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    چكيده

 به يكي از مسائل مهم اين       هاي مغولي   لوسو مناسبات با ساير ا    مسألة ،)ق.ه654( حكومت ايلخاني درايران   أسيساز ت س  پ
شرقي ايران بود كه حدود سه دهه پيش از           تاي در شمال  غَلوس ج وها، ا   لوسوترين اين ا   از جمله مهم  .  شد  تبديل حكومت

بر نـواحي  در حاكميت نوعي حق تقدم  جغتاييان   به همين دليل     .شكل گرفته بود   هرأسيس حكومت ايلخاني در ماوراءالن    ت
 خانـدانيِ  ة ريشـ  دو حكومـت بـاوجود  ايـن  ،در نتيجه. ند كه در آن زمان فتح شده بود، براي خود قائل بود        شرقي ايران ،  

حـق حاكميـت    به دنبال حفظ مرزهـا و ايلخانان بيشتر  .يكديگر داشتند بانشيب  و مناسباتي  پرفرازدر مجموع  مشترك،
تمايـل    حـال آنكـه  ؛طـرف بـود    ميـان دو صـلح   اولويت آنها حفظ آرامـش و      به همين دليل   و بودندشرق ايران    در خود
ميـان   ها درگيري موجب بروز يك رشته      ،انساني بود  از نظر آنان منبع ثروت مادي و       كه   ، ايران  تسلط بر شرق   به يانجغتاي

 يـك،  آمده براي هـر    هاي پيش   ضرورت گاه بااين حال، .  ايلخانان ادامه داشت   عصرسرتاسر    در  كه تقريباً  دو طرف گرديد  
قلمـرو هريـك از      داخلـي در  تحوالت   اي از همجموع  .كرد شكننده وادار مي    كوتاه مدت و   هايي هرچند  را به سازش   آنها

 ةدور .قلمـرو مغـولي تأثيرگـذار بـود        مناسبات ايـن دو    برزمانه  ديگر  هاي    نوع مناسبات آنها با قدرت    اين دو حكومت و     
  ايـن دو    مختلـف مناسـبات   اشـكال   برداشـتن    در نظراز   ايران  در ،يلخان مغول  هشتمين ا  ،الجايتو دحكومت سلطان محم 

ـ    كـه آن را   اي   به گونه  آيد؛شمار مي  بهبااهميت  اي  هدور ، صلح  برخورد نظامي، دخالت سياسي و      اعم از  حكومت  ة بـه مثاب
 يكـي از   ايـن دوره را      ،حـال  درعـين  .نظـر گرفـت     در تـوان  مـي  اين دو قلمرو مغولي نيـز      تاريخ روابط    نمادي از مجموع  

هـاي  در سـال مناسبات دو طرف   كه   چرا شمار آورد؛  هبتوان   ميآن   مهم   ةآخرين دور  روابط آنها و   ترين مقاطع در   اسحس
 ةادامـ   و هنتيجـ واقـع    در ،رانايـ آخرين ايلخان     و جانشين اولجايتو  و فرزند   فرمانروايي ابوسعيد،   ة دور ،يعني ؛پس از آن  

و مناسـبات ايـن دو حكومـت     ابعـاد مختلـف      كوشد تا براساس چنين ديدگاهي،     حاضر مي   مقالة .والت اين عصر بود   تح
 . بررسي كنددر عهد فرمانروايي اين ايلخان  راامل تعيين كننده در آنعو

 

 يكليدهاي  واژه
 .هر، الجايتو، خان بزرگ، مناسبات خارجيوس جغَتاي، خراسان، ماوراءالنولايلخانان، ا

                                            
 abbasiiran@yahoo.com                 استاديارگروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد *

 dehnavi.hasan@yahoo.com       كارشناس ارشد تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد **
 

 24/3/90 :تاريخ پذيرش                           17/8/89 :تاريخ وصول

����� ��	
�� �� )����������� ( 

 ������ ���� � ������ �� �����!�"#$� ��%����  

 &�' (�	�) *
����' *
��+ (&��) ���� �,( ( 
�"�-.,/ 0$ (,1�2. 

 



 1390بهار ،)9پياپي(، شمارة اول دوم جديد، سال هاي تاريخي، دورة  پژوهش/     
 

 

23

 درآمد

. ن او تعيين شده بودبه عنوان قلمرو پسر وي، جغتاي، و خاندا  ماوراءالنهر و تركستان غربي     بر اساس وصيت چنگيزخان،     
هـاي چنگيـزي وضـعيت     بنـدي اولـوس   در آن زمان، هنوز كار فتح ايران ناتمام مانده بود؛ بنابراين،اين سرزمين در تقسيم          

 ابتدا چنين مطرح شد كه شايد ايران هم به يك دودمـان چنگيـزي واگـذار شـده      اخيردر يك پژوهش. مشخصي نداشت 
پذيرد كه چون متصرفات مغوالن       ولي نويسنده بالفاصله مي   .يل سياسي پنهان كرده باشند    باشد،اما منابع ايراني آن را به دال      

هاي چنگيزي واگذار نشـده بـود، ايـران نيـز             طور مشخص به هيچ يك از دودمان        بندي چنگيزي به     در چين هم در تقسيم    
را خـان بـزرگ بـه سـودهمة     بر همين اساس، اين نـواحي  . (Alsen, 2001:18)توانست وضعيتي مشابه داشته باشد مي

ها تعلقاتي در آنها داشتند؛  بنـابراين، هـر   كـدام نيـز نظراتـي                    هريك از اين خاندان   . هاي چنگيزي اداره مي كرد        خاندان
هاي چراگـاهي و   مايكل بيران هم با تقسيم متصرفات چنگيز به دو بخش سرزمين(Ibid, Opcit) .براي ادارة آنها داشتند
هاي نوع نخست بود و مناطق  ور است كه آنچه كه چنگيزخان تقسيم كرده بود در واقع شامل سرزمين          يكجانشين براين با  

ــزرگ(نــوع دوم زيــر ســلطة قــدرت عــالي چنگيــزي  ــود قــرار داشــت و در تقســيم) خــان ب ــامعين ب  بنــدي يادشــده ن
(Biran, 1997: 7-9) . بـراي  ( و حقوق جمعي) دهبراي مناطق تقسيم ش( اي كند كه همزيستي حقوق منطقه او تأكيد مي

هرحال، روشـن اسـت    به. (Ibid: 8)هاي داخلي وفردي بود ساز تنش زمينه) مناطق تعيين تكليف نشده مانند ايران و چين
از . كه تعيين سرنوشت متصرفات مغوالن در ايران و مناطق غربي آن در عمل به جانشينان چنگيزخان واگـذار شـده بـود                    

ق، مسـعودبيك،  .ه651با اعزام برادر خود، هالكو، براي فتح كامل و نهايي ايـران در سـال   سوي ديگر، منگوقاآن همزمان    
پسر محمود يلواج، مشاور برجستة چنگيزخان و اگتاي قاآن، را به عنوان معتمد خـود در مـاوراءالنهر و تركسـتان تعيـين           

در ). 95: 1389اشپولر،(  در اين مناطق بود    هاي جغتاي و اگتاي     كاهش نفوذ و اقتدار خاندان     از اين موضوع به معناي    . كرد
، هالكـو، فـاتح     هاي اسماعيليه و  بغداد واندكي پس از مرگ منگوقاآن،  قوبيالي، برادر و جانشـين وي                 فتح قلعه  ادامه و پس از   

ن نهايي ايران و مناطق غربي، را مأمور كرد يك قلمرو حكومتي جديد در اين مناطق تشكيل دهد كـه بـه قلمـرو ايلخانـا                
هاي مغول همجوار؛ يعني، جغتاييان در شمال شـرقي ايـران و خانـدان جـوچي در     نشيناين موضوع را خان . معروف شد 

از اينجا بود كه مسائل مرزي و ادعاهاي ارضـي بـه موضـوعي مهـم در                . دشت قبچاق به طور كامل به رسميت نشناختند       
تا آنجا كه به مناسبات ايلخانان با جغتاييان مربوط . ا ادامه يافتها تبديل گرديد و تا پايان عمر آنه نشين  مناسبات اين خان  

شود، اولوس جغتاي تا پيش از تشكيل حكومت ايلخانان در ايران، به دليل همسـايگي بـا خراسـان نفـوذ فراوانـي در             مي
يربهادر، سـردار   يك نمونة بارز از اين وضع را  در حضور طا          . دانست شرق ايران داشت و خود را در عمل مالك آنجا مي          

او، كـه بـه فرمـان خـان بـزرگ در حـدود       . توان مشاهده كرد و جانشين چنگيزخان، ميجغتايي، در عهد قاآني اگتاي، پسر     
، نقش مهمي در پايان دادن بـه  )92: 1352هروي،  ؛ سيفي162و 159/ 2: 1363جوزجاني،  ( بادغيس و هرات مستقر شده بود     

). 93-92: 1352،  هـروي   ؛ سـيفي  211-219/ 2: 1334جـويني،   ( در خراسان داشـت   الدين خوارزمشاه     حضور سلطان جالل  
با ايـن وضـع،   ). 166-162/ 2: 1363جوزجاني، ( همو بود كه به سيستان نيز لشكر كشيد و تا مولتان و الهور پيش رفت    

هرچنـد ايلخانـان در   . تشكيل حكومت ايلخانان اين نفوذ را به چالش كشـيد و جغتاييـان را در برابـر ايلخانـان قـرار داد       
 آنهـا پايـان دهنـد و منـاطق شـرقي            هـاي   طلبيمجموع توانستند حمالت اولوس جغتاي را دفع كنند، نتوانستند به توسعه          

-بنابراين، مدتي پس از تأسيس حكومت ايلخاني تحرّكات مداخلـه         . خراسان كمابيش عرصة درگيري دو طرف باقي ماند       
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جنوبي جيحون، كـه بـر اسـاس فرمـان خـان بـزرگ بـه ايلخانـان داده شـده بـود،                       جويانة جغتاييان در  نواحي غربي و        
   به نبردي مهم در نزديكي هرات بين براق، خان اولـوس جغتـاي، و اباقـا،                   ه ق 668اين مداخالت در سال     . آغازگرديد

عرضـات جغتاييـان بـه    سختي شكست دادنـد؛ ولـي  ت         ايلخانان در اين جنگ جغتاييان را به      . دومين ايلخان ايران، انجاميد   
 را، كـه در شـرق   1  قراونـه و نگودريـان   ه ق 670عالوه براين، جغتاييان از حدود سـال        . شرق ايران همچنان ادامه يافت    

خراسان تا سيستان بودند، به خدمت گرفتند و با كمك آنها نه تنها حضور ايلخانان را در حدود شرقي ايـران بـه چـالش                    
. ي به نواحي مركزي  و جنوبي ايران، موجوديت حكومت ايلخانان را به خطـر انداختنـد  كشيدند، بلكه با حمالت پي درپ 

مانند شورش اميـر نـوروز در عهـد         (هاي داخلي در قلمرو ايلخاني، بويژه خراسان            اي از عوامل همچون آشوب      مجموعه
 بـا مماليـك در غـرب و         هـاي جانشـيني در خانـدان ايلخـاني،  درگيـري ايلخانـان               ، كشـمكش  )خان  خان تا غازان    ارغون
خراسـان را بـه مكـاني مناسـب         ) خاندان تولوي با جغتاي و خاندان اگتاي با خاندان تولوي         (هاي قديمي خانداني    دشمني
از آنجا كـه تـا زمـان    . (Biran, 1997: 61) دست آوردن رمه، اسير و ساير منابع مطلوب مغوالن تبديل كرده بود براي به
خانان به درگيري با مماليك و گاه اردوي زرين معطوف بـود، ايلخانـان بيشـتر بـه سياسـت                    خان بيشترين توجه ايل     غازان

