ایشـان شـاملتر و
ح ایشان بزرنتر» (جوینی )79 /3 ،قوبیالی ( 93-658ق 1259-295/م) .او بـر پایـه
مدارای اعتقادی رفتار میکرد و با ی ساننگری درباره پیروان ادیان و عقاید مختل  ،به
مسلمانان بیش از دیگران میپرداخت .به گزارش برخی از منابع ،قرآن را در دوران او به
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(ابنعبری333 ،؛ جوینی214 /1 ،؛ میرخوانـد ،قسـم  ،)870 /5گیـوك همچـون سـل

مغولی ترجمه کردند (ابنعبری338 ،؛ میرخواند ،قسم  )881 /5و فرمانی صادر شد کـه
اگر کسی درباره مسلمانان سعایت کند ،به یاسا میرسد( .میرخواند ،قسم .)881 /5
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سیاح مغربی از عزت و احترام و مساجد و مراکز خاص مسلمانان در شهرهای مختلـ
چین یاد میکند (ابنبطوطه .)298 ،294 /2 ،گزارشهای پیشگفته بـر اعتبـار و منزلـت
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جایگاه مسلمانان در چین تا هنگام سفر ابنبطوطه بدانجا ،برجسته بوده اسـت .ایـن

شایسته مسلمانان نزد چنگیز و جانشینان او در مرکز سیاسی امپراطـوری مغـول داللـت
میکند .بیگمان ،مـدارای اعتقـادی مغـوالن ،تجربـه مسـلمانان در کارهـای تجـاری و
اقتصادی و نیازهای اداری و اجرایی مغوالن و واگذاری برخـی از مناصـ

بـه رعایـای

مسلمان ،در پیدایی این جایگاه تأثیرگذار بوده است.
اسالمپذیری مغوالن در «اولوسهای اربعه»

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

افزون بر مسلمانی ایلخانان بـر اثـر اوضـاع و احـوال خـاص خـود کـه پیآمـدهای
گستردهای داشت ،نمونههایی از اسالمپذیری سران مغول در دیگـر قلمروهـای مغـولی
گزارش شده است .این نمونههای اسـالمپذیری کـه بیشتـر در شخصـیتهای مغـولی
محدود بود و به اسالمپذیری گسترده مغوالن یا چیرگی حكومـت اسـالمی بـر منـاط

نمیانجامید ،از تأثیرگذاری فرهنگ و مدنیت اسالمی و مدارای اعتقادی مغوالن در ایـن

اولوس جغتای بالد ترکستان را از حد ختـای تـا مـاوراءالنهر و حـدود جیحـون (از
حدود بالد اویغور تـا سـمرقند و بخـارا) در برمیگرفـت (جـوینی )31 /1 ،جغتـای در
اجرای مفاد یاسا به سختگیری معروف بود« :یاساهای باری
تكلی

که بر امثال مردم تازی ،

ما الیطاق بودی دادی» و مسـلمانان را بـه خـوردن مـردار وامیداشـت (همـان،

 ،)227اما او نیز برای اداره اولوس خود به افراد کـاردان نیـاز داشـت و از همـین روی،
پیشههای مهمی را به مسلمانان واگذار کرد .برای نمونه« ،حَبَش عمیـد» منصـ

وزارت

را بر عهده داشت (همان .)228 ،خاندان یلـواج پـدر و پسـر ،بـر قلمـرو مسلماننشـین
اولوس جغتای حكم میراندند و در رعایـت حـال مسـلمانان و تعـدیل رفتـار مغـوالن
درباره آنان ،تأثیرگذار بودند .افزون بر تأثیر این افراد بانفوس ،عامـل دیگـر اسـالمپذیری
برخی از سران اولوس جغتای و اوکتای ،شمار فراوان مسلمانان قلمرو ایشان بود که بـر

مسلمانیِ خوانین مغول بر پایه زمینههای اسالمپذیری ایلخانان

ایلخانان ،به برخی از این نمونهها اشاره میشود.

مهم فرهنگ و مدنیت اسالمی به شمار میرفت و زنـدگی تجـاری پـر رونقـی داشـت،
آشنایی مغوالن با اسالم و مسلمانی ،پدیدهای اریـ

نمینمایـد .حاصـل ایـن اوضـاع،
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پایه فقه و مبانی اسالمی میزیستند .بهویژه با توجه به اینكـه مـاوراءالنهر از پایگاههـای
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زمینه ،حكایت میکند .از ایـن روی ،پـیش از طـرح چگـونگی و چرایـی اسـالمپذیری

مسلمان شدن برخی از خانزادگان مغول بود .مانند «قرا هوالکو بن ماتیكان» نوه جغتای
که پ

از مسلمان شدنش ،خود را «احمد» نامید (بیـانی .)227 ،وی را منگـو قـاآن بـه

فرمانروایی اولوس جغتای گمارده بود ،اما او در نیمه راه درگذشت و خاتونش «ارانه»
(اورقنه) ساماندهی ایل و اولوس او را به دست گرفت (جـوینی230 /1 ،؛ رشـیدالدین
فضل اهلل .)539 /1 ،ارانه خـاتون در پـی مـرن همسـرش بـه نیابـت از پسـر خـویش
«مبارکشاه»« ،تاج خانی بر سر نهاد و به رعایت حال مسلمانان پرداخت و ایل و اولـوس
را استمالت داد» (خواندمیر.)81 /3 ،
وصّاف نیز از میل و رابت این خاتون به مسلمانان گـزارش میدهـد (وصـاف-14 ،
 .)15حَبَش عمید که مدتی از مقامش برکنار شده بود ،هنگام نیابت این خاتون همراه بـا
پسرش ناصرالدین دوباره بـر منصـ

وزارت نشسـت« .آلغـو» بـه فرمـان قـوبیالی بـه

گرفت ،اما پ

از مرن او ( 662ق 1264/م) ،همه امیران مبارکشـاه پسـر قراهوالکـو و

ارانه خاتون را بر تخت سلطنت نشاندند (وصـاف16 ،؛ خوانـدمیر .)82 /3 ،مبارکشـاه
ی

سال و اندی حكم راند .او نخسـتین فرمـانروای مسـلمان اولـوس جغتـای بـود و

«پادشاهی مؤمن ،حلـیم و کـمآزار بـود و همـواره مغولهـا را از حیـ

و تعـدی منـع

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

مینمود» (خواندمیر .)82 /3 ،مبارکشاه را خانزاده دیگری بـه نـام «بـراق» از حكومـت
خلع کرد .براق خشونتی ساتی داشـت و دوره فرمـانرواییاش بـا اخـتالف و درگیـری
شدید با «قایدو» فرمانروای آرام و با سیاست اولوس اوکتای ،همـراه بـود .او زمینـهای
بــرای یــورش گســترده بــه قلمــرو شــرقی ایلخانــان فــراهم کــرد ،امــا بــهرام همــه
ماجراجوییهای سیاسیاش ،به مسلمانان میگرایید و در کارهای دینی بـر آنـان سـخت
نمیگرفت .براق در پی شكستش از آباقا و بازگشتش به مـاوراءالنهر کـه عملکردهـای
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فرمانروایی اولوس جوجی منصوب شد و کوتاه زمانی ،حكومـت را از ارانـه خـاتون

قایدو نیز در شكست او بیتأثیر نبود (رشـیدالدین فضـلاهلل ،)764-746 /2 ،در محضـر
روحانیان و ائمه بخارا ،مسلمان شد و خود «محمود» نامید و لق

«ایاثالدین» را برای
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در ماجرای درگیری و مناسبات وی با قایدو نیز بـرادر بـراق بـا نـام «مـومن» دیـده
میشود که با توجه به این نام ،وی را نیز میتوان مسلمان دانست (رشیدالدین فضـلاهلل،
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خود برگزید (وصاف.)75 ،

 )752 /2نام اسالمی «احمد بوری» پسر ماتیكان بنجغتای کـه رشـیدالدین فضـلاهلل بـا
عنوان احمد ااول پسر بوری بن جغتای از او یـاد میکنـد نیـز بـر مسـلمانی او داللـت
میکند (رشیدالدین فضل اهلل760 /2 ،؛ وصاف .)11 ،پ

از مرن قایدو ،حـاکم مقتـدر

اولوس اوکتای که «دووا» ،خانزاده اولوس جغتای با تالش و تـدبیر زمینـههای برتـری
خانزادگان جغتایی را فراهم آورد نیز برخی از جانشینان او مسلمان شدند و یا سـلوك

