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 الخالصة
ة و هبدف ياسيادلصاحل  الس يعلو بناًء  االسالميةبعد ينيراني االنيادلسلمة ية حبمايلخانيالسلطة اال يغازان علطر يس

تعاملو مهما و رغم اّنو  يفقًا َوْسطًا ياخّتذ طر فقدة عة أم من الُسنّ ين حتت ِامرتو سواء من الشيالذ شللکتوع مسلم يمج يطرة عليالس
ربون تعين کان يالذک مصر يمع شلال  ةيالعدائاّما العالقات  .عةيللش ظهر مساندتوية و لکّنو کان و ىو الُسنّ ة يانتخب مذىب الغالب

ة اخلالفة يظل محا سعون يفيو من ََثّ کانوا  اء العا م اسإسالميّ ع اضليمج يعلادة ي و غازان بسبب السينيلخانياال  يمنافس من اشّد 
ه  عن ادلذىب الُسينيظهروا مدافعيالقاىرة بأن   يفينيللعباس  ةياالسالم

ُ
ع يسطي ية کيعينزعتو الش لغازان يفّمة من العوامل ادل

  .  کية مع ادلمالياسيالسـ   ةينيو ادلنافسة الد يْ التحد يو التسّلط عل   حلکومتو ياحلّق الشرعىذا اساساً ألخذ   کونَ ي ان

 االخلانيونع، غازان،يالتش  ران،يا يف  ةياالوضاع ادلذىب: سةيالکلمات الرئ

 

NEW ANALYSIS FROM GHAZAN’S SHIITE TENDENCY 

ABSTRACT 

Ghazan, following that embraced Islam, became Ilkhan with the patronage of 

Iranians. To rule all Muslims in his territory, both Sunnis and Shies, he preferred tolerable 

behavior with them. Although, he acknowledged Sunnism as the majority religion, in the 

meantime, favored sympathetic attitude to Shiites. But, adversarial relations with Mamluks 

of Egypt, as the main rival of Ilkhans and ghazan to rule to whole Islamic world, that have 

attempted to show themselves  as the defenders of Sunni Islam by supporting nominal 

Abbasid Caliphate of Cairo, was main reason that ghazan had to have tendency for Shiite 

beliefs. By this politic, he deliberated to find base for legitimacy of his rule and could to 

religious–political contest and compete with Mamluks. 

Key Words: Religious Circumstances of Iran, Shiite, Ghazan, Ilkhanids 
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 :المقدمة
 يخياحلوادث التار إّن َاَحد 

ُ
  ىو نزعة (ق 736-656) رانيا  يفينيانخيّهمة لعصر حکومة االة ادل

 ين الرمسيىو الد ياسإسالمن يبأّن الد يأعل يمسلٌم و الذ ايخيانُّو ا يعل( ق 703-694) ةيعيغازان الش
و رغم ىذا فإّن  .ران غالباً يخ ايتار  ىذه الفرتة يف يية من قبل حّباثيموضع عنا و کان لخانيحلکومة اال

ىذه ادلقالة  يف ناي معلومة و ذلذا سعريعة قد ضّلت مبهمة و غينزعة غازان سإعتقادِه بالش العوامل ادلؤثرة يف
 ادلصادر و کذلک االلتفات ايل اساس ادلعلومات ادلوجودة يف يىذِه مسألة و عل ضمن اعادة القراءة يف

نزعة  يفاثّرت  العوامل اليت يىذا السؤال و ىو ما ىو العامل أو ما ى يب علية ذلذه أن جتيخيالوقائع التار 
 عة؟يغازان سإعتقادة بالش

 ران يا يف المغول االسالماعتناق 
 1(ق 690) بعد موت ارغونينيلخانياالشللکة   ادلغول يفنيبباکات تلقد بدأت اخلالفات و االش

السُّلطة و هبذا  ي للووول و احلصول علينيرانيادلغول طلبوا ادلساعدة من اال ىذا فإّن بعض امراء يو عل
و سالَم دخلوه االيبالسلطة و  يهم و کان ىذا قد اَّدعيَرّغبوا أحد االمراء الياخلصوص استطاع ادلسلمون أن 

مع . دو و أخذ غازان بزمام السلطةين لبايعناور ادلغول ادلناور  ية ادلسلموَن علقد تغّلَب غازان و مُحات
ًة مرة ياسالمن و أوبحت احلکومة رايا اسا يفيإضمحّلت حکومة  لخاييالعرش ا يجلوس خان مسلٌم عل

ب جية خارج من ىذا البحث، ولکن يلخانيطة االالسل اة غازان قبل ووولو ايليّن الرتمجة ادلفصلة حلاِ  2.ياُخر 
دو ضد  يرأسهم با يمراء ادلغول علعندما دتّرد عدد من األ .زان االسالم باختصاراة دخول غيفي کنيبي أن
 4خراسان يعل( ق 690-683)زمن ارغون دو من غازان و کان ىذا حاکمًا يفيطلب با ،3خاتويک
 ريع االمراء غيمج  نّ دو غازان بإيمبعوثو با االُمور و لقد اطمأنّ  يعل طرَ يسية ليلخانيمرکز الدولة اال رج ايلخي ان

غازان نفسو أ يو من خالل ىذه الدعوة ى 5.لخانيمنصب اال جلوسو يف يزموا علخاتو و قدعي عن کنيراض

                                                 
، 8338شركة نسيب حاج زلمد حسني اقبال و شركاء، : ، بتحقيق هبمن كرديي، طهرانجامع التواريخرشيدالدين فضل اهلل، . 1

 .825، ص 2ج
؛ 78، ص 8940/ 8358اوستني،  شتفي مطبعة، ، بتحقيق و تصحيح كارل يان، ىرتفورد ـ انگلرتاتاريخ مبارك غازاين، .م. 2

، .م 8942، حتقيق عثمان توران، آنقره، جامعة آنقره، االخيار ۀاالخبار و مساير ۀمرمسااآلقسرايي، كرمي الدين زلمد، 
 جيةاالمصار و تز  يةجتز الدين عبداهلل بن فضل اهلل اسرتآبادي، ( شرف)احلضرة، شهاب  وّواف ؛ 889-888. ص

؛ مريخواند، تاريخ روضة 208-200، ص2، ج 8340، طهران، (افست)، ِطباعة احَلَجرية(تاريخ ووّاف)االعصار
؛ خواندمري، غياث 386-376، ص 8339، طهران، خيام، الصفا ةضتاريخ رو الدين خاوندشاه،  الصفا، زلمد بن برىان

-845، ص 3، ج 8333، طهران، مکتبة خّيام، د بشرتاريخ حبيب السري يف اخبار افراالدين بن مهام الدين احلسيي، 
846. 

