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چكیده

بهدنبال پذیرش اسالم ازجانب غازانخان و مغوالن ساان در ایاران،
مسئلهای جدید رخ داد نه عبارت بود از تبیی جایگاه خلیفۀ عباسا

و چگونگ تعامل و ارتباط با وی .پذیرش سیادت معناوی خلیفاه باا
دیدگاه مغوالن ،تعاار

اساسا داشات و مسااوی باا تأییاد برتاری

ممالیک بود .ایلخان بهدنبال راها باود ناه در نن ،عاالوهبار حفا

اسالم ،نیازی به تأیید خلیفه نباشد؛ از ای روی ،غازانخان به ماذهب

شیع امام تمایالت داشت.

 .1استادیار گروه تاریخ ،دانشگاه تبریز؛ fatemeh.orouji62@gmail.com
 .2دانشجوی دنتری تاریخ ،دانشگاه تبریز؛ MRezayi39@yahoo.com
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دورۀ فرمانروای غازانخان ازلحاا توجاه باه ماذهب شایعۀ امامیاه،

اهمیت بسیار دارد و م توان نن را سنگبنای رسمیت تشیع در عهاد

صفویه دانست .در شاللگیاری ایا روناد ،عاالوهبرعقایاد فاردی،

مؤلفههای فرهنگ و بینش حانم بر قوم غالب نه بهصورت نشالار

و پنهان اثرگذار بودهاند ،نم توان از نقش عوامال سیاسا و مساا ل

زمان بهراحت چشم پوشید .جهتگیری سیاس  -ماذهب غاازانخاان،
متأثر از فرهنگ حانم بر بیشتر مسلمانان در ارتباط با خالفت عباس

نه ازجانب ممالیک احیا شاده باود و مؤلفاههاای حاانم بار روابا

ایلخانان با ممالیک و وضعیت خاص ایا دوران اسات .ایا تاأثیر و

تأثر در رویلرد غازان به مذهب غیراز ماذاهب ماوردتأییاد خالفات
مصر و سع در استفاده از برخ نرای فقه و اندیشاههاای سیاسا

ادوار گذشتۀ ایران ،قابل مشاهده است.

واژههای کلیدی :غازان ،ممالیک ،خالفت ،عباسیان ،تشیع.
 .1مقدمه

بهدنبال برچیدهشدن خالفت عباس در سال 656ق .هالنو در پیگیری سیاست جهانگشاای
و تشالیلدادن امپراتاوری جهااان  ،عاازم شااام شاد؛ ولا در عای جااالوت ،از قاوای مصاار
شلست خورد و البته ای شلست ،موجب نشد جانشینانش سیاسات جهانگشاای چنگیاز را
ننار گذارند .همزمان با ای تحوالت ،خالفت احیاشده ازجانب ممالیک ،باهعناوان نهاادی
مهم و مشروعیتبخش در منازعات دو طرف ،ایفای نقش نرد.
همۀ جانشینان هالنو تا غازانخان ،جار تلاودار ،باه دینا غیاراز اساالم معتقاد بودناد،
مشروعیت خود را از حمایت و شمشیر قبایل مغول نساب ما نردناد و باه تأییاد ازجاناب
خلیفۀ عباس نیازی نداشتند .پساز گذشت حدود نیم قرن از حانمیات مغاول ،غاازانخاان
دریافت دیگر تلیۀ صِرف به شمشیر مغول ،راه به جای نخواهاد بارد و الزماۀ حلومات بار
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متصرفات ایلخان  ،توجه به مساا ل و اعتقاادات جامعاۀ تحات سال ه اسات .بیشاتر سااننان
سرزمی های متصرف ایلخانان را مسلمانان تشلیل م دادند و البته در ایا میاان ،شایعیان در
اقلیت قرار داشتند .عالیق فردی ،تشویق برخ سرداران مغاول ناه باه اساالم مشارف شاده
بودند و مهمتر از همه ،لزوم نسب حمایت مردم تحت سال ه ،ایلخاان را باه نناارگذاشات
اعتقادات گذشته و پذیرش اسالم مجبور نرد .قبول اسالم ،موجب ایجاد وضعیت جدید در
ایااران شااد نااه ناش ا از نااو نگاااه بیشااتر مساالمانان بااه جایگاااه خلیفااۀ عباساا و لاازوم
مشخصنردن مواضع ایلخان دربرابر سیادت معنوی خالفت بود .غازانخان با توجه به سان
مغول و دیدگاه سیاس حانم ،بهدرست دریافت پاذیرش سایادت معناوی خالفات و اخاذ
مشروعیت از نانال سنت نن ،مساوی با پذیرش برتری ممالیک اسات ناه اندیشاۀ غلباه بار
ننها را در سر دارد؛ با ای وصف ،وی درصدد یافت راه بود تا عالوهبار حفا مسالمان ،
به تأییدشدن ازسوی خالفت نیازی نداشته باشد و بدی منظور ،او از دو املان استفاده نرد:
نخست ،توجه به نرای فقه و اندیشاۀ سیاسا فقهاای دورههاای گذشاته و معاصار درباارۀ
نسب مشروعیت و دوم ،گرایش بهسمت تشیع و تقویات ماذهب شایعۀ اثنااعشاری؛ از ایا
روی ،ای دوره در تاریخ تشیع ایران ،جایگاه ویژه دارد.
در مقالۀ حاضر نوشیدهایم تأثیر احیای خالفات ازجاناب ممالیاک در مصار و پاذیرش
اسالم ازسوی غازانخان بر رویلرد و توجه وی به تشیع را بررسا ننایم و باه پرساشهاای
زیر پاسخ دهیم :مؤلفههای حانم بر اندیشۀ بیشتر مسلمانان درباارۀ سایادت معناوی خالفات
عباس و لزوم نسب حمایت و تأیید وی درراستای مشروعیت حلومات ،چگوناه و چقادر
در شللگیری رویلرد غازان به تشیع ،مؤثر بوده است؟ سهم دیدگاه حانم بر مغول دربارۀ
ایجاد حلومت جهان چقدر بوده است؟ نیا درگیری با ممالیک در ای فرایند ،نقش داشته
است؟
باننله عالیق شخص بر گرایش مذهب افراد اثر م گذارد ،دربارۀ حلمرانان نم توان
پذیرش دی و مذهب خاص را در گرایش شخص محدود نرد و بارای عوامال سیاسا و
فرهنگ حانم بر یک دورۀ خاص ،نقش قا ل نشد .درمیان مؤلفههای مؤثر بر دیدگاه بیشتر
مسلمانان مبن بر لزوم پذیرش جایگاه معنوی خالفت و نساب مشاروعیت از وی ،باا بیانش
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حانم بر مغوالن در تعار

بود و ای مسئله درننار گرایش فاردی ،اهمیات بسایار داشات.

