تخ
دوفصلناهم علمی صصی

سال اول ،شماره  ، 2بهار و اتبستان  ،59صفحات 925-999

عوامل گرایش سلطان محمد الجایتو به مذهب شیعه
علیرضا کریمی

*

چکیده

واژگان کلیدی :ماول؛ ایلخانان؛ تشیع امامی؛ الجایتو.
*

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز
تاریخ دریافت26 :ف69ف5931

alireza.karimi.46@gmail.com
تاریخ پذیر 53:ف67ف5931

000
000
00
0
در
دورهبرابر
بررسی عسیره
راهبردی
اعتقادی
گرایشمامام
صاد
مسلمانان
تقسيم7
عواملتأملي
در
ماهيت
نگاري
پژوهي
سيره
تاریخ
باني
اي
زندگاني
رویکردها و
انحرافات ائمه
وامل
گرایش
سلطان
محمد
الجایتو بهبه
ماهب
شیعه
سلطان
محمد
مذهب
الجایتو
شيعه

سلطان محمد الجایتو نخستین ایلخان ماول بود که رسماً مذهب شیعه امامی اختیار کرد .ایان
حادثه در تاریخ ایران چنان اهمیتی دارد که میتاوان آن را از جواناب مختلاف باه آن را ماورد
بررسی ق رار داد .دراین مقاله تال برآن است که عمدتاً به دالیل گرایش وی به ماذهب شایعه
بپردازیم و آنچه را منابع مختلف در این خصوص آوردهاند ،مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم .از
میان عللی که یک به یک بررسی میگردند ،یک علت از همه قاویتار باه نرار مایرساد و آن
نقشی است که علمای شیعه در این زمینه ایفا نمودند .در میان علمای شیعه ،تأثیر عالماهحلای
بر ایلخانان ،بسیار جدی است؛ عالمی بزرگ که نمایتاوان نقاش او را تنهاا باه تشایع الجاایتو
محدود نمود ،بلکه جریان تشیع امامی نیز به کمک این عالم برجسته بسیار تقویت گردید.
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مقدمه
حمله ماوالن به ایران اگرچه ابتدا خساراتی فراوان به باار آورد ،ولای در اداماه تأسایس
سلسلهی ایلخانی در ایران توسط هالکو ،تحوالت مهم و مثبت بسایاری در عرصاههاای
اقتصادی ،علمی ،هنری ،اجتماعی ،سیاسی و دینی به همراه داشات ،از جملاه اساتقالل
سیاسی کامل ایران ،افازایش تناوع محصاوالت کشااورزی و صانعتی در اثار ارتباا باا
تمدنهای دیگر نریر تمدن چین ،تحول در عرصه مالیاتها ،رونق تاریخنگاری باه زباان
فارسی ،رواج آزادیهای اجتماعی و دینی و غیره .یکای از مهامتارین تاأثیرات تأسایس
سلسلهی ایلخانی ،پیدایش فاای مطلوب و مساعد برای گستر

ماذهب تشایع دوازده

امامی بود .سقو دستگاه خالفت عباسی توسط هالکو و از بینرفتن سلطهی سیاسای و
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دینی اهلسنت با اضمحالل خالفت ،فاای باز دینی مطلوبی را ایجاد کارد کاه شایعیان
توانستند از این فاا برای گستر

مذهب تشیع ،نهایت استفاده را ببرناد .هالکاو مَقادم

خواجهنصیرالدینطوسی را که شیعهی امامی بود ،در درباار خاود گرامای داشات و او را
متولّی امور اوقاف کشور و مشاور مخصوص خود نمود .هالکو که شایعیان را بارای خاود
خطرناک نمیدید به در خواست علمای شیعهی حلّه ،شهرهای شیعه نشین و دستههای
شیعه را مصون از تهدید عوامل حکومت اعالن کرد .این جایگاه محترم و مقّرب شایعیان
در عرصهی سیاسی و اجتماعی در دورهی سایر ایلخانان همچنان ادامه یافت تاا ایانکاه
سرانجام در زمان الجایتو ،هشتمین ایلخان ماول ،ماذهب شایعهی اماامی از ساوی وی
پذیرفته شد و به عنوان مذهب رسمی ایران اعالم گشت.
این اتفا یکی از وقایع بی مانند تاریخ ایاران تاا آن زماان باود و پاس از آن نیاز حادود
دویست سال طول کشید تا دوباره تاریخ ایران شاهد اتفاقی مشابه گردد .بررسی دالیل و
چگونگی وقوع این رخداد ،هدف نویسندهی این مقاله است .البته هر رویداد مهمی ،علل
فراوان دور و نزدیکی دارد که شاید امکان بررسی هماهی آن هاا فاراهم نباشاد .در ایان
مورد ،مشکل بررسی علل به مراتب پیچیدهتر است؛ زیرا بررسای عوامال روانشاناختی و

درونی آن برای محقّق تا اندازهای زیاد امکان ناپاذیر اسات .باا ایان حاال برخای عوامال
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و امنیتی این رویداد مهم قابل استخراج و استنبا است.
در این تحقیق چگونگی گرایش الجایتو به مذهب شیعه و همچنین مناسبات الجاایتو باا
اقشار مختلف شیعیان مورد توجه قرار گرفته است .رفتار الجایتو با پیروان دیگر ماذاهب
اسالم نیز در فهم بهتر موضوع ،مؤثر است .متأسفانه تاکنون کاری مساتقل در خصاوص

علل گرایش سلطان محمد الجایتو انجام نشده است ،اما در برخای مناابع مانناد تااریخ
الجایتو نوشتهی قاشانی به یکی از علل گرویدن الجایتو به تشیع اشااره شاده اسات کاه
البته آن هم قابل نقد است .از سوی دیگر در مآخاذ و آثاار تحقیقااتی کاه در رابطاه باا
ایلخانان نوشته شدهاند ،غالباً هنگام پرداختن به تاریخ حکومت الجایتو ،گااه باه صاورت
بسیار ناقص و گذرا به علت تشیع وی گریزی زده شده است ،اماا متأسافانه ایان ماوارد
فاقد جامعیت الزم هستند.
 .1تشیع الجایتو و نتای آن
الجایتو( ) 756- 769برادر غازان ،بنابر وصیت وی به قدرت رساید .الجاایتو یاا سالطان
محمد خدابنده پس از جلوس ،شهر سلطانیه را که تأسایس آن از زماان ارغاون پادر
آغاز شده بود ،به پایتختی خود برگزید .او ابتدا حنفی مذهب بود ،اما بعداً مذهب شافعی
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را اختیااار کاارد و پااس از جلااوس باار تخاات ایلخااانی ،مااذهب شاایعه را برگزیااد.
در امور حکومتی و اجرایی داخل شدند .خدابنده ،به فکر لشکرکشی باه شاام افتااد ،اماا
سپاه وی در رماان( )759شکست سختی را متحمل شد(.آیتی )283 :5972 ،خدابناده
در رماان( )756بر اثر یک بیماری سخت دیده از جهان فرو بست.
در زمان الجاتیو شیعیان بیش از هر دورهی دیگر آزادی عمل به دست آوردناد ،زیارا وی
مدتی پس از جلوس بر کُرسی ایلخانی ،مذهب خود را از تسنن باه تشایع تاییار داد .از
این رو تراهرات شیعی وی حتی بسیار بیشتر از غازان شد .او پس از جلوس ،سعدالادین