 .836، ص 2، ج التوايخ جامع  الدين، رشيد.  3

 .866 ، ص مبارک غازاي ن، تاريخ. م.  4
 .882، ص 2، ج التواريخ جامعن، . م.  5
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ان و جياذربا و من ََثَّ توّجو ايل لخاييالعرش اال يه من امراء ادلغول للجلوس علري دو و غيبا  و مساندة  ةيحبما
 نوروز و کان من امراء رياالم أنّ  األمور و حيت ية سإجل التسلط علي ادللکنيصدر الفراميقد حاول غازان أن 

و بعد ىذِه اسإجراءات  6شيللج  ًا و قائداً يّنو واليفقد عضًا يکان رىن اشارتو اوبح مسلمًا أ  يادلغول و الذ
تغّلب   ةيلخانياالمرکز احلکومة  و لکن قبل ووولو إيل ان من خراسان ألخذ بزمام السلطةجياذرباقصد غازان 

حراز منصب الدولة من قبل و تو اليموفق شّک يفي اّما غازن  م . دهيخاتو و اخذ زمام االمور بيک  يدو عليبا
ة االمراء و کبار ي ادلغول محاريو عند مشاىدتو ام 7دويًا و اوبح زلزونًا لسماع خرب جلوس باري خزن کثقد

 يادلقابل احلصول عل ن معو قبل ادلصاحلة و يفيدو و امرائو ادلتحديدلقابلة باعدم استطاعتو  و 8دويلباادلغول 
( ي خراسان و مازندرانأ)ادتويادلناطق التابعة لق ازات مثل انضمام عراق العجم، کرمان ، فارس ايلياالمت

لکن  و ني الطرفنيذلک فقد انعقدت ىذه ادلصاحلة ب يو بناًء عل 9اً يدو رمسيببا لخاييعرتف مقام االفا
 يعل طرةيللس يني مغولريمحاة غ و ذلذا فکان غازان حباجة ايل .ندم الطرفاي اسة و اجلاه  ميبسبب حّب الر 

ب يتقر  سّببت يفجواء فهذه األ .ني ادلسلمرية االمراء ادلغول غيکان متمتعاً حبما  يدو الذياقصاء با والسلطة 
  ّتخذوا للووول إيلي ي و غازان من البعض لکينيرانياال

َ
منع االحّتاد  ييولکن ىذا التضاد الدّ  .نشوداذلدف ادل

ّن  نوروز باريرأسهم األم يلمون و علا شاىد ادلس فعندمني ادلسلمينيرانيو االًا يذکان بو   يالذ  ادلغويلرياالم
غازان  يعلمناسبٌة عرضوا اسإسالم  ةيسايادة االسالم السياسا و اعادة سيحکومة  ياالوضاع للقضاء عل

ن واجبهم اطاعتو ن حتت لوائو مي الذني نوروز بإن ادلسلمريفنّبهو االم 10اهيتهم ايو باسالمو حلمايفاشرتطوا عل
کان قدُغزل من الوزارة بأمر   يبغازان الذ ن الزصلاييىذا االثناء التحق ودرالد و يف 11.حال کونو مسلماً 

فعندما اوبح  12. نوروزرياقرتاحات االمضا اعطاه نفس يو ىو ا ن الدستجرداييالد مجالدو و خّلفو يبا
ة يشّکلون غالبيّّنم ة اليرانياحلشود اال يعلّتکأ ي کون مسلما حيتي عزم ان 13رير ادلصيمرحلة تقر  غازان يف

 694اوائل شهر شعبان سنة  ىذا يف يفعل .دويمقابل ادلغول محاة و انصار با ة يفيلخانيسکان ادلملکة اال
د و يم احلموّي و کان من العلماء االوائل الىل الُسّنة نطق بکلمة التوحين ابراىيق و يف مقابل ودرالد

 14.اوبح مسلماً 

                                                 
 .55ن، ص . م.  6

تاريخ حبيب الّسري يف   خواندمري،  ؛380، ص5، ج تاريخ روضة الصفامريخواند،   ؛884، ص 2  ، جالتواريخ جامعن، . م.  7
 . 843، ص 3اخبار افراد بشر، ج 

 .388، ص 5، ص تاريخ روضة الصفا؛ مريخواند، 886، ص 2ن، ج . رشيدالدين، م.  8
. د. ق أ، بتحقيتاريخ گزيده؛ ادلستويف قزويي، محداهلل بن أيب أمحد بن نصر، 70-65، ص تاريخ مبارک غازايرشيدالدين، .  9

 .602  ، ص8339امريكبري، : عبداحلسني نوايي، طهران

 .387-386، ص 3، ج (تاريخ ووّاف)االعصار جيةاالمصار و تز  يةجتز احلضرة،  وّواف  ؛72-78 ن،. رشيدالدين، م.  10

، بتحقيق جعفر شعار، التواريخ و االنساب فةااللباب يف معر  روضةاويلفخرالدين ابوسليمان داوود تاج الدين، فخرالبناکيت، .  11
 .454، ص4، ج 8348هبمن، : طهران

 .385-384، ص 5، ج تاريخ روضة الصفامريخواند، .  12

 .447، ص 2، ج 8378نشر دانشگاىي، الطبعة االويل، : ، طهراندين و دولت در ايران عهد مغولبياي، شريين، .  13