بهطور نل  ،مجموعهای از عوامل متعدد بهصورتهای مختلاف ،در شاللگیاری گارایش
مذهب غازانخان ،مؤثر بوده است نه در مت مقاله ،تا حد املان ،ننها را بررسا خاواهیم
نرد.
 .2وضعیت ایران از زمان سقوط بغداد تا برآمدن سلطان محمود غازان

پساز فارونشناردن ماو اول از حملاههاای مغاول در دورۀ چنگیازخاان ،دور دوم ایا

حملهها از زمان منگوقاانن و درجهات تحقاقیاافت هادفهاای چنگیاز ازسار گرفتاه شاد.
درواقع ،منگوقانن ،نوۀ چنگیز م خواسات فرماان پادربزرو خاود بارای تساخیر جهاان را

تجدید نند (هال1380 ،1ش.)107 :

با توجه به طرح حلومت جهان ازسوی چنگیز ،امپراتوری باا داعیاۀ حلومات جهاان ،
درپ اجرای ای نقشه ،هالنو را جهت اداماهدادن فتوحاات در منااطق غربا جهاان اساالم
اعزام نرد .مأموریت وی اجرای «یاسا و تعالیم و قوانی چنگیزخان  ...از ننار نمویه تا دورتری

اراضاا مصاار» بااود (گروسااه1379 ،ش .)575 :از ماات ایاا دسااتور ،دورنمااای حلوماات
بنیانگااذاریشااده ازجانااب هالنااو در ایااران ،بااهروشاان قاباال درت اساات .بااراسااا

ای ا

دستورالعمل ،هیچ قادرت حتا خلیفاه ،برتار از خاان بازرو ناه بعادها جاای خاود را باه
ایلخانان داد ،وجود نداشت.
هالنو پساز م یعنردن حلام مناطق مختلف و سرنوب اسماعیلیان ،راه بغداد شد و
در سال 656ق .بهدنبال قتل مستعصم ،نخری خلیفۀ عباس بغداد ،مهمتری مأموریات خاود
را انجااام داد و حلوماات دیرپااای بن ا عبااا

را برانااداخت( 2جااوین 1385 ،ش280 /3 :؛

مسااتوف 1364 ،ش368 :؛ ن ناازی1336 ،ش134 :؛ ق اابالاادی شاایرازی1389 ،ش.)34 :
ایلخان قبلاز نشات خلیفاه باا بزرگاان ساپاه مشاورت نارد و ایشاان زنادهگذاشات وی را
خ رنات دانستند .وصاف گفته است« :اهال اساالم ،او را خلیفاۀ رساول خادای و اماام بحاق و
 .2سال هجرت ششصد و پنجاه و شش
چاون خالیفه نازد هااااالنو رسااید

روز یلشاانبه چااهارم از صاافر

دولت عباساایان نمااد به سااار

1. Hull
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حانم بر دِماء و فرو خود م دانند .اگر از ای ورطه خالص یاباد ،گِاردش را بگیرناد و زحمات

ایجاد ننند» (وصاافالحضارة1383 ،ش )22 :و باهقاول جوزجاان « ،خارو مسالمانان شاود»
(منها سرا 1363 ،ش .)197 /2 :ای اقدام ،موجب برچیدهشدن نفوذ خلیفۀ عباس از عالم
اسالم (مرتضوی1337 ،ش )19 :شد و درپ نن ،مرانز جدید سیاس پدید نمد و تحوالت
جدید در عرصههای سیاس و مذهب روی داد .از ای زمان ،سلسلهای در ایران تشلیل شاد
نه تا هنگام فروپاش نن ،پیوسته توجه به غرب و ادامهدادن فتوحات را در دستور ناارخود
قرار داده بود .اولی اقدام پساز تسخیر بغداد ،فتح شام و مصر بود (دربارۀ وضاعیت ساوریه
و مصر در نستانۀ حملۀ مغول ر.ت .)Morgan1,1995: 17-25 :در سال 658ق1260 /.م.

هالنو با سپاه حدود چهلهازار نفار ،بارای حملاه باه مصار ،نمااده شاد .در ایا هجاوم،
قسمتهای از شام تصرف شد؛ ول مقاومات ممالیاک در روز جمعاه  26رمضاان در عای
جالوت ،راه پیشرَوی مغوالن را برای همیشه سد نرد (مستوف 1364 ،ش588 :؛ ق بالادی
شیرازی1389 ،ش.2 )37-36 :

از ای زمان ،مسئلۀ مصر و استیال بر نن و نیز احیای خالفت ،باه چالشا بارای ایلخاناان
تبدیل شد .تا هنگام برنمدن غازان ،غیراز یک نفر ،بقیۀ ایلخانان ،دینا جاز اساالم داشاتند.
وقت غازانخان اسالم را پذیرفت و مغوالن مسلمان شدند ،برخ مساا ل دیگار رخ داد ناه
بیشتر ،دارای راب ۀ مستقیم با سیاست حلومات جهاان مغاول و احیاای خالفات عباسا از
جانب ممالیک در مصر بود.
 .3احیای خالفت

ذهب معتقد است پساز نشتهشدن مستعصم ،جهان اسالم تنهاا مادت نوتااه ،بادون خلیفاه

اداره شد (ذهب .)230 /5 :1386 ،بیشتر اعضای خاندان عباس  ،جز عدهای معدود نه موفاق
شدند به شام و مصر فرار ننند ،بهدست مغوالن نشته شدند .ازمیان فراریان ،دو نفر بهعناوان

1. David Morgan

 .2دربااارۀ نباارد عاای جااالوت ر .ت :الساارجان 1427 ،ق2006 /م333-234 :؛ عنااان1417 ،ق1997 /م169-161 :؛
.Morgan, 1995: 26-35
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خلیفۀ دستنشاندۀ ممالیک به حیات خود ادامه دادند نه دربارۀ اصالت و وابستگ ننان باه
عباسیان ،شبهات وجود دارد (اشپولر1374 ،ش.)57-56 :

بهدنبال سقوط بغاداد ،تاالشهاای ازساوی امارای شاام و ممالیاک مصار بارای احیاای
خالفت صورت گرفت .براسا

نوشتۀ صفدی ،ق ز در زمان نبرد عای جاالوت ،افارادی را

برای یافت خاندان فراری عباس اعزام نرده بود (صفدی1988 ،م .)38 /6 :سل ان مملوت
مصر در رجب 659ق /.ژو 1261م .با ابوالقاسم احماد ،ملقاب باه (المستنصار بااو و امیار
شمسالدی اقوش ،حانم حلب با ابوالعبا

احمد ،ملقب به الحانم باامر او بیعات نردناد

(اب تغری بردی ،ب تا98 / 7 :؛ سیوط 1992 ،م .)515 :جالب است نه قلقشاندی ،مستنصار
را خلیفۀ عراق معرف نرده است نه در مصر حضاور یافتاه باود (قلقشاندی1997 ،م .الاف:
 .)73پساز مرو احتمال المستنصر باو ،با الحانم بامر او بهعنوان دومی خلیفۀ عباس در
قاهره بیعت شد (اب تغری بردی ،ب تا104 / 7 :؛ مقریازی1932 ،م479- 477 /1 :؛ سایوط ،
1992م .)515 :چگونگ ای رویاداد در مناابع تااریخ مصار و شاام انعلاا
براسا

یافتاه اسات.

