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چکيده

با سقوط خالفت بني عباس توسط هالكو بنيانگذار سلسلة ايلخانان ،بغداد به عنوان يكي از چند پايتخت اين سلسله جديد
تا سال  736هـ ق  1335 /م به ايفاء نقش پرداخت .برغم توجّه ايلخانان نخستين به آيين بودا؛ تسامح مذهبي و برخي
ضرورت هاي ديگر ،فعاليت پيروان مذاهب و اديا ن گوناگون در شهر بغداد را تحت تأثير قرار داد .از بارزترين اين تأثيرات
ميتوان به گسترش فعاليت مسيحيان كه حتّي مدتها قبل از انتخاب بغداد به پايتختي  -در عصر بنيعباس  -در آن
زندگي ميكردند اشاره كرد .به نظر مي رسد رفتار ايلخانان در برابر مسيحيت بيشتر معلول عوامل سياسي است .اگر در
ابتدا سياست نزديكي به مغوالن توسط پاپ ها و پادشاهان اروپا با هدف تضعيف و نابودي اسالم صورت گرفت ،پس از
تشكيل دولت ايلخاني مبارزة با مماليك كه سوريه و ارض مقدّس را در دست داشت هدف مشتركي بود كه ايلخانان را
نيز وادار به همپيماني با مسيحيان نمود .بررسي نقش حمايت ايلخانان از مسيحيان و نيز ذكر شواهدي دالّ بر حيات
مسيحيان در بغداد عصر ايلخاني محور پژوهش حاضر تحت عنوان « جايگاه مسيحيان در بغداد؛ از سقوط دارالخالفه»
ميباشد .بر پاية يافته هاي اين پژوهش ،مسيحيان بغداد دولت مغول را فرصتي مغتنم جهت خودنمايي و
قدرتافزايي يافتند و تا آنجا كه توانستند به كينهتوزي و انتقامجويي از مسلمانان بغداد پرداختند.
واژگان کليدي :بغداد ،ايلخانان ،مسيحيان ،مسلمانان.
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مقدمه

بر اساس اسناد و مدارك بغداد به عنوان دارالخالفه مسلمين از بدو تأسيس در زمان عباسيان
به نوعي مركز و كانون نژادها ،مذاهب و اديان گوناگون بوده و عالوه بر مسلمانان ،پيروان اديان
ديگر از جمله مسيحيان نيز در اين شهر زندگي ميكردند .قدر مسلّم در بغداد اقليّت ديني
مسيحيان در كنار ساير فرق و مذاهب داراي حيات سياسي و اجتماعي بودهاند .تعيين كم و
كيف حيات مسيحيان در بغداد و سازمانهاي آنها در قبل از اسالم و عصر خلفاي عباسي
آسان نيست .آنچه ميتوانيم بر اساس اسناد و شواهد تاريخي بگوييم :قدمت حضور مسيحيان
در بغداد قبل از تأسيس و انتخاب آن به عنوان پايتخت توسط خليفه منصور بوده است .بنابر
گزارش مورّخان نام بغداد به قبل از اسالم بازميگردد و با اقامتگاههاي پيشين در اين محل
كه عمدتاً دير بوده ،ارتباط دارد« .در مجاورت صراة يك دير قديمي وجود داشت با يك باغ
بدين جهت آن را بغداد  -باغ داد  -گفتند( ».مسعودي )343 :1365 ،بنابر گزارش طبري:
«در اين منطقه تعدادي دير قرار داشت كه متعلّق به عصر جاهلي بود( ».طبري:1363 ،
)4873/11
يعقوبي در قرن سوم نيز در اثبات اين ادّعا ميگويد:
«بغداد در روزگار پيشين يعني در دوران خسروها و عجمها شهري نبود؛ بلكه دهي بوده از
روستاهاي ناحية «بادوريا» زيرا خسروان «مدائن» را از شهرهاي عراق برگزيدند .در بغداد جز
ديري در محل ريختن رودخانة «صراة» بدجله كه به آن «قرن الصّراة» گفته ميشود نبود و
آن دير «دير عتيق» ناميده مي شد و تاكنون باقي است و جاثليق مهتر ترسايان نسطوري در
آن فرود آمد( ».يعقوبي)6 :2536 ،
از اين رو مي توان گفت پيشينة حضور مسيحيان در بغداد به قبل از اسالم و بناي آن توسط
منصور برميگردد امّا توسعه ،رواج ،ثروت و قدرت آنها در بغداد در عصر خلفاي عباسي بوده.