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

شایستهای را در مناط مسلماننشـین قلمـرو خـویش در پـیش گرفتنـد .بـرای نمونـه،
«تالیكو» 1نوه «بوری بنجغتای» برای مسلمان شدن مغوالن بسـیار کوشـید ،امـا بزرگـان
خاندانش با او مخالفت کردند و پ

از دو سال حكومت کشـته شـد ( 706ق 1308/م)

(گروسه« .)552 ،کبَ » پسر «دووا» از مقتـدرترین خانـان اولـوس جـوجی کـه بـر اثـر
اهتمامش به شهرنشینی و آبادانی ماوراءالنهر و ضرب سكههایی به نام «کبَكی» معـروف

و دادگستر خواندهاند که مسلمانیاش به اسالمپذیری شـمار فراوانـی از مـردم اولـوس
انجامید« ،تَرمَه شیرین» (م  735ق) برادر «کب » بود .تَرمشیرین عنـوان «عالءالـدین» را
برای خودش برگزید و در ده سال حكومتش به مخالفـت بـا یاسـا و تجدیـد شـریعت
اسالمی پرداخت .ابنبطوطه از اقتدار و نفوس مسلمانان در قلمرو وی و البته ناخرسـندی
مغــوالن از سیاســتهای او یــاد میکنــد (ابنبطوطــه .)449-448/1 ،ســرانجام همــین
ناخرسندیها زمینه را برای سقو و قتل وی فراهم آورد (همـان .)451 ،بـه هـر روی،
فرزندانی از نسل دوم و سوم جغتای که در اجرای یاسای چنگیـزی بـا تعصـ

بسـیار

رفتار میکرد و در سنجش با اوکتای ،سـختگیرتر بـود ،اسـالم را پذیرفتنـد و هرچنـد
مسلمانی آنان به اسالمپذیری گسترده رعایای ایشان نیانجامید ،در همگرایی بـا رعایـای
مسلمان قلمرو خویش کوشید.

مسلمانیِ خوانین مغول بر پایه زمینههای اسالمپذیری ایلخانان

از دیگر حاکمان اولوس جغتای که مسلمان شد و منابع تاریخی او را پادشاهی عادل
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بود نیز بهرام مسلمان نشدنش ،با مسلمانان به نیكی رفتار میکرد (همان.)556 ،

خانزادگان اولوس اوکتای نیز بنابر مدارا و مصالح خـویش ،بـا مسـلمانان بـه نیكـی

1. Talikou.
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رفتار میکردند .برای نمون« ،قایدو» که در پی احیای برتری این خاندان بود و بـا تـدبیر

و سیاست ،بر براق خان بلندپرواز اولوس جغتای برتری یافت و قلمرو او را بـه دسـت
گرفت (رشیدالدین فضلاهلل ،)764-746/2 ،سلوك پسندیدهای در برخورد با مسـلمانان
داشت .این خانزاده اوکتایی مسلمان نبود ،اما هرگز شراب و قمیز نمینوشـید و اسـالم
نزد او بر دیگر ادیـان برتـری داشـت و پیوسـته بـا علمـا و حكمـا مصـاحبت میکـرد
(خواندمیر .)72/3 ،اهتمام وی به شهر و شهرنشینی و واگذاری حكومت ماوراءالنهر بـه
مسعود یلواج کـه در پـی ماجراجوییهـای بـراق ،هجـوم سـپاهیان آباقـا بـه منطقـه و
اارتگریهای خانزاگان جغتایی بسیار آسی

دیده بود نیز در احیای جایگاه مسلمانان

تأثیر گذارد (رشیدالدین فضل اهلل767-766/2 ،؛ گروسه .)548 ،برکنـار از اسـالمپذیری
خانان جغتایی و سلوك نرم خانزادگان اولوس اوکتای« ،آننده» از مغوالن حاکم بر چین
و نوه قوبیالی قاآن نیز مسلمان شد .به گزارش حمـداهلل مسـتوفی «در آن ملـ

او در اسـالم آمدنـد» (حمـداهلل مسـتوفی.)588 ،

رشیدالدین که شرح تربیت آننـده در خـانوادهای مسـلمان و چگـونگی اسـالمپذیری و
سعی فراوان او را در گستراندن مسلمانی گزارش میکند ،از تالشهای قاآن و وابستگان
او برای جلوگیری از رواج مسلمانی یاد کرده که البتـه کارهـایش در اینبـاره بینتیجـه
مانده است (رشیدالدین فضل اهلل .)675-673 /1 ،آننده در تالش بـرای کسـ

قـدرت،

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

کامیافت نبود و سرانجام رقیبش «کیشان» او را کشت ( 705ق 1307/م) (گروسه.)495 ،
اولوس جوجی در بردارنده سـرزمینهای کاشـغر تـا حـدود بلغـار (دره علیـای رود
سیحون ،ایالت خوارزم ،دشت قبچاق ،بخشی از روسیه جنوبی ،سیبری اربی ،دامنههای
کوههای اورال و حدود رود دانوب تا مرز بلغار) بود .شبانكارهای اولوس جـوجی را از
«ممال

قبچاق و االنان و روس و بلغارو آن اطراف تمامت تا به سرحد گرج و فرنگ و

تفلی

و آسربایجان» ،متشكل دانسته است (شبانكارهای .)245 ،وضع این قلمرو گسترده
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مسلمانی کرد و اکثر مغـول بـه سـب

اههـار

با وضع دیگر اولوسها متفاوت بود و از آاـاز فتوحـات مغـول گونـهای از اسـتقالل و
برتریخواهی در کار فرمانروایان آن دیده میشد .افزون بر این شمار فراوانـی مسـلمان
54

و جانشین جوجی آیین شمنی داشت و «...تابع هیچ دین و ملـت نبـود» (خوانـدمیر/3 ،
 ، )75اما بر پایه مـدارای اعتقـادیاش ،بـا مسـلمانان بـه رفـ و نرمـی رفتـار میکـرد.
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در برخی از مناط این قلمرو میزیستند و فرهنگ اسالمی بر آن حاکم بود« .باتو» پسـر

مسلمانان در عهد وی در اجرای اعمال و سنن دینی خود آزاد بودند و در جنگی که در
جبهه اروپا داشت از مسلمانان سپاهش خواست که برای پیروزی او دعا کنند (جـوینی،
226 /1؛ جوزجانی )176 /2 ،و افزون بر این برای نفوس در ایران و استوار کردن پایگـاه
جوجیان در این سرزمین ،از دولتمردان مسلمانی همچون نجمالدین علی جیالبـادی و
شرفالدین خوارزمی بهره میگرفت (همـان .)223 ،251-250 ،تالشهـای بـاتو بـرای

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

نفوس در مناط شرقی ایران که برای نمونه ،مسـلمانانی همچـون مجدالـدین کـالیونی و
پسرش شم الدین را به نزدیكی با او فـرا میخوانـد (سـیفی هـروی )128-127 ،نیـز
مستلزم مناسبات نیكویی با مسلمانان بود .اگر گزارشهای جوزجانی دربـاره چگـونگی
اسالمپذیری برکای و سیاستهای اسالمی وی مبالغهآمیز نباشد ،او پیش از رسیدنش به
حكومت مسلمان شد .جوزجانی از سیهزار مسلمان در لشكریان برکای یـاد میکنـد و
میبریدند (جوزجانی .)215-213/2 ،چنین گزارشـی در اثـر جـوینی نیـز آمـده اسـت
سلطنت رسیدنش ( 652ق 1254/م) و از اههار شادمانیاش درباره سیاستهای اسالمی
خویش ،همخوانی دارد (جوزجـانی .)213 /2 ،افـزون بـر اخـتالف برکـای و هوالکـو،
«برکای» از رفتار هوالکو با خلیفه بغداد به سختی انتقاد کرد و خود را پشتیبان اسـالم و
مسلمانی خواند (رشیدالدین فضل اهلل.)731 /2 ،
برکای از هنگام فتح بغداد ،بر پایه بدرفتاریهای هوالکـو بـا سـران لشـكری اردوی
زرین که در سپاه هوالکو بودند ،به سپاهیان خود پیام فرسـتاد کـه لشـكریان هوالکـو را
ترك کنند و به قلمرو ممالی

بپیوندند یا به هر طری ممكن ،به دشت قبچاق بازگردنـد

(مقریزی /1 ،قسم  .)474-473 /2ایـن سیاسـت کـه بـا توجـه بـه مسـلمانی حاکمـان
قلمروهای مملوکان و جوجیها اجرا میشد ،از نخستین تالشهای زمینهسـاز نزدیكـی
دو حكومت به شمار میرود .این تالشها اندك زمانی پ

