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 پژوهشی تاريخ اسالم –فصلنامه علمی 

 سال سیزدهم، شماره چهارم

  25، شماره مسلسل 1931زمستان 

 

 

 سیاست مذهبی حکومت ایلخانی؛ تسامح یا آشفتگی مذهبی؟

 

   32/1/22 تاریخ تأیید: 7/2/22 تاریخ دریافت:

 دکتر علیرضا کریمی

 وندمنوچهر صمدی

دسووکخ وواخسننسیوومبکخ وونخ توو خمغوون نخستیوومهاخمان غووننخمهنمیوو غنس خ ن

نیخنزخ اننخنسالمخمی طخشونسکخ خالالتوعخاسنسو خانخنزخمهوننخ ندناسوک خخخخخخگیمنده

لاخدياخسوس خشوکخ واخخخخأسن ا خآسننخ اخمیاقنيکخشغب خ خمهنخديب خمغن نخ خ  

مذهس خدچناخسنداگغ خ خآشفمگ خشوندخ واخگونهخنزخخخخخهنیخآسننخداخانصاسهنسع

شند خنياخمنضنعخ اخابنننخپنسو خخب خيندخم نياخنمنخ نخابنننخسهنسعخسینمحخدي

شندخ واخآيونخني تنسهوننخخداخ نن ونخمیون لخخخخخخنص  خنياخمقنلا،خ کياخشكلخمطنحخم 

نامقندیخآسانخ اخديا،خمبجنخ واخخمذهس ،خسهنسعخسینمحخديب خداخپه خگنتمبکخينخ  

آمکخسهنسعخمذهس خآسننخهنیخمذهس خداخق غن یخآسانخشک؟خ خپ آشفمگ ِخسهنسع

 يژهخسنزمهاخنينننخچاخ ند؟خ ناس خسغنيالتخديب خممفن تخدسهنیخنسالم،خ ا ننیخ

دهوکخ واخخخ خگنهخممضندخني تنسننخمغنل،خط خيکخقننخحكنمعخ نخنينننخسشوننخمو خخ

                                           

دنسشهناخگن هخسنايخخدنسشگنهخسسنيز خ 

د منیخسنايخخدنسشگنهخسسنيزخ خاضنخههأتخا غ خدنسشگنهخآزندخنسالم خ نحکخخدنسشجنیخ

 سسنيز 
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نامقندیخ اخ اخممأثنخنزخسگنهخسینه  خ نشکخ اخسس خ  هنیخآسننخ ه خنزخآنسهنسع

هونیخخسهنسو خ ونخقوکاتخخخخهنگنساخ ن اخديب خ ندخ خسحعخسوأثهنخمیون لخ خا ن وطخخخ

هنیخ ن یماخديننس خ خسحنکخزسننخ نخسفنذخحونمخخهنیخشتصهعپهننمنس ،ختعنلهع

 ندخ خ نخشننيطخمی غنسننخ اخطناخانمخ خشهعهننخ اخطوناخالون خخخس طننخسغههنخم 

خگذناد سأثهنخم 

تسامح مذهبی، آشفتگیی مفذهبی، مسفی،یت، یسدیسف ،     ایلخانان،  هاي كليدي:واژه

 . تشیع

 

 مقدمه

فروپاشی خالفت عباسی و ایجاد خأل در رهبری سیاسی ف مذهبی مسلمانان، فرصفت   

هفای  ای از فرق، مذاهب و ن،لهجدیدی یرای دگراندیشان عال  اسالمی که طیف گسگرده

جا های تبلیغی خسد ییافزایند. از آنشد، ایجاد کرد تا یر تالشفلستی را شامل می -فکری

گرفگنفد، در  هبی، همساره در یرایر خالفت عباسی قرار مفی که شیعیان یه سبب اخگالف مذ

این مذهب در مقایسه یا سایر مذاهب اسالمی، فرصت ییشفگری یفرای رشفد و     ،این زمان

 گسگرش یه دست آورد. 

از سفسی دییففر، مغفسخن نخسففگین قفسی موففاجمی یسدنفد کففه یفر یخفف  وسففیعی از      

مان نبسدند یلکه یرای ادیان و مفذاهب  های اسالمی سلطه یافگند. آنوا نه تنوا مسلسرزمین

نیز، اعگباری قائل نبسدند. یا این وجسد در دوران ایلخانیان، خان مغسلی که یاورهای شمنی 

پنداشت و تسفیق در غلبه یر ایفران و دییفر   و یسدایی داشت، خسد را مسرد تأیید خدایان می

وسفیله شفخچ گنییفز طفر  و      دانست. در واقع، این یاور یفه این تأیید می نقاط را نشانه

دانست، از این رو یر مردمان گسگرش یافگه یسد. او خسد را عذاب خدا یر مردمان مغلسب می

  3کرد.هیچ گسنه ترحمی نمی ،های فگح شدهسرزمین

ای از مغسخن یسدند از این قاعده، مسگثنا نبسدند. یا ایفن حفا ، ورود   ایلخانان که شاخه

از عالمفان و نخبیفان مسفلمان و غیفر      گسفگرده  می و اسفگتاده های اسالآنان یه سرزمین
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های عالی مانند وزارت سبب شد که تمایالت دینی این افراد یر سیاست مسلمان در منصب

مغسلی سبب شد که یه  ایلخانان سایه افکند. البگه خأل مذهبی ف فرهنیی مسجسد در جامعه 

ناطق مخگلف در حکای مغس  نتسذ کنفد.  مرور زمان، آداب و رسسی، فرهنگ و آیین مردی م

یه زودی ت،ت تأثیر فرهنگ قسی  ،دین و فرهنگ م،کمی نبسدندآنان گسن دارای مذهب، 

آنوا نسبت یفه ادیفان مخگلفف     های گندیارهمغلسب قرار گرفگند. این خأل فکری و گرخ 

 . سبب شده است که در یسیاری مسارد از این امر یا عنسان تسامح دینی یاد شسد

های آن در دوره ایلخانی، ییشگر یه عنسان مسضسعی تاریخی مسئله مذهب و دگرگسنی

شسد. یه این ترتیب که م،قق، یه عنسان های منقطع ت،لیل و یررسی میو یه صسرت یرش

مثا  دخیل گسگرش تشیع یا ادیان و مذاهب دییر را در دوره یک یا دو تفن از ایلخانفان   

های تاریخی و مسفائل سیاسفی،   ها، یا اسگناد یه گزارشپژوه کند. در ییشگر یررسی می

شسد. اما مسضسع مقاله حاضر از منظفر روشفی،   ل مذکسر یررسی میئگیسگی و گرایی مسا

 های یادشده، دارد.تتاوتی ماهسی یا پژوه 

های مفذهبی  شسد یا رویکرد تاریخ فرهنیی یه مسئله دگرگسنیدر این مقاله سعی می 

. یه این معنا که در این مقاله، اسالی، مسی،یت، یوسدیت یا یسدایی و دخیفل  نیریسگه شسد

هفای  تسجه مغسخن یه هریک از این ادیان، مسضسع پژوه  نیسفت. از ایفن رو یفه گفزاره    

جزئی که ییانیر فراز و فرودِ این ادیان در جغرافیای سیاسی ایرانِ ایلخفانی اسفت گنفدان    

 شسد.ای مذهبی یه صسرت عای و کلی در نظر گرفگه میهشسد، یلکه سیاستپرداخگه نمی

درواقع پرس  اصلی مقاله، گرایی گسگرش یا افس  یک مذهب نیست. یلکه پرسف    

مفذهبی ایلخانفان اسفت.     ها و تبدیل و تغییرهای مکرر در سیاستاصلی، گرایی دگرگسنی