 . آوردند دفاعي در برابرحمله هاي جغتاييان روي مي
هـاي    مناسبات ايلخانان با اولوس جغتـاي شـاهد آزمـون          ،ق.ه  703با به حكومت رسيدن سلطان محمد الجايتو در سال          

هاي چنگيزي، مشكالت داخلـي اولـوس         گيري از صلح كوتاه مدت ميان اولوس       او با بهره  . تازه اي از ستيز و سازش بود      
ايـن وضـع در     . جغتاي و كاهش محسوس رويارويي با مماليك و اردوي زرين، قدرت حكومت ايلخاني را تقويت كـرد                
ون بـه قلمـرو     مجموع به برتري موضع ايلخانان در مرزهاي شرقي و الحاق قطعي نواحي شرقي خراسـان تـا رود جيحـ                   

هاي اصلي مقالة حاضر يكي چگونگي و اَشكال مناسبات ميان دو حكومت ايلخاني       بدين ترتيب، پرسش  .ايلخانان انجاميد 
و جغتايي در عهد  فرمانروايي اين ايلخان به عنوان دورة مهمي از اين مناسبات و ديگـري دسـتاوردهاي ايـن مناسـبات                        

كننده در اين مناسبات پرداخته خواهـد   هر برهه از مناسبات آنها به عوامل تعيينعالوه، در بررسي  به. براي دو طرف است  
شايان يادآوري است كه جنبة توصيفي گزارش اين مناسبات نيز در مقالة حاضر از آن رو اهميت دارد كه ارائة يـك                       . شد

 .  آيد گزارش نسبتاً دقيق و روشن تاحدودي كاري تازه به شمار مي
 

 لوس جغتاي آزمون صلح با او

هاي چنگيزي هر كدام بـا قـرار گـرفتن در           مدتي پيش از به حكومت رسيدن الجايتو در اوايل قرن هشتم هجري، اولوس            
در يـك سـوي ايـن اتحاديـه اردوي زريـن در دشـت قبچـاق،                 . آرايي كرده بودند   هاي متفاوت در برابر هم صف     اتحاديه

راءالنّهر و در سوي ديگر آن، خان بزرگ مغـول در چـين و ايلخانـان    اولوس جغتاي در ماو     و 2اولوس اُگتاي در تركستان   
ها حمالت پي در پي قايدو، خـان توانمنـد اولـوس اگتـاي، و دوا،        بندي  يكي از پيامدهاي اين دسته    . در ايران قرار داشتند   

 بــود) نقــاآ قــوبيالي(خــان متحــد او در اولــوس جغتــاي، بــه مغولســتان و اويغورســتان دررويــارويي بــا خــان بــزرگ 
(Alsen,2001:35) .        همين  وضع در مورد غرب؛ يعني، مناطق شرقي ايران يا قلمرو ايلخاني نيز كمابيش وجود داشـت .

اقتدار قايدو و متحدان جغتايي وي از يك سو مناسبات سياسي و اقتصادي ايلخانان با خان بزرگ در چين را كـاهش داد             
به خراسان و حتي مازندران شرقي شـد و شورشـگراني همچـون اميـر     اي از حمالت  آنها       و از سوي ديگر موجب رشته     
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البته بعدها تغييراتي در ايـن     . (Biran,1997:57-61) نوروز نيز در برابر حكومت مركزي ايلخاني به قايدو متوسل شدند          
م از اتحـاد بـا   ها به وجود آمد؛ از جمله اينكه به دنبال تجزية اردوي زرين، شعبة شـرقي آن در حـدود خـوارز     بندي  دسته

اين تحول به سـود ايلخانـان تمـام         . نظر و با خان بزرگ و ايلخانان مناسباتي دوستانه برقرار كرد            قايدو و جغتاييان صرف   
آنها ضمن آسودگي نسبي از جانب اردوي زرين توجه خود را به مقابلـه بـا جغتاييـان در آسـياي مركـزي معطـوف          . شد

 .اي به سابقة آنها ضروري است تر اين تحوالت اشاره براي درك به.(Alsen,2001:35) كردند
 را بـه  قـاآن  زادة اگتـايي كـه قـوبيالي    ، قايدو، خانق.ه668توضيح اينكه پس از مرگ براق، خان اولوس جغتاي، در سال     

از دوا، فرزنـد بـراق، بـه     ه ق 672او در سـال  . عنوان خان بزرگ به رسميت نشناخته بود، بر اولوس جغتاي مسلط شـد        
هـاي متعـدد برضـد     قايـدو بـه همـراه دوا در جنـگ    ). 451: 1338وصـاف،  (نوان خان اولـوس جغتـاي حمايـت كـرد        ع

. شـركت كـرد  ه ق  701 و 698هـاي   و جانشين او، تيمورقاآن، در سـال    ) 927 -925/ 2: 1373رشيدالدين، (قاآن  قوبيالي
با ). 32: 1348قاشاني،  (درگذشت  ه ق  702و در سال    ) 958 -953/ 2و627/  1: همان(وي در آخرين جنگ زخمي شد     

او، كـه پـي     . )Yingsheng,(2005:340مرگ قايدو، اولوس جغتاي به رهبري دوا استقالل و قدرت خـود را بازيافـت                
 منـافع چنـداني بـراي اولـوس جغتـاي درپـي نداشـت،                - كه پيشتر بدان اشاره شد     -برده بود درگيري دائم با خان بزرگ      

بيران معتقد است كه دوا با حمايت از برقـراري          . خود با خان بزرگ و نيز ايلخانان پايان دهد        تصميم گرفت به اختالفات     
 : كرد صلح در امپراتوري احتماالً چند هدف را به طور همزمان دنبال مي

هـايي از   دسـت آوردن بخـش   طور مشخص هند؛ زيرا چنين كاري را از بـه  هاي تازه و به  سازي براي فتح سرزمين   زمينه.1
 . دانست تر مي ين يا ايران آسانچ
 احياي تجارت در سطح امپراتوري . 2
  .(Biran 1997:77) برقراري آرامش و آسايش براي سپاه و مردم امپراتوري مغول. 3

نمود و هدف سوم بيشـتر جنبـة    تر مي شود دو هدف نخست براي فردي چون دوا عملي تا آنجا كه به منافع جغتاييان مربوط مي     
.  پايـان داده شـود  هـا  درهرحال، دوا با فرستادن سفيري به دربار تيمورقاآن درخواست كرد كـه بـه ايـن اخـتالف       . اشتآرماني د 

: 1348قاشـاني،    (ه ق 704به دنبال آن در سال . پيشنهاد دوا با استقبال خان بزرگ روبرو شد و پيمان صلحي بين آنها بسته شد         
و فرسـتادگان دوا    ) يا چبر، پسر و جانشين قايـدو      (زاده، رسوالن چاپار     سيزده خان  ايلچيان خان بزرگ با   ،  ه ق 705يا  )  31-32

الجايتو مقدم آنان را گرامي داشت و به افتخار آنها جشني باشكوه برپا كرد و سـپس آنـان را     . براي برقراري صلح به ايران آمدند     
بدين ترتيب، پـس    ). 477 -475 و 455 -454: 1338وصاف،  ( با هداياي فراوان به همراه نمايندة خود به نام يغميش بازگردانيد          

اي از آرامـش  هـاي ديگـر مغـولي، دوره   تنش در روابط بين ايلخانان با جغتاييـان و خانـدان       ) 475: 1348بناكتي،  ( از پنجاه سال  
ذشته به شدت كـاهش     هاي گ  با بسته شدن اين پيمان، روابط تجاري، كه چنانكه پيشتر بدان اشاره شد در پي درگيري               . برقرارشد

وآمـد   هـاي مغـولي رفـت     توانستند بدون ترس و وحشت در اولوس      هاي تجاري     يافته بود ، گسترش يافت و ايلچيان و كاروان        
آورد،  هر چند وصاف به آشكارا از ايلچيان اردوي زرين در اين پيمان سخني بـه ميـان نمـي              ). 477 -476: 1338وصاف،  ( كنند

ق ايلچيـان اردوي    .ه704كم با اين پيمان مشكلي نداشـتند، چـرا كـه در سـال                 اردوي زرين نيز دست   آيد كه خانات    چنين برمي 
ها بعد نيزهمچنـان ادامـه    ؛ وضعي كه تا سال)42 -41: 1348قاشاني، ( زرين نيز براي اعالم صلح و دوستي نزد اولجايتو آمدند

 ).4374/ 7: 1382؛ تتوي و قزويني، 89: همان( داشت
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او در پاسـخ    . هاي مغولي به وجود آمد ظاهراً بيش از همه خرسندي الجايتو را به دنبـال داشـت                ين حكومت اتحادي كه ب  
وداد و وفـاق مسـلوك       اعمام طريـق   پيش از همة آقاوايني من ميل آن دارم كه ميان خويشان و بني            « :ايلچيان گفته بود كه   

اين تحول از نظر او چنان مهم بود كـه خبـر آن را      ). 426 /5 :1339ميرخواند،  (» باشد و راه مخالفت و نفاق مسدود ماند       
او يادآورشـد كـه بازمانـدگان چنگيزخـان پـس از        ). 113: 1351اشـپولر، (براي پادشاهان فرانسه و انگلستان نيـز فرسـتاد        

ر ضد به روايتي او به پادشاه فرانسه پيشنهاد دادكه ب. (Alsen,2001: 36)وپنج سال به صلح و وحدت دست يافتند چهل
 اهميت اين موضـوع از آن رو اسـت كـه بـدانيم پـيش از آن عـالوه بـر اتحـاد           .(Biran,1997:63)مماليك متحدشوند   

كرد، كوشـيده بـود       و تاز مي    هميشگي مماليك و اردوي زرين به زيان ايلخانان، حتي قايدو نيز، كه در شرق ايران تاخت                 
در عمـل  ) قايدو و مماليك(اگرچه ارتباط ميان اين دو . ن متحد شودواسطة خان اردوي زرين با مماليك بر ضد ايلخانا    به

بنـابراين، برقـراري   . (Ibid,1997:63)بردند  هاي يكديگر در برابر ايلخانان سود مي  تحقق نيافت، بي ترديدآنها از فعاليت     
ـ         هاي مغول اين فرصت را براي الجايتو فراهم مي          نشين  صلح ميان خان   ب رقبـاي مغـول درپـي       كرد تا با آسـودگي از جان

 فرسـتادگان مماليـك را بـه گرمـي          ه ق 704با اين حال، او  ابتـدا در سـال           ). 374: 1371بويل،  (جنگ با مماليك باشد     
: 1338وصـاف،  (مدت از تيرگـي بيشـتر روابـط بكاهـد      پذيرفت و با فرستادن سفرا و هدايايي به شام كوشيد تا در كوتاه   

با ايـن وضـع، رويـارويي    ). 2/1/6: 1941مقريزي،(ك نيز از اين وضع استقبال كردند     ممالي). 2/1/6: 1941؛ مقريزي، 472
 ). 374: 1371بويل،(  به تأخير افتادق.ه  712ايلخانان با مماليك تا سال 

