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چکیده :
وقف یکی از سنتهای فرهنگی و اجتماعی دیرینه ایرانیان است که در طول تاریخ تحت تأثیر عوامل متعدد،
فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است .پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال بود که توسعه
و بازسازی سنت وقف در دوره خاصی از حاکمیت مغوالن (از  626تا  694هجری) چه ارتباطی با باورهای
مذهبی مردم آن روزگار داشته است .روش پژوهش ،کیفی و جمعآوری اطالعات اسنادی است .نتایج نشان
داد که حاکمان مغول در ابتدای تهاجم در راستای اعتقادات خود به ایجاد بتخانه ،معبد و یا کلیسا می
پرداختند اما بهتدر یج تحت تأثیر اعتقادات شیعی مردم ایران به گسترش و توسعه موقوفات مذهبی در ایران
پرداختند .عالوه بر آن دو شخصیت اسالمی در دربار آنان به نامهای خواجهنصیرالدین طوسی و شمسالدین
جوینی علیرغم مغایر بودن باورهایشان با حاکمان ،در توسعه و بازسازی فرهنگی سنت وقف نقش مهمی ایفا
نمودند.
کلیدواژه :مغوالن ،وقف ،باور مذهبی ،شمنی ،بودائی

نقش باورهای دینی مردم ایران در گرایش حاکمان مغول به گسترش و توسعه موقوفات
مقدمه

ورود مغوالن به ایران و تصرف آن را میتوان بهعنوان نقطه عطفی در تاریخ این سرزمین پهناور و
متمدن بهحساب آورد .مغوالن سرزمینهای دیگری را نیز به تسخیر خود درآورده بودند اما در هیچ
کجا پس از تخریب و انهدام آثار تمدنی ،بهاندازه ایران برای بازسازی آن کمر همت نبستند .یکی از
سنتهای فرهنگی دیرین ایرانیان سنت اجتماعی وقف است که اتفاقاً مغوالن نیز در آیین خود که
عمدتاً شمنی و بودائی بودند ،از این سنت بیبهره نبودند .درواقع میتوان گفت سنت وقف یکی از
نادر وجوه اشتراک فرهنگی مغوالن و ایرانیان قبل از تهاجم مغوالن به ایران بود.
دوران فرمانروایی ایلخانان مغول در ایران یکی از مهمترین و شگفتانگیزترین ادوار تاریخی ایران
است و تحوالت عمیق فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و مذهبی در جامعه ایران پس از حمله
مغول به وجود آمد .بسیاری از سنتهای فرهنگی ،اجتماعی ،مذهبی در معرض نابودی قرار گرفتند
و مغوالن شمنی بودائی و قوانین یاسای چنگیزی بسیاری از قوانین و رسوم تشکیالت جامعه اسالمی
ایران را دستخوش تغییر و دگرگونی قراردادند .در این میان بسیاری از موقوفات ،مساجد ،مدارس و
مؤسسات اجتماعی که از عواید موقوفات اداره میشدند تخریب شدند و بسیاری از اموال منقول و
غیرمنقول یا امالک وقفی را تصاحب کردند و یا از میان رفتند و مسئله ناامنی در مالکیت و غصب
امالک موقوفه از سوی حکام ،فرمانروایان و حتی ایلخانان و تالش برای حفظ ثروتهای خانوادگی
از عوامل مهمی بود که میتوانست موجد انگیزه در واقفان برای قسمت وسیعی از اموال و امالکشان
شود و جدای اینکه انگیزه مذهبی ،انگیزهی نهایی وقف بود.
اینکه چگونه ایرانیان توانستند پسازآن تهاجم گسترده ،مغوالن را بهتدریج به بازسازی
زیرساختهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایران ترغیب نمایند و تا حد زیادی در این کار موفق
شوند پژوهشهای زیادی تاکنون صورت پذیرفته است اما این سؤال که علیرغم باورهای متفاوت
دینی و اعتقادی بین حاکمان مغول و ایرانیان در احیا و بازسازی سنتهای فرهنگی مشترکی مانند
وقف که کارکرد اساسی آن اقتصادی بود .علمای مسلمان ایرانی چگونه موفق شدند به این سنت
جهتدهی دینی و مذهبی دهند و این سنت تا چه اندازه توانسته است تقویتکننده اعتقادات دینی
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مردم ایران و حتی خانوادههای مغولی شود مسئله این پژوهش است که تاکنون تحقیقات چندانی در
مورد آن صورت نپذیرفته است .این پژوهش درصدد است تا با استفاده از منابع و متون تاریخی و
بررسی پژوهشهای انجامگرفته با یک پژوهش کیفی به واکاوی مسئله پرداخته و به این سؤال اساسی
پاسخ دهد که مهمترین دستاورد اعتقادی مردم در احیای سنت وقف چه بوده است؟
دین اسالم در مخاطرهآمیزترین مرحلهی عمر خویش ،از هنگام ورود به ایران قرار گرفت و ادیان
بزرگ دیگر ،چون بودائی و مسیحی دهان گشودند تا آن را بهیکباره در کام خود فروبرند .این تزلزل
دینی و فرهنگی همراه با تزلزل تشکیالتی و اقتصادی ،مملکت را به سراشیبی سقوط سوق میداد.
با سقوط خالفت عباسی و ارادتهای دورهای شاهان ایلخانی نسبت به شیعیان و اوالد علی (ع) به
کاهش قدرت سیاسی اهل سنت و قدرت گرفتن شیعیان در ایران انجامید .دوران مغولی دورهی
دگردیسی و تغییر گرایش مذهبی در سلسلههای ایرانی است .تحقیق حاضر درصدد بررسی وضعیت
وقف در دوره ایلخانان تا دوره غازان خان میباشد .از زمان هالکو و با تالشهای خواجهنصیرالدین
بهتدر یج به دین اسالم و فرهنگ ایرانی روی آوردند و از آن جمله سنت وقف و سامان دادن به
اوضاع اوقاف پرداختند.
پیشینه

با بررسی تحقیقات انجامشده پیرامون موضوع تحقیق مقاالتی نوشتهشده است ازجمله:
 .1مقالهای با عنوان« :بررسی موقوفات ایران در قرون  6تا  8هجری» توسط :آن لمبتون ،کرک نیوتون،
مترجم :مجتبی کیانی که در مجله وقف میراث جاویدان ،بهار  ،1384شماره  ،49از صفحه  76تا 93
چاپشده است .وی در چکیده این مقاله نوشته است« :من در این مقاله اطالعات مربوط به موقوفات
ایران در قرون ششم تا هشتم هجری را که در متون متعدد تاریخی وجود داشته ،بررسی کردهام .این
اطالعات از تاریخهای محلی یزد ،فارس و کرمان ،بهویژه تاریخ شاهی قراختاییان که نویسنده آن
گمنام است و وقفیه ی رشیدالدین فضلاهلل ( 709هجری) و جامع الخیرات سید رکنالدین یزدی و
پسرش شمسالدین (مربوط به سال  748هجری) به دست آوردهام و اهداف پیدایش موقوفات و
نیز انگیزههای بانیان و گستره آنها را در قرنهای ششم تا هشتم هجری را نشان میدهد .هرچند
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سود شخصی و نفوذ سیاسی (در سامان دادن به امور خیریه) انگیزهای قوی به شمار میرفت ،ولی
انگیزهی دینی نیز که شاید از همه مهمتر بود ،در آن دخالت داشت.
 .2همچنین مقالهای دیگر با عنوان «جایگاه وقف در توسعه تشیع در عصر ایلخانان» توسط حسن
ایزدی و صدر اهلل اسماعیلزاده ،در مجله تاریخ اسالم ،در تابستان  1391سال سیزدهم شماره  ،50از
صفحه  151تا  182به چاپ رسیده است .به بررسی موقوفات شیعیان در دوره خواجهنصیرالدین و
رشیدالدین فضلاهلل و بررسی موقوفات و مدارس و رباطهای شیعیان در برخی شهرها میپردازد.
وضعیت اجتماعی (دینی و فرهنگی) مردم ایران زمینهساز تهاجم مغوالن