نیفز مفذهب و    جفا گسنه که در تاریخ فرهنیی، فرهنگ مگغیری مسگقل است در ایفن همان

شسد تا یه این پرس ، های جاری یر آن در فرایندی اجگماعی ف سیاسی مطالعه میسیاست

حکسمفت خفسد،    پاسخی روشن ارائه کند که آیا حکسمت ایلخفانی در دوران یکصفد سفاله   

که آیفا در قبفا  مسفائل مفذهبی اهفل      کرد؟ و اینسیاست مذهبی مشخصی را دنبا  می

 تسامح یسدند؟ 
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های مذهبی ایلخانان گیریترین مسضعترین و شاخچسخ یه این پرس ، مو یرای پا

المللی که ت،ت تأثیر عساملی گسن اهل حری و اندرونی، وزیران و رجا  سیاسی، روایط یین

شسد و سپس یفا ارائفه   و مناقشات دینی یروز کرده است، یر اساس منایع اصلی یررسی می

پردازی  که ایلخانان سیاست مذهبی مشخصفی را در  نمایی کلی، یه اثبات این فرضیه می

گیری و تمایل آنوا یفه صفسرت   های مذهبی اعما  نکردند و سختها و گرای یرایر گروه

ای یه دین یا مذهبی خاص، نشانیر این واقعیت است که آنوا نه تنوا در ایفن زمینفه،   دوره

سیاسفگی  نسعی آشتگیی و ییسبب  اهل تساهل مذهبی نبسدند یلکه سیاست مگغیر آنوا یه

 در این عرصه یسده است. 

هف  یفه عنفسان یفک رشفگه       ،یاید یه این نکگه تسجه کرد که عبارت تاریخ فرهنیی را

تسان اسگتاده کرد. یدیوی است کفه در ایفن   ت،صیلی و ه  یه عنسان مسضسع پژوه  می

ین عل ، مدارک و مقاله، منظسراز تاریخ فرهنیی تسجه یه دو مسئله مسضسع و روش است. ا

کنفد.  ها، رسسی و هنرهای مردمان قفدی  را یررسفی مفی   های مسجسد دریاره آگاهیتسصیف

مسضسع پژوه  این عل  دریرگیرنده زنجیره وقایع مریسط یه یفک فرهنفگ اسفت کفه از     

 گذشگه تا یه امروز کشیده شده است و یه سسی آینده ادامه دارد. 

س درمطالعات تاریخی است که یه جای پرداخگن در حقیقت تاریخ فرهنیی، رویکردی ن

یه یک حادثه، تبدیل و تغییرهای یک اندیشه یا مقفسخت مفرتبط یفا فرهنفگ را یررسفی      

رود، شمار میجا که مذهب از دیریاز مقسّی و عنصر اصلی در فرهنگ جسامع یهکند. از آنمی

لعه تاریخ فرهنیفی یاشفد.   تساند مسضسع یک مطاها و فراز و نشیب آن میفرایندِ دگرگسنی

ویفژه در دوران  های مذهبی و نسبت آن یا مسائل اجگمفاعی در ایفران، یفه   مطالعه سیاست

رسفد مصفداقی از   اوج مفی  های مذهبی در ایفران یفه نقطفه   ایلخانان که من،نی دگرگسنی

 رود.شمار میمطالعات تاریخ فرهنیی یه

کلفی تقسفی     خانفان یفه دو دوره  هفای مفذهبی ایل  ها و سیاسفت در این مقاله، گرای 

های ورود مغسخن یفه ایفران اسفت کفه هنفسز      شامل نخسگین سا  ،شسد: دوره نخستمی

شمنیس  در یین آنوا رواج داشت و در مساجوفه یفا فرهنفگ و تمفدن اسفالمی یفه حتف         
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حفری،  زنفان  دوی، ایلخانان ت،ت تأثیر سه عامل  ورزیدند. در دورهیاورهای خسد اهگمای می

های مذهبی گسناگسن و گاه مگضادی ها و سیاستالمللی، گرای   سیاسی و روایط یینرجا

تتفاوت نیسفگند و   را یه کار یردند. در این دوره، ایلخانان نسبت یه مسائل مذهبی جامعه یی

گاهی در دفاع از یک دین یا مذهب و مقایله یا گرای  دییر، خشسنت و سرسخگی نشفان  

های ایلخانان در این دو دوره یه اخگصار یررسفی  رفگارها و سیاست دهند. در این مقاله،می

 شسد. می

های مشایوی کفه از منظفری   پی  از ورود یه ی،ث اصلی مقاله خزی است یه پژوه 

های مذهبی در این دوره، یه ویژه ففراز و ففرود مفذهب تشفیع را یررسفی      دییر، دگرگسنی

های اخیر دریفاره ایفن مسضفسع    پژوهشی که در سا شسد. یکی از آثار مو   اند، اشارههکرد

زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور منگشر شده است، کگاب 

سفازگرایانه  است. نسیسنده در فصل شش  این اثر، روحیه و رفگار ه  ق709-656صفویه 

 ه خانفدان پیفامبر  شیعیان نسبت یه اهل سنت در دوران ایلخانی را یا م،سریت م،بّت یف 

گنفین  دانفد. هف   کند و آن را مبنایی مو  در ت،فسخت مفذهبی ایفن دوره مفی    ت،لیل می

یندی یه مبانی اصلی فکری یه ویژه اندیشه امامت، تکیه یر روش و تالش علمی یرای پای

سازگرایانه و تعامل فکری یا دییران یه ویژه شناساندن و گسگراندن تشیع، حت  روحیه ه 

نت را یه عنسان سه عامل عمده و اساسی در روایط سیاسی ف مفذهبی ایفن دوران     اهل س

 2کند.ییان می

 

 نخست: ورود شمنیسم به جهان اسالم دوره

مغفسلی، ییشفگر طسایفف آنفان یفه       پی  از وحدت مغسخن و تشکیل امپراتسری یفزر  

،ی شفده و یعضفی   ها، مسفی های شمنی اعگقاد داشگند. یرخی از طسایف مانند کرائیتآیین

جساری یا گین، آیین کنتسسیسسی را در میفان گروهفی از آنوفا    گنین ه ه یسدایی یسدند. 

 رایج کرده یسد.
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داشت. آنان از کلمه منیس کفه   یزر  مغسخن، گس  تنکری یا گسی تنکری نای خدای

تفرین سفسگند   موف   1کردند.معنای ایدی و جاوید یسد، خداوند را مراد می در زیان مغسلی یه

  1خداوند، آسمان و زمین یسده است. مغسخن یه

هفای گسنفاگسن یفاور داشفگند. آنوفا      مغسخن در کنار خدای واحد یه خدایان دییر و یت

پرسگیدند و یرای نیای  خسرشید، سه یار یفه سفمت جنفسب    میو سگارگان را  خسرشید، ماه

دانسگند و یفا  می عمل شیاطیننگیجه کردند. خسرشید گرفگیی و ماه گرفگیی را کرن  می

 1کردند.نساخگن طبل یه گمان خسد، شرّ شیاطین را از خسرشید و ماه رفع می

این یاورها، یه آیین شمنی معروف است. اساس آیین شمنی یر قبفس  وجفسد    مجمسعه 

 ترتیفب در اسفت. یفدین   اروا  مؤثر در امسر و امکان تسلط یر آن اروا  یرای مقاصد معفین 

دارد.  گفری نقشفی موف    گسیی و درمفان آیین شمنی جادوگری، دفع یا احضار اروا ، پی 

 نامیدند. قامان مدعی یسدند کفه خسد را قای می گسیانپی ها یا جادوگران و مغسخن، شمن

یینی کنند. مغسخن در پی شیاطین و اروا  در تسخیر ایشان هسگند و قادرند امسر آینده را 