 فرصـت يافـت كـه بـه         ق .ه  705دهد كه پيمان صلح منافع اولوس جغتاي را نيز تأمين كرد؛ چرا كه دوا در سال                 شواهد نشان مي  
او مـدعي مالكيـت بـر تركسـتان شـد و خـان بـزرگ ازايـن ادعـا حمايـت                      . زادگان اگتايي بر قلمرو خود پايـان دهـد         طة خان سل
ر (چاپـار . ؛ بنابراين، او به فرزندان قايدو  در تركستان و ماوراءالنهر  حمله كرد             )33-34: 1348قاشاني،  (كرد بـزادة اگتـايي،    ، خـان  )ج

نيـز قلمـرو    ه ق 706در سال ). 518-515: 1338وصاف، (  دوا به او داده بود قناعت كردشكست خورد و به قلمروي كوچكي كه    
همچنـين  ). 36: 1348؛ قاشـاني،    511 -510: همان(زادگان جغتايي درآمد   يكي ديگر از فرزندان قايدو به نام ساربان به تصرف خان          

ق، زمينه را بـراي پيشـروي او در آنجـا در    .ه 705ر سال بوقا، در مرزهاي هندوستان د     دوا فرصت يافت تا با انتصاب پسرش، ايسن       
 ).4354-4353/ 7: 1382؛ تتوي و قزويني، 526 و 510: 1338وصاف، ( فراهم نمايدق .ه  708 -707هاي  سال

با وجود ادامة حضور جغتاييان در حدود شرقي قلمرو ايلخانان و مرزهاي هنـد              ،  ه ق 705پس از برقراري صلح در سال       
هـاي مغـولي    گويا صلح ميان اولوس. هاي ضد ايلخاني آنان باشدگزارش نشده است دهندة فعاليت  جمي كه نشان  اقدام تها 

هاي داخلي در آسياي مركزي ميان بازماندگان قايدو و شاهزادگان جغتايي از تحركـات جغتاييـان در      و در ضمن آشفتگي   
ن صلح براي ايلخانان اين بود كه عمليات پي درپـي جغتاييـان    نتيجة ايدر واقع، اولين . برابر ايلخانان جلوگيري كرده بود    

» كوتـاه و مختصـر  «آمده  با اين همه، چنانكه خواهيم ديد، صلح و آرامش به وجود    . در مرزهاي شرقي ايران  متوقف شد      
 ). 97: 1389اشپولر،( بود
 

 ازسرگيري رقابت و دشمني

بوقـا، در اولـوس جغتـاي بـه قـدرت      كه پسر او، ايسـن ق . ه 712به دنبال آن تا سال . درگذشت  ق . ه 706دوا در سال    
جانشين او شد؛ ولي حكومت     ) كنجك(پس از دوا، كونجاك     . رسيد، اختالفات داخلي اين اولوس را با بحران روبرو كرد         
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، خـان   چاپـار . هاي داخلي در منطقـه آغـاز شـد         به دنبال آن، در زمان ناليقو، جانشين كونجاك، درگيري        . او دوامي نيافت  
سـرانجام در   ). 149-147 و   53: 1348قاشـاني، (اولوس اگتاي، نيز درصدد برآمد از اين شرايط به سود خود استفاده كنـد             

او . كبك، فرزند دوا، با سركوب مخالفان و رقيبان خود توانست وحدت را به قلمرو جغتاييان بازگردانـد            ق .  ه 709سال  
جغتايي تشكيل داد برادر خود، ايسن بوقا، را ،كه در اين زمـان در  زادگان خانو مدتي بعد در قوريلتايي كه با حضور امرا  

اين . رأس سپاه نگودري در حدود شرقي خراسان و مرز هندوستان مستقر بود، به فرمانروايي اولوس جغتاي انتخاب كرد               
؛ 150-149: همـان ( تخـت نشسـت    برق . ه 712او از آن استقبال كرده، در سال        . خبر را يك ايلچي به ايسن بوقا رساند         

ايسن بوقا چون به اولوس جغتاي رفت، جاي خود را بـه بـرادرش، ايتقـول، واگـذار               ). 4374/ 7: 1382تتوي و قزويني،    
 ). 150 -149: 1348قاشاني، (كرد

د نمايد كه رياست ايتقول بر جغتاييان مستقر در نواحي شرقي خراسان دوام چنداني نداشـت؛ چـون مـدتي بعـ                    چنين مي 
 گـاو داودخواجـه غـزنين و بينـي     . خواجه، فرزند قتلغ خواجه، فرماندة پيشين جغتايي در اين منطقه، جانشين او شـد             داود
او در بر پاي داشتن عدالت كوشيد و با مسلمانان بـه نيكـويي رفتـار كـرد                  . را مركز حكومت خود قرار داد     ) 201: همان(
  ).596-5 95: 1352هروي،(

هاي مغول، دشمني ديرينه، سـلطة        مان صلح بين ايلخانان و جغتاييان در چارچوب مصالحة خاندان         با وجود بسته شدن پي    
زادگـان اگتـايي و بـه دنبـال آن بـروز        اولوس جغتاي حدود شرقي قلمرو ايلخانان گرفتاري جغتاييان در برانـدازي خـان            
زيـرا  . نهـا شـكل بگيـرد     پايـدار بـين آ    اختالف در اولوس جغتاي  پس از مرگ دوا مانع از آن بود كه صـلحي واقعـي و                    

  ).554: 1353گروسه،( درهرحال برحاكميت يك حكومت جغتايي در اين مناطق براي ايلخانان، پذيرفتني نبود
بدگماني حكومت ايلخاني به پيمان صلح با اولوس جغتاي همزمان با گرفتـاري جغتاييـان در برانـدازي خانـدان اگتـاي                      

ساربان چـون خـود را در     . قلمرو ساربان، فرزند قايدو، حمله برد     به    ق .ه  706وا در سال    چنانكه گفته شد د   . آشكار شد 
آنـان پـيش از     . زادگان و امرا به همراه سپاهي ده هزار نفري به طرف خراسان رفت            ديد، با جمعي از خان    برابر دوا ناتوان    

ايلچيان ساربان ضـمن شـرح احـوال        . ن، فرستادند عبور از جيحون، ايلچياني نزد يساول، فرماندة سپاه ايلخاني در خراسا          
يساول با درخواست آنان موافقت كرد؛ ولي بنابر احتياط هزار سـوار بـه جلـوي    . خود از يساول درخواست يورت كردند     

چـون يسـاول    . هاي رمضان، بكتوت و بوجاي به استقبال آنان رفت          او سپس به اتفاق امراي سپاه خود به نام        . آنها فرستاد 
سـاربان بـه زودي   . خوار داد رويي پذيرفت و بنابر مصلحت به آنان علف      ت كه قصد خدعه ندارند، آنان را با گشاده        درياف

خوبي از آنان پذيرايي كرد و به هر كدام يـورت    او به . زادگان همراهِ او به حضور الجايتو رسيدند      درگذشت؛ اما ديگر خان   
كند كه بـه   مستوفي در همين زمان از سپاهي سي هزار نفري ياد مي          حمداله). 513-510: 1338وصاف،( خوار داد  و علف 

ممكن اسـت ايـن گـزارش روايـت ديگـري از            ). 2/1435: 1377مستوفي،( زادگان به ايران آمدند   همراه يكي از اين خان    
 داشت و بـه او     اين وضع تسلط اولجايتو بر خراسان را به دنبال        . گزارش باال در مورد آمدن ساربان و سپاه همراه او باشد          

چنانكه پيداست اولجايتو بـيش از هـر   . (Biran,1997:60) امكان داد تا حمالت پراكنده از آن سوي جيحون را دفع كند     
هاي سياسـت او در مرزهـاي شـرقي     اين يكي از تفاوت. چيز با استفاده از نيروهاي ناراضي جغتايي موفق به اين كار شد      

پيش بود كه چنانكه خواهيم ديد تا پايان فرمـانروايي او و جانشـينش، ابوسـعيد، نيـز                  قلمرو ايلخاني در مقايسه با دوران       
 .ادامه يافت
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زادگان جغتايي كه با حكومت دوا و جانشينان او مخالفـت  زادگان اولوس اگتاي به خان الجايتو عالوه بر پناه دادن به خان      
. هـا را در پـيش گرفـت         دخالـت در امـور ايـن اولـوس        بدين ترتيب، حكومت ايلخاني سياسـت       . كرده بودند نيز پناه داد    
ذوالقرنين ظـاهراً بـه     . زادگان بود يكي از اين خان   ) 509: 1338؛ وصاف، 1/753: 1373رشيدالدين،(ذوالقرنين، فرزندبوقو،   

او بـراي   . ادعـاي اسـتقالل كـرد     ق .ه   708دست آورده بـود در سـال         واسطة مكنتي كه در يورت خود در ماوراءالنهر به        
احتماالً اقدامات او بر ضد رقباي جغتايي با موفقيت همـراه نبـود؛   . سيدن به مقصود تصميم گرفت با الجايتو متحد شود        ر

 خوار داد الجايتو او را به گرمي پذيرفت و به وي نيز يورت و علف            . چراكه مدتي بعد، ناچار شد كه به ايران پناهنده شود         
زادةجغتايي ديگري به ايران آمـده باشـد،   كه نشان دهد جز ذوالقرنين، خان در منابع گزارشي    ). 515-513: 1338وصاف،(

زادگان اگتايي و سپس اختالفاتي كـه پـس از دوا بـر سـر                شود؛ ولي با توجه به تالش جغتاييان در حذف خان         يافت نمي 
ه گرفـت كـه احتمـاالً       تـوان نتيجـ   قدرت درگرفت و نيز با توجه به سياست الجايتو در پناه دادن به مخالفان جغتايي مـي                

 .زادگان بيشتري به خدمت الجايتو بار يافتند خان
دهد كه ايلخانان نيز پيمان صلح با اولـوس جغتـاي را   اقدامات حكومت ايلخاني در حمايت از مخالفان جغتايي نشان مي         

شرقي قلمرو ايلخانان   هم در شرايطي كه حدود       چنانكه گفته شد دشمني ديرپاي جغتاييان، آن      . چندان جدي نگرفته بودند   
بنابراين، آنها سعي كردند با پناه  . زير نفوذ آنان بود، حكومت ايلخاني را نسبت به استواري اين پيمان نامطمئن ساخته بود              

توانست به شروع تهاجمـات     زادگان مخالف از ثبات سياسي اولوس جغتاي، كه در صورت تحقق دوباره مي             دادن به خان  
توانسـت تهديـدي بـالقوه    عالوه، اقدام اولجايتو در پناه دادن به مخالفان جغتايي مـي  به. گيري كنندجغتاييان بينجامد، جلو 

با اين همه، گزارشي در دست نيست كه نشان دهد آنها براي مقابله با اين تهديد  به اقـدام        . براي حكومت جغتاييان باشد   
نان بنا به مصلحت وقت و بـه واسـطة مشـكالت داخلـي از         آيد كه آ   چنين برمي . نظامي بر ضد ايلخانان دست زده باشند      

برخورد نظامي با ايلخانان خودداري كردند؛ زيرا در چنين شرايطي وارد شدن به درگيري احتمالي بـا ايلخانـان خطـرات                     
 . و تهديد هر از گاهي بسنده كردنددر نتيجه، آنها تنها به رجزخواني. ساخت بيشتري را متوجه آنان مي

ه  706در رجـب سـال      . هاي جغتاييان در جريان لشكركشي سپاه ايلخاني به گيالن رخ نمـود            نمونة رجزخواني  بارزترين
بـر سـبيل اسـتهزا و افسـوس     «غازان، يكي از بزرگان فراري به نزد الجايتو، از قول دوا و امـراي او گفـت              اويغورتاي،  ق.

