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  چکیده

پس از زوال حکومت ایلخانان در اواسط قرن هشتم هجری، چندین حکومـت  
از آن پس، حدود نـیم قـرن   . های مختلف ایران به قدرت رسیدند محلی در بخش

ها، رقابت با یکدیگر برای حفظ قلمرو و قدرت خود  اولویت هر یک از این حکومت
نتیجـه، سـطح مناسـبات     در. های محلی بـود  و توسعه آن به زیان سایر حکومت

مصر و اروپا بـه   ،های دیگر مانند چین، هند، شام ها و سرزمین خارجی از حکومت
ایـران دچـار    و های محلی و همسایه در داخل ایران تغییـر یافـت   حکومت یوس

همچنین بخش مهمی . المللی برخاسته از تحوالت داخلی گردید نوعی انزوای بین
ای یا مناسبات بین  های محلی ـ منطقه  رف رقابتها ص از توان و عمر این حکومت

تـر   تواند به روشـن  مناسبات می گونه از شناخت این. ای در داخل ایران شد منطقه
شدن فضای به وجود آورنده آن، عوامل مؤثر در آن و نیز شـناخت علـل انـزوای    

المللی کمک کند بدین جهت تمرکز بر چگونگی و عوامل مؤثر بـر مناسـبات    بین
توانـد ابعـاد و اهمیـت مقولـه مناسـبات       های محلی با یکدیگر مـی  حکومت این
نهایت به درک بهتـری از   و در نماید  حکومتی در ایران را در این عهد روشن میان

حاضـر  مقالـه  . کمـک کنـد   ای و جهانی آن و وضعیت منطقه ایرانتحوالت تاریخ 
ر این دوره، به طور ای کلی به فضای عمومی مناسبات خارجی ایران د ضمن اشاره

جالیر به عنـوان دو مـورد از    مظفر و آل خاص به بررسی مناسبات دو حکومت آل
  . پردازد های این عصر می ترین و پایدارترین حکومت مهم
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  مهمقدّ

امپراتوری جهانی مغول و به دنبال آن، تشکیل حکومـت ایلخـانی در   پس از تأسیس 

المللـی و از جملـه روابـط ایـران بـا دیگـر        ایران، عصر جدیدی در عرصه مناسـبات بـین  

روابط سیاسی و تمدنی با چین، رقابت و رویارویی با . ها آغاز گردید ها و حکومت سرزمین

مذهبی و تجاری  ،و مراودات سیاسی - جوچی الوس -ممالیک مصر و شام و اردوی زرین 

. ترین کشورهای اروپایی از جمله وجوه مهم روابط خارجی ایران در این دوران بود با مهم

ایران به حلقه زنجیری تبدیل شـد کـه از اروپـا تـا چـین      «در دوره مغول  دیگر به بیانی

اسـط قـرن هشـتم    اما سقوط حکومت ایلخانی در او) 112: 1373مورگان، (. »یافت امتداد می

و تجزیه قلمرو آن میان چندین حکومت محلی، بر آنچـه عمومـاً از آن   .) ق736(هجری 

هـایی کـه در ایـن     حکومـت . شود، تأثیر مهمی گذاشت یاد می» روابط خارجی«با عنوان 

تـوان   فقداناثر رقابت و درگیری با یکدیگر و  و کنار ایران پدید آمدند، بر عصر در گوشه 

المللـی را بـه    ل فراگیر در سرتاسـر ایـران، مناسـبات فراسـرزمینی یـا بـین      نظامی و اقبا

مظفـر و   هـای آل  حکومـت . ای فروکاسـتند  سـرزمینی و محلـی ـ منطقـه     مناسباتی درون

هایی بودند کـه در اواسـط قـرن     جالیر دو مورد از قدرتمندترین و پایدارترین حکومت آل

تأسیس حکومت تیموری در ایـران   هشتم هجری و در فاصله سقوط حکومت ایلخانی تا

  1.قدرت یافتند

________________________________________________________ 
اینجو، سـربداران   چوپان، آل هایی نظیر آل های یادشده، حکومت عالوه بر حکومتها  ترین حکومت منظور از مهم -1

 و اگـر کرت هستند که از درون قلمرو و بقایای حکومـت ایلخـانی سـر برآوردنـد      ها و آل طغاتیموریان، جانی قربانی
نوب ایران، اتابکان مازندران، ملوک هرمز و ملوک شبانکاره در ج کیا در گیالن، مرعشیان در هایی چون آل حکومت

 .استتعداد آنها بسیار بیشتر  ز برشمرده شوند،یت نلر کوچک و بزرگ در کهگیلویه، لرستان و خوزستان
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عصـر تجزیـه   « :چـون  هـایی ناوای از تاریخ ایران که با عنـ  دورهدر چنین شرایطی و در 

دوران هرج و «و » ملوک طوایف«، »های محلی عصر حکومت«، »دوران فترت«، »سیاسی

خوانـده   )254-5، 223/ 2: 1375کـوب،   زریـن / 5: 1375نبئـی،  / 1: 1381بیانی، / 365: 1365اقبال، ( »مرج

شود، ایران از صحنه تحوالت جهانی و ارتباط با ممالک دیگر به دور مانـد؛ زیـرا ایـن     می

های کوچک محلی نه قدرت کافی داشتند و نه فرصت وافی که بتوانند به اقدامات   سلسله

: 1365اقبـال،  / 659: 1370نـوائی،  ( .سیاسی یا ایجاد روابط فرهنگی با دیگران مبـادرت نماینـد  

مظفـر و   هـای محلـی نظیـر آل    از فرمانروایـانِ حکومـت   برخـی های پراکنده  ارتباط )366