در
دورهبرابر
بررسی عسیره
راهبردی
اعتقادی
گرایشمامام
صاد
مسلمانان
تقسيم7
عواملتأملي
در
ماهيت
نگاري
پژوهي
سيره
تاریخ
باني
اي
زندگاني
رویکردها و
انحرافات ائمه
وامل
گرایش
سلطان
محمد
الجایتو بهبه
ماهب
شیعه
سلطان
محمد
مذهب
الجایتو
شيعه

(قاشانی )538 :5948 ،در این دوره بود که شیعیان به طور روز افزون و بیش از گذشاته
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ساوجیِ شیعی را ،در منصب وزارت داد .وی در سال( )763رسماً به شیعه گروید و از آن
پس در جانب داری از این مذهب بسیار سااعی باود .الجاایتو پاس از گارایش باه شایعه
دستور داد تا نام خلفا را از خطبهی نماز جمعه حذف و اسامی اماماان معصاوم شایعه را
جایگزین آن نمایند(.قاشانی )566 :5948 ،همچنین به دساتور او ناام خلفاای ثالثاه از
مسکوکات حذف و نام امامان شیعه را ضرب کردند(.میرخواند1 :5993 ،ف)426
مؤذنان مأمور شدند که اذان را در مؤذنهها به سبک شیعیان بخوانناد و هامچاون آنهاا
«حی علی خیر العمل» را در اذان بیاورند(.قاشانی )566 :5948 ،الجاتیو دستور تأسایس
مدارسی را داد که در آن علمای شیعه گرد آمده و باه انتشاار داناش شایعه پرداختناد.
سلطان ،همچنین از امرای خود خواست تا به مذهب شیعه درآیند که در نتیجه بسیاری
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از آنها به مذهب شیعه گرویدند(.قاشانی )566 :5948 ،الجایتو همچنین باا حمایات از
علما و مبلاان مذهب شیعه ،دست آن ها را در تبلیغ شیعه میان مردم عادی جامعاه بااز
گذاشت .شیخ حسن کاشی از متکلماین و ماداحان شایعه باا سالطان محماد خدابناده
مناسبات حسنه داشت .او کتابی به نام تاریخ محمدی یا تاریخ رشایدی نگاشات و آن را
به سلطان محمد خدابنده تقدیم داشت .وی با اساتفاده از ایان رواباط ،نقشای مهام در
گستر

مذهب شیعه ایفا کرد .نقش او در گستر

این مذهب میان مردم باه انادازهای

بود که افندی او را مبدع تشیع در دورهی الجایتو قلمداد میکند ،زیرا ابیاات و اشاعار او در
مدح امامان شیعه سرشار از احساس ،منطق و نرم است(.ر.ک :کاشی)5977:
 .2عوامل تمایل الجایتو به تشیع امامی
علمای شیعه با شرکت در مجالس مناظره و مباحثه میکوشیدند تا حقیقت مذهب خود
را به طور استداللی تبیین نموده و ضمن دفاع از آن ،نرر سلطان یا ایلخانان را به خاود و
مذهب خود جلب نمایند .به طورحتم وقتی نرر ایلخانان یا ساالطین باه ماذهب شایعه
جلب میشد ،گذشته از اینکه شیعیان از فرصتها و امنیتی بیشتر برخوردار مایشادند،
علمای شیعه نیز محل توجه حاکمیت قرار میگرفتند .ساالهاا حااور عالماه حلّای در

جوار دربار الجاتیو نیز در همین راستا بود .او در واقاع مشااور دینای و ماذهبی ایلخاان
محسوب میشد و به عنوان یکی از ارکان جلسات مناظره شناخته میشد.
برخی از محققین معاصر معتقد هستند تشیع الجایتو ،تشیعی عمیاق و اساتداللی باوده
است .از این رو از نرر ایشان ادعای بازگشت الجایتو از مذهب شایعه نمایتواناد صاحت
داشته باشد؛ زیرانشانههای مکرّرِ گزار

شده از حمایتهایش نسبت به شیعه و شیعیان

طی اواخر حیات سیاسی او ،خالف این ادعا را ثابت مایکناد .بارای مثاال حمایات او از
حاکمان علوی مکه که شیعهی امامی بودناد ،طای ساالهاای( ،)756- 751هامچناین
مصادف شدن ورود سلطان ولد ،پسر موالنا جالل الدین رومی سنی به سالطانیه -کاه از
طرف پدر برای منصرف کردن الجایتو از تشیع مأموریت یافته باود -باا حادثاهی مارگ
الجایتو و باالخره حاور عالمه حلی در دربار الجاایتو تاا ساال( )759بار خاالف ادعاای
انصراف الجایتو از تشیع گواهی میدهند(.اشمیتکه )42 :5978 ،در مقابلِ مورخی چاون
قاشانی که بازگشت سلطان از تشیع را به وضوح بیان داشته ،ابن کثیر معتقد اسات کاه
الجایتو تا هنگام مرگ بر مذهب شیعه باقی بود ... «:ولم یزل علی هذا المذهب  ...الی ان
مات فی هذه السنه(( ».)756ابن کثیر54 :5467 ،ف )73خاانم بیاانی نیاز معتقاد اسات
ایلخانان مسلمان نه تنها به مذهب خود ایمان قلبی داشته بلکه مایکوشایدند« فقیهای
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تمام عیار گردند و در مبادی شرع آنچنان صااحبنرار شاوند کاه بتوانناد در جلساات

5

مباحثه و مناظره بر روحانیون پیشی گیرند و از این طریق توانایی رویارویی باا ایشاان را
عالمه حلّی و فخر المحققّین ،در دربار حاور داشتند .حاور خواجه سعد الدین ساوجی
در مقام وزیر نیز بیتردید پای تعدادی بیشتر از علمای را به دساتگاه ایلخاانی گشاود و
امکان برخورداری و استفاده هر چه بیشتر الجایتو از دانش شیعی را فراهم نمود.
برخی تشیع ایلخان را به مسألهای خانوادگی و شخصی منتسب کردهاند .ایشاان معتقاد
هستند سلطان یکی از همسران محبوب خود را از روی عصبانیت سه طالقه کارده باود،
ولی بعد از مدتی پشیمان شده و قصد رجوع کرد .اما علمای سانی گفتناد ایان ممکان
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بیابند( ».بیانی2 :5975 ،ف )153در زمان الجاتیو تعدادی زیاد از علمای شایعه ،از جملاه
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نیست و تنها راه رجوع ،وجود یک محلّل است .از آنجا که سلطان حاضر به پذیر