ای منابع ،با مستنصر در مصر ،پساز تأیید صحت نسب وی ازجانب علما باهعناوان

خلیفه بیعت شد .بیبر

دستور داد نخسات ،باهناام المستنصار و ساپس وی خ باه بخوانناد؛

ننگاه خلعت سیاهرنگ نه شعار عباسیان و نشان مشروعیت ننان بود ،به سل ان اهدا شاد و
سل ان نیز هدیهای به خلیفه داد (اب تغری بردی ،ب تاا .)94 / 7 :پاساز نن ،بیبار

دساتور

داد «قاهره معزیه را نذی بسته با خلعت خلیفه سوار شد و گرد شهر برنمد و ننگاه جهت مستنصر،

اتابک و حاجب و استاد الدار و منش تعیی نمود( »1خواندمیر1380 ،ش .)253 /3 :ایا اقادام،

نوع حرنت تبلیغ برای نشااندادن تأییاد خلیفاه و نیاز جلاب حمایات مصاریان و دیگار

مسلمانان ،و بهقول اساتنبرگ  ،2نساب قادرت مشارو ()Steenbergen, 2006: 23-24

بهشمار م رود.

 .1از ای زمان تا حملۀ سل انسلیم ،هفده نفر بهعنوان خلیفۀ عباس در مصر حلومت نردند.

2. J. Van Steenbergen
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ممالیک ،قاهره را به مرنز خالفت عباس مبدل نردند و از ای زماان ،توجاه مسالمانان
حت در ایران به مصر جلب شد .ای اقدام ،چنان اثرگذار بود نه افارادی مانناد وصااف در
نوشتههای خود ،ممالیک را ستایش نردهاند (وصافالحضرة.)84- 83 :1269 ،
احیای خالفت ازجانب ممالیک ،از مسا ل مهم ایا دوره اسات و ما تاوان علاتهاای
مختلف را برای ای اقدام برشمرد .بخش از ای تالش به مساا ل داخلا دولات ممالیاک و
بخش دیگر به وضعیت زمان بازم گردد .ازلحا داخلا  ،احیاای خالفات عباسا  ،عامال
تقویت دولات مملوناان باود (شابارو1380 ،ش)80 :؛ زیارا دولات نوبنیااد ممالیاک ،مانناد
سلساالههااای دیگاار ،نیازمنااد نسااب مشااروعیت بااود (Steenbergen, 2006: 15-16؛
بختیاری1378 ،ش .)212 :بیبر

با ای اقدام ،درصادد نساب مشاروعیت بارای خاود باود

(برونلمان1346 ،1ش .)331 :از جنبۀ دیگر ،خأل سیاسا موجاود نیاز ایا مسائله را توجیاه
م نرد و سل ان مصر درپ نن بود نه در جهاان اساالم ،خاود را حاام اساالم و خالفات
نشان دهد .احیای خالفت بهمثابۀ «یک حرنات باارز در صاحنۀ سیاسات ،باه موقعیات و منزلات

سل ان مصر بهعنوان پیشوای مدافع اسالم ،مُهر صحت نهاد» (هولت ،لمبتون و لاویس1387 ،ش:
 .)293 /1ای عمل ،ادعای مصر مبن بر سروری بار جهاان اساالم را رسامیت ما بخشاید و
خلیفۀ ملعبه در دست ایشان حت از دورۀ نلبویه نیز ضعیفتر بود و حت اجاازه نداشات باا

نس مالقات نناد ( .)Levanoni2, 1995: 29در ایا هنگاام ،رقابات قااهره -بغاداد باه
رقابت قاهره -تبریز مبدل شد و خود را بهشلل خصومت در رواب دو طرف نشان داد.
از سوی دیگر،
شامات و مصر از موقعیت ویژهای نه برای انتقال خالفت از عراق به شام یاا مصار
پیش نمده بود ،استقبال م نردند و نن را فرصت مناسب بارای سال ه بار حارمی
شریفی و نیز دستیاب به زعامت معنوی بر تمام مسلمانان ناه تاا چنادی پایش ،در

انحصار عراق بود ،م شمردند (بختیاری1378 ،ش.)209 :

1. Brockelman
2. Amalia Levanoni
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در ننار نن ،خلیفۀ عباس م توانست در مسا ل مهم سیاس و بهویاژه در پیشابرد جناگ باا
ایلخانان بهنفع ممالیک ،نقش ایفا نند (ر.ت .)Holt1, 1995: 4 :بهدنبال ای اقادام ،قااهره

جای بغداد را گرفت و بیشاتر مسالمانان ،احیاای خالفات عباسایان در مصار را اداماه و سایر
طبیع خالفت اسالم شمردند .ای مسئله حت بر اندیشۀ تاریخنگاران عرب اثر گذاشات و
برخ از ایشان خلفای عباس مصر را طبقۀ چهارم خلفا دانستهاند (قلقشندی ،ب تا-262 /3 :
 .)265احیاای خالفات عباسا بعادها باه چالشا بارای ایلخاناان مسالمان تبادیل شاد و باار
جهتگیری سیاس  ،نظام و مذهب شان اثر گذاشت.
 .4تقابل ایلخانان و ممالیک

مصر در سیاست ایلخاناان ،از دو جنباه ،حاا ز اهمیات باود :نخسات ،هادف مغاول مبنا بار
گسترش قلمرو خود در مناطق غرب جهان اسالم مانند شام و شمال نفریقاا ناه در تقابال باا

سیاست ممالیک قرار داشت و دوم ،احیاای خالفات و تاأثیر نن بار موضاعگیری سیاسا و
مذهب ایلخانان و پیامدهای نن.
چناننه پیشتر گفتیم ،هدف هالنو گساترش قلمارو مغاول باود؛ بادی سابب ،از نغااز
تشلیل ای سلسله تا زمان فروپاش نن ،تقابل و جنگ باا ممالیاک ،باا فاراز و نشایبهاای
ادامااه یافاات .پیشااروی مغااوالن بااهساامت شااام (دربااارۀ سیاساات ممالیااک در شااام ر.ت:

 )Winter and Levani2, 2004و بعادها تاالش دو طارف بارای تصارف سارزمی هاای
یلدیگر ،به درگیری نظام انجامید و پای خلیفاۀ مساتقر در مصار نیاز باه ایا درگیاریهاا
نشیده شد .پساز احیای خالفت ،مستنصر برای بازپسگیری بغاداد ،عاازم شارق شاد .وی

قصد داشت با اخرا مغوالن ،عراق را دوباره مسخر خالفت نند؛ ول مسا ل سیاس  ،ماانع
هملاری ممالیک با وی شد (ر.ت :مقریزی1998 ،م99 / 4 :؛ اب تغری بردی ،ب تا)77 /7 :
و مستنصر نیز در نبارد باا ساپاه قرابغاا در ناحیاۀ انباار ،ناپدیاد شاد (سایوط 1992 ،م515 :؛
اب ایا 1960 ،م.)84 /1 :

