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كرد و اين  ميحكومت  ميالدي در ايران دولت ايلخانان ١٣ -١٤كه معلوم است در قرون  طوري هب
حدود دولت ايلخانان از . ه استشد ناميده مي» الكويانودولت ه«دولت در تاريخ در عين حال 

فارس در جنوب تا دربند  در مشرق، از خليج) جيحون (سرحد مصر در مغرب تا آمودريا
در تركيب دولت ايلخانان عراق عرب، عراق عجم، . گسترش يافته بوددر شمال ) االبواب باب(

، كردستان، فارس، خوزستان، خراسان و )روم(آذربايجان، كرمان، گرجستان، ارمن، آسياي صغير 
 ايلخانان در اوقات مختلف شهرهاي مراغه، تبريز،  پايتخت دولت١.واليتهاي ديگر واقع شده بودند

ل بسيار مغولي و يالكوخان قباو هةهم معلوم است كه در زمان حمل آن. سلطانيه و مجدداً تبريز بود
م پيوستند و عادات ه آنها با اهالي بومي به. اند تركي در ايران و آذربايجان و ديگر جاها اقامت كرده

 آمده بودند از لحاظ زمانل مغولي و تركي كه در اين ي قبا،عين حال در ٢.حضارت را قبول كردند
گرفت و يكي  گذارند و بين اين دو طرف مبارزه درميب اهالي حضري تاثير خواستند بر ميچندي 

  . آن اختالف ديني و مذهبي بين آنها بودة مشخصهاي عالمتزا
ن ايران و جمهوري اار مورخ حكمراني مغوالن در آث  اسالم در دورة دربارةبايد گفت كه  

 .پ .، اي٣بارتولد .و .تأليفات و. قدر امكان تحقيق شده است هآذربايجان و ديگر كشورها ب
، داود ٨زاده ، هاشم رجب٧، منوچهر مرتضوي٦، شيرين بياني٥، برتولد اشپولر٤كيسپتروشو
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انب نيز در اين موضوع اينج.  از اين لحاظ جالب توجه هستند  و غيره١٠فالينا .اي .، آ٩اصفهانيان
 ميالدي به ١٣ -١٤ و مالحظات خود را درخصوص وضع اسالم در قرون ام مطالعاتي انجام داده

 ه منظور بنده رسانيدن مضمون مختصر آن ب١١.ام  و عربي انتشار دادهيزبانهاي آذربايجاني، روس
  .شماست
ين ياي حفظ و نگاهداري آپرستان بودند در ادوار اولين بر طور كلي از بت ه كه ب،مغوالن  

ليكن آنها . قرار گيرند) بومي(خواستند تحت تأثير اهالي  خود كوششهاي بسيار كردند و نمي
 ميالدي دين اسالم را سيزدهمتوانستند به مقصود خودشان برسند و برعكس در اواخر قرن  نمي

م از طرف مغوالن قبول دين اسال. پرستي دست بازداشتند  و مسلمان شدند و از بتندقبول كرد
ل مغول و اهالي بومي يمبارزة مذهبي بين قبا. دشهاي طوالني و دشوار ممكن  درنتيجة مبارزه
ايلخانان مغول در سياستهاي خارجي و داخلي خود از . ط سياسي دوران مذكور بوديوابسته به شرا

دينهاي مختلف مانند كردند و مطابق عقايد خودشان با  عوامل ديني و مذهبي حداكثر استفاده را مي
الكوخان به دين اسالم ومثالً در زمان ه. مسيحيت و اسالم و يهوديت روابط مناسبي داشتند

.  وجود داشت و چنين نگرشي وابسته به سياست مغوالن برضد ممالك مصر بودنفينگرشي م
نه مخصوصاً گرجيان و ارام) قفقاز جنوبي( قفقاز يخواست از مسيحيان ماورا الكوخان ميوه

  .دست آورد ه با آنها و صليبيون به مصر حمله كند و اراضي آنها را ب ودناستفاده ك
الكوخان سياست ديني را بر وشود ايلخانان از زمان ه كه در منابع تاريخي ديده مي طوري هب  

