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Abstract
Undoubtedly, due to the high position of endowment in the history of Islam, how the
endowed property was used before the seventh century A.H. was totally influenced by
jurisprudential denominations. The authors of the present study, using the descriptiveanalytical method based on historical reports and data and relying on library sources, seek to
resolve the ambiguity of how the political and religious situation after the Mongol invasion
and during the Ilkhanate rule affected endowed property in order that they can analyze the
influence of jurisprudential denominations on the use of endowments. Based on the findings
of this study, to the extent of the influence of the scholars of each religion in the ruling class,
their religious inferences were applied in the use of endowments. Therefore, in line with the
evolution of the policies of the Ilkhanate rulers, jurisprudential interpretations on various
issues in the society of that day led to the development of the use of endowments, which is
one of the pillars and religious conditions of donation. Thus, it can be said that the degree of
adaptation of the teachings of jurisprudential denominations in donation and how
endowments are used in the mentioned period, considering the various religions and
denominations of the ruling class, including Ilkhanate rulers and ministers, have been mainly
influenced by Imami, Shafei and Hanafi denominations.
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چكيده
بيترديد به دليل جايگاه واﻻي وقف در تاريخ اســـﻼم ،چگونگي بهرهبرداري از اوقاف تا پيش از
قرن هفتم هجري تحـت تـأثير مـذاهـب فقهي بوده اســـت .مؤلّفان پژوهش حاضـــر با روش
توصـــيفيتحليلي با اســـتناد به گزارشها و دادههاي تاريخي و با تكيه بر مطالعات كتابخانهاي،
هم اصـلي خود را پاسـخگويي به ابهام چگونگي تأثير اوضـاع و احوال سـياسي و مذهبي پس از
تهاجم مغوﻻن و در عصـــر حاكميت ايلخانان مغول ) ٧٣٦-٦٥٦ه.ق (.بر اوقاف نهادهاند تا از اين
طريق به تحليل اعمال نفوذ مذاهب فقهي در مصــارف وقف دســت يابند .بر پايه يافتههاي اين
پژوهش ،به ميزان نفوذ علماي هر مذهب در طبقه حاكم اســتنباطات شــرعي آنها در مصــارف
وقف اعمال ميشــد و در راســتاي تحول ســياســتهاي حكّام ايلخاني ،برداشــتهاي فقهي در
موضـوعات مختلف در جامعه آن روز موجب توسعه فرهنگ مصارف وقف شد كه يكي از اركان
و شــرايط شــرعي وقف اســت .از اينرو ميتوان گفت ميزان انطباق آموزههاي مذاهب فقهي در
وقف و چگونگي مصـــارف اوقـاف در دوره محـل بحـث با نظر به اديان و مذاهب متعدد طبقه
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مقدمه
با وجود منابع حدیثی و روایی متعدّد ،نیازی به اثبات نیسـت که »وقف« از موضوعهای
مهمّ فقهی بوده اســـت .اصـــطﻼح فقهی آن بـه معنــای حبسکردن عین )یعنی ملــک(

)ابنمنظور ،(٣٦٠-٣٥٩/٩ :١٤٠٥ ،تسبیل ،اطﻼق و رهاکردن منفعت آن )الموسوي الخميني ،بيتا:

٦٢/٢؛ نجفي ،بيتا (٤-٣/٢٨ :محل اجماع مذاهب فقهی است )جمالالدين الرومي ،بيتا.(٣٢٠/٢ :
از آنجا که موضــوع وقف در جایگاه خود از نظر فرهنگی و در اقتصــاد اســﻼمی نیز
دارای اهمیـت بوده ،ســـاخت اجتماعی قلمرو حکومت اســـﻼمی بدون در نظر گرفتن
قومیت و ملّیت به تدریج به منظور تعدیل ضوابط انسانی و تلطیف تشنّجات اجتماعی به
احیای سـنّت حسـنهٔ »وقف« اهتمام داشـته اسـت .وقف امﻼک شخصی به دست پیامبر
)ص( )ابنسعد٥٠٣-٥٠١/١ :١٤٠٥ ،؛ واقدي٣٧٨ ،٢٦٣-٢٦٢/١ :١٩٦٦ ،؛ ابنشبه(١٧٤-١٧٣/١ :١٤١٠ ،

و نیز وقفنامه فاطمه )س( )مجلســـي (١٨٣/١٠٠ :١٤٠٣ ،و موقوفات امام علی )ع( و دیگر
ائمّه )ع( که در منابع تاریخی و روایی ذکر شـده اسـت ،نشان از اهمیت وقف در اسﻼم
دارد .آنچه مســـلّم اســـت ،اســـناد و مدارک گویای موقوفه بیشـــمار و تجلّی روحیه
خیرخواهی و نیکوکاری در قالب ســنّت حســنه وقف و امور عامالمنفعه بوده که گاه به
ابتکارات شخصی و خصوصی به حدّ وسیعی در قلمرو اسﻼمی واگذار میشد ،از جمله
احداث خیابانهای طبرسـتان به همت فردی ثروتمند )ابناسفنديار ،(٧٣ :١٣٢٠ ،پخش هزار
دینار »صدقه« از طرف آلب ارسﻼن سلجوقی در ماه رمضان و اعزام هزار زائر به مکّه به
همت یکی از امرای طبرستان )همان.(٧٣ :
در طول تاریخ اســﻼم همواره نیکوکاران متمکّنی از اقشــار ،فِرَق و مذاهب متفاوت
بودهاند که در پی کســب ثواب اخروی ،امﻼک و اموالشــان را در راه خدا وقف کردهاند؛
سـیر تاریخی وقف و اندیشهٔ فقها در مواجهه با حکّام و صدور احکام به مناسبت ایّام و
زمان تاریخی و فقهی موجب شــد مذاهب دارای اقوال و نظریههای بیشــمار و مختلفی