1. Peter Malcolm Holt
2. Michael Winter and Levanoni
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با توجه به اینله مغوالن تا زمان غازانخان ،پیرو شمنیزم بودند ،به خلیفه و مقاام معناوی
وی اعتقادی نداشتند تا درساایۀ قادرت معناوی وی اقادامات خاود را توجیاه ننناد .پاساز
شرو حلومت سل ان محمود غازان ،ایران ازلحا سیاس و مذهب  ،وضعیت ویاژه یافات
و بهقول شبارو« ،از جهان عرب اسالم جدا شد و نمونۀ دنیای مغول  -ایرانا گردیاد» (شابارو،
1380ش .)92 :پذیرش اسالم از جاناب غاازانخاان ،دگرگاون ای بنیاادی در اندیشاههاای
مغوالن بهشمار م رود؛ ول بهنظر م رسد «خان ،ای تغییر مذهب ...را با یک سیاست خاارج

پیوند زد[ه]» (گروسه )277 :1379 ،است .برای اثبات ای موضو و پیوند دی با سیاسات در
ای دوره م توان سع وی برای حمایت از حنفیان در برابر شافعیان (پیروان مذهب رسام
مصر) و نیز تالش برای تحققیافت استقالل مذهب ایران از خالفات عباسا باا رویلارد باه
تشیع را مثال زد (ر.ت :مرتضاوی1370 ،ش .)87- 86 :وقتا غاازان ،پاذیرش اساالم را باه
اطال ممالیک رساند ،سال ان مصار ،جایگااه خالفات را باه وی گوشازد نارد و از غاازان

خواست بغداد را ملک خلیفه بداند و نن را بازگرداند (بارتولد1377 ،1ش .)50 :ای مسائله،
دشمن نشلار دو طرف و گرایشهای توسعهطلبانۀ ننان را نشان م دهد ناه وقاو جناگ
بینشااان را اجتنااابناپااذیر م ا ناارد (دربااارۀ سیاسااتهااای ضاادایلخااان ممالیااک ر.ت:
 .)Morgan, 1995: 50-56در جمااادیاالول سااال 702ق .ساافیران مصاار ،پاسااخ ناصاار
مملوت مصر به درخواست غازان مبن بر ایراد خ به و ضرب سله بهنام ایلخان را به اطاال
غازانخان رساندند .در ملتوب ارسال  ،نام پادشاه مصر با خ طال نوشته شده بود و درباارۀ
خواست غازان مبن بر ذنر نام وی در سله و خ به عرضه داشته بودند:
اما خرا  ،پوشیده نمانَد نه عایدات ای ممالک ،نالً صرف حفا ثغاور اساالم و
مسلمانان ،و اق اا امیاران و مواجاب بزرگاان ما شاود و چیازا از نن باه خزاناه
نم رسد و اگر از نن ،چیزا رواناه ننایم ،در ایا ماوارد نقصا پدیاد نیاد؛ اماا
سلههای نه در ای نواح  ،روا است ،در یک سوا ،نام خلیفه امیرالماؤمنی و
نااام پادشاااه ساال ان محمااود غااازان در دو سا ر و در طاارف دیگاار ،بعااد از ذناار
الالهاالالله و محمد رسولالله ،نام سل ان مصر نقش ننند و چون نظر پادشاه ،تقویت

دی است ،بدی مقدار اختصار فرماید (وصافالحضرة1383 ،ش.)220-219 :
1. Vasily Vladimirovich Bartold
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ای پاسخ بهصورت زیرنانه ،جایگاه غازان را در رتبهای پاایی تار از خلیفاه و سال ان مصار
قرار م داد و اگر غاازان ،ایا مسائله را ما پاذیرفت ،خاود را تاابع خلیفاه و سال ان مصار
م نرد؛ از ای روی ،بهشدت از ای موضو  ،خشمگی شد .جنگهای متعدد ای دوره نیز
ناش از اختالفهای مختلف دو طرف است .در بیشتر ای جناگهاا قاوای مغاول ،مغلاوب
شدند .مصر و شام برای ایلخاناان ،من قاههاای حیثیتا باهشامار ما رفات و ایشاان پیوساته
درصدد فتح ننها بودند .مغوالن در ای راه ،املانات مختلف را بهنار ما گرفتناد و حتا
سع نردند به ای بخش از جنگهایشان رنگ مذهب بدهند.
 .5علتها و نتایج پذیرش اسالم ازجانب غازانخان

در اینجا سؤال بدی شرح م رح م شود نه چه عوامل غازان را به پذیرش اساالم متمایال
نرد و ای مسئله چه پیامدهای داشت.
در منابع تاریخ  ،پذیرش اسالم ازجانب غازان ،بهسبب درگیاری باا بایادو و باهتشاویق
امیر نوروز نشان داده شده و از مشروطبودن نمک امیر نوروز برای یااری وی ساخ گفتاه
شده است (وصافالحضرة1383 ،ش .)179 :غازان در فیروزنوه ،طا تشاریفات باهتااریخ
چهارم شعبان 694ق .باه دیا اساالم مشارف شاد (بناانت 455-454 :1348 ،؛ رشایدالدی
فضلاو همادان 1358 ،ق1940 /م80-76 :؛ وصااف الحضارة1383 ،ش .)179 :وی پاساز
پیروزی در ذیالحجۀ سال 694ق .در تبریز بر تخت نشسات و فرماان داد مغاوالن اساالم را
بپذیرناد؛ باادی صاورت ،شااعایر دینا در ایااران احیاا شاد (رشاایدالدی  )985 /2 :1338 ،و
«نفتاب دی محمدی ،تابان گشات و للمات نفار و ضااللت ،پنهاان شاد» (مساتوف 1364 ،ش:
.)603
با توجه به نوشتههای رشیدالدی بهنظر م رسد در همان دوره نیز عدهای ای رویاداد را
ازسر اخالص ندانسته و حت باوجود پذیرش اساالم ازجاناب مغاوالن ،برخا فقهاای اهال
سنت مانند اب تیمیه ،به الحاد ننان رأی دادهاند .ابا تیمیاه جهااد باا مغاوالن را بار مسالمانان
واجب م شمرد و الزم م دانست مسالمی دساتنام ساال یاک باار باا مغاوالن بجنگناد
(اب تیمیه1976 ،م.)13 :
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با توجه به ای مسئله ،افرادی مانند رشیدالدی نوشایدند پاذیرش دیا اساالم ازجاناب
غازانخان را ازسر صدق و اخالص وی و هدایت ایزدی نشاان دهناد (رشایدالدی فضالاو
همدان 1358 ،ق1940 /م )168 :و حت برخ پا را از ای هم فراتر نهادناد و مادع شادند
«مقصود از لهور جنگیزخان ،او بوده» است (ن نزی1336 ،ش)137 :؛ ول وفاداری به یاساا و
اصول میراث سل نت مغول و نداب و رسوم قوم اسالم ،وی را با چالشهای مواجه نارد
(نمیتای1379 ،ش.)1287 /2 :
عالوهبر گرایشهای فردی و درون  ،برخ مسا ل دیگر را نیز م توان در روند پذیرش
اسالم ازجانب ای فرمانروای مغول مشاهده نرد .درواقع ،اسالمنوردن غازانخاان و ساپس
توجه وی به تشیع ،نتیجۀ وضعیت خاص نن زمان بوده است .بهنظر م رساد غاازان دریافتاه
بود نم توان مانند گذشته ،با تلیه بر نیاروی نظاام قبیلاههاای مغاول بار رعایاای مسالمان
حلومت نرد .بررس ای مسئله باید درچهارچوب سیاست غازانخاان صاورت گیارد ناه
ادامۀ سیاست مغول مبن بر گسترش قلمرو و سیادت بر همۀ مسلمانان بود.
جنگ با ممالیک و لزوم جلب مشارنت عمادۀ اتباا ساان در قلمارو ایلخاناان را ناه
مسلمان بودند ،م توان مهمتری دلیل برای اسالمنوردن غازان دانست .جنگ با ممالیاک و
امرای مسلمان شام و ادعای حلومت جهاان  ،ایا فرماانروای مغاول را باه نیاروی اساالم و
مشروعیت حاصل از پذیرش نن ،متوجه نرد و با ای اقدام ،درواقع وی ما توانسات یااری
مسلمانان را بهدست نورد .ای مسئله سبب شده اسات برخا پژوهشاگران درباارۀ پاذیرش
اسااالم ازجانااب غااازان ،سیاساات و مصاالحت را باایشاز صااداقت و ایمااان ،مااؤثر بداننااد
(مرتضوی1338 ،ش .)20 :ممالیاک ناه مغاوالن را شلسات داده و صالیبیان را از فلسا ی
اخرا نرده بودند ،خواهان سروری بر دنیای اسالم بودند؛ از ای روی ،ایلخاناان درپا نن
بودند نه دشمن مسلمانان را -نه مغوالن را نافر م دانستند -ازبی ببرناد .پاذیرش اساالم
م توانست به حلومت اای قوم ،مشروعیت بخشد؛ ول ای مسئله ،خاود باه چالشا بارای
ایشان تبدیل شد؛ زیرا درپ پذیرش اسالم م بایسات موضاع خاود دربرابار خالفات را نیاز
مشخص م نردند.
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پذیرش اسالم ازجانب غازان ،نتایج را درپ داشت« .در حاوزۀ دینا  ،تماایز و اخاتالف

