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  مقدمه
ق، نخستین بار از پس از اسالم تا آن زمان، حکومتی غیـر  7یورش مغوالن در اوایل قرن 

نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگـی،   مسلمان را بر ایران حاکم کرد و آثار این حادثۀ مهم از
اجتماعی بس آشکار و نمایان بود. بینش و تفکر مغوالن برآمده از آیین شمن و دین بودا 
بود و تا حدی با تصوف ایرانی و اسالمی به ویژه از جهت تساهل مذهبی و بی اعتنائی به 

تۀ خـود را  قدرت سیاسی نزدیکی داشت. مغوالن از هنگام استقرار در ایران هیچگاه گذش
نفی نکردند. بدیهی است که بیگانگی مغوالن با جامعۀ ایرانی برای دو طرف دشـوار بـود.   

های دینـی   ق) در یورش هالکوخان و کاهش آموزش 656پس از سقوط خالفت عباسی (
سابق و نامسلمانی مغوالن، انطباق حاکمیت جدید با ایرانیان مسلمان سخت و دشوار بـه  

حال، مشایخ صوفیه و عرفا برای پیوند حکومـت جدیـد بـا فرهنـگ      رسید. با این نظر می
 ایرانی همچون حلقۀ واسط بودند. 

روند صعودی جایگاه عرفا و مشایخ و افزایش وقف بر صوفیه از ابتـدای دورۀ ایلخـانی   
ق) جریانی کنـد و تـدریجی داشـت و ایـن موضـوع در       694خان ( تا ابتدای قدرت غازان
ن چندان محسوس نبود. در برخی از نقاط قلمرو ایلخانـان، ماننـد   دورۀ دو ایلخان نخستی

یزد و کرمان و بغداد و از جانب حکام محلی و افراد متنفذ نظیر قتلـغ خـاتون و خانـدان    
جوینی، اوقافی در نظر گرفته شد، اما ایلخانـان چنـدان التفـاتی بـه ایـن موضـوع نشـان        

ق) ارتباطی بـا   604-672ن محمد بلخی (ندادند. حتی در قونیه، عارف نامدار جالل الدی
مغوالن برقرار نکرد و ایلخانان هم برای اثبات مشروعیت خـود، توجـه خـویش را بیشـتر     

ق) ـ کـه   680-683متوجه حکومت یوآن در چین کردند. در زمان سلطان احمد تکودار (
 مسلمان شد ـ وقف بر صوفیه رشد کرد، امـا دو ایلخـان بعـدی (ارغـون خـان و گیخـاتو       

خواستند اشراف و نویانان  ق) که بودایی بودند، با عرفا روابطی نداشتند و نمی 694-683
مغولی را برنجانند. با آغاز حکومت غازان تا پایان این سلسله، وقف  بر صوفیه و شوکت و 

  منزلت عرفا رشد خیره کننده یافت.  
عرفـا و صـوفیان    های مشروعیت خـود را از طریـق   خان و دو ایلخان بعدی، پایه غازان

تحکیم بخشیدند و از بذل و بخشش در این راه کوتاهی نکردند. این موضوع سبب گردید 
پذیری حکومت ایلخانی با فرهنگ و سنتهای ایران وارد مراحل مهم شـود:   تا روند انطباق

ق) اسـالم آورد. هـم ایلخـان و هـم     722خان بر دست شیخ ابراهیم حموی (وفات:  غازان
ها و مشایخ بزرگی  ه رشیدالدین فضل هللا، بخشی از دارایی خود را بر خانقاهوزیر او خواج
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ق)  735ق) و شیخ صفی الـدین اردبیلـی (وفـات:     736چون عالءالدوله سمنانی  (وفات: 
به این تئوری حکومـت کـه   » پادشاه اسالم«وقف کردند. اولجایتو و ابوسعید هم به عنوان 

ماندند. ایـن رونـد در دراز مـدت بـه سـود جریـان        نقش تصوف در آن پررنگ بود وفادار
تصوف تداوم یافت، بدین معنا که تصوف در رونـد انطبـاق ایلخانـان بـا فرهنـگ ایرانـی،       

  مزایای اجتماعی و اقتصادی چشمگیری به دست آورد.  
فرضیۀ این مقاله، اثبات هم سویی افزایش موقوفـات بـر صـوفیان بـا میـزان تطبیـق       

یرانی و اسالمی است. در این مقاله، نگـرش دو ایلخـان نخسـتین بـه     ایلخانان با فرهنگ ا
مسئلۀ وقف اهل تصوف بررسی خواهد شد. سپس به رشد نسبی این نـوع وقـف در دورۀ   

شود. در ادامه، به علل رکود در روند وقـف بـر مشـایخ در     کوتاه احمد تکودار پرداخته می
، رشـد چشـمگیر رونـد وقـف بـر      زمان ارغون و گیخاتو خواهیم پرداخت. در قسمت بعـد 

صوفیه در زمان سه ایلخان بعدی، یعنی غازان خان، اولجایتو و سلطان ابوسـعید بررسـی   
هـای خواجـه رشـیدالدین فضـل هللا وزیـر سـه         شود. همچنین در این زمینه کوشش می

  ایلخان مذکور بررسی خواهد شد.  
  

  پیشینۀ پژوهش
ورۀ ایلخـانی، تـاکنون تحقیـق مسـتقلی     پیرامون افزایش و کاهش وقف بـر صـوفیه در د  

صورت نگرفته است. بنابر مسئلۀ محوری مقالـۀ حاضـر، وقـف بـر اهـل تصـوف در دورۀ       
ایلخانی زمانی رو به افزایش نهاد کـه صـوفیان و عرفـا بـه مشـروعیت بخشـی ایلخانـان        

رفـت کـه    رساندند. از سوی دیگر، زمانی این نوع وقف رو به رکـود مـی   مسلمان یاری می
کردند به تأیید مشروعیت خود از سوی عرفا نیازی ندارنـد. از منـابع    لخانان احساس میای

ق همچـون آثـار رشـیدالدین، وصـاف الحضـره،      8و  7متقدم، به ویژه منابع قـرن قـرون   
کاشانی، حمدهللا مستوفی، اطالعات گردآوری شد، سپس تحلیـل نظـری بـر پایـۀ ربـط      

های معاصر در بـاب عصـر مغـول،     یان پژوهشدادها و مسئلۀ پژوهش صورت گرفت. در م
انـد. در ایـن بخـش،     هیچ یک به رابطۀ نظری حکومت ایلخانی و وقف بر صوفیه نپرداخته

پردازیم که در آنها مباحثی در بـاب تصـوف و    به شماری از آثار مربوط به تاریخ مغول می
اند تا بدین ترتیب،  وقف به اشاره آمده، اما به طور مشخص به موضوع این مقاله نپرداخته

  تفاوت مسئلۀ کلیدی مقالۀ حاضر با آن آثار روشن شود.  
تألیف شیرین بیانی، گرچه فصل هفتم بـه   دین و دولت در ایران عهد مغولدر کتاب 
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شکوفایی تصوف و شرح حال شیوخ و تشـکیالت صـوفیان ایـن عصـر اختصـاص یافتـه،       
). 1371بررسی نشده است (بیانی، موضوع وقف و منزلت عرفا در ارکان حکومت ایلخانی 

، نوشتۀ عباس اقبال آشـتیانی، در فصـل نهـم،    تاریخ مغول و اوایل ایام تیموریدر کتاب 
مباحثی دربارۀ تمدن و معارف عصر مغول آمده است، امـا در بـاب مطلـب محـوری ایـن      

شود  مقاله، یعنی رابطۀ وقف اهل تصوف و مبانی نظری حکومت ایلخانی بحثی دیده نمی
، فصـل سـوم را   مسائل عصر ایلخانان). منوچهر مرتضوی در کتاب 1380(اقبال آشتیانی، 

ها اختصاص داده، اما به موضوع وقف بر صوفیه و مناسـبت آن بـا    به تصوف و امور خانقاه
). از میان ایران شناسان، ان لمبـتن در  1380حکومت ایلخانی نپرداخته است (مرتضوی،

ذیل عنـوان مالکیـت خصوصـی و     ول در تاریخ میانه ایرانتداوم و تحفصل چهارم کتاب 
تشکیالت آن، ادارات و اوقاف را تشریح کرده است، اما نگاه او در زمینۀ وقف کلی است و 
به اوقاف صوفیه و وابستگی و عدم وابستگی مشـایخ بـه حکومـت ایلخـانی در کسـب آن      

نیز  لک و زارع در ایرانتاب ما). لمبتن در ک1383، تداوم...اوقاف نپرداخته است (لمبتن، 
ها پرداخته، اما به موقوفـات تصـوف و رابطـۀ آن بـا تأییـد       به موضوع زمینداری و مالیات
  ). 1377، مالک و...ای نکرده است (همو.  مشروعیت قدرت ایلخانان اشاره

از میان مقاالتی که دربارۀ وقف در دورۀ مغول نوشته شده است، مقالۀ جـواد عباسـی   
، »وقف در دورۀ ایلخانان مغول در ایـران «، دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد در مجلۀ

نویسنده به مبحث وقف با دیدی کلی پرداخته است و در آن اشـاره ای حـاکی از تبیـین    
شـود   هـای حکـومتی ایلخانـان دیـده نمـی       وقف بر صوفیه و چگونگی آن در رابطه با پایه

نوشـتۀ  » وقف در گسـترش تشـیع در دورۀ ایلخـانی    نقش«). مقالۀ دیگر، 1383(عباسی، 
صدرهللا اسماعیل زاده در مجلۀ دانشگاه باقرالعلوم، گرچه نویسنده به اهمیـت و کـارکرد   

هـای خواجـه     وقف در دورۀ ایلخانی در گسترش تشیع توجـه و بـه خصـوص بـر فعالیـت     
وضوع مقالۀ حاضر، نصیرالدین طوسی در این زمینه تأکید کرده، اما مطالب آن مقاله، با م

  ).1390مشابهتی ندارد (اسماعیل زاده، 
  

  رکود در وقف بر صوفیه در حکومت هالکوخان و اباقاخان
یورش مغول مناسبات زمین داری و مالکیـت را دسـتخوش دگرگونیهـای بسـیار کـرد و      
تأثیر نامطلوبی نیز بر اراضی وقفی داشت. مغوالن برای ادامۀ فتوحات و برآوردن نیازهای 