شــوند ،مانند کثرت اقوال و نظریهها در مذهب حنفی )حنفاوي(١٣٥-٣٧ :١٣٨٨ ،؛ شــافعی
)همان (٢٨٢-٢٠٧ :و امامیه )اسـﻼمي .(٣٦٧ :١٣٨٤ ،از سـوی دیگر ،مذاهب فقهی با استناد به
روایات در پارهای از موضــوعات مانند شــرایط وقف )واقدي ،(٥٤٧/١ :١٩٦٦ ،احکام وقف
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)خويي ، (٢٤٦/٢ :١٤١٠ ،خروج وقف از ملک واقف ،مصـــارف وقف ،نیّت واقف ،تولیت
وقف )همـان( ،مـال موقوفـه ،آثـار مرتبط وقف در موقوفعلیه )كليني (٥٤٨/١ :١٤٠٧ ،و ...
اختﻼفاتی پیدا کردند.
در بررســـی و ســـیر مطـالعات تاریخ وقف ،در دورههای مختلف میتوان به تﻼش
پیروان مذاهب برای نفوذ در سـاختار قدرت و تصاحب مناصب شرعی همچون منصب
قضــاوت و اوقاف پی برد )حيدر .(٢٩٥/١ :١٣٩٢ ،تس ـرّی اختﻼفات فکری و فقهی در بین
توده های مردم که در بسـتر زمان صورتی از درگیری جدی اجتماعی به خود گرفته بود،
ســـرانجام در قرن هفتم هجری به دلیل اختﻼفات عقیدتی و دشـــمنی میان پیشـــوایان
مـذاهـب ،اتهـامات واهی فِرَق گوناگون و درگیریهای متعدد ،یکی از علل زمینهســـاز
سقوط شهرهای بزرگ به دست مغوﻻن شد .متأسفانه در حملهٔ اولیه مغوﻻن موقوفات از
حالت وقفیت خارج شــد و در معرض انهدام و خرابی و چهبســا تاراج و دســتبرد قرار
گرفت .بســیاری از موقوفات ،مصــادره شــد و به صــورت امﻼک خالص ـهٔ دولتی درآمد
)نهاوندي .(٢٥ :١٣٨٤ ،امور وقف و اوقاف همچون بسـیاری از سنّتهای اسﻼمی مدّتی از
اعتبار افتاد .با تشـکیل سـلسلهٔ ایلخانان ) ٧٣٦-٦٥٤ه.ق ١٣٣٥-١٢٥٦/.م (.پس از یک مرحله
نابســامانی اداری که در پی هجوم ویرانســاز مغول به وجود آمده بود ،ســازمان اداری
کشـور احیا شـد؛ خصوصاً پس از تشرّف چهار تن از ایلخانان به اسﻼم و رسمیتیافتن
این دین در کشـور )همداني ،(١٢٥٥/٢ :١٣٧٣ ،وقف و اوقاف رونق پیشین را بازیافت و در
سازمان اداری و مناصب شرعی تغییرات بنیانی و پایدار به وجود آمد .در تألیفات مربوط
به دورهٔ محل بحث به منصـب متصـدی اوقاف ممالک بارها اشـ اره شده که این منصب
اغلب به قاضیالقضات ممالک داده میشد )رجبزاده.(٢٤٣ :٢٥٣٥ ،
اوقاف ،که در ماهیت از مناصـــب شـــرعی بود ،از زمان هﻼکوخان بر عهدهٔ علمای
نامدار متدین قرار داشــت .وضــع متغیر دین و مذهب در دولت ایلخانان موجب شــد
رقابت بین ســه مذهب اســﻼم ،یعنی حنفی ،شــافعی و امامیه ،تشــدید شــود .هر یک از
مذاهب و فِرَق میکوشــید ســلطان را به آیین خود درآورد و مصــدر امور شــود و مدّتی
مناصب شرعی مانند اوقاف را در اختیار داشته باشد.
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در پژوهش حاضر میکوشیم از تحلیل پارهای از داده های تاریخی وقف و اوقاف در
این دوره به میزان تأثی رگذاری مذاهب فقهی )حنفی ،شـافعی و امامیه( در مصارف وقف
و بهره برداری از موقوفــات پی ببریم .بــا وجود منــابع فقهی متعــدد راجع بــه وقف و
موقوفات به دلیل تألیفنشـدن اثری مستقل با عنوان یادشده »وقف و مصارف اوقاف در
عصــر ایلخانان« در منابع متقدم و متأخر میتوان این موضــوع را در ضــمن گزارش از
اثر رشــیدالدین فضــلاﷲ

جریانهای ســیاســی ،اجتماعی و غیره در کتب

همدانی و وصـ ـّاف الحضـــرة ،که هر دو در خدمت ایلخانان بودهاند ،و نیز در
اثر نخجوانی و منابع متعدد دیگر

رشــیدی و

جسـتوجو کرد .در جستوجوی مقاﻻت و پایاننامهها عنوان »جایگاه وقف در توسعه
تشــیّع در عصــر ایلخانان« )ايزدي و اســماعيلزاده (١٣٩١ ،نیز از نظر ســاختار و اهداف با
پژوهش حاضــر متفاوت اســت و عمدتاً به نقش نصــیرالدین طوســی و فرزندانش در
توســـعـه وقف پرداختـه و دربارهٔ تحول در نهاد وقف در دورهٔ ایلخانان ،که دورهٔ تغییر
مکرر ادیان )بودایی ،مسـیحی و اسـﻼم( است و نیز اعمال نفوذ حکام ایلخانی و مذاهب
فقهی در چگونگی مصــارف اوقاف ســخن نگفته اســت .همچنین ،پایاننامه »بررســی
وضعیت وقف در دورهٔ ایلخانان« )مفتاح (١٣٩٢ ،همّ خود را بر معرفی واقفان بزرگ عصر
ایلخانی مانند رشـیدالدین و سـعدالدین آوجی نهاده و از بررسی تأثیرات اوضاع مذهبی
عصر ایلخانی بر وقف سخنی به میان نیاورده است.
 .١تأثير اوضاع و احوال سياسي عصر ايلخاني بر اوقاف
با وجود منابع تاریخی و شرح حال های متعددی که از دورهٔ ایلخانان تدوین شده و ذکر
مکرر اسـامی و مناصـب بسـیاری از علمای برجسـته نظیر نصیرالدین طوسی ،عطاملک
جوینی ،و رشیدالدین فضلاﷲ در متون تاریخی اطﻼعات ارزنده ای دربارهٔ نهاد وقف در
این دوره بــه دســـت می آیــد ،از جملــه مقــدار در خور توجهی از اطﻼعــات از منــابع
ارزشـمندی همچون

رشـیدی،

و

نخجوانی است.