 .79ص   ،تاريخ مبارک غازايرشيدالدين، .  14
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کن القول و ىو ديو  15اسالمو ودق اخالص غازان يف يُصّر علياهلل  ن فضليدالديرش و رغم أنّ 
ًا و معتقدًا اشّد ينّو کان بوذة مع االخذ بنظر االعتبار بإياسيللمصاحل الس بإّن اسالمو کان نيقيال اقرب إيل

ز االسالم يلتعز  اً بعد اسالموري و إن اىتّم کث 16ضاً يأن يدالديىذا رش يؤّکد عليو ( ادلدة قبل اسالمو يف)اعتقاد
زمن جلوس  و حيت (ق 656)رانيا  يفينيلخانيّن مّدة حکومة االاِ لفت النظر يشلّا  ضاً يو أ 17نيو ادلسلم

ٌف بشّدٍة بسبب يضع عنصر ادلغويلادلّدة فإّن ال ىذهِ  عامًا و يف 38استغرق  ق 694سنة  غازان  يف
 يمغول اردو )اققبج  ةىضبک مصر و اولوس جوجي يف ية و احلروب ادلستمرة مع شلالياخلالفات الداخل

ة مثل انتخاب ادللک و کذلک استطاعوا ياالمور احلکوم امکن ادلسلمون ِمن التدّخل يف او ىذا م( نيزر 
 .لخاي مسلمياالوضاع حسب الطلب بسبب انتصاهبم حلاکٍم ا واري غي  أن

ن يدالديشفإّن عبارة ر  18سالماالران و يخ ايتار  اّي حال فإّن اسالم غازان کان حدثاً ُمهّما يف يعل
و  19.د ىذا ادلعييؤ ي« ضاً يتعزّزت أامنحت ترّبت و انفصمت و   اليتنين ادلتيإّن عروة حبل الد»اهلل  فضل

اتو مرّة يا حين االسالمّي احي و إّن الدني اتّبعوه و اوبحوا مسلميني من ادلغولريمع إسالم غازان فإّن الکث
ُعوا بإسالموي و الشني من ادلسلمريثو الکيو قد مال ال ي  خر االُ   لغازان و نية ادلسلميو مع محا 20.وخ عندما مسَِ

دو يکن لباي و دلّا  م 21.ث العهد باالسالميحد ادلغويلري مور اوبحت لصاحل االمتو فأّن االيمحا يإقسامهم عل
و عندما وولت  22(ق 694القعدة  يذ)مقابلة القوات ادلتحدة فعند فراره اُِسَره قُِتَل بأمِر غازان يالقدرة عل

و عن  23(ةيحيهودة و ادلسيال)ة و الکنائسيب ادلعابد البوذيخر لخان بتيز أمر االيترب  وش غازان ايليج
ان معابد األونام و األوثان و منصب الناقوس و جياذربانطقة م لقد ُىّدمت و ُخّربت يف»ن قال يدالديرش

 24.«زيترب  دارادللک يف ما يفيب و السيالصل
ث اخرج ية حينيهة الدّ جلاحدمها من ا: نيٍة من جهتيکون ذا امهيکن ان شل غازان ة اسالميإّن امه

کانت قد انتشرت انتشاراً   ة اليتي االسالمريان و ادلذاىب الغيمن االنزواء و کذلک منع تقّدم االداسإسالم 
                                                 

 .376و  374 ،80ن، ص .م.  15
 .296و 866، 865ن، ص .م.  16

-255، ص 8380، طهران، نشرنامك، الطبعة الثانية، ، تاريخ مغول و اوايل ايّام تيمورياقبال آشتياي، عباس. ظ.  17
آ، بويل، ترمجة حسن . ، تنقيح جي5، تاريخ ايران كمربيج، ج «تاريخ دودماي و سياسي ايلخانان»آ، . ؛ بويل، جي257

 .448، ص 2ن، ج . ؛ بياي، م355، ص 5، ج 8388طهران، امريكبري، الطبعة اخلامسة، انوشو، 
بويل، ترمجة حسن انوشو، طهران، . آ. ، اجلامع جي5، تاريخ ايران كمربيج، ج «دين در عهد مغول» ، .الباساي، آ.  18

 .585، ص 5، ج8388امريكبري، الطبعة اخلامسة، 
 .78ن، ص . رشيدالدين، م.  19

؛ النظنزي، 387، ص 3، ج (تاريخ ووّاف)االعصار جيةاالمصار و تز  يةجتز احلضرة،  ؛ وّواف78-76ن، ص .م . 20
 .838-837، ص 3131التواريخ، بتحقيق پروين استخري، طهران، اساطري، الدين، منتخب معني

 .904، ص 2التواريخ، ج  ن، جامع.؛ م78ن، ص .رشيدالدين، م.  21

 .907-904، ص 2ن، ج .م.  22
 .908، ص 2ن، ج .م.  23

 .92، ص تاريخ مبارک غازاين، .م.  24
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إّن حکام و . رانياستقالل اخ يتار  دًة يفيفقد فتحت وفحًة جدة ياسياّما من اجلهة الس. يمًا يف ادلاضيعظ
من تلک  ياسيالس يهم الشرعأخذوا حقّ ي ن انية کانوا رلبور يالفة العباسران قبل سقوط اخلي انيسالط

قراقروم و لکن  ادلغول يف( قاآن)حّکامبعون تّ ياسا کانوا يعهد حکومة   يفينيلخانيکذلک فإّن اال. السلطة
25.تعّلق حبکومة قاآنيران اليًة بان اية و انکر غازان عالنيعندما اسلم غازان انقطعت ىذِه التبع

 

 عهد غازان   يع فيالتش
لم غازان انتخب ران، فعندما اسيا ًا يفيبًا رمسمذى االسالم اوبح ادلذىب الُسيمع اعادة حکومة 

ون يف ري و کان لو انصار کث ة أنصارهيو کان ىذا مذىَب غالب 26السُّنة  مذاىب اىلنيمن ب يادلذىب احلنف
لذلک فقد خالفاً . ود عصور ماقبل احتالل ادلغولي قنيد للمسلميعيفکان بإمکان ىذا احلدث أن . خراسان

