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Abstract
Ilkhanate government was formed in Iran after the decision of the central court of Mongol and
dispatch of Hulagu to the West in a historical process and subject to the evolutions of the central
court and military and political actions of Hulagu Khan. Although, Hulagu’s expedition to west
was aimed to establish the rule of Mongols in the conquered lands and conquering new areas, no
objective such as forming the Ilkhanate kingdom in Iran had not been set as the goal of his
mission, but the changes in Mongol empire after the death of Mango Qa’an and competitive
rivalry to sit on the Khanate throne which finally belonged to Qa’an Khubilai, lead to relations
based on mutual interests between the two brothers from Toloi family; that is, Khubilai and
Hulagu. On the one hand, Khubilai got the support of Hulagu against his competitors, and thus
he was directed by Hulagu Khan, as one of the most powerful barbaric families toward the idea
of changing the conquered regions of Iran to their ancient form of khanates and Khubilai’s
confirmation led to the formation of a successive rule in the territory. However, due to internal
developments in Mongol empire and its geographical structure these matters were not that much
noticeable in local and regional equations, but due to some political and social characteristics
and the nature of the Ilkanate government, the confirmation of central court had importance
until the rise of Muslim Mongol ruler in establishing the legitimacy of the Ilkhanate rulers and
his successors challenges. Hence, the present study adopts such an approach using quantitative
and qualitative methods and based on library documents examines the role and effect of
Ilkhanate and the central court on the issue of succession
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چکیده
پس از تصمیم قوریلتای دربار مرکزی مغول و اعزام هالکو به غرب ،حکومت ایلخانی در ایران طی فرایندیی تداریخی و
تابع تحوالت دربار مرکزی و اقیامات نظامی و سیاسی هالکوخان شکل گرفت .هیف لشکرکشی هالکو به غرب ،تثبیت
حاکمیت مغوالن بر سرزمینهای فتحشیه و نیز فتح مناطق جییی بود و تشکیل حکومت ایلخانی در ایران جدزو اهدیاف
مأموریت هالکوخان در غرب تعیین نشیه بود .تحوالت امپراتوری مغول پس از مرگ منگوقاآن و رقابتهدای جانشدینی
که به نشستن قوبیالی قاآن بر تخت خانی انجامیی ،بین دو برادر فاتح خانیان تولدوی یعندی قدوبیالی و هالکدو رواب دی
مبتنی بر مصالح و منافع دوجانبه برقرار کرد؛ رواب ی که قوبیالی را در برابر رقیبان از حمایت هالکدو برخدوردار کدرد و
هالکوخان ،یکی از مقتیرترین خانزادگان خانیان چنگیزی ،را به انییشه تبییل مناطق فتحشدیه معدادل ایدران و قلمدرو
پادشاهان باستانی آن به حصه خانیانی راهنمایی و تأییی قوبیالی زمینه تشکیل حکومتی دودمانی را در این قلمرو فدراهم
کرد .اگرچه این مناسبات به علت تحوالت دروندی امپراتدوری مغدول و سداختار جغرافیدایی آن نمدود چندیان فعدالی در
معادالت محلی و من قهای نیاشتنی ،تأییی دربار مرکزی بهعلت پارهای ویژگیها و ماهیت سیاسی و اجتمداعی حکومدت
ایلخانی ،در مشروعیتبخشی به فرمانروایان ایلخانی و چالشهای جانشینی ایشان حیاقل تا برآمدین پادشداهان مسدلمان
مغول نقش مهمی داشتنی .این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و بدر پایده مندابع کتابخاندهای ،نقدش و تدأریر مناسدبات
ایلخانان و دربار مرکزی را در مسئله جانشینی بررسی میکنی.
واژههای کلیدی :خان بزرگ (قاآن) ،مغول ،ایلخانان ،قوریلتای ،جانشینی
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مقدمه

جانشینی قوبیالی قاآن اتفاقی بود که تجزیده امپراتدوری

امپراتدددددوری مغدددددول در فاصدددددله مدددددرگ

مغول را آشکارتر کرد؛ قاآن جییی با فتح چین ،شکوه و

چنگیز(602تا623ق1206/تدا1221م) تدا روی کارآمدین

اقتیار بیشتری کسب کرد .اما ماهیت امپراتدوری مغدول،

منگوقاآن(648تا651ق1251/تا1259م) ،فرزنی تولدوی و

نفوذ مستقیم او را در بخش مهمی از قلمدرو امپراتدوری

نواده چنگیزخان ،فراینی پرفرازوفدرودی را گذراندی .بدا

تحت فرمان اولوسها کم کرد .نکته مهدم ایدن فرایندی،

وجود تکاپوهای نظدامی مغدوالن در ایدن مدیت ،مدو

تبییل قلمرو مهمی از مناطق فتح شیه امپراتدوری یعندی

گسترده جهانگشایی ایشان در دوران چنگیز ،بدا فتدرت

ایران و بدین النهدرین بده قلمدرو دودمدانی بدود .فرایندی

روبددهرو شددی .انتقددال قددیرت بدده خانددیان تولددوی و

تشکیل حکومت ایلخانی و پیوندی خدانوادگی ایلخاندان

برتخت نشسدتن منگوقداآن بدا مدو تدازه ای در تداریخ

مغول ایران با دربدار مرکدزی و ماهیدت عناصدر نظدامی

جهان گشدایی مغدوالن همدراه بدود .در قوریلتدای سدال

بهفرمان ایلخاندان بدهشدکلی بدود کده بدا وجدود مواندع

651ق1251/م ،درباره تکمیل جهان گشدایی مغدوالن در

مناسبات و روابط فعال بینابین ،تا میت هدا تأییدی خدان

چین و ایران تا حوزه مییترانه تصمیم گیری و قدوبیالی

دربار مرکدزی در چدالشهدای جانشدینی و مشدروعیت

مأمور فتح چین و هالکو مأمور فتوحات غربی شی زیرا

قیرت ایلخانان ایدران نقدش مدؤرری داشدت .ازایدنرو،

در فاصددله مددرگ چنگیزخددان تددا ایددن زمددان ،اسددتیالی

برخی استفاده از عنوان ایلخان به معنای «تدابع خدان» را

مستقیم خان بر دنیای اسدالمی جندوب آمودریدا بسدیار

در چارچوب وابسدتگی حکومدت ایلخدانی بدده خددان

ضددعیف شددیه بددود (باسددور  .)221 :1311 ،ادامدده

بدزرگ مغدول تلقی مدیکنندی (ویلددتس144 :1353 ،؛

تکاپوهای اسماعیلیه در ایدران و حودور نهداد خالفدت

سدانیرز.)120 :1361 ،

دارای اعتبار معنوی در گستره قلمرو اسالمی مغدوالن و

با توجه به این مقیمه و ازآنجاییکه تداکنون دربداره

دخالتهای اولوسهای مغولی جغتایی و اردوی زریدن

تأریر پیونی ایلخانان و دربار مرکزی در مسئله جانشدینی

در ایران ،پیشرفت نظامی سپاهیان اعزامی دربار مرکدزی

پژوهش مستقلی انجام نشیه است ،ضرورت و اهمیدت

را در غرب با مشکل روبهرو و اوضاع امالک مغولی در

پرداختن به این موضوع دوچنیان مدیشدود و پدژوهش

ایران را نیز آشفته کرده بدود .بندابراین هالکدو ،خدانزاده

حاضر نخستین پژوهش مستقل در این زمینه است.

مقتیر خانیان چنگیزی ،با برنامه نظدامی مفصدلی عدازم
مناطق غربی شی.

در فاصدددله تشدددکیل حکومدددت ایلخدددانی تدددا
بهقیرترسیین حاکمان مسلمان ایلخدانی ،کالبیشدکافی

چالش هدای انتقدال قدیرت از خاندیان اوگتدای بده

و بازکاوی مناسبات با دربدار مرکدزی مغدول در مسدئله

خانیان تولوی ،نخستین زمینههای آشکار تجزیه سیاسی

جانشینی اهمیت شایان توجهی دارد .در مقالده حاضدر،

امپراتوری مغول را فراهم کردندی؛ پدس از ایدن تحدول،

مناسدبات و تدأریر پیوندی ایلخاندان و دربدار مرکددزی در

تابعیت خاندیان هدای اوگتدای و جغتدای کده ناخشدنود

مسئله جانشینی ایلخانان بررسی مدیشدود کده بده درک

بودنی ،سست و مخیوش شینی و به خانیان جوجی در

بهتری از مشروعیت حکومت ایلخانان منجدر مدیشدود.