مرتزقـه و  «رویه و تصرف اراضـی وقفـی روی آوردنـد. در نتیجـه،      بی برداری مالی، به بهره
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). به گزارش حمدهللا مستوفی، مغوالن برخـی  176ماندند (نخجوانی، » مستحقان محروم
زمینهای اطراف قزوین را که وقـف مسـجد جـامع آن شـهر بـود بـه زور تصـرف کردنـد         

مواردی مشابه این روند در فارس یـاد کـرده اسـت     ). وصاف هم از67، نزهه... (مستوفی،
). روند تصرف اراضی وقفی و وضعیت نامشخص آنها تا اواخر قرن هفـتم ق  240(وصاف، 

های اصلی خواجه رشیدالدین در دورۀ غازان خان، سامان   ادامه داشت، زیرا یکی از برنامه
). در همـین  308-306، اریـخ مبـارک...  بخشیدن به همین اراضی بـود (رشـیدالدین، ت  

، یعنـی متصـرفان در موقوفـات صـورت     »مستأکله و متغلبـان «زمینه، شکایات بسیاری از 
دسـت مسـتأکله و   «گرفته بود. پس از مسلمان شـدن مغـوالن، احکـامی صـادر شـد تـا       

  ).327-326شود (نخجوانی، » متغلبان کوتاه گردانیده
بـا فرهنـگ و مناسـبات     حکومت ایلخانی، نظامی بود که از نظر سیاسـی و اعتقـادی  

های بسیار داشت. هالکو، اشراف و امـرای مغـول و نیـز      اجتماعی ایرانیان مسلمان تفاوت
قبایلی که همراه او به ایران آمدند، بر آیـین شـمن و بـودایی و یاسـای چنگیـزی بودنـد       

). پـذیرش ایـن تغییـر در ابعـاد مختلـف بـرای مـردم        685-686، جـامع...  (رشیدالدین،
یران سخت و دشوار بود؛ زیرا عالوه بر موضوعات سیاسـی و نظـامی، تشـکیالت    مسلمان ا

اداری اعم از امر قضاء، نهادهای اخذ مالیات، اوقاف هم پی در پی بـا مسـائل و مشـکالت    
ق بر اقتصاد و اجتمـاع،  616شدند. آثار ناشی از یورش مغوالن، از سال  تازه ای مواجه می

هـایی از   خان و مغـوالن از ابتـدای اسـتقرار، متوجـه جنبـه     هنوز التیام نیافته بود. هالکو
های علمی و دیوانی   بیگانگی با سرزمین ایران بودند و برای عبور از این مرحله، شخصیت

ایرانی را در امور حکومتی و اجرایی به خدمت گماشتند. یکی اشخاصی که از زمـان ورود  
ف هم تأثیر داشـت، خواجـه نصـیرالدین    ایلخان به خراسان با او همراه شد و در امور اوقا

  ).415ق) بود (بناکتی، 672طوسی (وفات: 
ق) ادارۀ امـور  656خواجه نصیرالدین از زمان تأسـیس حکومـت ایلخـانی در مراغـه (    

اوقاف را بر عهده گرفـت و بـرای سـاماندهی وضـع نابسـامان موقوفـات سـخت کوشـید         
الـدین   مراغه، در این زمان شـهاب  ). یکی از همکاران خواجه نصیرالدین در113(صفدی، 

ها را از نو احیاء کرد. خواجـه نصـیر    عبدهللا متصدی اوقاف بغداد شد و او مدارس و رباط
، الحـوادث... ق بـه بغـداد رفـت (    662الدین برای نظارت بر اوقاف بغداد، خـود در سـال   

صـیر،  توان گفـت کـه تولیـت خواجـه ن     ). با توجه به این گزارش و نوشتۀ وصاف می370
  ).51کوششی برای پایان دادن به وضع نابسامان اوقاف بود (وصاف،
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های خواجه نصیرالدین در ادارۀ امور اوقاف در حکومت هالکوخان بیشتر برای   فعالیت
احیای امر وقف بود. در دورۀ هالکوخان موقوفات صـوفیان سـیر صـعودی نداشـت و بـه      

انـدازی   ام در جهـت جلـوگیری از دسـت   واقع، مهم ترین مسأله برای وقف این دورۀ اهتم
اشراف مغول بر موقوفات بود. از طرف دیگر، خواجه نصیرالدین هـم بیشـتر بـه فلسـفه و     
کالم و علوم محض گرایش داشت تا مباحث تصوفی و عرفانی. بـه عنـوان نمونـه، وی در    

به مباحث عقلی و هستی شناسی و چیستی اشیاء پرداخته (طوسـی،   التسلیم روضهکتاب 
) و در مباحث تعلیمی و انواع علوم بیشـتر بـه علـوم عقلـی نظـر      91-67، صص روضه ...

). خواجه بیشتر حکیم و متکلمی شیعی است و حکمت 39-40داشته است (همان، صص
را به دو نوع تقسیم کرده است: حکمت نظری و حکمت عملی و در تبیین اجزاء هرکـدام  

او در بخش سیاست مدن، نسبت به زهـد و  به مباحث فلسفی و عقلی توجه دارد. نگرش 
دانـد   عزلت انتقادی اسـت و عزلـت گزینـی و دوری از اجتمـاع را عـاری از فضـیلت مـی       

ــه حکمــا و عقالســت    257(همــان، ــر مدینــۀ فاضــله هــم توجــه او ب ــرای ریاســت ب ). ب
).  او در تشریح مباحثی چون نبوت و فواید بعثت انبیا هم در پی بحث عقلی 286(همان،
  ).482-481(همان،است 

از سوی دیگر، هالکوخان در پی جلب رضایت طیف فکری و اعتقادی خاص نبـود تـا   
ق)،  656های قدرت خود را مستحکم کند. در زمان فـتح بغـداد (   از طریق آن تفکر، پایه

ق)، هـر   664به نظر بسیاری از بزرگان و علمای اسالم همچون سید بن طـاووس (وفـات:  
ر بود، اما عدالت حاکم کافر بهتر از ظلـم حـاکم مسـلمان اسـت     چند هوالکو حاکمی کاف

  ). 19(ابن طقطقی، 
اجـدادی   هالکوخان و جانشین وی اباقاخان بودایی بودند و به اصول و مبانی سرزمین

دادند. آباقاخان مانند پدرش ایلخانی بـودایی بـود و    و یاسای چنگیزی پایبندی نشان می
). 776، جـامع...  ه و کنار ایران احداث شد (رشیدالدین،هایی در گوش در زمان وی، بتکده

هـای چـین از المائیسـم تبـت      نخستین ایلخانان عالوه بر اعتقادات شمنیزم، مانند مغول
). این امر هم به منزلۀ حفظ اعتقادات و باورهای اجدادی بود و 190متأثر بودند (مورگان،

  احکــام اســالمی نیســت هــم بــه ایــن معنــا کــه اســاس حکومــت ایلخــانی مبتنــی بــر  
)Spuler, 41   در این برهه از حکومت ایلخانی، مغوالن همچنان ارتباط خود را بـا دربـار .(

م) حفـظ کـرده بودنـد    1260-1370خان بزرگ در چین یعنی حکومـت یـوآن (حـک:    
)Ibid:48     در واقع دورۀ اباقاخان مانند زمان پدرش به لحـاظ تثبیـت قلمـرو ایلخـانی و .(
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شـد، امـا از    بت به قبل از تأسیس حکومت ایلخانی فرایندی نو محسوب میادارۀ امور نس
حیث رسوم و سنن مغولی تغییـری صـورت نگرفتـه بـود و در نتیجـه وقـف بـر صـوفیه         

  همچنان دچار رکود بود.
ادارۀ اوقاف مملکت ایلخانی در زمان اباقاخان بار دیگر به خواجه نصـیرالدین طوسـی   

. همچون قبل، باز هم توجه خواجه به اعادۀ نظم و سامان )5،276سپرده شد (میرخواند، 
بخشیدن به اوقاف معطوف بـود؛ او بـه ویـژه بـر تخصـیص بخشـی از درآمـد اوقـاف بـه          

 672). وی برای ساماندهی اوقاف بغداد درسـال  51رصدخانۀ مراغه تأکید داشت (وصاف،
قاخـان اهـداء گردیـد،    ). آنچـه در دورۀ ابا 376، الحـوادث... ق به مرکز خالفت سفرکرد ( 

 بیشتر جنبۀ شخصی داشت و از سوی افراد متنفذ و حکام محلی بود.
افراد سرشناس مسلمان و حکام محلی رابطه ای اعتقادی و شخصی با تصوف داشتند 

ها و مشایخ را از یاد نبرده بودند. به عنوان نمونـه، بنـابر گـزارش     و موضوع وقف بر خانقاه
 683الـدین جـوینی (وفـات:    ق، شمس 667ر ذکر حوادث سال ، دالحوادث الجامعهمؤلف 

هـایی بـر آن وقـف کـرد و همسـر       ق) در عراق رباطی برای مقیمان آنجا ساخت و زمـین 
ق در اطراف بغداد به صـورت وقـف، ربـاطی بـرای اقامـت      671عطاملک جوینی در سال 

در شـرق  ). همچنین، یکی از مشایخ محلـه مبارکیـه   372صوفیان اختصاص داد (همان، 
بغداد، شیخ صالح زاهد بن محمد سکران در دورۀ اباقاخان از دارایی خود مبالغی بر ایتـام  

ق حکومت  681تا  661خاتون که از سال  ). در کرمان قتلغ375و فقرا وقف کرد (همان، 
ق دیه شهرآباد را با تمام توابع آن را بر شیخ احمد بن سیف الـدین   673داشت، در سال 
« الدین حسن وقـف کـرد:    ه ترکان آباد را نیز با همۀ توابع آن بر شیخ صالحباخرزی و دی

وقف مسجل محکوم و تسلیم وی کرد و در وجه معیشت وی نهاد مادام کـه او در حیـات   
). نایب صاحب دیوان جوینی، شمس الدین تـازیکو  234، تاریخ شاهی قراختاییان» (باشد