مسلمانیِ خوانین مغول بر پایه زمینههای اسالمپذیری ایلخانان

(جوینی )38 /3 ،و با گزارش برکای دربـاره مكاتبـه او بـا خلیفـه عباسـی از زمـان بـه
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اینكه در قوریلتای قاآنی منگو به احترام وی حیوانات را بر وجه شـریعت اسـالمی سـر

از این ،به مناسبات گسترده

(ابنکثیر .)252 /13 ،برکه مسـلمان ،از سـر اعتقـاد یـا بـه انگیـزه بهرهگیـری از منـافع،
سیاستهای اسالمی خویش را گستراند و بـا بـه کـارگیری صاح منصـبان مسـلمان و
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سیاسی ـ اقتصادی میان آن دو انجامید که پیآمدش دشمنی با ایلخانـان نامسـلمان بـود

گردآوری علما و اندیشهورزان مسلمان در قلمرو خویش ،کوشید که پایگاه مسلمانان را
استوار کند .مسلمانی او ،اسالمپذیری شخصـیتی مغـولی بـود کـه بـا توجـه بـه پایگـاه
مستحكمتر مسلمانان در بخشی از قلمرو او ،آثار برجستهتری داشت؛ زیرا مسلمانی وی
به معنای تكوین پدیده دنبالهدار اسالمپذیری نبود؛ چنانکه جانشـین بیواسـط وی نیـز
مسلمان نبود« .منگو تیمور» ( 665 -679ق 1267 -1281/م) با ممالی

پیونـد نیكـویی

داشت و سیاست آنان بر ضد ایلخانان ،با ی دیگر همآهنگـی بـود (نـویری-362 /27 ،
 ،)364اما این همآهنگی برای جل

منافع سیاسی صورت میگرفت نه منافع اعتقادی.

تدان منگو بنطواان بنباتو» ( 86-679ق 1281-1288/م) فرمانرَوای بعدی اولوس
جوجی نیز مسلمان بود و از پیروان متصوفه به شمار میرفت (مورگان ،)174 ،اما اسالم
او نیز شخصی بود و حتی در سنجش با مسلمانی برکه ،منـابع بـه گسـتردگی از آن یـاد
نكردهاند« .تالبغابن طرابـو» ( 686 -90ق 1288 -92/م) و «توقتـای» (طقطـای) (-713
قدرتگیری «اوزب » ( 713 -742ق1312 -1340/م) بار دیگر مسلمانی رواج یافـت و
با حكومـت وی اردوی زریـن ،آشـكارا اسـالم را پـذیرفت (حمـداهلل مسـتوفی.)585 ،
اوزب

به دست شیخ سید عطا ،اسالم آورد و نام «محمد» را برای خود برگزید و بـرای

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

تثبیت پایگاه اسالمی ،با روحانیان نامسلمان (بخشیها و قامان و کشیشها) ،بـه سـختی
رویاروی شد (بیانی .)830 /3 ،ابنبطوطه که در هنگام سلطنت وی به اردوی زرین سفر
کرده از رون اسالم و مسلمانی در آنجا گزارش داده و مدارس و خانقاههـا و مسـاجد
و ...را در آن سامان ستوده است (ابنبطوطه .)432-431 /2 ،از این پ

تـا پایـان عهـد

حاکمیت مغوالن بر منطقه و تا هنگام چیرگی تیمور بر قلمرو آنان ،اسالم دینی بـود کـه
بازماندگان اولوس جوجی آن را پشتیبانی میکردند .رشیدالدین فضلاهلل از پسر یـازدهم
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 690ق1292-1315/م) حاکمــان بعــدی اولــوس جــوجی ،مســلمان نبودنــد ،امــا بــا

جوجی با نام «محمد» یاد میکند که هیچ فرزندی نداشت .با توجه به نـام اسـالمی وی
میتوان او را نیز مسلمان دانست (رشیدالدین فضلاهلل.)519 /1 ،
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اسالمپذیری ایلخانان از مسائل مهم و بحثبرانگیز عصر آنان است کـه از منظرهـای
گوناگون مهم مینمایـد .بـا توجـه بـه پیوسـتگی دیـن و حكومـت در تـاریخ ایـران و
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اسالمپذیری ایلخانان

کارکردهای فرانهـادی دیـن در ایـن جامعـه ،میتـوان مسـلمانی ایلخانـان را مهمتـرین
دگرگونی جامعهشناختی در این دوره بـه شـمار آورد .دیـن و دولـت در ایـران ،پیونـد
استوار و پیوستهای با ی دیگر داشته و بهویژه حكومتها ،کـار خـود را در چـارچوب
اهداف دینی پیش برده و در با استناد به دین ،خواست خـود را تـأمین کردهانـد .رابطـه
مردم و حكومت نیز با اتكا به مقوله دیـن ،قـوام یافتـه و چگـونگی آن را دیـن تعیـین

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

میکرده است .از این دید ،هر دگرگونی در جامعـه ایـران ،در چـارچوب دیـن متصـور
میشود و از منظر دینی پذیرفتنی مینماید .بنابراین ،اهتمام به دین و کارکردهای دینـی،
پیشزمینه هر بحث سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در جامعه ایرانـی بـه شـمار
میرود .با توجه به عملکرد مغوالن در دوران هجومشان به ایران و بیسامانیهای چهل
سالهای که در پی حمله آنان در این کشور پیدا شد و مهمتر از اینها ،نامسلمانی ایلخانان
سیاسی و اقتصادیشان و تعامل و همگرایی آنان با مسلمانان ،مسئلهای مهم مینماید .از
بهرام مسلمانی خانان مغول در دیگر اولوسها ،مسلمانی آنان با اسـالمپذیری گسـترده
مغــوالن مســتقر در ایــران همــراه میشــد .افــزون بــر ایــن ،مســلمانی ایشــان در رونــد
دگرگونیهای قلمرو اسالمی تأثیر میگذارد.
اسالمپذیری ایلخانان در مناسباتشـان بـا ممالیـ  ،روابـط ایشـان بـا مردمـان دیگـر
قلمروهای مغولی ،تـالش بـرای فرسـتادن کاروانهـای زیـارتی بـه حـم و مشـروعیت
بخشیدن به حكومت خویش در دید مسلمانان ،رخ مینمـود و در سیاسـت داخلـی ،در
قال

اصالحات گسترده در زمان اازانخـان ( 694 -703ق 1296 -1305/م) و بهبـود

وضع جامعه و اقتصاد ،هاهر میشد .افزون بر اینها ،عهد مسـلمانی ایلخانـان بـا احیـای
اندیشههای ایرانشهری و استوار شدن بنیادهای هویت ایرانی ،رشد و رونـ تجـارت و

مسلمانیِ خوانین مغول بر پایه زمینههای اسالمپذیری ایلخانان

منظر دیگری ،اسالمپذیری سران مغول در ایران از این ویژگی مهم برخـوردار بـود کـه
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در نیمی از دوره حكومتشان ،تأثیرگذاری دین در مهار رفتار آنان و تعدیل رویکردهای

صناعت ،شهر و شهرسازی و چیزهایی از این دست همراه بود که ایـن پیآمـدها را بـه
خانزادگان و فرمانروایان مغولی در ایران ،دیرتر از دیگر اولوسها مسـلمان شـدند؛
زیرا تا چهل سال پ

از هجوم مغول به ایران ،خانزادهای از خاندان چنگیزی به ایـران
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معنای هموار شدن مناسبات حكومت و رعایا میتوان دانست.

فرستاده نشد و مبهم بودن سرنوشت سیاسی ایران در تقسیمبندی امپراطوری مغولی ،بـه
گونــهای از بیســامانی حــاکمیتی انجامیــد کــه از ســوگیریهای فرهنگــی و اعتقــادی
جلوگیری میکرد .باری ،در همان دوران بیسامانی نیز بر پایـه برتـری فكـر و فرهنـگ
ایرانی ـ اسالمی و نیاز امیران فرستاده مغول به دولتمردان ایرانی و مدارای اعتقادی که
مغوالن بدان ملزَم بودند ،کارگزاران مغول با مسـلمانان بـه شایسـتگی رفتـار میکردنـد؛
چنانکه کسی از آنان به نـام «گورگـوز» مسـلمان شـد .امیـر گورگـوز از هنگـام اعـزام
«چنتمور» به نمایندگی «باتو» فرمانروای اولوس جوجی ،به خراسان فرستاده شده بـود.
او آرامآرام با اندیشه و فرهنگ اسالمی خو گرفت و به گزارش جـوینی «در آخـر عهـد
مسلمان شده بـود» (جـوینی .)242 /2 ،افـزون بـر گرگـوز و تـا پـیش از اسـالمپذیری
«تكودار» نخستین ایلخان مسلمان ،نامهـای دیگـری همچـون «علـی بهـادر« ،»1عبـداهلل
سرتول » و «علی مل » در فهرست مغـوالن پذیرنـدا اسـالم دیـده میشـود .آنـان در
تكودار ،نخستین ایلخان مسلمان بود که پیش از رسیدنش به حكومت ،مسلمان شد و
نام اسالمی «احمد» را برای خـود برگزیـد (وصـاف .)105 ،قـدرتگیری احمـد وامدار
تالش دولتمردان ایرانی بهویژه شم الدین محمد جوینی بود .روی کارآمدن ایلخـانی
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