این

امر نبود ،دنبال راه مشروع قابل قبولی میگشت تا اینکه ابنمطهر حلی (عالماه) اظهاار
داشت طالقی که سلطان انجام داده شرعی نبوده چرا که این مهام در حااور دو شااهد
عادل واقع نشده است .الجایتو نیز این نرر و راه حل را ماتنم شمرد و به خواستهی خود
رسید و به همین دلیل مذهب شیعه را اختیار کرد( .موسوی خوانسااری2: 5932،ف)571
اما اشمیتکه ضمن اینکه نقش عالمه را در تشیع الجایتو مؤثرتر معرفی مایکناد عامال
فو الذکر را بیاعتبار میداند(.اشمیتکه)98 :5978 ،
عدهای برآنند تشیع الجایتو از روی مصلحتاندیشی سیاسی و یا تاأمین مناافع شخصای
بوده است .قاشانی دلیل تشایع ایلخاان را وجاهات و اهمیات وراثات در ماذهب شایعه
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دانسته است(.قاشانی )33 :5948 ،هر چند باید توجه داشت که در ماذهب اهال سانّت
نیز وراثت یکی از اشکال موجه انتقال خالفت بوده است .باه گفتاهی ایان ماورخ ،امیار
طرمتاز این ایده را به ذهن ایلخان انداخت و چون سلطان باه سالطنت ماوروثی اعتقااد
داشت ،مذهب شیعه را پذیرفت(.قاشانی )33 :5948 ،از نرر ایان عاده ،دلیال تمایال و
گرایش ایلخانان از جمله سلطان الجایتو به تشیع ،سازگاری این مذهب از برخای جهاات
با باورهای سنتی ماوالن باوده اسات .ایشاان ارتباا َنسَابی اماماان معصاوم شایعه باا
پیامبر

را عامل گرایش ایلخانان معرفی کردهاند .ابن بطوطه درعلل گرایش الجاتیو به

شیعه نوشته است«:این فقیه(عالمه حلّی) مذهب تشایع را باه نرار پادشااه جلاوه داد و
حکایت احوال صحابه و مااجرای خالفات را باا او در میاان آورد و گفات ُعمَار و اباوبکر
وزیران پیامبر بودند ،در صورتی که علی داماد و پسر عم او بود و بنابر قاعده میبایسات
میراث خالفت هم به او برسد و برای تقرب ذهنی پادشاه مثال از خاود آورد کاه سالطنت از
اجداد و اقارب خویش به ارث برده است .سلطان که هنوز تحت تأثیر رسوم مألوف ماول باود
و به قواعد دین اسالم آشنایی زیادی پیدا نکرده بود ،تسلیم ایان اساتدالل شاد و فرماان داد
که مردم را در همه جا وادار به قبول مذهب تشیع کنند(».ابن بطوطه5 :5913 ،ف )536البتاه

نباید از نرر دور داشت که ابن بطوطه با تشیع امام موافق نباود و ایان ناوع علاتیاابی بارای
تشیع الجایتو ،جای تأمل دارد.
همچنین وقوع رؤیای صادقه بر الجایتو ،به هنگام زیارت ضریح حارت علی

را نیاز از

عوامل گرایش و عشق الجایتو به تشیع تلقی کردهاند(.قاشانی)88 :5948 ،
برخی دیگر ،ارتبا مکرر و فراوان الجایتو باا شایعیان را در گارایش او باه شایعه ماؤثر
دانستهاند .برای مثال گفتهاند الجاتیو در جریان فتح گیالن و اقامت در سلطانیه به دلیل
ارتبا بیشتر با شیعیان گیالن به تشیع گروید(.بیانی2 :5975 ،ف)471
بر اساس دیدگاهی دیگر ،علت تشیع الجایتو را بایستی از یک طرف در منازعاات مخفای
و غیر رسمی دروندرباری بین ایلخاناان و از ساوی دیگار عناصار و کاانونهاای قادرت
درباری که حامیان فِرَ مختلف اهل سنت به ویژه شافعیها و حنفیها بودناد ،جساتجو
کرد .بر این اساس ،منازعات مزبور ممکن است موجب روی آوردن ایلخانان به استفاده از
شیعیان برای تعدیل نفوذ و قدرت فراوان آنها در دربار و دیوان شده باشد .در اینزماان
که در دربار ایلخان رقابتی شدید میاان شاافعیهاا و حنفایهاا وجاود داشات ،خواجاه
رشیدالدین میکوشید تا ایلخان را به مذهب شافعی معتقاد نماید(.قاشاانی)36 :5948 ،
شاید درگیری سخت حنفیها و شافعیها در رقابت و نزاع با یکدیگر ،به شیعیان فرصات
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خودنمایی بیشتردردربار ایلخان داد .این مشاجرات و درگیریهاا کاه گااه صاورتی تناد و