  1داشگند.آنوا اعگماد کامل  کردند و امرا و سالطین یهرها یا قامان مشسرت میانجای کا

شمردند و تخطی از آن را مسگسجب مجفازات  مغسخن اصس  آیین شمنی را م،گری می

شفد و  دانسگند. حگی در یسیاری از مسارد، حسادث طبیعی عامل جری شناخگه مفی سخت می

اش از ضیعت طبیعی، مانند یرخسرد صفاعقه یفا خانفه   فرد فقط یه دلیل قرارگرفگن در یک و

ها و عسارض طبیعفی، یخشفی از یاورهفای شفمنی را     شد؛ زیرا نشانهجامعه مغسلی طرد می

زد مطفایق یاسفانامه   های آیین شمن سریاز مفی اه یک مغس  از فرمانگداد. هرتشکیل می

 7گرفگند.مر  در نظر می گنییزی یرای او، مجازات

هفای اسفالمی تاخگنفد. گنییفز و پسفر و      نین یاورهایی یه سفسی سفرزمین  ایشان یا گ

عمر یر یاور شمنی یاقی ماندند و گرایشی یه دییر ادیان نشان  جانشین ، اوکگای تا پایان

دانسفت، کشیشفان   ها را مشاوران روحانی خفسد مفی  که یه ظاهر شمنندادند. کیسک یا این

شمنی یر اثر نتسذ ادیان دییر رو یه ضعف نواد  یینیسدند. آمسی،ی نیز همساره در کنارش 

 رفت.اما این یدان معنا نیست که این آیین، خیلی زود از میان 
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ها تسانسگند در کنار روحانیفان  قایجادوگری هنسز رواج داشت و  در زمان هسخکسخان، 

 شمن دریار را یفه داری هسخکس، حا  در دوران زمای یسدایی، نتسذ خسد را حت  کنند. یا این

پس از آن، اعگقادات شمنی، دسفت کف  در    1جری ارتباط یا جادوگران دشت قبچاق کشگند.

 یه تدریج م،س شد.میان امیران و یزرگان ضعیف گردید و 

ای دارد و یفه همفین   یاورهای شمنی یه طسر معمس  در جسامع ایگفدایی رواج گسفگرده  

پفردازد،  هفا مفی  کند. او یه درمفان ییمفاری  می سبب روحانی شمنی، نقشی گندگانه را ایتا

کند و گاهی در مقای رهبری، یه هدایت رئیس قفسی یفا   نیازهای معنسی جامعه را تأمین می

 خیزد. فرماندهان یرای پیروزی یر دشمن یا نیروهای طبیعی یرمی

هفای  های تواج ، یه راحگی یر یخ  وسیعی از سرزمینسا  مغسخن فاتح در نخسگین

المی مسلط شدند. از این رو در مساجوه یا دشمنان یه دلیل غلبفه نظفامی، تردیفدی در    اس

هفای خفسد و   شد؛ زیرا یه حسَب عادت، نسبت روشنی میان کامیایییاورهایشان ایجاد نمی

 کردند. یاورهایشان یرقرار می

از این  کردند.ینایراین در گنین شرایطی یه عقاید دینی قسی مغلسب، گندان اعگنایی نمی

تسان این دوره را عصر فقدان سیاست مذهبی نامید اما این دوره، یفا تغییفر شفرایط    رو می

 خسش دگرگسنی شد.سیاسی در داخل و خارج قلمروی ایلخانی یه سرعت دست

 

 های مذهبی ایلخاناندوره دوم: عصر تغییر سیاست

ای خفسد را یفه   اعگنایی مغسخن یه وضعیت ادیفان و مفذاهب، خیلفی زود جف    دوران یی

در آید کفه  های تاریخی گنین یر میاز یافگهگیرانه داد. های گسناگسن و گاه سختسیاست

این دوره، تغییر سیاست ایلخانان نسبت یه ادیان مخگلف، ت،ت تأثیر سه عامل اساسی قرار 

 داشت: زنان و اهل حری، وزرا و رجا  صاحب نتسذ، روایط خارجی یا همساییان.

های عرض یکدییر یر سیاستپسشانی داشگند یا ه از این عسامل، گاه ه  البگه یعضی 

تسان از منظر حکسمگی، مگغیفر  گذاشگند اما یه طسر کلی نمیمذهبیِ عصر ایلخانی تأثیر می

دییری را یه این فورست افزود. هرگند که از حیث اجگمفاعی و از منظفرِ یسفگر تغییفرات     
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  یررسی کرد. یا این حا  این عسامل، نسبت یفه سفه   تسان عسامل دییری را همذکسر، می

یک از این شدند. در ادامه هر جزء عسامل تأثیرگذار مسگقی  م،سسب نمی ،علت ییان شده

 شسد. آمدهای آن یه تتکیک یررسی میعامل و پیسه 

 

 های مذهبیتأثیر زنان و اهل حرم در سیاست

حری یه ویژه خاتسن یفا همسفر اصفلی،    یرای درک گراییِ تأثیرپذیری ایلخانان از اهل 

ایگدا یاید تصسیری از مسقعیت زن در جامعه مغسلی ارائه داد. سپس این مسضسع را یررسفی  

یا خیر؟ یا نیاهی یه منایع دست او   پیشینه داشگهکرد که آیا دخالت زنان در امسر سیاسی، 

عفه یرخفسردار یفسده    رسد که زن مغس  از مسقعیت ممگازی در جاممغسلی، گنین یه نظر می

 های تاریخی نشان داد.ها، قسانین اجگماعی و نمسنهتسان در سنتاست. این مسضسع را می

زنان مغس  مجاز یسدند یه هر صسرت که مایل هسگند در امسا  خسد تصفرف کننفد. در   

یعدها این  .گرفگندغیاب شسهر، مسظف یه حت  آنوا یسدند و در خرید و فروش، تصمی  می

گردد، گنییز فرمفان داده  که در منایع ییان میشسد و گناندر یاسای گنییز وارد میمسارد 

اعگبار فرزنفدان ینفا یفه رسف        2«.امگیازات مرد را دریارۀ زن  نیز یاید یازشناخت»یسد که 

تر یسد، فرزندِ وی یرتری و مزیت تر و م،گریمغس  یر مادران ایشان یسد. هر زنی که یزر 

  31داشت.

هایی که فرزندان کسگک داشگند تا هنیامی که فرزندانشان یزر  ن مغسخن، ییسهدرمیا

شسند و ازدواج کنند، مالک مطلق امسا  خانساده یسدند. درنگیجه این زنان جای شسهر خفسد  

گرفگند و از تمامی حقسق وی یرخسردار یسدند. مادر گنییزخان، هسآلفسن  طسر کامل میرا یه

یعدها زنان مغس ، فرماندهی سپاهیانی  33دکه گنین مسقعیگی داشت.اوجین یکی از زنانی یس

-دسفت مفی   گرفگند و یا فرمفانروایی را خفسد در  را که مگعلق یه پسرانشان یسد یرعوده می

  32شدند.السلطنه میگرفگند و نایب

گرفگن ایشان ای از قدرت قرار داشگند که نادیدهدر جامعه مغسلی، زنان از آغاز در مرتبه

 گسید:پذیر نبسد. رشیدالدین میانامک
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)توراكینا خاتون( خاتون دوم توراكنه، و آن خااتون زیااد    بیوه اوكتاي قاآن 

 13جمالی نداشته اما در طبیعت او تسلطی تمام بوده.