زمين است و شوكت و صالبت و مهابت شـجاعت او بـه              ان،كه خان اير  ] الجايتو[الدين محمد   گفتند كه سلطان غياث    مي
اقاصي و اداني عالم رسيده، چگونه بيشة گيالن را، كه مقدار مجموع طول و عرض بسيط محيط آن سـي فرسـنگ زمـين        

تواند كـرد و در تـدبير تسـخير آن عـاجز و زبـون             است و در وسط مملكت و بيضة قالبت او افتاده، مطيع و مسخّر نمي             
الجايتو، كه از اين سخن برسر غيرت آمـده بـود، ايـن تحقيـر را بـا فرسـتادن ايلچيـاني بـه               ). 55: 1348شاني،  قا( »است

نيز به گيالن لشكركشي كرد كه البته بـا موفقيـت چنـداني              )ق.ه  706سال  (او همزمان    ).56: همان(ماوراءالنهر پاسخ داد  
 ).376: 1371بويل،( همراه نبود

يكـي از   ). 123: 1368رشـيدوو،   ( »شمار براي آيندة ايلخانـان در برداشـت        نتايجي بي « گيالن گفته شده است كه حمله به     
اگـر  . نتايج آن اين بود كه ضعف ايلخانان را به جغتاييان نماياند و آنان را در حملة دوباره به قلمرو ايلخانان اميدوار كرد                     

اما بخت با الجايتو يار بـود؛ زيـرا مـرگ        . رسيد نظر مي  مرد، حمله به قلمرو ايلخانان قطعي به      نميق .ه  706دوا در سال    
 .دوا و بروز اختالفات در اولوس جغتاي، حكومت ايلخاني را براي مدتي از تعرضات آنها در امان نگاه داشت 
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هـاي چنگيـزي اهميـت خـود را تـا      درهرحال، حاكم شدن شرايط جديد باعث شد خراسان، كـه پـس از مصـالحة اولـوس      
بعـد از قضـاياي گـيالن سـخن خراسـان در      «به نوشتة حافظ ابرو، الجايتو .  داده بود، بار ديگر اهميت يابد  حدودي از دست  

اين موضـوع   ). 78: 1350حافظ ابرو،( »بايد فرستاد كه در كنار آمويه معسكر سازد    ميان آورد و فرمود كه اميري بدان ديار مي        
 ق .ه   708به همـين منظـور الجـايتودر سـال     . و ايلخاني حكايت دارد  از ارتباط ماجراي گيالن با اوضاع  حدود شرقي قلمر         

 ).82: 1348قاشاني، ( امير سونج يكي  از امراي برجستة خود را با سپاهي بزرگ براي حفاظت از خراسان فرستاد
 

 تالش ايلخانان براي تحكيم سلطة خود بر حدود شرقي ايران

ها ي ديگر ، احساس امنيـت          مصالحة كوتاه مدت با جغتاييان و اولوس       حكومت ايلخاني، كه با كاهش تنش با مماليك و        
گيري از شرايط داخلي اولوس جغتاي از گسترش قدرت آن در حدود شرقي قلمـرو         برآن شد تا با بهره    ،  كردو قدرت مي  

، ايـن موضـوع   انجام داددر اين حدود ق .ه  713 تا 706هاي  اقداماتي كه حكومت ايلخاني در  سال. خود جلوگيري كند  
گام مهم بعدي براي تثبيت قدرت ايلخانان در شرق، تسلط قطعي بـر هـرات و اطـراف آن؛ يعنـي، مركـز           . راتأييدمي كند 
 .كرت بود حكومت آل
در زمـان  . كردندكرت ازآغاز تشكيل حكومت ايلخانان به عنوان دولتي تابع  در هرات و اطراف آن حكومت مي   ملوك آل 

ق . ه 698 در سـال تأييد او به حكومت رسيد؛ اما مدتي بعد يـاغي شـد و   ، ملك فخرالدين كرت باخان فرمانروايي غازان
: 1338؛ اسـفزاري، 433-431: 1352هـروي، ( هزار تن از سپاهيان نگودري را به خدمت گرفته، به خراسان حمله كـرد             سه
و در شـرق آن اسـت كـه ملـوك           هنگامي كه الجايتو به حكومت رسيد، دريافت كه شرط رسميت يافتن قـدرت ا              .)435

گـري خـود ادامـه داد و بـراي         الدين بـه يـاغي    اما ملك فخر  .  رسميت بشناسند  طور كامل به    هرات سروري ايلخانان را به    
الجايتو نيز براي به اطاعت درآوردن او و نگودريانِ تحت فرمـان وي، دانشـمند   . تبريك جلوس وي در تبريز حاضر نشد     

ملك فخرالدين كـه خـود را در برابرسـپاه ايلخـاني نـاتوان              .  سپاهي به تصرّف هرات روانه كرد      بهادر از امراي خود را با     
اگرچه دانشمند بهادر بر هرات دست يافت،  مدتي بعد با خدعة نايبان ملك فخرالـدين                . كوه پناه برد   ديد، به قلعة امان    مي

جويانة سپاه ايلخاني به    ن شهر در برابر تهاجم انتقام     به دنبال آن، مدافعا   ). 496- 491: 1352هروي،  ( در هرات كشته شد     
: همـان ( هرات به تصرّف اين سپاه درآمد و قاتالن دانشمندبهادر به سختي مجازات شـدند             . سرداري بوجاي تسليم شدند   

خواجـه،  گفته شده است نگودرياني كه در اين زمان در خدمت ملك فخرالدين قرار داشـتند سـپاهيان قتلـغ                  ). 532-542
دهد كه اين شورش با پشتيباني جغتاييان انجام شـد          اين موضوع نشان مي   ). 344: 1338وصاف،  (زادة جغتايي، بودند   انخ
بنابراين، سلطة دوبارة ايلخانان بـر هـرات بـه منزلـة        . كردميو ملِك هرات از قتلغ خواجه اطاعت        ) 196: 1385اشپولر،  (

 .شكست جغتاييان بود
الدين به جاي برادر خود، ملك فخرالدين، حكومـت غـور، غرچسـتان،             ن الجايتو، ملك غياث   به فرما ،  ق.ه  707در سال   

اعطـاي  ). 459-456:  1338؛ اسـفزاري،    559-558: 1352هـروي،   ( دست آورد  سيستان و اسفزار تا جيحون و سند را به        
منـد   ر خود در مناطقي عالقهدهد كه حكومت ايلخاني  به گسترش نفوذ و اقتدا       حكومت تا سند و جيحون به او نشان مي        

بـه الجـايتو خبـر رسـيد كـه ملـك          ق .ه  710حـال، در سـال       بـااين . بود كه در عمل صحنة حضور و نفوذ جغتاييان بود         
شايعاتي هم در بـاب همكـاري او بـا    . الدين نيز همچون ملك فخرالدين با ساختن برج و بارو سرِ ناسازگاري دارد              غياث
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ملك . اين مسأله الجايتو را واداشت تا او را براي بررسي موضوع به تبريز فرابخواند  . يده بود اولوس جغتاي به الجايتو رس    
به اردوي الجايتو رفت و به او اطمينـان داد كـه اقـدامات وي در راسـتاي تـأمين مصـالح                 ق .ه  711الدين در سال    غياث

كرت با اولوس جغتـاي او   رس از اتحاد دوبارة آلالجايتو از اين بابت خرسند شد؛ ولي ت. سلطان و بر ضد دشمنان او بود  
 ).587-571: 1352هروي، ( را واداشت تا به ملك غياث الدين اجازه ندهد به هرات بازگردد
از يك سو، با افزايش قدرت جغتاييان در شرق ايـران،           . بدين ترتيب، ملوك هرات در دورة ايلخاني نقشي دوگانه داشتند         

نها و چه در راستاي تأمين استقالل خود از حكومت ايلخاني درصدد برآمدند بـا جغتاييـان    كرت چه از روي ترس از آ       آل
ت مرزهـاي شـرقي خـود                 از سوي ديگر، ايلخانان وجود ملوك دست      . همكاري كنند  نشاندة هـرات را بـراي تـأمين امنيـ
م مي آورد، آنها در نهايـت بـه         بنابراين، باوجوداينكه گاهي خطاهاي ملوك كرت ايلخانان را به خش         . دانستندضروري مي 

كرت بود كه احضار ملك      با توجه به همين كاركردِ دوگانة حكومت آل       . دادندبراندازي حكومت اين خاندان رضايت نمي     
الدين به همان اندازه كه خطر احتمالي اتحاد او با جغتاييان را از بين برد، مرزهاي شرقي ايلخانـان را هـم در برابـر                     غياث
الدين، وضع هرات به واسطة اقـدامات ناشايسـت        بويژه اينكه در غياب ملك غياث     . پذير كرد   جغتاييان آسيب  طلبيِتوسعه

و قـدرت دفـاعي ايلخانـان در    ) 461-460: 1338 ؛اسـفزاري،   889/ 2: 1386فصيح خوافي،   (نايبان الجايتو نابسامان شد     
در چنـين شـرايطي بـود كـه داود خواجـه، فرزنـد       . )77: 1375-1374نيتي،( برابر تهاجمات جغتاييان عمال كاهش يافت    

خواجه، كه در اين زمان در رأس سپاهيان جغتايي و نگودري در حدود شرقي خراسان بـود، درصـدد برآمـد سـلطة                        قتلغ
دنبـال بـروز تـنش در روابـط اولـوس        و بـه ق.ه   713 -   712هـاي  اين در حالي بود كه در سال      . خود راگسترش دهد  

 .زرگ و ايلخانان، تعهد داود خواجه به پايبندي به صلح با ايلخانان نيز آسيب ديده بودجغتاي با خان ب
حملة او به خراسـان  . از غزنه به خراسان حمله كردق .ه  713 - 712هاي در شرايط يادشده بود كه داود خواجه در سال     

اين مسـأله يسـاول، فرمانـدة سـپاه      . فتح كند داود خواجه تصميم گرفت نخست هرات را        . بوقا بود احتماالً به اشارة ايسن   
داود . ايلخاني در خراسان، را بر آن داشت تا با تمام سپاه خراسان و مازندران بـا شـتاب بـه قصـد دفـع او حركـت كنـد             

يساول آنچه را كه از اردوي او بـر جـاي مانـده بـود غـارت كـرد و غنـايم               . كه خبر رسيدن او را شنيد، گريخت      خواجه  
از بخت خوش حكومت ايلخاني، به زودي بـين جغتاييـان مسـتقر در        ). 598-595: 1352هروي،  ( ست آورد د بسياري به 

پـنج   و  اين اختالفات فرصت الزم را فراهم كرد تا اولجايتو پس از حدود سي          . حدود شرقي قلمرو ايلخاني اختالف افتاد     
 . ن اقدام كندسال براي سركوب جغتاييان و پايان دادن به سلطة آنها بر شرق خراسا

در اين زمان، تيمورگوركان، پسر اياجي نگودري و داماد دوا، به همراه بـرادر خـود، لكميـر، زيـر فرمـان داودخواجـه در            
آنان به دليل اختالفاتي كـه بـا داود خواجـه پيـدا كردنـد از او آزرده شـدند و              . حدود مرزهاي شرقي خراسان مستقر بود     

تيمورگوركان به الجايتو پيام داد كه اگر سـپاهيان خراسـان مـا را              . الجايتو متحد شوند  تصميم گرفتند كه براي دفع وي با        
ياري كنند، به كمك آنان داودخواجه را از قلمرو او خواهند راند و سپس با سپاهيان نگودري خود، كه بيسـت هـزار تـن      