. ف ديگر دينها و مذهبها، بخصوص دين اسالم قرار داده بودندعيپرستي و تض ادامه و تقويت بت
 ،در اماكن مختلف. ن كوشش بسيار كردندآپرستي و انتشار   نخستين روزها براي تحكيم بتآنها از

 براي حاضر  وهايي ايجاد كرد دولت مخصوصاً در شهرهاي خراسان، مراغه، خوي و غيره بتخانه
كودكي . عمل آوردند جانبه به و فعاليت آنها امكانات همه) پرستي خادمان ديني بت(كردن بخشييان 

 طي  بخشييانةدين اسالم جلب كرد، در خراسان در احاطه  مغوالن را بةكه بعدها هم، خان نغازا
 شاهزادگان مغول ١٢.گذرانيد  او در خراسان بتخانه بنا كرده بود و اكثر وقت خود را در آنجا مي.شد
ت يا ر مسيحييپرست بودند در بعضي اوقات به ادياني نظ واقع بت خان در الكوخان تا غازانواز ه

هاي زيادي  ايلخانان در سراسر دولت بتخانهاولين  درنتيجة سياست مذهبي .ل داشتندتماياسالم 
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: نويسد  مياهللا  رشيدالدين فضل خواجه. پرستان و بخشييان افزوده شد بر تعداد بتو پديد آمد 
شكست و خان بعد از قبول اسالم تمامي بتاني را كه در ممالك ايران زمين وجود داشت ب غازان«

پرستان و كفار مغولي را به اسالم  رد و تمامي بتككلي ويران  هها و معابد غيراسالمي را ب بتخانه
  ١٣.»آورد
پرستي در ايران و آذربايجان و ديگر جاها برضد اسالم  مغوالن براي وسعت دادن بت  
از . شدده الكوخان مشاهواز دوران خود هنخست عالمات اين مبارزه . نمودنداي عظيم  مبارزه

يعني در مدت ، )٦٩٠تا سال (خان  تا آخر سلطنت ارغون، )٦٥٤از سال (زمان تأسيس اين دولت 
القضاتي ممالك محروسه وجود نداشت و  بيش از سي سال در سازمان دولتي ايلخانان شغل قاضي

اوقاف را  مغوالن زمينها و امالك ،در اين وقت. شد دين اسالم از طرف ايلخانان رسماً شناخته نمي
با قيدي خود را  نمودند و بدين وسيله بي خواستند استفاده مي نحوي كه مي نها بهآضبط كردند و از 

 -٦٩٤(القضاتي ممالك فقط در زمان گيخاتوخان   قاضيةوظيف. كردند  دين اسالم اظهار ميعنوان
الدين   برادرش قطب، صدرالدين زنجاني،گيخاتوخان بر حسب خواهش وزيرش. برپا شد) ٦٩٠

خان اجاره داده  القضات ممالك تعيين كرد و اين منصب تا زمان سلطنت غازان زنجاني را قاضي
چون قضا را به «: نويسد مياست، وي كرده اظهار نارضايتي  اين مسئله ازرشيدالدين . شد مي

  عدم مركزيت مقررات ديني در١٤.»ه وجه باشدچ حال بر همقاطعه گيرند توان دانست كضمام و 
  .گذاشتتأثير منفي  بر تكامل تاريخي اسالم زماندولت ايلخانان در اين 

 اسالم مناسبت خوبي نداشتند و در اين مسئله رجال مذاهب اكه گفته شد مغوالن ب طوري هب  
م ١٢٥٣در سال . تاثير عظيم داشتند) فرنگ(ي و سران دولتهاي اروپا يمسيحي و يهودي و بودا

 با او برضد مسلمانان  ورسيد) ٦٤٩ -٦٥٨(وم يكم به حضور منگوقاآن ، ِهتُارئيس سلطنت كيليكي
 و آباقاخان نيز سران دول خانالكوو در زمان ه١٥.متحد شد و او را به دين مسيحيت دعوت كرد