7

بیادبانهای می گرفت ،سلطان را کاه از مسایحیت باه اساالم گرویاده باود ،خساته و ماردد
ایلخان را پیدا کنند و مذهب شیعه را به عنوان جایگزینی مناسب باه او معرفای نمایناد .در
این زمان الجایتو به عرا سفر نمود و در آنجا علمای برجسته شیعه مانناد عالماه حلّای و
خواجه اصیلالدین بن خواجه نصیرالدین طوسی توانساتند ایلخاان را باه شایعه متمایال و
معتقد نمایند(.قاشانی36 :5948 ،و  )566-33این مهم به ویاژه در اوایال دورهی الجاایتو
یعنی از زمانی که خواجه رشید الدینِ سُنّی در کنار یک وزیار شایعی دیگار نااگزیر باه
انجام تکالیف وزارتی بود ،بیشتر مشهود اسات .بناابراین ،ایلخاناان باا جاایگزین کاردن
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نموده بود .این نکته باعث شد که شیعیان و علماای مطارح شایعه ،فرصات اثرگاذاری روی
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شیعیان در دیوان و درگاه میکوشیدند تا قدرت و اعتبار خود را همچناان حفاظ کنناد.
کامل مصطفی نیز علات روی آوردن الجاایتو باه ماذهب شایعه و شایعیان را منازعاات
دروندرباری معرفی کرده است ،اما بر خالف دیدگاه پیشین ،از نرر او ،الجایتو نبود که
روی صفحهی شطرنجِ قدرت از مهرهی تشیع به نفع خود بهره مایبارد ،بلکاه وزیاران و
دیوانیان قدرتمند به منرورِ راندن رقیب ،با اغفاال الجاایتو از ایان مهاره باه نفاع خاود
استفاده میکردند .از نرر این محقق ،رشیدالدین بارای غلباه بار حنفیاان ،نراامالادین
عبدالملک شافعی را به دربار آورده و به ایلخان الجایتو معرفی نمودند .نرامالدین نیاز در
مناظرات توانست حنفیان را شکست داده و توجه الجایتو را به خود جلب نماید .بنابراین
رشیدالدین توانست حکم قاضیالقااتی را برای او از ایلخان بگیرد .سعدالدین وزیر که با
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رشیدالدین رقیب بود برای منزوی کردن او ،تاجالدین آوجی شیعی را به ایلخان معرفای
کرد .او در سال( )763طی یک مناظره نرامالدین را شکسات داد و باه تباع آن ،قادرت
رشیدالدین را به خطر انداخت .رشیدالدین نیز در سال ( )755با ترتیب دادن توطئاهای،
سعدالدین وزیر را به قتل رساانید و ساپس زمیناهی قتال تااجالادین آوجای را فاراهم
آورد(.شیبی )78-73 :5981 ،محققی دیگر که موافق این دیادگاه اسات ،مادعی اسات؛
رشیدالدین پس از آنکه باعث قتل سعدالدین وزیر و تاجالدین آوجی گردید باه منراور
«زدودن رناااگ تعصاااب ماااذهبی از ایااان واقعاااه» عالماااه حلااای را باااه درباااار
فراخواند(.اشمیتکه )96:5976،به نرر نگارنده این ادعا در ماورد رشایدالدین نمایتواناد
صحیح باشد ،زیرا اوالً؛ عالمه حلی قبل ازسال 763هجری قمری به ایران آمده باود و در
گرایش الجایتو به تشیع مؤثر بود(.اشمیتکه )98:5976،در حالی کاه قتال ساعدالدین و
تاجالدین به بعد از( )755رخ داد ،ثانیااً؛ رشایدالدین فاردی دانشامند و متعاادل باود و
مناسبات خوبی با بسیاری از چهرههای شیعی اعم از دیاوانی و روحاانی داشات ،اماا در
صورت صحت ادعای فو الذکر باید این واقعیت را بپذیریم کاه رشایدالدین از هار اثار و
عنصر شیعی متوهم و بیزار باشد و آنها را به حریم قدرت نزدیک ننماید.

از ابتدای آغاز حکومت ایلخانان در ایران ،آنها چه مسلمان و چه غیر مسلمان ،غالباً بناا
به دالیلی از تشیع حمایت کردند .حمایت ایلخانان غیر مسالمان از تشایع شااید دالیال
صرفاً سیاسی– امنیتی داشته باشد و مقولهی ایمان و عقیده در آن مطرح نباشد .اماا در
مورد ایلخانان مسلمان این تردید بسیار کمتر است .این مهم بهویاژه از رفتاار ایلخاناانی
چون غازان و الجایتو بیش از سایرین قابل استنبا است .چنانچه بخواهیم نماوداری از
حمایت های ایلخانان از تشیع و در نتیجه رشد و گستر

و تقویت آن ترسیم نماییم باه

یقین باالترین نقطهی دامنهی نمودار فرضی ما زمان الجایتو را نشان خواهد داد.
 .3نقش علمای شیعه در گرایش الجایتو به تشیع
در ادوار مورد بحث سه گروه بسیار مؤثّر شیعی یعنی علماا  ،دیوانیاان و ساادات بیشاتر
مورد حمایت قرار گرفتند .بین ایان عناصار ارتبااطی تنگااتنگی وجاود داشات و آنهاا
یکدیگر را پشتیبانی میکردند .برای مثال در زماان الجاایتو ،رجاال شایعی چاون امیار
طرمتاز ،خواجه سعدالدین آوجی و سید تاجالدین آوی از حامیان علماا و فقهاای شایعه
محسوب میشدند .حاور عالم برجستهای چون عالمه حلی به واسطهی ایناان در درباار
الجایتو بیش از هر دورهی دیگر جلب توجه میکند .این حمایتها از علما و آثار آنهاا و
کانونهای علم باعث شد علومی که حاصل نسلها مرارت و تال

عالمان جهاان اساالم
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بود از نابودی نجات یافته و به ویژه در مدارس و کانونهای علمای شایعی گاردآوری شاده و
فخرالمحققین (فرزند عالمه حلی) و شهید اول( )736-724و بسیاری دیگر در زمارهی ایان
علما هستند .هریک از ایشان شااگردان و آثااری کام مانناد را باه جامعاهی علمای دنیاای
اسالم ارائاه دادناد .تنهاا در حاوزهی حلاه تعادادی بایشامار از دانشامندان و عالماان در
رشتههای فقه ،اصول ،کالم ،فلسفه ،نجوم ،رجال ،منطق ،ادبیات ،تفسایر ،ریاضای ،هندساه،
شعر و عرو

و طب تربیت شادند کاه هرکادام از آنهاا باه نوباهی خاود صااحب آثاار و

شاااگردان کاام مانناادی گردیدند(.شااریعتی76 -75 :5986 ،؛ ر.ک :فخاارالمحققین)5978،

در
دورهبرابر
بررسی عسیره
راهبردی
اعتقادی
گرایشمامام
صاد
مسلمانان
تقسيم7
عواملتأملي
در
ماهيت
نگاري
پژوهي
سيره
تاریخ
باني
اي
زندگاني
رویکردها و
انحرافات ائمه
وامل
گرایش
سلطان
محمد
الجایتو بهبه
ماهب
شیعه
سلطان
محمد
مذهب
الجایتو
شيعه

پویایی بیشتر یابند .علمای بزرگی چون محقق حلی( ،)676-662عالماه حلای( )726-648و
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این دستاوردها فقط در سایهی نزدیکی علمای شیعه به قدرت و حاکمیت ماول و اتخااذ
موضع مثبت و خو بینانه نسبت به آن حاصل شده بود .علمای شیعه ناه تنهاا از وزرا و
دیوانیان شیعه یا حامی شیعیان در مقدمهی آثار تألیفی خود به نیکی یاد میکردند بلکه
ایلخانان ،به ویژه الجایتو ،را با عبارتی تأثیر برانگیز یاد نمودهاند .عالمه حلی در مقدماهی
چندین اثر خود از الجایتو و وزیر او به گونهای خاص و ستایش برانگیز سخن گفته است.
او در یکی از آثار