جالیر با عثمانی و مصر و خواندن خطبه به نام خلفای عباسی قاهره نیز بیشتر صوری  آل

درخواسـت   وهای مقطعی ماننـد کسـب حمایـت اسـمی، پناهنـدگی       و براساس ضرورت

به همـین جهـت در تـاریخ روابـط خـارجی       )66-69: 1370نوائی، (. دبو کمک در برابر تیمور

ررسی مناسبات میـان  ب )3: 1386مهدوی،  هوشنگ( .است  ایران، این دوره بااهمیت تلقی نشده

 تـر ، ابعاد و عوامل این وضعیت در تاریخ روابط خارجی ایران را روشنمزبورهای  حکومت

جالیـر بـه عنـوان دو حکومـت      مظفـر و آل  های آل مناسبات حکومتبررسی . خواهد کرد

هـا   اندازی مناسب در زمینه روابط خارجی این حکومـت  تواند چشم شاخص این عصر می

که چرا ایران در این دوره به جای روابـط جهـانی، بـه روابـط      دهدنشان  داده ودست  به

از آنچـه در   ای عالوه چگونگی این روابط را به عنوان نمونه به. ای کشانیده شد منطقه میان

  . گذارد سایر مناطق ایران وجود داشت، به نمایش 
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  جالیر مظفر و آل آل

مظفر بازماندگان یک خاندانِ اهل خراسان بودند که در اوایل قرن هفتم هجری و در آل 

وارد آنها در دستگاه اتابکان یـزد  . پی هجوم مغوالن به این منطقه، به یزد عقب نشستند

ه مناصبی دست بدر دربار ایلخانی  توانستنداتابکان یزد از مغوالن پس از اطاعت  و شدند

در عهد فرمانروایی سلطان ابوسعید ایلخانی، یکی از اعضای این خاندان به نام امیر . ندبیا

واپسین اتابک یزد بـه حکومـت آنجـا    شاه، یوسفمظفر پس از عزل  الدین محمدبن  مبارز

: 1365اقبـال،  ( .را تأسـیس کـرد  . ق718سـال   مظفـر در  حکومت خاندان آل و منصوب شد

 ، مبارزالـدین محمـد توانسـت فـارس    .)ق736(سقوط حکومت ایلخـانی  بعد از  )412ــ 415

: 1365اقبـال،  / 613: 1361مسـتوفی،  ( .).ق758(بیافزایـد  به قلمرو خـویش  را اصفهان و کرمان 

بـه مـدت   این خانـدان  یکی از مشهورترین حکام شجاع،  شاه )41-44: 1385روئمر، / 423-414

 که ضعیف شـده بـود  مظفر  حکومت آلپس از وی، .). ق760 -786(سال فرمان راند  26

  )425 :1365اقبال، (. .)ق795( تیمور از میان رفت توسط

: 1373مورگـان،  ( .تـر بـود  مهـم . ی سـده هشـتم ق  ها مظفر از سایر حکومت حکومت آل

داشـت، بـا   ) خراسـانی (اسـتگاهی ایرانـی   مظفر ضمن آنکه خ آل )93: 1375نبئی، ، 113ـ114

 با تکیه بـر توانستند  می از این رو آنان موافقت ایلخانان مغول نیز بنیان گذاشته شده بود

  . ایلخانان نیز باشند  تا حدودی مدعی میراث خودپایگاه بومی 

حسـن   دست امیرشـیخ  جالیر یا ایلکانیان پس از زوال حکومت ایلخانی به آلحکومت 

جالیـر مشـهورترین    آل .).ق740(تأسـیس شـد    - حسـن بـزرگ   شیخ -ایلکانی  جالیر یا

برگرفتـه از نـام قبیلـه     نام این سلسـله  )455: 1365اقبال، ( .سلسله حکومتی این دوره است
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ترین و قدرتمندترین قبایل مغول و از متحدان چنگیزخان و خانـدان وی   از بزرگ ،جالیر

و پیونـدهای خـانوادگی بـا     یگـاه مهمـی داشـت   جااین قبیله در حکومت ایلخانی . است

نسـب مـادری شـیخ حسـن بـزرگ بـه       ) 35-37: 1385روئمـر،  ( .ایلخانیان برقرار کرده بودند

موقعیت او را در دلشادخاتون ـ همسر سلطان ابوسعید ـ   رسید و ازدواج او با ایلخانان می

بـه عنـوان مثـال حکـام      )455: 1365اقبـال،  ( .باالتر بـرد سایر مدعیان حکومت ایلخانی بین 

از حـدود مصـر تـا وادی آمویـه و از     «در مکاتبات رسمی، تمامی قلمرو ایلخانی جالیری 

: 1979نخجـوانی،  ( .کردنـد  را به عنوان قلمرو خویش معرفی می» االبواب سواحل هرمز تا باب

2/124 ،88 ،85 ،75(  

 کـه یری بود قدرتمندترین حاکم جال، پسر شیخ حسن، )اویس شیخ(معزالدین اویس 

و ) اول(حسـین   سـلطان . جالیـر رو بـه زوال نهـاد    حکومت آل.) ق776( وی بعد از مرگ

هـای   توان خویش را صرف رقابت با یکـدیگر و بـا حکومـت   . ق813سلطان احمد تا سال 

ــر آل  ــب نظی ــی رقی ــد   محل ــور نمودن ــرانجام تیم ــا و س ــر و قراقویونلوه ــرگ . مظف ــا م ب

/ 456-465: 1365اقبـال،  ( .پایان یافت جالیریانومت حک ).ق835سال () دوم(حسین  سلطان

  )37-39: 1385رویمر، / 258-261: 1375کوب،  زرین

در بـین   ،گیری از بازمانده مشروعیت آنها جالیر از نظر وابستگی به ایلخانان و بهره آل