مسلمان ،جز برتری نیروهای ایرانی بر نیروهای مغول یا برتری اهل قلم بر اهل شمشیر
معنایی نداشت و بسی مهم مینمود .هرچند مسلمانیِ احمد دولت مستعجلی بود ،اما در
آن دوران کوتاه نیز سیاست اسالمی ارزندهای را پـیش گرفـت و در سیاسـت داخلـی و
خـارجی ،گامهـای بلنـدی برداشــت .احمـد تكـودار کـه بــه دسـت شـیخ کمالالــدین
عبدالرحمان مسلمان شد ،تولیت اوقاف و منص

«شـیخ االسـالمی» را بـه وی سـپرد و

سلسله کارهای مملكت را همراه با استقالل تمام ،به شم الدین محمد جوینی واگذارد
و عطا مل

را نیز پ

از آزادیاش از حب  ،به حكومـت بغـداد گمـارد (رشـیدالدین

فضلاهلل788 /2 ،؛ وصاف .)110 ،شیخ عبدالرحمان ش

و روز با تكودار مـالزم بـود و

58

از چیرگی مغول بر بغداد به فرمان هوالکو به شحنگی بغداد منصوب شد و ابنفـوطی

از نیكوکاری و مشارکت او در نمازجمعه و مراسم دینی یاد کرده است (ابنفوطی.)208 ،
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ایلخان با وی «جانبی عظیم داشت و او را بابا میخواند» (رشیدالدین فضلاهلل.)788 /2 ،
 .1علی بهادر پ
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لشكریان آباقا بودند.

سلطان احمد که به متصوفه نیز میگرایید ،مرید کسی از صوفیان به نام «حسن منگلـی»
بود و با وی به سماع میپرداخت (همان .)788 ،حسن منگلـی از سلسـله صـوفیانی بـه
شمار میرفت که افرا گری را در مصرف حشیش مجـاز میدانسـتند و بـدان سـفارش
میکردند .وی به واسطه کمالالدین عبدالرحمان به دربار احمد راه یافته بود و زمینههای
نزدیكی سلطان احمد را با بخشی از جماعت قلندران فراهم آورده بود (لین.)362 ،356 ،

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

سلطان احمد پ

از جلوسش بر منص

ایلخانی ،درباره اجرای قانونهـای اسـالمی

فرمانهایی راند و «آیین ادیان دیگر را منسوخ کرد» (حمداهلل مستوفی .)606 ،همچنـین
در پی برقراری مناسبات مسالمتآمیز با ممالیـ

بـود و در نامـههای خـود بـه سـلطان

مملوك سی الدین قالوون ،خواستار صلح و دوستی و تقویت روابط تجـاری بـا آنـان
شد (وصاف .)116-115 ،او در نامهاش به سلطان مملوك با گرمـی بسـیار از مسـلمانی
 )384-386و توضیح داده است کـه «در ایـن راه (اسـالم) بـا بصـیرت و بینـایی عمـل
مینماید» (همان .)384 ،او در پایانِ نامه گفته است که امید دارد که اگـر عوامـل نفـرت
موضوع دین بوده است با مسلمانی او این عامل از میان برود و میان دو حكومت صـلح
و دوستی برقرار شود .پاسخ قالوون به نامـه احمـد شایسـته نبـود؛ زیـرا بـهرام اینكـه
اسالمپذیری احمد و عملکردهای اسالمی او را ستوده ،خواستار توضیح بیشتر دربـاره
اموری درباره صلح شده و با آوردن آیهای از قرآن یادآوری کرده بود که ایلخـان نبایـد
بابت مسلمانی خویش منتی بگذارد (همان.)389 ،
مكاتبات بعدی احمد با سلطان مملوك نیز بـر اثـر اسـارت و حـب

فرسـتاده او در

دمش  ،به جایی نرسید و استقبال نكردن ممالیكی که در این زمان در اوج قدرت بودنـد
و نمیخواستند حری

را در عرصه سیاسی ـ نظامی به سالح مسلمانی مسلّح ببینند ،بـه

مسلمانیِ خوانین مغول بر پایه زمینههای اسالمپذیری ایلخانان

میکند» (همان« )383 ،اسالم انسان را از گذشته جـدا میکنـد و گذشـته را نیـز جبـران
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خویش و کارهایش برای احیای دین اسالم سخن گفته (وصاف118-113 ،؛ ابنعبـری،

گونهای در حكم شكست سیاست خارجی احمد در جبهه اسالمی بود .اشـراف مغـولی
(وصاف ،)118 ،بر اراون گرد آمدند و بهرام پیروزی نخستینِ احمد بر اراـون ،زمینـه
را برای برتری اراون و پایان دولت مستعجل اسالمی احمـد فـراهم آوردنـد .عمـلکرد
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در داخل نیز که قدرتگیری بزرگان مسلمان و مصالحه با مملوکان به زیانشان مینمـود

سران مغولی همچون امیر بوقا ،امیر طغاجار ،قونغرتای برادر احمد که بـر ضـد او و بـه
سود اراون شورید و ناخشنودی قاآن و ناخشـنودی دیگـر امیـران خواسـتار مناسـبات
خصمانه با ممالی  ،از واکنشهای اشراف مغولی در برابر سیاستهای احمد بود .قـاآن
رفتارهای احمد را خالف عرف میدانست (خوانـدمیر136 /3 ،؛ گروسـه .)606 ،اینكـه
مسلمانیِ احمد تا چه اندازهای در سقو او تأثیر گذارده است ،پاسخ آشكاری ندارد ،اما
روشن است که شخصیت آرام احمد و اینكـه در چـارچوب سیاسـتهای اسـالمی بـه
منافع بزرگان مغولی سخت آسی

میرسـاند ،در نـابودی او بسـیار تـأثیر گـذارد .ایـن

زیادهرویِ احمد و ناکامیهای او در سیاست داخلی و خارجی موج
اسالمپذیری مغوالن در ایران تا ی

شـد کـه جریـان

دهه به تأخیر بیافتد و تا زمان ایلخانیِ اازان ،زمین

شایستهای نیابد.
مغولهای بیگانه و مهار رفتارهای ایر مدنی آنان به شمار میرفت .بزرگان مسـلمان بـا
بهرهگیری از این تجربه ،در مسلمان کردن اازان بسیار کوشیدند .اازانخـان شخصـیت
مقتدری داشت و در سایه حمایت پدربزرگش آباقا و پدرش اراـون بـا علـوم و فنـون
مختل

آشنا شد و در امور اعتقادی نیز فرد آگاهی بود( .رشیدالدین فضـلاهلل،846 /2 ،

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

 .)970افزون بر این ،در زمان مناسبی او را به مسلمانی فراخواندند و اسـالمپذیری او را
از سب های قدرتگیریاش برشـمردند .بـر پایـه گـزارش خواجـه رشـید ،اازانخـان
پیشنهاد امیر نوروز را درباره مسلمان شدنش و پ

از این ،برخورداریاش از حمایـت

مسلمانان با رابت پذیرفت و چنین پاسخ داد« :روزگاری است که این اندیشه در خاطر
[او] است» (همان .)896 ،پیوستن صدرالدین زنجانی به اازان به شر تقویت اسـالم و
تعهد درباره همراه کردن امیر طغاجار با خویش نیز در گرایش اازان به مسـلمان شـدن
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اسالمپذیری احمد تجربه ناموفقی بود ،اما حاصل تالش مسـلمانان بـرای مقابلـه بـا

تأثیرگذار بود (وصاف322 ،؛ خواندمیر .)145-144 /3 ،بر اثر تشوی و حمایت بزرگان
مسلمان ،اازانخان شعبان  1296( 694م) در الر دماوند اسل کرد و جامه نو پوشـید و
60

پیروی از وی ،مسلمان شدند (رشیدالدین فضلاهلل )903 /2 ،اازان نام اسالمی «محمود»
را بر خود نهاد و برای سادات و ائمه و مشایخ و بزرگان دینی ،مقـرّری تعیـین کـرد .او
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به دست شیخ صدرالدین ابراهیم حمـوی اسـالم آورد و امیـران و لشـكریان او نیـز بـه