رسیدن خان جدید، یه طسر معمس  ییفسه  قدرتدر فاصلة یین مر  خان مغس  و یه     

رانفی،  که در دورۀ فگرت و فاصلة یفین دو حکف   گند. گنانگرفدست میها، قدرت را درخان

اتوفای  خان، حکسمت یه اُوغُفس  قيیمفی  خفاتسن سفپرده شفد. وی یفه      پس از مر  گیس 

گینففی یففرای قگففل منکففس، همففراه یففا قففداقاج خففاتسن، مففادر سففیرامسن در اردوی  تسطئففه

 31یییی م،اکمه و اعدای شد.سرقسیگی

دهنفدۀ نتفسذ و   نشفان  31انروا و شرکت در قسریلگاهفا شرکت زنان در مراس  انگخاب فرم

قدرت ایشان است. زنان، گه همسران، دخگران و مادران خان و گه سایرین، اجازه داشگند 

کردنفد. یفه عنفسان نمسنفه،     گیفری مفی  در قسریلگاها شرکت کنند و در انگخاب خان تصمی 

. ق گفزارش شفده   ه  112شرکت زنان در قسریلگای یزر  انگخفاب گنییزخفان در سفا     

که یه جوت خانسادگی و م،بسییت نزد خان ها، آنالبگه در میان همسران یا خاتسن 31است.

که یعضی از مسرخان، گنین خفاتسنی را  از دییران یرتر یسد، نتسذ ییشگری ه  داشت. گنان

تسان تصسر کفرد کفه گفرای  خفاتسنِ     در گنین اوضاعی، می 37نامند.تر میاسگخسان یزر 

یر اوضاع سیاسی ف مذهبی جامعه تأثیرگفذار یفسده     زهاهر دین یا مذهبی تا گه اند خان یه

 است. 

هالکس، نخسگین ایلخان مغس  در ایران یا آن که  یا آیین شمنی یزر  شده یسد اما یاور 

هایی در ایران یرپا کرد. پس از اسگقرار هالکس در مراغه، خانهیسدایی داشت و یرای یسدا، یت

آذریایجفان را ففرا گرففت. در مفدت کستفاهی سفیل       ائیان، غرب ایفران یفه ویفژه    نتسذ یسد

تبّت، سرزمین اویغسر و هند یه ایران سرازیر کارگزاران، مشاوران و رهبانان یسدایی از گین، 

های یزر  و یا شفکسهی  خانهآذریایجان و اران، یتشد. در خسی، مراغه و سایر شورهای 

  31یسدا یرافراشگه شده یسد.های زرین و مرمر جسمهیرپا گردید که در آنوا م

یا این حا  در درون حری وی یه غیر از آیین یسدا، مسفی،یت نیفز طرففدارانی داشفت.     
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هالکس، دوقسزخاتسن مسی،ی یسد. این زن که ایگدا همسر تسلسی، پفدر هسخکفس یفسد     زوجه

سقگینی یییی، مادر هالکس پسرش هسخکس رسید. عالوه یر او، سیسرقپس از مر  تسلسی یه 

ه  مسی،ی یسد و این دو تن در حت  حرمت و مسقعیفت مسفی،یان، نقف  یسفزایی ایتفا      

دوقسزخاتسن، یه احداث کلیسا اهگمای ویژه داشت و در مدت اقامگ  در مراغه  32کردند.می

  21یرمی ترویج مسی،یت کسش  یسیاری کرد.

ط نزدیکفی میفان هالکفس و    تمایل حری ایلخانان یفه مسفی،یت سفبب شفد کفه ارتبفا      

پادشفاه   های مسی،ی یرقرار شسد. تا جایی که در حمله هالکس یه حلفب، هفایگسی،  حکسمت

در  23قسای مسفی،ی ییفزانس یفه یفاری او یرخاسفگند.      ارمنسگان و یسهمسند شش ، فرمانده

یسرش هالکس یه حلب، تنوا معدودی از مسی،یان نجفات یافگنفد و یسفیاری از مسفلمانان     

  22تیغ مغسخن شدند.گرفگار 

های هالکس از مسی،یت در یرایر اسالی تاجایی یسد که در نقفاط مخگلففِ ثغفسر    حمایت

یفار  که در مسصل یکشدند. گنانشرقی، گاه جماعگی از ارامنه، گرفگار خش  مسلمانان می

یفه   21این اتتاق رخ داد و هالکس، سردار خسد را یرای دفاع از مسی،یان یه مسصل فرسفگاد. 

هایی، وی تا پایان عمر یر آیین یسدا یاقی ماند و هنیای مر  یفه سفنت     گنین حمایترغ

ای در مراغه همراه یا جساهرات یسیار و گند دخگر آراسگه مفدفسن  یسدایی در دخمه -مغسلی

  21گردید.

مدتی کستاه پس از مر  هالکس، همسرش نیز درگذشت اما ترییت مسی،ی وی مسجب 

جانشین هالکس یا وجسد یاور یه آیین یسدا، یه مسی،یت ایفراز عالقفه    شد که فرزندش آیاقا،

هفای ایلخانفان سفایه    کند. البگه در این دوران، روایط سیاسی یا دنیای مسی،ی یر سیاست

افکنده یسد. یه همین سبب آیاقا یا دخگر میخائیفل هشفگ ، امپراتفسر ییفزانس، معفروف یفه       

زدواج او یفا دخگفر مسفی،ی دییفری، مسقعیفت      عفالوه یفر ایفن، ا    21یاسلیسس ازدواج کرد.

 مسی،یان را یی  از پی  تثبیت کرد. تفا جفایی کفه وارطفان، کشفی  ارمنفی یفه حلقفه        

  21مشاوران آیاقا پیسست.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 25، شماره مسلسل 3113شماره چهارم، زمستان  سیزدهم،سال           

 

 

 

 

 

311 

 های داخلیروابط خارجی و تأثیر آن بر سیاست

ایلخانی مؤثر یسد، روایط سیاسی  های مذهبی دورهدومین عنصری که در تغییر سیاست

های دینی آنوا، مگأثر از های روزگارشان یسد. در واقع تغییرات پردامنه سیاستیا قدرتآنوا 

شد. نتسذ زنان مسفی،ی در  ها تعریف میمنافع سیاسی آنوا یسد که در رایطه یا دییر قدرت

سس و دشمنی مسلمان یفا مواجمفان مغفسلی از سفسی دییفر، از ایگفدا       حری ایلخانان از یک

های های مسی،ی نزدیک کرد. از سسی دییر، رقایگی که میان اولسسمغسخن را یه قدرت

هفای  مغسلی، پس از جدایی نسبی آنوا از یکدییر پدید آمد، تفأثیر مسفگقیمی یفر سیاسفت    

 مذهبی داشت.

ایالت و شورهایی یسد که گنییزخان پفس از فگسحفات یفزر ،     های گوارگانه،اولسس

ایفن   جغگای، اکگای و تسلسی تقسفی  کفرد.  گوار پسر اصلی خسد جسجی، طبق سنت میان 

سلطه  منزله کنتدراسیسنی ت،تیندی که امپراتسری نسپای مغس  را یه تعبیر امروز یه تقسی 

آورد، مسائل جدیدی را مطر  کرد که از میان همه آنوا مسئله دین حکسمت مرکزی در می

ه منظفسر احیفای قسمیفت و    تر یسد؛ زیرا هر یک از ملل مغلسب یتر و حساسمو و اقگصاد 

کرد تا ایگدا فرهنگ و آیین خفسد را احیفا   اسگقال ، تالش مییایی یه فرهنگ خسد و دست

 نماید.