بدیهی است تهاجم یک کشور بیگانه و تصرف کشور دیگری را نمیتوان در حد یک اتفاق ساده
غیر دیپلماتیک تحلیل کرد .این موضوع در موردتهاجم مغوالن در زمان حاکمیت خوارزمشاهیان نیز
صدق میکند .بههمریختگی شرایط اجتماعی مردم ایران موجب عدم انسجام ساختار حکومتی و
درنتیجه از دست رفتن مقاومت در مقابل تهاجم بیگانه را موجب شد.
وضعیت اجتماعی مردم ایران مقارن با تهاجم مغوالن بـسیار نـابسامان بـود .تعصبها و مشاجرههای
مذهبی ،بحث در ترجیح مذاهب بر یکدیگر و اختالف و مـشاجره بین علمای آنها جریان داشت
و تقریباً میتوان گفت کمتر شهری از این مسائل به دور بود .عالوه بر اینها هـمه فـرقهها ،خـود
جداگانه با اسماعیلیان که آنها را مطلقاً مالحده میخواندند نزاع و درگیری داشـتند کـه در اغلب
موارد ،این برخوردها به نزاعهای خونین میانجامید(راوندی.)182،1333،
خالصه نه شیعه با سنّی متحد بود ،نه سنّی با سنّی و نـه صـوفی بـا فقیه (زرینکوب ،ارزش میراث
صوفیه.)161-159 ،1353 ،آنچه جهانگشایی مغوالن را شتاب بخشید و آنان را بهسوی ایران کشانید
بی تدبیری خوارزمشاهیان در برخورد با همسایگان و دستگاه خالفت بود که آنان را ناتوان کرد و
اختالفات مذهبی مردم ایران در واحدهای جمعی (روستاها و شهرها و محلهها) و دربارها و دیوانها
رقابتهای سیاسی بهویژه میان وزیران برای ربودن گوی سبقت از پیروان دیگر مذاهب از عوامل
تثبیتکننده حکومت مغوالن در ایران به شمار میرفت (ترکمنی آذر« ،تأثیر اختالفهای مذهبی
ایرانیان در شتاب گرفتن پیدایی و پایایی حکومت ایلخانان».)57،1392
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ممالک شـرق اسالمی افزون بر ایـن اختالفات مذهبی ،بـا قحطی ،زلزله و بیماریهای گوناگون
روبهرو بـود(ابن تغری بردی ،بیتا .)174،5،در چنین شـرایطی کـه جهان اسالم گرفتار مـشکالت
اجـتماعی ـ اقتصادی ،نابسامانیهای فکری ـ عقیدتی ،حکومتهای متعددِ خودکامه ،مشکالت
داخلی ،جنگ و اختالف قدرتها با یـکدیگر و نـیز درگیری با صلیبیان بود ،در مغولستان رهـبر
حـکومت تازهنفس و قـدرتمند مـغول کـه داعیه جهانگیری داشت ،موجب تحوالت عمده در جهان
اسالم بهویژه در ایران گردید (بهروزی« ،1381،اوضاع سیاسی و اجتماعی شرق اسالمی مقارن با
تهاجم مغول».)387،1381 ،
وضعیت اعتقادی مردم ایران در زمان حاکمیت مغوالن

سلجوقیان قبل از اینکه وارد ایران شوند اسالم آورده بودند و با هیچیک از قدرتهای سیاسی خارج
از داراالسالم ارتباط بندگی نداشتند .آنها به همان جهانی تعلق داشتند که اتباعشان وابسته بودند و
کمابیش تعهداتی را پذیرفته بودند که حیات جامعه متکی بدانها بود بالعکس ،ایلخانان شمنپرستها
و یا بودائیانی بودند که هیچ نوع پیوندی با جامعهی بومی و محلی نداشتند .آنها روابط خود را با
قراقوروم تا زمان سلطنت غازان حفظ کردند .آنان ظاهراً تابع خان بزرگ بودند .مشروعیت حکومت
هالکو در ایران با عظیمت او به ایران از منگو تأمین شد و جلوس جانشینان بالفصل وی نیز هم از
سوی خان بزرگ تأیید میشد و لذا مشروعیت آنها از منبعی مایه میگرفت که خارج از مرزهای
دار االسالم قرار داشت (لمبتن ،تداوم و تحول در تاریخ میانهی ایران .)271،1372،حمله مغول به
جهان اسالم در سال  616ه ق  1219/م آغاز شد و در پایان یک دوره چهلساله سرانجام هالکوخان
نوادهی چنگیز بنا به تحریک خواجهنصیرالدین طوسی به بغداد حمله کرد و در سال  656ه ق 1258/
به فتح بغداد و قتل خلیفه المستعصم ( 656-640ه ق 1242-1258/م) انجامید و خالفت
پانصدسالهی عباسی منقرض گردید.مغوالن وقتی وارد ایران شدند برای حکومت بر این کشور پهناور
که دارای فرهنگ دیرینه بود ناگزیر گردیدند به فرهنگ و اعتقادات و باورهای مردم گردن نهند
پذیرش اسالم اولین گام در تعامل آنان با ایرانیان بود بهکارگیری علمایی چون خواجهنصیرالدین
طوسی برادران جوینی و رشیدالدین فضلاهلل همدانی از ویژگیهای روح تسامح و تساهل گرای
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مذهبی مغوالن به شمار میرفت .تأثیر عامل پذیرش و تساهل و تسامح مذهبی مغوالن را درزمینه
ی پیشرفتهای علمی نباید نادیده گرفت (ترکمنی آذر« ،مراکز علمی ایران در دوره ایلخانان»،
 .)25،1386مغولها نیز در همان اوایل حکومت خود دریافتند که اصول و تدابیر بدوی آنها در
ایران قابل تطبیق نیست و ایران آن مراحل را مدتها قبل طی کرده است پس بالطبع مجبور شدند
وزرای ایرانی استخدام نمایند (مجتهدی .)90،1395،اکثر رجال ایرانی که به خدمت ایلخانان درآمده
بودند سعی داشتهاند با اتکاءبه قدرت بالفعل آنها ارزشهای معنوی و فرهنگی ایرانی را حفظ کنند.
باورهای اعتقادی مغوالن و نحوه برخورد آنان با شرایط موجود فرهنگی و دینی مردم ایران

دین مغوالن که آن را آیین شمنی1نامیدهاند (اشپولر .)174،1351،شمنی بر اساس اعتقاد به پرستش
پدیدههای طبیعی و غیبگویی شمن ها قرار داشت مغوالن به خدای اعال موسوم به الغ تنگری باور
داشتند اما فاقد هرگونه قوانین شرعی و دیگر خصایص ادیان بزرگ و معروف بودند در عوض
مجموعه ای از قوانین و سنن نوشته و نانوشته مبتنی بر زندگی قبیله ای و صحرا نشینی و باورهای
شمنی را به کار میبستند که بدان یاسا میگفتند (خیراندیش« ،بحران تمدن اسالمی در عصر
مغول» .)38،1376،چنگیز خان رهبر ایشان ،قواعدش را در کتاب یاسا و مجموعهی گفتار و وصایایی
به نام بیلیق(2شبانکارهای 3)247،3،1363،مدون ساخته و جنبهی آسمانی ،جاودانی و جهانی به آن
بخشیده بود .بازماندگان و اعقاب چنگیز از مقدّس دانستن وی ،در تثبیت مشروعیت و ادامه قدرت
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 ، chamanismeآیین شمنی عبارت بوده است از نوعی یگانه پرستی ناقص ،که در آن ایزدان گوناگون با مرتبه های