میان متجاوزان شرق و بومیان ،حلام و رعیت بهیکباره ازمیان رفت» (هولت ،لمبتاون و لاویس،
1387ش .)229 /1 :بعداز پذیرش اسالم ،ایلخانان و مغوالن ،دیگر در چشم رعایای مسلمان
ایران شان مشرت بهحساب نم نمدناد و ما توانساتند از ایا راه ،بارای سای ره بار جهاان
اسالم ،با حلام مصر بجنگند و بر جهان اسالم سی ره یابند؛ همچنی م توانستند مشاروعیت
را نه ممالیک بهعلت احیای خالفت عباس در مصر نسب نرده بودند ،ازننِ خاود ننناد.
«اگر پادشاه ،متقلد قالدۀ اسالم شود ،هرنینه ،اولواالمر عهد باشد .بر جمیع مسالمانان واجاب باشاد
نه به دل و دست و زبان ،مدد و معاونت نمایند .بهیم همت صاحبدالن ،حاق -تعاال  -نصارت و

لفر بخشد» (بنانت  .)454 :1348 ،پذیرش اسالم ،ای فرصت را به غازانخان ما داد ناه باا
بهرهگیری از اعتقادات عموم بیشتر مسلمانان ،بهعنوان اولواالمر ،اطاعتش واجب شود و او
بتواند در جنگ با مصریان ،عالوهبر حمایت عامه ،از فتوای علمای اسالم نیز بارای دفاع شار
ممالیک استفاده نند.
 .6پذیرش اسالم ،خالفت عباسی و مشكل مشروعیت

چناننه پیشتر گفتیم ،بهدنبال پذیرش اسالم ازجانب غاازانخاان ،مشالل عماده در مسائلۀ
مشااروعیت حلوماات وی پدیااد نمااد .بیشااتر جمعیاات ساارزمی هااای زیاار ساال ۀ غااازان را
مسلمانان تشلیل م دادند نه از چناد قارن گذشاته و درپا سیاسات عباسایان ،شادیداً باه
دستگاه خالفت عباس به چشم تقد

نگاه م نردند باه ننهاا وابساته شاده بودناد .ازنظار

بیشتر مسلمانان ،خلیفه ،سرپرست ایشان را بارعهاده داشات و نماینادۀ خداوناد متعاال روی
زمی بهشمار م رفت .اندن قبلاز ای دوره ،مااوردی ،خلیفاه را جانشای خداوناد متعاال
دانسته (ماوردی1994 ،م )27 :و قلقشندی ،خلیفاۀ عباسا را جانشای رساول انارم (ص) و
خلیفۀ قبل معرف نرده بود (قلقشندی1997 ،م .)31 :خلیفه ،عامل ایجاد وحدت بی بیشاتر
مسلمانان ،موجب مشروعیت حلام ،و موردتلریم و احترام عموم باود (هولات ،لمبتاون و
لاویس1387 ،ش .)293 /1 :مهاامتااری مساائولیت خلیفااه ،واگااذاری امااور بااه حلااام بااود و
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حمایت وی موجب افزایشیافت قدرت ایشاان ما شاد .ایا روناد از زماان تشالیل اولای
سلسلههای مستقل و نیمهمستقل نغاز شده بود.
در ساختار سیاس نیز بیشتری توجه به عامل یا عوامل قدرت ،مع وف بود .تسال
خالفت اسالم بر قلمرو وسیع از جهان اسالم نه ایاران را نیاز شاامل ما شاد و
سپس تشلیل فرمانروای در ایران ،توجه مورخان ایران را به حلومات اساالم و

تقسیم قدرت میان خلیفه و حلام جلب م نرد (ترنمن نذر1390 ،ش.)2 :
فقهای مذاهب اهل سنت ،دیدگاه خاص خود را دربارۀ تأیید جایگاه معنوی خلیفه بااهادف
حف قدرت نهاد خالفت ارا ه نردهاند .اندن پایشاز حملاههاای مغاوالن ،بخشا از ایا
قدرت بهویژه در شرق به حلام استیالی انتقال یافته بود و تنها نشانههاای نماادی باهعناوان
عامل پیوند حلام با خلیفه و نشانۀ اطاعت از خلیفه ،روا داشت .خلیفه ،منشاوری هماراه باا
خلعت (قلقشندی ،ب تا )272 /3 :و عَلَم و لوا برای حلام م فرستاد و حلام نیز تنها به ذنار
نام او در خ بهها و روی سلهها انتفاا ما نردناد (المقریازی1932 ،م)98 /4 :؛ ولا تماام
عناااوی  ،القاااب ،تشاالیالت و خصوصاایات حلوماات بااه خااود ایشااان اختصاااص داشاات
(اب خلدون1375 ،ش.)400 /1 :
پساز گذشت زمان و تضعیف خالفت ،فرمانروایان ایران ،مستقلتر شادند و در نساتانۀ
حملۀ مغوالن ،تالشهای برای ایجاد خالفت جدید ازسوی خوارزمشاهیان صورت گرفت.
در دورههای دیگر ،حلام محل برای نشاندادن مشروعیتشان ،با استفاده از برخ رفتارهای
نمادی  ،خود را به خالفت ،وفادار نشان م دادند و ای مسئله ،چنان اهمیت داشت نه «حت
پساز سقوط خالفت عباس بهدست هالنو و بهقتلرسیدن خلیفه نیاز ساالطی و حانماان بعادی،