گاه از امتيازات ويژه برخوردار شده و به عنوان پزشك ،مترجم ،مشاور خليفه و حتّي حاكم به
ايفاء نقش پرداختهاند و گاه نيز تا حدي در انزوا به سر بردهاند .آنچه بر اهميت بغداد در نزد
مسيحيان نسطوري ميافزود ،اقامت سراسقف نسطوريها در اين شهر بوده است .بنابر گفتة
تيموري در كتاب امپراطوري مغول و ايران:
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«مسيحيان بين النهرين در دورة عبّاسيان پيرو كيش نسطوري و يا يعقوبي بودند و در بغداد
در محلهاي كه «دار الروم» ناميده ميشد ،سكونت ميكردند .نسطوريان كه اكثريت داشتند
از امتيازات بيشتري برخوردار بودند؛ چنان كه سراسقف نسطوريها در بغداد اقامت ميكرد
در حالي كه سراسقف يعقوبي ها مجاز به اقامت در اين شهر نبود .سراسقف نسطوريان در
دوران عبّاسيان به عنوان رياست يك جامعة ثروتمند و فعّال و متنفّذ از اعتبار خاصي برخوردار
بود( ».تيموري )499-497 :1377 ،جامعة مسيحيان نسطوري با آن كه در دورة خالفت
امويان و عبّاسيان در مواقعي هم مورد اذيت و آزار قرار ميگرفتند و حتّي سركوب ميشدند
كه اين وضع گاهي به واسطة تعصّبات مسلمانان و بيشتر نتيجة تحريكات بين خود مسيحيان
بود( .تيموري )495 :1377 ،امّا به رغم كاهش قدرت و ثروت مسيحيان خصوصاً در اواخر
عهد عباسي همچنان سراسقف نسطوريها در بغداد اقامت مينمود .اشپولر در تحليل و تشريح
حوادث قرن هفتم در بغداد مقارن سقوط عباسيان ميگويد:
«خليفه ابن دنها روحاني نسطوري را در سال  1256م جاثليق كليساي نسطوري كرد ،مخالفان
اين روحاني به اي ن بهانه كه وي با مغوالن ارتباط دارد و دو برابر مبلغي را كه به خليفه جهت
انتصاب به اين سمت پرداخته است ،از خان مغول خواهد گرفت ،با انتصاب وي به مخالفت
پرداختند .چون لحظات واپسين زندگي خليفه فرارسيد ،او وزيرانش را به همراه جاثليق
كليساي نسطوري نزد هالكو فرستاد .چون بغداد سقوط كرد ،مسيحيان آنجا تحت حمايت
روحانيان در كليساي بزرگ شهر اجتماع كردند و اگرچه در بغداد قتل و غارت فراوان شد ،امّا
اين عدّه و مسلماناني كه به آنان پناه برده بودند ،از هرگونه آسيبي مصون ماندند( ».اشپولر،
)213-212 :1374
اين سفارت در واقع به مفهوم اعتبار مسيحيان در نزد مغوالن است .چرا كه از مدّتها پيش
سياست نزديكي به مغوالن توسط پاپها و پادشاهان اروپايي با اهدافي مانند؛ مبارزة با اسالم،
توقف تهديد اروپا توسط مغول ،انتقام فتوحات صدر اسالم ،بازپسگيري بيتالمقدس،
همدردي با مسيحيان شرق ،انتقام از حمايتهاي دارالخالفه از كشتارهاي جاللالدين
خوارزمشاه در مناطق مسيحي نشين ،تعميق عقب راندن مسلمانان از اندلس ،نشر مسيحيت
در سرزمينهاي اسالمي و چين  ...دنبال ميشد .در جريان فتح بغداد به خوبي شاهد تأثير
روابط مريي و نامريي داليل ذكر شده بر مسيحيان بغداد با فاتحان مغول هستيم .ابن فوطي
ضمن شرح تاراج بغداد و كشتار مردم ميگويد:
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«جز اندكي باقي نماندند .مگر مسيحيان كه براي حفاظت خانههايشان شحنههايي برگماشته
بودند و شمار كثيري از مسلمانان به آنان پناه بردند( ».ابن الفوطي)195 :1381 ،
سقوط بغداد به دست هالكو و برافتادن مركز خالفت سياسي -روحاني اسالم و قتل خليفه،
بغداد را تحت حاكميت دولت ايلخاني قرار داد .هرچند بنابر مالحظات سياسي خصوصاً در
تعامل با مصر و فتح شام ،بغداد توانست به عنوان پايتخت زمستاني ايلخانان تا حدودي اعتبار
از دست رفته را بازيابد ،امّا سيماي ديني بغداد تا حدي تحت تأثير گرايشهاي ديني و اهداف
سياسي فاتحان قرار گرفت و مسيحيت و آيين يهود در ساية حكّام ايلخاني كه از ميان ايلخانان
نُهگانه ،پنج نفر از آنان تعلق خاطري به دين اسالم نداشتند ،فرصتي مغتنم براي خودنمايي و
قدرتآزمايي يافتند .پژوهش حاضر درصدد است جايگاه مسيحيان بغداد در عصر حاكميت
ايلخانان را تبيين نمايد و پاسخ دهد چه علل و عواملي موجب شد اقليت مسيحي بغداد در
تقابل با اكثريت مسلمانان اين شهر به قدرتي دست يابد كه نه تنها از قيد محدوديتهاي
گذشته به عنوان اهل ذمّه رها شود ،بلكه در ابراز عقايد و تأسيس مراكز ديني تازه از حاكميت
وقت امتيازهايي را دريافت نمايد؟ و اين كه چرا مسيحيان بغداد نتوانستند جايگاه خود را در
سرتاسر عصر ايلخاني تثبيت نمايند؟!