ق  666ن در تبادالت تجاری بـود، در سـال   که در نواحی جنوب شرقی ایران با هندوستا
هانزا را وقف خانقاه کـرد     مسجد و خانقاهی در یزد برای مشایخ برآورد و چهاردانگ از دیه

). بنابراین، در زمان اباقاخان، موقوفات بر مشایخ 3/142؛ مستوفی بافقی، 114( جعفری، 
مغـول گزارشـی از وقفـی از    منابع دورۀ  و صوفیان بیشتر از جانب اشخاص متنفذ بود. در

  سوی ایلخان در دست نیست.  
نگرش موالنا نسبت به پدیدۀ مغول، حاکی از نکات قابل توجهی در باب نحوۀ ارتبـاط  
نمایندگان فرهنگ و جامعۀ ایرانی با حکومت نامسلمان ایلخانان اسـت: از نظـر او، چـون    
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بـر ایشـان حـرام اسـت و مـال      مال ما « اند، مغوالن سرزمین ایران را به زور و ظلم گرفته
). در ادامۀ همین نگرش خطـاب بـه معـین الـدین     64، فیه...(مولوی، » ایشان بر ما حالل

ق)گوید: زوال دولت مغول وقتی است که اوالد، احفاد و اخـالف مـا را     676پروانه (وفات: 
نوان کارگزار پروانه را به ع مافیه فیه). در 2/982خوار دارند و به ایشان جفا کنند (افالکی،

تو با تاتار یکی شده و آنها را یـاری  «... دیوانی مغول در آسیای صغیر سرزنش کرده است: 
). به نظـر  5، فیه...(مولوی، » دهی تا شامیان و مصریان را فنا کنی و اسالم خراب کنی می

ن، های مغوالن با اعتقاد آنان به روز قیامـت در تضـاد اسـت (همـا      ها و ظلم  موالنا، لغزش
). وی سابقۀ آنها را از حیث فرهنگی و تمدنی پایین تر از ایرانیـان و آنهـا را غـارتگر و    65

). چون لشکر بایجو قونیـه را در محاصـره گرفـت،    699-700، 2دانست (بیانی، مخرب می
ایـن شـهر را تـا    «اهل شهر از موالنا استعانت خواستند. وی مردم را دلداری داد و گفـت:  

قیام قتل و شمشیر مغل نخواهد بود و هرکه قصد قونیه کند از زخم  قیام ساعت و ساعت
). او بر این عقیده بود که دورۀ قتـل غـارتگری و سـلطۀ    2،722(افالکی،» ما خالص نیابد

  خوفناک مغول به اتمام خواهد رسید:
  خوف تتاران گذشت مشک تتاران رسید صحرا و دشت پر زشکوفه است و کشت /جمله 

  )359، ..کلیات.(مولوی، 
  تاتار هجر کرد و سیاهی و عنبری     آن مشکهای آهوی تاتارم آرزوست

  )208(همان، 
موالنا از جمله عارفانی بود که عشق و جذبه را اساس قـرار داده بـود و خـود را اهـل     

کرد و همچون فتیان، از مردم جـدا نبـود    شمرد؛ از مال وقف امرار معاش نمی حقیقت می
). بنابراین، اندیشـه و مکتـب موالنـا بـا حکومـت ایلخـانی       255-256-257 (گولپینارلی،

زیست  ق درگذشت، یعنی او در زمان دو ایلخانی می672همسویی نداشت. موالنا درسال 
کردنـد و بـه    که مسلمان نبودند. هالکو و آباقا طبق رسوم یاسـا و یوسـون حکومـت مـی    

  مسلمان نیازی نداشتند.   کسب مشروعیت از جانب عرفا و دیگر اقشار با نفوذ جامعۀ
حاکمیت این دو ایلخان، با شرایط فرهنگ و تمدن ایران و جامعـۀ مسـلمان سـازگار    

های ایرانی همچون خواجه نصیرالدین و خاندان جوینی در   نبود و گرچه برخی شخصیت
هایی به کار بردند، اما وفاداری ایلخانان و اشراف و امرای مغول به یاسـا و    این راه کوشش

یوسون چنگیزی مانعی بزرگ بود. به نظر هوارث، هالکوخان و اباقاخان قلمرو وسـیعی را  
). Howorth,398کردنـد (  به ضرب شمشیر گشودند و بر پایۀ امور نظامی آن را اداره مـی 



   89  ق)656ـ736(های دینی ایلخانان ایران با کاهش و افزایش وقف بر صوفیه  وقف بر صوفیه در دورۀ ایلخانی رابطۀ گرایش

توانسـت رشـد    بنابراین، موضوعاتی چون وقف چه بر اهل تصوف و چه غیر تصـوف، نمـی  
گـردد و دیگـر اینکـه مسـتلزم اسـتقرار       اعتقاد باز مـی کند، زیرا موضوع وقف، نخست به 

). برپـایی  175 -1،335دیوان مظالم است تا بر صحت موقوفات گواهی دهد (نخجـوانی،  
الـدین   گرفـت. چنانکـه نجـم    بایست با تأیید رسمی حاکم صورت می چنین تشکیالتی می

شـمرد (نجـم    میرازی یکی از وظایف مهم قاضی عادل را محافظت از وقف مشایخ و عرفا 
). بنابراین، پس از استقرار حکومت ایلخانی به عنوان حـاکمیتی جدیـد   285الدین رازی، 

که با فرهنگ و تعالیم دینی ایرانیان مسلمان فاصله داشت، وقـف بـر اهـل تصـوف راکـد      
ترین دالیل اسـالم   ماند. مغوالن تا حدی متوجه عدم انطباق شده بودند و یکی از اساسی

  ر، جانشین اباقاخان، همین مسئله بود.  آوردن تکودا
  

 تکوداروقف بر صوفیه در حکومت احمد 
ق) در  680- 683وقف بر اهل تصـوف در زمـان حکومـت کوتـاه مـدت احمـد تکـودار (       

مقایسه با دو ایلخان قبلی، بنابر دالیل جدید سیاسی و اعتقادی بهبود یافت. ایـن امـر بـا    
: تکودار بر دست یکی از مشایخ این دوره، شـیخ  مسلمان شدن ایلخان مغول پیوند داشت

). مسـلمان  110ق) مسـلمان شـد (وصـاف،    683الدین عبدالرحمان رافعی (وفات:   کمال
شدن ایلخان رویدادی مؤثر در تاریخ ایران در دورۀ مغول بوده است و آثار آن نه تنها بـه  

هـای سیاسـت    نـه وقف بر صوفیان، موضوع اصلی این مقاله، مربـوط اسـت، بلکـه در زمی   
  داخلی، روابط خارجی، اقتصادی فرهنگی نیز قابل توجه بوده داشت. 

چنانکه پیش از این ذکر شد، حکومت ایلخـانی از ابتـدا در بسـیاری از مـوارد، نظیـر      
آداب و رسوم، امر قضاء، احکام حکومتی بـرای ادارۀ جامعـه بـا جامعـۀ مسـلمان ایرانـی       

کرد و هم در روابط خـارجی:   ر داخلی خودنمایی میمنطبق نبود. این وضعیت، هم در امو
ام داشـتند  های اطراف، به ویژه مملوکـان مصـر و شـ     ایلخانان روابط پر تنشی با سرزمین

).  مملوکان مصر و شام پس از سقوط خالفت عباسی در 118 بی، بی ؛ ابن115(آقسرایی، 
ا در مصـر بـه خالفـت    عراق، یکی از اعضای خاندان عباسـی، ابوالقاسـم احمـد االسـمر ر    

). 4/571رساندند و بدین ترتیب، خالفت عباسی را در مصر احیـاء کردنـد (ابـن خلـدون،    
شـد. از طـرف دیگـر،     پس مشروعیت مملوکان مصر از طریق خالفت عباسـی تأییـد مـی   

همسایۀ شمال غربی ایلخانان، یعنی اردوی زرین که از نسل جوجی بودند هـم مسـلمان   
میزی با ایلخانان داشتند. جالب آنکـه برکـای بـر دسـت شـیخ      شدند و روابط خصومت آ



 1398بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاه و دوم، سال ن اسالمیتاریخ تمدپژوهشنامه   90

). از ابتـدای اسـتقرار   2/658ق) اسـالم آورد (جوزجـانی،   658الدین باخرزی (وفات: سیف
حکومت ایلخانی، اردوی زرین و مملوکان مصر به نوعی علیه دولت ایلخانی متحد بودنـد  

)Spuler,29 مسلمان شده بود و آنهـا حتـی   ). همچنین اولوس جغتای در ماوراءالنهر نیز
؛ هروی: 429پیش از جلوس تکودار، در شرق ایران با یکدیگر درگیر شده بودند (بناکتی، 

). در اینجا جای چند پرسش مهم هست: ایلخان مغول با مالحظۀ تحوالت عقیـدتی  304
 بایست چه در اردوی زرین و اولوس جغتای و نیز اتحاد اردوی زرین با مملوکان مصر، می

  ؟  گرفت عۀ مسلمان ایرانی در پیش میراهکاری برای تطبیق با جام
الدین رافعی مسلمان شد. مرور  ایلخان برای عبور از این وضعیت، بر دست شیخ کمال

تواند مؤید صحت این نظر باشـد. وی   نامۀ تکودار برای سیف الدین قالون حاکم مصر، می
شیرازی  ابک بهاءالدین و موالنا قطب الدینالدین رافعی، به واسطۀ ات ل به توصیۀ شیخ کما

الدین بلخی را در سابقه  ق) که حضور در حلقۀ صوفیان نزدیک به موالنا جالل710(وفات:
)، نامه ای برای سیف الدین قالون فرستاد. او در ایـن نامـه ضـمن    2/812داشت (افالکی،

ی چـون وقـف و   تأکید بر همگرایی با جامعۀ مسلمان ایران و ضـرورت توجـه بـه احکـام    
الـدین در راه اصـالح    افزایش آن، اینطور نوشت که در اثر مواعظ و اندرزهای شیخ کمـال 