پ

از قدرتگیریاش؛ هنگامی که بر تخت سلطنت نشسـت (سیالحجـه 1296 / 694

م) ،اسالم را دین رسمی خواند و در مسجد جامع تبریز نماز گـزارد (ابنفـوطی.)291 ،
اازان برای اسالمی کردن جامعه و حكومتش ،به کارهایی دسـت زد .بـرای نمونـه ،بـه
ویران کردن معابد بودایی و کلیساها و کنیسـههای سراسـر قلمـرو ایلخـانی فرمـان داد
(شــبانكارهای268 ،؛ وصــاف325-324 ،؛ حمــداهلل مســتوفی602 ،؛ ابنفــوطی291 ،؛
اسالمپذیری گسترده مغوالن همراه بود؛ یعنی گروه عظیم مغوالن پ

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

رشــیدالدین فضــلاهلل984 ،914 ،903 /2 ،؛ خوانــدمیر .)145 /3 ،مســلمانیِ اــازان بــا
از این ،به جبر یـا

اختیــار اســالم میآوردنــد (رشــیدالدین فضــلاهلل900 /2 ،؛ حمــداهلل مســتوفی602 ،؛
خواندمیر .)145 /3 ،اازان به مذه

اهلسنت درآمده بود و بر پایه بر فقه حنفی رفتـار

میکرد ،اما رفتارش با شیعیان متساهالنه و نیكو بود و کارهای ارزندهای در پشـتیبانی از
1056 ،984 ،994 /2؛ شبانكارهای268 ،؛ کاشانی.)92-90 ،

 ،)441-447 /2اما همـه مورخـان و پژوهنـدگان در اینبـاره بـا یـ دیگر متفقنـد کـه
مسلمانی او دوره جدیدی را در تاریخ عهد ایلخانان پدید آورد .حتی به مسلمانی اازان
از منظر بر پایه نظریه هزارهگرایی میتوان نگرست .تعبیر اسالمیتر این نظریـه« ،مجـدّد
رأس المائه» است؛ یعنی اینكه در هر صد سال ی

منجی ههور میکند و زمینه را برای

احیای فكر و فرهنگ اسالمی و تحق خواست اعضای جامعه فراهم میآورد .مسلمانی
وی (سالهای پایانی قرن هفتم) در پی کمابیش هشتاد سال چیرگـی مغـوالن نامسـلمان
محق شد و به گونهای ،تجدید میثاق با خواست اسـالمخواهانه جامعـه ایرانـی بـود و
برتری فرهنگ و شریعت اسالمی را بر کردار مغولی و یاسای چنگیزی نشان داد .شـاید
بر همین اساس رشیدالدین در آااز داستان چنگیزخان چنین آورده است:
 ...به هر قرنی ،صاح قرانی عظیم شوکت ،مهیـ

مسلمانیِ خوانین مغول بر پایه زمینههای اسالمپذیری ایلخانان

درباره انگیزه اسالمپذیریِ اازان اختالفهایی در کار است (کاشانی85-83 ،؛ بیـانی،
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شیعیان امامی سامان داد (برای نمونه ر.ك :ابنفوطی229 ،297 ،؛ رشـیدالدین فضـلاهلل،

صـولت ،مخصـوص بـه

ازالت آن زلل برخیزد و در تمهید ارکان آن بنیان و تشـیید مبـانی آن معـانی
سعیی باقصی الغابه و جدی به اَبلغ النهایـه نمایـد و عرصـه ممالـ

را کـه

61

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1392.1.11.3.9

تأیید آسمانی و مشرف به خلعت نافذ فرمـانی ،جهـت ازاحـت آن خلـل و

عرضه مهال

گشته باشد ،از انحـاس و ارجـاس اربـاب شـرور و اصـحاب

ارور پاك گرداند و ابار فتنه و فساد هر مفسـد و عیـار بـه زخـم شمشـیر
آبدار از روی روزگار بنشاند (رشیدالدین فضل اهلل.)213 /1 ،

مسلمانی اازان و اصـالحات و کارهـای فراگیـر او بـرای آبـادانی و احیـای اقتصـاد
کشاورزی و شهری و بهبود حال رعایا ،دگرگونی بزرگـی در جامعـه آن روزگـار پدیـد
آورد؛ چنانکه جامعه مغولزده ایران را بـه سـمت صـلح و ثبـات بـرد .ایـن مسـلمانی،
پیوندی میان مردم و حكومت بست و گونهای از همگرایی میان ایرانیان و مغوالن پدیـد
آورد .مسلمانی اازان و مغوالن ساکن ایران نه تنها برای مسلمانان نویـدبخش بـود کـه
برای حكومت رو به زوال ایلخانان نقط عطفی به شمار میرفت و بنیادهـای حكومـت
آنان را استوار میکرد .مسلمانی اازان و شـیوه حكومـتداری او ،راهـی را پـیش روی
استمرارش بكوشند تا زمینههای احیای دین و دولت به سب

ایرانی ـ اسـالمی فـراهم

آید .این ایلخانان میکوشیدند که در سیاست خارجی نیز رویکردهای اسالمی را پـیش
گیرند و راه تعامل را با مسلمانان دیگر مناط اسالمی و صلح و سازش با حكومتهای
این مناط هموار کنند.
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

اسالمپذیری ایلخانان از دوره ایلخانیِ اازان به پدیدهای گسترده و مؤثر بدل شد ،اما
خود فرآیندی بود که از زمینههای کارآمد و متعامـل فرهنـگ ایرانـی ـ اسـالمی ،تـأثیر
میپذیرفت .تالش و تأثیرگـذار شخصـیتهای بـزرن مسـلمان ،مالحظـات سیاسـی و
نظامی ،ضرورتهای اقتصادی ،مدارایِ اعتقادی مغـوالن و البتـه شخصـیت عمـلگرا و
واقعگرای اازان نیز در اینبـاره تـأثیر گـذارد .از ایـن روی ،اشـاره بـه ایـن زمینـههای
تأثیرگذار در اسالمپذیری ایلخانان ـ بر پایه برداشـتهای نویسـنده کـه گمـان مـیرود
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ایلخانان پ

از وی نهاد تا در پرتـو آن اسـالمپذیری را راهبـردی کارآمـد بداننـد و در

خوانش متفاوتی را با برداشتهای توصیفی محض در برداشته باشـد ـ زمینـه را بـرای
فهم بهتر موضوع فراهم میآورد.1
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اسالمپذیری ایلخانان در پرتو اف گفتمانی عهد ایلخانی معطوف است ،اما تفسـیر فهـم چگـونگی و
چرایی موضوع است که در پرتو اف گفتمانی زمان حال در قال

برداشت و تحلیل محقـ امـروزی
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 .1تبیین با تفسیر در این برداشـت متفـاوت اسـت .تبیـین بـه تـالش بـرای فهـم چگـونگی و چرایـی

زمینههای اسالمپذیری ایلخانان
 .1رفق و مدارای اسالمی و همگرایی بزرگان مسلمان

اســالم دیــن صــلح و سِـلم اســت و گونــهای از جهــاننگری و انســانمحوری را در
آموزههای خود دارد و بر کنار از محدودیتهای نژادی ،قومی ،زبانی و ،...با مخاطبانش
سخن میگوید (دربـاره رِفـ و مـدارای اسـالمی و تـأثیر آن در وجـوه عملـی حیـات
مسلمانان ،ر.ك :کرمر .)110-109 ،45 ،جـز منازعـات مـذهبی و فرقـهای و اختالفـات

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

سیاسی که در بسیاری از ایام تاریخی مانع همگرایی مسلمانان و تجلی کامل ویژگیهای
مثبت این دین شده است ،واکنشهای مسلمانان ساکن ایران در برابر هجـوم مغـوالن و
بیسامانیهای پ

از آن و عمـلکرد آنـان در عهـد نامسـلمانی ایلخانـان ،از افتـراق و

اختالف به دور بود .برخی از گزارشهای تاریخی ،خلیفه عباسی را در هجوم مغول بـه
قلمرو خوارزمشاهی مقصر میدانند (ابناثیر )440 /12 ،یا در ماجرای نـابودی خالفـت

گروههای شیعه و سنی ،بیگانگی و نامسلمانی قوم اال

را برنمیتافتند .بزرگان شیعه و

سنی که با ایلخانان همکاری میکردند ،به ضرورت دفاع از ارزشهای اسـالمی و سـعی
در مهار و تعدیل رفتار مغوالن بر پایه سلوکی متساهالنه باور داشتند و در بهبود اوضاع
میکوشیدند .نیاز مغوالن به نیروهای مسلمان برای اداره امور قلمرو خـویش و اسـتقبال
صاح منصبان مسلمان از این فرصـت و تـأثیر فـراوان خانـدان جـوینی و نصـیرالدین
طوسی و فرزندانش و شخصیتهایی همچون صـدرالدین خالـدی زنجـانی بـا حَـزم و
مدارای بسیار ،بر پایه همان مدارای موجود در ایدئولوژی اسالمی تبیینپذیر است .اینكه
بهرام دوران پیش از مغول گزارشی درباره نزاعهای شیعیان و اهلسنت یا فرَق مختل
اهلسنت در شهرهای قلمرو ایلخانی در سراسر دوره نامسلمانی ایلخانان دیده نمیشود
و اینكه مناسبات مسالمتآمیزی میان بزرگانی چـون خواجـه نصـیر و خانـدان جـوینی

مسلمانیِ خوانین مغول بر پایه زمینههای اسالمپذیری ایلخانان

 ،)121اما توده مسلمانان (شیعه و سنی) در برابر مغول به ی سان واکنش نشان دادند و
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عباسی در عراق به تأثیر برخی از بزرگان شیعه اشاره شده اسـت (ر.ك :حـائری-110 ،

برقرار بوده است ،از ضرورت همگرایی نزد جامعه اسالمی در آن عصر حكایت میکند.