بر این اســاس ،بهقرینه میتوان مطمئن بود که حکّام مغول به دلیل مواجهه با مشــکﻼت
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مالی و درگیربودن با نبردهای تدافعی و همچنین جنگهای خانگی و هزینههای بســـیار
چشـم طمع به درآمد اوقاف داشـتهاند .بر اسـاس گزارشهای تاریخی نیاز به ذکر است
قدر مسـلّم فتوحات هوﻻکوخان با غنایم بسـیار همراه بود .غارت سرای خلیفه در بغداد
را ،که رشــیدالدین ،وصــّاف و دیگر مورّخان پس از شــرح قتل عام بهتفصــیل گزارش
میکنند ،نمونه جالبی است .وصّاف پس از شرح قتل عام میگوید:
آنگاه به ســراي خﻼفت روي آوردند و  ...فرشها و پردههاي مرصــع را با كارد

پـاره ميكردنـد و ميبردند و  ...بغداد خراب و ســـاير ممالك عالم به ذخاير و
نفايس آن آبادان گشت  ...و لشكر را چندان نفوذ و اجناس و اسبان و استران و

غﻼمان و كنيزان به دسـت افتاد كه در حسـاب نيايد .بسياري جواهر گرانبها و

متاعهاي نفيس و قماش و فرشهايي كه خزانه خليفه و نواب و اركان حضرت

او بيرون آوردند ،شــگفتانگيز بود و خليفه را حوضــي بود پر از ســكههاي

مستنصر و ناصر آن را نيز برداشتند )آيتي.(٢٩ :١٣٨٣ ،

نقود گداخته و تحف و هدایا برای ایلخان )ميرخواند (٨٩٦ :١٣٧٣ ،و نقل اموال بغداد به
خزانـهٔ دولت ایلخانی در جزیرهٔ شـــاهو و مخفیکردن اشـــیای قیمتی الموت در همین
خزانه )همداني (٢٢٧-١٠٢/٢ :١٣٧٣ ،از نمونههای دیگر اســت .اشــپولر دربارهٔ خزانهٔ دولت
ایلخانی میگوید» :این خزانه در جزیرهٔ شاهو در دریاچهٔ ارومیه )نزدیکی سلماس( جای
داشـت و این محلی اسـت که هﻼکو و اباقا در آن دفن شـدهاند .همچنین ،اشیای قیمتی
الموت نیز در همین خزانه مخفی شده بود« )اشپولر.(٢٩٨ :١٣٨٥ ،
خزانـهٔ حکومتی که با غنایم ناشـــی از فتوحات هوﻻکوخان غنی شـــده بود ،بر اثر
سیاستهای نامناسب و همچنین فساد مالی کارگزاران مغولی در حالی با مشکﻼت مالی
مواجـه شـــد که دورهٔ غنایم جنگی به ســـر آمده و حکومت ایلخانی درگیر جنگ های
خـانگی و همچنین نبرد بــا عموزادگــان خود در اردوی زرّین و نیز حکـّام مســـلمــان
)ممالیک( مصر بود و این هزینههای بسیار به دنبال داشت.
یکی از دﻻیل نزاع دائمی ایلخانان با ممالیک چشــم طمع به ثروت مصــر و کســب
غنایم بود .قطعاً ایلخانان برای ادارهٔ قلمرو وســـیع خود و نگهداری ســـپاه بزرگ آن ،به
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درآمدهای هنگفتی احتیاج داشـتند .رسـیدگی به امور مالی سـپاه و تأمین مایحتاج لشکر
نیاز به منابع درآمد داشــت .بنا بر گفتهٔ لمبتون» :مغوﻻن همهٔ مردم از هر دین و نژادی را
به عنوان یک منبع درآمد نگاه میکردند« )لمبتون .(٢١٨ :١٣٨٢ ،به گفتهٔ رشــیدالدین» :یکی
از عمدهترین منابع درآمد ایلخانان ناشــی از امﻼک ســلطنتی بود« )همداني.(٩٧٥/٢ :١٣٧٣ ،
اشپولر در این باره میگوید:
در اكثر موارد نميدانيم كه اين امﻼك از چه راه به ايلخان تعلّق يافته اســت .اما

روي هم رفته ميتوان گفت كه زمينهاي ضــبطشــده ،زمينهايي كه مالكان آن
گريخته و يا كشـته شـده بودند ،امﻼك متعلّق به شاهاني كه مغوﻻن بر آنها غلبه
يافته بودند و نيز امﻼك وقف كه ايلخان آنها را ضـبط كرده بود ،امﻼك سلطنتي

را تشـــكيـل ميداد .درآمد امﻼك وقف مثﻼً براي پرداخت مواجب پزشـــكان

مسـيحي و يهودي ،صاحبمنصبان عالي رتبه و منجمان ،يعني آنچه كه در اصل

براي آن پيشبيني شده بود ،به كار ميرفت .احمد )احمد تكودار( براي نخستين
بار اين كار را ممنوع كرد .شايد منظور وصاف نيز از »اوقاف خاص« همين نوع

زمينها بوده است )اشپولر.(٣٢٦ :١٣٧٤ ،

بـا توجـه بـه دیدگاه هایی که درباره اختﻼف در صـــحیح بودن وقف خاص در میان
مذاهب فقهی وجود دارد و علمای مذهب امامیه این نوع وقف را صحیح می دانند ،نفوذ

علمای مذهب امامیه بر ایلخان مغول )احمد تکودار( استنباط میشود.

اهتمام ایلخانان ،که از میان آنها پنج تن )هﻼکو ،اباقا ،ارغون ،گیخاتو و بایدو( دارای
ادیان بوداییمسیحی بودند )همداني١٢٥٣/٢ :١٣٧٣ ،؛ همان١١٧٥/٢ :؛ خواندمير (٣٥٥/٣ :١٣٨٠ ،و
چهار تن )احمد تکودار ،غازان ،الجایتو ،ابوسـعید بهادر( مســلمان شدند )همداني:١٣٧٣ ،

 (١٢٥٥/٢بر انتصـاب افراد کارآمد و متشخّص بر تولیت اوقاف ،نشان از اهمیت این نهاد
در تـأمین درآمـد و هزینـه هـای حکام ایلخانی دارد .رشـــیدالدین در اهتمام به وقف و
تـأثیرپـذیری حکام ایلخانی از علمای مذاهب فقهی به طور عام )مذاهب اهل ســـنت و
امامیه( به فرمان غازانخان در کتاب

 ،مینویسد:
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به دســتور پادشــاه غازانخان به علت خوابديدن رســول خدا )ص( و عنايت
حضـرتش به پادشـاه و زيادت موهبت ايشـان موجب گشت در بﻼد متعدده از

جمله اصـفهان ،شـيراز ،بغداد و امثال آنها دارالسـياده سازند تا سادات آنجا فرو

آيند و جهت مصــالح ايشــان خيراتي معين نمودند و اين توجه به ســادات به
خاطر اين بود كه رســول خدا در خواب پادشــاه را ميان فرزندان رســول خدا

دوسـتي و برادري نسـبت داده اسـت و در ضـمن اين وقف خاص پادشاه بيان

مي دارد كه العياذ باﷲ منكر صـحابه نيسـتم و براي زيادت و توسعه كربﻼ نهري

جاري ساخت )همداني.(١٣٥٨/٢ :