 .نتوانستند خاک ایران را بـه تصـرف درآورنـد   اما  ،دوره وضع بهتری داشتنداین مدعیان 

   )113: 1373گان، مور(
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  خستین برخورد میان دو حکومت ن

پشتوانه  آل جالیر که ازو داشت دار  پایگاه محلی نسبتاً ریشهکه مظفر  روابط میان آل

برخوردار بود و داعیه توسعه طلبی ارضی داشـتند،   به خاندان ایلخانی انتسابای و  قبیله

کمتر به صورت رویـارویی نظـامی و    رقابت و دشمنی آنها به طور کلی. جویانه بود ستیزه

رسـد  بـه نظـر مـی   . یافـت  خانـدانی بـروز مـی    های درونرقابتبیشتر به شکل کمک به 

هـای هـر    های درون خاندانی آنها و مشغولیت محدودیت منابع اقتصادی و نظامی، رقابت

  .هایی بودعلت گرایش به چنین سیاستهای دیگر،  یک در جبهه

و در زمـان  ایلخانـان   سـقوط طور مشـخص پـس از    ریان بهرویارویی مظفریان و جالی

کمی پس از مرگ سـلطان  . شد آغازو امیر مبارزالدین محمد مظفری  حسن ایلکانی شیخ

در قلعـه   امیر مبارزالـدین محمـد  ابوسعید ایلخانی، شیخ ابواسحاق اینجو که در تقابل با 

دشمن قبلـی خـود   ، الیرحسن ج از امیر شیخ وی سفید فارس پناه گرفته بود، برای دفع

 ، امـا فرسـتاد  ویبـه کمـک    سـپاهی بوقـا را بـا    امیرِ جالیر پسر خود آق. کمک خواست

بـه اصـفهان    شـیخ ابواسـحاق  پیش از وقوع درگیـری پراکنـده شـدند و     اینجولشکریان 

الـدین   معـین / 64: 1335کتبـی،  ( .اسیر و به فرمان امیر مبارزالدین کشته شـد  بعدها و گریخت

جالیـر بـا    برخـورد غیرمسـتقیم آل   در ایـن مرحلـه   )419: 1365اقبال، ، 260ـ261: 1326یزدی، 

ای دو طرف مانع از آن  های داخلی و منطقه گرفتاری. به نفع مظفریان تمام شد، مظفر آل

  .ای فوری برای ادامه رقابت و رویارویی در پیش گیرند شد تا آنها برنامه
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  رقابت بر سر آذربایجان

حسن جالیـر و در آخـرین سـال     دو حکومت، پس از مرگ امیرشیخ تر برخورد جدی

بیک ـ خان ازبک ـ کـه     ایلچیان جانی. ق758در سال . حکومت امیر مبارزالدین روی داد

اصفهان به نزد امیر مبارزالدین در با کشتن ملک اشرف چوپانی بر تبریز مسلط شده بود، 

       را بـه مقـام یسـاولی    اکم مظفـری حـ بیک مایل اسـت   جانی دهندپیام  رسیدند تا به وی

 آمیز توهینامیر مظفری به این پیشنهاد ) 57: 1335کتبی، ( .منصوب کند  -مالزمت دربار -

چون و  راهی دشت قبچاق گردید یرنجور به دلیلبیک  جانی واکنش نشان داد وسخت 

  کمـی پـیش از ایـن، سـلطان     )همانجـا (. به تبریز لشکر کشـید امیر مبارزالدین  ،درگذشت

: 1383،اهری قطبی( .حمله کرده بود که توسط اخی جوق ناکام ماندتبریز  بهاویس جالیر نیز 

بـه فکـر تصـرف    سلطان اویس بار دیگر  ؛رسیدبیک  خبر درگذشت جانیچون  )243-241

  )46 :1387میرحسینی، / 35: 381بیانی، ( .افتادتبریز 

/ 58: 1335کتبـی،  ( .تصـرف کـرد   تبریـز را جوق،  اخیدر نبردهایی با مبارزالدین محمد  

: 1380حـافظ ابـرو،  ( .قـرار گرفـت  اکابر و اشراف تبریـز  مورد استقبال و  )243: 1383اهری،  قطبی

 حـافظ ابـرو  / 243: 1383اهـری،   قطبـی / 59: 1335کتبـی،  ( گذاردو به عنوان امام جمعه نماز ) 1/350

به خواند و از او برای سلطنت و به نام معتضد باهللا ـ خلیفه عباسی مصر ـ خط  ) 190:1317

یکـی از دالیـل   ) 86: 1345کاتـب،  / 53: 1343جعفری، / 59: 1335کتبی، (. خویش رخصت خواست

جالیـر و تـالش بـرای     مظفر به خالفت عباسی مصر را باید در رقابت آنها بـا آل  توسل آل

میـت  اگـر چـه نبایـد اه   . تثبیت خود به عنوان حکومت جایگزین ایلخانان در نظر گرفت
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ای  هـای منطقـه   این اقدام به مثابه توسل به یک حکومت خارجی در رقابـت زیادی برای 

  . قائل شد

به سوی  شنید تبریزاویس به  در مورد حرکت سلطان چون خبریمبارزالدین محمد  

: 1353عبـدالرزاق سـمرقندی،   ، 92/ 3: 1339فصیحی خوافی، / 59: 1335کتبی، (. حرکت کردعراق عجم 

دربــاره ) 491و  492هــای شــماره  ، فیلموتیــک11330خ شــماره .حســنی، ن، 53: 1383زی، نطنــ/ 1/30

لشکرکشی امیر مبارزالدین به تبریز و خروج وی از آنجا نیز بـر محـور نمـایش قـدرت و     

در نـزد نویسـندگان آن روز   اویـس جالیـر و گریـز امیـر مبارزالـدین       مشروعیت سـلطان 