 .1بروز كينههاي تاريخي مسيحيان بغداد به پشتوانة حكّام ايلخاني
سقوط بغداد در سال  656هـ  1255 /م توسط هالكو در شرايطي صورت پذيرفت كه از يك
طرف «مركز سياسي -روحاني» اسالم سقوط كرده ،بساط خالفت درهم پيچيده شده و از
طرف ديگر ،بغداد تحت سيطرة حكّامي قرار گرفت كه از مدّتها پيش با مسيحيان مراوده
داشته و اهداف مشتركي را دنبال مينمودند .بر اساس اسناد تاريخي ميدانيم كه قرنها قبل
از بنيانگذاري امپراطوري مغول و ظهور چنگيز ،مسيحيت با جهان مغول تماس يافته و برخي
از قبايل چون كرايت به اين دين گرويده بودند .رواج دين مسيح نتيجة كوشش ميسيونهاي
مذهبي نسطوريان بود كه ( 431م) به سوي مشرق پيش رفته بودند( .اشپولر)204 :1374 ،
افزون بر اينها از رهگذر تهاجمات و پيروزيهاي مغولها در مغولستان عدّة زيادي اسير
مسيحي به سر ميبرده اند .مسافران اروپايي كه اسيران مغولي را در پايتخت قديمشان
قراقوروم ،مالقات كرده بودند ،در آنجا با اروپائياني ساكن آشنا شده بودند كه براي مغولها
طال استخراج ميكردند و اسلحه ميساختند .ماركوپولو در توصيف خانباليق (پكن) از مسكن
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بازرگانان خارجي با ملّيتهاي لومبارديها ،آلمانيها و فرانسويها ياد ميكند .در ميان
منجّمان پكن ،از منجّمان اروپايي نام برده ميشود و نيز از يك يوناني كه رئيس بخش پزشكي
دربار بوده است( .گابريل)52-51 :1381 ،
به نظر ميرسد نسطوريها در شرق هيچگونه رابطهاي با غرب نداشتهاند .به طوري كه
«مسيحيان اروپا ،در ابتداي حمله و هجوم مغوالن به سرزمينهاي اسالمي ،گمان ميبردند
مهاجمين همان مسيحيان نسطوري هستند كه از پشت به مسلمانان خنجر ميزنند .امّا پس
از كسب اطّالعات بيشتر متوجّه خطر مغول شده و با كمك مسيحيان شرقي و به خصوص
نسطوريان روابطي بين اروپائيان و مغوالن ايجاد گرديد( ».تيموري)5 :1377 ،
از اين رو مي توان گفت :پس از حملة مغول ،مسيحيان اروپا و آسيا دوباره هم را بازيافتند و
به رغم همة اختالفات عقيدتي مشاركت عليه اسالم در كنار مغولها را به نمايش گذاشتند و
با تمام نيرو تالش كردند از مغولها متّحديني عليه قدرت اسالم به وجود آورند .مسيحيان كه
مدّت ها قبل از مغوالن خواهان نابودي اسالم بودند ،عالوه بر تحريك مغوالن در تسخير مصر
و شام در لشكركشي هالكو خان به منظور فتح بغداد نيز مؤثر بودند .لذا در تركيب سپاه هالكو
عالوه بر مغوالني كه به قداست روحاني خالفت اعتقادي نداشتند ،مسيحياني بودند كه به
داليل تاريخي و مذهبي بيصبرانه فرارسيدن لحظة سرنگوني خالفت را انتظار ميكشيدند.
تاريخنگاري معتقد است كه هنگام سقوط بغداد ،مسيحيان به شادماني پرداختند و معتقد
شدند كه سرانجام بغداد به خاطر همه خونهايي كه بر زمين ريخته و به خاطر همه
شرارتهايي كه مرتكب شده ،مجازات گرديده است .گرجيهاي مسيحي كه در زمرة سپاهيان
هوالكو بودند از كشتن مسلمانان و ويران ساختن شهر لذّت خاصي بردند .در كشاكش جنگ،
جمع كثيري از مسيحيان به سرپرستي و نظارت اسقف بزرگ مسيحيان ،در كليسايي جمع
شدند و از آسيب مصون ماندند( .ساندرز)111 :1383 ،
پيشتر نيز به ضرورتي از قول ابن فوطي ديديم كه پس از سقوط بغداد و كشت و كشتار مردم
«جز اندكي باقي نماندند .مگر مسيحيان كه براي حفاظت خانههايشان شحنههايي برگماشته
بودند و شمار كثيري از مسلمانان به آنان پناه بردند( ».ابن الفوطي)195 :1381 ،
در پي فتح بغداد هالكو به عنوان نخستين ايلخان هرچند خود يك بودايي باقي ماند ،امّا از
آنجا كه از مادري مسيحي زاده شده و داراي همسران مسيحي به نام دوقوز خاتون و الجاي
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خاتون بود ،نسبت به مسيحيان سياست مدارا را در پيش گرفت و تحت نفوذ دوقوز خاتون،
يكي از قصرهاي خليفه را به «بطريق» نسطوري بغداد« ،ماكيخا» واگذار نمود( .رشيدالدين،
 )963/2 :1373حضور خاتونان مسيحي مغول و سرداران و اميران مسيحي در دربار خان و
ايلخانان ميتوانست پشتوانه محكمي در حمايت از مسيحيان بغداد به حساب آيد .بنابر گزارش
محقّقان از اين پس اقليت مسيحي بغداد در ساية حكّام ايلخاني فرصت خودنمايي و