برابر حمایدت از منگوقداآن ،امتیداز اسدتقالل بیشدتر در

درباره این موضوع ،تالش مقاله حاضدر پاسدخ دادن بده

مناطق فرماندیهی خدود داده شدی .امدا مدرگ منگدو و

پرسشهای زیر است.:
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 .1آیا دربدار مرکدزی مغدول در مسدئله جانشدینی و

تعددیادی از خددواتین و نوادگددان و اردوهددای ایشددان در

مشروعیت حکومت حاکمان ایلخدانی نقدش و تدأریری

مغولسددددددددتان و در خددددددددیمت منگوقدددددددداآن

داشته است؟

(648تددا651ق1251/تددا1259م) گذاشددت (ابددنالعبددری،

 .2چرا پس از قوبیالیخان ،ایلخانان مسلمان سدعی
نکردنی از دربار مرکزی مغول ،مشروعیت کسب کننی؟

339 :1364؛ جددوینی .)53/1 :1389 ،بددر پایدده سددنت
معمددول گروگددانگیددری حکومددت مرکددزی از ر سددای
ایالت ،شایی مفهوم گروگاننهادن پسر هالکو نزد خدان،

تشکککیح حکومککل ایلخانککان و تأییککد حکومککل

تومین وفاداری بود؛ مفهوم دیگر این اقیام شایی حفظ

هالکوخان توسط منکوخان و قوبیالیقاآن

اردو و یورت هالکوخان در سرزمین اصلی بود که بایی

در مناسبات دربار مرکزی مغول بدا ایلخاندان ایدران،

پددس از پایددان مأموریددت بدده آنجددا برمددیگشددت زیددرا

نخسددتین موضددوع مهددم چگددونگی تشددکیل حکومددت

هالکوخددان برنامدده یددا انگیددزهای بددرای مانددین در

ایلخانی است .بر پایده گدزارش مندابع موجدود ،هالکدو

سرزمین های فتح شیه نیاشت و به نقش آفرینی در مرکز

(649تا663ق1251/تا1265م) ،سدرداری کشورگشدا ،بدا

امپراتوری می انییشیی .در هدر حدال ،هدیچ نشدانهای از

هددیف تحکددیم و گسددترش فتوحددات مغددول در ایددران،

برنامه ریزی برای تشکیل حکومت دودمدانی هالکدو در

آسیایصغیر ،ارمنستان ،بینالنهرین ،شامات و مصر عازم

ایران و اختصاص مملکتها و سرزمینهای فتح شیه به

غرب شی .در هیچید

از مندابع بده تشدکیل حکومدت

خود و جانشدینانش در اهدیاف لشکرکشدی هالکدو بده

ایلخانی و تبییل ممال

فتح شدیه بده قلمدرو دودمدانی

غرب مشاهیه نمیشود (الهیاری.)9 :1393 ،

هالکو اشاره روشن و مستقیمی نشیه است .برای تعیین

هالکو پدس از عبدور از جیحدون ،بدا پیدروزیهدای

بخش مهمی از سپاهیان به فرمان هالکو برای انجام ایدن

بزرگ در برابر اسماعیلیه و خالفدت بغدیاد و گسدترش

مأموریت مهم ،بر پایه سنت ارتش تما یا سهمیهای مقرر

اقتیار و حاکمیت مغول بر آسیای صغیر و ارمنستان بدر

شیه بود که سهمی از تمدام واحدیهای نظدامی مغدول،

قلمرو پهناوری معادل قلمرو باسدتانی پادشداهان ایدران

به فرمان هالکو قرار گیرنی .برخی ،انگیدزه ایدن اقدیام را

استیال یافت .برخی نخستین تکاپوهای هالکدو را بدرای

شرکت دادن همه امپراتوری در فتوحات غربی می دانندی

تشدکیل حکومددت دودمدانی در ایددران بده پددس از ایددن

و دیگر اینکه ،هالکو دستاوردهای نظامی خود را متعلق

پیروزی ها مربوط می دانندی .والدهاصدفهانی مدی نویسدی:

به امپراتوری و همه خاندیان بشناسدی (زریداب خدویی،

«هوالکوخان پس از فدتح بغدیاد بدا فرسدتانین پید

و

 .)43 :1368این ترکیب سدپاهیان هالکوخدان در آیندیه

ارسال هیایا به خیمت برادرش منگوقاآن خبر پیدروزی

سیاسددی حکومددت ایلخددانی موجددب بددروز برخددی

خددود را بدده اطددالع وی رسددانیی و سددپس بدده طددرف

چالشهای مبتنی بدر نداهمگونی عناصدر نظدامی تحدت

آذربایجان حرکت نمود و چون به مراغه رسیی سداحت

فرمان هالکوخان و پیوستگی ایشان با اولوسهای دیگر

آن دیددار محددل نددزول شددهریار سددپهر اقتددیار گردیددی»

شی .بر پایه گزارش نویسنیه جامعالتدواریخ ،هالکدو بده

(والهاصفهانی :1390 ،روضه پنجم .)219/به این ترتیدب

هنگام عزیمت به غرب ،جومغور اغول ،پسر دوم خدود

هالکو در سال 656ق1259/م ،درحدالی کده سدرداران و

را که به علت مدادر بدر دیگدر پسدران او مقدیم بدود بدا

لشکرهای مغولی مستقر در ایران را م یدع خدود کدرده
بود ،بر تخت نشست و سلسله ایلخدانی را تشدکیل داد.
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پژوهشگری مغول باور دارد که هالکو به علت تأسدیس

مغول هوییا بود .جوینی نیز علت اعزام هالکوخدان بده

سلسله ایلخانی و نیز غصب حقوق خانیان های جوجی

غددرب را هویددیایی آرددار جهددانگیری و جهانددیاری در

و جغتددای در مدداورای قفقدداز و خراسددان از دسددتورات

سیمای او می دانی و درباره انگیدزه منگدو از انتخداب او

بدرادرش تخ دی کدرده اسدت ).(Jackson, 1978: 48

برای این مأموریت چنین مینویسی« :پادشاه روی زمین،

سانیرز مینویسی« :هنگامیکده هالکدو از طدرف منگدو

منگوقدداآن ،چددون در شددمایل بددرادر خددویش ،هوالکددو،

برای م یدع سداختن ملدل آسدیای بداختری اعدزام شدی،

مخایددل جهانددیاری مددیدیددی و از عددزایم او مراسددم

مرزهای مشخصدی بدرای قلمدرو متعلدق بده وی معدین

جهانگیری تفرّس می نمود  ...او را به ضبط جانب غربی

نگردییه بود و البته از لحاظ اصول هم او مأمور بود کده

نددامزد فرمددود» (جددوینی .)50/3 :1388 ،تابنددیگی ایددن

کشدور

ویژگی هدا در سدیمای فرمانروایدان بدر بداور فرّهدی در

پادشاهی برای خود بده وجدود آورد» (سدانیرز:1361 ،

انییشه ایرانی مبتنی است .نویسنیه روضةالصفا پدس از

.)121

برشمردن انگیزه های نظامی لشکرکشی هالکو به غدرب

قلمرو خان بزرگ را توسعه دهی نه اینکده ید

نظریه مورخان ایراندی کده در خدیمت فرمانروایدان

برای نابودی کانون های مقاومت در ایران و بینالنهدرین

مغددولی حکومددت ایلخددانی بودنددی و در تبیددین تدداریخ

مینویسی« :چون از ناصیه برادر خود ،هالکوخدان ،آردار

امپراتددوری مغددول از مراحددل آغددازین شددکلگیددری تددا

جهانبانی و عالمت های کشورستانی مشاهیه مدینمدود،

فراگیری جهانی آن نقش مهمی داشتنی ،ایدن اسدت کده

قرعه اختیار بر وی افتاد» (میرخوانی.)4016/5 :1385 ،

تشکیل حکومت ایلخدانی از اهدیاف اصدلی مأموریدت

بر پایه روایت رشییالیین ،منگو هنگام اعدزام بدرادر

هالکوخان در غرب بود و تأییدی خدان بدزرگ و دربدار

به سوی ایران او را درباره چگونگی رفتدار بدا رعایدا و

مرکزی مغول را همراه داشدت .ایدن بیدان کده تشدکیل

امارت ممال

فتحشیه سفارش کرد .ازایدنرو نویسدنیه

حکومت ایلخانی را مبتنی بر اراده و موافقت خان دربار

جامع التواریخ معتقی است که از اهدیاف مهدم فرسدتادن

مرکزی معرفی میکنی مع وف به این رویکرد است کده

هالکو به غرب ،سامانیهی اداره ایران و بخش مهمی از

تأییددی دربددار مرکددزی مغددول از منددابع مشددروعیتسدداز

قلمرو غربی امپراتوری بود اما این اهیاف بدا صدراحت

حکومت ایلخانی بود .نکته درخور تأمدل گدزارشهدای

بیان نشیه بودنی .بدر پایده گدزارش رشدییالیین ،منگدو

نویسنیگان ایرانی ،اظهار پنهان نگهداشتهشین این هیف

به ظاهر به برادر گفته بود کده پدس از انجدام مأموریدت

است؛ بهگونهای که روایت این نویسنیگان دربداره ایدن

نظامی به مغولستان برگردد .او در این بداره مدینویسدی:

هیف مأموریت هالکو بر گمانهزنیهدای غیرمسدتنی یدا

«هرچنی منکوقاآن را در خاطر مصدور و مقدرّر بدود کده

ادعدای آگداهی از برخددی مکنوندات قلبددی خدان دربددار

هوالکوخان با لشکرهای که بدوی داده بدود همیشده در

مرکزی مبتنی است .رشییالیین در گزارشهای مختلف

ممال

بر این جنبه مأموریت هالکدو تأکیدی مدیکندی و ضدمن

بر وی و اروغ نامیار وی بر وجهی که هسدت مقدرّر و

ستایش شاهزاده مغول ،علت انتخاب او را مشاهیه آردار

مسلّم بود ،لیکن ظاهراً فرمود که چون مهمدات سداخته

جهانگیری و جهانیاری در ناصیه وی میدانی (همیانی،

باشی ،با مقیم اصلی معداودت نمدای» (همدیانی1362 ،

)685/2 :1362؛ به روایت نویسنیه ،جنبه جهانگیرانده و

.)681/2:

جهانیاراندده مأموریددت هالکوخددان در ناصددیه خددانزاده

ایران زمین پادشاه و متمکّن باشی و این ممالد

دیویی مورگان ،این پنهانکاری درباره اقامت هالکدو
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در ایران را مسئلهای غیرمعمول و بدهاحتمدال سداختگی

«مرگ او ،وقوع بحران بزرگ جانشینی را تسدریع کدرد»

برای توجیه اقیام بعدیی او مدیداندی (مورگدان:1389 ،

(مورگان .)142 :1389 ،پس از دریافت خبر مرگ خدان

 .)119خیرانییش این پنهدان کداری را ناشدی از ادعدای

بزرگ ،منگوخان ،هالکو کده در شدام سدرگرم نبدرد بدا

خانیان جوجی درباره ایران و اختالف های آنها با دربار

ایوبیان مصر بود بیدرن

به ایران بازگشت .شدایی ایدن

مرکزی مغول میدانی؛ ازاین رو ،هالکو در نقض حقدوق

بازگشت با نگاه خدانزاده مقتدیر خاندیان چنگیدزی بده

خانیان جوجی بایی بااحتیداط بیشدتری اقدیام مدیکدرد

تحدددوالت دربدددار مرکدددزی مغدددول و تأریرگدددذاری و

(خیرانییش .)202/1 :1314 ،بیانی نیز با توجه به نسبت

نقش آفرینی وی در این رقابتها مرتبط باشی .ازایدن رو

هالکو با قاآن مغول ،در بیان علت های انتخداب هالکدو

هالکددو عددازم شددرق شددی و در  24جمددادیاآلخددر

برای لشکرکشی به ایدران ،پیشدرفت او را در ایدران بده

658ق1260/م به اخالط رسیی؛ جاییکه بهاحتمال خبدر

معنی تحقق و اسدتحکام نفدوذ و تسدلط امپراتدوری بدر

ادعای قاآنی قوبیالی (658تدا693ق1260/تدا1294م) و

ایران در برابر اولوسهای دیگر ازجمله اولوس جدوجی

برتخت نشستن او در شانگتو (پکن) به او رسیی .پس از

مدددیشدددمرد (بیدددانی .)191/1 : 1310 ،بندددابراین ،در

این تحول ،مناسبات هالکو و دربدار مرکدزی مغدول بدر

روایت هدای موجدود بیدان روشدنی از انگیدزه و هدیف

نوعی واقعبینی تنظیم شی .بهاحتمال ،در مناسبات هالکو

تشدکیل حکومدت دودمدانی هالکدو در ایدران مشداهیه

و قددوبیالیقدداآن ،خددان جییددی فرمددانروایی هالکددو بددر

نمی شود .افزون بر جنبه های نظدامی ،مهدمتدرین جنبده

سرزمین های فتح شیه را به رسمیت شدناخت و هالکدو

سیاسددی و اداری مأموریددت هالکددو بدده غددرب ،احددراز

نیز ضدمن ابدراز وفداداری بده خدان جییدی ،فرزندیش

حاکمیت دربدار مرکدزی بدر ایدران و ندواحی متصدرفی

جومغور اغول را کده در اردوی اصدلی و قلمدرو نفدوذ

پیرامون آن در برابر ادعدای خدانهدای اردوی زریدن و

اریغبوکا بدا وی همکداری مدیکدرد ،از ادامده همراهدی

جغتایی بود .سامانیهی اداری متصدرفات مغدولی ایدران

بازداشت (همیانی619/1 :1362 ،و .)680به این ترتیب،

نیز با چنین رویکردی برای پایاندادن بده دخالدتهدای

هنگامی که هالکو بر ایران ،آسیایصغیر ،بدین النهدرین و

این خانها از راه عناصر نظامی و اداری وابسته در ایران

شامات مستولی بود دربار مرکزی مغدول فرمدانروایی او

بود.

را بر این مناطق تأییی کرد و سی هدزار نفدر از جواندان

به هررو ،اقیام هالکو برای تأسیس حکومت ایلخانی
پرابهام است .به نظر می رسی هالکو پس از پیروزیهای

نامیار مغدول را بده یداری او فرسدتاد (همدیانی:1362 ،
133/2؛ بیانی365/2 :1311 ،و.)366

مهم در ایران و بینالنهرین و برانیاختن خالفت عباسدی

حاصل حمایت ضمنی هالکو از قدوبیالی بده منزلده

عدازم انجدام اهدیاف

خان بزرگ (قاآن) آن بود کده او را بده سدمت ایلخدان

دیگر مأموریت خود در شامات و مصدر شدی .در سدال

منصددوب کردنددی ،لقبددی کدده نشدداندهنددیه تبعیددت و

651ق1260/م ،پددس از فتوحددات هالکددو در شددامات،

مادون بودن او بده خدان بدزرگ بدود (رشدییوو:1368 ،

روییادها و تحوالت مهمی در دربار مرکزی مغدول ر

110و .)111بسددیاری از مورخددان عنددوان ایلخددان را

داد؛ منگو قداآن ،خدان بدزرگ دربدار مرکدزی ،هنگدامی

اص الحی مبیّن نسبت فرمانروایان مغول ایران بدا قداآن

درگذشت که دو برادر فاتح او در سرزمینهای شرقی و

دربار مرکزی مغول ،به مفهوم م یع و تابع خان میداننی

غربی سرگرم فتوحات بودنی .دیویی مورگان مینویسدی:

(زریاب خویی .)42 :1366 ،پدس ازایدن ،هالکدو ندوعی

در سال 656ق1259/م ،بیدرند
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فرمانروایی دودمانی در ایران تشکیل داد کده تدا هنگدام

همراه با پایان جهانگشایی و غدارت ،نق ده ع فدی در

جلوس غدازان (694تدا103ق1295/تدا1304م) ،سدل ان

تحول نگرش جهانگیرانه هالکو به جهانیاری بود.