هفا را مسفلمانان   از سسی دییر، گسن خارج از مغسلسگان، یی  از نیمی از اتباع اولسس 

 سیاسی، اقگصادی و فرهنیی جدیدی مساجه گردید.دادند، دین اسالی یا مسائل تشکیل می

های یازرگانان، نسعی های ییشگر و جذب سرمایهها یرای کسب سرزمینرقایت یین اولسس

 27ها منگوی شد.ق  زد که یه جنگ میان اولسسدشمنی میان آنان را ر

معنای کند. واژه اولسس یهتر میاولسس، مسائل یاخ را روشن واژه و سایقه تأملی دریاره

ایفن تعبیفر،    21هفزار نتفری اسفت.   یفزر  ایفلی است و معنای آن، جمعیت ده یک جفامعه

ت؛ زیرا در اسگپ، ش  تفا  زمانی که جامعه مغسلی یه سرعت گسگرده شد معنایی فراتر یاف

دادند و گند اردو، یک خاندان و گند خاندان، یفک  ده گادر )یسرت( یک اردو را تشکیل می

شد. یاگسفگرش مرزهفا، گنییفز    قبیله و گند قبیله، یک قسی یا مردی که اولسس خسانده می
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وفا  سرزمین خسد را یه گوار اولسس تقسی  کرد و حکسمگی مشارکگی )کنتدراسیسن( میان آن

هفای مسفلمان و غیرمسفلمان یفه حیفات      یرقرار کرد تا یه این ترتیب مغسخن در سرزمین

 سیاسی خسد ادامه دهند.

های اسفالمی قفرار   که در نسک پیکان دشمنی یا سرزمینحکسمت ایلخانی یه دلیل آن

هفای  رگیریدداشت، از ایگدای تأسیس وارد جنیی یزر  و طسخنی یا مصر و شای شد. در 

های دینی حکسمت ایلخانان مغس  در گه یر سیاستها و ایلخانان، آنمیان اولسس گسگرده

 ایران تأثیر مسگقی  داشت، جنگ میان اولسس جسجی یا اردوی زرین یا ایلخانان یسد.

شد و اولسس جسجی، فرزند یزر  گنییزخان شامل نساحی مگصرفی روسیه جنسیی می 

یا « آلگسن اروغ»ت قبچاق و قتقاز یسد. این فرمانروایی یه امگداد آن در اروپا تا حد یلغار، دش

تفرین و  شورت داشت و از جوت وسعت خاک و تنسع نژادها و اقسای یزر « اردوی زرین»

  22گردید.اولسس شاهزادگان گنییزی م،سسب میترین مو 

یسد در حالی که نفساحی مرکفزی و   نشین مسلمان ،قسمت وسیعی از جنسب این منطقه

مسی،ی در آنوفا  لی آن از شورهای اسالمی، فاصله یسیاری داشت و مذاهب شمنی و شما

مسلمانان های کسگکی از یسداییان و رایج یسد. در طس  زمان یا جایه جا شدن مردی، اقلیت

، فرزند دوی جسجی و یرادر یاتس یفه  در شورهای دوردست آن پراکنده شدند. یرکه یا یرکای

از خاندان گنییز، راه را یرای  مسلمانان این اولسس همفسار کفرد.   عنسان نخسگین مسلمان 

وی یفه   11ق یه فرمانروایی اولسس جسجی منصفسب گردیفد.   .ه 112یرکه مسلمان در سا  

الدین ایراهی  مسسسی الدین یاخرزی یه طسر رسمی اسالی آورد و یه جال سیفدست شیخ 

  13گشت.

داشت که در آن زمان در دست خانی یسدایی یرکه پس از مسلمانی یه جانب ایران نظر 

هایی از قتقفاز  اخگالف میان هالکس و یرکه یر سر یخ  مسی،یت یسد.دار مذهب و دوست

آخر عمر حکسمت ایلخانی یکفی از مسفائل موف     یه جنیی سخت انجامید. این اخگالف تا 

 ری را پفی تف سیاست خارجی ایران یسد. در این دوران، اولسس جسجی نقشفه سیاسفی کلفی   

یایی یه ایفران یفسد. گفه یسفا یفرای      گرفت و آن نایسدی حکسمت کافر هالکسییان و دست
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تر یسد تا اطاعفت از یفک مغفس  یفسدایی     مغس  مسلمان، قایل قبس ایرانیان نیز سلطه یک 

از اولسس جسجی در زمان خسارزمشاهیان و قبل گرا، یه خصسص که یخشی مذهب مسی،ی

 لق داشت. از آن یه ایران تع

نوایی ایران یه دسفت هالکفس، زمفانی کفه منیسقفاآن منشفسر       پس از فگح سراسری و 

آذریایجان، نساحی متگسحه قتقاز و اران را نیز جزء حکسمت را یرای وی فرسگاد و افزون یر 

رویارویی و جنگ شفد. یرکفه یفرای غلبفه یفر      ها تبدیل یه مگصرفات وی قرار داد، دشمنی

گنین یا مبادله سترا یین مصر و اولسس ی  یه مسلمانان نزدیک شد. ه اوضاع، یی  از پ

مسگقر شده یسد، آن جسجی، پیمان ات،ادی منعقد گردید و خلیته جدید عباسی که در قاهره 

پیمان را تأیید کرد. در این هنیای، نای یرکه و ییبرس، سلطان مصفر تسممفان در قفاهره در    

های اولسس جسجی و حکسمت ایلخانی تا واپسین سا کشمک  میان  12خطبه خسانده شد.

حیات ایلخانان ادامه یافت و در این نزاع، ات،اد یین اولسس جسجی یا ممالیک مصر و شای، 

 همساره دوای داشت. 

یخ  دییری از روایط خارجی ایلخانان که تأثیر مسگقیمی یر مسائل دینفی ایفن دوره   

های سفخگی از  ها، شکستها که در آن سا یبیداشت، ارتباط یا دنیای مسی،یت یسد. صل

ویژه سالطین مصر ت،مل کرده یسدند یا ورود این قسی یییانه که تمایالتی نیز مسلمانان یه

هفای مسفی،ی شفرق، ماننفد حکسمفت      ای یافگنفد. حکسمفت  یه مسی،یت داشت، امید تازه

یعنفی مسفلمانان    ؛ارمنسگان امید داشگند که یا همکاری مغسخن یر دشمنان قفدیمی خفسد  

 سساحل دریای مدیگرانه و مصر پیروز شسند و این منطقه را یار دییر مسی،ی کنند. 

ناکامی ایلخانان مغس  در اسگتاده از ات،اد یا مسی،یان، عدی امکان یک اقفدای عملفی   

های پی درپی مسفی،یان و  های مسی،ی اروپا، شکستزمان از طرف ایلخانان و دولته 

یک در شفرق مدیگرانفه و مصفر، وجفسد مسفلمانان در قلمفروی حفاکمیگی        ها از ممالمغس 

ایلخانان و گرای  یه اسالی در یین سریازان مغس  سبب شد تا ایلخانفان مغفس  گفرای ،    

گزین دشفمنی یفا آن کننفد. ایفن اتتفاق یفا       پذیرش و رسمیت دادن یه دین اسالی را جای

های مگغیفر  رفگارهای مگتاوت و سیاست تبلیغات گسگرده در دوران غازان رخ داد و یا وجسد
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شفد اسفالی آوردن   داری از ایلخانان نسشفگه مفی  آنان، منایع تاریخی این دوره که یه جانب

  11غازان و ترویج شریعت اسالمی را از روی راسگی و اخالص اعالی کردند.