پایین تر در نگاهداری و نظم کائنات با خدای یکتا سهیم شناخته می شدند و بت های گوناگونی به عنوان مظاهر این ایزدان پرستش
می شده است  ...مغوالن با چنین طرز تفکر مذهبی و فرهنگ مابعد الطبیعی حکومت خویش را پی ریزی می کردند و برای تسخیر
سرزمین های بزرگ و متمدنی که فرهنگ هایی ریشه دار و پربار داشتند از مغولستان پای بیرون گذاشتند ( بیانی،دین و دولت در
ایران عهد مغول.)2-1،1،1367،
 2بیلیق که در بر گیرنده نصایح ووصایای چنگیز خان بود .به وسیله پیروان و یارانش به تدریج گردآوری شده بود این
وصایا بعدها نزد مغوالن معنا ومفهومی بسیار عمیق و وسیع یافت (همان.)57،
 3محمدبن حسین بن ابی بکر،مجمع االنساب فی التواریخ ،نسخه خطی ،ج ،247،3عکس از روی نسخه جامع سلیمانیه
ترکیه ،کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ،ج،3تهران به شماره فیش)300
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خود استفاده کردند .آنان به این وسیله باور شکستناپذیری خاندان چنگیز را مطرح کردند (بیانی،
مغوالن و حکومت ایلخانی در ایران )16،1379،بدین ترتیب ،این باور نهادینه شد.
گذشته از آن شمنیسم قدیمی و مذهب بودائی قدیمی هیچکدام دیگرکسی را راضی نمیکرد
درحالیکه این فرقه جدید بودائی فرهنگ عالیتر و آیین باشکوهی را با خود آورده بود مبلغین آن
داوطلب وکالت و منشیگری (بخشی) طبابت (آمچی) رمالی (جایااچی) و غیره بودند و
بهعبارتدیگر بدینوسیله میخواستند جایگزین الماها و شمن های قدیمی شوند (والدیمیرتسف،
 .)295،1345درواقع شمنیزم احتماالً هیچگاه کنار گذاشته نشد شمنیزم با یک کیش سازمانیافته بسیار
فاصله داشت و همزیستی عناصری از آن تقریباً با هر کیشی امکانپذیر بود (مورگان،
مغولها .)149،1389،اما دین بودا ،توصیف بودیسم بهعنوان دین رسمی ایران در این دوره دقیق
نیست بهموجب فرامین گزارششده چنگیز خان ،کلیه ادیان از آزادی برخوردار بوده اند تنها تفاوت
آن بازمان قبل در این واقعیت بود که اسالم در موقعیت ممتازی قرار نداشت و غیرمسلمانان دیگر
مجبور به پرداخت مالیات سرانه ویژه یا جزیه نبودند (مورگان ،مغولها .)1389،193،به نظر میرسد
که بعضی از جانشینان هالکو بهویژه ارغون دوران فرمانروایی ( 1284-1291م) عقاید بودائی خود
را جدی گرفتهاند اما ایلخانهای ایران از چهل سال تحتالحمایگی رسمی بودیسم در ایران آثار
ناچیزی بهجای مانده است زیرا هنگامیکه غازان خان گرویدن خود را به اسالم اعالم کرد دستور
داد که کلیه بناهای بودائی را با خاک یکسان کنند و از الماها خواسته شد که یا اسالم بیاورند و یا
قلمرو ایخانی را ترک کنند (مورگان.)190،1389،ایلخانان که تعصبات مذهبی حکومت سلجوقیان
را نداشتند از پیروان ادیان دیگر بهعنوان نمایندگان رسمی خود در مناسبات سیاسی هم استفاده
میکردند (میراحمدی.)279،1395،
مغوالن به دلیل دین خرافی خود از سحر و جادو و بهطورکلی از طبیعت ،پس از بسط و گسترش
حکومت و برخورد با مذاهب دیگر مانند بودائی ،مسیحی و اسالم نهتنها روحانیان آن ادیان را محترم
داشتند و با کشیشان مسیحی ،رهبانان بودائی ،ساحران تائوئی ،الماهای تبتی و روحانیان مسلمان
روابط حسنه ایجاد کردند و آنان را عزیز و محترم داشتند ،بلکه با اعتقادات همهی مردم باگذشت و
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اغماض برخورد کردند ،زیرا میخواستند بهزعم خود ،از نیروی خارقالعادهی همه ادیان به نفع
سالمت جسم و روح و دفع شر و خالصه کلیهی امور دنیوی خود سودجویند (بیانی ،دین و دولت
در ایران عهد مغول  .)22،1 ،1367مغوالن برای تثبیت نیروی مادی و معنوی خویش و ریشه دوانیدن
در جامعهی بیگانهای که اکنون در آن میزیستند بر آن شدندکه فرهنگ دینی خویش را بگسترانند.
این تهاجم فرهنگی که از ابتدای حکومت ایلخانی در ایران آغاز شد و تا به آخر ادامه یافت پیامدهای
معنوی و مادی وخیمی داشت (همان.)368،2 ،1371،و از دیدگاه مسیحیان ،مغوالن از جانب خداوند
فرستادهشده بودند تا انتقام مسیحیان را از مسلمانان بگیرند به قول گروسه «کی میتوانست در
مخیلهی خود به این فکر بیفتد که چند نفر مبلغ بیبضاعت و فروتن نسطوری در قرن هفتم (میالدی)
از سلوکیه در ساحل دجله یا از «بیت االبه» به شنزارهای لمیزرع ترکستان شرقی و مغولستان ،برای
ترویج دین مسیح رفته و بذری افشاندهاند ،اینچنین خرمنی را روزی درو کنند»(گروسه)581،1353،
به نظر میرسید که مسیحیان تحت حمایت مغوالن از موقعیت خوبی برخوردار باشند .دستکم از
دیرگاهی خوش بینانه بسیار محتمل نموده است که مغوالن الاقل در ایران مسیحیت نسطوری را
بپذیرند ،اگرنه مغولهای آسیا بهطورکلی ،دستکم ایلخانان به یک امپراتوری مسیحی تبدیل شوند
و با اروپا علیه مسلمانان متحد شوند .به نوشتهی سر ریچارد ساوترن «این چشماندازی باشکوه بود
که اگر فقط بخشی از آن تحقق مییافت تاریخ جهان را از بنیاد دگرگون میساخت»
).(Southern,1962,65
اما چنین نشد قبالً در دههی  1280م ایلخان تگودار (دوران حکومت  1284-1282م) گرویدن خود
به اسالم یعنی کیش اکثریت اتباع خود را اعالم کرده و نام اسالمی احمد را بر خود نهاده بود
(مورگان ،مغولها.)193،1389،
دین اسالم در خطرناکترین مرحلهی عمر خویش از ابتدای ورود به ایران قرار گرفت .نفوذ بودائیان،
غرب ایران را نیز فراگرفت و این در حالی بود که از بدو ورود اسالم به این سرزمین ،به تعبیر منابع
«بتپرستی و تراشیدن بت» منسوخ و فراموش گشته بود و در اندک زمانی سیل کارگزاران ،مشاوران
و رهبانان بودائی از چین ،تبت ،سرزمین ایغور و حتی هند به ایران سرازیر شد در خوی مراغه و
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سایر شهرهای آذربایجان و ارّان بتخانههای بزرگ و باشکوهی برپا گردید که در آنها مجسمههای
زرین و مرمرین بودا برافراشته شده بود به قول رشیدالدین« :بتپرستان قویحال شدند و کار مذهب
ایشان به عیوق رسید»(رشیدالدین فضلاهلل ،جامع التواریخ .)768،2،1338،خاندان سلطنتی در این
بتخانهها به عبادت میپرداختند و خان نهتنها برای نیایش بلکه بهمنظور حلوفصل مسائل سیاسی
مهم به آنجا میرفت و مسلمانان صاحب و مقام و عالیرتبه هم مجبور به مالزمت خان دررفتن به
آن مکان (کفرآمیز) بودندمثال انتخاب وزیر ایرانی در بتکدهی بودائی میتوانست از دیدگاه جهان
اسالم فاجعه انگیز تلقی شود (جوینی ،تاریخ جهانگشای.)143،1،1355،عدم گرایش و پایبندی
مغوالن به دین و مذهبی خاص موجب رشد و باروری همه گروههای اعتقادی و فکری و فرهنگی
در ایران شد (ترکمنی آذر« ،مراکز علمی ایران در دوره ایلخانان» .)7،1386 ،سرانجام پس از استقرار
شاخهای از خاندان چنگیزی در چین و شاخهای دیگر در ایران ،بودائیان در چین و مسلمانان در
ایران پیروز شدند و آبرفته را به جوی باز گردانیدند .مسیحیت از راه دور توانست تا حدی پای
دنیای غرب را به شرق بگشاید (بیانی ،دین و دولت در ایران عهد مغول .)45،1 ،1367،در اوایل
حکومت ایلخانی دونیروی مذهبی بودائی و مسیحی در ایران به رقابت پرداخته بودند وایرانیان عالوه
بر مبارزه با عنصرمغول باید به مبارزه با دونیروی بودائی و مسیحی را شروع میکردند و متفکران
ایرانی از همان ابتدا توانستند از اختالف و دودستگی که در خاندان سلطنتی وجود داشت علیرغم
تالشهای دوقوز خاتون ،تعدادی از شاهزادگان را با خود همراه سازند.
حاکمان مغول و تأثیر اعتقادات آنان بر سنت وقف ایران