توصیفات و تمجیدات فراوان دربارهی رشیدالدین فالاهلل ارائاه داده

است(.عالمه حلی53 :5912 ،ف  )556-557و اثر دیگر

را به نام سعدالدین وزیرِ الجاایتو نماوده

و آن را رسالةی السعدية نامیده است(.عالمه حلی :5456 ،مقدمه)
به جز عالمه ،علمای شیعی دیگری نیز بودند که در مقدمهی آثارشان الجایتو را ستودند.
011
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یکی از ایشان عالمی است مشهور به ابن معمار که در مقدمهی کتاب شیعی خود به ناام
مسمارالعقیده دربارهی الجایتو چنین گفته است « .عهد دولت میمون و روزگار هماایون
شاهزاده و پادشاه جهان ،خادایگان ساالطین زماین و زماان ،دارای جهانیاان ،پیشاوای
خسروان ،شاه مسلمانان ،سایهی رحمت رحمان ،آفتاب آسمان امان ایماان ،فاروغ ارو
چنگیز خان غیاثالدنیا و الدین.
جهانش به کام و فلک یار باد

جهان آفرینش نگهدار باد»

(جعفریان5974 ،الف2 :ف)787
در زمان الجایتو ،سید تاجالدین آوجی عالم معتبر آن عصر و خواجاه اصایلالادین طوسای
پسر خواجه نصیر از جمله علمای شیعه بودند که در تاییر مذهب الجایتو باه شایعه ماؤثر
واقع شدند(.قاشانی )33 :5948 ،هر فرد شیعی و یا عاالم شایعی کاه باه درباار مااول راه
مییافت ،شیعیان دیگر را نیز به دربار معرفی میکرد و این سلسله از همان زماان هالکاو و
مشاور شیعی ایشان یعنی خواجه نصیرالدین طوسی آغاز شد و هامچناان تاا پایاان عصار
ایلخانی ادامه داشت .برای مثال در همین زمان الجایتو ،سید تاجالادین آوجای شایعی کاه
نقشی مؤثر در تاییر مذهب ایلخان داشت ،خود پیشتر توسط سعدالادین محماد سااوجی
شیعی به دربار الجایتو راه یافته بود(.حافظ ابرو )16 :5957 ،یکی از عالمان متکلم و شااعر

شیعه مذهب به نام شیخ حسن کاشی که نقشای ماؤثر در تبلیاغ شایعه داشات ،روابطای
خوب با الجایتو و وزیر او رشیدالدین فالاهلل داشت و برای هر یک جداگانه مادایحی 516
بیتی سروده است و کتاب شعر خود را که در مدح ائمهی معصومین

است یاک جاا باه

نام محمد الجایتو و در جای دیگر به نام رشیدالدین کرده است.
در زمان الجایتو هنگامی که دستور خطبه و ضارب مساکوکات شایعی صاادر شاد ،ماردم
اصفهان مقاومت کردند و قاضی نرامالدین ابواسحا معروف به مزهد ،رهباری آنهاا را باه
عهده داشت .متکلمی شیعی به نام تاجالدین عبداهلل بن معمار بادادی باه اصافهان آماد و
برای تقویت موضع شیعیان در مقابل سنیان ،رسـالةی مسمارالعقیدة را در اثباات حقانیات
عقاید شیعی تألیف کرد(.جعفریان2 :5971 ،ف )633از آنجا که اصل کتاب به زباان عربای
بود ،مردم عادی نمیتوانستند از آن استفاده نمایند و چنانکه مترجم کتاب اشاره میکناد:
«جماعت بزرگان و دوستان همه از آن سؤاالت منتفع نمیگشتند به اتفا اشاره کردند که
سؤاالت(سؤاالتی که بین ابن معمار و قاضی نراام الادین اصافهانی قاضای القااات سانی
مذهب اصفهان در اثبات شیعه و رد مذهب سانی رد و بادل شاده باود) را باه پارسای در
میانهی رساله جمع کرده و آن بحثها را پاک و منقح کارده ثبات گردانیاده و اگار جاایی
روشنتر وجهی از آیات و امثال دیگر سخنان که به فهم نزدیک باشد یا باه جاواب مجادد
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مؤکّد باید کرد؛ این بنده بدان مشاول شدم تا فایدهی آن سؤاالت به خاص و عام برسد و هار

0

انشااا اهلل باار خواهناادگان و خوانناادگان پوشاایده نمانااد(».جعفریااان2 :5974 ،ف)787-788
مترجم در جاایی دیگاری در ماورد دلیال ناامگاذاری آن باه مس مارالعقیدة ماینویساد
« نام این رسالة مسمارالعقیدة است .یعنی چون آدمی به حقیقت عباارت از اعتقااد اسات،
اگر عزیزی این را فهم کند و جوابهای آن را بداند من بعد مسمار بر در عقیده بنادد و باه
توفیق اهلل هیچ عقیدهی دیگر را غیار از ایان در دل نگاذارد(».جعفریاان2 :5974 ،ف)788
پس از این واقعه روند نفوذ شیعیان در دربار الجایتو پیوسته فزونای گرفات .عالماه حلای،

در
دورهبرابر
بررسی عسیره
راهبردی
اعتقادی
گرایشمامام
صاد
مسلمانان
تقسيم7
عواملتأملي
در
ماهيت
نگاري
پژوهي
سيره
تاریخ
باني
اي
زندگاني
رویکردها و
انحرافات ائمه
وامل
گرایش
سلطان
محمد
الجایتو بهبه
ماهب
شیعه
سلطان
محمد
مذهب
الجایتو
شيعه

که را بحثی و سخنی روی نماید و جوابی تواند گفت یا نوشت ،آسان باشاد و حقیقات احاوال

سال اول /شماره دوم /بهار وتابستان  /1395صفحات 129 -111

مالحسن کاشی و سید تاجالدین آوجی هر یک به نحوی در نزد ایلخان مقارب گردیدناد و
در بسیاری موارد مورد مشورت او قرار گرفتند .امیر طرمتاز و خواجه ساعدالدین وزیار نیاز
عمالً و رسماً به عنوان شیعه ،صاحب مسائولیت و مادیریت در دساتگاه حکاومتی ایلخاان
بودند.
 .5-9نقش محوری عالمه حلی در تشیع الجایتو
عالمه حلی در اغلب عوامل ذکر شده برای تشیع الجایتو ،نقاش محاوری دارد .در ایانکاه
میزان تأثیر عالمهحلی در گرایش سلطان به شیعه نمیتوان دقیقاً سخن گفت .در ایانجاا
الزم است نقل قولی را که دالّ بر نقش محوری عالمه در گرایش الجایتو به ماذهب شایعه
است بیاوریم .اگرچه این قول بیشتر به داستان مینماید ،ولی آوردن آن در اینجا خاالی از
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فایده نیست «.الجایتو نامهای به حارت عالمه نوشت و کسی را به احاار وی بارگماشات.
حکمای حاضر دربار گفتند که سلطان را سزاوار نباشاد کاه از پای ماردی رافاای خفیاف
العقل باطل المذهب ،کسی از بستگان خود را بگمارد سلطان گفت تا حاضر باشاد و ببیانم
که چه خواهد شد .شاه بعد از ورود عالمه انجمنای از علماای ماذاهب اربعاه تشاکیل داد،
عالمه نیز در آن انجمن حاضر شد و در موقع ورود کفشها را در بال کرده و بعد از ساالم،
نزد خود سلطان که خالی بود ،نشست .حاضرین تحمل نکرده و به عر