   در مبارزهتا، ١٦اروپا چنين اقداماتي انجام دادند و به مغوالن تكليف كردند مسيحيت را بپذيرند
 واقعاً به يينويسد كه دول اروپا  مي،ونا ادوارد بر،تشرق انگليسيسم. تفاده كنندعليه مصر از آنها اس

 كه در  اُسقُف وينِْچسِتر.كردند  هر دو طرف، يعني مغوالن و مسلمانان كوششها ميكردنضعيف 
 الموت مالقات كرده بود اين اقدام اروپا را پنهان ونلييالكوخان با نمايندگان اسماعولشگركشي ه
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وزير دولت ايلخانان سعدالدوله به مذهب يهودي رغبت داشت و در عين حال براي . كرد نمي
  ١٧.نمود گونه بر ضد اسالم مبارزه مي كرد و بدين پرستي نيز كوششها مي انتشار بت

شد و در اين كار سرداران تمامي  در سرتاسر دولت ايلخانان برضد دين اسالم مبارزه مي  
 ةنويسد كه در هم  مي،تولدر با،مستشرق روسي. حد شده بودندمذاهب ديگر با مغوالن مت

پرستان مبارزه وجود داشت و هريك كوشش  متصرفات ايلخانان ميان مسلمانان و مسيحيان و بت
اما، عداوت و دشمني بين مسيحيان و . سوي خود جلب كند كرد كه خانان مغول را به مي
  ١٨.كردند وقات عليه اسالم مشتركاً مبارزه ميپرستان آنقدر زياد نبود و آنها در اكثر ا بت

 و ضري توسعة مبارزه و بحران بين اهالي خعواملايلخانان يكي از اولين سياست ديني   
رفته قدرت و توانايي   ديگر دولت ايلخانان رفتهو عواملنتيجة اين بحران  د و درشقبايل مغول 

 ميالدي در سيزدهم در اواخر قرن .دش بدتر آنخود را از دست داد و وضع داخلي و خارجي 
 آنها . سختي براي تصرف سلطنت ايلخانان درگرفتة بين شاهزادگان مغول مبارز دولت ايلخانان،

اين مبارزه بين شاهزادگان مغول در . كردند براي رسيدن به مقاصد خود از عوامل ديني استفاده مي
ت از طرف بايدوخان غضبناك شده ب سلطنصغازان كه از غ.  بود نيز سياسيةعين حال مبارز

 اسالم  وپرستي رو گردانيد الكويان قدمهاي مهمي برداشت، از بتوتقويت حكومت ه بود، براي
ن محلي اپشتيباني مسلمانان و مالككمك و دست آوردن  ه او براي ب. و مسلمان شدرا قبول كرد

خان از مالحظات سياسي  غازان عمل پسنديدةاين .  اعالن كردتي ديني دولعنوان دين اسالم را به
خان  چون غازان«: نويسد  ابوبكر القطبي االهري مي چهاردهم مورخ قرن.گرفت او سرچشمه مي

خواهد كه كار بر مراد او گردد  كرد در نوروز به امرا گفتند اگر پادشاه مي تدبير دفع دشمن مي
 سخن نوروز كارگر  غازان نهادحانه و تعالي نور اسالم در دلب چون حق س...مسلمان شود ) بايد(

مقام الردماوند طويي عظيم به  در چهارم شعبان بر در كوشكي كه تختگاه ارغون بود آمد و
 شهادت ةم حموي كلميدر حمام رفت و غسل كرد و شيخ صدرالدين ابراه) غازان(بساختند، 
  ١٩.» اركان دولت مسلمان شدندةغازان و هم. تلقين كرد