  ).398های سابق گام برداشته است (ابن عبری،  نابسامانی
بنابراین، در زمان حکومت احمد تکودار شرایط جدید حکومتی، از حیث امور داخلـی  

را به سمت مشایخ معطوف کرد. پیامـد   و مناسبات خارجی، گرایش و توجه ایلخان مغول
این امر، بهبود وقف بر صوفیه و منزلت این طبقه بود. سلطان احمـد تکـودار، ادارۀ امـور    

الدین رافعی سپرد و بدین ترتیب، روند جدیـدی در وقـف    اوقاف ایلخانی را به شیخ کمال
نصـیرالدین  ). باید توجه داشت که پـس از مـرگ خواجـه    5/330 آغاز گردید (میرخواند،

ق تا زمان جلوس تکودار، منافع حاصـل از اوقـاف بیشـتر در دسـت     672طوسی در سال 
الـدین بخشـی از    ). شیخ کمال110اطبا و منجمان مسیحی، یهودی و بودایی بود (وصاف،

اختصاص داد. همچنـین  » هللا تجهیز قوافل حج و ترتیب مؤونات سبیل«منافع اوقاف را به 
  ). 110؛ وصاف، 3،119رمین شرفین اهتمام کرد (خواند میر،در باب و وصول اموال ح
الدین رافعی و احمد تکودار چنان اوج گرفت که تکـودار در نامـۀ    مناسبات شیخ کمال

الدین را بهترین یاور خود در امـور دینـی خوانـد و اینکـه      خود برای مصریان، شیخ کمال
). شـیخ،  398-401ند (ابن عبـری، ا هیچ یک از اولیای خدا بیش از او منشأ کرامات نبوده

 کرد (رشیدالدین، خطاب می» بابا«چندان انیس و جلیس ایلخان شده بود که تکودار او را 
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)، اما این وضع چندان پایدار نماند، زیرا امرا، اشراف و شـاهزادگان مغـول از   788، جامع...
  آوردند.شیوۀ حکومت احمد تکودار ناراضی بودند و موجبات قتل سلطان را فراهم 

  
  کاهش وقف بر صوفیه در دورۀ ارغون و گیخاتو

دورۀ زمامداری احمد تکودار کمتر از سه سال بود و او بـا مخالفـت شـاهزادگان و امـرای     
مغول که به یاسای چنگیزی و آداب و رسوم  مغولی پایبند بودند، روبرو گردید. سـرانجام  

چــون بوقــا و جوشــکاب و  ق شــاهزاده ارغــون و امرایــی 683در جمــادی االولــی ســال 
، تـاریخ ... بازماندگان شاهزاده قونغرتای، سلطان احمـد را بـه قتـل رسـاندند (مسـتوفی،      

عامل اصـلی سـقوط حکومـت     تاریخ وصاف،). با توجه به مآخذ دورۀ مغول از جمله 595
سلطان احمد، مخالفت سرسختانۀ دشمنان او نسبت به تغییر دین و کنار نهـادن یاسـای   

د: شماری از بزرگان امرای مغول، ترک آیین شمن و اعتقـادات بـودایی را بـر    چنگیزی بو
). ارغون خان پسر اباقاخان بودایی بود و به رعایت سنن مغـولی  132تابیدند (وصاف، نمی

). در همان حال بروز برخی تغییـرات و  Spuler,45و اجرای یاسای چنگیزی نظر داشت (
عنایت ایلخان به مبانی فرهنگی ایران و جذب مشـایخ   ها در امور دیوانی امکان  نابسامانی

الـدین   را در حکومت او کمرنگ کرد. به نوشتۀ رشیدالدین، در اوایل ایلخـانی ارغـون، شـمس   
) و در ایـن حادثـه،   811صاحب دیوان همراه دو تن از فرزندانش به یاسا رسیدند (رشیدالدین،

روزانه حدود صد تومان صرف امـور خیریـه   اساس خیرات و مبرات او از میان رفت. او مبالغی، 
). شـیخ  5/348کـرد، کـه بـدین ترتیـب بـه تصـرف مغـوالن درآمـد (میرخوانـد،          و اوقاف می

الدین رافعی که در زمان ایلخان قبلی در مقام تولیت اوقاف بود، با شمس الدین جـوینی   کمال
ز بیم جان به دمشـق  خان، ا ). او پس از جلوس ارغون3/120روابط دوستانه داشت (خواندمیر،

). 395الثالـث،   القسـم  مجمـع...، ق در همان جا درگذشت (ابن فوطی، 683گریخت و در سال 
های حکومت خود را در در جلـب    توان چنین استنباط کرد که ایلخان بودایی، تحکیم پایه می

ادی و دید، نه مبانی اعتقـ  رضایت امرا و اشراف مغول و پایبندی به یاسا و یوسون چنگیزی می
    فرهنگی ایرانیان مسلمان.

خان به همراهی مشایخ و عرفا نیازی نداشت، زیرا حکومـت را بـا سـپاهگری و     ارغون
، در دورۀ وی التواریخ جامعجلب اعتماد امرا و شاهزادگان مغول به دست آورده بود. بنابر 

ر گرفتـه شـد   بتخانه بر پا گردید و برای بتخانه و بخشیان مشغول در آنجا، اموالی در نظـ 
ای با مسیحیان برقرار کرد، به ویـژه   خان روابط حسنه ). ارغون983، جامع... (رشیدالدین،
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). نه تنها وقف بـر  Howorth,314-313در جهت اتحاد با آنان علیه مملوکان مصر و شام (
صوفیه در این دوره رشدی نداشت، بلکه دست تصرف مغوالن بر دیگر مـوارد اوقـاف نیـز    

: وصاف از دست اندازی بر امالک سادات طباطبایی در فارس یاد کرده است؛ شد دیده می
چنانکه قسمتی از امالک وقفی سید فخرالدین حسن بـه صـورت اینجـو (امـالک خـاص      

). همچنین ایلخـان بـرای ادارۀ امـور دیـوانی، سـعدالدوله      231سلطنتی) درآمد (وصاف، 
کان خود را بر مناصب اداری گماشت یهودی را منصوب کرد و سعدالدوله بسیاری از نزدی

). به نظر اشپولر، سپردن امور مالی و اداری به یهودیان، ناشـی از بـی   342-343(همان، 
). ایـن شـواهد، حـاکی از بـی     spuler,45خان به رعایـای مسـلمان بـود (    اعتمادی ارغون
د مواجـه  خان به متصوفه و عرفاست. بنابر این، وقف بر صوفیه هم بـا رکـو   اعتنائی ارغون

شد. به واقع، دیدگاه نظری ایلخان در بی نیازی از مشروعیت بخشـی مشـایخ و عرفـا در    
  این مرحله نقش مهمی داشت. گیخاتو جانشین وی هم بر سنتهای مغولی باقی ماند.

روش انتخاب گیخاتو جانشین ارغون به مقـام ایلخـانی، از سـویی حـاکی از اسـتمرار      
ویی به معنای بی اعتنـائی حکومـت بـه آداب و فرهنـگ     آداب و رسوم مغولی بود و از س

ایرانیان از جمله مشایخ. گیخاتو در نتیجۀ تصمیم قوریلتای شاهزادگان و امـرای مغـولی،   
ق به جای ارغون خان برگزیده شد. به نوشتۀ رشیدالدین، برخی از نویانـان  690در رجب 

لطنت بنشانند، اما برخی دیگر، خواستند بایدو نوادۀ هالکو را بر تخت س مانند طوغان، می
همچون ایلچیکدای قوشچی و تیمور بوقـا و اوروک خـاتون بـه گیخـاتو تمایـل داشـتند       

). گیخاتو در ابتدای حکومـت امـوال هنگفتـی بـه خـواتین و      830، جامع...(رشیدالدین، 
). در 681، تـاریخ... ای که خزانه تهـی شـد (مسـتوفی،     شاهزادگان و امرا بخشید، به گونه

کومت کم دوام گیخاتو، سنن مغولی مانعی در برابر تطبیق ارکان حکومت با فرهنـگ و  ح
تمدن ایران بود و بنابر این، ارتباطی میان ایلخان مغول و عرفای مسلمان شـکل نگرفـت.   
هر چند که گیخاتو از تشکیالت اداری ایرانیان سود برد، اما این به معنـای قطـع ارتبـاط    

 با سنن مغولی نبود. 
خاتو امور دیوانی را به عناصر ایرانی واگذار کرد، به این سبب که ایرانیان از دیربـاز  گی

خالد زنجانی در امـور    شناخت و مهارت خوبی در این تشکیالت داشتند. او به صدرالدین
الدین احمـد را بـر مقـام     وزارت اختیار تام داد و به صدر جهان ملقب کرد. برادرش قطب

). 375/ 3ادارۀ اوقاف مملکت را به او سپرد (ابن فوطی، مجمع...  القضات گماشت و قاضی
در این دوره از حکومت ایلخانی، گزارشی حاکی از اختصاص وقف بـر عرفـا و مشـایخ در    
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شود. گیخاتو در اوائل حکومت، به سبب رفع بیماری سـختی   منابع دورۀ مغول دیده نمی
به مشایخ و فضـال بخشـید و بـه آزادی     که ایلخان به آن دچار شده بود، هدایا و صدقاتی

)، اما این موضوع، به معنای ارتقـاء جایگـاه   135، 3برخی از زندانیان امر کرد (خواندمیر، 
صوفیان و مشایخ و توجه به وقف نبود. حتی نرمش در موضوع کشتار قونیه یـا حضـور او   

حاکی از  نفوذ عرفـا و  توان  شود، نمی در خانقاه مولوی را، که در ادامه به آن پرداخته می
  مشایخ تلقی کرد.  