مسددلمان مغددول ،خددود را تددابع دربددار مرکددزی مغددول

براساس آنچده گفتده شدی بداوجود اسدتقالل عمدل

می خوانینی و با یرلیغ و فرمان دربار مرکزی مغدول بدر

ایلخانددان ایددران در قلمددرو فرمددانروایی و بددر پایدده

تخت فرمانروایی مینشستنی (الهیداری13 :1393 ،و.)14

مالحظدداتی ،ایلخانددان ایددران در نمودارسدداختن تابعیددت

واقعیت های تاریخی به روشنی نشان می دهندی کده ایدن

خود از دربار مرکزی مغدول مدیکوشدیینی و ندام خدان

روابط و تابعیت تا حدی بسدیاری ظداهری بدود و خدان

بزرگ با کلمه قاآن و اغلب قاآناالعظم روی سکههدای

دربددار مرکددزی مغددول بددهعلددت دوری مسددافت ،موانددع

فرمانروایان ایران دییه میشدی .تدا سدال 694ق1295/م،

جغرافیایی و بهویژه استقالل قلمرو اولوسهای اوگتدای

این عنوان روی سکهها نقش میشی و نشدانه شناسدایی

و جغتای و دشمنی های میان قلمروهای مغولی ،چندیان

فرمانروایی قاآن در ایران بدود .البتده لقدب فرمانروایدان

امکددان دخالددت در امددور ایددران را نیاشددت .پددس ایددن

مغولی ایران یکسان نبدود .هالکدو در دوران زمامدیاری

مناسبات ظاهری بدیش از آنکده جنبده عملدی و واقعدی

منکددو ،خددود را «خددان» و در زمددان قددوبیالی ایلخددان

داشته باشنی ،در قلمرو ایلخانان بهویژه در میدان عناصدر

«المعظم» مینامیی (اشپولر212 :1368 ،و .) 213مستوفی

نظامی و مغولی به فرمان هالکو ،کارکرد مشروعیتسداز

می نویسی« :در عهی او ،عنوان فرمان ها به نام قاآن بودی

داشددت .بدده هددر حددال ،در فراینددی تجزیدده و فروپاشددی

و دیددوان بددر در ارغددون آقددا» (مسددتوفی.)590 :1381 ،

امپراتوری جهانی مغول ،فرمانروایی دودمانی هالکدو در

موقعیت او که عناوینش روی سکه ها دییه شیه و روی

ایران حیاقل این مفهوم را داشت کده اختیارهدای خدان

سکه نخست نام منکدو بدرادر هالکدو ضدرب مدیشدی،

دربددار مرکددزی مغددول در برگزیددین حاکمددان مندداطق

ایجاب میکرد که وی دوپنجم غندایم جنگدی را تسدلیم

متصرفی و امالک مغولی در ایران از بین رفدت و ایدران

قاآن کنی (اشدپولر .)268 :1368 ،وی همچندین پدس از

او و

فتح قلعههای اسماعیلی و بغیاد ،هیایایی را بدا بشدارت

خانیانش قرار گرفتنی .نکته درخور تأمل ،نسبت بحدران

فددتح و پیددروزی بددرای بددرادرش منگوقدداآن فرسددتاد

جانشددینی بددا تجزیدده امپراتددوری جهددانی مغددول اسددت؛

(همیانی.)111/2 :1362 ،

و نواحی که هالکوخان فتح کرده بدود در تملد

همانگونه که انتقال قیرت به خانیان تولدوی بده بهدای

به هرروی در دوران منگوقاآن تابعیت هالکوخدان از

استقالل اولوس جوجی روی داد که از ایشدان حمایدت

دربار مرکزی نمود روشن و عینیتری داشت اما پس از

کردنی و البته کینده و دشدمنی اولدوسهدای دیگدر نیدز

او ،بهطور عمیه مناسبات خان دربار مرکزی با ایلخاندان

به صورت قهری ،رشته پیونی آنهدا را بدا دربدار مرکدزی

ایران جنبه تشریفاتی و سیاسی داشدت .بدر پایده نظریده

گسست ،جانشینی منگوقاآن نیز به جیایی عملی بخدش

اشپولر ،چون مناطق تسخیرشیه به هالکو و بازماندیگان

مهمی از متصرفات امپراتدوری مغدولی در غدرب آسدیا

او بخشییه شیه بودنی ،قاآن وظیفه داشت ایدن اصدل را

منجر شی (الهیاری .)14 :1393 ،پس از این تحدوالت و

مراعات کنی و تنهدا در هنگدام بدروز مشدکالت اجدازه

شکست سپاهیان مغول در عدینجدالوت و بازگشدت از

دخالت داشت .با وجود ایدن ،الزم بدود قداآن سدل نت

شامات ،هالکو و جانشینان او بیش از پدیش بده قلمدرو

ایلخانان را تأییی کنی و ایدن موضدوع تدا هنگدام مدرگ

باستانی و تاریخی ایدران متکدی شدینی و ایدن رویدیاد

قوبیالی در سال 693ق1294/م ادامده داشدت (اشدپولر،
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 .)268 :1368لمبتون می نویسی« :مشدروعیت حکومدت

اسالمی و برآمین فرمانروایی هایی با منشدأ اجتمداعی و

هوالکو در ایران با عزیمت او به ایدران از سدوی منگدو

قومی متفاوت ،رویکردهای مشروعیت ساز گوناگونی را

تأمین شی و جلدوس جانشدینان بالفصدل وی از سدوی

نمددودار کددرد .دوره مغددول و فرمددانروایی ایلخانددان از

خان بزرگ تأییی می شی و لذا مشروعیت آنها از منبعدی

دورههای بحرانی و پرتناقض مشروعیتسازی در تاریخ

مایه می گرفت که خدار از مرزهدای داراالسدالم قدرار

ایران است .تکیه بر سنتهای قومی و قبیلهای فاتحان و

داشت» (لمبتون.)211 :1312 ،

رویکرد به انییشههای ایرانی و نظریه اسالمی حکومت،

هرچنی دربار مرکزی چنیان امکان اعمدال سیاسدت

چددالشهددای درونددی حکومددت ایلخانددان را تشددییی و

فعددال در غددرب را نیاشددت ،شددایی تأییددی خددان دربددار

بحرانهای پردامنهای را در ایدن دوره پدرتالطم پییدیار

مرکزی ،بهرهمنیی از نوعی پشتیبانی دربار مرکزی بدود.

کرد..

تأییی دربار مرکزی مغول موضدع ایلخاندان ایدران را در

حکومت ایلخانی در فراینیی نظامی تأسیس شدی و

برابددر اولددوسهددای رقیددب مغددولی تقویددت مددیکددرد.

عناصددر ایلددی و لشددکری کدده در چددارچوب تصددمیم

اولوس های مغولی شمال و شرق ایران حدیود و رغدور

قوریلتای دربار مرکدزی مغدول مدأمور پیشدبرد اهدیاف

قلمرو هالکو را به رسمیت نمی شدناختنی؛ آندان ضدمن

نظامی مشخصی به رهبری هالکو در غرب شیه بودندی،

ادعاهای طدوالنی دربداره منداطقی همچدون خراسدان و

مهمترین تکیه گداه حکومدت نوپدای ایلخدانی در ایدران

آذربایجان ،میعی بودندی کده خدان بدزرگ ،منگوقداآن،

بودنی .بیتردیی ،بداوجود رویکردهدای مشدروعیتسداز

هالکو را به ایران نفرستاد تا برای خدود دولتدی مسدتقل

دیگر بر پایه فرهند

و تداریخ جامعده مغلدوب ،نبایدی

تأسیس کنی ،بلکه او را فرستاد تا مناطق جییدیی را بده

نادییه گرفت که ان باق ایلخانان با سنتهدای رایدد در

نام خانیان چنگیز تسخیر کنی .بنابراین ،برای هالکو جز

ایران و جهان اسالم برای پذیرش نظام سل نت موروری

مغول چین ،یعنی قوبیالی ،همپیمانی نماندیه بدود .تنهدا

با تأخیری درخور توجه انجام شدی .بندابراین ،ایلخاندان

هالکو از میان امدرای نسدل چنگیدز ،قدوبیالی را خدان

ایران تا پیمودن فراینی ان باق با فرهن  ،مذهب ،انییشه

بزرگ پذیرفته بود و در مقابل هم ،تنها قوبیالی بود کده

و سنتهدای جامعده تحدتفرمدان نداگزیر پایده اصدلی

به تعبیر دیگر فرمانروایان مغولی ،سی ره غاصبانه هالکو

فرمددانروایی خددود را بددر حمایددت عناصددر ایلددی در

را به رسمیت شناخته بود.

چارچوب سنتهای مغولی استوار کردنی .بر پایه سدنت
متعارف جامعه مغولی ،با تشکیل قوریلتای یدا شدورایی

نقش تأییکد دربکار مرککزی در جانشکینی هالککو و

مرکب از خوانین و خواتین و امرای بدزرگ ،ایلخدان را

ایلخانی اباقا

از میددان خانزادگددان هالکددویی و براسدداس ارشددییت و

شددیوه جانشددینی یکددی از علددتهددای فروپاشددی

نسددب مددادری و عوامددل و مالحظدداتی دیگددر انتخدداب

امپراتوری مغوالن بود .امپراتوری جهانی مغول بارها بدا

میکردنی .تأییی خدان دربدار مرکدزی مغدول نیدز عامدل

درگیری میان اعوای خانواده سل نتی ،ازجمله پسران و

مهمددی در افددزایش اعتبددار و مشددروعیت ایلخددان بددود.

برادران خان ،متزلدزل شدی ) .(Melville, 2016: 309بدا

ازاین رو ،مناسبات با دربار مرکزی مغول در حوزه عمل

تشکیل حکومت ایلخانان ،تجربده تداریخی ایدران دوره

با رواب ی فعال همراه نبود؛ اما بهلحاظ نظری ،تا برآمین
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غازان و مسلمان شین ایلخاندان ایدران و امدرا و عناصدر

ایلخان فوت شدیه تشدکیل شدی ،خدوانین و خدواتین و

ایلی بهفرمان ایشان ،تأییی دربار مرکدزی مغدول اهمیدت

امدددددرای بدددددزرگ بددددده جانشدددددینی اباقاخدددددان

ویددژهای در مشددروعیت ایلخانددان حددیاقل نددزد عناصددر

(663تددا680ق1265/تددا1282م) نظددر دادنددی کدده گویددا

مغولی داشت .در تحوالت پدرتالطم امپراتدوری مغدول،

پیش تر پیرش نیز او را برای جانشینی پیشنهاد کرده بود

هالکددو از تأییددی خددان دربددار مرکددزی در فرمددانروایی

(همددیانی141/2 :1362 ،و142؛ میالنددی.)196 :1388 ،

بهفرمان بهرهمندی شدی.