همانطور که پیشتر اشاره شد ،به دلیل صحیح بودن وقف خاص نزد علمای امامیه و
نیز نصب متولی از طرف حاکم برای موقوفات با توجه به نیّت واقف تأثیرگذاری مذهب
امامیه بر ایلخان )غازان( را بیان میکند.
در اهمیـت اوقاف نزد ایلخانان باید گفت پس از ســـقوط بغداد و قتل خلیفه ،چون
هﻼکوخان قصد خروج از بغداد را داشت با رصد کامل رجال ،توانمندترین افراد را برای
تفویض مناصــب برگزید .یکی از مناصــب اصــلی به ریاضــیدان و فیلســوف مشــهور،
نصـیرالدین طوسی ،تفویض شد .وی ضمن بازدید از شهر ،اوقاف را سازماندهی کرد و

بســـیـاری از کتب اوقافی مربوط به رصـــدخانه را که در بغداد بود ،به مراغه انتقال داد
)ابنكثير .(٢٢٨/٧ :١٤٠٥ ،البته اینکه آیا تبدیل سـنّت وقف و جابهجایی آن صــحیح شــرعی
بوده است ،مبحث جداگانهای میطلبد.
نصـیرالدین طوسـی و پسـرانش ادارهٔ اوقاف را در سـراسـر مملکت بر عهده داشتند
)ابنفوطي .(٣٥٠ :١٣٨١ ،ســـاخت منارهها و مســـجدها بیوقفه ادامه یافت ،مدارس علمی
اسـﻼمی برپا شد و مدرّسانی گماشته شدند )همان .(٤٠٨ ،٣٧١ :از اینرو میتوان گفت در
این ایـام وقف و اوقـاف و بهره برداری از موقوفات برقرار بود .حتّی در ایّام پادشـــاهی
ارغون و وزارت سعدالدوله یهودی که آن دوران را میتوان دورهٔ سیهروزی مسلمانان به
شــمار آورد )همداني (١١٦٦-١١٦٤ ،١١٧٦-١١٧٥/٢ :١٣٧٣ ،مســائل حقوقی مدنی طبق احکام
اسﻼم داوری شد و وقف افزایش یافت.
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مؤلف کتاب

می نویسد:

»در عصــر ایلخانان حکومت اوقاف منصــبی شــرعی بود و در رأس آن متولیان حاکم یا
متصـدی اوقاف ممالک قرار داشـت که این منصـب اکثراً به قاضـیالقضات ممالک داده
میشد« )رجبزاده .(٢٤٣ :٢٥٣٥ ،از اینرو به نظر میرسد نظارت بر موقوفات جزء وظایف
اصــلی قاضــیالقضــات بود ،چنانکه وصــّاف در شــرح وقایع زمان گیخاتو )(٦٩٤-٦٩٠

مینویســـد» :ایلخان گیخاتو ،قطبالدین احمد ،برادر صـــاحب دیوان صـــدر جهان ،را
منصب قاضیالقضاتی داد و به این وسیله اوقاف و بیت المال و صدقات و امور شرعی و
مصـــالح دینی را بـه او ســـپرد« )آيتي .(١٥١ :١٣٨٣ ،نخجوانی نیز تصـــریح میکنـد که
قاضیالقضات ممالک محروسه باید به تحقیق امور اوقاف ممالک اشتغال ورزد ،تصرفات
متولیان و ســایر متصــرفان را بداند و بر امور اوقاف نظارت کند )نخجواني-٢١٠/٢ :١٩٧٦ ،

 . (٢١٢حاکم اوقاف ممالک از جانب خود نایبی برای حکومت اوقاف هر وﻻیت و شــهر
معین میکرد )رجـبزاده .(٢٤٣ :٢٥٣٥ ،البتـه درآمـد این مناصـــب در طول دورهٔ ایلخانان
مشـخص نیست و حتی بهدرستی نمیدانیم چه میزان از درآمد موقوفات که زیر نظر آنها
اداره میشد برای مصارف شخصی در اختیارشان قرار میگرفت .فقط میدانیم که تولیت
و رسـیدگی به اوقاف ،درآمد مشـخص و در خور توجهی به همراه داشت .از اینرو در
این ایّام می بینیم که ایلخانان مسـلمانان را به وقف تشویق میکنند .چنانکه بایدوخان ،از
حکام ایلخانی بودایی ،در سـال  ۶۹۴ه.ق .در تشویق به وقف از فرمانهایی که به اطراف
ممالک فرستاد ،این بود» :اوقاف مسلمانان از مالیات معاف است« )آيتي.(١٦١ :١٣٨٣ ،
بنـابراین ،اوقـاف برای بـازماندگان نیز اغلب درآمدی بدون دغدغه فراهم میکرد که
دسـتبردناپذیر ،و چهبسـا تا قرن ها پابرجا بود .بنا بر فقه امامیه ،وقف خاص جایز است؛
در صــورتی که این نوع وقف در قوانین برخی کشــورها و بر اســاس مذاهب حنفیه و
شافعیه متفاوت با فقه و قانون امامیه است .اغلب ،واقفان میکوشیدند پس از مرگ خود
تولیـت را در خاندانشـــان ابدی کنند .به گفتهٔ رجبزاده» :هر ســـاله دهیک محصـــول
موقوفات به رسم حق تولیت و حکومت به حاکم و متولی اوقاف داده میشد« )رجبزاده،

 .(٤٢ :٢٥٣٥همو میافزاید» :گاه نقیبالنقباء سادات تولیت اوقاف دارالسیادهها را عهدهدار
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بود و هر ساله دهیک محصول این موقوفات را به رسم حقالتولیه میگرفت« )همان.(٤٤ :
درباره موقوفاتی که ایلخان تولیتش را به عهده داشــت مســئلهٔ نیابت تولیت مطرح بود و
غالباً ایلخان آن را به یکی از معتمدان واگذار میکرد.
به نظر میرسـد این امر در ایّام مسلمانی ایلخانان )احمد تکودار ،غازان خان ،الجایتو
و ابوسـعید( صـورت گرفته است .چنانکه بنا بر گزارش میرخواند ،سلطان احمد تولیت
اوقاف سـرتاسـر مملکت را ،از آب آمویه تا حدود شـام ،به شیخ عبدالرحمان رافعی داد
)ميرخوانـد .(٩٢١ :١٣٧٣ ،قطعـاً این تولیـت در زمان خود ،تولیت در امور عامالمنفعه بوده
است نه در اوقاف خاص.
بنـا بر گفتـهٔ وصـــّاف نیز ،ایلخـان )غـازانخــان( موقوفـاتی تعیین فرمود و تولیــت
شــرعیاش را به مخدوم اعظم رشــیدالدین مفوّض داشــت .همچنین ،از ســایر وﻻیات
حاصـل امﻼک را به آن اختصـاص داد ،چنانکه هر سال بیش از صد تومان )هزار دینار(
زر عایدات آنها است و برای جمع آوری این وجوه ،دیوانی خاصه ترتیب داد و ادارهاش
را به گورتیمور و ترمتاز سپرد )آيتي .(٢١٢ :١٣٨٣ ،همو میافزاید الجایتو »اوقاف ممالک را
به قتلغ قیا و بهاءالدین یعقوب سپرد و حجّت گرفت که بر موجب شروط واقفان حقوق
آن به مصـرف رسـانند و عشر و فرع که به خﻼف شرع والیان و متصرّفان از قدیم خود
تصـرف میکردهاند ،رفع کنند« )همان .(٢٥٣ :در مبحث شروط واقفان در وقفنامه از نظر
فقهی بین مذاهب حنفی و شـــافعی و امامیه اختﻼفاتی وجود دارد ،هرچند در فقه امامیه
عمل به شروط واقف را همچون نصّ شارع واجب میدانند.
 .٢مصارف اوقاف در عصر ايلخانان
 .١ .٢وقف كتابخانه ،مدارس و بيمارستانها و اماكن عمومي