ق به سبب آشوب برخی از امرای مغـول در  691به گزارش افالکی، در جمادی االخر 
آسیای صغیر، گیخاتو تصمیم گرفت قونیه را به قتل و غارت گیرد، اما موالنا را در خـواب  

ادت کـرد وکـاله   دید و حیرت زده شد. آنگاه نزد فرزند موالنا، بهاء ولـد رفـت و اظهـار ار   
) بـا  595-617حـک:  (مولوی بر سر نهاد. بهاءولد به شـرح جریـان محمـد خوارزمشـاه      

جدش سلطان ولد و نتیجۀ آن، که هجوم مغـول بـه قلمـرو خوارزمشـاه بـود، پرداخـت،       
  سپس برای ایلخان شعری خواند:

  وین دم هم زنی به فرمان تو نیستتو نیست            بگذار جهان را جهان آن 
، 2گیخاتو از این مالقات به خویش آمد و از کشتار و غـارت قونیـه منصـرف شـد (افالکـی،      

). بیان افالکی از این موضوع اغراق آمیز است و منابع دیگر، در باب حضور شـیکتور نویـان،   613
دهنـد.   نایب گیخاتو در روم و برقراری مناسبات دوستانه با خانقاه مولوی گزارشی به دسـت نمـی  

ریـزی شـده بـود و در     ع حکومت گیخاتو بر پایۀ قدرت و خواست امرا و اشراف مغول پایـه در واق
نهایت به سبب اختالف داخلی و نارضایتی امرای حکومت، ایلخان بـه قتـل رسـید و قـدرت بـه      

  ).   601، تاریخ...؛ مستوفی، 267ای،  بایدو سپرده شد (شبانکاره
داجو، چیجاک، لکزی و بر طبـق سـنن و   بایدو به خواست امرا و اشراف مغول نظیر تو

). مدت 836، جامع ...ه در تبریز به تخت نشست (رشیدالدین، 694یاسای مغولی از سال 
قعـدۀ همـین سـال طـول      ق تـا ذی 694حکومت او، که حدود هفت ماه از جمادی االول 

کشید، پر تنش بود. در این مدت انـدک ایلخـان چنـدان فرصـتی بـرای وقـف و مشـایخ        
الدین دستجردانی، اوقـاف را انـدکی امـان بخشـید      هر چند که با کوشش جمال نداشت؛

). به هر حـال، دورۀ کوتـاه او بـه درگیـری امـرا و شـاهزادگان مغـول        3، 140(خواندمیر،
خان بـا کوشـش امرایـی چـون      خان بن ارغون گذشت. سرانجام در منازعات قدرت، غازان
خان فصـل   ). حکومت غازان323به کرد (وصاف، امیر نوروز، قتلغشاه و طغاجار بر بایدو غل

  جدید و متمایزی در مبحث وقف بر صوفیه و ارتباط با عرفا و مشایخ گشود.   
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 خان به اسالم  گروش غازان
 خان بر دست یک صوفی، شـیخ صـدرالدین ابـراهیم حمـوی (وفـات:      اسالم آوردن غازان

ی بود و ارتقاء جایگاه عرفـا  ق)، به معنای کمرنگ شدن افکار شمنی و یاسای چنگیز723
و مشایخ را در پی آورد. این حادثۀ مهم هنگام درگیری وی با ایلخان بایـدو روی داد. در  

ق شیخ صدرالدین مالزم شاهزاده بـود و بـه نوشـتۀ رشـیدالدین،     694زمان نبرد، شعبان 
داد و  را در ضمیرش قوت می«پرسید و شیخ، دین اسالم  های اسالم می شاهزاده از ویژگی

مداد هدایت بر وی استیال می االولیا شیخ  ). قطب79، تاریخ مبارک...(رشیدالدین، » یافت اَ
عبـادت اصـنام محـض    «پرسـتی بـه شـاهزاده گفـت:      صدرالدین پیرامون بیهـودگی بـت  

کفایت است و از عقل به غایت دور و از صاحب رأی و بی کفایت سر پـیش جمـاد بـر     بی
خان همراه امرا بر  (همان جا). سرانجام غازان» اقت باشدزمین نهادن محض جهالت و حم

). شـیخ صـدرالدین فرزنـد شـیخ سـعدالدین      455دست شیخ به اسالم در آمد (بناکتی، 
). 429سعدالدین از اصحاب شیخ نجم الدین کبـری (جـامی،    (وفات: قرن هفتم ق) بود و

خان در پذیرش اسالم بـود   به گزارش رشیدالدین، امیر نوروز یکی از مشوقان اصلی غازان
خان بر دست یک صوفی، روح دیگـری   ). مسلمانی غازان78 تاریخ مبارک...،(رشیدالدین، 

  در کالبد حاکمیت ایلخانی دمید.
خان در درون خـود حـاکی از حقیقتـی بـود:      ی مسلمانی غازانکوشش امیر نوروز برا

مخالفت و سرکشی امرا و شاهزادگان علیه ایلخانان قبلی برخی افراد چون امیـر نـوروز را   
به این فکر رهنمون ساخت که برای جلوگیری از آشـفتگی امـور، نویانـان و شـاهزادگان     

دهنـد یـا بـه عبـارت دیگـر، از راه       قالب حکومت ایلخانی را با اسالم آوردن ایلخان تغییر
تطبیق با شرایط فرهنگی ایران راه تمرد امرا و اشراف مغـول بسـته شـود. در نتیجـه بـه      
سبب نبود دستگاه خالفت و نظام فقهی پیشین، این امر بر دست مشایخ صـورت گرفـت.   

 رالدین پس از تلقین شهادتین وکلمۀ توحید، خرقه پدر خود شیخ سـعدالدین را  شیخ صد
). باید به یـاد داشـت کـه میـان افکـار بـودایی و       454خان پوشانید (بناکتی،  بر تن غازان

توان سراغ گرفت. شـاید بتـوان گفـت کـه ایـن امـر در گـرایش         هایی می  تصوف شباهت
. 110: مقدمه نفحات االنس، ـ خان به سمت عرفا و مشایخ بی تأثیر نبوده است (نک غازان
  ).79شبستری،  .5-98-190الدین رازی،  نجم

هـا در سرتاسـر قلمـرو      ها و شکسـتن بـت   پس از اسالم آوردن ایلخان، تخریب بتخانه
)؛ حال آنکه وی پـیش از سـلطنت، در   92، تاریخ مبارک...ایلخانی آغاز شد (رشیدالدین، 
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ساخت معابـد بـودایی در نـواحی مختلـف همچـون خبوشـان حضـور مسـتقیم داشـت          
)Howorth,397شایخ از جمله شـیخ صـدرالدین در تحـول اعتقـادی     ). بی گمان نقش م

خان با مشـایخ و وقـف بـر ایشـان در      ایلخان بسیار مؤثر بوده است. بنابراین، تعامل غازان
  رسد.   این دوره، بدیهی به نظر می
خان نویدبخش رونق تصوف و ارتقاء مرتبت اجتماعی مشایخ بـود.   اسالم پذیری غازان

هـا سـیر    وف، ارتقاء جایگاه و منزلت معنوی عرفا و خانقاهدر پی افزایش موقوفات اهل تص
خان برای ادارۀ اوقاف به نیابت از خود خواجه رشیدالدین را برگزیـد   صعودی یافت. غازان

). رشیدالدین در یکی از مکتوبات خود از خانقاه شیخ مجدالدبن بغدادی در 347(وصاف، 
تولیـت آن را بـر عهـده گرفـت. سـپس از      خان  کند که به دستور غازان بلده بغداد یاد می

سوی خود ادارۀ آن را به شیخ سـپرد تـا علـوم و معـارف بـه ویـژه آثـار ابـوحفص عمـر          
هـای امـرار معـاش     ق) را در آن خانقاه تعلیم دهد. همچنین هزینه632سهروردی (وفات:

ــامین مــی  ). 37گردیــد (رشــیدالدین، مکاتبــات...   شــیخ و متعلمــان هــم از موقوفــات ت
خان در والیت همدان و حدود سفید کوه و دیه بوزینجرد  الدین طبق سفارش غازانرشید

). 141،  تـاریخ مبـارک...  خانقاه بزرگی ساخت و امالک بسیاری وقف آن کـرد (رشـیدالدین،   
خان درشنب مبارک غازانی تبریز خانقاهی برای اهل تصوف برآورد و موقوفاتی بـرای آن   غازان

). خواندمیر شـرحی از  385را به رشیدالدین فضل هللا سپرد (وصاف، در نظرگرفت و ادارۀ آن 
ها و خیرات غازان برای مشایخ و اهل تصوف به دست داده اسـت. ایـن    شمار قابل توجه خانقاه

ها و موقوفات به دارالسلنطۀ تبریز منحصر نبود، بلکه در قری و قصـبات عـراق، فـارس،     خانقاه
). بنـابراین،  189، 3شـد (خوانـدمیر،    ی قابل توجهی یافت میها  کرمان و آذربایجان هم نمونه

بهبـود اساسـی یافـت. همچنـین از نظـر      » پادشـاه اسـالم  «ها و مشایخ در زمان  وقف بر خانقاه
    معنوی  و نفوذ شخصی، مشایخ جایگاهی رفیع یافتند.

همگرایی اخالقی و اجتماعی غازان با مشایخ و صوفیه، حاکی از این نکتۀ مهـم اسـت   
که مغوالن در پی تطبیق خود با شرایط فرهنگی و تمدنی ایران بودنـد و در ایـن میـان،    

خـان در پــی کــاهش قـدرت و خودســری امــرا و    مشـایخ نقــش مهمـی داشــتند. غــازان  
شاهزادگان بود؛ چندان که ظرف یک ماه پنج تن از شـاهزادگان و سـی و هشـت نفـر از     

هللا از  ه بـر شـیخ صـدرالدین، موالنـا هبـه     ). عـالو 329امرای مغول را اعدام کرد (وصاف، 
بـرد،   خان در خراسان به سر می خان از اهالی ترکستان، زمانی که غازان مشایخ عهد غازان

خان او را محرم خزانۀ اسـرار   با او همراه شد و در تبریز نیز، در مالزمت ایلخان بود. غازان
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ــد دانســت و شــیخ را از خــواص اصــحاب اختصــاص مــی  خــود مــی (رشــیدالدین،  خوان
خان به شـیخ زاهـد گیالنـی     الصفا به مواردی از ارادت غازان ).در کتاب صفوه990،جامع...