 59: 1386لیمبرت، / 35: 1345بیانی، ، 243: 1383اهری،  قطبی( .های مختلفی در دست استگزارش

  )23: 1387میرحسینی، / 1/118: 1346ده، ستو

در اخبار مربوط به تحوالت ورود و خروج مظفریان به تبریز و موقعیت و  به طور کلی

هـای   برداشتباعث شده است که  هایی وجود داردآشفتگیجالیر نسبت به آن،  موضع آل

در برآیند کلی . ش و عملکرد هریک از آنها و نتیجه کلی رویدادها ارائه شودمتفاوتی از نق

اتحاد با مظفریان موفق شد حمله  از طریقاویس  سلطان برخی محققان بر این باورند که

را دفع نموده و سـپس آنجـا را   ) جوق بیک و اخی حضور جانی(اردوی زرین به آذربایجان 

برخوردی مستقیم میان در این مقطع هرحال در  )93: 1389اشپولر، ( .به تصرف خود درآورد

مظفریان و جالیریان درنگرفـت و درنتیجـه، میـزان قـدرت آنهـا در معـرض سـنجش و        

  .نیامدمقایسه 

شـد و در خانـه    شـهر اویس جالیری وارد  مظفری از تبریز، شیخ حاکمخروج پس از 

اویـس پـس از تصـرف     سـلطان  )2/240: 1353خواندمیر، ( .یکی از معاریف شهر مستقر گردید
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تمام شهرهای آذربایجان، اران و مغـان را تحـت کنتـرل خـود درآورد و     .) ق760(تبریز 

: 381بیـانی،  ( .حدود وسعت ممالک جالیری از بغداد تا سلطانیه و دریای خزر کشیده شـد 

  )259/ 2: 1375کوب،  زرین/ 35

  

  جالیر  ت آلخالادممظفر و  های خانگی آل جنگ

شجاع را به جهت سستی در  محمود و شاه شاه شدر تبریز فرزندانکه زالدین امیر مبار

توسـط  راه بازگشـت از تبریـز    در) 58-59: 1335کتبی، ( ه بودجوق مالمت کرد جنگ با اخی

: 1353خوانـدمیر،  / 492فیلموتیـک شـماره   / 11330خ .حسـنی، ن / 60: همان(. شد دستگیر و نابینا آنان

محمـود در   شـجاع در شـیراز و شـاه    شـاه  :گردیـد تقسیم  آنانبین  اوو قلمرو  )3/293-292

ایـن امـر    .اصفهان مستقر شدند و سایرین به مناطقی چون کرمان و یزد فرستاده شـدند 

بـرای غلبـه بـر     آنـان از  یکهر  شد وهای خانگی میان خاندان مظفری  جنگباعث بروز 

بردهـایی کـه میـان    در ناز جملـه  . برآمدنـد متحـدی  جلـب حمایـت   دیگری به دنبـال  

 .نشـینی کـرد   شجاع شکست خورد و به شیراز عقب شجاع روی داد، شاه محمود و شاه شاه

اویـس جالیـر کمـک     سلطان بود ازاصفهان در محمود که  شاه) 69: 1335کتبی، (.)ق5-764(

جلوگیری کننـد  شجاع بر اصفهان  شاهتا به طور متحد از تسلط ) 69: 1335کتبی، ( .خواست

 و در نهایـت   )1/338: 1353عبـدالرزاق سـمرقندی،   ( شـوند تبریـز   دست اندازی وی بر و مانع از

  ) 36: 1381بیانی، / همانجا( .کنندتسخیر  با کمک یکدیگرفارس را 

نبرد قدرت بین دو برادر مظفـری  فرصت بدست آمده ناشی از اویس جالیر از  سلطان

لشکری از بغداد و تبریز بـرای   سود برد ومظفر  آل برویش جویی خ گیری برتری برای پی



 تاریخ روابط خارجی فصلنامه   124

 جالیـری بـه   لشـکر  ) 97/ 2: 1339فصیحی خوافی، / 70: 1335کتبی، ( .محمود فرستاد کمک به شاه

 حـافظ ابـرو  / 70: 1335کتبی، (. راهی شدندشجاع  برای نبرد با شاه. ق765در سال رسید و اصفهان 

 سـپاهیان لـر کوچـک، ری، قـم    یر در طـول مسـ  ) 1/342: 1353عبدالرزاق سمرقندی، / 357/ 1: 1380

 حمایـت ) 358/ 1: 1380حـافظ ابـرو،   / 71: 1335کتبـی،  (همراه شـدند  سپاهاین کاشان، آوه و ساوه با 

ایران مرکزی به سرعت به  را در صحنه و آرایش قدرتمظفر  جالیر در نبرد قدرت خاندانی آل آل

  .افزود شجاع  یعنی هواداران شاه این وضع بر ضعف درونی شیرازیانو  هم زد

امـا شـاه محمـود     ،نوشت و درخواست مصالحه کـرد محمود  به شاهای نامه شجاع شاه

ـ   : 1353عبـدالرزاق سـمرقندی،   ( ده اسـت رپاسخ داد وی از ترس برادر به حاکم جالیری پنـاه ب

  ) 1/344: 1353عبدالرزاق سمرقندی، / همانجا، 1/359: 1380حافظ ابرو، ( .و لذا نبرد ناگزیر شد) 1/344

شجاع بـه   شاهو  کدام نتیجه قاطعی نگرفتند ، هیچدر برخوردی که بین آنها پیش آمد

محمـود شـیراز را    در ادامـه، شـاه  ) 71-72:همـان (. محمود به اصفهان بازگشتند شیراز و شاه