 و مسلمان ندپرستان مذهب اسالم را قبول كرد  اكثر بت،يني غازاننتيجة اصالحات د در  
شيدالدين ر .از مملكت اخراج نمودندرا  مغوالن كه از اين كار ناراضي بودند ي ازليشدند و قبا
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را توفيق  پرست را مسلمان كردند و چون حق تعالي ايشان اكثر جماعت بخشيان بت«: ديسنو مي
ية ايشان حنمودند و از نا شتند، از راه ضرورت ظاهراً مسلماني مينبخشيده بود ايمان درست ندا
را ادراك كرد و  بعد از مدتي پادشاه اسالم خَلّد ملكه نفاق ايشان. آثار كفر و ضاللت ظاهر بود

خواهد به بالد هند و كشمير و تبت و واليت اصلي خود رود و  فرمود كه از شما هركس كه مي
قي نكنند و آنچه در دل و ضمير ايشانست بر آن باشند و دين پاك اسالم  اينجا باشند منافهك آنان
  ٢٠.»ت نكنندملونفاق خويش ه را ب

پرستي و ديگر دينها در دولت ايلخانان تأثير عظيم   موقعيت بتدرن ااصالحات ديني غاز  
وع به  شر،كردند بعد از اين  ايلخانان كه در ادوار گذشته به اسالم توجه نمي.شتجاي گذا به

  اولينها را كه در دوران  بتخانهةهم. پرستي و مسيحيت و ديگر دينها نمودند مبارزه برضد بت
جاي آنها مسجدها و   را ويران كردند و بهِكِنشْتهاايلخانان ساخته بودند و در عين حال كليساها و 

ن در كشورهاي  قبل از مغوالبا وجود اينكه جالب توجه است كه ٢١.خانقاهها و غيره بنا كردند
خان  غازاناما شد،   كليسا وجود داشت و اين امر برضد اسالم شمرده نمي ومسلمان بتخانه و معبد

ديد به فرمان جهاي  اي بتخانهبنها را با خاك يكسان گردانيد و   بتخانهةبه اين كار اجازه نداد و هم
با محا را بي  ايشانبسازند بتخانه  آتشكده يا كسانياگر بدانمليكن «: غازان اعالن كرد. او ممنوع شد

  ٢٢.» شمشير گردانمةطعم
 بورزانْيانكه  طوري  و بهگذاشت تأثير منفي نيز ارامنه رخان ب اصطالحات ديني غازان  
 ميالدي چهاردهمل قرن اي درنتيجة ضعيف شدن اتحاد ميان مغوالن و ارامنه در او نويسد مي

  ٢٣.سقوط كردم ١٣٧٥گرديد و در سال تضعيف سلطنت كيليكيا 
خان نسبت به پيشرفت و ترقي دين اسالم و مقام مسلمانان، در كشور تأثير  تدابير غازان  

به .  مقام مذهب دولتي خود را بازگردانيد ودست آورد ه و اسالم مقام نخستين را بزيادي داشت
مانهاي دولتي، در در فر.  ناميد٢٤»مار دين اسالم در قرن هفتمعم«خان را  اين سبب بارتولد غازان

هندوشاه  هاي محمدبن كه از نوشته طوري بهها استفاده از مقررات اسالمي رايج شد و   و سكه خطبه
 دولت ايلخانان افزايش يافت و  در ادارةلمان ن مسا مقام دين اسالم و روحانيآيد برميواني جنخ

 ،ارستانها، تجارتمدارس، بيم( سياسي و مدني دولتي ،سسات اقتصاديؤادارة بسياري از م
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 در  دستور الكاتب في تعيين المراتب.  شدواگذار روحانيان مسلمان به، )هاي ديني و غيره محكمه
شرح  شرعي را ةطور مفصل بيش از بيست وظيف هب» در تفويض مناصب و لوازم آن « دوفصل
القضاتي  قاضي« و ميان اين وظايف شغل ٢٥كند دهد و وظيفه و حقوق و مواجب آنها را بيان مي مي

تمام اعمال شد پاسخگوي  فرمان ايلخان تعيين ميه ترين آنها بود و رئيس آن كه ب مهم» ممالك
هريك از ايشان . وجود داشت» قضات چهارگانه«در سازمان اداري ديني ايلخانان . شرعي بود