قبل از هجوم مغوالن به ایران سنت حسنهی وقف و تشکیالت اداری آن رونق داشت اما با هجوم
مغوالن در قرن هفتم بسیاری از مساجد ،معابد ،کتابخانهها ،شهرها و مظاهر علمی ،فرهنگی و مذهبی
که از درآمد موقوفات اداره میشد ،ویران شد و اساس تمدن و شهرنشینی به همریخت .وضع اوقاف
آشفته و موقوفات زیادی غارت شد .این آشفتگی تا هنگام مسلمان شدن غازان خان و برخی از
ایلخانان ادامه یافت (ابن سلمان .)67 - 66 ،1343،در مورد اوقاف و بناهای عام المفعه مقارن با
حمله مغوالن ابن اثیرمی نویسد :از زمان تهاجم چنگیز به ایران ،به دلیل تخریب مساجد و سوزاندن
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کتب و کتابخانهها و تعطیل کلیهی مدارس و مساجد با قتل و فرار وجابه جا شدن روحانیان وقف
بهکلی متوقف شد (ابن اثیر.)164،2،1355،
هنگام حملهی مغول تعداد زیادی از علما جان خود را از دست دادند و کتابخانههای زیادی از بین
رفت که برای انتقال معارف مصیبتبار بود (لمبتن ،تداوم و تحول در تاریخ میانهی ایران.)348،1372،
بسیاری از ابنیه و بناهای عامالمنفعه ویرانشده بود و زمینهای وقفی مصادره شده بود .هدف مشترک
صیانت از اسالم و احیا و ابقای اسالم و نمادهای فرهنگ اسالمی و ایرانی همه مسلمانان را در این
دوره به پذیرش زمانی برای «آتشبس عقیدتی» درونگروهی واداشته بود هریک از ایلخانان بنا به
درخواست نزدیکان و درباریان و همسرانشان به ادیان و فرقههای مذهبی گوناگون گراییدن اما
مسلمان بسی کوشیدند که با حضور در دربار آنان به اسالم و مسلمانان خدمت برسانند البته این
تالشها نشانهای از کنار گذاشتن مغوالن از مسند حکومت در برنداشت افزون بر خانواده جوینی
که کارگزاران عالیرتبه و فعاالن برجسته دربار اباقا بودند شیعیان در آن حاضر میشدند (ترکمنی
آذر« ،تأثیر اختالفهای مذهبی ایرانیان در شتاب گرفتن پیدایی و پایایی حکومت ایلخانان»66،1392
 .)67با توجه به نوسانات پیدرپی اعتقادات دینی نزد امراء و دستاندرکاران اصلی ایلخانان کامالًمشهود است که در آن دوره خاصه از زمان آباقا خان به بعد رابطه تنگاتنگ و کاربردی میان سیاست
و اعتقادات دینی وجود داشته است (مجتهدی)93،1395،
اُگتای قاآن (م  639ه ق) و پسرش مُنگوقا آن (م  657ه ق)

بعد از مرگ چنگیز حملهی جدید توسط اُکتای ،پسر و جانشین چنگیز خان شروع شد (لمبتن ،تداوم
و تحول در تاریخ میانهی ایران .)23،1372،چنگیز خان و اگتای تا پایان عمرشان شمنی ماندند
(اشپولر .)185،1351،اکتای قاآن جانشین چنگیز خان عرصهی جوالن را برای مسلمانان آزاد گذاشت.
سپس گیوک قاآن بعدی را که نسبت به مسیحیت ابراز عالقه کرده ،دیگر نمیتوان یک شمنی اصیل
دانست .اگرچه قامان مشاوران روحانی اصلی این خان بودند ولی کشیشان مسیحی نیز در نزد وی
مقامی مخصوص و مهم داشتند (بیانی ،دین و دولت در ایران عهد مغول  .)46،1 ،1367منگو قاآن
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ظاهراً نسبت به دین واحدی عالقهی فراوان ابراز نمیداشت (اشپولر )185،1351،دین منگو قاآن
سومین جانشین چنگیز کامالً مشخص نیست ولی به ظن قریببهیقین بودائی شده بود قدر مسلم
آنکه او نیز دیگر شمنی خالصی نبود و معتقد بود« :همچنان که خدا به ما انگشتان متفاوت داده به
مردمان نیز راههای گوناگونی را نشان داده است» .از زمان قوبالی قاآن جانشین منگوقاآن که در چین
مستقر گردید بودائیان تأثیر بخشیدند و قاآن جدید رسماً دین بودائی را پذیرفت و برادرش هوالکو
که در ایران در دستاندرکار تشکیل حکومت مغول بود ،نیز بودائی شده بود .ازآنپس آیین شمنی
رسمیت خود را نزد امپراتوری جهانی مغول از دست داد ،هرچند هنوز قامان (روحانیون مغولی،
ساحر و جادوگر) تا حدودی مقام و مرتبهی خاص خود را حفظ کرده ،همچنان از طریق جادوگری
و طبابت در خدمت دستگاه بودند (بیانی ،دین و دولت در ایران عهد مغول .)46،1 ،1367
اوقاف مادر مسیحی منگوقاآن :ابو المعالى سعید بن مظفر باخرزى ،ملقب به شیخ العالم و در سلک
خلفاى شیخ نجم الدین کبرى انتظام داشت و با منگوقاآن معاصر بود و سورقوقتى بیگى مادر مسیحی
منگوقاآن ،هزار بالش نقره به بخارا که مسکن شیخ سیفالدین بود فرستاد تا مدرسهاى ساخته شد و
مستغالت خریدند و بر آن بقعه وقف کردند و تولیت آن مدرسه و موقوفات آن را به شیخ سپردند
و مدرسان و طالبان علم را در آن ساکن گردانیدند (منهاج سراج جوزجانی15،2،1343،؛
جوینی159،1،1355،؛ ابن خلدون757-756،2،1364،؛ نوایی.)36،1379،
هالکوخان ( 654-663ه ق)

در سال ( 660ه ق) قوبالی قاآن امپراتور جدید که پس از مرگ منگو بر تخت نشسته بود ،فرمان
حکومت ایران ،از جیحون تا مصر را با لقب ایلخان4برای هالکوخان فرستاد (رشیدالدین فضلاهلل،
جامع التواریخ .)91،3 ،1957،سلسله ایلخانی که وی تأسیس کرد حدود  80سال عمر کرد و
مرزهایش در شمال شرقی در مقابل خانان جغتای و اردوی زرین گسترش یافت (لمبتن ،تداوم و
تحول در تاریخ میانه ی ایران .)25،1372،در لشکرکشیهای هالکو به ایران و بغداد بسیاری از
4لقب ایلخان ،یعنی خان تابع خان بزرگ یافت (باسورث،سلسه های اسالمی .)481،1381،...
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موقوفات مدارس بزرگ مانند نظامیه ومستنصریه آسیب فراوان دید و امور رسیدگی به موقوفات
مختل شد (کسایی .)47،1378،هالکو بودائی متعصبی بود (مورگان ،مغولها )190،1389،و مادر
وهمسربزرگ و معروفش دوقوزخاتون نیز از عیسویان متعصبی بودند(جوینی .)4،3،1355،هالکو
مسیحیان را موردتکریم و حمایت قرارداد .در زمان ورود به ایران اقلیتی مسیحی را در سرزمین
جدید مستقر ساختند و به ایجاد صومعه و کلیساهای متعدد پرداختند و در اشاعه و قدرت بخشیدن
به دین خود فروگذار نکردند (ملکزاده« ،وضعیت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی زنان در دوره مغول
و ایلخانی» .)1385،182،هالکو برای تخریب پایگاههای مذهبی و معنوی ایرانیان که در زمرهی
بزرگترین سنگرها به شمار میرفتند ،هیچگونه تردید و تزلزلی به خود راه نمیداد (بیانی ،مغوالن
و حکومت ایلخانی در ایران .)102،1389،اندکی پس از فتح بغداد در سال ( 656ه ق  1258/م) به
دستور هالکو کلیسایی در اختیار جاثلیق نسطوری بغداد قرار گرفت (میراحمدی .)736،1395،هالکو
به تشویق خواجهنصیرالدین و عطا ملک جوینی به زیارت مرقد امام حسین (ع) شتافت (ابن
فوطی .)352،1351،از معدود بقایای بودائی دوران مغول که هنوز هم برجایمانده است دو مجموعه
ساختمانی که وارویک بال مشخص کرده بهویژه جالبتوجه است (Ball,Warwick,1976,103-

 .)163در هر دو این مجموعهها بعداً تغییراتی داده شد تا مورداستفادهی مسلمانان قرار گیرد اما به
دلیل شباهت زیاد آنها با معابد بودائی شناختهشده در آسیای مرکزی میتوان نشان داد که در اصل
منشأ بودائی داشتهاند این آثار کندهکاریهایی در سنگ میباشند به همین دلیل هم باقیماندهاند.
ویران کردن مجموعهی غارها بهآسانی میسر نبود .یکی از آنها در دل تپهای است که نصیرالدین
طوسی رصدخانهی خود را پرفراز آن بناکرده است قبالً استدالل میشد که این غارها در اصل
دیرهای مسیحی فرقهی یعقوبی بودهاند؛ اما دیدگاه بال قانعکنندهتر به نظر میرسد ،این تپه درست
خارج از مراغه قرار دارد ،دومین مجموعه غار موردنظر بال نیز در روستایی در نزدیکی آن است
ازآنجاکه مراغه نخستین پایتخت ایلخانان بود نزدیکی این آثار به مراغه دقیقاً همان چیزی است که
شخص میتواند از مکان آثار بودیسم در دوران مغول انتظار داشته باشد (مورگان،
مغولها.)191،1389،
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زن هالکو هم که ارتودوکسی یونانی بود ،بنای یک کلیسای یونانی  -مسیحی را وقف کرده بود
بعدها حتی زن آباقا که نسطوری بود دستور داد که نقاشانی از قسطنطنیه برای آراستن کلیسا به تبریز
آورده شوند (گابریل .)141،1381،هالکو در خوی بتخانهها بنا کرد (رشیدالدین
فضلاهلل .)734،2،1338،از اوایل حکومت ایلخانان ،یک دیوان اوقاف برقرار بوده است .زمانی که
هالکو ،خواجهنصیرالدین طوسی را سرپرست رصدخانه مراغه کرد (ساختمان آن از سال ( 657ه ق/
 1259م) شروعشده بود) او را در رأس دیوان اوقاف ممالک نیز قرارداد .او در زمان اباقا نیز این
مقام را داشت (لمبتن ،تداوم و تحول در تاریخ میانه ی ایران .)165،1372،تأسیس یک حکومت
مغولی در ایران بهوسیله هالکو ،در جوامع مذهبی ایران اعم از مسلمانان و دیگر اقلیتها تغییراتی
پدید آورد .توجه او به جامعه مسیحیت و همچنین اقدامات همسر نسطوری او پس از مرگ هالکو
برای مدتی دگرگونی عمیقی به نفع مسیحیان در ایران و منطقه به وجود آورد اما با حکومت اباقا
این شرایط تغییر یافت.
اباقاخان ( 663-680ه ق)