زاده ان پاسـخ مثبـت داد و خـان        الجايتو به سرعت بـه درخواسـت تيمورگوركـ        . هستند، به خدمت الجايتو خواهند رسيد     
داودخواجـه  . او به همراه تيمورگوركان بر داودخواجـه تاخـت        . ميتكقان را در رأس سپاه خراسان به آن حدود اعزام كرد          

. چون توان مقابله با سپاه ايلخاني را نداشت، پس از آنكه سه هزار نفر از اتباعش در جيحون غرق شدند، از آن عبور كرد                     
با سپاه خود به ايلي     ق .ه  713و گريز غنايم فراواني نصيب سپاه ايلخاني گرديد و تيمور گوركان در سال              در اين تعقيب    
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با فرار داودخواجه، جغتاييان مسـتقر در حـدود شـرقي قلمـرو             ). 202-201و  153-152: 1348قاشاني،  ( به خراسان آمد  
 رامش به طـور موقّـت بـه مرزهـاي ايلخانـان بازگشـت             و آ ) 269: 1384گروسه،  ( ايلخانان زير نظر الجايتو قرار گرفتند     

بوقـا نيـز     ايسـن . بوقا پناه برد و از او درخواست انتقـام نمـود          در سوي ديگر، داودخواجه به ايسن     ). 116: 1351اشپولر،  (
اييـان  بدين ترتيب، انگيـزة جغت ) . 208و 202، 153: 1348قاشاني، ( گرفتن انتقام او از اولجايتو را بر خود واجب دانست 

 .براي حمله به قلمرو ايلخانان شدت يافت
 

 بوقا به قلمرو خان بزرگ و تشديد دشمني با ايلخانان لشكركشي ايسن

زادة جغتايي، پس از اينكه مخالفان خاندان دوا را سركوب كرد، با فرستادن سفيري بـه حـدود    چنانكه گفته شد كبك،خان 
به دنبال آن، اولوس جغتاي ثبات سياسي و قدرت         . غتاي منصوب نمود  بوقا را احضار و به حكومت اولوس ج       سند، ايسن 

خود را بازيافت و قلمرو جغتاييان با غلبه بر خاندان اگتاي تا همسايگي قلمرو خان بزرگ مغول در چين گسـترش پيـدا                 
خـوار بـين آنهـا     جويي جغتاييان در برابر خان بزرگ و بروز اختالف بر سر تعيين يـورت و علـف           اين امر به برتري   . كرد

و همـين مسـأله    بخش نبـود  ، اقداماتي براي رفع اين اختالفات انجام شد كه نتيجهق.ه 713 و 712 هاي در سال. انجاميد
جويي جغتاييان در برابر خان بـزرگ بـه تشـديد            برتري). 203-202: همان( بوقارا با خان بزرگ برانگيخت    دشمني ايسن 

صلح با ايلخانان، كـه متّحـد سـنتي خـان بـزرگ               منجر شد؛ چراكه در اين شرايط،      دشمني اولوس جغتاي با ايلخانان نيز     
عالوه براين با توجـه  .  جايي نداشت،(Alsen, 2001:37-38) بودند و در عهد اولجايتو نيز ارتباط آنها تجديد شده بود

زادگـان مخـالف ايـن اولـوس      نبه اقتدار نسبي اولوس جغتاي در اين زمان، اقدام  حكومت ايلخاني در پناه دادن بـه خـا   
چـون اقـدام    . توانستند بالفاصله به قلمرو ايلخانـان حملـه كننـد         حال، جغتاييان نمي    بااين. توانست بدون پاسخ بماند   نمي

بنابراين مي بايست نخست تكليـف خـود را بـا خـان بـزرگ، كـه                 . داشتبرضد ايلخانان، خان بزرگ را به واكنش وامي       
 .ساختند د، روشن ميرسيقدرتمندتر به نظر مي
چنين پيداست كه آنها نيز در اين       . جويي واداشت خواهي جغتاييان، ايلخانان و خان بزرگ را به چاره          از سوي ديگر، زياده   

بنابراين،آنها براي هماهنگي بيشتر پي درپي ايلچيـاني را بـه     . يابي اولوس جغتاي نداشتند   زمان نظر مثبتي نسبت به قدرت     
عنـوان سـفير   بـه  ق .ه  713اوكـه در سـال   . يكي از اين ايلچيان ابيشقا بود. (Ibid, Op.cit) رستادندفدربار همديگر مي

گشت، پس از رسيدن به اولوس جغتاي در حالت مستي اظهار داشت كه از جانـب خـان                  الجايتو از نزد خان بزرگ برمي     
انب مغرب درآييد و ما از طرف مشرق تـا ايـن       از ج ] ايلخانان[شما  «: بزرگ براي الجايتو پيامي سرّي بدين مضمون دارد       

جاير را از ميان برداريم و عرصة ممالك توران را از قاذورات نجاسات             ] ظالم[و معاندان غاشمِ  ] آفرين زيان[خصمان ضاير 
 ).204-202: 1348قاشاني، (»متمرّدان پاك كنيم

 را بـه وحشـت انـداخت   ، ايسـن بوقـا    رگ بـه قلمـرو جغتاييـان      احتمـالي ايلخانـان و خـان بـز         مشترك   ة حمل آگاهي از 
2005: 344 ) (Yingsheng, .بوقا داد تا به قلمرو خان بزرگ حملـه كنـد  همچنين سخنان ابيشقا بهانة الزم را به ايسن .

 فردي به نـام  از جملة اين ايلچيان. كردند دستگيرنموداو ابتدا  تمام ايلچيان خان بزرگ را كه در تركستان رفت و آمد مي   
ايسن بوقا آنان را زنداني كرد و اموال آنهـا را، كـه بـالغ بـر     . توقتيمور بود كه زني را براي همسري الجايتو همراه  داشت       
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سپس در سه نوبت به قلمرو خان بزرگ لشكر كشيد؛ اما در هر سه بـار شكسـت         . هزاروپانصد سر االغ بود، مصادره كرد     
 ). 208-204: 1348قاشاني، (  از اولوس جغتاي به تصرّف خان بزرگ درآمداز رهگذر اين حمالت بخشي. خورد

بوقا از خان بزرگ دشمني جغتاييان با ايلخانان را تشديد كرد؛ زيرا عالوه بر همدست دانستن ايلخانان                 هاي ايسن  شكست
بوقـا خـود در ايـن مـورد     نايس. خوار نيز قرار داد با خان بزرگ،  شكست از خان بزرگ آنها را در تنگناي يورت و علف            

تر از ديدة كور و سوراخ مـور شـود و    اگر اعداء ما را برين منوال رانند، عن قريب واليت و اولوس بر ما تنگ              «:گفته بود   
: همـان ( »مصالح ما در آن است كه جانب مغرب و بالد خراسان مفروز و مستخلص گـردانيم    . خوار نمانده  يورت و علف  

بوقا در مورد توان ايلخانان ايـن بـود كـه آنهـا در مقايسـه بـا خـان بـزرگ              اين زمان تصور ايسن   عالوه بر آن، در     ). 208
او ابتـدا  . بوقا خشم خود را متوجه حكومت ايلخـاني كـرد  ايسن بنابراين،. )Yingsheng, (349 :2005تر هستندضعيف

ن دستگير كردو به انتقـام شكسـت در جنـگ بـا      رفتند در تركستا  ايلچياني را كه از ايران با هدايايي به نزد خان بزرگ مي           
بوقا اميدوار بود بـا     ايسن. كشت ) 653: 1372كاتو،( »شتاب زده و نابخردانه   «در اقدامي ) 208: 1348قاشاني،  (خان بزرگ 

حمله به خراسان، از يك سو آنچه را كه در برابر خان بزرگ از دست داده بود جبران كند و از سوي ديگـر بـا شكسـت                            
همچنين او براي افزودن بر توان خود در برابر خان بزرگ و ايلخانـان تصـميم                . حد او؛ يعني، الجايتو انتقام بگيرد     دادن متّ 

اين متّحد جديد ازبك خـان، فرمـانرواي اردوي زريـن    . گرفت به جاي خاندان اگتاي، متّحد جديدي براي خود پيدا كند          
 .بود
، به نام بابااغول به همراه چند تن از فرزندان قايدو بـه دربـار الجـايتو در                  زادگان اردوي زرين  پناهنده شدن يكي از خان     

ا كـرد               ، فرصت رابراي اتحاد ايسن    ق.ه  715-714هاي     حدود سال  يـن در برابـر دشـمن مشـترك مهيـبوقا با اردوي زر .
ا حكومت او مخالف است، وي را       خان فرستاد تا با اعالم اين موضوع كه تيمورقاآن ب          بوقا ايلچياني را به دربار ازبك     ايسن

مشاوران خان اردوي   . نظر كرد خان ابتدا پيمان اتّحاد را پذيرفت؛ اما سرانجام از آن صرف           ازبك. به اتّحاد با خود برانگيزد    
بنـابراين، او سـفيراني را بـه دربـار       . زرين به او فهماندند كه شكستن صلح با خان بزرگ و ايلخانان بـه سـود او نيسـت                  

خان و دور كـردن خطـر       الجايتو نيز براي جلب رضايت ازبك     .  روانه كرد تا آنان را از دوستي خود مطمئن سازد          ايلخانان
و 146 -،  145: 1348قاشاني،  ( خبري كرد و ظاهراً او را كشت      احتماليِ اتّحاد او با ايسن بوقا، در مورد بابااغول اظهار بي          

خان، درصدد بود بـا مماليـك در مصـر           وه بر تالش براي اتّحاد با ازبك      بوقا عال ها، ايسن بنابر برخي گزارش  ). 173-176
اي پيچيده قرار گرفت و بـا         بدين ترتيب، مناسبات جغتاييان با ايلخانان در چرخه       ). 119: 1351اشپولر،  (ارتباط برقراركند 

 . گره خورد) خان بزرگ، اردوي زرين و مماليك(مناسبات چند حكومت ديگر 
 

  نشيني و عقب پيروزي: قا به قلمرو ايلخانانبولشكركشي ايسن
ل شكسـت               از دست رفتن متصرفات جغتاييان در شرق ايران براي ايسن          هـاي  بوقا، كه در برابـر خـان بـزرگ نيـز متحمـ

از طرفي اقدام حكومت ايلخاني برضد داودخواجـه بهانـة الزم را بـراي هجـوم بـه             . درپي شده بود، قابل پذيرش نبود      پي
چـون  . بوقا را براي موفقيت افـزايش داد      تجديد درگيري ايلخانان با مماليك مصر نيز اميد ايسن        . غتاييان داد خراسان به ج  

 . نتيجه به آنجا دست زده بود اي بيدر پي تحريك امراي شام به حملهق .ه  712الجايتو در سال 
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در بعضـي از منـابع تـاريخ حمـالت     . اردبوقا به قلمرو ايلخانان بـين منـابع اخـتالف وجـود د           در مورد زمان حملة ايسن    
فصـيح  (بر اين اساس، اين حمله با لشكركشي الجايتو به شام همزمـان بـود            . ذكر شده است  ق .ه  712جغتاييان در سال    

 بنابراين، او با شنيدن خبر اين تهاجم، شام را به عزم مازندران ترك كـرد             ) . 141: 1336؛ نطنزي،   889/ 2: 1386خوافي،  
 ). 1439/ 2: 1377مستوفي، (

 .)610: 1338وصاف،(استذكر كردهق .ه  713زادگان جغتايي به خراسان را در     اين در حالي است كه وصاف حملة خان       
در مازندران اتراق كرد و سپاهيان خراسان براي عرض ادب به اسـتقبال  ق .ه  713بر اساس اين گزارش، الجايتو در سال      