قدرتافزايي مي يابد .اغلب پژوهشگران از جمله اشپولر ،تسامح مذهبي مغوالن را علّت اصلي
اين واقعيت مي دانند؛ وي با تأكيد بر نگرش چنگيز مبني بر اعطاي آزادي به تمام اديان
مينويسد:
«فرمانروايان مغول هيچگاه نكوشيدند كه دين خاصي را بر رعاياي خود تحميل كنند و اين
رفتار در تحوّالت گوناگون قلمرو فرمانروايان مغول تأثير فراوان داشته است .به اين ترتيب از
تصادمهاي مذهبي و خونريزي جلوگيري شد( ».اشپولر)203 :1374 ،
گفتة اشپولر كه «تسامح ديني ايلخانان چندان مانع تصادمهاي مذهبي و خونريزي نشده
است» عالوه بر اين كه با شواهد تاريخي سازگاري ندارد با گزارشهاي ديگر وي نيز در تضاد
است .او در مورد اقدامات هتوم ميگويد:
« اقدامات هيتوم در جريان فتح حلب و دمشق توسط هالكو نشان از اوج نفرت مسيحيان از
مسلمين و روحية انتقامجويي آنان داشته است .هيتوم پس از قتل و غارت شهر حلب توسط
مغوالن ،مسجد جامع شهر را به آتش كشيد و در هنگام ورود هالكو به دمشق ،مسيحيان با
فريادهاي شادي از او استقبال كردند و با صليبهاي افراشته از معابر شهر گذشتند و حتّي
روايت ميشود كه به مسلمانان شراب پاشيدند( ».اشپولر)213 :1374 ،
پژوهشگران از جمله خود اشپولر ،نه تنها به ذكر شاهدي دالّ بر مخالفت هوالكو با اين اقدامات
نميپردازند ،بلكه بر وجود اين تصادمات اشاره كرده و ميگويند:
« برخي از مسلمانان درصدد انتقام برآمدند ،چنان كه وقتي طرفداران خليفة عبّاسي به بغداد
حمله كردند ،اوّلين كساني را كه به قتل رساندند ،مسيحيان بودند .قتلعام مسيحيان دمشق
و كشتار گروهي از قبطيان دره نيل و به قتل رساندن مسيحيان در سرحدّات سوريه و آسياي
صغير به حمايت از مغوالن ،نمونههاي ديگري از اين انتقامجويي است( ».اشپولر:1374 ،
)214
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از شواهد ديگر اين تصادمات ،انتقامجويي مسيحيان بغداد در دوران حكومت ايلخاني است.
ابن فوطي در ضمن گزارش خود از سال  668ميگويد« :در اين سال عالءالدين صاحب ديوان
سوار شده به نماز جمعه رفت  ...مردي بر او حمله آورد و چند ضربت كارد بر او زد  ...پنداشتند
اين كار را يكي از نصاريٰ مرتكب شده است» (ابن فوطي )218 :1381 ،و «شايع بوده كه
جاثليق آنان را برانگيخته بود و گويند كه همة اسقفان و راهبان و اعيان اين فرقه را گرفتند
و در بغداد محبوس داشتند( ».ابن فوطي )218 :1381 ،ابن فوطي ذيل حوادث سال  663هـ
نمونه ديگري از اين منازعات و كينهجوييها به دست ميدهد و ميگويد:
« مكيخاي جاثليق مردي نصراني از اهل بغداد را بگرفت .او اسالم آورده بود و او را در خانة
خود كه زين پيش از آن دواتدار كبير و بر ساحل دجله بود حبس كرد و قصد غرق او را در
دجله داشت .مردم خبر يافتند و سوق العطارين را كه در رأس درب دينار بود و ديگر جايهايي
را كه از آن مسيحيان بود تاراج كردند و سراي جاثليق را محاصره نمودند و در خانهاش را
آتش زدند و با يارانش به پيكار پرداختند .جاثليق به كشتي سوار شد و نزد صاحب ديوان
عالءالدين شتافت و بدو پناه برد .صاحب ديوان كلجيان1را فرمود تا مردم را برانند .توكال
بخشي شحنة بغداد شماري از عوام را گرفت ،بعضي را كشت و بعضي را زنداني كرد و فتنه
بيارميد( ».ابن فوطي)211-210 :1381 ،
رشد ،نفوذ و قدرت مسيحيان به آن حد بود كه به گفتة ابن فوطي پس از اين فتنه ،جاثليق
در قلعة شهر اربل كليسايي ساخت و به بغداد آمد و پس از مرگش ماردنخاي اربلي جانشينش
شد( .ابن فوطي)211-210 :1381 ،
تضعيف قدرت اسالم و تقويت مسيحيت در دربار ايلخانان در عهد اباقا جانشين هالكو ادامه
يافت( .مرتضوي )177-175 :1370 ،به تصريح منابع« :در آخرين سالهاي عمر اباقا خان
روحانيان مسيحي همگام با بودائيان قدرتي فوقالعاده يافته بودند .پس از مرگ مارِدنْخا اسقف
بزرگ در بغداد به سال  679هـ بيست و چهار اسقف شهرهاي گوناگون منطقه به نمايندگي
از جوامع نسطوري به بغداد رفتند و به اتّفاق آرا مارك يا ماركوس را كه به دربار ايلخان راه
يافته بود ،به رياست مسيحيان نسطوري شرق از چين تا مغرب برگزيدند و عنوان
«ماريهباالها» به معني خداداد را به وي دادند .او نيز چون گذشته بغداد را مركز اسقفي شرق
 .فرقهاي از سپاهيان مغولي كه مأمور حفظ امنيت بودند چون شرطگان[1.