موجب شد تا جمعی از ) 360 -361/ 1: 1380حافظ ابـرو،  ( طوالنی شدن محاصره. محاصره کرد

محمود با اشاره به تحکم جالیریان  سرانجام شاه. وگو بیرون آیند گفت بزرگان شیراز برای

: تبـی ک(. شجاع خواست تا برای یک ماه به ابرقو برود تا او تدبیری بیندیشد بر خود، از شاه

شجاع که با پیوستن بخشی از نیروی خود به برادر نیـز   شاه )360-1/361: 1380حافظ ابرو، / 74

محمـود در   بـدین ترتیـب شـاه   . یشنهاد را پذیرفت و به ابرقو رفترو شده بود، این پ روبه

سپس خبر ورود خـود را کـه بـه منزلـه     ) 74-76: 1335کتبی، ( .وارد شیراز شد. ق765سال 

 کـوب  زریـن / 299/ 3: 1353خواندمیر، ( .اویس جالیر فرستاد فتح بود، با تحف و هدایا نزد سلطان

1375 :2/259(  
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 بود و از خود اختیاری نداشت شده امرای جالیری تابع ارادهد محمو در این زمان، شاه

یابـد، بـه آرزوی خـود     سـلطه دولت مظفـری  بر خواست  اویس که می سلطانو از این رو 

محمود بر شیراز، در حقیقت عـراق   شجاع و غلبه شاه رسیده بود؛ زیرا پس از شکست شاه

الحمـایگی   محمود به تحت و شاهگزار و جزئی از ممالک جالیری گردید عجم و فارس باج

 ) 433-434: 1369ساوجی، ، 39: 1381بیانی، ( .اویس درآمد

اویس جالیـر ایـن    به سلطان. ق765مدت شیراز در سال  گزاری کوتاههای باج از نشانه

اویس که از سلمان ساوجی دل خوشی  بود که در همان سال، مستوفیان و وزرای سلطان

  ) 39-40: 1381بیانی، ( .فارس حواله کردندنداشتند، مستمری او را به 

در  و پـس از تجمیـع عِـده وعُـده     سـر بـرد   شجاع بیش از یک سال در کرمان بـه  شاه

پیشوایان و سرداران آنجا نیز که از تحکم و ظلـم لشـکریان   . عزم شیراز کرد. ق767سال

 اقبـال / 81: 1335کتبـی،  ( .از وی اسـتقبال کردنـد  به تنگ آمده بودند، ) جالیری(آذربایجانی 

 .نشـینی کـرد   به سمت عراق عجم عقب. ق767در سال  به ناگزیرمحمود  شاه) 429: 1365

  ) 95: 1335کتبی، (
شجاع برای تقویت موضع خود، همچون پـدرش بـر بیعـت بـا      دنبال این وضع، شاه به

بـدین   )430: 1365اقبـال،  ( .تأکید کرد - بکر القاهر باهللا محمد بن ابی -خلیفه عباسی مصر 

در نتیجـه  . بار دیگر برابر شد و زورآزمایی آنها نیـز ادامـه یافـت    رقیبترتیب شرایط دو 

  . تداوم یافتخاندان مظفری مداخله جویی آل جالیر در امور امکان موضوع 
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 اویس جالیر و ازدواج سیاسی  توسل دوباره رقیبان مظفری به سلطان

رقابت درونی در خانـدان مظفـری    در حالی که. ق771-772چند سال بعد، در سال 

اویـس   سـلطان تا هر کدام به نفع خود حمایـت  ادامه داشت، دو برادر بار دیگر کوشیدند 

قصد کرد از طریق ازدواج سیاسـی  محمود  شاه این بار. کنندسوی خود جلب  هجالیر را ب

دربـار  روانـه  ای را پیوندی محکم بین دو حکمران ایجاد کند و برای این منظور نماینـده 

را اخـذ کـرده   چنین تصـمیمی  نیز شجاع  شاه ظاهراً) 153:1383نطنزی، ( .کرداویس  سلطان

. نمایندگان دو برادر راهی تبریـز شـدند   )1/406: 1353سمرقندی، / 1/430: 1380حافظ ابرو، ( .بود

او . را با تحف بسیار روانـه کـرد   دربار خود نااز معتبر ،شجاع امیر اختیارالدین حسن شاه

شـجاع در سـلطانیه اقامـت کنـد تـا       شاه درخواست حاکم مظفری را چنین بیان کرد که

سدی در برابر آذربایجان و دیگر والیات باشد و اگر جنگ و شورشـی باشـد، آن را دفـع    

هدف  در واقع) 1/406: 1353عبدالرزاق سـمرقندی،  ( .اویس به خطر نیفتد کند و احواالت سلطان

  .اویس بود محمود با سلطان رش شاهجلوگیری از اتحاد براد وی

سـوی   الدین مشیزی را با هدفی مشـابه بـه   محمود وزیر خود تاج شاه در همین هنگام

سعی کرد در این رقابت بـا  الدین  خواجه تاج) 432/ 1: 1380حافظ ابرو، ( .اویس فرستاد سلطان

خواجـه  ) 408/ 1: 1353عبـدالرزاق سـمرقندی،   ( .پیـروز شـود  امرا و وزرای دربار جالیـر  تطمیع 

کفـو خـود    اویـس اعـالم کـرد کـه اگـر پادشـاه دامـادی هـم         الدین در حضور سلطان تاج

طلبـد، او را   شجاع بدهد و اگر لشکر و مملکت و غالمی مـی  خواهد، دخترش را به شاه می

  )433/ 1: 1380حافظ ابرو، ، 156-170: 1383نطنزی، ( .محمود بدهد به شاه
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محمود بدهد؛ زیرا از قـدرت   دید دختر خود را به شاه اویس سرانجام مصلحت سلطان