شـاید یکی از رایجترین نوع وقف در میان مسلمانان وقف کتاب و کتابخانه و مدارس
بوده ،مانند اقدام نصـیرالدین طوسـی و پسـرانش که پیشتر نیز بنا به ضرورتی گذشت.
آنها ادارهٔ اوقاف را در سـراسـر مملکت بر عهده داشـتند و به ساخت منارهها ،مساجد و
مدارس علمی مشـغول شـدند )ابنفوطي .(٤٠٨ ،٣٥٠ :١٣٨١ ،نصـیرالدین طوسی کتب علوم
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اسـﻼمی کتابخانه بغداد را از خطر نابودی و سوزاندن نجات داد و با هدف جمعآوری
دانشــمندان مســلمان و حفظ علوم اســﻼمی ،رصــدخانهٔ مراغه را بنا کرد تا دانشــمندان
مســـلمان از فِرَق گوناگون به حفظ آثار و علوم متعلق به مذهب خود مشـــغول شـــوند
)خواندمير .(١٠٦/٣ :١٣٨٠ ،از اینرو میتوان گفت در عصــر ایلخانان نهادهای اســﻼمی از
میـان نرفـت و هنوز بهرهبرداری از موقوفـات بـه منظور احیـای کتابخانهها و مدارس
برقرار بود .ایجاد مدارس بســیار منظّم با اوقاف و مســتمری برای دانشــجویان به همت
رشـیدالدین فضـلاﷲ همدانی ،که مجموعهٔ ربع رشیدی نامیده شد ،حیرتآور است .این
مجموعه شـامل خانقاه ،مدرسـه ،بازار و مزارع متعددی اســت و نیز امﻼکی که در
از آنها به »اﻻمﻼک المخدومیة الرشـیدیة« نام برده شـده اسـت .به گفتهٔ وصّاف،
ایلخـان )غـازان خـان( موقوفـاتی تعیین فرمود و تولیت شـــرعیاش را به مخدوم اعظم
رشیدالدین مفوّض داشت )آيتي.(٢١٢ :١٣٨٣ ،
رشــیدالدین در بهرهبرداری از موقوفات ،هم خود بر این کار تأکید داشــت و هم در
نـامـه هایش به والیان نقاط مختلف ،احداث و نوســـازی بســـیاری از اماکن عمومی را
خواسـتار شـد ،مانند احداث بیمارستان در محلّهٔ شوکه که از والی بصره درخواست کرد
)همداني ،١٩٤٥ ،مكتوب  .(٨٨ :٢١وقف مزبور بیانکننده این اســـت که در عصـــر ایلخانی
مجوز وقف ملـ ک از درآمدهای عمومی و از طرف حاکم جایز بوده اســـت .نمونه های
بعدی نیز همین نظر را تأیید میکند .او همچنین به نوســازی بیمارســتان دروازه ســلم
شـیراز دسـتور داد که از سـاختههای اتابکان فارس بود و به سـبب نبود پزشک و توجه
ﻻزم رو به تخریب نهاده بود .وی درخواسـت کرد که پزشــکانی به آنجا بفرستند )همان،

مكتوب (٢٥٥-٢٥٣ :٤١؛ و نیز اختصـاص بخشـی از درآمد اوقاف برای بازسازی و احداث
پلها و بندرگاهها ،مانند پلهای شهر دزفول )همان ،مكتوب  (١٧٨ :٣٣و دهها موضوع دیگر
کـه بر اســـاس اســـناد و مدارک و گزارشهای تاریخی میتوان به آنها دســـت یافت.
همچنین ،اهتمام حکام و شاهزادگان مغول که ثروتهای انبوهی را به عنوان وقف به کار
بردند ،نشـان از اهمیت وقف در عصـر ایلخانی به عنوان عنصـری فرهنگ ساز در تمدن
دارد.
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 .٢ .٢تأمين مالي طﻼب علوم و حافظان قرآن و مشايخ

درآمـد امﻼک وقف و محلهای خرج آن را وصـــّاف ،در ضـــمن احوال احمد تکودار،
اینگونه گزارش میکند:
ايلخان شــيخ كمالالدين عبدالرحمن الرافعي را بنواخت و توليت اوقاف ممالك
از آب آمويه تا حدود مصــر را به او واگذاشــت و حكم شــد كه تمامت اموال
اوقاف بر حسـب شرايط واقفان به مصرف رسانند و از محل درآمد اوقاف بايد

ارباب علم و فتوا و اصـحاب زهد و تقوا و مشـايخ و متصوفه و اصحاب خرقه
تأمين شوند )آيتي.(٧٠-٦٩ :١٣٨٣ ،

بنا بر گزارش وصّاف:
به دســـتور ايلخان )احمد تكودار( از تمامت اموال اوقاف با حضـــور ائمه كبار

علما ،مواجب و رســوم و وظيفه اطباء و منجمان يهودي و نصــارا كه در دفاتر

اوقاف ثبت شــده بود حذف كنند و از خزانه دولت دهند و نيز حكم شــد كه تا

حاصـﻼت اوقاف حرمين مكرمين را جمع كرده ،هر سال به وقت توجه حجاج
به بغداد فرسـتند تا صاحب عﻼءالدين آن را به سادنان و خازنان كعبه برساند و
ديرهاي نصارا و بتكدهها را مسجد كردند )همان.(٦٩ :

عﻼوه بر حکّام ،اسنادی در دست است که متموّﻻن نیز مخارج علما و صوفیان را به
طور منظّم میپرداختنـد ،مـاننـد یکی از شـــاهزادگـان مغول به نام کردوچین که حمامی
ســـاخـت و درآمدش را برای خیرات و مبرات وقف کرد و برای طلبهٔ علوم و حافظان
قرآن و صوفیان و سایر نیازمندان وظایف ماهیانه و روزانه معین کرد )همان.(٣٤٥ :
 .٣ .٢دارالسياده