همچنان مشروعیت خویش را نیازمند تأیید ننان م دیدند» (بختیاری1378 ،ش.)205 :
دراثر حملههای مغول ،خالفات عباسا ازبای رفات و تقسایمات سیاسا ای جدیاد در
نسیای غرب بهوجود نماد (مرتضاوی1338 ،ش .)9 17 :غاازانخاان ناه مشالالت جدیاد
پیشِروی خود را بهخوب دریافته باود ،اقادامات را بارای مقابلاه باا نناان شارو نارد ناه
ازجمله ننها م توان ایرادگرفت از ذنر نامهای خلفای راشدی و خلیفۀ عباس را نام بارد.
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ای فرمانروا معتقد بود ایراد خ به بهنام خلفای راشدی و بن عبا  ،ازسوی عباسیان مرسوم
شده است و هیچگونه حجت و برهان دین ندارد؛ از ای روی ،وی از انجاامدادن ایا ناار
جلوگیری نرد.
حلومت غازان درواقع بر ویرانههای خالفت عباسیان بغداد بنا شده باود و ایلخاان
لاهراً میل نداشت با قبول نظریههای اهل سنت دربارۀ خالفت -نه حلومت را در
ای جهان ،الاقل ازجهت نظری ،ازننِ خلیفه م دانساتند -اساا

سال نت خاود و

خاندانش را سست و حت ب پایه نند (رجبزاده 2535 ،شاهنشاه .)67 :
دومی مسئلۀ درخور توجه در ای بخش ،دیدگاه مغوالن دربارۀ حلومت است .درمیان
مغوالن ،همانناد دیگار اقاوام نن دوران ،نظریاۀ حلومات ماوروث روا داشات و بار ایا
اسا  ،پساز مرو خان ،پسر ،برادر یا یل از اقوام نزدیلش بهجای وی انتخاب ما شاد.
وقت
مغوالن ...اسالم سن را پذیرا شاده بودناد ،یاکبااره احساا

نردناد ناه باا ایا

پذیرش ،با سنت اید ولوژی قدرت خود فاصله گرفته و ای پاذیرش باا نن سانت،
در تناقض است؛ چرانه اید ولوژی مغول  ،خان انبر را مرنز جهان ما داناد و او
را ونیل نسمان ،شار انبر م خواند .او در ونالت نسمان ،یگانه است و از ایا

رو ،تنها اوست نه نظراً صاحب حق در حلمرانا جهاان اسات (انصااری قما ،
1378ش.)78 :
با توجه به ای مسئله و تشابه نن باا حاق انحصااری امامات در بااورهاای شایع  ،ناوع
نزدیل بی دیدگاه سیاس مغوالن و اندیشۀ دینا شایعیان دیاده ما شاود؛ البتاه دو مسائلۀ
امامت و حلومات ماوروث باه یاک معناا نیساتند و در اینجاا ،صارفاً تشاابه ننهاا ازلحاا
موروث بودن ،موردنظر است؛ وگرنه ازدیدگاه شیعه ،امامت ،ادامۀ نبوت و مقام اسات ناه
ازسوی خداوند متعال به ا مه واگذار شده است .ناشان  ،نحوۀ نشنای غازانخان با خاندان
پیامبر (ص) و سخ طرم از ،از سارداران مغاول در معرفا تشایع را باا اساتفاده از دیادگاه
مغوالن ،بادی شارح ذنار نارده اسات« :شایعه ،نن اسات ناه سال نت را منحصاراً حاق ارو
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(خاندان) پیامبر م داند» (ناشان  .)92 :1384 ،هرچند بیشتر مغوالن ،پیرو مذاهب اهال سانت
بودند ،با چنی اندیشههای نشنای داشتند و ای مسئله م توانست به نزدیل دیدگاه ایشان
با شیعیان یاری رساند.
 .7غازانخان و گزینههای کسب مشروعیت

چنگیزخان معتقد باود خداوناد متعاال ،فرماانروای زمای را بار مغاوالن مقارر نارده اسات
(جوین 1378 ،ش .)48 :مغاوالن در ایاران ،غیاراز سای رۀ نظاام  ،از تأییاد داخلا و قباول
مشروعیت حلومت ازسوی رعایای مسلمانشان برخاوردار نبودناد .وقتا بغاداد فاتح شاد و
ریاست معنوی خالفت ازبی رفت ،امپراتور مغاول ،حلومات بار سارزمی هاای اساالم از
جیحون تا نیل را حق خود م دانست و از ای روی ،به اعزام نیرو برای تصرف سرزمی های
موردنظر اقدام نرد .بهدنبال وقاو شلسات عای جاالوت و ساپس شلساتهاای دیگار از
ممالیک ،ایشان در سیاست و ایدۀ سی ره بر جهان بازماندند و بادی ترتیاب ،تنهاا راه بارای
بقای ایلخانان ،ایجااد مشاروعیت باه هار نحاو مملا باود .درپا پاذیرش اساالم ازجاناب
غازانخان نه البته تاحدودی ،ناش از ضرورتهای زمان بود ،مشالالت جدیاد رخ نماود.
بهدنبال پذیرش اسالم ،مسئلۀ چگونگ تعامل با خالفت نه موردپذیرش بیشتر مسلمی بود،
م رح شد و یل از گزینههای غازان برای ایجاد مشروعیت ،پذیرش مقام خلیفاۀ عباسا و
اخذ مشروعیت از وی بود .با توجه به احیای خالفت ازجانب ممالیاک ناه رقیاب ایلخاناان
بهشمار م رفتند و سی رۀ ایشان بر خالفت عباسیان مصر ،درصورت پذیرش قدرت معناوی
خلیفه ،بهشلل لاهری ،تابع ممالیک م شدند و ای مسئله با دیدگاه مغوالن درباارۀ سای ره
بر جهان ،مغایر بود؛ بدی ترتیب ،در دورۀ موردنظر ،حلومت ،اقادام خااص در پاذیرش
برتری خالفت انجام نداد و درجستوجوی راههاای مناسابتار باود .در ایا چهاارچوب،
چند گزینه م رح و از ننها استفاده شد :گزیناۀ اول ،حمایات از ماذهب باود ناه باه تأییاد
خالفت ،نیاز نداشته باشد و درننار نن ،خ ری هم برای حلومت ایجاد نلند .در نن زمان،
تشیع دوازدهامام دارای چنی املان بود .و گرایش به ای مذهب ما توانسات بسایاری از
تنگناها را ازبی ببرد .اعتقاد به وجود امام غایب در ای مذهب ،سبب ما شاد قادرت ناه در
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دست امام نه حضور فیزیل نداشت ،بلله در دست ایلخان قرار گیرد .ایا روناد ،یعنا
توجه به تشیع از زمان غازانخاان نغااز شاد و در زماان اولجاایتو ،شالل نشالار گرفات.
راهلار دوم ،توجه به نرای فقهاا درباارۀ نحاوۀ نساب مشاروعیت و اساتفاده از املاان فقاه
سیاس م رح در دورههای گذشته و دوران موردبررس بهنفع پیشبرد نیتهای ایلخان بود.
در بررس تاریخ ایران در دورۀ مغول نم توان به میراث فلری گذشته ،با توجاه باود.
بسیاری از مسا ل دورۀ قبلاز مغول مانند عنوان پادشاه ایاران واساالم (رشایدالدی فضالاو
هماادان 1338 ،ش 120 :و 282؛ وصااافالحضاارة219 :1372 ،؛ شاابانلارهای1381 ،ش/2 :
 ،)268دنبالۀ تفلر رایج در دورههای گذشته است.
با توجه به اینله ایلخانان در ایران ،مشاروعیت الزم را نداشاتند ،اساتفاده از عناوانهاای
مانند «پادشاه ایران و اسالم» برای غازانخان باهگوناهای ،اساتفاده از اندیشاههاای محساوب
م شود نه در سدههای قبل  ،برای نشاندادن مشروعیت سالطی بهنار رفته اسات .درنناار
ای مسئله ،تغییر در اندیشۀ سیاس در گذر زمان نیز موضوع قابل توجه است .بهدنبال بروز
تغییرهای در اندیشۀ سیاس اهل سنت ،عدهای از نظریاهپاردازان سان ماذهب ،مسالمانان را
ملزم به اطاعت از زمامداران دانساتند .ایا ت اور در دورۀ مغاوالن باه مرحلاهای رساید ناه
نسان همچون رشیدالدی « ،حلومت دی و دنیا هردو را به ایلخان پادشاه مسلمان ایران ،متعلاق