اباقا (اَبَقا ،آباغا) پس از مرگ مؤسس حکومت ایلخانی ،نوبت به فرزند و جانشین وی ،اباقا خان،
رسید .بهجرأت میتوان گفت که در تمام دوران استیالی مغول ،نکبتبارترین زمان حیات فرهنگی
ایرانیان در این عهد بود (بیانی ،مغوالن و حکومت ایلخانی در ایران .)185،1379،وی فرمان داد تا
کلیه قوانینی که هالکو برقرار ساخته بود مرعی و پابرجا بماند و هر گروهی رسم و آیین نیاکان خود
را حفظ کند (رشیدالدین فضلاهلل .)102،3،1338،در اندک زمانی سیل کارگزاران ،مشاوران و رهبانان
بودائی از چین ،تبت ،سرزمین ایغور و حتی هند به ایران سرازیر شد .در خوی ،مراغه و سایر
شهرهای آذربایجان و ارّان بتخانههای بزرگ و باشکوهی برپا گردید که آنها مجسمههای زرین و
مرمر بودا برافراشته شده بود .به قول رشیدالدین «بتپرستان قویحال شدند و کار مذهب ایشان به
عیوق رسید» (رشیدالدین فضلاهلل768،2،1338،؛ خواند میر ،تاریخ حبیب السیر.)104،3،1333 ،
بتخانههایی که در این عهد ساخته شد ،نهتنها مرکز تجمع ثروتهای بیشمار ،بلکه مراکزی برای
نشر هنر و فرهنگ چینی و تبتی در ایران گردید ،زیرا نقاشان و مجسمهسازان و معماران زبردستی
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از چین و تبت برای ساختن و تزیین آنها به ایران دعوت میشدند و بامهارت و ظرافت هرچهتمامتر
هنر را در خدمت آیین خویش به کار میگرفتند (بیانی ،دین و دولت در ایران عهد مغول،
 .)1371،376،2از این بتخانهها ،بتخانهی مراغه بیش از همه شهرت داشت و مرکز آیین بودا در ایران
و عبادتگاه سلطنتی به شمار میرفته است خاندان سلطنتی در این بتخانه به عبادت میپرداختند و
خان برای نیایش بلکه بهمنظور حلوفصل مسائل سیاسی مهم نیز به آنجا میرفت و مسلمان
صاحبمقام و عالیرتبه هم مجبور به مالزمت خان دررفتن به آن مکان (کفرآمیز) بودند .اباقاخان با
تمامت خواتین و شهزادگان و امرا و ارکان دولت و اعیان حضرت در بتخانهی مراغه بود (جوینی،
 .)160،1،1355اباقا کموبیش سیاست مسالمتآمیزی داشت گاه در جشنهای مذهبی مسیحیان
شرکت میکرد .همسر او مریم ،دختر امپراتور بیزانس ،میخائیل هشتم پیرو کلیسای ارتدوکس یونان
بود و نقش مهمی در شکلگیری کلیسای یونانی تبریز و تزئینات آن داشت (میراحمدی.)738،1395،
خواجهنصیرالدین طوسی در دوران اباقاخان احتماالً ریاست اوقاف را نیز چون گذشته بر عهده
داشت (بیانی ،دین و دولت در ایران عهد مغول.)408،2،1371،
تگودار احمد ( 680-683ه ق)

اولین سلطان مسلمان ایلخانی بود .سرانجام پس از مرگ اباقا که دورانی پر تبوتاب را سپری کرده
بود .سرانجام کوشش ایرانیان به سرکردگی خاندان جوینی و خواجهنصیرالدین طوسی به ثمر رسید
و یک شاهزادهی چنگیزی که فرزند هالکو بودائی و از مادری مسیحی نسطوری بود و بنا بر روایتی
در جوانی غسلتعمید یافته بود (گروسه606،1353،؛ بیانی ،مغوالن و حکومت ایلخانی در
ایران )210،1379،و پس از اسالم آوردن به احمد مرسوم شده بود ،به سلطنت برداشتند و لقب
سلطان که متعلق به شاهان ایران بود بر وی نهادند (بیانی ،دین و دولت در ایران عهد
مغول .)411،2،1371،تحت نفوذ شیخ عبدالرحمن دین اسالم را پذیرفت با بودائیان سختگیری شدید
معمول داشت و معابد آنان را ویران کرد .با اینهمه روحانیان آنان را برخالف غازان تارو مار نکرد
(اشپولر .)1351،190،وی همچنین فرمان داد تا بتخانهها و کلیساها را ویران سازند (مرتضوی،
 .)177،1370در این عهد دنباله اقدامات خواجهنصیرالدین طوسی درزمینه ی اوقاف گرفته شد و به
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همت شیخاالسالم رافعی ،ابنیه خیریه مرمت و بناهای جدید از این نوع ساخته گردید (ابن
عبری .)385،1364،بعد از فوت خواجهنصیرالدین ( 672ه ق) پسرش صدرالدین علی و بعد پسر
دیگرش اصیل الدین حسن ریاست رصدخانه مراغه و تولیت اوقاف را بر عهده داشتند ،بهدرستی
مشخص نیست که در این دوران فرزندان خواجه تا چه اندازه بر امور اوقاف نظارت داشتهاند و آیا
نقشی در این زمینه ایفا کردهاند یا خیر؛ زیرا سلطان احمد پس از به سلطنت رسیدن ،شیخاالسالمی
و تولیت اوقاف کل ممالک را به شیخ کمالالدین عبدالرحمن رافعی واگذار کرد و دستور داد تمام
اموال اوقاف را بر اساس شرایط واقفان و بااطالع و حضور نایبان شیخ کمالالدین و بزرگان ائمه و
علما به مصرف برسانند و مواجب و مستمری اطباء و منجمان یهودی و نصارا را که در دفاتر و
دواوین اوقاف ثبتشده بود حذف کنند و از خزانه دولت دهند و نیز فرمان داد تا حاصل اوقاف
حرمین را جمع نموده و هرسال حجاج بهوقت حرکت حجاج به بغداد فرستند تا صاحب عالءالدین
آن را به سادنان و خازنان کعبه برساند و دیرهای نصارا و بتکدهها را تبدیل به مساجد کردند(خواند
میر ،حبیب السیر119،3،1333؛ آیتی69-68،1372،؛ آشتیانی224،1384،؛ مرتضوی .)196،1370 ،و
به شیخ عبدالرحمان فرمان دادند که عواید اوقاف باید منحصراً به مصارف خاص خود برسد (وصاف
الحضره .)114،1269،بسیارى از عیسویان را به قبول اسالم مجبور نمود و احیاناً جماعتى از ایشان
را که از قبول اسالم ابا میکردند میکشت و کلیساى تبریز را خراب کرد (آشتیانی .)224،1384،در
دوره سلطان احمد با اقدامات شمسالدین جوینی و خاندانش پیشرفت های بسیاری در جهت احیای
فرهنگ و تمدن ایرانی -اسالمی انجام شدو عنصر بیگانه عقب نشینی کرد.
ارغون خان ()683-690