فقد حاول هبذا العمل ان ة ياسياساس ادلصاحل الس ي الوضع بشکل أخر، فقبل ىذا کان اسالم غازان علريتغ
ادتو يق لو يفيکن القول فإّن غازان کان قدَعِلَم بإّن عديو  .ينيعة و باألخص ّ السادة و العلو يلفت نظر الشي

 ينفس الوقت الذ يو ذلذا فف وِ  بإرضاءىم عن نفسِ نيعامل انصار اجملموعتية أن نّ عة و السُ يالش يللحکم عل
ب اَن جيطبعاً (. ص)الرسول دي اليمن مر  وُ ظهر نفسَ ي أن يْسعي و ينيعيالش ندُ ساياختار ادلذىب الُسّي کان 

 ة يفيم مدافعون عن ادلذىب الّسي مع اعادة اخلالفة العباسن اظهروا بأّنّ يک الذيمع ادلمال عدائِوِ  ي  الننس
و باسإضافة ففي ِظّل اجراءات  . لوينيعية الشيع و محايالتش  فر نزعتو ايلريرة فقد کان ذلذا اثر کبالقاى

و  ثرا الزمان حضور مؤ ىذ ع يفيقو فقدکان للتشين واولوا طر ي الذينيعيو الش ين الطوسيالدري اخلواجو نص
سالم سإستفادة من العهد باال ثيغازان حدلتفت نظر ي  ية کيدلذىبة و اياسيو السة ين االجتماعياديجاّد يف ادل

 .(ک مصريشلال)ادلذىب الُسيّ  ي ذو ينياسيو السيع يف مقابل منافسيالدافع ادلذىيّب للتش
اً ري ّنة و منعو سإعرتاضهم فقد اخّتذ تدبيف نظر اىل السُ  ينيعيتو للشيمحا يربىن علي فلّما اراد غازان ان

و حسب ( ع)نيو احلس( ع)، احلسن(ع)يعل: مع األئمة( ص)لًة النيبيادلنام ل يف يبأنّو قدرأ ياَّدعرائعًا فقد
قًة يفإّن ىذا األّدعاء قد طُرَِح سواء کان حق 27.عةي األئمة الشنينو و بيفقد اُْبرِم عقد األخوة ب( ص)قول النيب

اّواًل اراد : ني و ىو مهم من جهتنية للمسلميم العقائدياساس التعال ية و علياسياو بسبب االغراض الس
عة ىي يو بأنَّ مؤازرتة للشوجّ ي ضًا أراد أنيًا و أيثانة، ية و النبو يأللطاف االذلاد بيأنّو مؤ  يظهر علي غازان أن

جنب األئمة ( ص)اّدعاء غازان أنّو اعرب عن مشاىدتو النيب ر بالذکر يفيمن اجلد (.ص)مطابقة لدستور النيب
أّن  و حيّت . عة و الُسنةي الشنياجملموعت يادتو علية لسياسيالس اجتاىاتو نيُ عة فهذِه التصرحات تـُبَ يالش
أنا ال أنکر احدًا و معرتف بعظمة »ّدعي يث کان يحالُسّنة   رح شعور اىلجي  توّخي من أنْ يلخان کان ياال

فأنا زُلب غاٍل  يي اوالده و بنيو الصالة و السالم قد اَبرم عقد األخوة بيت الرسول عليو لکن رأالصحابة 
 األمر يف الرجال و أويل ياسة غازان عليو لقد أثّرت س. 28«الصحابةو إاّل معاَذ اهلل أن انکر ت يألىل الب

ظهر سبب اسة و من ََثَّ ايالس ة َث اتّبع ىذهِ مذىب الُسنّ  ين فکان عليدالديتو م منهم اخلواجو رشيحاش
                                                 

، ترمجة زلمود مريآفتاب، طهران، انتشارات علمّي و فرىنگي، الطبعة تاريخ مغول در ايران؛ اشپولر، برتولد، 259اقبال، .  25
، ترمجة يعقوب آژند، طهران، نشري، تداوم و حتوّل در تاريخ ميانو ايران اس،. كي.؛ دلبنت، آن 96، ص 8380السابعة، 
 .830، ص3، ج 8358، طهران، جامعة طهران، تاريخ ادبيات در ايران؛ وفا، ذبيح اهلل، 348و  273، ص 8382

 .988، ص 2، ج التواريخ جامعرشيدالدين، .  26

 .984، ص 2، ج التواريخ جامعرشيدالدين،  .27

 .985، ص 2ن، ج . م.  28
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ا  يالرؤ  و ىکذا فأّن غازان جلأ إيل 29.(ص)ت النيبياىل ب نينو و بيثاق بيبب ادلا غازان سيذلک و ىو أن رؤ 
 ني اجملموعتنيب ّن ما اقتضاه  الزمان و التعادل النسيباِ قة ية و يف احلقينيتو الديصرفع من إعتباره و شخيکي 

ة و عيذب الشجياسات فبهذا العمل يذه السًا ألخّتاذ غازان ىذه التوّجهات و ىيعة و السنة اوبح ضرور يالش
  30.ة السُّنةيء غالبالينع استدي

 ىذهِ   يفنيعية للشياسيمنة السياذل  ايلريشيلغازان و ىذا  يالنظام احلکوم ون يفيعيو کان ىناک ش
 699)لخان عند فتح غازان لدمشق سنةي موالي حاکم ادلغول و کان ىذا من مقريب اريمنهم األم .الفرتة

 بن ني بسبب مشارکتهم يف قتل احلسينيوبََّخ الدمشقالفضائل بأنّو قد ل مفّضل بن أيبو قد نق( ق
و ىو من   يين ابوزلمد حسن بن زلمد العلوّي احلسيد فخرالديلخان السيو کذلک وّجو اال 31.(ع)يعل