سلطان رساانیدند

این است که گفتیم رافایها ضعیفالعقل هستند .سالطان گفات سابب آن را از خاود
استفسار کنید .پس به عالمه گفتند چرا به سالطان ساجده نکارده و تارک ادب نماودی؟
گفت که حارت رسول اهلل

سلطانالسالطین بود ،باز هم مردم سالمش میدادناد و در

آیهی شریفه نیز هست «:فاذا دخلتم فسلّموا علای انفساکم تحیاه مان عناداهلل مبارکاه» و
عالوه در میان ما و شما خالفی نیست در اینکه سجده مخصوص ذات اقدس الهی باوده و
بهجز خدای تعالی ساجده کاردن روا نباشاد .گفتناد چارا نازد سالطان نشساتی و حاریم
نگذاشتی که الزمهی ادب و حفظ مقام سلطانی است؟ عالماه گفات :چاون غیار از آنجاا
جای خالی دیگری نبود و حدیث نبوی است که در حین ورود مجلس هار جاا کاه خاالی
شد ،بنشین .گفتند که نعلین چه ارزشی داشت که آن را به مجلس سالطان آوردی و ایان

کار زشت مناسب هیچ عاقلی نیست .گفت ترسیدم که حنفی مذهبها کفش مارا بدزدناد،
چنانکه رئیس ایشان کفش حارت رسول اهلل

را دزدید .حنفیها معتر

شدند که ابوحنیفاه

در زمان آن حارت وجود نداشته و مدتها بعد از وفات آن حارت تولد یافته است .عالماه گفات
فراموشم شد گویا دزد کفش آن حارت ،شافعی باوده ،پاس شاافعی ماذهبهاا باههماان رو
اعترا

کردند و بدین ترتیب عالمه از طریق تراهر به نسیان ،رؤسای هر چهار فرقه سنی را یکای

پس از دیگری متهم به ربودن کفش پیامبر

نمود و موجب اعترا

پیاروان آنهاا شاد .عالماه

سپس رو به سلطان کرد و گفت حاال مکشوف گردید که هایچ یاک از رؤساای ماذاهب اربعاه در
عهد حارت رسالت

و در زمان اصحاب با جاللت وجود نداشته و آرا و اقوال آنها فقاط ر ی و

نرر اختراعی خودشان است و اتباع ایشان نیاز از مجتهادین خاود هماین چهاار تان را گزیاده و
اجتهاد غیر ایشان را اگرچه اعلم و افال از ایشان باشد ،روا ندانند .اما فرقهی شایعه تاابع حاارت
امیرالمؤمنین

میباشند که وصای و بارادر آن حاارت باوده و باه منزلاهی نفاس و جاان وی

میباشد( ».مدرس9 :5963 ،ف575-576؛ تنکابنی ،بی تا)916 :
ابنبطوطه در مورد نقش عالمه حلی در گرایش الجایتو باه تشایع نوشاته اسات« :پادشااه
عرا  ،سلطان محمدخدابنده را در حال کفار ،فقیهای از فقیهاان شایعیان اماامی باه ناام
جاللالدین بنمطهر مصاحب بود و چون سلطان اسالم آورد و باه تباع او قاومی بسایار از
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تاتار به شرف اسالم درآمدند این فقیه مذهب شیعه را در پیش چشم او ،آراست و آن را باه

3

مذاهب دیگر برتری داد و احوال صحابه و خالفت را بر او تقریر کرد .این بیاناات سالطان را
نوشته است« :جمالالدین حسن بن یوسف بن مطهر حلی فقیه و ماتکلم شایعه امامیاه از
شاگردان خواجه نصیرالدین طوسی معروف به عالمه حلی در گرایش اولجاایتو باه ماذهب
شیعه امامیه تأثیری جدی داشت(».خواندمیر9: 5919،ف)537
عالمه دست کم سه کتاب خود را به الجاایتو تقادیم داشاته و در مقدماهی آنهاا از الجاایتو باه

عنوان سلطان شیعه تعریف ،تقدیر و توصیف نموده است .این سه کتاب عبارتناد از «:نهاج الحاق
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به قبول تشیع متمایل کرد( ».ابن بطوطاه5: 5913،ف )258خوانادمیر نیاز در ایان رابطاه
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و کشف الصد »(عالمه حلی :5454 ،مقدمه) «منهاج الكرامة يف باب االمامة» (عالماه حلای ،بای

تا )3 :و«کشف الیقین فی فاایل امیرالمؤمنین

»(.عالمه حلی)22-25 :5454 ،

الجایتو پس از آنکه مذهب شیعه را اختیار کرد ،در سلطانیه ،مدرسهی سالطانیه را تأسایس
کرد که طالب شیعه در آن به تحصیل علوم اشتاال ورزیدند .او همچنین مدرسهی سایاره را
تأسیس نمود که همیشاه باه هماراه سالطان باود و چاادر آن در کناار چاادر سالطان در
سفرهای او زده میشد و علمای طراز اول از مذاهب مختلف بدان دعوت شده بودند .عالمه
حلّی از جمله اقطاب علمی و طراز اول شیعه بود که پیوسته در مدرسهی سلطانیه تدریس
نموده و در مدرسهی سیاره نیز در حاور سلطان مشاول منااظرات و مباحثاات علمای باا
علمای طراز اول مذاهب دیگر باود .یکای از افارادی کاه عالماه ،در حااور سالطان باا او
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مباحثات و مناظرات داشته است ،نرامالدین عبدالملک ،قاضیالقاات شافعی ماذهب باود.
وی بارها در مناظرات با عالمه ،ناتوانی خود را در طریقاه اساتدالل نشاان داده باود «ولای
خواجهنرامالدین اصرار داشت تا برای جلوگیری از تفرقهی اسالم ،پرده ساکوت باه اظهاار
ذلل ایشان(سالف) کشایده شاود(».شوشاتری 5 :5967 ،ف175؛ قاشاانی )568 :5948 ،در
مدرسه سیارهی سلطان ،جز عالمه حلی ،علمای شاخص دیگری نریار عاادالدین ایجای،
سید برهانالدین نُمیری و موالنا نرامالدین تستری نیز بودند(.بیانی2 :5975 ،ف)661
 .5-5-9نرر عالمه حلی دربارهی الجایتو
حال که نقش عالمه حلی در گرایش سلطان الجاایتو باه تشایع روشان شاد الزم اسات