م داند» (رجبزاده 2535 ،شاهنشاه  .)25 :درواقع ،رشیدالدی در نثاار خاود ،در مشارو
نشاندادن حلومت ایلخانان نوشیده است .حت برخ پا را از ای هم فراتر نهاده و ایلخاان
را بهنوع  ،برگزیدۀ خداوند متعال معرف نردهاناد (راونادی1333 ،ش .)123 :بارپایاۀ ایا
دیدگاه ،اسا

دولت ،نه قا م به تأییاد مقاام خالفات ،بللاه ماوهبت اسات ناه باهصاورت

مستقیم ازجانب خداوند متعال به افراد برگزیده اع ا م شود .ای  ،همان اندیشهای است ناه

در سیاستنامۀ خواجه نظامالملک توس  ،بهگونهای دیگر م رح شده و با اندیشۀ حلومات
ایرانشهری ،مرتب اسات .هامزماان باا ایا رویادادهاا ابا جماعاه (733-639ق) واژههاای

«سل ان»« ،امام» و «خلیفه» را به یک معن بهنار برد و «ای را باید نوشش دانست در شناخت
صالحیت عال برای فرمانروا بهعنوان ر یس واحد حلومت دین  ،اجتماع و سیاس درمورد امت

اسالم » (رجبزاده 2535 ،شاهنشاه .)99 :
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درننار همۀ ای ها ،غازانخان برای پیشبرد مقاصد خود و نسب مشروعیت ،به حَسَاب
و نسب خود التجا م برد .نمونۀ ای مسائله را در گفاتوگاوی او و اهاال دمشاق ما تاوان
مشاهده نرد:
«م نیستم؟» .جمله بهاتفاق ،نواز برنوردند نه «تو شاهغازان ب ارغون ب اباقاای
ب شَههالنوخان ب تولوی ب چنگیزخاان» .بعاداز نن پرساید ناه «ناصار را پادر
نیست؟» .گفتند« :الف » .گفت« :الف را پدر نیست؟» .جمله فروماندناد .همگناان
را معلوم شد نه سل ان نن قوم ،اتفاق است؛ نه استحقاق  .تمامت ،بندهزادۀ اروق

نامدار از پادشاه اسالماند (بنانت .)461-460 :1348 ،
از میان گزینههای م رحشده ،تشیع از اهمیت بهمراتب بیشتر برخوردار اسات و ایا دوره را
باید سنگبنای برای گسترش و پیاروزی تشایع در دورۀ صافوی دانسات؛ زیارا زمیناههاای
قوّت یافت تشیع در ای دوران فراهم نمد و بدی صورت ،تحول عمیاق و پایادار در ایاران
رقم خورد.
 .8نشانههای تغییر نگرش غازانخان به تشیع

چناننه پیشتر گفتیم ،بهدنبال پذیرش اسالم ازجانب مغوالن ،مسا ل دربارۀ نو تعامل ننان
با خالفت ،م رح شد .شلست از ممالیک ،موجب شد نوع تغییر در نگرش غازانخاان باه
اسالم رسم صورت گیرد .ای فرمانروا درصدد یافت راه بود نه هویت و نقش مساتقل
و خار از چهارچوب اسالم رسم بهدست نورد .چناننه دیدیم ،گرایش به تشیع ،مشلل
اید ولوژی را حل م نرد و غازان م توانست از نانال غیراز خالفات عباسا  ،مشاروعیت
نسب نند.
با توجه به نوشتۀ ناشان  ،غاازان قصاد داشات تشایع و اذان شایع را روا دهاد؛ ولا
خواجه رشیدالدی فضلاو وی را ترغیب نرد نه اجرای ای سیاست را باه پاساز تصارف
مصر و شلساتدادن ممالیاک مؤناول نناد (ناشاان  .)100-95 :1384 ،ایا اقادامات از
خوابنماشدن شرو شد و به اقدامات عمل پایان یافت .بهنوشاتۀ رشایدالدی  ،غاازانخاان
دو بار پیامبر (ص) را هماراه ساه اماام اول شایعیان در خاواب دیاد و عشاق ایشاان را در دل
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گرفت (رشیدالدی فضلاو همدان 1358 ،ق1940 /م .)190 :از سوی دیگار ،وی درمقابال
تشیع ،در موضع تعصب و نوتهفلری قارار نداشات و ایا مسائله احتمااالً ناشا از تساامح
مذهب مغوالن بوده است.
نشانههای عمل تغییر رفتار ایلخانان را م توان در برخ اقدامات زمان غازانخان ،مانند
نحوۀ ضرب سله و ایراد خ به مشاهده نرد .ضرب سله یا ایراد خ به باهناام یاک فارد ،از
مسا ل مهم در دورههای گذشته بهشمار م رود نه میازان قادرت و پاذیرش یاا باه عباارت
روش تر ،مشروعیت وی را مشخص ما نناد .در دوران فرماانروای غاازانخاان ،مضاامی
سلهها تغییر نرد و برای اولی بار ،نام امامان شیعه بر سلههای صدمثقال حک شد« :فرمود