به گزارش رشیدالدین فضلاﷲ:
پادشاه اسﻼم ،غازانخان ،همواره در جهت سبيل الحاج مددها ميفرمايد و مزار
خاندان را زيارت كند و نذرها پذيرد و فرسـتد و سادات را عزيز و محترم دارد

و صـدقات و ادرارات در حق ايشا ن فرمايد و چون خانقاه و مدارس و مساجد

مصارف وقف در عصر ایلخانان با توجه به اوضاع و احوال مذهبی ۱۹۷ /

و ديگر ابوابالبرّ در هر موضـعي ميساخت و اوقاف معين ميفرمود و وظايف
و مشاهرات هر طايفهاي در نظر آورد و فرمود كه چگونه است كه از آن فقها و
متصـوفه و ديگر طوايف هست و از آن سادات نيست .از آن علويان نيز واجب

است و فرمود تا در تبريز و ديگر وﻻيات معظم در تمامت ممالك در بﻼد معتبر
چون اصـفهان و شـيراز و بغداد و امثالها دارالسـياده سـازند تا سادات آنجا فرو

آيند )همداني.(١٣٥٨/٢ :١٣٧٣ ،

رشـــیـدالـدین فضـــلاﷲ ،وزیر غـازانخان ،نیز به منظور جلب نظر ایلخان و جلب
حمایت مردمی در یکی از نامه هایش که به والیان نقاط مختلف نوشته بر این نکته تأکید
داشـت و از والی بصـره خواست تا عﻼوه بر دارالحدیث و دارالمسافرین ،دارالسیاده نیز

بسازد )همو ،١٩٤٥ ،مكتوب .(٨٨ :٢١
 .٤ .٢احداث نهر ،ساخت روستاها و تأمين منابع آب كشاورزي

غازانخان از محل اوقاف دسـتور داد به جانب کربﻼ نهری جاری کردند که از شهر حلّه

میگذشــت و به »نهر غازانی اعﻼ« شــهرت یافت و بدین وســیله کلیه بیابانهای دشــت

کربﻼ ســرســبز شــد )همو .(١٣٠٩/٢ :١٣٧٣ ،گرایش غازانخان به آبادانی کربﻼ حکایت از
توجه و اهتمام او به اندیشه صاحب مضجع در کربﻼ ،یعنی امام حسی ن )ع( ،دارد و این
توجه نشاندهنده نفوذ علمای امامیه در دولت غازانخانی است.
در کتاب

طرح اولیهٔ نهر به همراه نام روسـتاهایش ذکر شده است.

نیروی انســانی ﻻزم برای کندن این نهر بیســت هزار نفر بود و مزدشــان روزانه پرداخت
میشـد .رشـیدالدین فردی به نام زکیالدین مسعود را به دیار بکر )اراضی پرباران شمال
عراق( فرستاد تا در حدود موصل نهری بکند و در دو طرف نهر چهارده روستای محوط
احداث کند و رعایا را برای ســـکونت در آنجا از مناطق مختلف گرد آورد )همو،١٩٤٥ ،

مكتوب  .(٢٢٥-٢٢٤ :٣٣در ناحیه ملطیه ،از توابع روم ،که امروز در کشور ترکیه واقع است،
نیز دسـتور کندن نهری را داد که از فرات منشـعب میشد و در کنار آن ده روستا بنا شد
)همان . (٢٤٧-٢٤٦ :از ابعاد دیگر توجه خواجه رشــیدالدین به کشــاورزی ،تأمین منابع آب
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بود .ساخت روستاها در کنار دجله و استفاده از کانالهای آبیاری از جمله دیار بکر ،دیار
ربیعه ،ارمنیه کبرا و صغرا و روم نیز از ابتکارات وی بود )همان.(٢٤٥ :
 .٥ .٢خانقاهها

گذشــته از مســاجد و مدارس ،وقف خانقاهها به منظور تعلیم و تهذیب مردم نیز معمول
بوده اســـت .بـه گفتهٔ محققان ،اجتماع مردم وحشـــت زده و مصـــیبت دیده در زوایا و
خانقاهها ،تعلیمات صـوفیانه و ادامهٔ آن را سـبب شد و مشایخ را به حفظ آداب و رسوم
خانقاهی تشویق کرد .یأس و فقر و دربهدری موجب شد خانقاهها برای مردم ،پناهگاه و
مرجعی شـود که بدان پناه میبردند و از مشایخ در رفع مشکﻼت خود یاری میجستند.
حکّام که رفتهرفته به اهمیّت و نقش اجتماعی شیوخ پی برده بودند برای حفظ حکومت
خود به خواستهٔ آنان عمل میکردند و شفاعتشان را میپذیرفتند )صفا.(١٨٤-١٦٦/٣ :١٣٦٣ ،

پس از آن رفته رفته در مناطق مختلف قلمرو اســﻼمی و در عصــر ایلخانی احداث و
تعمیر مراکزی برای جوانمردان و صوفیان به نام »رباط« و »خانقاه« رونق یافت .تعمیر و
احداث خانقاهها که در گذشــته به همت خلفا صــورت گرفته بود ،مانند رِباط مُســْتَنجَد
)ابنفوطي (٧١ :١٣٨١ ،و رباط مرزبانیّه )همان (٧٥ ،٧٤ :دالّ بر اهمیّت خانقاه در نظر ایلخانان
است .قدرت و اهمیّت شیوخ در جامعه مغولی بدان پایه بود که آنها را میتوان پادشاهان
بیتاج و تخت دانسـت .همه مردم تقریباً مرید شیخی بودهاند .سﻼطین نزد شیوخ به دو
زانوی ادب مینشستند )بياني .(٧١٤/٢ :١٣٦٧ ،غازانخان در بغداد خانقاهی ساخته و چون
مسـبب ساختن این خانقاه خواجه رشیدالدین بوده ،تولیتش را به وی واگذار کرده است
)همان .(٦٧٠/٢ :توجّه خواجه رشـیدالدین به شـیوخ و اهل تصوّف را میتوان از نامه وی
)نامه  (٤٦به شـیخ صفیالدین اردبیلی یافت که در آن از وقف امﻼک غازانی و رشیدی و

انبار خاصـه و شـربتخانهٔ خاصه و خزینهٔ خاصهٔ هزینهٔ خانقاه اردبیل سخن میگوید و
خواهان سـماع در شـب میﻼد پیامبر )ص( است )همداني (٢٤٨-٢٤٣ :١٣٥٨ ،و در نامهٔ ۱۵