ارغون جانشین احمد تگودار ،بودائی بود (اشپولر )222،1351،ارغون تجدید حیات عنصر بیگانه
بود .آغاز دوران ضد اسالمی بود  .سراسر عمر را در مخالفت با اسالم گذرانیده بود (بیانی ،دین و
دولت در ایران عهد مغول .)46،1 ،1367آخرین دوران خوشبختی مسیحیان مشرق زمین در زمان
سلطنت ارغون آغاز شد ایلخان فرمان داد ،در نزدیکی خیمهی وی کلیسایی بسازند و مرتباً مراسم
دعا برپا باشد بههرحال رفتار او با مسیحیان روشن و صمیمانه بود (اشپولر .)223،222،1351،رفتار
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دوستانه ارغون به جوامع مسیحی به معافیت پرداخت جزیه که از مدتها پیش مرسوم بود انجامید
(میراحمدی .)738،1395،الزم به ذکر است که از زمان ارغون به بعد نزد ایلخانان دیگر اثر آشکاری
از فعالیتهای شمنی دیده نمیشود و اعتقاد رسمی موردعالقه آنها همان مذهب بودا بوده است
(مجتهدی .)91،1395،ارغون بهشدت تحت نفوذ روحانیون بودائی قرار داشت و در پایان حیاتش
گذشته از وزرا تنها بخشیان را به حضور میپذیرفت (اشپولر .)190،1351،این دوره را دوران اوج
قدرت آیین بودائی و نیز اوج قدرت دین یهود در ایران باید دانست ،هند و سرزمین ایغور بودائیان
جدیدی به اران روی آوردند .در سراسر ایاالت پراکنده شدند و به ساختن بتکدهها و گردآوری پیرو
مشغول شدند (بیانی ،مغوالن و حکومت ایلخانی در ایران )212 ،1379،و معابد ساختهشده بار دیگر
بهصورت مراکز عمدهی تجمع ثروت و آثار هنری درآمد با تشویق بخشیان گروهگروه به آیین بودائی
میگرویدند و ایران به یک سرزمین بودائی تبدیل شد و مسلمانان در انتظار فرصت سر در بال خود
فروبرده بودند (رشیدالدین فضلاهلل.)230،229،2 ،1957،
وزیر کارآمد او سعد الدوله یهودی متعصب بود که زمام امور دیوانی و حکومتی را دست گرفته بود.
پس از قتل شمسالدین اموال او و فرزندانش در اختیار خان قرار گرفت و هرچه ابنیه خیر ساخته
بودمنهدم شد (رشیدالدین فضلاهلل813،3،1957،؛ آیتی .)84 ،1372،در مورد غصب امالک در این
دوره که بر اساس گزارش وقف نامه موقوفه سادات اینجو است ،امالک این سادات در زمان ایلغار
و مغوالن غصب و مصادره و تبدیل به اینجو شد (لمبتن ،مالک و زارع در ایران .)166،1339،وی
در ششم بیع االول ( 690ه ق) گذشت .در کوه سجاس به ترتیب و سنت مغولی دفن شد و اطراف
آرامگاهش را غروق کردند ولی بعدها دخترش اولجای خاتون که مسلمان شده بود جایگاه مقبرهی
پدر را علنی ساخت ،قبهای بر فراز آن برافراشت ،خانقاهی در کنارش بنا کرد و مردم را دور آن
آرامگاه گردآورد (حمداهلل مستوفی ،نزهتالقلوب.)70،1336،
گیخاتو ( 690-694ه ق)
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گیخاتو سیاست مسالمتآمیز مذهبی را دنبال کرد .گیخاتو نیز ،گرچه خود بودائى بود ،اما با مسلمانان
عداوتى نداشت (مرتضوی .)177،1370،ایلخان گیخاتو برادر صدر جهان قطبالدین احمد را منصب
قاضیالقضاتی داد و اوقاف و بیتالمال و صدقات و امور شرعی و مصالح دینی را به او واگذار کرد
و او را به لقب قطب جهان ملقب ساخت (آیتی .)151،3،1372،ماریهباالها در کتاب خود مینویسد:
که گیخاتو نسبت به وی که اسقف اعظم کلیسای نسطوری بود ،همواره نهایت احترام را داشت و
حتی از کلیسایی که به دستور او در نزدیکی مراغه ساختهشده بود بازدید کرد
(اشپولر223،224،1351،؛ گروسه .)614،1353 ،گیخاتو علما و سادات و ائمه دین را از پرداخت
مالیات معاف کرد (مرتضوی .)177،1370 ،گیخاتو به سبب بیم خرافی مذهبی مغولی خود ،با اهل
تصوف و درویشان رابطهای نیکوداشت و گاه اوقات را با شیوخ میگذرانید و این گروه را به انواع
گوناگون مینواخت (نطنزی .)149،1336،فرمان ایلخان گیخاتو صادرشده در شمال غرب ایران به
تاریخ ( 692ه ق 1293/م) مرکب روی کاغذ ،اندازه کاغذ  136*27.5سانتیمتر .این فرمان که
نمونهای است از بافت پیچیده و ناهمگون فرهنگ ایرانی در دوره مغول ،به نام ایلخانی صادرشده
که نامش بودائی است به خط عربی فارسی شده و زبان نیمه ترکی –نیمه فارسی نوشتهشده و مُهری
چینی بر خود دارد این سند نخستین فرمان سلطنتی ایلخانی شناختهشده فارسی است متن سند که
درباره حفظ منافع موقوفه یک خانقاه است .هدف از این فرمان جلوگیری از تعرض به موقوفهی
یک خانقاه بود .این موقوفه درآمد روستای مندشین بود توسط امیر بایتمش آقا ،از امرای عصر
ایلخانی وقفشده بود (سودآور( )35،1379،طبق این سند امیر بزرگ ،بایتمش آقا روستای مندشین
را بر«خانقاه نصرت فقیره»وقف کرده بود تا حاصل آن عائددرویشان آینده و رونده گردد .سند دومی
نیز در اردبیل موجود است که بانام ایلخان اولجایتو صادرشده و از موقعیت مندشین بهعنوان یک
ملک وقفی حمایت

میکند5.

Fragner , B., Repertorium Persischer Herrscherurkunden (Freiburg: Klaus schwarz verlag,

5
ر.ک:

1980) p. 19
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بایدوخان و سروری کوتاهمدت عنصر مغول (694ه ق)

بایدو بالفاصله پس از پایان گرفتن مراسم جلوس بر تخت سلطنت ،با لغو (فرامین )گذشته و صدور
(یرلیغ) های جدید،دستاندرکار احیای( یاسا) و تجدید نیروی مغوالن شد.مغوالن دست تعدی
برجان و مال مردم دراز کردند .زوایا و خانقاهها ،پایگاه بخشیان و کشیشان شد)بیانی،مغوالن و
حکومت ایلخانی در ایران  .)223،1379،بار دیگر رونق آیین بودا مشهود گردید(بیانی،دین و دولت
در ایران عهد مغول .)436، 2،1371روحانیون مسلمان تحت تسلط رهبانان بودائی درآمدند و این
گروه دستاندرکار تخریب و بیاعتبار ساختن مساجد و مدارس شدند تا به آن حد که نزدیک بود
اذان و نماز را منع کنند و مشاهد و مقابر بزرگان و علمای دین را از بین ببرند و بار دیگر رونق آیین
بودا مشهود است (بیانی ،مغوالن و حکومت ایلخانی در ایران .)223 ،1379،او اجازهی بنای
کلیساهای جدید در نقاط گوناگون مملکت را داد و بار دیگر ناقوس کلیساها به صدا درآمد .مسیحیان
در دوران سلطنت کوتاه وی به شغلهای حساس دست یافتندکه طبیعتاً این امر موجب نارضایتی
ایرانیان شد(گروسه .)617،616، 1353،به نظر میرسد تنها اقدام بایدو در زمینه اوقاف معاف مالیاتی
بوده است( آیتی .)161،1372،
شخصیتهای ایرانی اسالمی دوره مغول و تأثیرگذاری آنان بر سنت وقف :
خواجهنصیرالدین طوسی