ق) اشاره شده است. او 735الدین اردبیلی (وفات  ق) و شاگرد او شیخ صفی7(وفات: قرن 
به درخواست شیخ زاهد از تنبیه ملک اصفهبد گیالنی که با شیخ رابطۀ خـوبی نداشـت،   

). ایلخان از اینکه مریـد شـیخ زاهـد    211ملک را آزاد کرد (ابن بزاز توکلی، در گذشت و 
بالید و نزد امرای مغول که خود مرید دیگر مشایخ بودند، به صـراحت   است به خویش می
  ).150گفت (همان،  در این باب سخن می

نفوذ معنوی مشایخ در این دوره در جریان شـورش شـاهزاده االفرنـگ پسـر گیخـاتو      
ابل توجه بود: به نوشتۀ رشیدالدین، شاهزاده به تحریک و تشویق شـیخ یعقـوب   سخت ق

باغبانی در شهر تبریز مدعی تاج و تخت شد، زیرا شیخ بر اسـاس کرامـات خـود، در وی    
خـان دسـتور داد شـیخ یعقـوب و برخـی از       شایستگی سلطنت تشخیص داده بود. غازان
: هنگام سماع صوفیانه به شیوۀ کرامـات بـه   مریدان او را به یاسا رساندند و شاهزاده گفت

» داشــتم یارســتم نمــود و پنهــان مــی مــن از خــوف نمــی«داد و  او وعــدۀ پادشــاهی مــی
  ). 154 تاریخ مبارک... ،(رشیدالدین، 

خان نسبت به ایلخانان قبلی صورتی تـازه داشـت؛ هرچنـد     به هر حال، سلطنت غازان
کامـل از تعـالیم ایـن دیـن نبـود (مورگـان،        خان به معنای آگاهی که اسالم آوردن غازان

خـان،   ). هم در این زمینه و هم پیرامون افزایش وقف بر صوفیه، وزیر دانشمند غازان204
  هللا نقش و تأثیر تمام داشت. خواجه رشیدالدین فضل

  
  موقوفات رشیدالدین فضل هللا بر اهل تصوف  

ز ایلخانــان، بــه ویــژه دورۀ داری وزارت ســه تــن ا هللا در مــدت عهــده رشــیدالدین فضــل
خان، اهتمامی خاص در امور عمرانی و فرهنگـی قلمـرو ایلخـانی مبـذول داشـت و       غازان

ریـزی و اجـرا گردیـد.     خـان بـه همـت او برنامـه     ای از اصالحات دورۀ غـازان  بخش عمده
رشیدالدین سوء تدبیر حکام و بی توجهی به مردم والیات را سبب خرابی قلمرو ایلخـانی  

). همـۀ کوشـش رشـیدالدین بـرای تغییـر      245، تاریخ مبارک...نست (رشیدالدین، دا می
ــود       ــوالن ب ــۀ مغ ــی از حمل ــارات ناش ــران خس ــور و جب ــوالن در ادارۀ کش ــرش مغ نگ

)Howorth,495   اینکه اصالحات او تا چه اندازه قرین موفقیت شد، موضـوعی جداگانـه .(
ت چنـدان کامیـابی نیافـت و در    است؛ هر چند که به نوشتۀ پطروشفسکی، او در اصالحا
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). 1/116های قبلی پا برجا ماند (پطروشفسـکی،  ها، مثل اخذ مالیات، روش برخی از زمینه
خـان بـرای اجـرای اصـالحات      به هر روی، توجـه خـاص رشـیدالدین و همراهـی غـازان     

  ). 202های ناشی از حملۀ مغول (مورگان،  توانست التیامی باشد برای زخم می
ای بهبود اوضاع فرهنگی و اجتماعی مملکت، به سـنت وقـف از جملـه    رشیدالدین بر

وقف بر اهل تصوف توجه ویژه داشت. وی در کتاب وقفنامۀ خود صفحات نخستین را بـه  
خیرات جاریه هر شخص آن اسـت بعـد از   «ذکر فواید وقف اختصاص داده و نوشته است: 

آن خیـرات جاریـه بـه کلـی     مردن او ثواب آن اضافت معامالت صالحه گردد و تـا وقتـی   
 وقفنامـه...، (رشیدالدین، » م واالستمرار آن ثواب واصل شودالدوا مندرس گردد علی سبیل

» طعنی زند یا منکر باشـد آن از نـادانی و  غفلـت   «). به نظر او هر کس در این خصوص 5
). سپس در تأیید و تکمیل فواید وقف و نیـت خـود احـادیثی از پیـامبر     13است (همان، 

). هـم در بـاب وقـف ایلخانـان مسـلمان و هـم وقـف         16 الم ذکر کرده است (همـان، اس
اشخاصی چون خواجه رشیدالدین، برخی بر این باورند که وقف راهی برای رفـع احتمـال   

)، با این همه باید به خاطر داشـت کـه   204تصرف و مصادرۀ زمین و اموال بود (مورگان، 
ب فکری خود بـرای بهبـودی شـرایط حکـومتی     رشیدالدین وقف بر صوفیه را در چارچو

  پردازیم.   کرد، که در ادامه به تبیین آن می تلقی می
عنایت رشیدالدین به موقوفات مشایخ و اهـل تصـوف در جهـت همگرایـی حکومـت      
ایلخانی با فرهنگ و جامعه ایرانی بود و برای تأیید مشروعیت حکومت ایلخانان مسلمان. 

های فرهنگی ایران در پی انطباق بود و ایـن موضـوع پدیـدۀ     رشیدالدین با توجه به ریشه
ق) اشخاصـی  411-511جدیدی در تاریخ ایران نبود: در زمـان سـالجقۀ بـزرگ (حـک:     

ق) نیـز در پـی   550ق) و امام محمد غزالی (وفات: 485چون عمیدالملک کندری (وفات:
دانسـت (نظـام    الملک دین و دولت را امـری توأمـان مـی    همین هدف بودند. خواجه نظام

) و بنابر هدف گسست سالجقه از سنتهای چادرنشینی و هماهنگی بـا  80الملک طوسی، 
ق)، امام محمد غزالی، حاکمیت پادشـاه  551فرهنگ ایران در دورۀ سطان سنجر (وفات: 

). در دورۀ ایلخانان، در نبود دسـتگاه  82دانست (غزالی،  را امری منبعث از فره ایزدی می
توانست صوفیانی چون شـیخ   نبع مشروعیت برای ایلخانان مسلمان، میخالفت عباسی م

الملک و غزالـی در   صدرالدین ابراهیم، شیخ زاهد گیالنی باشند. رشیدالدین همچون نظام
دانسـت (رشـیدالدین،    پی تلفیق دیـن و دولـت بـود.  وی ایـن دو را امـری توأمـان مـی       

جهانداری و حکومت و آداب سلطنت به الدین رازی در باب رسوم  ). نجم1356،وقفنامه...
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لزوم توجه دین در امرمملکتداری اشاره کرده و نوشته است: آن پادشاهی سعادت بـزرگ  
ای که خداوند ایـن مرتبـت را بـه داود     دارد که دین و دولت را با هم داشته باشد به گونه

  ). 134الدین رازی،  نبی ارزانی داشت (نجم
هـا   خود بخشی را در نقاط مختلف بـه مشـایخ و خانقـاه   رشیدالدین از امالک و ثروت 

اختصاص داد: وی در یزد مدرسه و خانقاهی به نام موالنا شرف الدین بـرآورد و اراضـی و   
). او 148، 3؛ بافقی، 115هایی بر آن مدرسه و خانقاه وقف کرد (جعفری،  مزارع و آسیاب

هایی که در نقاط گونـاگون از    باغ ها و  فهرستی از  امالک و زمین وقفنامه ربع رشیدیدر 
ها وقف کرده بود، به دست داده است. هر یـک آن موقوفـات،    جمله برای مشایخ و خانقاه

ای بـاقی نمانـد    مشتمل بر سجالت شهادات تأیید شدۀ قضات است تا هـیچ گونـه شـبهه   
ها و شـرایط   به بعد). او در متن وقفنامه، پیرامون امور خانقاه 29، وقفنامه...(رشیدالدین، 

) در تشرح ابواب البر ربع رشیدی، او 39وقف بر آن نیز مطالبی بیان داشته است (همان، 
) و 42-43شـمارد (همـان،    موقوفات خود را برای سیر و سلوک متصوفه و خانقاها بر می

کند. فصل ششم وقفنامه به رقبات بقـاع ابـواب البـر     حتی از شرح جزئیات هم غفلت نمی
ها و مصالح آن اختصاص دارد. برای شیخی که در خانقـاه ربـع بـه     ر خانقاهرشیدی به امو

پردازد: هر سال یک نیمه حاصل اوقاف نقد ربع و ماهیانـه   ارشاد و وظیفۀ شیخوخیت می
صد و پنجاه دینار و هر روز به میاومه نان و گندم و ده من... سپس برای صـوفی و خـادم   

نقاه و خوراک اهل خانقاه یعنی فراش، سـقا، بـواب،   خانقاه و اسباب وسایل دارالضیافه خا
دار و سراجی و دارالشفا مبالغی تعیین کرده است. حقوق سقا هر سال از نقد رایـج   مشعله

تبریز، ماهیانه پنجاه دینار، بواب سی دینار، مشعلهدار سـراجی هـم سـی دینـار در نظـر      
ای هر ماه دو نوبـت سـماع   افزاید: بر ). سپس در ادامه می138-139گرفته است (همان، 

دهـد.   یعنی در سال بیست و چهار سماع باشد و برای هر نوبت بیست دینار اختصاص می
هـای    ). رشیدالدین برای شـمع در شـب  231یعنی سالی چهارصد و هشتاد دینار (همان، 

سماع نیز به نکات ظریف توجه دارد: برای هر شمع پانزده زر و اگر از بابـت وجـه شـمع    
  ).  166متولی خانقاه آن را به خرجی دیگر رساند (همان، » شدزیادت «

رشیدالدین برای وقف بر اهل تصوف و تکریم مقام مشـایخ در نقـاط مختلـف قلمـرو     
ایلخانی اقداماتی انجام داد. او در مکتوبی برای فرزند خود امیرعلی، حاکم بغداد، نوشـت:  