66

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال13شماره / 48بهار 97

قرار داد و در آنجا مستقر شد .در سال  680هـ زماني كه اباقا در آخرين سال حيات خويش
به بغداد رفت با وي مالقات كرد و پايزه و ساالنه سه هزار دينار مقرّري به وي بخشيد .بدين
ترتيب زماني كه اباقا درگذشت ،نيروي پراكندة مسيحيان شرق در بغداد متمركز شد( ».بياني،
)411/2 :1367
روحانيون مسيحي در دربار اباقا مورد عنايت و احترام بودند( .اقبال« )202/1 :1376 ،اباقا
خان نسبت به جاثليق نصاراي بغداد يعني يوحنا دِنها كمال احترام و انعام را رعايت ميكرد و
وي صاحب نفوذ فوقالعادهاي گشت .در سال  678دو نفر از نصاراي اويغور كه به امر قوبيالي
از چين عازم زيارت بيتالمقدّس بودند به عراق عرب رسيدند .دنها يكي از ايشان را به خليفگي
چين انتخاب كرد و به او نام جَبَلّها داد و چون دنها مرد ،اباقا ،جَبَلّها را به سمت جاثليق بغداد
انتخاب كرد و جبلّها رفيق همسر خود را به اسم ابن صوما به خليفگي مملكت اويغورها نامزد
نمود( ».اقبال )202/1 :1376 ،در جمعبندي سياست اباقا خان به مسيحيان و پيامد آن به
درستي ميگويند« :نتيجه سياست تعلّق خاطر اباقا خان به كيش مسيح آن شد كه از طرفي
سعي كرد به ياري پاپ و سالطين مسيحي اروپا اسالم را براندازد و از طرفي ديگر مسلمين
ايران و عراق از او متنفّر شدند و توجّه قلبي ايشان به سمت سلطان مصر كه مدافع اسالم
محسوب ميشد ،معطوف گرديد( ».اقبال)204/1 :1376 ،
دوران كوتاه حكومت احمد نتوانست به رفع اين تنفّر كمك نمايد و جانشينان وي ارغون،
گيخاتو و بايدو نيز با حمايت از مسيحيان كه ابايي از بروز نفرت و كينة خود نسبت به
مسلمانان نداشتند بر وخامت اوضاع و كاستن نفوذ حكّام ايلخاني در نزد اكثريت ملّت مسلمان
دامن زدند .لويزن در كتاب فراسوي ايمان و كفر ميگويد:
« دوران سلطنت ارغون نيز به رغم بودايي بودن وي براي انتشار آيين مسيحيت و يهوديت
بسيار مساعد بود .در دورة وي حتّي سكّههايي ضرب شد كه نقش صليب و نام پدر و پسر و
روحالقدس بر آنها نقش شده بود( ».لويزن)94 :1379 ،
به نظر مي رسد در زمان گيخاتو كه او نيز بر مذهب بودايي بود .مسيحيان تا حدّي منزوي
شدند( .بياني)432-431/2 :1367 ،
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دورة حكومت بايدو را بايد آخرين دورة قدرت مسيحيان دانست .پس از آن روز به روز اوضاع
مسيحيان رو به وخامت نهاد .به نظر اشپولر جنگ بايدو و غازان خان را بايد جنگ مسيحيت
و اسالم تلقي كرد( .اشپولر)226-224 :1374 ،
در دوران ايلخانان بودايي حامي مسيحيت ،مسيحيان تا آنجا كه توانستند انتقام خود را از
مسلمانان گرفتند« .آنها كه تا پيش از اين در انجام مراسم ديني خود با محدوديتهايي
مواجه بودند ،اكنون به صورت افراطي به آنچه مغاير با قوانين اسالم بود تظاهر ميكردند .حتّي
در بغداد تعدادي از مسلماناني را كه قبالً مسيحي بودند در دجله غرق كردند( ».فولتس،
)142-141 :1390
در ايّام حكمراني ايلخانان از هالكو تا زماني كه غازان خان به اسالم گرويد ،يعني تا سال 694
هـ ،بارها سياستهاي خصمانه عليه مسلمانان اتّخاذ گرديد .به غير از زمان احمد تكودار ()683
كه با گرايش به اسالم درصدد جبران زيانهايي كه برادرش اباقا به مسلمانان تحميل كرده
بود برآمد ،مسجدها و مدرسهها را از نو بنياد نهاد و بخشي از درآمد اوقاف را كه تا آن هنگام
به عنوان مواجب به پزشكان مسيحي و يهودي داده ميشد ،به توصية جويني وقف كعبه كرد.
(فريامنش)22 :1396 ،
از اين رو ميتوان گفت آزادي عمل مسيحيان در اين ايّام تنها به دليل تسامح مذهبي مغوالن
نبوده؛ بلكه همان طور كه گذشت ،پيشينة روابط مسيحيان و مغوالن ،مالحظات سياسي و
مناف ع مشترك آنان در برابر مماليك مصر و سياست خارجي ايلخانان ،مهمترين عامل در
حمايت مغوالن از مسيحيان بغداد بوده است.