به بررسی زمینهها و علل مسلمانی آنها میپردازد ،ماهیتی تفسیری و البته تبیینی ـ تفسیری دارد.
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نمایان میشود .به هر روی ،سخن درباره اسالمپذیری ایلخانان ماهیت تبیینی دارد و از ایـن روی کـه
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تساهل مقولهای انسانی و راهکاری بود که بر پایـه آن روابـط انسـانها بـا یـ دیگر
تلطی

میشد و زمینه برای بهبود همزیستی مسالمتآمیز فراهم میآمد و این مقولـه در

آموزههای اسالمی ،نشان داشت .از این دید ،تساهل ضرورتی انسانی در خدمت مَدنیت
و پیوند و تعامل اجتماعی بود که به قوام حیات جمعی و اسـتوار شـدن روابـط متقابـل
انسانها با ی دیگر برای تحق هدفها و برنامههای آنـان میانجامیـد وگرنـه ،تـنش و
واگرایی در مناسبات جمعی رخ مینمود .بنابراین ،بزرگان مسلمان از ابزار مدارایِ دینی
بهره بردند تا به مقابله با قوم اال

بپردازند؛ یعنی حضـور آنـان را در کشورشـان تـاب

بیاورند و رفتارشان را بومی و اوضاع را بهینه کنند .آنان از مدارای دینی سود بردند تا بر
کنار از اختالفهای فرقهای ،گونهای از همگرایی میان خودشان پدید آوَرنـد .بیگمـان،
این همگرایی میان بزرگان مسلمان و شكیبایی و ایستادگی جامعه اسالمی بـه پیـروی از
کارآمدتر آن در سنجش با دیگر ادیان فعال در آن عصر ،بسـی تـأثیر گـذارد .مسـلمانیِ
بیشتر رعایای قلمرو ایلخانی نیز موج

میشد که مغوالن ایـن رفـ و مـدارا را بهتـر

درك کنند و دستکم برای تحق خواستههای خودشان ،در همگرایی با این رعایا بكوشند.
 .2مدارای اعتقادی مغوالن

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

تساهل و مدارای اعتقادی مغوالن ،از ویژگیهایی است که منابع تاریخی آن را تأییـد
میکنند .نداشتن تعصـ

دینـی از ویژگیهـای حیـات ایلـی و زنـدگی دور از تكلـ

صحرانشینی و شمنیزم سرچشمه میگرفت .شمنیزم کیش سـازماننیافتهای بـود کـه بـه
همزیستی با پیروان دیگر کیشها تن مـیداد (مورگـان )149 ،و موجـ
مغوالن بیگانه و نامسلمان در جامعـه اسـالمی میشـد .جـوینی در وصـ

چنگیـز بـه

صراحت مینویسد ...« :متقلّد هیچ دین و تابع هیچ ملت نبود »...و «از تعص

و رجحان

ملتی و تفضل بعضـی بـر بعضـی ،مجتنـ

بودسـت( »...جـوینی .)18 /1 ،او در شـرح

گرایش دینی فرزندان و اَحفاد چنگیز که هر ی
چنگیزخان است ،همه طوای

به دین و مذهبی روی آوردهاند ،چنین

بیشتر از اههار تعص

دور باشند و از آنچه یاسـای

را یكـی شناسـند و بـر یـ دیگر فـرق ننهنـد و عـدول

نجویند» (همان .)19 ،دیگر منابع تاریخی نیز تساهل و مدارای جانشینان چنگیز را تأیید
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تصریح میکند ...« :با تقلّد مذاه
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تحمـل کـردن
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بزرگان خود در برابر مغوالن ،در آشنا شـدن تـدریجی مغـوالن بـا اسـالم و زمینـههای

میکنند (برای نمونه ،ر.ك :ابنعبری375 ،؛ کاشانی.)229 ،
ایلخانان نیز همچون دیگـر فرمانروایـان مغـولی و تابعـان یاسـا ،اهـل چشمپوشـی
(ااماض) بودند .پنم ایلخان نامسلمانی که چهار دهه بر ایران حكومت کردند ،ادیـان و
آیینهای مختل

را بر ی دیگر راجح نمیدانستند (رشیدالدین فضلاهلل،743 ،678 /2 ،

823؛ ابنعبری )383 ،و کارگزاران و همه وزیران آنان جز سعدالدوله یهودی ،مسـلمان
بودند .برخی از سختگیریها یا سوگیریها در این زمینه نیز بر اثـر اسـباب سیاسـی و

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

اقتصادی صورت گرفته است .البته مدارای اعتقادی مغوالن آگاهانه نبود و در سنجش با
رف و مدارای بزرگان مسلمان ،ژرفا و انایی نداشت .از اینرو ،مدارای اعتقادی آنان را
میتوان از دو دید سلبی و ایجابی در اسالمپذیریشان مؤثر دانست؛ از دید ایجابی ،آنان
همه ادیان و عقاید را پاس میداشتند و همین ویژگی مثبت موج

میشد که مسلمانان

از مبانی فكری و فرهنگی انیتر بهویژه در حوزه مدارای سیاسی و اجتماعی ،زمینههای
اال

در دست داشته باشند .از دید سلبی ،مدارای اعتقادی مغوالن گونهای از بیاعتنایی

درباره ادیان و عقاید گوناگون در خود داشت که موج
به خودشان واگذارند و در اجرای مناس

میشد صاحبان دیگر باورها را

دینی آنان ،مانعی نتراشند .ایـن بیاعتنـایی یـا

رهاشدگی زمینه درخوری برای مسلمانان فراهم میکرد تـا برتـری خـویش را بـه قـوم
اال

نشان دهند و با حضور در عرصههای عملی و اجرایی ،موف تر بنمایند.
مدارای اعتقادی مغوالن از دید دیگری نیز در اسالمپذیری آنان تأثیر گـذارد .آنـان بـرای

رفع مشكالت سیاسی و اقتصادی خویش که ضرورت همگرایـی بـا رعایـای مسـلمان آنهـا
پدید آورده بود ،بهآسانی به سوی مسلمانان و دیدگاه دینی ایشـان روی آوردنـد .بیگمـان،
اگر مغوالن از تساهل دینی برخـوردار نبودنـد و بـرای نمونـه ،همچـون پیـروان سرسـخت

مسلمانیِ خوانین مغول بر پایه زمینههای اسالمپذیری ایلخانان

کارآمدتری برای آشنا کردن مغوالن با دین خویش و برجسته کردن منافع آن برای قـوم
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بر پایه فزونی آماری خود ،ریشهدارتر بودن اسالم در قلمرو ایلخانی ،برخورداری اسالم

مســیحیت یــا یهودیــت بودنــد ،در مشــكالت اقتصــادی و سیاســی خــود بهآســانی مســلمان
از آن پ  ،مغوالن آرامآرام با فرهنگ و مَدنیت اسالمی آشنا شدند و با بهرهگیری از این دین
مشكالت خود را رفع و سیاست و اقتصاد قلمرو خود را اصالح کردند.
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نمیشدند .همین مدارا و ویژگی مثبت زمینه را برای تعامل مغوالن با مسلمانان فراهم کـرد و

 .3ضرورتهای اقتصادی

یــورش مغــوالن بــه ایــران ،قتــل و اــارت و نــابودی فراوانــی در پــی داشــت و
بیسامانیهای چند دهه پ