از مطـامع عیـون و   «عتقاد به شیخ به احوال شیخ مجدالدین بغدادی رسیدگی کند، زیرا ا
). همچنـین در مکتـوبی فرزنـد    36(رشـیدالدین، مکاتبـات...   » مطارح ظنون بیرون است
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الدین اردبیلی و  دیگر خود، امیر احمد حاکم اردبیل را توصیه کرد تا در تکریم شیخ صفی
سـیار بحـار شـریعت و مسـاح معمـار      «جلب خشنودی وی کوتاهی نکند، زیرا که شـیخ  

هـای خانقـاه و مدرسـۀ     ). نیز در نامه ای دیگر، دربارۀ هزینـه 309است (همان، » قتطری
دارد و مأموریت رسیدگی به آن خانقاه را به خواجه سراج الدین  ارزنجان مطالبی بیان می

 ).   183سپارد (همان،  دزفولی می
ه در مجموعه رفتار رشیدالدین پیرامون موقوفات مشایخ حاکی از شرایط نوینی بود ک

گیـری   ماهیت نظری حکومت ایلخانی ایجاد شده بود. نقش خواجه رشیدالدین در شـکل 
این ماهیت بسیار محسوس است. او بر لزوم کاهش قدرت امـرای مغـولی تأکیـد داشـت     

» فـره ایـزدی  «خان نشـانی از   تر اینکه در غازان ) و مهم268، تاریخ مبارک...(رشیدالدین، 
أکید بر مقام و منزلت عرفا به توأم بودن دین و دولـت از دورۀ  ). او با ت11دید (همان،  می

آورد. در ایـن   مغول امکان تطبیق حکومت ایلخانی را با آیین حکمرانی ایرانی فـراهم مـی  
میان، متصوفه هم برای بسط طریقت و تعالیم خود از وقف و مزایای اقتصـادی اسـتقبال   

حـوال پادشـاهان و سـیرت آنهـا، یکـی از      الدین رازی در بیـان ا  کردند. به نوشتۀ نجم می
و اگر بر حضرت پادشاه غیر «وظایف پادشاه حفظ خیرات و اوقاف عرفا و زهاد عباد است: 

(نجـم الـدین رازی،   » از این رود جمله آن باشد کـه بـدنامی دیـن و دنیـای پادشـاه آورد     
. بـه عبـارتی   ). این روند پس از دورۀ غازان در عهد دو ایلخان بعدی هم تداوم یافت250

  یابد. ق، وقف و مناسبات عرفا و مشایخ با دربار ایلخان مغول افزایش می8طی قرن 
  

  نظر مساعد اولجایتو و ابوسعید نسبت به موقوفات بر اهل تصوف 
اولجایتو هشتمین ایلخان مغول، پیش از رسیدن به سلطنت مسلمان شده بـود و محمـد   

). در باب لقـب خدابنـده، بـه نوشـتۀ     4کاشانی، خدابنده (خوربنده، خوربندا) لقب بافت (
بناکتی، چون اولجایتو به دنیا آمد بر حسب عادت مغوالن اورا اولجایتو به معنی مرحمت 
و فرخنده نامیدند. طبق همان رسوم، نام پسرانی را کـه عزیـز بودنـد، بـرای مصـونیت از      

). به نوشـتۀ  473اکتی، دادند و او در نتیجه به خربنده ملقب شد (بن چشم زخم تغییر می
گفتند که بسیار نیکو روی بـود والـدین    دولتشاه سمرقندی به این سبب او را خربنده می

). بـه نظـر   217نام زشت بر او نهادند تا از چشم زخم مصون بماند (دولتشاه سـمرقندی،  
عباس اقبال، چون وی مدتی مذهب تشیع برگزید، دشمنان شیعه به نشـانۀ تحقیـر او را   

  ). 308ه خواندند (اقبال آشتیانی، خربند
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به نوشتۀ رشیدالدین که وزارت ایلخان را بر عهده داشت، اولجایتو به وقـف عقیـده داشـت و    
باشـد چـه تـو     آن نیز هم عاید ما می«دانست:  وقاف رشیدالدین شریک میحتی خود را در ثواب ا

). از ابتـدای سـلطنت   242، وقفنامـه... (رشـیدالدین،  » غرس دولت و صنع نعمت خانـدان مـائی  
خـان   خان به همان شکل سابق ادامه یافت، زیـرا غـازان   ق موقوفات دوران غازان703اولجایتو در 

در کـار  «پیش از مرگ اعالم کرد موقوفات و نحوۀ اداره آن باید بدون کـم و کاسـت ادامـه یابـد:     
جایتو وقف بـر صـوفیه   ). اول14(کاشانی، » افاضت خیرات و اشاعت مبرات تقصیر و تهاون ننمایند

داشت. وی در ابتدای سلطنت شهر سلطانیه را بـه عنـوان مرکـز حکومـت      را نیز از نظر دور نمی
انتخاب کرد و ابواب البری برای آن قرار داد از جمله خانقاهی آنجا بـرآورد و موقوفـاتی بـرای آن    

ـ     46؛ کاشانی، 68در نظر گرفت (حافظ ابرو،  راق در سـلطانیه  ). همچنـین بـرای آرامگـاه شـیخ ب
موقوفاتی در نظر گرفته شد و به دستور ایلخان هر روز مبلغ پنجاه دینار برای مریـدان شـیخ بـه    
عنوان وظیفه و راتبه معین شد. شیخ براق در جریان حمله سـپاه اولجـایتو بـه گـیالن در سـال      

ا بـرای  ق همراه سپاه بود. او از سـوی قتلغشـاه و سـکورجی بـا گیالنیـان مـذاکره کـرد تـ         706
جلوگیری از خونریزی آنها را راضی کند تـا تسـلیم شـوند. گیالنیـان قـانع نشـدند و او را شـیخ        
تاتاری خطاب کردند و به قتل رساندند. سپس جنـازۀ شـیخ را در سـلطانیه بـه خـاک سـپردند       

پذیرفتنـد؛ همچـون شـیخ عزالـدین      ). البته برخی مشایخ هم وقف و خیرات را نمی70(کاشانی، 
ق)که در زمرۀ شیوخ معتبر و ابتدا مناصب دیوانی داشـت، سـپس   713لی کاشی (وفات:علی جما

کـرد   از سـوی اولجـایتو خـوددای مـی    به زهد و تصوف روی آورد. او از پذیرفتن خیرات و وقـف  
). برای ایلخانان تازه مسلمان شده از جمله اولجایتو، نسـت و برخاسـت بـا صـوفیان     152همان، (

  گیری در مباحث و مسائل دینی برکنار بودند. ز تعصب و سختتر بود، زیرا ا آسوده
هـا درگرفـت، از    هـا و شـافعی   در اوایل سلطنت او مباحث و جدلهای مذهبی بـین حنفـی  

). بـه نوشـتۀ   96الـدین مراغـی (همـان،     جمله میان پسر صدر بخارای حنفی مـذهب و نظـام  
یش از سلطنت در خراسـان  کاشانی، ایلخان وقتی مسلمان شد مذهب حنفی برگزید و چون پ

)، امـا وقتـی بـه    96برد، مالزمانی از این مـذهب در اطـراف خـود داشـت (همـان،       به سر می
سلطنت رسید، در اثر صحبت و مجالست با خواجه رشیدالدین شافعی مـذهب و موالنـا نظـام    

  ).520ق) به مذهب شافعی گرایش یافت (وصاف، 716الدین عبدالملک مراغی  (وفات:
، بار دیگر ایلخان به سبب حضور عناصر حنفی در دربار، به مـذهب حنفـی   پس از آن

های کالمی در حضور ایلخان، خشم امرایی   متمایل گردید. رواج و رونق مباحث و مناظره
چون قتلغشاه را بر انگیخت؛ چندان که ایلخان را تشویق کردند تا بار دیگر به آیین شمن 
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ق چـون اولجـایتو عـزم    709). در زمسـتان  98اشانی، و افکار بخشیان بودایی بازگردد (ک
ق) بـه حضـور او رسـید و در نتیجـۀ     726الـدین حلـی (وفـات:    بغداد کرد، عالمـه جمـال  

گفتارهای عالمۀ حلی و کوشش سید تاج الدین آوجی و امیر طرمطاز، ایلخان بـه تشـیع   
حافظ ابـرو،  اند که پس از مدت کوتاهی به مذهب تسنن بازگشت ( گرایش یافت، اما گفته

). به نوشتۀ ابن خلدون، ایلخان، به سبب مصـاحبت بـا شـیعیان، نـام شـیخین را از      102
دهد که سید تاج الـدین   ). مستوفی شرح می789، 4خطبه و سکه انداخت (ابن خلدون، 

). بـه  608، تـاریخ... آوجی، از پیشوایان شیعه، نقش مهمی در این باره داشت (مسـتوفی،  
ایلخان به تشویق سید تاج الدین ابهری مذهب تشـیع را برگزیـد.اما    ه ای،نوشتۀ شبانکار

چـون اهــالی بــالد از آن تمـرد کردنــد آشــوب برپـا شــد و ایلخــان پـس از مشــورت بــا     
رشیدالدین، برای جلوگیری از نا آرامی به عقیدۀ تسنن بازگشت، سپس سیدتاج الدین را 

طرمطاز به ایلخـان گفـت: در صـورتی    اند که امیر ). گفته272به قتل رساند (شبانکاره ای،
که مذهب تشیع اختیار کند، طبق احکام امامـت، سـلطنت در خانـدان چنگیـزی تـداوم      

توانـد ادعـای    یابد، اما در مذهب تسنن هر سردار مغول که رعیت چنگیزیان باشد، می می
). مغـوالن بـا چنـین مناقشـات و جـدلهای فقهـی       315فرمانروایی کند (اقبال آشتیانی، 

پذیرفتنـد. شـیخ    گانه بودند و در این میان، عقاید و افکار عرفا وصوفیان را آسوده تر میبی
محمود شبستری، از جمله عرفای دورۀ اولجایتو و ابوسعید، شناخت خـدا و رسـیدن بـه    

  بیند:        حقیقت را مانند دیگر عرفا در جدالهای فقهی نمی
  

ــق    ــت مطل ــف اسرارس ــق کش ــا الح   أن
ــو  ــالم چــ ــورهمــــه ذرات عــ   منصــ