هفای مسفلمان از   غازان پس از جلسس یر تخت سلطنت یرای آگفاه سفاخگن حکسمفت   

خساهی خسی  ای نسشت و مصریان را یه اسالییه اسالی، یه سلطان مصر نامه پیسسگن وی

کشیدند یه علّفت تضفادّ دینفی    یشارت داد. او اعالی کرد که اگر پدران  یه مصر لشیر می

یسده است و اکنسن که این تضاد از میان رفگه، دییر جنیی در کار نیست و یایفد یفرخالف   

او حگفی در ادامفه    11میفان دو سفرزمین یرقفرار گفردد.     گذشگه، روایط دوسفگی و یازرگفانی  

تالش کرد تا از ظرفیت شفیعیان یفرای رسفیدن یفه اهفداف جوفانی        های مذهبیسیاست

ها و خسی  اسگتاده کند. ایلخانان یرای مسفقیت در کسب سلطه یر مصر، یاری تمای گروه

 د. ها را پذیرفگند و از ات،اد یا ایشان علیه ممالیک سسد جسگنفرقه

های مسفی،ی شفرق   ایشان یا تالش یرای ات،اد یا کشسرهای مسی،ی اروپا و حکسمت

گسن ارمنسگان صغیر، سعی در اسگتاده از هر دو گروه علیه ممالیک مصر و شای داشگند. در 

یعنی شیعیان که از دیریفاز خالففت    ؛این میان، غازان خان یا تسجه یه گروهی از مسلمانان

دانسگند یرای اسگتاده از ایشان در رسفیدن یفه اهفداف    مشروع میعباسی را غاصب و غیر 

خسد در منطقه شامات کسشید. تصمی  غازان یه تغییر سکه و خطبه پس از زیفارت مشفود   

  11های او در گرای  یه شیعیان یسد.یخشی از سیاست امیرالمؤمنین حضرت علی

ی،ثی مسگقل و طسخنی ییان جزئیات روایط خارجی ایلخانان یه ویژه جوان مسی،یت، 

های یاخ، یه عنسان مؤید فرضیه این مقاله ییان شد تا نشان دهفد کفه   است. ینایراین اشاره

های مذهبی ایلخانان تا گه میزانی، ت،ت تأثیر منافع سیاسی و روایط خارجی قرار سیاست

 های مذهبی،گنین یاید تسجه داشت که نق  مسائل سیاست خارجی در سیاستداشت. ه 

مانند دو عنصر زنان و رجا  سیاسی ت،ت تأثیر مسائل مخگلف دارای، فراز و فرود یسد اما 

 گنان تا پایان عمر حکسمت ایلخانی ادامه داشت.  ه 
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 وزرا و دیوانیان

از ایگدای ورود مغسخن یه ایران، همساره وزرا و رجالی از غیر مغفسخن، خفان مغفس  را    

کردند که مغفسخن را  در  ر آغاز، نق  راهنمایانی را ایتا میکردند. این افراد دهمراهی می

مغسخن نیازمند افرادی یسدند که  ،یردند، اما یا اسگقرار دولتهای اسالمی پی  میسرزمین

در اداره امسر آنوا را یاری کنند. از این زمان یه یعفد، وزیفران و رجفا  سیاسفی، مسقعیفت      

کارکردهفای  تفسان از  یاتسجه یه اخگیارات این افراد، میممگازتری پیدا کردند. در این میان، 

  اعگقادی نواد وزارت در دوران ایلخانی یاد کرد.

عتس عمسمی شیعیان الدین ییگکچی و نق  او در فگح یغداد، وزارت شیعیانی مانند سیف

نصیرالدین طسسی و این علقمی، فرصگی اسفگثنایی یفرای شفیعیان    و همکاری او یا خساجه 

مذهب از روزگفار هالکفس در مقفای وزارت،    گنین حضسر خاندان جسینی سنّیآورد. ه  پدید

کفرد. یفا ایفن کفه جفسینی در تسفخیر قفالع        حضسر مسلمانان را در این جاییاه تثبیت می

اسماعیلیه، نقشی مو  در حت  یخشی از کگایخانه معروف اسماعیلیه و ایزار نجفسمی ایتفا   

سبت یه اسماعیلیه کگمان نکرد و یی  از هرکس دییری گاه دشمنی خسی  را نکرد، هیچ

 11کرد.از نایسدی ایشان اظوار شادمانی می

اسالمی، کسش  فراوانی کفرد.   -های ایرانی عطاملک یرای اعگبار یخشیدن یه پاییاه

ها در یغداد و نجفف یفسد. او در حکسمفت ریفع قرنفی خفسد، از هفیچ        ترین این پاییاهعمده

یخشیدن و آیادانی این شور و عظمت و اعگبار یخشفیدن یفه آرامیفاه    کسششی یرای رونق 

دریغ نکرد. او دسگسر داد، نوری را از فرات منشعب سازند کفه   امیرالمؤمنین حضرت علی

گنفین در  سفاخت.  هف   ای وسیع را آیاد میکرد و منطقهانبار، کسفه و نجف را مشروب می

ینفا کفرد تفا زائفران در آن      حری مطوردیکی سرایی در نجف در نزنق کاروا .ه 111سا  

 17ساکن شسند و یرای آن مسقسفاتی قرار داد.

نسشت و این تفألیف را   البالغهنهج الدین میث  ی،رانی شرحی یردر همین زمان، کما  

رود علت تسجّه خاص عطاملک یه نجفف اشفرف، تفالش    یه نای عطاملک کرد. احگما  می
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از سفسی دییفر، یفرای     11سایر نساحی ایران یفسده اسفت.  یرای جلب قلسب شیعیان عراق و 

العبفاس احمفد، فرزنفد    الض،ی یکی از همسفران ایفی  نزدیکی ییشگر یه اهل سنت، شمس

المسگعص ، آخرین خلیتة عباسی را که از معرکة قگل عای یغداد جان سال  یه در یرده یفسد  

داخگن قافله حاجیفان  عطاملک مسفق شد یرگزاری مراس  حجّ و راه ان 12یه همسری گرفت.

ق اجرا کند. این اقدای، تسفیقی یزر  یفرای مسفلمانان ت،فت حکسمفت      .ه 111را در سا 

  11شد.ایلخانان م،سسب می

خاندان جسینی تالش کردند تا در مناسبات خارجی نیز تأثیرگذار یاشفند. یفا تسجفه یفه     

تفت کفه ایفن    تفسان گ پذیری احمد تکسدار داشفت مفی  سومی که خاندان جسینی در اسالی

الدین انگظار داشگند دسگیاه خالفت عباسی مصر یگساند یه حیات خسد ویژه شمسخاندان، یه

پفذیری مغفسخن یفر جوفان اسفالی خالففت کنفد. اقفدامات خساجفه          ادامه دهد و یا اسالی

یر این  ،الدین جسینی در تشسیق تکسدار یه پذیرش اسالی و رایطه حسنه یا مملسکانشمس

  13شسد.ی میاساس  ارزیای

پس از نایسدی خسارزمشاهیان و خالفت عباسفی و ایجفاد خفأل در رهبفری فکفری ف        

مذهبی جوان اسالی، فضای مناسبی در اخگیار شیعیان قرار گرفت. علما و روحانیان شیعه، 

ضمن یرخسرداری از نتسذ و اعگبار، فرصت فعالیت و حضفسر علنفی در جامعفه ایفران پیفدا      

یسن یرجسگه شیعه در عود مغس  که نقشفی موف  در تجدیفد حیفات     کردند. یکی از  روحان

 دویاره تشیع در ایران دارد، خساجه نصیرالدین طسسی است.