 .2تأثير گرايش سياسي ايلخانان بر اوضاع مسيحيان بغداد
بنابر آنچه گذشت ،برخي از پژوهشگران تحوّل در سيماي ديني بغداد در عصر حاكميت
ايلخانان را معلول «تسامح مذهبي» مغوالن مي دانند ،حال آن كه در نقد ديدگاه اشپولر به
خوبي نشان داده شد كه در مقاطعي سياستهاي خصمانة مغوالن نسبت به مسلمانان را با
«تسامح مذهبي» نميتوان توجيه نمود .به نظر ميرسد حمايت مغوالن از گروههاي ديني اعم
از شيعه ،سنّي ،يهودي و مسيحي در هر دورهاي به منظور اهداف و مقاصدي خاص بوده؛ از
اين رو مي توان اطاعت از قانون ياساي چنگيزي و تسامح مذهبي ايلخانان را نيز به منظور
تحقّق منافع سياسي دانست .در اين ميان نزديكي ايلخانان با مسيحيان از مدتها قبل در
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دستور كار مغوالن قرار داشته است .هرچند پيشنهاد همكاري مغوالن و صليبيان عليه
مسلمانان ابتدا از جانب پاپها و پادشاهان اروپايي مطرح شد( .راسينمان-305/3 :1380 ،
 )350امّا مغوالن نيز همزمان به اعزام نماينده به دربار سن لوئي به منظور جلب موافقت براي
همكاري نظامي جنگجويان صليبي كه در آن موقع درصدد حمله به مماليك در مصر بوده
اقدام نمودند تا مقارن ايامي كه مغوالن از طرف شرق به بغداد حمله ميكنند ،اروپائيان نيز
از طرف غرب ،مصريها را مورد حمله قرار بدهند تا سلطان مصر نتواند به خليفة بغداد كمك
نمايد( .دوراكه ويلتس)12 :1353 ،
ايلچيگداي يكي از اين سفيران بود كه با هدف بهرهگيري از جنگهاي صليبي در جهت
طرحهاي مغوالن عليه مسلمانان تعمّداً بر مسيحيت خود و گيوك اقرار نمود و با جلب دوستي
لوئي حامل هديه وي به دربار مغول شد .امّا مرگ گيوك و نيابت بيوة او اوغول غايمش و
اختالفات دربار مغول موجب ناكامي فكر اتّحاد بين مغوالن و اروپائيان عليه مسلمانان گرديد.
(مورگان ) 218 :1380 ،دنبالة اين فكر توسط هوالكوخان كه مأمور اجراي دستور برادرش
منگوقاآن بود ،پيگيري شد.
منگو در قوريلتاي سال  649هـ  1251 /م تصميم گرفت براي تكميل فتوحات سابق به توسعه
قلمرو مغول در شرق و غرب آسيا ادام ه دهد و بدين منظور يكي از برادرانش به نام قوبيالي
را به چين اعزام داشت و برادر ديگرش هوالكو را مأمور ايران و ساير سرزمينهاي غرب آسيا
كرد( .جويني)90/3 :1382 ،
طرح منگو كامالً جنبة سياسي داشت و نبايد آن را الاقل از طرف مغوالن در جهت دشمني و
خصومت با اسالم و مسلمانان تلقّي كرد .در عين حال درگيري مغول و جهان اسالم
اجتنابناپذير بود و اروپائيان و صليبيها ميتوانستند از اين فرصت بهرهبرداري نمايند .آنچه
مي توان گفت انگيزة خانان و ايلخانان عليه اسالم با انگيزة مسيحيان در مبارزة با مسلمين
يكسان نبوده است .در نظر مغوالن همة دولتهاي كرة زمين يا بايد محو شوند و يا اين كه
مطيع محض خان بزرگ باشند .در اين نگاه نابودي دارالخالفة مسلمين ،بغداد ،به عنوان يك
دولت مستقل و مقتدر كه سپاه اعزامي چنگيز را شكست داده ،امري روشن و بدون توجّه به
انگيزههاي اعتقادي بوده است .در زمان هالكو و جانشينان وي نيز تقابل با مماليك و سياست
دستيابي به درياي مديترانه و ممالك اروپايي يكي از مهمترين عواملي بود كه ايلخانان را
ناگزير نمود پيوسته توجه خاص به مرزهاي جنوب غربي قلمرو خود يعني سرحد فرات معطوف
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دارند( .اشپولر )69-68 :1374 ،زيرا گريز برخي از بستگان آخرين خليفة عبّاسي مستعصم
( )656-640پس از قتل وي و سقوط بغداد؛ به مصر و شكلگيري بساط تازة خالفت عبّاسي
در پناه مماليك مصر كه تا سال  927هـ ق ادامه داشت ،سبب پشتگرمي امراي مملوك مصر
در ساية حمايت معنوي خلفاي عبّاسي شده و پيشرويهاي مغوالن جهت تسخير فلسطين را
مسدود نمودند و بيشتر مغوالن را در عين جالوت به قتل رساندند( .اشپولر)62-59 :1374 ،
متوقّف شدن پيشروي ها كه تا حدّ زيادي به تحوّالت سياسي در دربار خان بزرگ ارتباط
داشت منجر به تقابل دائمي ايلخانان با مماليك به منظور تسلّط بر تمامي جهان اسالم و
پيشروي به سمت غرب جهت دست يابي به درياي مديترانه و ممالك اروپايي شد و در اين
ميان موقعيت استراتژيك و ماهيت تجاري شهر بغداد ،ايلخانان را از ابتدا بر موقعيت ممتاز
بغداد به علّت ثروتهاي گوناگون موجود آگاه نموده و ضرورتهاي تقابل با مماليك و
لشكركشي به جانب شامات و مصر اهميّت بغداد را در تأمين سپاه و آذوقة لشگر مضاعف
ساخته بود .لذا مي توان گفت ايلخانان بغداد را به عنوان پايگاهي جهت فتوحات بعدي در
شرق مديترانه و حكمراني بر جهان اسالم در تقابل با قاهره و دمشق نياز داشتند.