تـر   محمود بود به آذربایجان نزدیک در ضمن اصفهان را که مقر شاه. ترسید شجاع می شاه

حسن  الدین، امیر اختیارالدین سپس به پیشنهاد خواجه تاج) 5/754: 1375میرخواند، ( .دید می

تواضـعی  شجاع در مکاتباتش بـا وی  که شاهاین شجاع ـ را احضار کرد و از   ـ نماینده شاه

دهـم، بـه بنـده و     گفت من دختر به برادر مشـتاق نمـی   گالیه کرد و است به خرج نداده 

محمود درآمد و  اویس به نامزدی شاه دختر سلطان )409/ 1: 1353سـمرقندی،  ( .دهم چاکر می

شـجاع   شـاه ایـن واقعـه    از پـس  )435/ 1: 1380حافظ ابرو، ( .با تجملی تمام روانه اصفهان شد

رخ داده . ق775این رویدادها تا سـال   )wing,2007:205( .طرفی در پیش گرفت موضع بی

زیـان  بـه  شـجاع و   محمود، اوضاع به نفع شاه اویس و شاه زودی با مرگ سلطان اما به، بود

  .محمودی دگرگون شد جالیریان و مظفریانِ شاه

  

  شجاع به تبریز شاهاویس و لشکرکشی  محمود و سلطان مرگ شاه

اهمیت تبریز به عنوان پایتخت ایلخانان، باعث شد تا پس از مرگ سـلطان ابوسـعید   

چوپــان بــرای تثبیــت  مظفــر و آل جالیــر، آل هــای آل حکومــت. ق736ایلخــانی در ســال

آل مظفر طی دو نوبت، یکی در . موجودیت و مشروعیت خود، درصدد تصرف آنجا برآیند

شجاع، تبریز را به طور جـدی مـورد تهدیـد    و دیگری در زمان شاهزمان امیر مبارزالدین 

 .قرار داد که هیچ یک از آنها قرین موفقیت نبود

شجاع خود را برای به راه انداختن یک لشکرکشی بـه   اویس، شاه از مرگ سلطان پس

محمـود نیـز از    شـاه ) wing,2007:205/ 432: 1365اقبال، ( .منظور تصرف آذربایجان آزاد دید
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اصفهان لشکرکشی به سمت تبریـز را سـامان داد؛ چـرا کـه امیـدوار بـود بعـد از مـرگ         

 ، امتیـازی بگیـرد  اسـت  اویس بـا ضـعفی کـه بـر خانـدان جالیـری حـاکم شـده         سلطان

)Wing,2007:248 (محمود رفتن به  بهانه شاه. ویژه که وی داماد خاندان جالیری نیز بود به

ا این هدف، لشکری گرد آورد و به قـولی بـا هـوس    او ب. اویس بود عزای پدر زنش سلطان

این حال، اجل مهلت این کار را با ) 198: 1317حافظ ابرو، ( .سلطنت بر تبریز، متوجه آنجا شد

هـم در اصـفهان   بعـد  چنـد روز  . به او نداد و در پی بیمـاری، مجبـور بـه بازگشـت شـد     

یر اصـفهان و تبریـز   شجاع با اطالع از درگذشت دو رقیب، بـه فکـر تسـخ    شاه. درگذشت

محمـود پـس از    ای به فعال شدن شـاه  گونه اشاره محمود کتبی بدون هیچ) همانجا( .افتاد

: 1335کتبی، ( .است اویس جالیر، مرگ این دو را تقریباً همزمان گزارش کرده  مرگ سلطان

 شـجاع آورده  اویس و شـاه  هایی را از سلطان با این حال، دولتشاه سمرقندی مناظره) 91ـ2

 دولتشـاه سـمرقندی  (. اویس درگذشته بود محمود پیش از سلطان دهد شاه که نشان میاست 

1337 :334 (  

. ق776شـجاع در سـال    محمـود، شـاه   اویس و شـاه  با وجود این، پس از مرگ سلطان

پـیش از رفـتن بـه تبریـز     . حرکـت کنـد  به سوی عراق عجم و آذربایجان  مصمم شد که

 مـتن . اویس را گرفته بود، مبادلـه شـد   سین که جای سلطانح هایی بین او و سلطان نامه

حسـین جالیـری    ها ابتدا سلطان در این نامه. است  ها در فرائد غیاثی آمده کامل این نامه

مقصود آنکه تا کی دیو را در لباس ملک آئین دادن و مـاه چـاه مُقَنّـع را در    «: نویسد می

درِ خزانـه حکمـت بـه کلیـد انصـاف      «: خواهـد کـه   و از او می» معرض بدر فلک آراستن

تا از رذایلی که به آن آلوده شده، پـاک  » بگشاید و نقد خزانه را به محک صراف عقل زند
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کند که اگر راه خالف رود، نتیجه آن در این دنیـا حکـم و    شود و در ادامه هم تهدید می

   )39-1/40: 1356یوسف اهل، ( .یاسا و در آن دنیا مؤاخذه و عقاب ابدی است

دیو را در لبـاس ملـک آئـین دادن و    «افزود که  در پاسخ، با تحقیر وی  نیزشجاع  شاه

ماه چاه مُقَنّع را در معرض بدر فلک آراستن بهتر کـه مِقنَـع دخترانـه بـر فـرق شـاهانه       

 حسین موجب شد تا طلبی و ناکارآمدی سلطان عشرت رسدمیبه نظر ) همانجـا (. »انداختن

  )2/260: 1375کوب،  زرین( .به تسخیر آنجا تشویق کنندشجاع را  اهل تبریز شاه

حسـین درگرفـت    شجاع و سـلطان  مجادالت میان سپاه شاهاین در نبردی که در پی 

با استقرار در تبریز، نمایندگان خود را به نواحی اطراف  وی. شجاع بود پیروزی از آنِ شاه