میرخوانی مینویسی« :بزرگان قدوم تصدمیم گرفتندی کده

پس از او نیز تا آغاز سل نت غازانخان ،کسب اجازه از

اباقاخان ،بزرگترین پسر هوالکو که از جانب پدیر نیدز

خان دربار مرکدزی و تأییدی او یکدی از عوامدل مهدم و

به جانشدینی ندامزد شدیه بدود ،بده ایلخدانی برگزینندی»

تأریرگذار در مسئله جانشینی دوره ایلخدانی بدود .مدرگ

(میرخوانی )4010/5 :1385 ،امدرا و سدپاهیان نیدز از او

قددوبیالی در سددال 693ق1294/م و سددل نت غددازان،

اطاعت کردنی (ابنالفوطی.) 210 :1381 ،

دودمانی خود بر ایران و ممال

سل ان مقتیر مسلمان در سال 694ق1295/م ،همراه بدا

زمانی که امرا به ولیعهدیی و قدا ممقدامی اباقاخدان

اسالم پذیری مغوالن و اقتیار روزافزون عناصدر ایراندی،

گواهی دادنی ،اباقاخان ابا کرد و این شغل خ یدر را بده

استقالل کامل ایلخانان ایران را از دربار مرکدزی در پدی

برادران واگذار کرد و گفدت« :آقدای مدا قدوبیالی قداآن

داشت.

است ،بی رخصت او این مهدم را چگونده اختیدار تدوان

با مرگ هالکوخدان مغدول در سدال 663ق1265/م،

کدددرد» (همدددیانی .)142/2 :1362 ،وصدددافالحودددره

حکومددت ایلخددانی در ایددران بددا نخسددتین چددالشهددای

مینویسی« :ارغونآقا و الجایخاتون و دیگر خاتوندان و

جانشددینی روبددهرو شددی .گددر چدده قوریلتددای ،جانشددین

شهزادگان و سروران رسولی به حورت قاآن فرسدتادنی

فرمانروا را انتخاب می کرد .اما پس از مدرگ فرمدانروا،

و از او فرمان خواستنی .آن گاه خط دادندی و همیاسدتان

تکاپوهای خانزادگان و هواداران ایشان بر پایه امتیدازاتی

شینی که م یدع اباقدا باشدنی» (وصدافالحودره:1338 ،

همچون نسب اشرافی مادر ،ارشدییت ،شایسدتگیهدای

 .)53/1اباقا هماننی پیرش همواره خود را نماینیه خدان

فردی و پیشینه ایشان نیز بود .پس از مرگ هالکو ،پسدر

بزرگ ،قوبیالی ،میدانست و از خان بزرگ درخواسدت

بزرگ او را که در خراسان فرمدان مدی راندی بده همدراه

فرمان و تا خانی کرد و قوبیالی قاآن ایدن خواسدته را

ارغون آقا ،وزیر خراسان ،فراخوانینی .هالکدو از همسدر

بددرآورده کددرد (گروسدده559 :1368 ،؛ بویددل:1319 ،

برگزیدیه خددود ،یعنددی دوقوزخدداتون دختددر ایقددو پسددر

334/5؛ لمبتون .)212 :1312 ،او بدرای رعایدت ادب و

اون خان کرایت ،پسری نیاشت و جومغور اغول ،پسر

احترام ،تا رسیین ایلچیان خان بزرگ و اعالم فرمان ،به

دیگر او که مدادرش نسدب اشدرافی داشدت ،در اردوی

جای تخت بر صنیلی مینشست .چون ایلچیان قاآن یدا

اصلی باقی مانیه بود .منگو تیمور ،پسر دیگر هالکو کده

خان بزرگ در سال 669ق1210/م برای اعدالم و تأییدی

نسب مادری او بر اباقا برتر بود بده علدت کدوچکی در

سددل نت او رسددیینی ،اباقاخدددان بددار دیگدددر در روز

کانون توجه نبود .یشموت ،پسر دیگدر هالکدو ،کده در

چهارشنبه  10ربیع اآلخر همان سدال در موضدع جغداتو

دربنی و اران به سر میبرد به امیی فرصت به اردوی پیر

برای بدار دوم تدا گدذاری کدرد و بدر تخدت نشسدت

آمی اما شایی به علت نسب مادری به او توجه نشی .بدر

(همددیانی165/2 :1362 ،؛ بندداکتی432 :1318 ،؛ بویددل،

پایه سنت مغولی ،در قوریلتایی که برای تعیین جانشدین

.)338/5 :1319
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حمیاهلل مستوفی می نویسی« :بعی از پدیر بده فرمدان

اباقاخان ،نفوذ و حکم دربار مرکزی مغدول در دسدتگاه

عمش قبالی قاآن پادشاهی بیو تعلق گرفت و نام او بدر

خان مغول ایران کم کم زایل می شود و سل نت ایلخانی

عنددوان احکددام ربددت کردنددی» (مسددتوفی.)591 :1381 ،

صبغه ی

سل نت و حکومت ایرانی به خود میگیدرد»

لمبتون هم می نویسی« :اباقا آن را [حکومت را] پذیرفت

(مرتووی10 :1310 ،و .)11اباقا در آغاز تنها لقدب عدم

و اعالم داشت که این گزینش بایسدتی بده تأییدی خدان

خود« ،قاآنالعادل» ،را روی سکهها نقش میکرد اما پس

بزرگ برسی .وقتی که در سال 669ق1210/م تأییییه او

از میتی ،کلمده ایلخدان نیدز روی سدکههدا دیدیه شدی.

از راه رسیی ،به عنوان دومین ایلخان بدر تخدت جلدوس

فرمانروایان بعیی نیز تا سال 694ق1295/م ،ایدن لقدب

کرد» (لمبتون .)212 :1312 ،اباقا به مسنی ایلخانی و نیز

را به کار میبردنی (اشپولر.)213 :1368 ،

به نیابدت سدل نت رسدیی چدون توانسدت از قدوبیالی

پس از مرگ اباقا ،اختالف بدر سدر جانشدینی نمدود

فرمانی بگیرد که به وی قیرت می داد تا بده ندام «خدان

بیشتری یافت .گویا اباقدا پدیش از مدرگ بده جانشدینی

بزرگ» اختیارات حقوقی خویش را همه جا به کار بدرد

پسددرش ارغددون کدده مددادرش از قومایددان او بدده نددام

(سدانیرز .)128 :1361 ،مهدر قددوبیالی بدر همده اسددناد

قایمیشخاتون بود ،گرایش داشت و عناصر سنتگدرای

دولتی زده میشی و نماینیه او که نوعی مأمور عالیرتبه

مغددول نیددز از او حمایددت مددیکردنددی امددا تکددودار

بود ،در تبریز اقامت کرد (سانیرز120 :1361 ،و.)121

(681تا683ق1282/تا1284م) پسر هفدتم هالکدو کده از

تأییی دربار مرکزی مغول ،موضع ایلخان و وابستگی

مددادری اشددرافی بدده نددام قوتددویخدداتون از «اسددتخوان

محض او را به امرا کداهش و بده او اقتدیار و اسدتقالل

پادشاهان قنقرات» بود ،به جانشینی انتخاب شی .تکودار

بیشتری میداد .از مدرگ هالکدو تدا بدهقدیرترسدیین

در دوران ایلخانی پیر ،همراه گروهی از خانیان هالکدو

غدازان خدان ،بدا توجه به اوضداع آشدفته در شدوراهای

در اردوی اصلی مانیه و در زمان اباقاخان به ایران آمیه

تعیین جانشین خان و اختالفداتی کده بدر سدر انتخداب

بود .او که در مقایسه با رقیدب خدود ،ارغدونخدان ،بده

خان ها در هدنگام تشکیل قوریلتای بروز می کرد ،امیران

علت حوورنیاشتن در ایران برای حشر و نشر بیشتر با

به تعیاد فراوان و بدا اعمدال نفدوذ در مجمدع مشدورتی

عناصر مغولی ایران و بروز شایستگیهای نظدامی خدود

جایگزینی خدان نقش فعدال و قداطعی داشددتنی .حتدی

فرصتی نیافته بود ،با پذیرش اسالم «احمی» نام گرفت و

گاهی اظدهارنظر و تالش آنها سرنوشت جانشینی را بده

در کددل حمایددت عناصددر ایرانددی مسددلمان را داشددت.

نفع فرزنی یا برادر خان فوتشیه رقم مدی زد (میالندی،

هواداران ارغون در هنگام بیماری اباقا ،کسدانی را بدرای

115 :1386و .)116مرتوددوی در کتدداب مسددا ل عصددر

آگاهی او به خراسان روانه کردنی و با مرگ ایلخان نیدز

ایلخانان ،نفوذ امرا را در انتخاب ایلخانی اباقا مهمتدر از

او را برای آمین فدوری بده اردوی ایلخدان فدوتشدیه

دخالت دربار مرکزی مغول می داندی و مدی نویسدی« :بدا

ترغیب کردنی؛ اما احمی تکودار کده در کردسدتان بدود،

جلوس اباقاخان و انتخاب او به جانشدینی هوالکدو کده

سددریعتددر از ارغددون خددود را بدده اردوی بددرادر رسددانی.