دیدگاه ایشان نسبت به این سلطان شیعه را بیاان نمااییم .او در مقدماهی کتااب«نهاج
الحق و کشف الصد » و کتاب«منهاج الکرامه فی معرفة االماماه» و«کشاف الیقاین فای
فاائل امیرالمؤمنین» تعابیری در مورد سلطان محمد الجایتو به کار برده که جای بسای
تأمل و درنگ دارد .او در کتاب نخست آورده اسات«:و امنّا وضعنا هذا الكتاب خشـیةً هلل و
رجاءً لثوابه و طلباً للخالص من الیم عقابه بكتمان احلق و ترُ ارشاد اخللق و امتثلـتُ فیـه
مرسوم سلطان وجه االرض الباقیه دولته ايل يوم النشر و العرض ،سلطان السالطني و خاقان

اخلواقني ،مالك رقاب العباد و حاكمهم و حافظ اهـل الـبالد و رامهـم ،املظهّـر علـی عیـ
االَعداء املنصور من اِله السّماء ،املوّيد بالنهس القدسیه و الرياسة امللكیة الواصل بهكره العـايل
ايل ْسين مراتب العلیّ ،البالغ حبدسه الصائب ايل معرفة الشهّب الثواقـب ،يیـاا امللـة و احلـقّ و
الدين ،اجلايتو خدابنده حممد خلد اهلل مُلكه ايل يوم الدين و قرن دولتَه بالبقاء و النصر و الـتّمكني و
جعلت ثواب هذا الكتاب واصالً الیه ْعاد اهلل بركاته علیـه حممـد و آلـه الطـاهرين صـلواهلل اهلل
علیهم اععني( ».عالمه حلی)98 :5454 ،
عالمه در مقدمه های آثار دیگر

نیز تقریباً با همین ماامین سالطان مااول را ساتوده

است .برای مثال در کتااب«منهاج الكرامة يف معرفة االمامـة» نوشاته اسات«:ایان رسااله
شریفه  ...در اختیار خزانه سالطان بازرگ قارار دادم .صااحب اختیاار اماتهاا ،سالطان
سالطین عرب و عجم ،صاحب نعمتها ،مرکز خیر و برکت و کرامت ،پناه حقیقت و ملت
و دین ،الجایتو خدابنده محمد که خداوند حکومت او را جاوید کند و اساس سلطنتش را
استوار سازد و به لطف و رحمتش او را فرصت دهد و حکومت او را تا روز قیامت ماندگار
سازد(».عالمه حلی :5986 ،مقدمه) عالمه هامچناین در ابتادای یکای دیگار از آثاار
دربارهی الجایتو اینچنین نگاشته است ... «:الـدرااه املعظمـه اهـده االيلخانیـه ثبـت اهلل
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سلطآنها و شید اراانها و اعلی علی الهرقدين شانها و ابدها بالـدوام واخللـود الـی يـوم

با کمی توجه به عبارات فو الذکر به خوبی فهمیده میشود که عالمه برای سلطان قایال
به نوعی مشروعیت است .او سلطان را دین پناه و صااحب اختیاار ملاتهاا(مسالمین) و
بسیاری ویژگیهای دیگر معرفی میکند و آرزو میکند حکومت او تا پایان دنیا مانادگار
باشد .او ثواب کتابش را وقف سلطان میکند .واقعاً این همه توصیفات را چگونه میتاوان
توضیح داد؟ چرا عالمه ،رجالی را اینچنین توصیف میکند که هیچ یک نه معصاوم ،ناه
نواب خاص و نه نواب عام هستند؟ یک دیدگاه است که عالمه در ایان توصایفات جادی
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املوعود و اب ال عدوها (» ...عالمه حلی53 :5912 ،ف.)566
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نبوده و تنها رسم رایج را مراعات کرده است و قصد وی سپاسگازاری از سالطان محماد
الجایتو بهواسطه گرایشش به تشیع بوده است( .جعفریان 65 :5974 ،و)22
اما آیا حاکمیت الجایتو نیز از چناین مشاروعیتی برخاوردار اسات؟ در آثاار و مکتوباات
مربو به عالمه چنین نرر صریحی دیده نمیشود؛ اما کردار سیاسی او ممکن است این
نرر را به فرد القا کند .اما در حقیقت ،نه تنها در عصر مزبور هنوز در اندیشه دینی هایچ
عالم شیعی رسماً چنین مشروعیتی تعریف نشده است ،بلکه در دوره آل بویه شیعی نیاز
چنین چیزی دیده نمیشود(.سید مرتای )262-276 :5986،این باور دینی را بیشتر از
دورهی صاافویه (فراهااانی )565-525 :5977 ،و اوج آن را در زمااان قاجاریه(بااهویااژه از
سوی میرزای قمی که به ظل اهلل بودن پادشاه اعتقاد داشات) مایتاوان مشااهده کارد.
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(بشیریه )242 : 5976،بنابراین میتوان گفت که عالماه در آماوزههاای نراری دینای خاود
مشروعیت حاکمیت هیچ غیر معصومی را تأیید نمیکند .اما با توجه به واقعیات تااریخی کاه
همواره تا حدودی اندیشهی دینی شیعه در حوزهی سیاسات را تحات تاأثیر قارار داده باود،
زمینهی آغاز تحوالت نرری جدید سیاسی در حوزهی دینی در آینده فراهم شد.
اگرچه در مکتوبات عالمه صراحتی در مشروعیت حاکمیت شیعی غیرمعصاوم در عصار غیبات،
دیده نمیشود ولی رفتار او در همکاری محادود باا حکومات شایعی الجاایتو و آوردن تعاابیری
ستایشآمیز از حکومت الجایتو و تجویز شیعیان به احاراز مناصاب حکاومتی البتاه در صاورت
وجود اجبار ،و نیز نبود صراحت و تأکید در معرفی نرام سیاسی جایگزین در منروماهی فکاری
ایشان ،مؤید این ادعا است که عالمه ،حاکمیت شیعی غیرمعصاوم مااولی را باه لحااظ شارعی
جایز و تاعیف آن را به صالح نمیدانسته است ،زیرا در آن عصار اوالً ماذهب اماامی در ایاران
همهگیر نشده بود ،ثانیاً در حالی که پیروان مذاهب سنی هر کدام میکوشیدند تا ماذهب خاود
را گستر

داده و حاکم و حاکمیت را بدان معتقد نمایند و برای رسیدن به مقصود خاود از هار

اقدامی دریغ نداشتند ،تاعیف حاکم شیعی الجایتو مقرون به عقل و شارع نباود .عالماه حتای
پس از اینکه الجایتو از تشیع رویگردان میشاود ناه باا او از درِ دشامنی وارد مایشاود و ناه
دیگران را تشویق یا تجویز به مبارزه و مخالفت با او میکند.