که به اهالی بغداد و فرزندش امیرعلی ،حاکم بغداد و نایب خود ،نوشـته بود ،گفته است

خود ،متولی خانقاه غازان خواهد بود و خواســته اســت یکی از مشــایخ صــوفیه به نام
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مجدالدین در آنجا

تدریس کند و در شــبهای آدینه در خانقاه غازانی

سماعی برپا کرده ،از پادشاه و او یاد کنند )همان.(٥١-٤٧ :
 .٣تأثير اوضاع و احوال مذهبي عصر ايلخاني بر اوقاف
مسـلمانان از لحاظ فقهی به مکتب فقاهتی شـیعه که امام جعفر صـادق )ع( تأسیس کرد
)حيدر (٢٢/٣ :١٣٩٢ ،و چهار مکتب فقاهتی اهل تســنن )مذاهب حنفی ،مالکی ،شــافعی و
حنبلی( تقســیم میشــوند )همان .(٢٣٠/١ :لذا کشــمکش مذاهب برای نفوذ در ســاختار
قدرت و تصـاحب مناصـب شرعی همچون گذشته و با شدّت بیشتر آغاز شد .از اینرو
به نظر می رسد صدور احکام درباره وقف ،موقوفات و مصارف وقف در دورهٔ حاکمیت
حدوداً هشــتادســالهٔ ایلخانان متأثّر از این عامل بوده اســت .حال آنکه با ســقوط خﻼفت
عباســـی به دســـت هﻼکو ) ٦٥٦ه.ق ١٢٥٥ /.م (.بنیانگذار ســـلســـلهٔ ایلخانان )٧٣٦-٦٥٤

ه.ق ١٣٣٥-١٢٥٦/.م (.فعّالیت پیروان مذاهب و ادیان گوناگون در قلمرو اسﻼمی تحت تأثیر
قرار گرفت .از بارزترین این تأثیرات میتوان به گسترش فعالیت مسیحیان )اشپولر:١٣٧٤ ،

 (٢١٥-٢١٤و مـدت کوتـاهی نیز یهودیـان )همداني (١١٦٦-١١٦٤ ،١١٧٦-١١٧٥/٢ :١٣٧٣ ،در
زمان حکمروایی هﻼکو ،اباقا ،گیخاتو ،ارغون و بایدو اشــاره کرد )همان .(١٢٥٣ :به غیر از

زمان احمد تکودار ) ٦٨٣ه.ق (.که با گرایش به اسـﻼم در صدد جبران زیانهایی برآمد که
برادرش اباقا به مسـلمانان تحمیل کرده بود ،وی مسجدها و مدرسه ها را از نو بنیاد نهاد
و بخشــی از درآمد اوقاف را که تا آن هنگام به عنوان مواجب به پزشــکان مســیحی و

یهودی داده میشد ،به توصیهٔ جوینی وقف کعبه کرد )فريامنش .(٢٢ :١٣٩٦ ،در این ایّام به
رغم تضـــعیف قدرت اســـﻼم و تقویت مســـیحیت و تفوّق بوداییان در دربار ایلخانان
)مرتضــوي (١٧٧-١٧٥ :١٣٧٠ ،از زمان هﻼکو تا زمانی که غازانخان به اســﻼم گروید )٦٩٤

ه.ق (.و اعمال سـیاسـتهای خصـمانه علیه مسـلمانان ،ایلخانان مناصـبی مانند شحنگی،
امارت لشگر و مناصب متعدد دیگر را به امرای مغول و اتباع ایشان واگذاشتند )نخج واني،

 (٥٠-٤٤/١ :١٩٧٦و مناصب شرعی همچون قاضیالقضاتی ممالک ،نقیبالنقبایی ،حکومت
اوقاف ممالک ،فقاهت و غیره را به مســـلمانان تفویض کردند )همان .(٥٢-٥٠ :حضـــور
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نصیرالدین طوسی در دوران زمامداری هﻼکو )اشپولر (٢٤٥ :١٣٧٤ ،و خدمات وی به امت
اسـﻼم )خواندمير ،(١٠٦/٣ :١٣٨٠ ،خدمات مؤیدالدین علقمی و پسرش ابوالفضل )ابنفوطي،

 ،(١٩٧ :١٣٨١خـدمات خاندان جوینی )شـــمسالدین و عطاملک( )آيتي (٨٢ :١٣٨٣ ،و نیز
حضــور شــیعیان در دربار اباقا )خواندمير (٣٥٥/٣ :١٣٨٠ ،و ارغون )بناكتي (٤٤٣ :١٣٧٨ ،و در
نهـایت اســـﻼم آوردن غازان و تمایلش به مذهب تشـــیّع موجب افزایش قدرت و نفوذ
شیعیان در دربار ایلخانان شد )همداني (١٢٥٦-١٢٥٣/٢ :١٣٧٣ ،و بعدها مقدمات تغییر کیش
ســلطان الجایتو به مذهب شــیعه را فراهم آورد .حافظ ابرو در ماجرای تشــیّع ســلطان
محمـّد خـدابنـده از نقش ]علّامه[ حلّی گزارش میدهد و میگوید» :شـــیخ جمالالدین
حسـن بن المطهر الحلّی مردی دانشـمند متبحّر بود از تﻼمذه خواجه نصیرالدین  ...وی
هرگز بر طریق تعصـــب بحـث نکردی و در توفیر و تعظیم صـــحابه مبالغت فرمودی«
)كاشـاني .(١٠٠-٩٩ :١٣٨٤ ،هرچند در اواخر عمر وی ،مذهب اهل سنّت در قلمرو ایلخانی
دوباره مرسوم شد )ابنبطوطه (١٥٣-١٥٢ :١٣٧٠ ،و در دورهٔ سلطنت ابوسعید بهادر ،نیز اهل
سـنّت قدرت فوقالعادهای یافتند و از رونق تشـیّع کاسته شد )بياني ،(٥٠٤/٢ :١٣٦٧ ،با این
حال ،در همه این ایّام شــاهد حضــور فعّال علمای شــیعه هســتیم .از اینرو در نهایت
میتوان گفـت حـاکمیـت ایلخانان به دو دورهٔ مجزا تقســـیم میشـــود؛ یعنی حاکمیت
ایلخانان بوداییمســـیحی که ذکر شـــد و ایلخانان مســـلمان یعنی غازانخان ،الجایتو و
ابوسـعید بهادر .به گفتهٔ اشـپولر ،جنگ بایدو و غازانخان ،جنگ مسـیحیت و اسﻼم بود
)اشپولر .(٢٢٦-٢٢٤ :١٣٧٤ ،به گزارش ابنفوطی» :در سال  ۶۹۴ه.ق .سلطان غازان بر تخت
نشست« )ابنفوطي (٢٩١ :١٣٨١ ،و به گفتهٔ مستوفی» :بتخانهها و کلیساها را خراب کرد و
ظلمت کفر و ضﻼلت پنهان شد« )مستوفي.(٦٠٢ :١٣٦٤ ،
غازان با اینکه مذهب تس ـنّن اختیار کرده و دین حنفی را برگزیده بود ،امّا با شــیعیان
روابط نزدیکی داشت .به گفتهٔ محقّقان » :گرویدن غازان به اسﻼم با نظارت شیخ کبراوی
صــدرالدین ابراهیم حمویه صــورت گرفت .از قرار معلوم وی نهتنها به اســﻼم گروید،
بلکـه در همـان مجلس بـه حلقهٔ صـــوفیه نیز درآمد« )فريامنش .(١١٧ :١٣٩٦ ،فرمانها و
نامههایی که از غازانخان و خواجه رشــیدالدین دربارهٔ تمشــیت امور خانقاهها و تعلیم