گفسیی و  وی یا تسجه یه اعگقاد خاص مغسخن یه نق  سگارگان و صسر فلکی در پی  

نظیر در امر نجفسی و یفا تأسفیس    تشخیچ ساعت سعد و ن،س ایای تسانست یا موارت یی

خانه مراغه یه مسقعیت ممگازی در دولت ایلخانان مغس  دست یاید. خساجه نصیرالدین رصد

طسسی از این طریق تسانست اوقاف شیعیان را که یه منزله نیروی اقگصادی آنان یسد، احیاء 

مراغه را تبدیل یه کانسنی علمی و  آوری علما و اندیشمندان شیعه، رصدخانهکند. او یا جمع

ر تسسفعه فرهنفگ اسفالمی شفیعه در ایفران عوفد مغفس  و کنفار زدن         هنری کفرد کفه د  

گری و مسی،یت، یسیار مؤثر و تعیین کننده یسد. همراهی خساجه نصفیر یفا ایاقفا در    یسدایی
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ق یه هنیای ستر ایلخان یه یغداد و دیدار او یا عطاملک جفسینی یفه تختیفف    ه  172سا  

 های آن منطقه منجر شد. عسارض و مالیات

الدین جسینی مشوسر یه صفاحب دیفسان، پشفگیبان و حفامی     دییر هسخکس، شمسوزیر 

طبقة روحانی یسد. او یه منظسر ایسگادگی در یرایر یییانیان که دین یفسدایی و مسفی،ی را   

از طرف دییر، او در تمای  12کردند، تقسیت اسالی را وجوة همّت خسد ساخگه یسد.ترویج می

ها و صدقات رسیدگی بانی انگخاب کرد تا یه امسر یخش ممالک ایلخانی از طرف خسد، نای

  11کنند.

های جسینی، کرمان یه یکی از مراکز امن یفرای روحانیفان و ترقفی علفسی     یا مساعدت

گنین قگلغ ترکان، یا احداث مدرسة قطبیفه و یخشف  اوقفاف یسفیار     دینی تبدیل شد. ه 

عصر گردید. علمای یسیاری از  یرای ادارۀ آن، سبب رونق و ترقی این م،یط علمی در آن

الدین عمر کرمانی و اهلل الگسرانبشگی، مسخنا سدید زوزنی، امای نج الدین فضلجمله شواب

الدین حسن یلغاری یه کرمان کسچ کردند و یه تدریس در این مدرسه مشفغس   شیخ صال 

  11شدند.

انفدان ،  الدین م،مفد جفسینی و خ  پس از روی کار آمدن ارغسن و کشگه شدن شمس

یوسدی یه وزارت رسید. این دوره، اوج قدرت آیین یسدایی و زمفان اقبفا  دیفن     سعدالدوله

هفای موف  و حسفاس    یوسد در ایران یسد. سعدالدوله پس از اسگقرار در مقای وزارت، شفغل 

ها و شورها را یه خسیشاوندان و نزدیکان یوسدی خفسد سفپرد و   دیسانی و فرمانروایی ایالت

 اییاه سیاسی خسی  یوره اعگقادی یرد. کسشید از ج

وی، در ایگدای کار یه حکای نساحی نسشت که عد  و انصفاف را پیشفه سفازند و یفرای     

گنین حک  کرد که یه دعاوی جلب قلسب مردی یه انجای دادن کارهای خیر روی آورد. ه 

 در م،اک  شرع رسیدگی شسد و حکای شرع در اسگرداد حقسق مظلسمفان کسشف  ففراوان   

یفرداری  حا  پس از تثبیت جاییاه خسد، کسشید از شرایط یه نتع دین یوسد یورهکنند. یااین

  11رو مسقعیت یوسدیان را یوبسد یخشید.کند و ازهمین

ق، جماعگی یوسدی از اهفالی تتلفیس   ه. 117در زمان وزارت سعدالدوله در حدود سا  
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هایی یفه آنوفا داده   د آمدند و شغلدیدند یه یغداکه اوضاع حکسمت را یر وفق مراد خسد می

یوسدیان یفرای   11شد. این گروه از هیچ اج،افی نسبت یه مسلمانان یغداد فروگذار نکردند.

انگقای گرفگن از مسلمانان، از قسانین یاسا حمایت کردند و سعدالدوله کسشید ارغفسن را یفه   

فراتر رفت و یا ارغسن  ها، سعدالدوله از این ه دینی جدید ترغیب کند. ینایر یعضی گزارش

قرار گذاشت که کعبه را یگکده سازد و مردی را یه پرسگ  یگفان تشفسیق کنفد. او یفا ایفن      

جا از آنوا نظفر  اندیشه یرای یوسدیان عرب، نامه نسشت و یرای فرسگادن سپاه ارغسن یه آن

  17خساست.

عمفر کستفاهی   ها، اقبا  دین و دولت یوسد در ایران عصر ایلخانفان،  یا همه این تالش

های وزیر یوسدی ناکای ماند. روی کار آمدن صدرالدین خالدی زنجانی در داشت و سیاست

زمان گیخاتس، اوضاع را یه نتع مسلمانان تغییر داد. صدر جوان یا روحانیفان کفه در وضفع    

جسیی نمفسد و  ای د یردند یه موریانی رفگار کرد و از هر یک یه گسنهنامساعدی یه سر می

سایق را یه آنوا یازگردانید. در همین زمان، یرادر صدر جوان یا عنسان قطب جوفان   نیروی

القضاتی رسید که این امفر از نتفسذ اسفالی و رویکفرد دینفی وزیفر حکایفت        یه مقای قاضی

 کند.می

خ الفه اخ اهلل و  »در ماجرای گاو یه دسگسر صدر جوان یر روی اولین اسکناس عبارت  

گنفین، صفدر   هف   11ای از تجدید نیروی اسالی یفسد. شگه شد که نشانهنس« اهللم،مد رسس 

پذیری غازان، نقشی مو  ایتا کرد. یه این ترتیب، وزیران و رجا  جوان در ماجرای اسالی

 دیسانی در دوره ایلخانی از مسقعیت خسد یه نتع یاورهای دینی خسی  سسد جسگند. 

 

 گیرینتیجه

جوان اسالی و فروپاشی خالفت عباسی، یه طفسر   اسگیالی مغسخن یر یخ  وسیعی از

های تأثیر گذاشت. این مسضسع از طریق اعما  سیاست های دینی مردیگرای مسگقی  یر 

مذهبی، شرایط مگتاوتی را یرای مسلمانان شیعه و سنی در پی داشت. در دوران ایلخانیان، 

پنداشفت و  ید خدایان مفی خان مغسلی که یاورهای شمنی و یسدایی داشت، خسد را مسرد تأی
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دانست. در گنین فضایی، او یفه  تسفیق در غلبه یر ایران و دییر نقاط را نشانه این تأیید می

 کرد.می گرای  اقسای ت،ت حکسمت خسی  یه دین یا مذهبی خاص کمگر تسجه

 های مغس ، روایط خارجی ایلخانان مغس ، فعالیتدر این یین، یاورهای مسی،ی خاتسن 

گران مذهبی و دفاع آنان از اسالی و آداب دینی آن از ساخران ایرانی یه عنسان کن دیسان

هفای مفذهبی دوره ایلخانفان مغفس  یفسد. در واقفع       های مو  و تأثیرگذار یر سیاستمؤلته

، تاحفدودی ناشفی از   ههای مذهبی ایلخانان از سفه عنصفر ییفان شفد    تأثیرپذیری سیاست

های مغس  را هر از گاهی یه یین خاص یسد. همین امر، خاناعگقادی عمیق ایلخان یه آیی

 کرد.سسی یک آیین یا دین خاص هدایت می
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 هانوشتپی

                                           