تا درستهای طال ،هریک صد مثقال زدند ...و نیات قرنن و اسام دوازده امام -علیهم السالم -بر

نن سله ،منقوش است» (رشیدالدی فضلاو همدان 1358 ،ق1940 /م )282 :بر ای سلهها،

نام سل ان ،نیات قرنن و نام دوازده امام شیعه نقر شد (طباطبای 1351 ،ش456 :؛ مرتضوی،

 .)179 :1364احتماالً ای نار ،جنبۀ تشریفات داشته است و ای گونه سلهها در جشا هاا و
اعیاد ،به افرادی خاص هدیه داده م شدند (سرافرازی1389 ،ش .)58 :نلتۀ مهم دیگار ،نن
است نه باوجود اثباتنشدن تشیع غازان (اقباال نشاتیان  ،)179 :1384 ،سالهای ناه دارای
شعایر اهل سانت باشاد ،از دورۀ فرماانروای وی باهدسات نیاماده اسات (ترابا طباطباای ،
1353ش.)20-12 :
دومی مسئلۀ مهم در تغییر رویلرد غازانخان ،توجه به سادات و علویاان اسات .اگرچاه
در برخ سلسلههای گذشته نیز چنی توجهاات وجاود داشاته اسات ،در عهاد غاازانخاان،
تحول مهم در ای زمینه روی داد .درپ اسالمنوردن و خوابنماشدن غاازان ،اماور علویاان
توجه خاص شد .در منابع تاریخ  ،توجه به علویان درپ نشتهشدن یل از ایشاان در نمااز
جماعت ،عامل ای مسئله دانسته شده است .به احتمال زیاد ،ای مسئله سبب شاد غاازان ناه

مترصد فرصت مناسب بود ،نیت خود را نشلار نند .وی بهشدت خشامگی شاد و گفات:
«اصحاب هیچ امت و ملت و ارباب مذهب و نحلت  ،قتل ذریاات نبا خاود بارای افزونا نمااز و

طاعت ،روا ندارند »...و به قصاص مجرمان دستور داد (ناشان )91 :1384 ،؛ همچنی درباارۀ
علتهای قتل و سختگیری بر علویان درطول تاریخ چونوچرا نرد و نن را نتیجاۀ اقادامات
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عباسیان دانست .به احتمال زیاد ،مسئلۀ ادامۀ حلومت عباسیان مصار در ایا تغییار نگارش،
ب تأثیر نبوده است .وی پساز دو بار خوابنماشدن ،دارالسیادهای احداث نارد و دساتور داد
در شهرهای مختلف ،دارالسیادههای بسازند و برای تاأمی مخاار ننهاا موقوفاات درنظار
گرفت (ناشان 94-91 :1384 ،؛ نخجوان 1976 ،م.)202 /2 :
یل دیگر از مسا ل مهم در تغییر گرایش غازانخان ،زیارت قبور ا مه و تعمیر مازارات
است .در منابع تاریخ ای دوره ،بارها خبر زیاارت قباور ا ماه ازجاناب غاازان را ما تاوان
مشاهده نرد؛ چنانناه زیاارت مشاهد امیرالماؤمنی علا ( ) بارهاا اتفااق افتااد (ناشاان ،
 87 :1384و )94؛ همچنی وی برای مشهد امام حسی ( ) ،نهری جاری نارد (رشایدالدی
فضلاو همدان 1358 ،ق1940 /م 140 :و )144؛ عالوهبر نن ،زیارت مزار مقد

ناالمی

(همان )107 :و زیارت مرقد امام رضا ( ) بارها صاورت گرفات (هماان 26 :و  27و .)207
ای اعمال ،نشاندهندۀ نوع گرایش به مذهب تشیع بود؛ ول درنهایات ،باه رسامیت تشایع
منته نشد؛ البته در پایان فرمانروای غازان ،افلاار و عقایاد شایعیان درمیاان مغاوالن ،روا
بسیار یافت.
 .9نتیجهگیری

در شللگیری رویلرد مذهب غازانخان ،درننار عوامال شخصا و مؤلفاههاای فرهنگا
مغااوالن ،تحااوالت و مسااا ل سیاسا ایا دوره نیااز نقشا مهاام داشااته اساات؛ از ایا روی
نم توان رویلرد وی به تشیع را ناش از تأثیر عامل فاردی دانسات و بادان محادود نارد.
قسمت از ای رویلرد درنتیجۀ اندیشههای رایج درمیان مغوالن و باهویاژه مسائلۀ وراثات ،و

قسمت دیگر دراثر گرایشهای فردی شلل گرفت .در ای فرایند ،مسا ل فرهنگ  ،اندیشاه
و بینش بیشتر مسلمی درباارۀ لازوم اطاعات از خالفات عباسا  ،انلاارناپاذیر اسات .بادون
شناخت تأثیر ای مؤلفهها و درگیری با ممالیک نه درنتیجۀ دیدگاه توسعهطلباناۀ حلومات
جهان چنگیز شلل گرفته بود ،نم توان به علات شاللگیاری رویلارد غاازان باه ماذهب
غیراز مذاهب رسم و موردحمایت خالفت عباس مصر پ برد .شایان ذنر است ناه هماۀ
ای مؤلفهها به یک اندازه در ای رویلرد ،مؤثر نبودند و میازان تاأثیر ننهاا باا هام تفااوت
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داشت .بهدنبال پذیرش اسالم نه ناش از شناخت غازان از لزوم تغییر و نسب حمایت اتبا
مسلمان بود ،مشلالت جدید رخ نمود نه با خالفت و رواب با ممالیک ،مرتب بود؛ از ای
روی ،تالشهای برای استفاده از نرای فقه علماای گذشاته و معاصار صاورت گرفات و
عدهای مانند خواجه رشیدالدی در توجیاه جایگااه غاازان باهعناوان پادشااه ایاران و اساالم
درمقابل ممالیک و خلفای تحت نفاوذ ایشاان نوشایدند .درنناار نن ،نوشاشهاای بارای
حمایت از مذهب شیعه بهعنوان مذهب مخالف خالفت عباسیان صاورت گرفات ناه نماود
نن را در اقدامات عمل غازانخان مانند ضرب ساله باا شاعایر شایع  ،جلاوگیری از ایاراد
خ به بهنام خلفای عباس  ،احداث دارالسیاده و زیارت مقابر ا مۀ شیعه در سا ح گساترده
م توان دید .ای اقدامات باننله به رسمیت تشیع در دورۀ موردبررس منجر نشاد ،زمیناه را
برای لهور عمل ِ ای مذهب در عهد اولجایتو و بروز تحاول گساترده در دورههاای بعادی
فراهم نورد.
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