 ).106: 1350حافظ ابرو، (دفاع يافتند، به آنجا حمله كردند  جغتايي خراسان را بيزادگانكه خانهنگامي . او رفتند
؛ فصـيح   461: 1338اسـفزاري،   (ذكـر شـده اسـت       ق .ه  714زادگان جغتايي در سال     در برخي ديگر از منابع حملة خان      

ق .ه  715يگـر در سـال   و در جايي دق .ه  714سيفي هروي در يك جا اين حمله را در سال          ). 890/ 2: 1386خوافي،  
دانسـته اسـت    ق .ه  713كاشاني نيزباوجود اينكـه حملـة جغتاييـان را در           ). 628و  606: 1352هروي  (ذكر كرده است        

: همـان (به تفصيل ياد كـرده اسـت  ق .ه  716، از رويدادهاي مربوط به اين حمله ذيل حوادث سال    )153: 1348قاشاني،(
ق . ه 715 و اوايـل سـال       714زادگان جغتايي را در اواخر سـال        توان حمالت خان  يبا توجه به داليل زير م     ). 200-211

 .دانست
-حملـة خـان  ، كمبود آذوقه و گرمي هوا و نه   ق.ه  712در برخي ازمنابع علّت بازگشت الجايتو از رحبة شام در سال            . 1

ندي حركت الجايتو در بازگشـت بـه   ضمن اينكه ك). 75/ 14: 1993؛ابن كثير، 143:همان (زادگان جغتايي ذكر شده است   
ممكن است مراد اين منابع از حمالت جغتاييـان  ). 147، 144-143: 1348قاشاني، (شرق در اين زمان گزارش شده است    

: 1386فصيح خـوافي، (حمالت داودخواجه به خراسان بوده باشد؛ چون بر اساس نوشتة كاشاني و همچنين فصيح خوافي   
درضمن بايـد توجـه داشـت    . و فرار او در همين سال اتّفاق افتادق .ه  713هرات در سال    حملة داودخواجه به    ) 890/ 2

اي در اواخـر يـك سـال        كه اختالف يك سال در اين مورد و ساير موارد قابل توجيه است؛ چرا كه ممكن اسـت حملـه                   
 . شروع شودو تا اوايل سال بعد ادامه يابد

بوقا با خان بزرگ اتّفـاق      گانة ايسن جغتايي به خراسان پس از نبردهاي سه      زادگان  براساس گزارش كاشاني، حملة خان    . 2
روي داد و نيز با توجـه بـه اينكـه كاشـاني             ق .ه  714هاي ايسن بوقا و خان بزرگ درحدود سال         از آنجا كه جنگ   . افتاد

ان نتيجـه گرفـت كـه    تـو بوقا به خراسان به منظور جبران شكست در برابر خان بزرگ بـود، مـي            مدعي است حملة ايسن   
با توجه بـه ايـن اسـتدالل اسـت كـه ينـگ شـنگ تـاريخ            . دور از انتظار بود   ق .ه  714احتمال وقوع جنگ پيش از سال       
  (Yingsheng,2005: 354-355). داند ميق.ه  715حمالت اولوس جغتاي را در سال 

هرات تا جيحون و سند رابارديگر به ملك         حكومت   ق .ه  714افزايش تهديد جغتاييان باعث شد كه الجايتو در سال          . 3
ملـك  ). 464-462: 1338اسـفزاري،  (الدين واگذار كند و سپس با گرفتن تعهد فرمانبرداري، او را روانة هرات كنـد    غياث
چند روز پس از رسيدن او به هـرات، خبـر           . دست گرفت  به هرات رسيد و حكومت را به      ق .ه  715الدين در سال    غياث

: 1352؛ هـروي،  465:همـان (يلخاني از جغتاييان و كشته شدن فرماندة آنان به نام بوجاي به هـرات رسـيد          شكست سپاه ا  
زادگـان جغتـايي گريختـه بودنـد در هـرات           الدين فراريان سپاه ايلخاني را كه از نبرد با خـان          ملك غياث  ) . 628 و   621
 ).636: 1352هروي، (گرمي پذيرفت  به
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هـاي او بـا يسـاول،      بـه هـرات و درگيـري      ق .ه  713 تا   712هاي  الت داودخواجه در سال   رسد حم درهرحال به نظر مي   
با دخالـت  ق .ه 716هايي كه از سال    و سپس درگيري  ق .ه  715 و   714زادگان جغتايي در حدود سال هاي       حمالت خان 

پژوهشـگران نيـز در   . سـت بين كبك و يساور روي داد باعث آشفتگي در اخبار و زمان حمالت جغتاييان شده ا             ايلخانان  
طـوري كـه بيـاني  تـاريخ      اند؛ بـه زادگان جغتايي گرفتار آشفتگي منابعِ مورد استناد خود شدهذكر تاريخ قطعي حملة خان  

ق .ه  713برخـي نيـز آن را در سـال    . ذكر كرده اسـت  ) 1031/ 3: 1375بياني (ق. ه 712حملة سپاه جغتايي را در سال       
  ).633 :1353گروسه، ( اند  دانستهق.ه  715و ) 321: 1365؛ اقبا ل آشتياني، 119 :1351 ؛ اشپولر،379: 1371بويل،(

 تمام توان اولوس جغتاي را به كار گرفـت؛ چراكـه            گزارش منابع نشان دهندة اين است كه ايسن بوقا در اين لشكركشي           
؛  628 :1352هـروي،  (  همـراه بودنـد  زادگان ارشد جغتايي مانند داودخواجه، كبك، يسـاور و جنگشـي بـا او       بيشتر خان 
زادگـان جغتـايي بـه خراسـان حملـه كردنـد نيـز              در مورد تعداد سپاهياني كه به همراه خان       ). 209-208: 1348قاشاني،  
و در جايي ديگر، پنجاه هزار نفر       ) 209: 1348قاشاني،  (درجايي تعداد آنان صد هزار نفر     . هاي متفاوتي وجود دارد   روايت

: 1350حـافظ ابـرو،     ( اندبرخي از منابع نيز اين تعداد را شصت هزار نفر ذكر كرده           ). 606: 1352هروي،  ( ذكر شده است  
 ). 469/ 5: 1339؛ ميرخواند، 107
قراول سپاه خراسان، با سپاه ده هزار نفـري در آن حـدود    اراتيمور، پيش. زادگان جغتايي به آساني از جيحون گذشتند     خان
زادگان جغتايي خواستنداورابكشند؛ اما يساوركه     خان. ت در برابر سپاه جغتايي به اسارت درآمد       اوپس ازاندكي مقاوم  . بود

 ). 209: 1348قاشاني، ( بود، مانع از اين كار شد» نيكو نفسِ ستوده سيرت «به قول كاشاني مسلماني
ني در خراسـان، در مازنـدران و در         زادگان اولوس جغتاي، اميريساول، فرماندة ارشد سپاه ايلخا       ظاهراً در زمان حملة خان    

و 153: همـان (رمضان، فرماندة حاضر در خراسان، براي دفع دشمن از يساول درخواست كمك كـرد           . خدمت الجايتو بود  
با شروع نبرد، رمضان جنگ ناكرده گريخت و بـه همـين            . و خود با سي هزار نيرودر برابر سپاه مهاجم قرار گرفت          ) 209

يساول به سـرعت  ). 609 -606: 1352هروي، ( فرماندهي كنار گذاشت و بكتوت جاي او را گرفت   دليل الجايتو او را از      
. به خراسان آمد و به همراه بكتوت و بوجاي با لشكري اندك در دشـت مرغـاب در برابـر سـپاه جغتـايي قـرار گرفـت                           

كشته شد؛ ولـي يسـاول بـه همـراه          بوجاي جنگ را ادامه داد تا       . سپاهيان ايلخاني تاب مقاومت نياوردند و متواري شدند       
در اين نبرد حاكم بدخشان نيـز بـه سـود     ). 110-106: 1350؛ حافظ ابرو،    636 -628: همان( بكتوت به فوشنج گريخت   
اين موضوع نشان دهندة فرمـانبرداري نـواحي         ).107: 1350؛ حافظ ابرو،    629: 1352هروي،  (سپاه ايلخاني شركت كرد     

 .  اين زمان استجنوبي جيحون از ايلخانان در
حضور الجايتو در مازندران، غيبت يساول از خراسان، تدارك سپاه اندك از سوي يساول به عنوان فرماندة سپاه خراسـان                    

دهد كه ايلخانان در اين زمان در مورد توان نظامي و شدت حمالت جغتاييـان           زادگان جغتايي نشان مي   و عبور آسان خان   
ي شده باشـد؛ چـرا كـه    بوقا با خان بزرگ باعث چنين تصورهاي    ايسن ان دارد كه درگيري   امك.  بودند دچار اشتباه شده  

 . بوقا بالفاصله پس از شكست از خان بزرگ و به طور ناگهاني به قلمرو ايلخانان حمله كرده بودايسن
را تـا حـدود هـرات تعقيـب     زادگان جغتايي پس از پيروزي در جنگ مرغاب به پيشروي خود ادامه دادند و فراريان            خان
آنها خـود را چنـان      ). 106: 1350حافظ ابرو،   ( پيشروي آنان در اين زمان تا حدود نيشابور نيز گزارش شده است           . كردند

اما بنا بر همين گزارش، پس از چهـار مـاه           ). 153: 1348قاشاني،  (ديدند كه هوس تصرّف ايران به سرشان زد       توانمند مي 
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رسد عوامـل ديگـري نيـز    حال، به نظر مي بااين). 213و 164، 153: همان(يم گرفتند كه بازگردند در اثر كمبود آذوقه تصم    
هايي در مورد حملة سپاهيان خان بزرگ، به        توضيح اينكه در اين زمان خبر     . آنان را از ادامة حضور در ايران منصرف كرد        

، تـالس و ايسـنكوك را تصـرّف  و اردوهـاي             بر اساس اين خبرها سپاه خـان بـزرگ        . اولوس جغتاي به آنان رسيده بود     
 كـه جغتاييـان از ايـن موضـوع آگـاه شـدند، بـه سـرعت بـه تركسـتان                      بنابراين، هنگامي . جغتاييان را غارت كرده بودند    

احتماالً اقدام خان بزرگ از روي آگاهي و بر اساس اتحاد بين او و الجايتو و بـراي كـاهش          ). 211-210: همان(بازگشتند
از طرفي در اين زمان خبر حضور الجايتو در خراسان، جغتاييـان را در مـورد ادامـة عمليـات در           . حد خود بود  فشار بر متّ  

الجايتو نيز چون از بازگشت آنان خبر يافت، به سلطانيه          . ايران دچار ترديد كرد؛ در نتيجه مصلحت را در بازگشت ديدند          
 ).1440-1439/ 2: 1377؛ مستوفي، 106: 1350حافظ ابرو، ( برگشت

مجازات رها نكند؛ بنـابراين، چهـل هـزار سـپاهي را بـه      ها الجايتو تصميم گرفت دشمن را بي    بر اساس برخي از گزارش    
در ايـن جنـگ كبـك و جنگشـي          . اين سپاه از جيحون گذشت و در آن سوي ترمذ با آنـان جنگيـد              . تعقيب آنان فرستاد  

بـر اسـاس   . دست آوردند كي بخارا تعقيب كردند و غنايم بسياري بهشكست خوردند و امراي سپاه الجايتو آنان را تا نزدي 
البتـه  ). 141: 1336؛ نطنزي،   611-610: 1338وصاف،  ( اين روايت پس از اين ماجرا بود كه الجايتو به سلطانيه برگشت           