برای نخستین بار طبدق رای و تصدویب امدرا و بزرگدان

هواداران احمی نیدز پدیش از رسدیین ارغدون بده بهانده

مغول در ایران و بیون دخالت مسدتقیم دربدار قراقدروم

پیشگیری از اختالل در امور ملد  ،بده ایلخدانی احمدی

انجام پذیرفت ،سلسلهای که مشهور به «سالطین مغدول

گواهی دادنی که امتیازهدای ارشدییت و نسدب مدادری

ایران» یا «ایلخانان» است ،آغاز شی .در روزگار ایلخدانی

داشت .به نظر می رسی کده در برآمدین احمدی ،عناصدر
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ایرانی مسلمان بهویژه خانیان جوینی ،نقش داشدتنی امدا

تاریخ ایلخانی است .ایلخان مسلمان در برابدر مخالفدان

منابع ایرانی در این باره بهروشنی سدخن نمدیگویندی و

مغددولی خددود و بددرخالف سیاسددت ایلخانددان و دربددار

برآمددین احمددی را در چددارچوب سددنتهددای مغددولی و

مرکزی مغدول ،بده پیشدنهاد عناصدر ایراندی و مسدلمان

تصمیم قوریلتدای بیدان مدی کنندی .ازایدن رو ،احمدی در

همراهش با ممال

مصر ارتباط برقرار کرد .این اقیام با

ربیعاالول 681ق1282/م بر تخت نشست.

توفیق چنیانی روبه رو نشدی امدا عناصدر مغدولی دربدار
ایلخانی این اقیام را خیانتی به آرمدان جامعده مغدولی و

روابط با دربار مرککزی و چکا ش هکای دوره احدکد

خالف تصمیم قوریلتای بدزرگ دربدار مرکدزی تفسدیر

تکودار

کردنی .پس از اقدیامات احدمی در مغایرت بدا سیاسدت

پدیش از احددمی ،پدیرش هالکدو و بدرادرش ابددداقا

دربددار مدددرکزی ،شددداهزادگان و امددرای مخددالف او بدده

فدرمانروایی خدود را بدر ایدران ندداشی از یددرلیغ قداآن

رهبری ارغون از اقیامات ایلخان مسلمان ندزد قدوبیالی

میدانستنی؛ اما به هنگدام جلدوس احمدی تکدودار هدیچ

شکایت کردنی .به قول مارکوپولو کده در ایدن زمدان در

اشارهای در این باره مشاهیه نمیشود .رفتار سیاسدی او

دربار مرکدزی حودور داشدت ،قدوبیالیقداآن از رفتدار

نیز مغایر با اهیاف و سدیاست کدلی دربدار مرکزی بود.

احدمی ابدراز نگراندی و تأسدف کدرد (گروسده:1368 ،

انتخاب عنوان «سدل ان» بده جدای «ایلخدان» (سدانیرز،

.)601

138 :1361؛ بیانی )451/2 :1311 ،نمونهای مهم از ایدن

بدههدرحال تالشها و تکاپوهای احمی در برقدراری

رفتارهاست؛ بده اعدتقاد برخی ،ایلخان بده مدعنی م یدع

روابط دوسدتانه بدا مصدر و اسدتفاده از ایدن روابدط در

خان بود و از نظر حقدوقی و سیاسدی در نسدبت میدان

تحکیم مبانی قیرت سل نت موفقیتی در پی نیاشدت و

ایلخانان و قاآن بزرگ مفهوم ویژهای داشدت .برتدری و

موجددب تشددییی کیندده عناصددر مغددولی و دادن بهاندده و

سیادت قاآن به علدت مشدکالت مختلدف و تددحوالت

دستاویزی به آنها در تدمس

بدده قداآن شدی .قداآن بده

سیاسددی درون امپراتددوری مغددول و موانددع و فاصددله بددا

علت موانع ،مسا ل و مشکالت مختلف ،امکدان اعمدال

ایلخانی جنبه عملی نیاشت اما رویکرد به آن از

سیاست فعالی در ایران نیاشت اما همراهی قاآن از نظدر

سدو تأییدی قداآن در تقویدت

معنوی با عناصر مخالف سدل ان احدمی ،بدیتردیدی در

مبانی قدیرت ایدلخانی بسیار مؤرر بود و حتی با توجده

یکپارچگی بیشتر عناصر مخدالف مدؤرر بدود (الهیداری،

بدده نقددش شدداهزادگان و امددرا در قوریلتددای انتخدداب

43 ،1381و .)44بارکهاوزن مینویسی« :خان بدزرگ کده

ایلخانان ،بهنحوی او را بدا تکیده بدر عداملی مدافوق در

در پکن اقامت داشت حاضر نشی او [احمی تکدودار] را

چارچوب نظام امپراتوری از بستگی شدییی بده عناصدر

به سل نت بازگردانی» (بارکهداوزن .)229 :1346 ،اقدیام

ایلی آزاد می کرد و از سوی دیگر ،به هنگدام تخلدف از

قاآن در فرستادن یرلیغ خانی برای ارغدون و دادن لقدب

سیاست دربار مرکزی باوجود غیرعملی بدودن هدر ندوع

چین سان

(وزیر بدزرگ) بده بوقدا (همدیانی:1362 ،

نظارت و اعمال نفوذ ،دستاویزی برای عناصر مغدول در

811/2و )812نیز این نظر را تقویت میکنی..

ممال

دو جهت مهم بود :از ی

توعیف ایلخان و دشمنی با او بود.
دوران سل نت احمی تکدودار دوره ای پرالتهداب در

مغوالن براسداس باورهدایی کده از یاسدا سرچشدمه
می گرفدت ،عقیدیه داشدتنی کده فرمدان خدان از آسدمان
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می آمی و طغیان بر او حکم طغیان بر خدیا را داشدت و

قونغرتای توسط او که سنت شکنی محسدوب مدی شدی،

کشتن فردی از خانیان خان نیدز در همدین حکدم بدود

امرا را به مخالفدت بدا وی سدوق داد و حرمدت کشدتن

(اقبال آشتیانی .)13 :1319 ،بر اساس این ،امرای مغدول

اوالد چنگیزخان را از بین برد .هنگامیکه امرا تکودار را

تنها در سایه رضایت خان بزرگ به دفع و قتل یکدی از

بدده قتددل رسددانینی ،ابّهددت شددخص ایلخددان تددا حددی

افراد خانیان چنگیزخان اقیام میکردندی وگرنده کشدتن

چشمگیری در ندزد امدرای مغدول شکسدته شدی و ایدن

یکددی از آنهددا بددرای امددرا گندداهی نابخشددودنی بددود

مسئله یکی از عوامل نابسدامانی در حکومدت ایلخاندان

(مرسلپور..)108 :1391 ،

بعیی بود.

به نظدر مدیرسدی از دوره تکدودار نگدرش امدرا بده
ایلخددان تغییددر کددرد .هالکددو و اباقددا افددرادی از اروغ
(خانیان) چنگیزخان بودنیکه به پنیار مغوالن ،مخالفت

روابط با دربار مرکزی و مسئله جانشینی پک

ا

احدد تکودار تا سلطنل غا ان

با آنها در حکم مخالفت با خیا بود و محترم بودنی؛ امدا

پددس از پایددان کددار احمددی تکددودار نیددز تکاپوهددای

به تیرید جایگاه معنوی ایلخانان نزد امرای نظامی مغول

خانزادگددان بددرای جانشددینی آغدداز شددی .چنددی تددن از

توعیف شی .عملکرد احمی تکودار که برخالف یاسا و

خانزادگان هالکویی نیز میعی ایلخدانی بودندی؛ امدا بدا

سیاست دربار مرکزی بود و کشتن شداهزاده قونغرتدای

اتفاق نظر امرا و بزرگان ،خانزادگان میعی نیز تبعیت از

که سنت شکنی محسوب می شی ،امرا را به مخالفدت بدا

ارغددون (683تددا690ق1284/تددا1291م) را پذیرفتنددی.

وی سوق داد و حرمدت کشدتن اوالد چنگیزخدان را از

مراسددم نشسددتن ارغددون بددر تخددت ایلخددانی در 21

بین برد .هنگامی که امدرا تکدودار را بده قتدل رسدانینی،

جمادیاالول سال 683ق1284/م ،برگدزار شدی .ارغدون

ابهت شخص ایلخان تا حی بسیاری در نزد امرای مغول

نیز برای تأییی خان دربار مرکزی اهمیت بسدیاری قایدل

شکسددته و ایددن مسددئله یکددی از عوامددل نابسددامانی در

بود و از قوبیالیقاآن درخواست تأییی ایلخانی کرد .بدر

حکومت ایلخانان بعیی شی .به نوشته وصاف الحودره:

پایه گزارش رشییالیین در  21ذیالحجه684ق1285/م،

«چون سل ان احمی در ازدیاد رونق اسدالم و اسدالمیان

ایلچیان ارغون از دربار قاآن رسیینی .امیر اردوقیا ،یرلیغ

مبالغت می نمود ،عقایی و آرا شهزادگان و امیران نسدبت

قاآن را درباره جلوس ارغون به جای پدیر آورد .پدوالد

به او دگرگون شی و از بیم گزنی او در نهان با یکدییگر

چین سان  ،فرستاده دایمی قاآن ،به دربار ایلخانان آمی

توطئه کردنی» (وصاف الحوره .)125/1 :1338 ،او ادامه

و تا هنگام مرگ در سرای منصدوریه اران مسدتقر شدی.