و کان غازان قد شارک  32ضات عن خسائر محالت ادلغولينة لدفع التعو يىذِه ادلد کبار الساّدة يف رّي ايل
نة س الو يف ن فضليالدديادلذىب يف الوزارة مع اخلواجة رش يعيکان ش  يو الذ ين ساوجياخلواجو سعدالد

عة ينفوذ الش يظهر َمدَ ين يدالديالوزارة و مشارکتو لشخص کاخلواجو رش يعيٌّ عليالء شيستفإ 33ق 699
 .ىذِه الفرتة وٍم يفيوماً بعد ي

بة و العداء يصا عن العو کفّ قد  اکونو ي مجاعة و انصار ىذا ادلذىب  م نّ إعة فية غازان بالشيرغم عنا و
اکثر نزعة غازان ذلذا ادلذىب  ت ايلدّ رف قداَ اسات التطيان سيحببعض األ يو ىکذا فف ؛ةِ نّ جتاة اىل السُ 

ادلسجد اجلامع  وم اجلمعة يفيو بعد ادتام والة  ق 702سنة  يفف .عةيکانت بصاحل الش  و من َثَّ کثر فأ
ن مامة شخص مِ بإ رضَ ي  م يىذا العلو  نّ أة ىو دياجلر حرق جسده و کان سبب ارتکاب و اُ  يعلو  لقُتِ  ببغداد

ث يمجاعة من السادة و اقرباءه ح ي  اشتکو قد .عةِ مُ ة و ىکذا فقد اعاد والتو بعد ادتام والة اجلُ نّ اىل السُّ 
طالبوا بدمو و و معهم عظامة احملروقة و  (ع)يعل مامسإارة مرقد ايلز  غازان و کان قد ذىب ذىبوا ايل

اکثر ثوابو  يصلي يالذ قول ادلسلمون بانّ يأال: ألَ و س. مراألب غازان من ىذا القصاص شلن قتلوه فتعجّ 
 ةمّ س ىناک اُ يفل (ص)ة الرسولين اوالد و ذر و مِ ما انّ ية و السري الکثشخص بسبب والتو  لَ تِ اکثر فلماذا قُ 

 صبقصا ة و بعدىا أمرري بب عبادهتم الکثهم بسينبة يون قتل اوالد و ذر ز يجي شعب و المتبعو مذىبٍ و ال
اختالف  ن اکثر يفتمحّ ي يالشام ک اظ غازان عند خروجو إيلقيا اّدت إيلفإّن ىذه احلادثة قد 34نيع اجملرميمج

  اسو يل عةيَعِلَم بأّن السادة و علماء الشر فقداألم ىذا و بعد التفحص و اللتمّحن يف. ةيالفرق االسالم
ذلک ىو  نة و کان السبب يفيست عندىم انظمة معياذ ل ية االخر يِمن انصار ادلذاىب االسالم ىمري کغ

                                                 
 .986-985، ص 2ن، ج .م.  29

، (تا تشكيل حكومت وفويو از ورود مسلمانان بو ايران)عشري در ايران   ، تاريخ سياسي شيعيان اثيآذر، پروين تركمي.  30
 .263، ص 8383شناسي، الطبعة األويل،  قم، مؤسسو شيعو

13 .246 -245 تاريخ مغول در ايران،قل عن اشپولر، ، نُ 2/668الناور قالوون،  ايل بيربس لظاىرأخبار ادلماليک من ا. 
، 3131ارمغان، : باىتمام و تصحيح گاي لسرتنج، هترانالقلوب،  ىةنز ادلستويف قزويي، محداهلل بن أيب أمحد بن نصر، .   32

 53ص 
 .936، ص 2ن، ج .رشيدالدين، م.  33
، 8348، بتحقيق مهني مهبلي، طهران، بنگاه ترمجو و نشر كتاب، تاريخ اوجلايتوالقاشاي، ابوالقاسم عبداهلل بن زلمد، .  34

 .98-90ص 
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ىذا األثناء استغل ىذه الفروة  و يف 35.ية االخر ي و احلکومات السنينيشلانعة و تشّدد اخللفاء العباس
منها و اظهار الظلم  (ع)يو حرمان عل (ص)ة النيبيو وضح لو اباحة مسألة ووّ  لغازان ني ادلقرّبينيعياحدالش

 ينيو من ََثَّ اقتدار العباس (ص)ِت النيبيکم و عداِءىم ألىل باحل يعلة يام الء بيية استيفي و کينيعيضّد الش
فتأثّر غازان ذلذه ادلعلومات و اوبح اشّد ّحبًا الىل  36. و اضطهادىم ذلمينيعيلهم مع الشو تعام

ادة للسادة ي اکثر فأکثر َُثّ أَمَر ببناء دور السينيعيد الشييقام بتأاحلّق و  عطائهم ا يفعزم عل( ص)النيب تيب
ة و کانت ري اعًا کثيُکّل منها اراضي و ض  يز و وقف عليران و منها يف منطقة شنب ترب يع اضلاء اييف مج

م يف تعلّ شغلوا ي و ان... نين و قلقيکونوا مضطرّ يکي ال»( ن.ص)للسادة ي  نار تُعطيعوائدىا عشرة االلف د
 37.«الً و ّناراً يالعلوم ل

عة يو الش ينيادة و اختصاص عوائد االوقاف هبا و ِمن ََثّ اقتدار السادة العلو يفضالً يف بناء دور الس
ان کانت مرکزًا و کذلک عظمة شنب جيو مبا أّن اذربا.  منها يف ىذِه االماکنريانتشار عدد کث اَّدت إيل

فإجتماع السادة . ًا من السادةري ل عددًا کبيتستق نها فقد اتاحت ذلا اَ يفادة يداراحلکومة و دارالس يغازاي ا
 .أکثرعة اکثر فيالش يتعّرف الناس عل ايل يادة التابعة ذلا ادّ يدور الس ان و يفجياذربا يف