انست؛ زيرا منابع   طور قطع مربوط به اين زمان و براي مجازات متجاوزان از سوي الجايتو د              توان اين لشكركشي را به    نمي
زادگان جغتايي، بين يساور و آنان رخ داد و در آن سـپاه        نشيني خان كنند كه مدتي پس از عقب     از درگيري مشابهي ياد مي    

 ). 114: 1350؛ حافظ ابرو،218 -215: 1348قاشاني، (ايلخاني در همراهي با يساور با كبك درگير شد
او همچـون بيشـتر     .  كه الجايتو در مورد حكومت خراسان تجديدنظر كند        زادگان جغتايي باعث شد     هرروي، حملة خان    به

كردند، حكومت خراسان را به جاي بسطام كـه گويـا   ايلخانانِ پيشين، كه حكومت خراسان را به فرزندان خود واگذار مي     
پاهي درخور بـه همـراه او       از دنيا رفته بود، به فرزند خردسال ديگر خود؛ يعني، ابوسعيد واگذار  و امير سونج را نيز با س                   

 ).1441-1440/ 2: 1377؛ مستوفي، 112-111: 1350حافظ ابرو، ( كردروانه
 

 گيري الجايتو از آن بحران در اولوس جغتاي و بهره
گيـري از   او با بهـره   . ترين ايلخان در برخورد با اولوس جغتاي دانست       توان موفّق الجايتو را در مقايسه با اسالف خود مي       

هاي مستمر بـا مماليـك، اختالفـات    سپس با سود بردن از فروكش كردن جنگ. لح توان ايلخانان را افزايش داد     شرايط ص 
هاي خان بزرگ با اولوس جغتاي، حاكميت خود بر مناطق شرقي خراسان را استحكام              داخلي درميان جغتاييان و درگيري    
 .بوقا را دفع كرد بخشيد و حملة نسبتاً سنگين ايسن

ق .ه   716زادگان مخالف جغتايي ادامه داد و در سـال  ياست خود در مورد اولوس جغتاي را با حمايت از خان  الجايتو س 
 يسـاور، فرزنـد اوركتيمـور       .زادة قدرتمند جغتايي، به پيروزي مهمي در برابر آنان دست يافت          با پناه دادن به يساور، خان     

جغتايي بـود كـه در راه تثبيـت قـدرت دوا در         زادگان  خانجمله  از  ) 3/89: 1362؛ خواندمير،   209-208: 1348قاشاني،  (
بوقا در ماوراءالنّهر بـه حكومـت        كه ايسن  هنگامي). 650: 1372كاتو،  (ماوراءالنّهر تالش كرد و سپس در آنجا مستقر شد        
اوراءالنّهر بـه  اين انتخاب موقعيت يساور را در مـ   ). 150: 1348قاشاني،  (رسيد، كبك را به حكومت فرغانه  منصوب كرد        
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در چنين شرايطي   ). 653: 1372كاتو،  (خطر انداخت و باعث بروز اختالف بين يساور و حكمرانان اولوس جغتاي گرديد            
 .بود كه يساور براي مقابله با كبك با ايلخانان ارتباط برقرار كرد
بوقا به دليل اعتمادي كه به يسـاور    بوقا مطرح كرد؛ اما ايسن      كبك موضوع ارتباط يساور با حكومت ايلخاني را نزد ايسن         

جغتـايي  زادگـان   خان اگر چه در حملة      يساور). 113: 1350 ؛ حافظ ابرو،     640: 1352هروي،  (گرفت  داشت آن را ناديده   
،  مرغـاب  شركت فعالي داشت،  پـس از پيـروزي در جنـگ           ) 89/ 3: 1362خواندمير،  ( به خراسان به عنوان فرماندة سپاه     

گفته شده است كه او تعقيب فراريان را نكوهش كرد و چـون             .  تعقيب سپاهيان ايلخاني رابازداشت    كبك و جنگشي را از    
او حتّي اسيران را    ). 210: 1348قاشاني،  ( كه ماه رمضان است، از تعقيب فراريان خودداري كرد        به اين بهانه    مسلمان بود،   

با توجه به روابطي كـه يسـاور در         ). 110: 1350ظ ابرو،   ؛ حاف 641: 1352سيفي هروي،   ( آزاد كرد و به آنان توشة راه داد       
رفتار او ناشي از تعلّقات مذهبي او نبود، بلكه هـدف او از ايـن گونـه                 توان نتيجه گرفت كه     گذشته با ايلخانان داشت مي    

ـ        ). 655-654: 1372كاتو،  ( اقدامات، نشان دادن حسن نيت خود نسبت به الجايتو بود          -خـان ه  او پس از نبـرد مرغـاب ب

 ). 635: 1352هروي، (جغتايي پيشنهاد كرد كه به ماوراءالنّهر بازگردندزادگان 
 كه كبك به همراه ديگر شهزادگان جغتايي به حضور ايسن بوقا بار يافت، گناه ناكامي سپاه را بـر گـردن يسـاور                        هنگامي
وي . ، ما تا مازندران و عراق پيش رفته بـوديم دادبوقا فهماند كه اگر يساور به ما فرمان بازگشت نمي       او به ايسن  . انداخت

بوقا چون مطمئن شد كه يساور با الجايتو ارتبـاط دارد، درصـدد دفـع او                ايسن. مدعي شد كه يساور هواي الجايتو داشت      
يسـاور از توطئـة كبـك و    . برآمد؛ ولي ترس از هجوم ايلخانان باعث شد تا به طور موقت از احضـار او خـودداري كنـد      

 ديـد  وچون در خود توانايي مقابله با كبـك را نمـي          ) 113: 1350؛ حافظ ابرو،    641 -640: همان( وقا آگاهي يافت  بايسن
 . ، عزم كرد تا با عبور از جيحون رسماً به الجايتو پناه ببرد)1441/ 2: 1377مستوفي، (

ســپس ). 641: 1352هــروي، ( اي از امــراي كبــك را بــا خــود همــراه كــرديســاور پــيش از عبــور از جيحــون، ابتــدا عــده
من ايل و منقـاد پادشـاه الجـايتو         ...«:را به عنوان نمايندة خود به اردوي الجايتو فرستاد و پيغام داد كه            ) حسين تيمور (اراتيمور
اگر اجازت فرمايند اولوس خود را از آب آمويه بگذرانم و اگر فرمان شود ممالك ماوراءالنّهر بـراي ايشـان مسـخر              . سلطانم
خان، فرمانرواي اردوي زرين، و ملك ناصـر         شايعات مربوط به اتّحاد اولوس جغتاي با ازبك       ). 112: 1350افظ ابرو، ح(»كنم

بنـابراين، او بـر آن      . الجايتو را از جانب اولوس جغتاي بيشتر نگران سـاخت         ) 212: 1348قاشاني،  (در مصر بر ضد ايلخانان    
 ). 121: 1351؛ اشپولر، 656: 1372كاتو، ( از يساور حمايت كند» تايتجهيز خود در برابر حمله خانات جغ«شد تا  براي

. هـاي يسـاور را پـذيرفت        كه اراتيمور به حضور الجايتو بار يافت، ايلخان مقدم او را گرامي داشت و درخواست               هنگامي
عالوه بـر  . ساور بخشيدهاي فراوان به يوي نواحي بلخ، كوهستان، بدخشان تا حدود كابل، قندهار و گرمسير را با خلعت 

: 1350حـافظ ابـرو،   ( اين، به او وعده داد كه در صورتي كه به كمك نظامي نياز داشته باشد در اين مورد كوتـاهي نكنـد          
هـروي،  ( بنابر روايتي ديگر،ايلخان از حدود جيحـون تـا مازنـدران را بـه يسـاور داد                  ). 475/ 5: 1339؛ ميرخواند،   112
رسـد   ،  به نظـر مـي      )633: 1353گروسه،  ( داند مي احتياطي روسه پذيرش يساور را يك بي     اگر چه گ  ). 644-645: 1352

 :اند موارد زير در اين زمينه قابل توجه. مدت نتايجي به دنبال داشت كم در كوتاه اين اقدام دست
كرد، شـكاف و  پري ميالجايتو با وعدة كمك به يساور، در حكومت جغتاييان، كه در اين زمان دوران اقتدار خود را س            . 1

 . را كاهش داد-بوقا انجام داده بود نظير آنچه  ايسن-اختالف ايجاد كرد و احتمال حملة آنها به قلمرو ايلخانان
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استقرار يساور در كنار مرزهاي اولوس جغتاي يك سپر دفاعي مطمئن در برابر هجوم احتمـالي جغتاييـان بـه وجـود                       . 2
 ).380: 1371بويل، (اي رو به آرامش نهادبه خراسان اوضاع اين منطقه تا اندازهدر نتيجه، با آمدن او . آوردمي
يافت تا با كمـك  شد و اين امكان را ميبا اين كار حكومت ايلخاني از موضع عموماً دفاعي خود در برابر جغتاييان خارج مي          . 3

. جويانـه را در ايـن قلمـرو در پـيش گيـرد            لـه يساور، كه ادعاي حكومت بر اولوس جغتاي را داشت، سياستي تهاجمي و مداخ            
يساور در هنگام درخواست خود براي پناهندگي به اين نكته اشـاره كـرده بـود كـه در صـورت كمـك الجـايتو حاضـر اسـت                   

نشـانده و   در صورت تحقق اين هـدف، يسـاور بـه عنـوان دسـت             ). 112: 1350حافظ ابرو،   ( ماوراءالنّهر را براي او تسخير كند     
ناپـذير، خـاطر    خانان بر اولوس جغتاي مسلط مي شد و استقرار يك حكومت متحد بـه جـاي يـك دشـمن خسـتگي             متّحد ايل 

 .هدفي كه اگرچه ممكن بود،  در عمل تحقق نيافت. كردحكومت ايلخاني را در شرق آسوده مي
 يعنـي، دخالـت در امـور        دو هدف نخست بالفاصله با پناه دادن اولجايتو به يساور تحقّق يافت؛ اما در مورد هدف سوم؛                

 كه يساور به عنوان يك ناراضي عزم رفتن به خراسان كرد، كبك             هنگامي. داخلي اولوس جغتاي كار آساني در پيش نبود       
الجـايتو  . يساور كه شرايط را  دشوار مي ديد، از حكومت ايلخاني درخواست كمـك كـرد       . براي سركوب او فرستاده شد    

را با سپاهي به خراسان فرستاد تا به همراه سپاه مستقر در آنجا براي كمـك بـه يسـاور    اميرعلي قوشچي و جمعي از امرا     
هزار نفري متوجه ماوراءالنّهر شدند و در حالي كه يساور با كبك درگير شـده                در نتيجه، سپاهي سي   . ازجيحون عبور كنند  
؛ 114:همـان   ( شكسـت بخـورد    در دشت بدخشـان   ق .ه  716اين كمك موجب شد كبك  در رجب         . بود، به او پيوستند   

لشكركشي اولجايتو به ماوراءالنّهر اگر چـه بـراي يسـاور           ). 1442/ 2: 1377؛ مستوفي قزويني،  218-211: 1348قاشاني،  
دسـت   هايي كه بـه  يساور با كمك سپاه ايلخاني و با توجه به پيروزي. آفرين شدآور بود، براي مردم منطقه مشكل موفقيت

وي سپس با غنايم فراوان و با كوچاندن جمعيتي حدود پنجاه هـزار نفـر از                . ر را غارت و ويران كرد     آورده بود ماوراءالنّه  
 . )114: 1350؛ حافظ ابرو، 644-643: 1352هروي، ( جيحون گذشت