از آن که تا هنگام شكلگیری حكومت ایلخانی برقرار بود،

به رکود اقتصادی برخی از مناط مهم ایران انجامید .ایـن اوضـاع در اقتصـاد شـهری و
کشاورزی مناط شرقی ،شمال و شمال شرقی و بخشی از عـراق عَجـم ،مسـتقیم تـأثیر
گذارد .دیگر مناط نیز نامسـتقیم از ایـن عوامـل تـأثیر پذیرفتنـد .پـ

از شـكلگیری

حكومت ایلخانی نیز بهرام فراگیر شدن نظم و امنیت نسـبی در کشـور ،بـهویژه فشـار
سیاستهای مالی آنان و گرایش گریز از مرکز اشرافیت ایلی در اقتصاد و سیاسـت ،بـر
آن عوامل افزود (درباره پیآمدهای یورش مغول و بیسـامانیهای اقتصـادی برآمـده از
آن ،ر.ك :جـــــوینی100 ،95 ،96 ،83 ،147 ،105 ،103 ،132 ،96 /1 ،؛ رشـــــیدالدین
فضــــــلاهلل1050 ،769 ،1069 ،1027 ،1024 ،723 ،777-78 ،732 ،687 ،1103 /2 ،؛
خواندمیر138 ،109 ،98 /3 ،؛ سیفیهروی454-45 ،353 ،332 ،؛ لمبتون.)176-174 ،
بر کنار از مشكالت دوران یورش مغول و سیاست اقتصادی کـارگزاران مغـولی کـه
عــواملی بازدارنــده در ایــن زمینــه بــه شــمار میرفتنــد ،اوضــاع اقتصــادی برآمــده از
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

سوگیریهای کالن ایلخانان در سیاست خارجی؛ سوگیریهایی که به جبر یـا اختیـار از
پذیرش آنها ناگزیر بودند ،نیز در ایجاد محدودیت و تنگناهای اقتصادی آن دوران بسیار
تأثیر گذارد؛ یعنی مغوالن جنگ را از راههای تأمین معاش میدانستند و اقتصـاد نظـامی
نزد آنان ،از شیوههای نیكو برای تأمین درآمد به شمار میرفت ،اما پـ

از شـكلگیری

حكومت ایلخانان ،ماجراجویی هوالکو و جانشینان او در جبهه شام به شكستهای پـی
در پی انجامید و جنگهایی که روزگاری برای قوم مغول درآمدزا بودند ،خود هزینهآور
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حمداهلل مستوفی603 ،592 ،؛ میرخواند ،قسم 931 ،903 ،916 ،898 ،895 ،845-47 ،5؛

شدند و فشار اقتصادی مضاعَفی را بر ایلخانان تحمیل کردنـد .افـزون بـر جبهـه شـام،
ادعاهای فرمانروایان اولوس جوجی و زیادهخواهیهای خانان اولوس جغتای و اوکتای
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مرزی تأثیر میگذاردند ،برای مغوالن هزینهآور بودنـد .افـزون بـر هزینـههای سیاسـت
خارجی (هجوم یا دفع هجوم مدعیان) ،اداره امور داخلی قلمرو ایلخانی ،حفـ نظـم و
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که جنگهایی بر ایلخانان تحمیل میکردند یا در زنـدگی تجـاری و کشـاورزی منـاط

امنیت و جلوگیری از شورشها و زیادهخواهیهای مدعیان و تأمین خواستههای خانـان
و خاتونها ،به منابع اقتصادی بسیاری مسـبوق بـود کـه سهـن ایلخانـان را بـه خـود وا
میداشت .از این دید ،تنها راه ایلخانان برای تأمین درآمد الزم در این زمینه ،بهرهگیـری
از رعایای ایرانی و استفاده از دستآوردهای آنان بود.
باری ،رعایای مسلمان با توجه به بیگانگی و نامسلمانی مغوالن ،رویکردهـای گریـز
بیسامانیهای پ

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

از مرکز اشرافیت ایلی در سیاست و اقتصاد و خاطره رفتـار مغـوالن در دوره هجـوم و
از آن ،با دل و جان در تحق هـدفهای ایلخانـان نمیکوشـیدند .از

اینرو ،با تحلیلی روانشناختی میتوان بـدین نتیجـه رسـید کـه ایلخانـان خودآگـاه یـا
ناخودآگاه به این مشكل پی بردند و نزدی

شدنشان را به رعایای مسـلمان ایرانـی ،بـه

سود خود میدانستند؛ زیرا آنان را در سیاست داخلی و خارجی یاری میکردند .نزدی

ایرانی ،آسانترین و مهمترین آنها ،پذیرش دین رعایا بـود .پـذیرش دیـن و مسـلمانی،
برمیانگیخت که ایلخانان را حاکمانی مشروع بدانند و توان خود را برای تأمین نیازهای
اقتصادی ایشان به کار گیرند.
از سوی دیگر اسالمپذیریِ سران مغول ،خودسریهای اشرافیت ایلیِ مغول را مهار و
زمینه را برای سامانپذیری سیاستهای اقتصادی مغوالن هموار میکـرد .اینكـه بـر اثـر
مسلمانی اازان راهِ اصالحات گسـترده اقتصـادی ،سیاسـی ،حقـوقی و اجتمـاعی عهـد
مسلمانی ایلخانان هموار شد و حكومت رو به زوال ایلخانان دوبـاره جـان گرفـت ،در
همین زمینه تحلیلپذیر است (درباره اصالحات عهد اازان بهویژه اصالحات اقتصـادی
او ،ر.ك :رشیدالدین فضلاهلل ،2 ،حكایتهای مذکور درباره اصالحات اازان).
با توجه به اهمیت اقتصاد در حیات هر جامعهای ،سهم اوضاع اقتصادی در رویکـرد

مسلمانیِ خوانین مغول بر پایه زمینههای اسالمپذیری ایلخانان

ایلخانــان را از حاکمــانی بیگانــه بــه حكــامی خــودی بــدل میکــرد و رعایــا را بــدین
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شدن به رعایای مسلمان شروطی داشت که با توجه به نقـش محـوری دیـن در جامعـه

ایلخانان به اسالم مؤثر بود و در همگرایی آنان با مسلمانان قلمرو خـویش بسـیار تـأثیر
اشرافیت مغولی که خواهان دوام زیادهخواهیهای پیشین خود بودند نیز بر ایـن داللـت
میکند که اازان در تحق نیازهای اقتصادی حكومـت ،بـا رعایـا همسـو بـوده و آن را
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گذارد .عـدول از سـختگیریهای اقتصـادی ایلخانـان و واکنشهـای مـردم در برابـر

امری ضروری میدیده است.1
 .4اوضاع سیاسی و اجتماعی

وضع سیاسی ایران در تقسیم امپراطوری مغول مبهم بود و همین ابهـام ،ادعاهـایی را
دربارهاش پدید آورد که در اوضاع سیاسی ـ اقتصـادی دوران پـ

از یـورش مغـول و

دوره حاکمیت ایلخانان مستقیم تأثیر گذارد .ایـن ادعاهـا کـه بـه هجـوم گـاه و بیگـاه
فرمانروایان اولوسهای جوجی ،جغتای و اوکتای میانجامید ،نزد مسلمانان نـزاع میـان
مغوالن به شمار میرفت و ناگزیر آن را میپذیرفتند .این وضع اجبـاری در بلنـد مـدت
پاسخگو نبود ،بلكه ضروری مینمود ایلخانان بـا تغییـر راهبـرد خـود و نزدیـ

کـردن

خودشان به رعایا ،بیاعتنایی آنان را به سود خویش هدایت و مسلمانان را با هـدفهای
خود همسو کنند .همراهی با مـردم بـه پـذیرفتن دیـن آنـان و پوشـیدن لبـاس عافیـتِ
همکیشی با ایشان ،وابسته بود .مسلمانیِ ایلخانـان از بیگـانگی آنـان در اسهـان عمـومی
هموار شدن زمینههای تعامل مردم با حكومت بود .با توجه به نفوس دین در همه اجزای
حیات اجتماعی مردم ایران ،طبیعی مینمود که حاکمان بیگانه مغولی با پـذیرش اسـالم
نزد مردمی آبرومند شوند و بتوانند از این ویژگـی بـرای مقابلـه بـا مشـكالت سیاسـت
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

خارجی نیز بهره بگیرند؛ بهویژه در برابر ممالی

مصر که بیشترین تالش ایلخانـان بـه

سرکوب آنان معطوف بود؛ زیرا این حكومت در سراسـر عهـد نامسـلمانی ایلخانـان بـا
بهرهگیری از سیاستهای اسالمگرایانه ،به مقابله با مغول میپرداخت .بنابراین ،مسلمانی
ایلخانان و همگرایی آنان با مسلمانان مهمتـر میشـد و دسـتکم حربـه مسـلمانی را از
رقی