 ميان القضات ممالك از قاضي. بودند) شافعي، حنفي، حنبلي و مالكي(نمايندة يك طريقت سني 
 در مذاكرات مربوط به مسائل مهم دولتي قضات چهارگانه ٢٦.شد اين قضات چهارگانه انتخاب مي

  ٢٧.گفت مسئله براساس طريقت خود سخن ميآن  ةمشاركت داشتند و هريك از ايشان دربار
اي  القضاتي ممالك غالباً بين رجال طريقتهاي مختلف مبارزه شغل قاضيآوردن دست  هبراي ب  

 و بگذارندر ايلخانان تاثير بكردند كه  در اين كار هريك از طريقتها سعي مي. رفتگ ميسخت در
نام برده ) ٧٠٣ -٧١٧( نمونه از سلطان محمد خدابنده برايسوي خود جلب كنند كه  آنها را به
 شافعي تشت و سپس تحت تاثير قضاال سلطنت خود به حنفيان تمايل داي او در او.شده است

القضات ممالك  اي را قاضي الدين عبدالملك مراغه پرست نظام  قبول كرد و شافعيطريقت آنها را
  ٢٨.تعيين كرد

غير از تشكيالت نظامي، موسسات ديني فعاليت    دهات ممالك، به وت، شهرهاادر والي  
واني ج محمد نخةبنا به گفت.  و ادارة آنها به عهدة قضات واليات، شهرها و دهات بودكردند مي

مشغول در اين اداره كاتبان، مورخان، امينان و غيره . رها در دارالقضاها جاي داشتندقضات شه
را  دفترهاي روزنامچه. كرد  كارهاي اين سازمان نظارت مية كاتب دارالقضا به هم.بودندفعاليت 

 ، مورخ.گان بود شد  امالك ايتام و بيماران و مفقودقيم امين و كرد، آماده مي، اسناد را داد ترتيب مي
سازمان . كرد رسانيد و آنها را حفظ مي اسناد و مضمون آنها را در دفترهاي مخصوصي به ثبت مي

 ،مهاز اهل زرا  جزيه و كرد عمل مي جمع كردن پرداختهاي مالياتي به نفع بينوايان باكات ز
 المال مداخل مؤسسات ديني  در ادارة بيت.كرد آوري مي  جمعمسيحيان، يهوديان و غيره،

بر انتظام ) ان ادارة احتسابركارگ(محتسبان . يدردگ شد و بر مصرف آن نظارت مي آوري مي جمع
 »دارالسادات«سادات تشكيالت مخصوص به خود داشتند كه به آن . كردند اجتماعي نظارت مي
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كرد،  او شجرة سادات را مرتب مي. كرد اداره ميسادات ي يالنقبا  اين تشكيالت را نقيب. گفتند مي
 ميان ايشان تقسيم  راشد  كه از طرف دولت براي سادات درنظر گرفته ميي،پول و مال و وظايف

مسجد، مدرسه، (قسمت عمدة مؤسسات ديني كشور . نمود كرد و بر اوقاف سادات نظارت مي مي
  سازمان اوقاف مربوط به)دخانه و غيرهصالكتاب، خانقاه، دارالشفا، ر التعليم، بيت دارالسياده، بيت

واني ججالب توجه است كه محمد نخ. كردند بودند و با مداخل وقفها فعاليت ميممالك 
بعضي ادارات ديني از طرف ديوان تأمين . ديدننام مي»  بيمارستانورساع«را سرپزشك دارالشفاء 

  .شدند مي
 تاريخ اسالم در قرون وسطي اهميت ةجانب تحقيق علمي و همهكه در پايان بايد گفت   

. ن ايران و آذربايجان و ديگر دولتها در اين كار الزم استاارد و همكاري مشترك مورخبسياري د
  .باشدنويسان  اميدوارم كه تحقيق تاريخ اسالم بعد از اين هم منظور نظر تاريخ
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