از اين رو ميتوان گفت دارالخالفة كهن اسالمي ،بغداد ،در شرايطي بايد هزينة جنگ با مماليك
را جهت فتح مصر و شام تأمين كند كه چشم اميد جوامع مسلمان در مبارزه با مغول به مصر
و خليفة عباسي تحتالحمايه آن دوخته شده ،بنابراين مغول در تأمين سپاه خود نميتواند بر
مسلمانان بغداد تكيه نمايد در حالي كه مسيحيان در بغداد برخالف مسلمانان شادمان از
وضعيت حاضرند .به قول ساندرز:
«سقوط بغداد ،تسلّط بر بيتالمقدّس و به زانو درآوردن شام و مصر كه سكّاندار مقاومت عليه
صليبيان بودند ،چيزي نبود كه مسيحيان را به وجد درنياورد .از همين رو فرمانرواي مسيحي
ارمنستان «هيتوم» و دامادش «بوهموند چهارم» فرمانرواي انطاكيه و طرابلس ،جهت تسلّط
مغوالن بر شام و مصر به ياري هوالكو ميشتابند( ».ساندرز)112 :1383 ،
هوالكو پس از فتح بغداد به سوي شام حركت ميكند و مسيحيان گرجي و ارمني نيز فعّاالنه
تحت فرماندهي يك سردار گرجي به نام «حسن بروش» در محاصرة «ميافارقين» يشموت را
ياري ميكنند( .رنه گروسه)587 :1379 ،
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صليبيان و پشتيبانان آن ها ،فرانسه و دربار و پاپ كه دشمنان مصر بودند ،دوستان طبيعي
ايلخانان به شمار ميرفتند .در اين دوره بارها سفراي پاپ و فرانسه به دربار ايلخانان رفتوآمد
كردند .البته آنها نتوانستند به نوعي ائتالف و اتّحاد مستقيم سياسي دست يابند .نقشه حمله
مشترك نيروهاي فرانسه -ايلخاني بر شمال سوريه در سال  1269به نتيجهاي نرسيد( .اشپولر،
)181 :1385
جانشينان هوالگو چون به تنهايي ،مانند اروپائيان ،قادر به مقابله با نيروهاي نظامي مسلمانان
م ملوك نبودند ،با توجّه به سوابق ناچار دست كمك به طرف اروپائيان دراز كردند( .تيموري،
)5 :1377
از اين رو مي توان گفت تا زماني كه ايلخانان به حصول پيروزي بر مماليك اميدوار بودند،
مسيحيان بغداد مورد لطف و عنايت قرار گرفته و با كينهتوزي از اوضاع موجود عليه مسلمانان
استفاده كردند .امّا زماني كه نابساماني اوضاع ،فساد اداري و بحران عظيم اقتصادي حكومت
ايلخانان را تهديد به زوال نمود و از فتح مصر و شام مأيوس شدند ،اقدام به جلب دوستي با
سالطين مصر نمودند ،در نتيجه اوضاع مسيحيان بغداد نيز دچار بحران گشت و حاكميت
ايلخانا ن را براي آنان به دو دورة مجزا تقسيم نمود .يعني حاكميت (ايلخانان بودايي -مسيحي)
كه ذكر شد و (ايلخانان مسلمان) ،يعني غازان خان ،الجايتو و ابوسعيد بهادر.
پيشتر گفته شد كه در تلقّي برخي محقّقان ،جنگ بايدو و غازان خان ،جنگ مسيحيت و
اسالم بود« .غازان از همان آغ از شورش عليه بايدو ،فرمان تخريب معابد بودايي و كليساها را
صادر كرد و از روز نخست جلوس بر تخت شاهي بار ديگر جزيه را براي مسيحيان و يهوديان
مقرّر گردانيد؛ مسيحيان دوباره مجبور شدند زنار ببندند تا از ديگران متمايز شوند .معابد و
كليساهاي زيادي ويران شدند .خشم و نارضايتي مسلمانان از مسيحيان به آن اندازه بود كه،
براي نمونه ،در مراغه مسلمانان بر مسيحيان شوريدند و همزمان كردهاي اربيل قلعة اين شهر
را كه پناهگاه نسطوريان بود در محاصره گرفتند ،در دورة غازان روابط با دربار واتيكان نيز تا
حدّي به تيرگي گراييد و اروپائيان ديگر اميدي به مسيحي شدن ايلخانان نداشتند( ».اشپولر،
)226-224 :1374
در سراسر ممالك ايلخاني به امر غازان كليساها و معابد يهود و بتخانههاي بودايي و آتشگاههاي
زردشتي را ويران كردند .در اين ايّام عيسويان جز با عالمت زنّار و يا وصلهاي بر لباس خود
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نميتوانست ند در معابر ظاهر شوند .در بغداد مردم مسلمان كه از عيسويان اهانتهاي بسيار
ديده بودند به ايشان صدمات بسيار زدند .به حدّي كه از آن طايفه كسي جرأت خارج شدن
از منزل خود نداشت؛ فقط زنان ايشان چون از زنان مسلمان از جهت لباس امتيازي نداشتند
براي دادوستد بيرون ميآمدند و اگر كسي ايشان را ميشناخت به آزار و دشنام آنان
ميپرداخت  ...در بغداد مغرضان نفعپرست به بهانة ويراني كليساها و صومعهها از مردم
غيرمسلمان پولها گرفته و نفايس آنها را به غارت بردند( .اقبال)260/1 :1376 ،
به گزارش ابن فوطي در ماه ذي الحجة سال  694هـ سلطان غازان بر تخت نشست و فرمان
دادسراي عالءالدين دواتدار بزرگ را از مسيحيان گرفتند و همة تصاوير و تنديسها و خطوط
سرياني را كه بر ديوارها نقش كرده بودند ،زدودند و نيز رباطي را كه روبروي اين سراي بود و
به دارالفلك شهرت يافته بود بازپس گرفتند .آنجا را مسيحيان مدفن بزرگان خود ساخته
بودند .گورها را نيز ويران كردند( .ابن فوطي)291 :1381 ،
و به گفتة مستوفي «غازان خان به اسالم گرويد و بتخانهها و كليساها را خراب كرد و ظلمت
كفر و ضاللت پنهان شد( ».مستوفي)602 ،1364 ،
اسالم آوردن الجايتو نيز سبب ناكامي مسيحيان در اجراي طرح اتّحاد با مغول به منظور
نابودي اسالم گشت.