می دهدی کده بده همدین علدت در سدال 682ق1283/م،

پس از رسیین فرمان خان دربار مرکزی ،ارغون دوبداره

بعودی امدرا بده فکدر

در  10صفر 685ق1286 /م ،بر تخت نشست و آیدین و

برانیازی سل ان احمی و گرفتن مقدام خدانی افتداد؛ امدا

رسوم جلدوس ایلخدان را دوبداره انجدام داد (همدیانی،

سل ان پیشیستی کدرد و او و هدمدسدتانش را دسدتگیر

811/2 :1362و .)812لمبتون مینویسی« :باالخره پس از

کرد و به قتل رسانی .در ایدن مداجرا جمعدی از امیدران

دستگیری احمی تکودار ،شورایی از خواتین ،شدهزادگان

نوین و شادی اقتاچی نیز کشدته

و امرا تشکیل شی تا جانشین ارغون را اعالم دارد .پدس

شینی (وصافالحوره .)125/1 :1338 ،کشتن شداهزاده

از اینکددده خدددان بدددزرگ بعدددی از دو سدددال در سدددال

شاهزاده قنقورتدای بده تحرید

بزرگ همچون کوچ
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685ق1286/م ایلخانی او را تأییی کرد ،جشدن و طدوی

(جمادیاالول تا ذیالقعیه694ق1295/م) روی سکههدا

دیگری برپا شی» (لمبتون.)212 :1312 ،

به کار میبرد ،مینویسی« :در دوران زمامیاری گیخاتو و

ارغون در دوران ایلخدانی نیدز خدود را تدابع دربدار

باییو این لقب [ایلخان] به خدط مغدولی روی سدکههدا

مرکزی معرفی می کرد .در آرشیو فرانسه که نامه اصدلی

منقوش میشی» (اشپولر .)213 :1368 ،اما پس از بایدیو

ارغون به پادشاه فرانسه حفظ شیه و طومار بدده زبددان

هیچ ایلخانی تالش نکدرد کده از خدان بدالیغ دورافتداده

مدغولی و به خط ایغوری و مهرچینی مهر شدیه اسدت،

برای فرمانروایی خویش تأییی بگیدرد (سدانیرز:1361 ،

چنین عبارتی دییه میشود:

 .)133غازان خان به کوشش امیرندوروز ،سدردار زیدرک

«بقوةاهلل تعالی»

خود ،مسلمان و از احترام مردم ایدران برخدوردار شدی.

«در ظل ال اف خاقان» «فرمان مدا ،ارغدون» (ویلبدر،

قاآنهای چین ،خبر تغییر دین غازان را همچون تشدرف

13 :1365؛ سدددانیرز132 :1361 ،؛ رجدددبزاده:2535 ،

احمی به اسالم تأییی نکردندی (اشدپولر .)191 :1368 ،از

215و )216که نشان دهدنیه تدبعیت پادشداهان ایدران از

روزگددار غددازان بدده بعددی ،هددیچ غیرمسددلمانی در ایددران

خان بزرگ بود..

فرمددانروایی نکددرد و بنددابراین ،بسددتر بدددرای وداع بدددا

در نامه ارغون به پاپ هونوریوس چهدارم در سدال

سدنتهای مدغولی فراهم شی .لقب «ایلخان» لغو شدی و

684ق1285/م نیز پس از ندام چنگیزخدان ،جدی بدزرگ

«سل ان» جای آن را گرفت و گامهای مشخصدی بدرای

تمام مغوالن ،نام خدان بدزرگ قدوبیالیقداآن بدهعندوان

تبییل حکومت ایلخانی به پادشاهی ملی ایرانی برداشته

امپراتدور چددین و عددم بزرگدددوار او و فرمدددانروای

شی.

تمددام پادشاهان یداد شدددیه اسدت (گروسددده:1368 ،
610؛ سانیرز .)132 :1361 ،به هرحال در دوره ارغون،

مککرق قککوبیالیقککاآن و مسککئله جانشککینی در دوره

ایلخان مغول به تبعیت از خان و پیونی با دربار مرکدزی

پادشاهان مسلدان مغول

بسیار اهمیت میداد؛ بهگونهای که ارغون سفرایی بدرای

در زمان قوبیالی ،امپراتوری جهدانی مغدول بده او

خواستگاری یکی از شداهزاده خدانمهای چینی بده ندزد

اعتال و عظمت خود رسیی و تا آن زمان از نظر وسدعت

قوبیالی فرستاد کده مدارکوپولو آن را شدرا داده اسدت

خاک و قیرت مادی و معنوی در تاریخ بدینظیدر بدود.

(مارکوپولو31 :1390 ،تا39؛ ندوایی.)41 :1366 ،

ایلخانددددان در برابددددر قددددوبیالیقدددداآن تعهددددیات

ایلخانان بعیی مغول تدا پدیش از غدازان نیدز توجده

سدیاسی خدویشاونیی داشدتنی و مشدروعیت حکومدت

ویژهای به تأییی دربار مرکزی و تبعیت از آن میکردندی.

خود را از او دریافت میکردنی .امدا در هنگدام نشسدتن

گیخاتو (690تا694ق1291/تدا1295م) نیدز کده پدس از

غازان (694تا103ق1295/تا1304م) بر تخدت ایلخدانی،

ارغون با انتخاب قوریلتای به ایلخدانی رسدیی ،حودور

اوضاع دگرگون شی .قدوبیالی قداآن ،عدم بدزرگ او ،در

پوالد چین سان  ،نماینیه قدوبیالی در دربدار را کدافی

سال 693ق1294/م درگذشت و آخرین قداآن نداظر بده

نیانست و پیش از دریافت تأییینامه از چین بدر تخدت

احوال سراسر قلمرو مغوالن را به خاک سپردنی و پدس

سددل نت ننشسددت (12رجددب 691در ال دداغ) (اشددپولر،

از او ،امپراتوری بهسرعت در سراشیبی انح اط افتاد.

269 :1368و .)210اشددپولر دربدداره لقبددی کدده بایددیو

بددا توجدده بدده ندداهمگونی عناصددر مغددولی و نظددامی
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تحت فرمدان کده بدر پایده قوریلتدای دربدار مرکدزی در

تغییر دین ،استقالل خود را نمایان کرد (اشدپولر:1368 ،

خیمت هالکو و جانشینان او بودنی ،تأییی دربار مرکزی

210؛ گروسه622 :1398 ،و .)623وی برای نخستینبدار

حددیاقل بددرای نسددل اول ایلخانددان مهددم بددود .در دوره

لقب قاآن را برای خود به کدار بدرد و بده ایدن ترتیدب،

غدددازان ،پراکنددیگی و تفرقدده لشددکر مغددوالن روی در

اسددتقاللطلبددی خددود را آشددکار کددرد .او روی برخددی

فروپاشی ساختارهای اساسی نظام قبیلهای آنان داشت و

سکه ها ،عنوان «سل ان االعظم غازان سل ان محمدود» را

همه اختالفات برای رسیین به قیرت بودندی .ازایدن رو

به کار برد و عبارت «به تأییی خیاونی متعدال» را بده آن

بستر بدرای وداع بدا سدنتهای مدغولی فراهم شی.

اضافه کرد که نشدانه اسدتقالل او بدود (اشدپولر:1368 ،

دولت ایلخانی از آغداز سدل نت غدازانخدان رند

 .)213همچنددین بددرخالف ایلخانددان پیشددین ،عنددوان

ایرانی و اسالمی به خود گرفت؛ بدهطدوریکده جلدوس

«قاآناالعظم» و «به اقبدال قداآن» را از سدر نوشدتههدا و

غازان خان،آغاز تجییی حیات و استقالل سیاسدی ایدران

فرمددانهددا حددذف کددرد و بددهجددایآن عبددارتهددای

است .غازانخان تبعیت از خان مغولستان را رها کرد و

«میدددامینالملدددهالمحمییددده»« ،بقدددوهااهللتعددددالی» و

سلسله ایلخانی را در ایران به استقالل رسانی و ایلخانی

«فرمان السل ان محمودغدازان» را قدرار داد (مرتددووی،

که بر تخت تکیه زده بود ،عنوان سدل ان داشدت .گفتده

.)69 :1310

شیه است که دیوانساالران ایراندی ،ایلخدان را «پادشداه
اسدددالم» (همدددیانی 190 :1388 ،و  191و 115و 111و
 251و  )256و درعینحال «خسرو ایران و وار

ملد

کیددان» مددینامیینددی (همددیانی )141 :1364 ،و قلمددرو
سل نت ایلخان ،نه «اولوس» مغولی بلکه «مل
کشور ایران یا «ممال

کیان» و

برحسب ضبط جامعالتواریخ طغرای غازانخدان نیدز
به صورت زیر بوده است:
«بسدددماهللالدددرحمنالدددرحیم بقدددوهاهللتعدددالی و
میددامنالملددهالمحمییدده فرمددان سددل ان محمودغددازان»
(رجبزاده215 :2535 ،و.)216

ایدران» بدود (رجدبزاده:2535 ،

از سوی دیگر ،غازان آشکارا تعلق سرزمین ایدران را

111و )118که فراخنای والیاتش «از سرحی آب آمویده

به قلمرو قاآن منکر شی؛ اگرچه این تعلق ظداهری بدود،

تددا تخددوم روم و از آب جتددون تددا اقاصددی مصددر» بددود

ارر آن در ضدرب سدکه و صدیور اسدناد و غیدره دیدیه

(همیانی.)144 :1364 ،

می شی .تشرف غازان به دین اسالم و مرگ قدوبیالی در

با مرگ قوبیالی ،در ایران نام «خان بدزرگ» از روی

سال 693ق1294 /م ،موجبات اصلی این تجزیه بودندی.