ت يشدة انتهاک حّق اىل ب يو اختالفاهتا َعِلم َمدَ ة يو عندما دتّحن غازان يف ادلذاىب اسإسالم
ة  يغة القانونياعطاء الصاعرتاف و  يعة عزم عليحّق الشو دلّا اُثبت . الُسّنة ِمن ِقَبل حّکام اىل( ص)النيب
کي   ين يف اخلطب ىو ِمن بدع العصر العباسيأن ذکر اخللفاء الراشد يلخان عليو قد اطّلع اال 38.عيللتش

 « الفسقة و الفجرةينيبالعباس ءعدم اسإقتدا» يو الّسادة و ذلذا عزم عل( ع)ينوا بو ال عليهيستخّفوا و ي
ِعر واحبوادلناوب و  ة ذُ يالقو ة يعيلخان الشيو بسبب نزعة ا 39.عةيو أئمة الش( ع)يإعادة اخلطبة باسم عل

فو ة غازان حول اعرتاين ين فعند اطالعو عليدالدية منهم رشيلخانييف احلکومة اال نياضر احل الُسّنة  کبار اىل
ماعة مذىب الُسّنة و اجل ي علنية ادلسلميقو بأّن غالبيث نّبهو ذلذه احلقيلخان، حيَمْنع ا يع عمل عليبالتش

رب مع لخان عند خروجو للحيا يل فلهذا اَوويل بعد جيىذا ادلذىب ج يسنة کانوا عل 700 و قبل حوايل
ست من يسلالفة لعقائدىم ل ياحلرب ألّن ا  يف اخلطبة بعَد يريتغ  يکون اي دوِّ إنّو من األفضل انالع

عة و کذلک االعرتاف هبم يف زمن ين من إعادة اخلطبة باسم ائمة الشيدالديو ىکذا منع رش 40الصواب
 .ةياسيغازان و قد قبل غازان  ىذه االستدالالت الس

                                                 
 .98ن، ص .م.  35

 .92-98ن، ص .م.  36

، مجعو موالنا زلمد ابرقوىي، بتحقيق و تصحيح زلمد شفيع، پنجاب، تيشنل مكاتبات رشيديرشيدالدين فضل اهلل، .  37
 .858، ص 8364/8945پريس، 

پروين استخري، طهران، ، بتحقيق التواريخ منتخبالدين،  معني؛ نطنزي، 95-94، ص تاريخ اوجلايتوالقاشاي، .  38
 .858، ص 3131اساطري،

 .95-94ن، ص . القاشاي، م.  39

 .ن. م.  40
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ة و ىو يل آخر حائز األمهيذُکرت من قبل، ىناک دل ة اليتيعيدالئل نزعة غازان الش و بإضافة ايل
دولة االسالم  ية علري  مصر للسنيو کذلک منافسة غازان سالط 41کيمالدللخان و اي انية بيالروابط العدائ

ة يللخالفة العباس ي منفصل عن النفوذ ادلعنو ريغ سواء شاء اَْم أيَب  علٍم بأّن مذىب السُّنة  يو کان غازان عل
و ( 829زلمدّي، )ينيلخانيستهدف االياوبحت اداًة القاىرة و قد ک يفيمن قبل ادلمالخالفٌة قد ُجّددت 

العا م االسالمي ضمن  يوّجو احلق الشرعّي للرئاسة عليّدعي و ي ع انيستطيبحث عن حّل کي يذلذا کان 
ع يالتش اً بصورة نزعتو ايليازان ظهرت عملة لغياسيفهذه اسإجتاىات الس .ياسيلإلسالم و استقاللو الس وظحف

نزعتو و  تاط غازان يفحياَن  ايل يلّسنة اکثر فهذا شلّا ادّ  کانوا اقّل و اينيعيو رغم أّن عدد الش. عةيو الش
 ية ىو قتل علو يالفرق و ادلذاىب اسإسالم ظهر بإّن إمعان غازان يفيث أّن قاشاي يکر ىذا من قبل حذُ قد
 ادلذاىب نيختالفات باال غازان يفبدو أّن ىناک سبب أىّم سإمعان يو  42 من اىل الّسنةنيمتعّصب يديبأ

 .س بکاٍف ما جاء بو القاشاي من سببيو ل ةياالسالم
ة الىل الُسّنة ُتصبح ياسية احلاکمة حسب العقائد السيىناک مالحظة مهّمة و ىي إّن اسإمارّة السن

واجهو يفة فکان يد حکومة غازان ِمن قبل اخللييفعدم تأ. فة نفسويدت من ِقبل اخللية اذا اُ يىذِه قانون
حلکومتو  يقد اخذ احلق الشرع ان منافسة ادللک الناور ادلملوکيفک. السنةاه من اىل يادلصاعب من قبل رعا

القاىرة و ذلک  يف( ق 678-658)ربسيلة بيفة قدانتصب بوسيو کان ىذا اّي اخلل .ةيفة اسإمسيمن اخلل
 .سإعطاءىم احلّق الشرعيّ 

 ياحلق الشرعّي حلکومتو عل بتيبية عندما َعِلَم غازان هبذا األمر خربّر موقفو و ذلک بأن ييف البدا
ک مصر مورداً ي شلالنيحلکومة سالط يعل احلق الشرعجيو يف ادلقابل ان  43االعتبار النسيباساس االوالة و 

ع اجداده کانوا من يزخان و اّن مجيغازان بسبب من اعقاب چنک ىذا األساس فإّن حکومة يو عل .للبحث
 699سنة فعندما غزا الّشام  .ب يف ىذاينصادللک الناور ذاکن ينما  م ي بالکبار اوبحت ذا طابع قانويّ 

ن قال يدالديو عن رش . مجوع الناس عن موضعو بوضوح يف ىذا األمرنيها بينة دمشق و اعلن فيق افتتح مد
خان بن  شاه غازان بن ارغون»نة و قد أجابوه ُکّلهم يقد سأل عن آبائو و اجداده من اىايل ادلدبأّن غازان 

َع غازان جواهَبم کّرَر « زخانيبن جنک يبن تولو اباقاخان  من ىو »سؤالو عن ادللک الناور فقال و بعد ان مسَِ
و ىکذا فاّن حکومتهم کانت  بوا و ُعِلم اترابويجي عوا انيستطي فلم يقال فمن أبو الف. يالوا الفأبو ناور، ق