«الجايتو نيز يك بار تصميم به تخريب كليساي تبريز گرفت كه با وساطت دايي مسيحي خود
منصرف شد( ».اشپولر)226-224 ،1374 ،
ابوسعيد نيز فردي مسلمان بود و با روي كار آمدن او و نيز مرگ ماريهباالها مسيحيت رونق
خود را در ميان ايلخانان از دست داد و در نتيجه رابطة حكومت ايلخانان با دولت مسيحي
غرب نيز رو به زوال و خاموشي نهاد( .بياني )2 :505 ،1367 ،رابطهاي كه ابتدا از طريق مذهب
ايجاد شده بود.
« در اين عهد و پس از اضمحالل حكومت ايلخاني ،مسيحيان پراكنده شدند و مؤسسات آنان
كه تا حدودي تحت حمايت حكومت مركزي بود ،به ويراني گراييد و تشكيالت منظّم آن كه
هر روز پريدهرنگتر مي شد به هرج و مرج و نابودي كشانيده شد .همچنين در شورشها و
كشمكشهاي جانشيني ابوسعيد كه به نابودي حكومت ايلخاني انجاميد ديگر امكان و زمينهاي
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براي رشد و رواج مسيحيت در سرتاسر سرزمينهاي تحت امر از جمله و به ويژه بغداد با آن
همه پيشينه باقي نماند( ».بياني )2 :506 ،1367 ،به ويژه آن كه با حملة تيمور نيز ،كه خود
را احياگر مذهب اهل سنّت ميدانست ،ضربة سخت ديگري بر پيكر دين مسيح در بغداد وارد
آمد و مسيحيت در اين سرزمين به كلّي رو به افول نهاد( .فولتس)143-142 ،1390 ،
نتيجه گيري
قدرت و ضعف مسيحيان بغداد در عصر ايلخاني تابعي از روابط پاپها و پادشاهان اروپايي با
خانان و ايلخانان مغول است كه با اهدافي چون :جبران ناكاميهاي جنگهاي صليبي ،به آيين
مسيح درآوردن ايلخانان و تصرّف ارض مقدّس صورت گرفت در عين حال اصليترين دليل
ايلخانان از ايجاد رابطة با مسيحيان ،شكستن مماليك و تصرّف سرزمينهاي مصر و شام به
منظور تحقّق امپراتوري بزرگ مغول بوده است .بحران اقتصادي كه حكومت ايلخانان را تهديد
به زوال ميكرد در كنار شكست ايلخانان در نبرد با مماليك ،اميد ايلخانان را در شكست
مماليك ،بر باد داد .اروپائيان نيز توانايي نجات ارض مقدّس را در مغوالن نديده و آنها را
خطري جدّي براي خود ميديدند؛ لذا در نهايت روابط پايداري ميان آنها شكل نگرفت .در
اين رابطه در دورة پيش از هوالكو كه دوران رابطة دول مسيحي با قراقروم است ،به دليل
حيات و اقتدار و تسلّط خليفة بغداد ،ردّپاي مسيحيان شهر بغداد در اين روابط مشهود نيست.
در دورة دوم يعني از هوالكو تا شروع حكومت غازان ،عالوه بر نقش پررنگ مسيحيان در
سقوط بغداد ،ابراز وجود و امنيّت در ساية حكّام ايلخاني مسيحيان بغداد هويدا بوده و شواهدي
بر بروز كينهتوزي و انتقامجويي از ديگر همشهريان خود را در تاريخ ثبت نمودهاند .شروع
حكومت غازان تا ابوسعيد را ميتوان دوران عزلت و محدوديت و ويراني معابد مسيحيان به
شمار آورد.
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Abstract: With the fall of Bani Abbas's Caliphate by Holakoo who was the founder of
the Ilkhanan dynasty, Baghdad played the rold of one of the capitals of this new dynasty
until 736 H.L / 1335 A.D. In spite of first Ilkhanan's attention to Buddhism, religious
tolerance and some other necessities, influenced the activity of followers of various
religions in Baghdad. As one of the most significant effects can be mentioned to
expansion of Christian activities who were living in Baghdad – in Bani Abbas period –
long before selecting Baghdad into the capital. It seems that Ilkhanan's behavior against
Christianity is more likely to be affected by political factors. Although, Popes and
European kings approached Mogul in order to weaken and destroy Islam of first, after
the formation of the Ilkhani government, fight with countries which held Syria and the
Holy Land was the common purpose that forced Ilkhanan to unite with Christians.
Investigating the role of Ilkhanan's support of Christians and also providing evidence of
Christian life in Baghdad in Ilkhanan's period, is the main subject of this research named
"The Status of Christians in Baghdad since the collapse of the Dar-Al-Khalafah". Based
on the findings of this study, the Christians of Baghdad, considered the Mogul
government as a great opportunity for show-off and power broking and they hated and
took rerange Muslims in Baghdad as far as they could.
Keywords: Baghdad, Ilkhanan, Christians, Muslims.
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