مصارف وقف در عصر ایلخانان با توجه به اوضاع و احوال مذهبی ۲۰۱ /

فرزندان و اظهار ارادت در حق پیران و مشــایخ بزرگ عصــر در دســت اســت حاکی از
توجـه کامل خان به مذهب طریقت و حســـن ارادت به اهل تصـــوف و اعزاز بزرگان
صــوفیه اســت .در عین حال ،در تمایل او به تشـیّع و ارادت وی به ائمّه شــیعه و احترام
فوقالعاده وی به ســادات جای تردید نیســت )كاشــاني .(٩٨ :١٣٨٤ ،وی در شــیعهدوســتی
چنان پیش رفت که نام دوازده امام را برای اوّلین بار بر بعضـــی مســـکوکات حک کرد
)بياني . (٢١٤ :١٣٩١ ،یکی از اتّفاقات مهمّ این ایّام ،نفوذ روزافزون تشیّع و پیدایی تمایﻼت
شیعی در میان اهل تصوّف بود.
تا زمان غازان ،پس از مرگ هر ایلخان ،جنگ میان صــاحبان ملل و ادیان بر ســر این
دین یا آن دین درمیگرفت تا بر تختنشـینندهٔ جدید را هر گروه به جانب خود بکشاند
و هر گروه کـه غلبـه میکرد کـار قومش رونق میگرفت؛ ولی از زمان غازانخان که بار
دیگر اســﻼم رســمیت یافت ،کشــمکش به جنگ مذهبها و فرقهها تبدیل شــد .نزاع
مذاهب و فرقه های گوناگون اسـﻼمی در گذشته رقابت بر سر تصاحب منصب قضاوت
یـا اهداف خلفا بوده اســـت )حيدر .(٢٩٥/١ :١٣٩٢ ،در عصـــر ایلخانان ،عﻼوه بر عوامل
یادشـده ،هر یک از مذاهب و فِرَق می کوشـید سـلطان را به آیین خود درآورد و مصدر
امور شـود .سـراسر دوران حکومت سلطان محمّد خدابنده مملو از این منازعات بود که
گاه حنفیها ،گاه شــافعیها و یک بار نیز شــیعیان توفیق یافتند که ســلطان را به مذهب
خود درآورند و قدرت را در دست گیرند )خواندمير.(١٩٧/٣ :١٣٨٠ ،
عﻼقهٔ اولجایتو ،که اکنون ســلطان محمّد خدابنده نامیده میشــد ،به تشــیّع ،راه را بر
علمای شـیعه گشـود .مدارس سـلطانیه و سـیّار ،مأمن علما و طﻼب شیعه شد )شيرازي،

 (٢٨٠/٤ :١٣٨٣و موجب شــد علمای شــیعه را از عراق به ایران فراخواند و بازار بحث و
مناظره بین علمای مذاهب مختلف رونق یابد .معتبرترین و معروف ترین علمای شـــیعه
در عصـر ایلخانی ،مانند سید رضی الدّین علی بن موسی بن جعفر بن طاووس الحسنی،
معروف به سـید بن طاووس ،از مشـاهیر زهّاد و فقهای شیعه که کتاب
را در فقه نوشت )ابنالفوطي :١٩ :١٩٦٥ ،قسم الثالث( ،عزّالدین ابوالحسین زید
بن علی علوی الحســـینی )بيـاني (٦٤٢/٢ :١٣٦٧ ،و دیگر علمای بزرگ شـــیعه در قلمرو
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ایلخانی همچون نصـیرالدین طوسـی ،ابوالحسـن فخرالدّین اربلی )مؤلف

(،

م حقّق حلّی ،محمـّد بن مکّی )معروف بـه شـــهیـد اوّل( و  ...آثار معتبر فقهی ،حدیثی،
تفسیری و  ...بر جای گذاشتند و در کنار فعالیتهای سیاسی و حضور در دربار ایلخانان
به گفته بیانی ،شـــیعیان پا به عرصـــه مبارزه با عناصـــر بیگانه گذاشـــتند و تا پایان کار
حکومت ایلخانی فعالیتهای سماجتآمیز و کارسازشان را در این زمینه دنبال میکردند.
این گروه ،یا به تعبیر بهتر ،این اقلیت دینیســیاســی را باید از جمله اصــلیترین عوامل
شــکلدهندهٔ تاریخ عصــر مد نظر ما به حســاب آورد؛ چراکه زمینه را برای غلبه قطعی
تشیّع بر تسنّن که در دوره صفویه به وقوع پیوست ،آماده کردند )همان.(٥٧٠/٢ :
نتيجه
با توجه به مطالب مذکور ،با وجود حاکمیت حکمرانان مغول در دورهٔ ایلخانان که دورهٔ
تغییر مکرّر دین های بودایی ،مســـیحی و اســـﻼم و نیز تغییر مذاهب بوده ،بنا به دﻻیل
متعدد در سازمان اداری و مناصب شرعی تغییرات بنیانی و پایدار به وجود نیامد و وقف
و اوقاف رونق پیشـــین را بازیافت و بر عهده علمای نامدار متدین قرار گرفت .وضـــع
متغیر دین و مذهب در دولت ایلخانان موجب شــد چگونگی مصــارف اوقاف عﻼوه بر
اعمال نفوذ حکام ایلخانی از مذاهب فقهی حنفی ،شـــافعی و امامیه تأثیر پذیرد .هرچند

در رابطهٔ تصـــوف و تشـــیّع ،که در ماجرای اســـﻼمآوردن غازانخان تجلّی مییابد ،با

گشــودهشــدن راه بر علمای شــیعه بســیاری از قوانین فقهی تحت تأثیر فقه امامیه قرار
گرفت.
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