اوسـپس بـار ديگـر رسـوالني را بـراي           . با فرارسيدن زمستان يساور شبورقان تا مرغاب را لشكرگاه موقّت خود قرار داد            
الجايتو مقدم آنان را گرامي داشت و دستور داد كه ملوك خراسان در خـدمتگزاري  .  فرمانبرداري نزد الجايتو فرستاد اعالم

بوقا كـه پناهنـده شـدن يسـاور را          ايسن. اي بين الجايتو و يساور به امضاء رسيد       به او بكوشند؛ حتّي در اين باب عهدنامه       
كه يساور خبر حملـة كبـك   هنگامي . رديگر كبك را به جنگ او فرستاد  دانست، با تهديدي جدي براي اولوس جغتاي مي     

در اين كـوچ اجبـاري تعـداد زيـادي از           . را شنيد، مردمي را كه كوچانده بود به هرات فرستاد تا كبك بر آنان دست نيابد               
حملة دوبارة كبك   با اين همه،    ). 115: 1350؛ حافظ ابرو،    645-644 و 640: 1352هروي،  ( مردم در اثر سرما تلف شدند     

با شكست وي قدرت يسـاور در خراسـان تثبيـت شـد و او يـك سـپر دفـاعي مطمـئن در برابـر           . با موفّقيت همراه نبود   
هاي پي درپـي او نيـز بـه          هاي ايسن بوقا در جنگ با خان بزرگ و شكست          گرفتاري. تعرضات اولوس جغتاي ايجاد كرد    

 . تداوم اين وضعيت كمك كرد
 

 نان پس از اولجايتوجغتاييان و ايلخا

 717هاي بوقا از حكومت اولوس جغتاي در حدود سال         و مدتي بعد با كنار رفتن ايسن       ق.ه  716با مرگ الجايتو در سال      
او كه اكنون هواي تسلّط بر ايران و مـاوراءالنهر را در سـر داشـت، از اعـالم     . ، شرايط براي يساور تغيير كرد     ق. ه 718تا  
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تجربگي ابوسعيد و اختالفـات ميـان امـراي     احتماالً جواني و بي. د، ايلخان جديد، خودداري كرد  اطاعت نسبت به ابوسعي   
عبـدالرزاق سـمرقندي،   (ق به اوج رسيد.ه719اي از آنها بر ضد اميرچوپان در سال  بزرگ مغول كه در شورش بزرگ عده  

 ادامـة اطاعـت كامـل از حكومـت ايلخـاني           درهرحال، خودداري يساور از   . او را به اين كار تشويق كرده بود       ) 52: 1372
او نيـز چـون يسـاور را        . بوقـا، كمـك بخواهـد     باعث شد تا كمي بعد ابوسعيد براي سركوب او از كبك، جانشين ايسـن             

 از ميـان برداشـت و بـه اولـوس جغتـاي          حملـه بـه خراسـان، او را        با   ق. ه 720دانست، در سال     تهديدي براي خود مي   
به دنبال حذف يساور و با توجه به آشفتگي اوضاع          ). 159-158: 1350؛ حافظ ابرو،    769-766: 1352هروي،  ( بازگشت

ها در ادارة امور خراسان، تالش جغتاييان براي تسلط بر اين منطقـه از سـر    در حكومت ايلخاني ، بويژه افزايش نابساماني 
 . ن به قلمرو جغتاييان انجاميدگرفته شد و در نهايت، همزمان با زوال حكومت ايلخاني به الحاق شرق خراسا

 

 نتيجه
مدتي پس از تشكيل حكومت ايلخانان در ايران، تنش بين اين حكومت و اولوس جغتاي بر سر ادعاهاي ارضي و منـابع                      

تشكيل حكومت ايلخانان از آن نظر كه نفـوذ و ادعاهـاي پيشـين جغتاييـان در حـدود            . مادي و انساني خراسان آغاز شد     
هـايي از شـرق    ها، بخشدر نتيجة اين تنش. هايي ميان دو طرف گرديد  گرفت موجب بروز تنش   ديده مي شرقي ايران را نا   

كم در معرض تهديد دائمي آنها قرار گرفت و برخوردهاي متعـددي را بـين آنهـا                  ايران زير نفوذ جغتاييان درآمد يا دست      
 .موجب شد

 در مجموعـه امپراتـوري مغـول، كـه در تـالش بـراي            پس از به حكومت رسيدن سلطان محمد الجايتو،  تحوالت جديد          
هاي مغول تبلور يافت، اوضاع داخلي اولوس جغتاي و تغيير سياست ايلخانان از رويارويي دائم               نشين  وحدت دوبارة خان  

ابتدا . تبا مماليك مناسبات اين دو قلمرو مغولي را وارد شرايط نسبتاً تازه اي كرد كه در نهايت به سود ايلخانان ادامه ياف       
هاي مغولي از در سازش با حكومت ايلخاني درآمد و الجـايتو    دوا، فرمانرواي اولوس جغتاي، با طرح صلح بين حكومت        

با اين حال، حوادث بعـدي چـون دخالـت حكومـت          . نيز به همراه خان بزرگ و احتماالً اردوي زرين از آن استقبال كرد            
گيري از همين  الجايتو با بهره  . د كه آنان چندان رضايتي از اين صلح ندارند        ايلخاني در اختالفات داخلي جغتاييان نشان دا      

از جملـه  . اختالفات تسلّط  جغتاييان بر حدود شرقي قلمـرو خـود را بـه چـالش كشـيد و حمـالت آنـان را دفـع كـرد                  
ة زادخـان  از يسـاور،  در همين زمينـه او بـا حمايـت   . هاي او در اين مورد استفاده از نيروي ناراضيان جغتايي بود        سياست

ال                       شورشيِ جغتايي، و پناه دادن به او در خراسان نه تنها از حمالت پي درپي جغتاييان جلوگيري كرد، بلكه سياسـتي فعـ
عـواملي چـون    . را در مورد ارتباط با آنان در پيش گرفت؛ كاري كه در دوران پيش از او كمتـر مجـال انجـام يافتـه بـود                         

ين، اوضاع داخلي اولوس جغتاي، نـوع مناسـبات ايلخانـان بـا مماليـك مصـر، سياسـت          سياست خان بزرگ مغول در چ     
. كرت در شرق خراسان و مسائل مرتبط با اردوي زرين بر چگونگي مناسبات ايلخانان و جغتاييان تأثير داشت                   خاندان آل 

رايط هـر زمـان، سياسـت مهـار و     گيري از اين عوامل و ساير ش   اولجايتو توانست در هر مقطع از فرمانروايي خود با بهره         
هاي همين سياست ماننـد دادن       گرچه بعضي از جنبه   . تضعيف جغتاييان را پيش ببرد و در مجموع در اين زمينه موفق بود            

 . اجازة اقامت به شاهزادگان جغتايي در خراسان، حكومت ايلخاني را پس از مرگ وي با تهديدهاي جدي روبرو كرد
 



 1390بهار ،)9پياپي(، شمارة اول دوم جديد، سال هاي تاريخي، دورة  پژوهش/     
 

 

,/

 ها نوشت  پي

 ه 670ماركوپولو در سفر به چين در سال        . درستي مشخص نشده است    راؤنه و نگودريان به عنوان يك قوم يا گروه به         ماهيت ق . 1
در حدود سيستان و كرمان به گروهي به نام قراؤنه به معناي دورگه برخـورد كـرد آنهـا از تلفيـق سـپاهيان تكـودار، شـاهزادة            ق.

برخـي  ). 42-41: 1350مـاركوپولو،  ( حدود مرزهاي ايران و هندوستان ساكن بودنـد   جغتايي، با هنديان به وجود آمده بودند و در        
اشـپولر،  ( كننداند؛ ولي آنها از اين قوم با عنوان نگودريان ياد مي دانستهچون ماركوپولو آنها را به تكودار، شاهزادة جغتايي منتسب      

؛ يعني، ارتشي كه نفرات آن از      )35: 1377منز،  ( دانند تَما مي  برخي هم قراؤنه را جزو تشكيالت     ). 248: 1381؛ گابريل،   74: 1351
 ).113: 1371مورگان، (  گرديدشد و معموالً در خطوط مرزي مستقر ميتأمين ميهاي مغولي تمام اولوس

وي زريـن  زادگـان ارد  روايت شده است كه آنها گروهي از سـپاهيان خـان      . در مورد نگودريان نيز اين ابهامات همچنان باقي است        
زادگان اردوي زرين به وسيلة او به رهبري نكـودر بـه             بودند كه پس از بروز اختالف بين بركا و هالكوو به دنبال كشته شدن خان              

بعضـي  ).  73: 1336؛ نطنـزي،    739 -738/ 1: 1373رشـيدالدين،   (شرق رفتند و غزنه تا مرزهـاي هندوسـتان را تصـرّف كردنـد             
 رشيدالدين از آنها هاي در گزارش ). 116: 1371؛ مورگان،   340 / 5: 1371بويل،  (اند  ن را يكي دانسته   پژوهشگران قراؤنه و نگودريا   

منشي كرمـاني  ). 1211 -1210 و 1110-1109/ 2: 1373رشيدالدين، ( گاه با عنوان قراؤنه و گاه با عنوان نگودريان ياد شده است     
تـاريخ شـاهي    ( انـد  تـاريخ شـاهي ازآنهـا بـا عنـوان نكودريـان يـاد كـرده               و  ) 48: 1362منشـي كرمـاني،   (از آنها با عنوان قراؤنه      

زيسـتند و   احتماالً آنان دو قوم متفاوت بودند كه هر دو در شرق ساكن بودند و از راه تهاجم و غارت مي        ).248: 2535قراختاييان،
-چنين برمي. است اشتباه مورخان شده همين امر باعث) . 249: 1381گابريل، ( كردند اغلب در تهاجمات به طور مشترك عمل مي

پيوستند؛ ولي با گذشـت زمـان بيشـتر آنهـا بـه جغتاييـان               كرد مي آيد كه نگودريان و قراؤنه به هر كس كه منافع آنان را تأمين مي             
جنوبي جيحـون   و جغتاييان نيز با به اطاعت درآمدن آنها توانستند بر نواحي            ) 221: 1376؛ بارتولد،   116: 1371مورگان،  ( پيوستند

 ).35: 1377منز، (تا غزنه مسلّط شوند
؛ تتـوي  34-33: 1348قاشـاني،  ( زادة اگتايي، قرار داشت براساس شواهد موجود در اين زمان تركستان تحت سلطة قايدو، خان     . 2

، در دورة مـورد  هاي چنگيزي بخش غربي تركستان از آنِ جغتاييـان بـود         بندي  اگرچه بر اساس تقسيم   ). 4288/ 7: 1382وقزويني،  
پس از مرگ قايدو نوادگان جغتاي بـارديگر قـدرت خـود را در مـاوراءالنهر و تركسـتان                   . بحث قايدو عمالً بر آنجا تسلط داشت      

در اواسط قرن هشتم هجري و همزمان با دهة پاياني حكومت ايلخانان در ايران، قلمرو جغتاييان اعم از ماوراءالنهر . گسترش دادند
 .درهمين زمان بود كه تيمور در اين منطقه ظهور يافت. دوبخش شرقي و غربي تقسيم شدو تركستان به 

متحـد  ) جغتاييـان (با خوانين مـاوراءالنهر   ) ايلخانان(كرت نيز تمايل داشتند براي مقابله با سلطة تبريز            اشپولر معتقد است كه آل    . 3
 .است كرت با جغتاييان آمده رة چگونگي و داليل ارتباط آلدر ادامة مقاله توضيحات بيشتري دربا). 80: 1389اشپولر،( شوند
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