در این دوره حساس و سرنوشتساز تاریخ ایران خواجهی طوس همچنان گذشته ایفاگر نقش
اساسی و عمده بود و شاید بتوان بهجرأت ادعا کرد که در بامداد حکومت ایلخانی سهم وی در
تجدید حیات فرهنگ ایرانی بیش از همهی دستاندرکاران مملکتی بوده است .خواجهنصیرالدین
در عصر جدید پایهگذار این امور شد:
 .1بدیل مبارزات نهانی و منفی تشیّع بنا بر اصل تقیه به مبارزات علنی و تسهیل گسترش تشیع که
بعدها بهعنوان دین رسمی مملکت شناخته شد .2.احیای اوقاف مملکت که سنت دیرینهی اسالمی
و یکی از ارکان اقتصادی بود که به دگرگونی وضع میرفت تا بهکلی نابود شود .3.بر عهده گرفتن
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سهمی عمده در حفظ فرهنگ گذشته با گردآوری کتابها و سروسامان بخشیدن به وضع
روشنفکران عصر (بیانی،دین و دولت در ایران عهد مغول .)353،1،1371،خواجهنصیرالدین طوسی
بهمنظور تقویت نیروی تشیع ،به حله که از بزرگترین و فعالترین پایگاههای این فرقه بود مسافرت
کرد.شاید از بین رفتن دو دشمن قوی پنچه ی آن یعنی دستگاه خالفت و دستگاه اسماعیلیه شده
بود(ابن شاکرکتبی152،2،1299 ،؛ بیانی،مغوالن و حکومت ایلخانی در ایران  .)173،1379،او با تقبّل
ریاست فائقه دایرهی اوقاف بدون اینکه مسئولیت رسمی آن را بپذیرد بار دیگر سروصورت و سامانی
به آن بخشید و در هر شهر ودیهی نمایندهای بر سر اوقاف نصب کرد و دفاتر را منظم ساخت و
اجازه یافت که عواید آن را صرف امور خیرو امور فرهنگی و در رأس همه ساختن رصدخانه
کند(وصاف الحضره .)51،1، 1269 ،عواید آن برخالف گذشته تنها صرف امور مذهبی نشد و به
کارهای فرهنگی نیز اختصاص یافت این مسئله از ابداعات خواجه بود قرار براین گذاشتهشده بود
که از عواید کل اوقاف مملکت یکدهم صرف بنای رصدخانه و تأسیسات آن گردد ازجمله کتابخانه
که تعداد کتبش را با رغم اغراقآمیز چهارصد هزار نوشتهاند بود و خرج ترتیب یافتن آن دویست
هزار دینار (ابن شاکر کتبی 151،2،1299 ،؛ مدرس رضوی .)49،50 ،1354 ،بدین ترتیب
خواجهنصیرالدین عالوه بر خدمات فرهنگی ،حقی بزرگ بر گردن اقتصاد ازهمگسیختهی ایران
دوران خود دارد و آن نجات و حفظ اوقاف است که پس از تهاجم مغوالن به نابودی کشانیده شده
و امالک وقفی که گاه ده کاملی را دربرمی گرفت درتملک اشراف فئودال ایلی قرارگرفته بود(وصاف
الحضره .)51،1،1269،ابعاد اقدامات فرهنگی وی برای ما روشنتر میگردد ،که خواجه یکبار در
سال( 622ه ق) همراه با هالکو به بغداد و سپس به واسط و بصره سفر کرد .تا عالوه بر امور فرهنگی،
اوضاع اوقاف عراق را سروصورتی بخشد .باردیگردر سال( 672ه ق )همراه با اباقاخان به بغداد رفت
و این بار براثر کوششهای او و عطا ملک جوینی ،خان عوارض و مالیاتهای آن منطقه را تخفیف
داد و با اصطالحاتی در قوانین،گشایش در کار مردم ایجاد کرد در این سفر نیز خواجه در کار
موقوفات و امور فقها ،مدرسین و متصوفه اصالحاتی پدید آورد و قوانین جدیدی برای اوقاف وضع
کرد(ابن فوطی .)350،357،1351،خواجه نصیر پس از تأسیس رصدخانه مراغه ،سهمی از اوقاف را
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برای رصدخانه و علمایی که در آن مقیم بودند مصرف میکرد .اموال اوقاف بهگونهای خرج میشد
که همه مسلمان بهخصوص علویان و شیعیان از منافع آن بهرهمندمی شدند ،به هر دانشمندی بر
اساس رشته تحصیلی مستمری داده میشد و باالترین مستمریها را فالسفه ،فقها و طبیان داشتند(ابن
کثیر. )215،13 ،1351 ،
پس از او نیز دو فرزندش ،کار پدر را ادامه دادند صدرالدین علی که مشهورترین
فرزندان او و دانشمندی

گرانقدر بود ،چون پدر در علم نجوم سرآمد بود .وی در

زمان پدر ،متولی امور رصدخانه مراغه گشت و پسازآن ،متصدی کل رصدخانه شد و تا مدتها
عهدهدار این شغل شد(مدرس رضوی.)68،1354،هنگامیکه برای سرکشی به اوقاف عراق رفته بود
در سال( 672ه ق1274/م)درگذشت(لمبتن،تداوم و تحول در تاریخ میانه ی ایران.)165،1372،
شمسالدین جوینی

یک نمونه برجسته از دیوانیان خاندان جوینی6بودند .شمسالدین نهتنها سامان دهنده وضع دیوان
بلکه پشتیبان و حامی طبقه روحانی نیز بود و بهمنظور ایستادگی در برابر بیگانگان که ترویج دین
بودائی و مسیحی را وجهه همت خودساخته بودند .او تقویت اسالم را وسیلهی پیشبرد منظور خود
میدانست .ازاینرو رونق اسالم با موقع سیاسی وی نسبت مستقیم یافته بود و هرگاه این به ضعف
میگرایید،آن

نیز

راه

رکود

میپیمود

و

به

نشیب

سستی

میافتاد(خواند

میر

،دستورالوزراء.)285،1317،یکی از مردان بزرگ عصر هالکو که در احیای موقوفات این دوره نقش
مهمی داشت شمسالدین محمد جوینی صاحب دیوان بود هالکو پس از تشکیل حکومت
شمسالدین محمد را به وزارت خویش برگزید وی در تعقب سیاست خود برای مرمت و تجدید
بنای پایگاههای فرهنگی ،چون مدارس ،مساجد و خانقاهها و دارالشفا بنا کرد(مستوفی بافقی
6

اینان از بدو تهاجم مغول باپشتکار و زیرکی به احیای تشکیالت اداری و فرهنگی پرداختند افراد این خاندان که همه اهل فضل و

دانش و به خصوص شاعر و دبیر بودند شغلهای حساس دیوانی و اغلب (صاحب دیوانی) و از زمان سلجوقیان به بعد این مشاغل
در خاندان آنها موروثی بود (بیانی ،دین ودولت در عهد مغول) 384،2،1371،
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 )142،1،1340،از آن میان مدرسه بخارا بود هزار طالب علم در آن مشغول تحصیل بودند و شهرت
فراوان یافت(وصاف الحضره .)77،1،1269،ازجمله بناهای وقفی شمسالدین در شهر یزد دارالشفاء
صاحبی است این بنا از مشاهیر عمارات یزد است که توسط خواجه شمسالدین تازیگو،نایب و
قائممقام خواجه شمسالدین محمد و به دستور وی ساخته شد.پس از اتمام این بنادر سال(666ه ق
)خواجه شمسالدین امالکی را وقف آن وقف کرد(جعفری ) 91-89،1338،
عالءالدین عطا الملک جوینی

هالکو ،عطاء الملک جوینی را که از هنگام ورود خان به ایران به همراه پدر و برادرش در دستگاه
مغول وارد گشته ،امتحان خود را ازنظر کاردانی در امور دیوانی و وفاداری به دستگاه داده بودند ،به
فرمانروایی بغداد منصوب کرد(رشیدالدین فضلاهلل  .)714،2، 1338،ابن عبری مینویسد  :او به
دستور خان «حاکم مطلق و فرمانروای عالی بغداد»بود (ابن عبری. )378،1364،عالء الدین عطاء
الملک در اعتباربخشیدن به پایگاههای ایرانی –اسالمی کوشش فراوانی به کاربرد  .وی در دوران
حکومت خود بربغدادتالش فراوانی برای آبادانی و تجدید حیات فرهنگ ایرانی –اسالمی انجام داد
عطاء الملک همزمان با اصالحات اقتصادی و ترمیم ویرانیها در عراق از یکسو و غلبه به عنصر
ایرانی و گرامی داشتن روحانیون و دانشمندان و از سوی دیگر به تخفیف نفوذ و طرد مخالفین
بهخصوص مغولی و مسیحی همت گماشت(ابن فوطی  .)308،1351،عمدهترین این پایگاهها در
نجف بود وی از هیچ کوششی برای آبادانی این شهر و عظمت و اعتبار بخشیدن به آرامگاه امام علی
(ع)دریغ نکرد .در سال(666ه ق) کاروانسرایی در نجف در نزدیکی آرامگاه بنا کرد تا زائرین در آن
ساکن شوند و برای آن موقوفاتی مقرر داشت و همچنین دستور داد تا نهری را منشعب از فرات
احداث کردند که انبار و کوفه و نجف را مشروب میکرد و منطقه وسیعی را آباد میساخت آب این
نهر در ماه رجب سال (672ه ق) به نجف رسید(خواند میر،دستور الوزرا 131 ،3، 1317،؛ جوینی
 .)59،3،1355،زیاده از صد هزار دینار سرخ خرج آن کرد(وصاف الحضره،55،1،1269،خواند
میر،تاریخ حبیب السیر .)105-104، 3، 1333 ،عایدات امالک و مستغالت و رقبات شمسالدین
 360؟ در سال بود که وی اکثر آن را در ابواب خیر به کار میبست (مستوفی بافقی-139،1 ،1340،
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.)140وی یکی از همسران ابی العباس احمد ،فرزند مستعصم را به نام شمس الضحی به همسری
گرفت این بانومسلمانی مؤمن بود که صدقات بسیارمی داد و موقوفاتی از خود بهجا گذاشت .ازجمله
تأسیسات وی مدرسهای به نام عصمتیه در خارج بغداد بود ،که پس از مرگ در آنجا به خاک سپرده
شد(بیانی،دین و دولت در ایران عهد مغول.)401،2،1371،
جمعبندی وضعیت وقف در دوران مغول