سلطان  دِّ جلَِ  ةادلعروف سَرةاالُ د يهم عبلق استحقاقهم ذلا و کيق الصدفة العن طر يعن طر 
 44.«[زخانيجنک]نيادلسلم

قبل ي ستطع اَنْ يفانّو  م حلکومتو  يرغم مواجهتو سإزمة احلق الشرعلتفت النظر ىو أّن غازان يشلا و 
ابادوا اجداد  يف بغداد قدينيه اخللفاء العباسّن اجدادَ األّول اَ : نيلي يف القاىرة بدلينيالعباسادة اخللفاء يس

الرضخ  فة قاىرة مبعييفإن اخذ احلق الشرعي للحکومة من خل ي يف القاىرة و من جهة اُخر ينيالعباساخللفاء 
 اَّن غازان  نيّدعون باّّنم مدافعون عن اخلالفة و عن ادلذىب السّي يف حين کانوا يک مصر الذيلادة شلايلس

 .العا م اسإسالميّ  يادة عليدة معهم حول السّ يکان يف منافسة شد
                                                 

 .60-45، ص 8370الطبعة الثانية، ه، ، طهران، مؤسسة انتشارات آگا، مسايل عصر ايلخانانمرتضوي، منوچهر. ظ.  41

 .95-94ن، ص . القاشاي، م.  42
 .60-59، ص خليفو و سلطانبارتولد، .  43
 .948، ص 2التواريخ، ج  جامع.  44
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ة و رغبات غازان ي ادلعتقدات ادلذىبنيو االختالفات بو وولت ازمة احلق الشرعي للحکومة 
 ن ادلوولّي بعنوان مبعوثي ايليالد و القاضي قطب يز ين الترب يالدري ة ذروهتا عندما ارسل غازان نصياسيالس

امسو يف اخلطبة و  ذُکرَ يارسال اخلراج بان  و طلب منو اضافًة إيل 45(ق 708زلرم )ادللک الناور يف مصر
نقد اعلَمُو بأّن خراج ( ق 708األول،  يمجاد)و بعث هبا ادللک الناور لغازانيو يف جواب 46.يف ضرب النقود

منو شيء سإرسالو  يبقيو الة يحدود و ثغور البالد اسإسالم يف اجلهاد و احملافظة عليمصر و الشام دلصار 
النقود و لکن بشرط و ىو اَْن  ياَنّو موافق لضرب اسم غازان عللضرب النقود ىي  جوابوغازاَن و کانت  إيل

مع اسم « ال إلو ااّل اهلل ، زلّمد رسول اهلل»وجو و ذکر  يفة و اسم غازان علي اخللنيادلؤمنري ضرَب اسم أمي
رضخ غازان  و ىو اضافة إيل جواب ادللک الناور هبذا ادلعيفکان  47.اآلخرالوجو  يسلطان مصر عل

ضرَب امسُو جنب ي ظهر بانيفکان اقرتاح غازان . ضاً يو أيتو عليقبل افضلي أنْ بالقاىرة  يفة  العباسيلادة اخليس
ادة يبسو کذلک ُمذّکرا « ال إلو ااّل اهلل ، زلّمد رسول اهلل»فة و اسم ادللک الناور جنب عبارة ياسم اخلل

ة و ي ادلذىبنيتيفقد جعلت ىذه ادلسألة غزان اشّد تعارضًا من الناح .ادللک الناور و إنَّ غازان حتت إمرتو
 .ريهٌي الغية و ىذا بدياسيالس

ة يف القاىرة يفة االمسيمن اخلل اخذ احلق الشرعي للحکومة اج إيليو کانت يف احتياحلکومة الّسن
جَد غازانَ  لو اعتنق  د ىوالکو الذي کانيق ب 656ة يف بغداد سنة ينما انقرضت حکومة اخلالفة العباسيب

ىذا فعدم قبول  يادلذىب و عل فة سييمن خل ياخذ احلق الشرع تاج ايلحيعّي فاليلخان ادلذىب الشياال
ش يعياعتناقو ادلذىب الش يغازان سو  يکن لدي ک مصر  ميبالقاىرة و من وراءه شلال يفة العباسيادة اخلليس

طرة يو السة ياسيغازان حسب ادلصاحل الس يکن وعبًا علي فلمذلک  يو بناًء عل .علو ادلذىب الرمسيَّ جي و ان
لو و  يعيتخّذ ادلذىب الشيکّف عن ادلذىب السّي و يقبل االسالم و ين البوذّي و يرتک الدي السلطة ان يعل

، تويخ اوجلايتار ذکره القاشاّي يف کتاب ي ية و الذياالسالم بأّن امعان غازان يف ادلذاىب ستنتجَ ي کن انديذلذا 
 ادللک الناور يف نيادلبعوثجة حادثة مسجد بغداد و قتل شخص علوّي اليت وقعت بعدما ارسل يس نتيل

اليت حرّضو  اسّي و ادلذىيبيجة ما استنتجو غازان من کتاب ادللک الناور و ىو التعارض السيبل نت. مصر
دش مسألة اخذ احلق خي اَن ايل يدّ و ىذا ما ا .رضاحّل ذلذا التع صل إيلي ية کيدراسة ادلذاىب اسإسالم يعل

 ينيعيعة و الشيالش ايل ولويک مبيحلکومة شلالعدم ظهور احلق الشرعّي  و و من وراءهيفة االمسيمن اخلل الشرعي
ن يو ذکر اخللفاء الراشد« بالفاجر و الفاسق» ينية العباسيعة و تّسميو قبول اراَءىم يف باب اثبات حّق الش

 ة و هبذا السبب قبل خروجو إيليع وبغة قانونيو ذلذا اعلن استعداده العطاء التش .ريبدعة الغيف اخلطبة 
ک يو بعد اَن اّنزم غازان يف معرکتو مع ادلمال 48ة لوري ا الکثياذلدا يو اىد( ع)نيزار مرقد اسإمام احلسالّشام 