  هر آن کـس را انـدر دل شـکی نیسـت    
  وجــود خلــق و کثــرت در نمــود اســت 
  مــن و مــا و تــو و او هســت یــک چیــز

  
 

  جــز از حــق کیســت تــا گویــد أنــا الحــق
ــور   ــواه مخم ــر خ ــواهی مســت گی ــو خ   ت
  یقــین دان کــه هســتی جــز یکــی نیســت

  نمایـد عـین بـود اسـت     نه هر چه آن مـی 
ــز  ــیچ تمیـ ــد هـ ــدت نباشـ ــه در وحـ   کـ

 )85(شبستری،                                

 گوید:         یا در جای دیگر پیرامون اختالف مذاهب و بحث کفر و ایمان می
ــی دان   ــوی و یک ــی گ ــین و یک ــی ب   یک

  گــویم ایــن بشــنو ز قــرآن نــه مــن مــی
 

  بدین ختم آمد اصل و فـرع و ایمـان  
ــق رحمــان  ــدر خل ــاوت نیســت ان   تف

 )103(همان،                            
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ایی از قید و بند احکام مذاهب مختلف و خاطر آسوده از اخـتالف طاقـت فرسـای    ره
داد. اولجـایتو ایـن وفـاق و     مدعیان مذهبی، مغوالن را به سمت عرفا و مشایخ سـوق مـی  

حسن توجه را با اهداء خیرات و اوقاف به آنان نشان داد. او بـرای برقـراری مـودت و بـه     
نام سه تـن از فرزنـدان خـود را بسـطام، بایزیـد و       ق)231احترام بایزید بسطامی (وفات:

). فرزند بزرگ او یعنی ابوسعید همین ارتباط را با عرفا و مشایخ 49طیفور نهاد (کاشانی، 
  حفظ کرد و توجه الزم به آنان را در دستور کار خود قرار داد.

ه یافـت. بـه   رابطه دو جانبۀ ابوسعید ایلخانی و عرفـا و مشـایخ ماننـد دورۀ اولجـایتو ادامـ     
دستور ایلخان احکام و فرامین دورۀ اولجایتو، که بخشـی از آن دربـارۀ وقـف بـر صـوفیه بـود،       

). هـر چنـد کـه در پادشـاهی ابوسـعید، بـه سـبب قتـل خواجـه          27تأیید شد (سـمرقندی،  
رشیدالدین، ربع رشیدی و امـالک و امـوال آن دسـتخوش غـارت واقـع گردیـد (میرخوانـد،        

الدین به وزارت رسید و بـه خانقـاه    رۀ ابوسعید، فرزند خواجه یعنی غیاث). در همین دو5/484
). ابوسـعید شـرایط اوقـاف بـر     407مشایخی چون شیخ صفی توجه خاص داشت (ابـن بـزاز،   

). ایلخان به منزلت و کرامات منسوب به شیخ صـفی  107ها را رعایت کرد (سمرقندی،  خانقاه
مـوارد خاصـی حـاکی از احتـرام و اعتقـاد      وه الصـفا  صـف  الدین اردبیلی معتقد بود و در کتاب

). 348دانست (ابـن بـزاز،    اوست؛ چندان که عظمت پادشاهی خود را در گرو کرامات شیخ می
در دورۀ ابوسعید هم امالک و اوقاف خانقاه اردبیل که از زمان غازان خان رو به افـزایش نهـاده   

، هزینۀ مریدان شیخ کـه هـر شـب حـدود     بود بر شیخ برقرار ماند و از محل درآمد آن امالک
). به نوشتۀ ابـن بـزاز، شـیخ صـفی در     1/18شد (حسینی قمی،  پنج هزار نفر بودند تأمین می

). شـیخ در  398مالقات با سلطان ابوسعید بار دیگـر کلمـۀ شـهادت بـه او تلقـین کـرد (ص       
سـلطان بـرای   کـرد و   مجالسی که با سلطان داشت، او را به رعایت عدل و احسان توصیه مـی 

). 743طلبیـد ( همـان،    غلبه بر دشمنان از جمله اولوس جغتای از کرامات شیخ استمداد مـی 
همچینن، ابوسعید نسبت به کرامات مریدان شیخ، ماننـد اسـماعیل اوجـانی هـم حیـرت زده      

). دیگـر مشـایخ   603های قصبۀ اوجان را به او بخشید (همـان،    شده بود و چند قطعه از زمین
  ورۀ ابوسعید منزلت واالیی داشتند.  هم در د

از جمله شیخ عالءالدولۀ سمنانی که نزد سـلطان ابوسـعید سـخت محتـرم بـود و در      
جریان درگیری ایلخان با امیرچوپان، از سوی امیرچوپان واسـطۀ صـلح شـد. ایلخـان بـا      
وجود احترام و تکریم شیخ، از خودسری امیرچوپان نگذشت. شیخ هم تصـمیم نهـایی را   

). عالءالدولۀ سمنانی صـاحب ثـروت هنگفتـی داشـت و     73ایلخان سپرد (سمرقندی، به 
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). یکـی از  442بخشی از ثروت خود را وقف مریدان و اهـل تصـوف کـرده بـود (جـامی،      
ق)،  722الدین طویـل قزوینـی (وفـات:     ف مشایخ با نفوذ دورۀ ابوسعید ایلخانی، شیخ شر

مالیات و تکالیف دیوانی نسبت به اهالی قـزوین  بارها از سلطان خواسته بود تا در گرفتن 
). 3/220(خوانـدمیر،  » شـنید  آن سخنان به سمع رضا مـی «سختگیری نشود. سلطان هم 

روابط سلطان و شیخ اوحدی اصفهانی معروف به مراغـی هـم بسـیار نزدیـک و تـوأم بـا       
 ق در مراغـه 738احترام متقابـل بـود. او سـرایندۀ مثنـوی جـام جـم اسـت و در سـال         

  جم شعری در ستایش ایلخان سروده است:  ). اوحدی در جام221درگذشت (همان، 
  در جهان تا که سـایه شـاه اسـت   
ــد  ــد زدن ــان را صــالی عی   دو جه
ــرز   ــراز واال طـ ــور تـ ــاه کشـ   شـ
ــن   ــافی ت ــوی ص ــق ج ــاه توفی   ش
  مرشــد دیــن طریقــت او بــس   

 

ــت   ــایه در چــاه اس ــد س ــور مانن   ج
ــد  ــعید زدنـ ــام بوسـ ــر نـ   ســـکه بـ

ــ  ــواز دانــ ــا نــ ــاه دانــ   ش ورزشــ
ــن    ــوفی م ــوی ص ــق گ ــاه تحقی   ش
ــس  ــت او بـ ــق حقیقـ ــف حـ   کاشـ

 )492-493(اوحدی اصفهانی،           
  

با توجه به این مصادیق، ارتباط دوسویه میان دربار ایلخانی و عرفا تأییـدی اسـت بـر ایـن     
دیدگاه که هماهنگی میان فرهنگ و مبانی اعتقادی ایرانیان مسلمان و دربار ایلخانی بـا نقـش   

مشایخ صوفیه به سطح چشمگیری رسید. این رابطه برای هر دو سـو سـودمند بـود و    آفرینی 
عرفا و صوفیه توانستند قدرت معنوی و اقتصادی قابل توجهی به دسـت آورنـد. ایـن اعتبـار و     

شد: قبل از حملـه مغـول    منزلت یک بعد منفی هم داشت، که فقط به دورۀ مغول مربوط نمی
از افراد فرصـت طلـب بـرای سوءاسـتفاده از جریـان عرفـان و        هم، ریا و تلبیس در بین برخی

شد که مجـالس وعـظ آنهـا     تصوف وجود داشت. اهداء نذور و بنای رباط برای آنها موجب می
آورد (زریـن   قبول و رونق بیشتری بگیرد و از سویی فقها و متشرعه را هم بـر سـر خشـم مـی    

هـای اجتمـاعی و اقتصـادی      ینـه ). یکی از پیامدهای مخـرب حملـۀ مغـول در زم   163کوب، 
ها بود تا بلکه از این طریق از آن پیامدها مصون بمانند. مردم در وجـود   گرایش مردم به خانقاه

برخی از شیوخ انتظار چیزی شبیه معجزه داشتند. این فرایند عقایـد صـوفیانه را بـه اوهـام و     
  ).  2، 674خرافات و انحرافات نزدیک گردانید (بیانی، 

  
  نتیجه
توانست برای همیشه ادامۀ حکومت ایلخانان را تضمین کند. این  مشیر سپاه مغول نمیش
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قدرت گرچه برای دو ایلخان نخستین به لحاظ نظامی کارساز بود، اما در ادامـۀ حکومـت   
ایلخانان بعدی به صورت عامل تهدید برای حاکمیت آنها درآمد. اسالم پـذیری ایلخانـان،   

کـرد و بـه مشـروعیت آنهـا یـاری       ایرانـی بیشـتر منطبـق مـی    انان را با جامعۀ مسلمان 
رساند. در نبود دستگاه خالفت، خانقاه روند انطباق و مشروعیت بخشی به ایلخانـان را   می

کرد. بنابراین، جایگاه و منزلت صوفیه افزایش یافت و در همان حال اوقاف بـر   تسهیل می
و به گسترش نهاد. ایلخانان مسـلمان نیـز   ها هم ر ها و آسیاب  ها و باغ مشایخ، مانند زمین

به قدرت معنوی صوفیه گرایش و وابستگی پیدا کردنـد. ایـن پدیـده دورۀ مغـول، یعنـی      
عرفان ایرانی ـ اسالمی برای همیشه قـدرت حـذف شـدۀ خالفـت عباسـی را بـه دسـت         

ق عرفـا و مشـایخ   736فراموشی سپرد. بنابراین، حتی پس از سقوط حکومت ایلخانی در 
سبب توان اقتصادی و هم نفوذ معنـوی و اجتمـاعی در دورۀ تیموریـان و پـس از آن،     به 

پویایی خود را حفظ کردند تا آنکه سرانجام در ابتدای قرن دهم بازماندگان یکی ازشـیوخ  
  الدین اردبیلی، توانستند دولتی بزرگ و گسترده تشکیل دهند. دورۀ ایلخانی، شیخ صفی
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