 معاریفی که به حضور او رسیدنداز  )92-93: 1335کتبی، ( .همچون قراباغ و نخجوان فرستاد

 .اویـس ـ بـود    دان و آوازخوان معروف دربار سـلطان  شاه ـ موسیقی  یکی هم حافظ یوسف

همچنین سـلمان سـاوجی ـ شـاعر دربـار جالیـری ـ بـه مالزمـت          ) 4/756: 1375میرخواند، (

  :شجاع درآمد و قصایدی را در مدح او سرود شاه

  زهی دولت کز اقبال همای چتر سلطانی
  همایون فال شد بومی که بودش سر به ویرانی

  ) 610: 1369سلمان ساوجی، ( 
شجاع نتوانست یکی دو ماه بیشتر در تبریز بماند و در پی حملـه دو   حال، شاه با این 

هـای بعـدی    خوانـد، و از گـزارش   مـی » صحرانشین«تن از امرای محلی که کتبی آنها را 

شاه از  سپاه مظفری از هم پاشید و امیر اصفهان حسین بودند، آید که هوادار سلطان برمی

رغم برف و زمسـتان و   شجاع با شنیدن اخبار این وضع، به شاه. امرای آن به اسارت درآمد

  . درد پا، تصمیم به ترک تبریز گرفت
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  حسین جالیر شجاع به شیراز و مصالحه اجباری با سلطان بازگشت شاه

جالیر، دالیـل دیگـری    او از ناحیه آل جز احساس خطر.) ق777(شجاع  بازگشت شاه

 کـوب  زریـن / 509/ 1: 1380حـافظ ابـرو،   (. یحیی در یزد بود ترین آنها شورش شاه مهم. نیز داشت

آن توطئه و نقشـه سـردارانی بـود کـه بیشـتر       بود وعلت دیگری هم  ظاهراً) 2/260: 1375

            دهجاع کـارآزمو شـ  تجربـه در تبریـز داشـتند تـا شـاه      حسین بـی  تمایل به حضور سلطان

)wing, 2007:249(   تـر بـدان    که شاید برداشتی از شورش امرای جالیری باشد کـه پـیش

  .اشاره شد

ای بـه او نوشـت و    شجاع بـه شـیراز، نامـه    حسین با شنیدن خبر بازگشت شاه سلطان

همچنین پیشنهاد کرد امرایی را که در بنـد یکـدیگر دارنـد،    . تقاضای صلح و آشتی کرد

اویــس را بــرای پســر خــود ســلطان  شــجاع دختــر ســلطان پــس از آن، شــاه. آزاد کننــد

: 1375میرخوانـد،  / 94: 1335کتبـی،  ( .العابدین به همسری گرفت و اصفهان را به او بخشید زین

4 /756 (  

  

  ادامه مشکالت داخلی دو حکومت و دخالت متقابل آنها در امور یکدیگر

یحیـی بـه یـزد     رونشاندن شورش شاهمنصور را برای ف شاه. ق780شجاع در سال  شاه

فرستاد، اما با برادر جنگ نکرد و پس از چندی توقف در حدود یزد، به توصیه برادر برای 

 ـ حاکم مازندران ـ جهت رویـارویی مشـترک بـا     ) طغاتیموری(گرفتن کمک از امیرولی 

در  او کمـی بعـد و پـس از مـدتی سـرگردانی     ) 95: 1335کتبـی،  ( .شجاع راهی آنجا شد شاه

آقا ـ شحنه پیشین جالیریان در بغداد و حاکم بالمنازع ایـن زمـان     مازندران، پیش عادل
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آقـا یـا بـه     ای نگرفت؛ چـرا کـه عـادل    اما باز هم از این حرکت نتیجه. در سلطانیه ـ رفت 

. شـجاع او را حـبس کـرد    به دلیل اخالص ورزیـدن بـا شـاه   » سارق عادل«نوشته کتبی 

  ) همانجا(
شجاع به غـرب ایـران    شجاع ظاهراً به لشکرکشی شاه قا به شاه آ عادلاخالص ورزیدن 

کـه بـر    اویس، در حالی  توضیح آنکه پس از مرگ سلطان. شد مربوط می. ق781در سال 

 حسـین و سـلطان احمـد رقابـت وجـود       انسر جانشینی او میان دو پسرش یعنی سـلط 

هاده و به تسلط و تجبـر بـدان   بنیاد تسلطی ن«آقا به قول کتبی در سلطانیه  داشت، عادل

شجاع نیز کـه چشـم بـه آذربایجـان و عـراق عـرب        شاه) 96: 1335کتبی، ( .»دیار غالب شد

آقا غلبه کرده، او را  زحمت بر عادل او توانست به. داشت، درصدد گوشمالی دادن او برآمد

شـفتگی  شجاع سپس به شیراز بازگشت؛ اما با توجه بـه آ  شاه. به اطاعت از خویش وادارد

به همین جهت در . کرد جالیر، همچنان در قلمرو آنها طمع می در خاندان و حاکمیت آل

پیرک علی بادک ـ از امرای اطراف همدان ـ را که به او پنـاه آورده    .) ق781(همان سال 

شـجاع خطبـه    پیرک علی در آنجا به نـام شـاه  . بود، به شوشتر و از آنجا به بغداد فرستاد

مه، سلطه مظفریان بر بغداد دوامی نداشت و کمـی بعـد، سـلطان احمـد     با این ه. خواند

حسین را از میان برداشته بود، به بغـداد لشـکر کشـید و بـا      جالیر که برادر خود سلطان