1 .اسکنلنهنبخقز يبو ،خخخسصحهحتاريخ جهانگشاي، االءخنلکياخن ننلغظفنخاطنم کخ نيب ،خ

خ خ05وخخ05،خ خ9،خجخ9231لهکن:خ نيل،خ

زندگي فرهنگي و انديشه سياسي شيعيان از سقوط بغداد تا ظهور صفويه نلنينی،خخ خمحیا3

خهنیخش خ خهفع ،ختصل9231خساننن:خدنسشگنهخنمنمخصندقق(،  709ـ  656)

2331،خ خ3جخپيشين،  خ نيب ،خ 

1واخسصوحهحخمحغوکخا شواخ خخخخخجااع  اتواواريخ،   خهغوکنس ،خخ خالنن اخاشهکنلکياختضلخنهلل 

خ 331،خ خ9،خج9232مصطف خمنسنی،خساننن:خسشنخنلسنز،خچنپتنسا،خ مهسا،خ

چون خپوبج ،خخختاريخ عغول از حمله چنگيز تا تشكيل دوتت تيموري، اسنسخنقسنلخآشمهنس ،خ خ0

خ 930،خ خ9251ساننن:خنمهن سهن،خ

5خ 11،خ خ9جخپيشين،  خ نيب ،خ

3خ 133،خ خ9جخپيشين، نهللخهغکنس ،خن اخاشهکنلکياختضل خالن

3خ 932وخخ933 خ پيشين، خاسنسخنقسنلخآشمهنس ،خ

133 خپيشين،  خ نيب ،خ 

95خ 31 خهمان،  خ

99سن غواخشوهنياخ هونس ،خساوننن:خخخخخ ،«ياوان چاایويي شاه   »تاريخ سري عغوالن يا  خپلخپ هن،خ

خ 95،خ خ9205منسیاخچن خ خنسمشنانتخدنسشگنهخساننن،خ

93خ 915 خپيشين،  خ نيب ،خ

92خ 535،خ خ3جخپيشين،  خالنن اخاشهکخنلکياختضلخنهللخهغکنس ،خ

91خ 321 خ همان، خ

90خقناي منخشنانیخماغ خنزخ  هاخشنهزندگنن،خنتنندخالنسکننخس طبم خ خسندناننخمغونلخ وندخخخ 
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بط ايـاان بـا   تاريخ رواشک خاسکنلحیهاخسنني ،خ اخ ننیخنسمتنبخپندشنهخينخالننخ زاگخسشكهلخم 

خ 93؛خ خ9205،خ51شغناهخهاي تاريخي، بررسي كشورهاي مغاب زمين در دوران مغول،

95خ 11 خپيشين، ؛خپلخپ هن،خ139،خ خ9جخهمان،  خ

93سصوحهحخمهنهنشو خمحوک ،خخخخاالنساا،،  عجما  نی،خ خمحغکخ اخا  خ اخمحغکخشوسنسكناهخ

خ 351،خ خ9252ساننن:خنمهن سهن،خ

93خ 353،خ خ3جخپيشين، خهغکنس ،خ خالنن اخاشهکنلکياختضلخنهلل

91پوناخ خخسن غاخمحغکخا  خسنجتاريخ عخوصر اتدول،  منيغناينسخ اخهنا نخن اخاسکی،خ

خ 232،خ خ9251نهللخاينض ،خساننن:خنطالانت،خحشغع

35خ 315،خ خ9جخپيشين،  خالنن اخاشهکنلکياختضلخنهللخهغکنس ،خ

39دنسشوكکهخند هونتخ خا ونمخخخخران، دين و عذهب در عهاد ايلخاناان ايا    خمبنچانخمنسضنی،خ

خ،خپهنسعخسنم 9233،خ11نسینس خسسنيز،خشغناهخ

33خ 335وخخ391،خ خ3جخپيشين،  خالنن اخاشهکخنلکياختضلخنهللخهغکنس ،خ

32خ 233وخخ213 خپيشين،  خن اخنلعسنی،خ

31خ 03،خ خ9315سن،خهمغنمخماکیخنصفانس ، غسئ ،خ  ن اخختاريخ وصاف، خ صنفخنلحضنه،خ

30اخ نش خ اغاخ نيغ ،خساوننن:خخخجاع  اتوواريخ،شهکنلکياختضلخنهللخهغکنس ،خ خالنن اخا 

خ 315،خ خ3،خجخ9223شن عخسیس ،خ

35خ 91،خ خ9235چن خد م،خسسنيز:خآگنه،خخعسایل عصر ايلخانان، خمبنچانخمنسضنی،خ

33خ 301 خخ313 خخپيشين،نی،خ خشسنسكناه

33خ 93 خخپيشين، خپلخپ هن،خ

31خ 533،خ523،خ032،خ039 خخپيشين،نهللخهغکنس ،خخ خالنن اخاشهکنلکياختضل

25سحقهو خا و خشوهنی،خ هون ت:خدنانحهونءخخخخخخخاتبداية و اتنهاياة،  خنسغناهلخ اخاغنخ اخ ثهن،خ

 030ق،خنلجزءخنلثنلثخاشن،خ خخ9153نلمنن ،خ

29سصحهحخاسکنلح خحسهس ،خساوننن:خخخطبقات ناصري يا تاريخ ايران و اسالم، خمبانجخسننج،خ
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خ 910،خ خ9،خجخ9252دسهنیخ منب،خ

23خ 313 خخپيشين، ثهن،خ خن ا

22خ 333 خخپيشين، صنف،خ خ

21خ 123،خ خ3جخخپيشين،النن اخاشهکخنلکياختضلخنهللخهغکنس ،خ خ

20ساننن:خنسمشنانتخ بگنهخسن غاخ خخبه اهتمام همبلي مهين،ايوو، جتاريخ اوت خمحغکخنلقنشنس ،خ

خ 11وخخ12،خ خ9213سشنخ منب،خ

25خ 10وخخ12،خ خ9جخخ،پيشين نيب ،خ خ

2313وخخ13 خخهمان، خ 

23خ 33 خخهمان، خ

21خه،بعاتمایاه اتساا   في اتحوادث اتجاععه و اتوجار، اتنافعهاسکنلنزنقخ اخنحغکخ اختنط ،خ خ
خ 315وخخ310،خ خ9239سن غاخاسکنلغحغکخآيم ،خساننن:خنسجغاخآثناخ خمفنالنختنهبگ ،خ

15خ 392 خخهمان، خ

19خ 39وخخ35،خ خ9جخخپيشين، صنف،خ خ

13یو ،خخهسصحهحخسعهکخسفخدسووراتوزراء،مهن خنلکياخ اخهغنمخنلکياخنلحیهب خالننسکمهن،خ خ

خ 330،خ خ9293ساننن:خچنپتنساخنقسنل،خ

1221وخخ23،خ خ9جخخپيشين، صنف،خ خ 

11 سصوحهحخمحغوکخن وننهه خ نسومنس خپونايزی،خساوننن:خخخخخخخختاريخ شااهي رراتوایياان،  مؤلفخسنشبنالما،خخ

؛خسنصوننلکياخمبشو خ نمونس ،خسوغطخنلع و خخخخخخ933وخخخخ935 خ321وخخخ322،خ خ9200هبگ،خنسمشنانتخ بهندختن

خ 13وخخ21،خ خ9253نلع هنخداخسنايخخقننالمن هننخ نمنن،خ اخنهمغنمخاسنسخنقسنل،خساننن:خنسنطهن،خخةل حضن

10خ 912وخخ913 خخپيشين، خ صنف،خ

15خ 332 خخپيشين،،خن اخنلبنط  خ

13خ 910وخخ911 خخپيشين، خ صنف،خ

13 خ955 خخهمان،خ  