جدول زیر وضعیت وقف را در دوران موردبحث نشان میدهد همانگونه که در جدول آمده بخش
مهمی از مصارف وقف در حوزه اعتقادی و فرهنگی انجام میپذیرفت .
جمعبندی وضعیت وقف در دوران مغول
مصارف وقف

واقف،

موقوفه

منگوقاآن(م657ق)

مدرسه بخارا

هالکو()651- 663

ا-دو

بودائی متعصب

ساختمانی(دو معبد)

متصدی اوقاف

دین

پایگاههای

تخریب

مذهبی و معنوی ایرانیان

که

باخرزی متولی مدرسه
مجموعه
بال

وارویک

امورمذهبی،فرهنگی

حکومت

یکدهم عواید مملکت صرف

خواجهنصیرالدین

بنای رصدخانه

مشخص کرده بود

تأمین و آالت و ادوات و

-2بتخانه خوی

کارگزاران آن

اوقاف

رسمی نپذیرفت)

 -3رصدخانه()657
مراغه
-4کتابخانه
مادر و همسر بزرگ و

بنای یک کلیسای

دوقوز 7خاتون مسیحی

یونانی –مسیحی را

متعصبی بودند

وقف کرده بود( تبریز)

اباقاخان(663-680ه ق)

بتخانهها

بودائی

،مراغه،تبریز
سایر

خوی

یکدهم درآمد وقف بهعنوان
مواجب خود بردارد

شهرهای

آذربایجان ،ارّان

سهم حکومت برای صرف
مخارج رصدخانه

نشر هنر و فرهنگ
چینی و تبتی در ایران

( 7جامع التواریخ ،1338 ،ج )685،1
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خواجهنصیرالدین

کل
واگذار

مملکت

به

کرد(بهصورت
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واقف،

مصارف وقف

موقوفه

متصدی اوقاف

دین
همسرآباقا

مسیحی

نسطوری

کلیسایی که زن هالکو
ساخت

آباقا،دستور

داد که نقاشانی از
برای

قسطنطنیه

آراستن کلیسا به تبریز
آورده شوند
تکو دار احمد (-683

دیرهای

681ه ق)

بتکدهها را تبدیل به
مساجد

مسلمان

و

نصارا

عواید اوقاف باید منحصراً به

شیخ کمالالدین عبدالرحمن بن مسعود

مصارف خاص خود برسد

بغدادی رافعی  681ق تولیت اوقاف کل

کردند.ابنیه

مملکت داده شد

خیریه مرمت و بناهای
جدید ساخته گردید
ارغون خان()690-683

کلیسا

پس از قتل شمسالدین تمام ابنیه او خراب

بودائی  ،وزیر او سعد

قبهای بر مقبره پدر

شد

الدوله یهودی،
دخترش

خانقاهی ساخت
اولجای

مسلمان شد
گیخاتو(694-690ه
ق)بودائى

،سیاست

کلیسای (ماریهباالها)

قطبالدین احمد را منصب قاضیالقضاتی داد

نزدیکی مراغه

سفره درویشان آینده و رونده و

مسالمتآمیز مذهبی ،با

خانقاه(نصرت فقیره)

زاویه

اهل تصوف و درویشان

692ق

و اوقاف و بیتالمال ...به او واگذار کرد

رابطهای نیکوداشت
بایدو

زوایا و خانقاهها پایگاه

اوقاف اسالمی را از مالیات معاف

(694ه ق) احیای« یاسا»

بخشیان و کشیشان

داشت

و تجدید نیروی مغوالن

شد

شد

او

اجازهی

بنای

کلیساهای جدید در
نقاط

گوناگون

مملکت را داد
تکو دار احمد (-683

دیرهای

681ه ق)

بتکدهها را تبدیل به

مسلمان

مساجد

نصارا

و

عواید اوقاف باید منحصراً به

شیخ کمالالدین عبدالرحمن بن مسعود

مصارف خاص خود برسد

بغدادی رافعی  681ق تولیت اوقاف کل

کردند.ابنیه

مملکت داده شد

خیریه مرمت و بناهای
جدید ساخته گردید
ارغون خان()690-683

کلیسا

پس از قتل شمسالدین تمام ابنیه او خراب

بودائی  ،وزیر او سعد

قبه ای بر مقبره پدرو

الدوله یهودی،

خانقاهی ساخت

شد
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واقف،

مصارف وقف

موقوفه

متصدی اوقاف

دین
دخترش

اولجای

مسلمان شد
گیخاتو(694-690ه
ق)بودائى

،سیاست

کلیسای (ماریهباالها)

قطب الدین احمد را منصب قاضی القضاتی

نزدیکی مراغه

سفره درویشان آینده و رونده و

مسالمتآمیز مذهبی ،با

خانقاه(نصرت فقیره)

زاویه

اهل تصوف و درویشان

692ق

داد و اوقاف و بیت المال ...به او واگذارکرد

رابطهای نیکوداشت
بایدو

زوایا و خانقاهها پایگاه

اوقاف اسالمی را از مالیات معاف

(694ه ق) احیای« یاسا»

بخشیان و کشیشان

داشت

و تجدید نیروی مغوالن

شد

شد

او

اجازهی

بنای

کلیساهای جدید در
نقاط

گوناگون

مملکت را داد

موقوفه

مصارف وقف

واقف،دین

مدارس،خوانیق،مساجد و دارالشفا بنا کرد و خیرات بسیار در آن

عایدات

صاحب دیوان هالکو،مسلمان

راه صرف کرد،تجدید بنای مدرسه بخارا،دارالشفاصاحبی666ق یزد

360تومان در سال

عالءالدین عطا الملک جوینی

نهر از فرات 672ق،کاروانسرایی در نجف666ق،مدرسه عصمتیه

شمسالدین

محمد

جوینی

امالک

بود
امالک
دارالشفایزد
وهمسرش

شمس

الضحی،مسلمان
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مدرسه
دارالشفا
نهر
کاروانسرا
کلیسا
خانقاه
بت خانه
رصدخانه
کتابخانه
معبد

نمودار 1-مصارف موقوفات
نتیجه:

در عهد ایلخان ی،عمده تحوالت سیاسی و احتماعی بر محور دین بود و تا این دوره دین اسالم
هیچگاه تا این حد در معرض نابودی قرار نگرفته بود .روحانیان شمنی جای روحانیان اسالمی را
گرفتند .کارگزاران چینی تبتی و ایغوری که با دین بودائی وارد ایران شدند و مسیحیان مغولی و غیر
مغولی که به این گروه پیوستند هرکدام برای توسعه و نفوذ دین خود تالش میکردند و دست به
ساختن کلیسا (دوقوزخاتون)و صومعه و معبد شدند.در این شرایط بود که نقش متفکران ایرانی
(خواجهنصیرالدین) و نیروی فرهنگ ایرانی در عرصه سیاست و فرهنگ نمایان شد.با بررسی باورها
و اندیشههای مذهبی مغوالن بهروشنی میتوان آثار شمنیسم در سیاست های حکومتی و حتی اوقاف
دریافت که بخش اعظم این قوانین با مذهب مغوالن رابطه تنگاتنگ داشته است  .بودائی گری رواج
فراوان یافت و بودائیان برمسند بسیاری از امور قرار گرفتند و در نظر گرفتن موقوفات برای آن کار
مسیحیان در این دوره با حمایت هایی که از زنان این دوره همسران و مادران ایلخانان رونق
گرفت.تالشهای خواجهنصیرالدین سقوط خالفت عباسی در بغداد و ابراز ارادتهای دورهای
شاهان ایلخانی نسبت به شیعیان و اوالد علی (ع)به قدرت گرفتن شیعیان در ایران واحیای اوقاف
مملکت که سنت دیرینه ی اسالمی و یکی از ارکان اقتصادی جامعه بود ،منجر شد..بنابراین میتوان
گفت ایجاد ،احیا و گسترش موقوفات مذهبی نظیر خانقاهها و مساجد که باهمت و سیاستهای
خواجهنصیرالدین و خاندان جوینی و کمک حاکمان وقت مغولی به انجام رسید در گسترش و
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توسعه فرهنگ شیعی در ایران نقش بسزایی را ایفا نمود .جدول پیوست سیر تحولی شکلگیری
موقوفات مذهبی آن دوران را نشان میدهد.
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