                                                 
؛ مريخواند، 397، ص 4، ج (تاريخ ووّاف)االعصار جيةاالمصار و تز  يةجتز احلضرة،  ؛ وّواف952، ص2ن، ج . م.  45

 .482-488، ص 5تاريخ روضة الصفا، ج 
 .854، ص 3، ج السري تاريخ حبيبن؛ خواندمري، .، صتاريخ روضة الصفان؛ مريخواند، . ن، ص. احلضرة، م وّواف.  46

، حتقيق عبدالقادر وبح األعشى يف كتابة اسإنشاأمحد بن علي بن أمحد الفزاري، ن؛ القلقشندّي، .احلضرة، ص وّواف.  47
؛ 483-482، ص 5ن، ج . ؛ مريخواند، م246-243، ص 7، ج 8988 ،وزارة الثقافةدارالنشر ، دمشق، زكار

 .ن.خواندمري، ص
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ع يف زمن يو ىکذا فإن التش 49.ن ماتيمقربة قزو  يفمرض عند عودتو و عل( ق 702)يف مرج الصُّّفر
و ياخحکومة  ىذا االمر يفولکّن ُحقِّق ( ق 786و  يفانتفًا يکون رمسي ان تسّي ي غازان  م حکومة

ح بو بوضوح مع يکن التصر ديعًا أْم ال؟ الية ىل کان غازان متشيو لکّن يف النها( ق 786-703)توياوجلا
 50.ّعوِ يتش  ايلرينابع تشاَّن بعض ادل

 النتائج
ة يف عصر حکومة يخيىو اعادة قراءة الوقائع التار  سعيناطُرِحت يف ىذه ادلقالة کان  ادلواضع اليت يف

ة حول مسألة النزعة يخيدة تار يو کذلک االجابة عن سؤال ُمرٍض ضمن نظرة جد( ق 703-694)غازان
 .لخاّي ادلسلمية ذلذا االيعيالش

ة و ياسيادلصاحل الس يراّي بناًء عليمن العنصر االدُه لطلب ادلساعدة يل فإّن غازان َمّد يو کما ق
. ين اسالميقبل الدلخاّي و بسبب ىذا األمر ياحلکم اال يطرة عليدون السير ين کانوا يضاً ابعاد منافسة الذيا

سواء )نيع ادلسلميمج يالتسلط عل حبذفيف معاملتو  اال خياشنالعرش  يَُث اخّتَذ حدًا وسطًا بعد جلوسو عل
و بسبب انّو اراد ان ( ص)النيبّ  دي ٱل يظهر بانُّو من مر يو ذلذا ففي نفس الوقت الذي کان ( ُسّنة عة اويش
فقد تو يّشکلون حاشيران يف ىذه الدورة و کذلک فإّّنم ية ُسّکان ايالّّنم غالبانَع من سلالفة اىل الُسنة دي

ففي ظّل ىذِه  .اليت راىا يف ادلنامِ ( ص)النيبّ عة بأّّنا بإرادة و أمر من يتو للشيا و أسند محايالرؤ  ايلتوّسل 
 .ادةيالسّ  س دوريکن ىناک سلالفٌة لتأسي فلم ينيعيع و الشية غازان للتشية و مع محاياسيالس

 يعلطرة ي مصر للسنيک و منافسة غازان لسالطية مع ادلماليىذا فإّن العالقات العدائ اضافًة ايل
د ادللک ية بيفقد ُجّددت اخلالفة العباس.ةيعياکثر و فأکثر لعقائدِه الشأت رلال نزعة يقد ى. العا م اسإسالميّ 

ق مع أّن ىذا االمر کان لو طابع شکلّي و يف  656د ىوالکو سنة يبعد سقوطها ب( ق 659)ربسيب
ة ضد ية و مذىبياسيأنّو اداة س يک و لکّنهم استغّلوه علياعطاء احلّق الشرعي حلکومة ادلمالقة ياحلق

أنّو  يفة الوقت عليظهر بأّن  احلّق الشرعّي من خليفقد استفاد ادللک الناور ىذه األداة لکي  نييلخانياسإ
کون حتت يان ٍة يو لو کان بصورة شکل ستطع غازان حيّت يو لکن  م . م ادلذىيّب و ادلعنوّي الىل الُسّنويالزع

القاىرة کانوا رىن اشارة   يفينيالعباس اواًل إّن اخللفاء: نيليفة العباسي يف القاىرة و ذلک بدليإمرة اخلل
قبل ي فلم ينيلخانياال يتهم عليک و افضليادة ادلماليقة مبعي قبول سيک و ذلذا فإّن اخللفاء يف احلقيادلمال

 و نيع ادلسلميمج ياالسالم و عل يعلادة يران کان ادعاًء للسيغازان عن ىذا األمر أّي إّن ِاسالم ادلغول يف ا
ًا إّن اخلالفة يثان .ةياسية و متطلباتو ئ اىداِفِو السي عقائد غازان ادلذىبنيٌد بياوجد خالف شدىذا اسإمر 

ادة اخللفاء يق و ىو جّد غازان و ذلذا فأّن الرضح لس 656د ىوالکو سنة ية يف بغداد قدسقطت بيالعباس
 . باشتباىهم يف اسقاط اخلالفةينيلخانيأّّنم اخالف خللفاء بغداد مبعي اقرار اال ي يف القاىرة علينيالعباس
ة  يو ىذه يف النها ية االخر يمواجهة ازمات احلقوق الشرع ة ايليلخانياال باحلکومة ؤديياألمر کان فهذا 

ة يعيع و العقائد الشيالتش فهذِه العوامل لفتت انظار غازان ايل .ک يف مصريکانت يف واحل حکام ادلمال
س فقط يتسلط لي ع انيستطي ًا يف شللکتو و حکومتو حيتيعلو قانونجيع و ان يقبل التشياوولتو بان  حيت

 . يف القاىرةيني الشکلينيک مصر و اخللفاء العباسية بل بادلنافسة مقابل شلالياسيبادلنافسة الس
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