  )98: همان( .کشتن پیرعلی به این تسلط پایان داد

 زودی از محـبس  امـا او بـه   ،منصـور را زنـدانی کـرد    آقا شـاه  در چنین شرایطی، عادل

آقـا منصـور را محتـرم     او عادل) همانجا. (گریخته، نزد سلطان احمد جالیر در بغداد رفت

   )3/113: 1339فصیحی خوافی، ( .داشت و همدان را به او بخشید
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ثبـات در مناسـبات دو    آید که وضعیتی بی از مجموع رویدادهای یادشده چنین برمی

بـود   اوضـاعی در چنین . در تغییر بود حکومت پیش آمده بود و توازن قوا میان آنها دائماً

او پـس از  . منصـور را راهـی شوشـتر کـرد     شـجاع، شـاه   که سلطان احمد در تقابل با شاه

توان آن را نوعی زورآزمایی بـا   استقرار در شوشتر، شروع به تعرض به لرستان کرد که می

: 1335بـی،  کت( .شـجاع گردیـد   شجاع دانست؛ چرا که اتابک لرستان دست به دامان شاه شاه

اگرچه اکنون توازن قوا به نفع جالیریان و سلطان احمد در جریان بود، اما این وضـع  ) 99

  .نیز بسیار کم دوام بود

دست سلطان احمد، برادر دیگر وی به نام سلطان بایزید  حسین به پس از قتل سلطان

سلطان احمد آقا در تقابل با  عادل.). ق785(که مخالف او بود، به طرف سلطانیه گریخت 

شجاع  ظاهراً شاه. که در تبریز بر تخت نشسته بود، سلطان بایزید را به پادشاهی برداشت

سلطان احمد که از قـرار  ) 2/260: 1375کـوب،   زرین( .مظفری هم از این کار حمایت کرده بود

شـجاع   آقا را به شـاه  دید، شکایت عادل معلوم توان رویارویی با مدعی تازه را در خود نمی

شجاع بـرای رسـیدگی بـه     شاه. برد که نشان از تداوم نفوذ شاه مظفری در سلطانیه دارد

میـان دو سـلطان جالیـری صـلح برقـرار شـد؛       . اختالفات دو برادر، راهی سـلطانیه شـد  

. از آنِ بایزید شـد ) جبال(آذربایجان و بغداد سهم سلطان احمد و سلطانیه و عراق عجم 

معنـای ضـمنی ایـن     )99-100: 1335کتبـی،  ( .را با خود برد آقا شجاع در بازگشت، عادل شاه

.) ق786(به خصوص که کمی بعد . شجاع دانست توان وابستگی بایزید به شاه توافق را می

شجاع از حمایت بایزید، سلطان احمد به سلطانیه تاخـت   آقا و شاه با دست کشیدن عادل

: 1383نطنـزی،  ( .یز بـه شـیراز بازگشـتند   شجاع ن امرای شاه. و بایزید را گرفته، به تبریز برد
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بـا شـروع   . شـجاع بـود   این رویدادها همزمان با ورود تیمور به منطقه و مـرگ شـاه   )158

مظفر جای خود را به تالش هـر یـک از    جالیر و آل فتوحات تیمور، رقابت دو حکومت آل

ر دوی آنهـا  آنها برای حفظ خود در برابر فاتح جدید داد که سرانجام به انهدام قـدرت هـ  

  .بدین ترتیب مناسبات آنها با یکدیگر نیز از موضوعیت افتاد. انجامید

  

  نتیجه

دوره میان سقوط حکومت ایلخانی تا تسلط تیمور بر ایران از جهـت موضـوع روابـط    

در پـی تجزیـه سیاسـی کـه بـا      . خارجی، عصری متفاوت با دوران قبل و بعد از آن بـود 

هـای محلـی جـای     قابت و درگیری میـان حکومـت  سقوط حکومت ایلخانی پیش آمد، ر

جالیـر   مظفر و آل آل. ها را گرفت ها و حکومت المللی ایران با دیگر سرزمین مناسبات بین

ای گویـا از وضـعیت    دو حکومت محلی مهم این عصر بودند که مناسبات میان آنها نمونه

مـدتاً متـأثر از   مناسـباتی کـه ع  . اسـت های سیاسی ایران در ایـن عهـد    نظام بینروابط 

های بیشـتری   وضعیت داخلی هر یک از آنها و تالش ایشان برای در اختیار گرفتن بخش

توازن نسبی قـوا میـان ایـن دو حکومـت، در طـول       در پی. از قلمرو پیشین ایلخانی بود

کدام از آنها نتوانستند بر دیگری غلبه قطعی پیدا  حدود نیم قرن رقابت و کشمکش، هیچ

با توجه به تحوالت داخلی هر یک از این دو حکومت، وضعیت مناسـبات   همچنین. کنند

مظفر  آل،توان مدعی شد که در مجموع می. و توازن قوا میان آنها دائماً در حال تغییر بود

هـایی   مدت بر بخش جالیر و تسلط کوتاه مجال بیشتری برای دخالت در امور حکومت آل

های آنها به سمت غرب ایران یعنـی   شتر لشکرکشیاز قلمرو آنها پیدا کردند که تعداد بی
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جالیر بیشـتر بـه سیاسـت     در مقابل، آل. مقر حکومت جالیریان، گویای این مسأله است

سـو موجـب    این وضعیت از یـک . آوردند دخالت غیرمستقیم در امور حکومت رقیب روی 

ر برابـر  جلوگیری از تشکیل حکومت متمرکز در ایـران شـد و از سـوی دیگـر، آنهـا را د     

  . تهاجمات خارج از ایران و در رأس آنها حمله تیمور تضعیف کرد
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