میگرفت تا نزاع میان آنان به جای مقابلـه اسـالم و کفـر ،بـه مقابلـه سیاسـی ـ

اقتصادی بدل و محدود شود.
افزون بر این ،حكومت ایلخانی در اسهان عمومی ساکنان جهان اسالم از مشـروعیتی
تازی

روا نمیدارم .اگر مصلحت است تا همه را اارت کنم .بر این کار قـادرتر از مـن،

قادرتر کسی نیست به اتفاق بغارتیم ،لیكن اگر من بعد ،تَغار و آش توقع دارید و التمـاس نماییـد ،بـا
شما خطاب عنی

کنم و باید که شما اندیشه کنید که چون بر رعایا زیادتی کنید و گاو و تخم ایشان

و الهها بخورانید ،من بعد چه خواهید کرد» (رشیدالدین فضلاهلل ،ج ؟.)1044 /
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« .1من جان
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میکاست و پشتوانهای روانی برای ایلخانان و رعایـا بـه شـمار میرفـت کـه حاصـلش

برخوردار میشد که بـر پایـه آن ،نقـش سـیاه دوران هجـوم مغـول و قتـل و اـارت و
ویرانیها را در سهن رعایـا کمرنـگ میکـرد ( .)Melville, 1992: 208ایلخانـان در پنـاه
مسلمانی ،خود را به اجرای احكام و آموزههـای اسـالمی ملـزَم میدیدنـد و بـا همـت
گماشتن بدین امور ،ماهیت اسالمیتری مییافتند که بـه گونـهای آنـان را مردمـی و بـه
خدمتگزاران به دین و نابیگانه بدل میکرد.
 .5تأثیر بزرگان و دولتمردان مسلمان

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

اسالمپذیری ایلخانان در پذیرفته شدن آنان نزد مسلمانان بسی مؤثر بـود ،امـا بـدون
واســطههایی کــه زمینــههای آشــنایی مغــوالن را بــا ایــن دیــن فــراهم کردنــد ،امكــان
نمیپذیرفت .برتری فرهنگ ایرانی ـ اسالمی پیشگفته و زمینـههای تعامـل بـرای مهـار
رفتــار نــامنطقی مغــوالن ،از طریـ کوشــش شخصــیت هــای بــزرن مســلمان بــهویژه
قلمرو اسالمی و بیتجربگی آنان در اداره امور این قلمرو ،دولتمردان مسلمان فرصـت
امور را به سوی برتری رویکرد اسالمی در اجرای کارهـا سـامان دهنـد و مسـتقیم یـا
نامستقیم ،برتریهای اسالمپذیری را به مغوالن نشان دهند .تأثیرگذاری بزرگان مسـلمان
در راهنمایی ایلخانان به اسالمپذیری ،تنها در چارچوب دولتمردان درگیر بـه کارهـای
اداری و اجرایی محدود نمیشد ،بلكه هر گروهی با رویکـرد خـاص خـود بـه چنـین
کاری میپرداخت .کسانی همچون خواجه نصیر طوسی و اندیشهورزان هممسل

او ،با

رویکــرد علمــی و فلســفی در آشــنا کــردن مغــول بــا دســتآوردهای اســالمپذیری
میکوشیدند (درباره خواجه نصیرالدین طوسی و عملکرد او در این زمینـه ،ر.ك :لـین،
.)313-328
شعرا و ادبای بزرن این عصر نیز با رهیافت ادبی و اخالقی چنین وهیفهای داشتند و
کسانی مانند مجدالدین محمد بنحسن بنطاووس الحلی ،سدیدالدین یوس

مسلمانیِ خوانین مغول بر پایه زمینههای اسالمپذیری ایلخانان

بیشتری یافتند تا افزون بر جلوگیری از ارتبا کمتر مغوالن با رعایای مسـلمان ،رونـد
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دولتمردان آنان امكانپذیر شد .با توجه به بیگانگی مغوالن با ساختار مـدنی حـاکم بـر

بنالمطهر

 ،)343-345سید رضیالدین علی بنموسی ،جمالالدین حلی و دیگر علمای شیعی ،بـا
رویکردی فقهی به اجرای این وهیفه میپرداختند .کسـانی ماننـد عالءالدولـه سـمنانی،
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و شم الدین محمد بنالغر (وصاف36 ،؛ ابنفـوطی198-196 ،؛ ابنطباطبـا19 ،؛ لـین،

صدرالدین حموی ،شیخ عبدالرحمان اسفراینی ،رویکردی عرفانی و متصوفانه و امرای
مسلمانی چون امیـر نـوروز از بزرگـان مسـلمان ایـن عهـد بـا اصـل و نسـبی مغـولی،
رویکردی نظامی در این زمینه داشتند (رشیدالدین فضلاهلل .)896 /2 ،کسـانی همچـون
خاندان جوینی ،سعدالدین ساوجی ،صدرالدین خالدی و ...نیـز بـا رویکـرد دیـوانی و
اجرایی خود ،راه اسالمپذیری مغوالن را هموار کردند.
بیگمان ،حاکمان ایلخانی ،با آگاهی از مشكالت سیاسی ـ اقتصادی خویش ،بیگانگی
قوم مغول در ایران ،همکاری نكردن مردم مسلمان در همراهـی بـا هـدفهای ایشـان و
آگاهی از تأثیر دین در جوامع اسالمی بر اثر همنشـینی بـا بزرگـان مسـلمان ،اسـالم را
پذیرفتند .اسالمپذیری ایلخانان ،حاصل تالش بزرگان و دولتمردان مسلمان بود که بـا
سالح دین به مقابله با حكومت و حاکمان بلندپرواز و ماجراجوی مغول پرداختند .البته
این زمینههای مثبت ،به تعامل با اشرافیت مغولی بـرای مسـلمان کـردن ایشـان و مهـار
رفتارهای نامَدنی آنان پرداختند.
نتیجه
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

رف و مدارای آگاهانه از ویژگیهای زندگی مَـدنی مسـلمانان و سـلوك متسـاهالنه
اسالمی به شمار میرفت که بـا مـدارای اعتقـادی مغـوالن (برآمـده از سـاختار ایلـی و
نگرشی اعتقادی آنان) همخوان بود و در مسلمان شدن شماری از خانان مغول در دیگر
نواحی امپراطوری مغول بهویژه اولوسهای جغتایی و جوجی بسیار تأثیر گذارد .افـزون
بر اینها ،اوضاع سیاسی و اقتصادی نوپدید در ایران عصـر ایلخانـان ،مسـلمانیِ بیشتـر
رعایای قلمرو آنان و ژرفا و گسترا آموزههـا و ویژگیهـای مَـدنی اسـالمی ،زمینـههای

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-05-19

مغوالن مردمی واقعگرا و از ویژگی مدارای اعتقادی برخوردار بودند و بـا بهرهگیـری از

پذیرش کارآمدی آن را در ضمیر ایلخانان فراهم آورد و در اسالمپذیری نخستین آنـان،
سهم بیشتری داشت .ناکارآمدی رویکرد اشراف مغول در سیاست و اقتصاد ،ناکامی و
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ایلخانان در مرزهای شرقی و اربی و شمالی که موجودیت آنان را آسـی پذیر میکـرد،
بیگانه بودن مغوالن نزد جامعه ایرانیان مسلمان که رفتار آنان را با حكومتهای مسلمان

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1392.1.11.3.9

بیفرجامی فتوحات و هزینهآور بودن جنگها به جای سودآوری آنها ،درگیری پیوسـته

منطقه برنمیتابید و آشنایی تدریجی مغوالن با عنصرهای فرهنگی و تمدنی این جامعـه،
آنان را به اسالمپذیری راه نمود .بنابراین ،مغوالن با پذیرش دین رعایای خویش ،بـرای
ماندگاری حكومتشان و به دست آوردن مشروعیت برای آن ،با مسلمانان همگرا شـدند.
این همگرایی در آااز بیشتر ماهیتی سیاسی داشت ،اما بعدها ماهیت اعتقادی بیشتری
یافت؛ چنانکه در دهههای پایانی حاکمیت ایشان ،اوضاعی پذیرفتنی در جامعه اسـالمی
حكومت مغوالن به نام «عصر خیر و نیكی» یاد کردند.

مسلمانیِ خوانین مغول بر پایه زمینههای اسالمپذیری ایلخانان
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تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

پیدا شد و برخی از مورخـان ،انـدك زمـانی پـ

از نـابودی حكومـت آنـان ،از دوران
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