نتیجه گیری
یکی از ادوار تاریخ ایران که تشیع امامی در آن به سارعت گساتر
ایلخانان ماول بود .عواملی متعدد باعث گستر

پیادا کارد ،دورهی

این ماذهب شادند کاه یکای از آنهاا

گرایش ،سلطان محمد الجایتو یا خدابنده به مذهب شیعه بود .محققان ،عواملی مختلاف
برای گرایش او به مذهب شیعه برشمردهاند .برخی عامل خانوادگی را مؤثر دانستهاناد .از
نرر این گروه ،سلطان از آنجا که نرر فقهی شیعه را سازگار با تمایال خاود در موضاوع
رجوع به همسر مورد عالقها

یافت ،به این ماذهب گرویاد .در نراری دیگار باورهاای

سنتی ماوالن به بر خورداری وراثِ نسبی از همهی مااترک متاوفی از جملاه حکومات،
باعث گرایش سلطان به تشیع امامی گردید ،زیرا در نرر مادعیان ایان دیادگاه تنهاا در
مذهب شیعه وجود داشت که حکومت باه دلیال نسابی از پیاامبر

باه دامااد و پسار

عموی ایشان رسید و این رویکرد با سنت ماولی سازگار بود .عوامال دیگاری نیاز بارای
تشیع الجایتو بیان کردهاند ازجمله اینکه سلطان به دلیل سیاسی و به منرور رقابات باا
ممالیک و خالفت تحت حمایت آن هاا باه تشایع گرویاد تاا مبناای ایادئولوژیک بارای
لشکرکشیهای خود داشته باشد .همچنین عده ای معتقد هستند الجایتو شابی حاارت
علی

را در خواب دید و رؤیای مزبور به اندازهای بر او اثر بخش بود که ماذهب تشایع

را برگزید.
برجستهتر مینماید .در این بین نقش عالمه حلی در گرایش سلطان به شایعه جادیتار
است .او به اشکال و رو های مختلف در این زمینه تأثیراتی مهم بار سالطان گذاشات.
عالمه در آثار خود که برخی از آن ها را به سلطان تقدیم داشته به شادت از او تعریاف و
تمجید کرده است ،اما با این همه او هیچگاه برای سلطان مشروعیتی مطلق قائل نبود.
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منابع ومآخذ
.5

قرآن کریم.

.2

ابن کثیر القرشی الدمشقی ،ابوالفدا ؛  ، 5467البدایةرورالنهایة ،بیروت :دارالكتب العلمیة.

.9

ابن بطوطه ،ابوعبداهلل محمد بن عباداهلل؛  ،5913سجفرنامه ابجس بطوطجه ،ترجماه:

محمدعلی موحد ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
.4

آیتی ،عبدالحمید؛  ،5972تحریر تاریخ وصاف ،تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

.1

بشیریه  ،حسین؛  ،5976جامعه شناسی سیاسی ،تهران :نشر نی .

.6

بیانی ،شیرین؛  ،5975دیس و دولت در ایران عهد مغول ،تهران :نشر دانشگاهی.

.7

تنکابنی ،میرزا محمد؛ بی تا  ،قصص العلماء ،تهران :کتابفروشی علمیه اسالمیه .

.8

جعفریان ،رسول؛  ،5971تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن دهم ،قم :انصاریان.

.3

حافظ ابرو ،شهاب الدین عبداهلل بن لطف اهلل بان عبدالرشاید خاوافی؛  ،5957ذیجل

جامع التواریخ رشیدی ،با مقدمه و تعلیقات خانبابا بیانی ،تهران :شرکت تاامنی علمی.
 .56حکیمی ،الشیخ محمد رضاا ؛  ،5469تاریخ العلماء عبر العصور المختلفه ،بیاروت:
موسسه االعلمی المطبوعات

 .55حلی،حسن بن یوسف بن علی بن مطهر؛ « ،5912تقریرات خواججه رشجیدالدیس
فضل اهلل» ،به کوشش :عزیزاهلل عطاردی قوچانی ،مجله فرهنگ ایران زمین ،شماره . 53
 .52خواند میر؛  5919و  ،5999تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر ،به کوشش :
محمد دبیر سیاقی ،تهران :کتابفروشی خیام.
 .59شریعتی ،روح اهلل؛  ،5986اندیشه سیاسی محقق حلی ،قم :دفتر تبلیاات اسالمی.
 .54شوشتری ،قاضی نوراهلل؛  ،5967مجالس المومنیس ،تهران :کتابفروشی اسالمیه.
 .51عالمه حلی ،حسن بن یوسف بن علی بن مطهر؛  ،1111الءسیالةرالسیعدية ،تحقی ق و
تعلیق :عبدالحسین محمد علی بقال ،قم :مطبعة بهمن.

________________ .56؛ بی تا ،جاب والیت ،ترجماه :منه ا الكرامـة يف معرفـة
االمامة ،نگار  :احمد حسینی چالوسی ،تهران :معراجی.
________________ .57؛  ،5454نه الحق و کشف الصجدق ،علّ ق علی ه احلجّـة
الشفیع عین اهلل الحسنی االرُموی ،قم :منشورات دارالهجرة.

 .58فخر المحققین ،فخر الدین محمدبن شایخ جماال الادین بان مطهار حلّای ؛ ،5987

ایضاح الفوائد فی مشکالت القواعد ،قم  :املطبعة العلمیة.
 .53فراهانی منفرد ،مهدی؛  ،5977مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایجران در
عصر صفویه ،تهران :امیرکبیر.
 .26قاشانی ،ابوالقاسم عبداهلل بن محمد؛  ،5948تاریخ اولجاتیو ،مصاحح :مهاین همبلای،
تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 .25کاشی ،موالنا شیخ حسن؛ ، 5977تاریخ محمدی یا تاریخ رشجیدی ،باه کوشاش
رسول جعفریان ،قم :کتابخانه تخصصی تاریخ اسالم و ایران .
ّ
 .22مدرس ،میرزا علی؛  ، 5963ریحااةراال بر رتءای رالمعءوفی ربالکنیةرورالل قب،
تهران :کتابفروشی خیام.

 .29موسوی خوانساری اصفهانی ،السید محمد بااقر؛  ،5932روضات الجنات فی احوال
العلماء والسادات ،قم :اسماعیلیان .
 .24میر خواند ،محمد بن برهان الدین خواوند شاه ؛ ،5993تیاري رروضیة ر الصی ا ،تهاران:
مرکزی ،خیام ،پیروز.
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