سکهها محو شی .پس از این ،نماینیه چین دلیلدی بدرای

جانشینان قوبیالی شایستگی آن را نیاشتنی کده بدهطدور

مانین در تبریز نیاشت .حکمرانان ایدران ،اطدالق کلمده

واقعی حقوقی را م البه کننی که منصدب قداآنی همدراه

ایلخان را به معنی خان تدابع دولدت دیگدر بدرای خدود

داشت .این تجزیهطلبی در مرسوم کردن تقویم جییدیی

ممنوع کردنی (اشپولر )85 :1389 ،و جانشینان قوبیالی،

که از عصر ایلخانان شروع می شی و به مدوازات تقدویم

با عنوان «خان بزرگ» پذیرفته نشدینی (سدانیرز:1361 ،

اسالمی و تقویم مغولی بود و نیز بیان لقبهدای جییدی

 .)133غازان فرمان داد تا واژه های «تنگری کوچونیور»

برای قاآن و حذف عنوانهای مأنوس ظاهر شی .در این

یعنی «با تأیییات خیاوندی متعدال» را روی سدکه نقدش

تصمیمات به خوبی دییه می شود که ایلخدان جییدی تدا

کننی .پیشینیان او به جای این کلمات« ،قداآنالعظدیم» را

چه انیازه عالقهمنی بود بینیازی خود را از دربدار قداآن

نقش می کردنی که نشانه سروری قداآن بدود .غدازان بدا

نشان دهی (اشپولر96 :1368 ،و.)91
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مرتووی مینویسی« :با جلوس غازانخدان اسدتقالل

غازان در سال 691ق1298/م ،معظم فخرالدیین احمدی و

سل نت ایلخانی در ایران تکمیل شی و نفدوذ و نظدارت

تغای را به دربار قاآن در چین فرستاد .آنهدا هییدههدا و

دربار خان بزرگ بر دربار ایلخان ایران از بدین رفدت و

 10تومان طال با خود بردنی تا اشیایی خریدیاری کنندی.

راب ه بین خان بدالیغ و تبریدز صدورت عدادی و کدامالً

تیمور آنان را در داییو ،حوالی پکن ،بهگرمی پدذیرفت.

تشددریفاتی بدده خددود گرفددت و بددهتددیرید ق ددع شددی»

این دو ،چهار سال در چین مانینی و سهمیه ایلخاندان از

(مرتوددوی .)11 :1310 ،بنددابراین بدده نظددر بسددیاری از

محصددوالت کارگدداههددای ابریشددم قدداآن کدده از زمددان

مغوالن متعصب ،آنها می خواستنی کرسی ایلخانی را بده

لشکرکشی هالکو در سدال 651ق1251/م بده بعدی داده

تخت سل نت تبدییل کنندی و «خدان» نباشدنی و «شداه»

نشیه بود ،در اختیار آندان گذاشدته شدی .فخرالدیین در

باشنی (سانیرز .)138 :1361 ،غازان منتظدر نماندی کدده

پایان سال 104ق1305/م با قایقهای بادی چیندی از راه

فرمان بهتختندشستن او را امپراتدوری مغدول در چدین

دریددا بازگشددت (اشددپولر210 :1368 ،و .)211گروسدده

صادر کندی (بددیانی .)224 :1319 ،در تثبیدت ایلخاندان

می نویسی« :با اینکده غدازانخدان اسدتقالل تدام و تمدام

اولیه که بهطور معمول در فراینیی پرچالش بده قدیرت

داشت معهذا سفرایی که به چدین فرسدتاد م اوعدت و

می رسیینی ،تأییی دربار مرکزی مهدم بدود ولدی پدس از

مراتب احترام و توفیر او را به خان بزرگ تیمور خاقدان

مرگ قوبیالیقاآن ،پذیرش اسالم تنها راه حل این تنگندا

اظهار می داشتنی و او را به ریاست خانیان چنگیزخدانی

برای شخص غازان بود .بددرای انددتقال قدیرت ،سدنت

و باالخص شعبه و شاخه خانیان تولوی مدیشدناختنی»

قیرت در زمینده تمدین اسدالمی راهحدلهدای ویدژهای

(گروسه.)623 :1363 ،

فراروی غازان خان قرار داد .بیعت برای ولیعهی در زمان

امدددا گمدددان نمدددیشدددود کددده غدددازان و الجدددایتو

حیات شخص خلیفه و سدل ان امکدانپدذیر و ولیعهدی

(103تددا116ق1304/تددا1316م) بددرای اینکدده تیمددور،

به طور معمول فرزنی بزرگتر سل ان بدود .بندابراین ،در

جانشین قوبیالیقاآن ،سل نت آنها را تأییدی کندی ارزش

زمانیکه سل ان به جانشینی فدرزنیش وصیت مدیکدرد

قایل بوده باشنی؛ اگرچه آنان بالفاصله بر تخت سل نت

یا وصیتنکرده مدیمدرد ،امکدان انتقدال مسدالمتآمیدز

نشستنی و رفتار ایشان این تصور را تأییی میکرد ،نبایدی

قیرت وجود داشت .پس از غازان ،نده قوریلتدای و نده

گمان کرد که روابط حسنه میان ایلخانان و دربدار قداآن

تأییی قاآن بلکه شدخص سدل ان ،ولیعهدیش را تددعیین

ق ددع شددیه بددود (اشددپولر .)210 :1368 ،الجددایتو در

مدی کرد؛ حتی ابوسعییبهادرخان پیش از آنکده بده سدن

سال های 105و112ق1306/و1312م ،سفیرانی به چدین

بلددوغ رسددییه باشددی بدددر کرسددی سددل ان تکیدده زد

فرستاد .گروه نخست برای عرض پاسخ به پیام قاآن کده

(انصاریقمی.)16 :1318 ،

ضمیمه نشان برای ایلخان فرستاده شیه بدود ،بده دربدار

با وجود این ،راب ده غدازان بدا جانشدینان قدوبیالی

قدداآن رفددت (اشددپولر .)211 :1368 ،در جمددادیاالول

دوستانه مانی .جانشینان ناقابل قوبیالی نمیتوانسدتنی بدا

 1306/105فرستادهای از جانب قاآن بده دربدار الجدایتو

زور ،نظرهددای خددویش را بددر ایلخانددان تحمیددل کننددی.

آمی و خبر آورد که قاآن سل نت او را تأییی کرده اسدت

تیمور ،نواده و جانشین قوبیالی ،به غدازان لقدب «شداه

(وصاف الحودره 415/4 :1338 ،و416؛ اشدپولر:1368 ،

صلح گستر سرزمین غرب» را داد؛ البته فرمانروایان ایران

 .)113حکومت ایلخانی که از جن هدای دوران غدازان

نیز به حفظ روابط دوستانه بدا قداآن عالقدهمندی بودندی.

ضربه شیییی خورده بود و همچنین خبر گرفته بود که
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نماینیگانی از الوس جوجی به دربار مصر رسدییهاندی و

و ابوسعیی لقب پادشاه (کوآنپین) اع دا کدرد (اشدپولر،

خواهان اتحاد بدا مصدر هسدتنی ،نگدران (بیدانی:1315 ،

 .)211 :1368ابوسعیی از به کاربردن لقدب هدای مفصدل

 )1023/3و درصید شی تا با مصر قرارداد صدلح ببندید؛

خددودداری کددرد و خددود را «السددل اناالعظددم ابوسددعیی

همچنین ،اولجدایتو از تدرس اتحداد الدوس جدوجی بدا

بهادرخددان» نامیددی و در سددال 111ق1311/م ،عنددوان

مصددریهددا علیدده ایلخانددان ،سدددفرای تیمدورقددداآن و

بهادرخان را برای خدود انتخداب کدرد (اشدپولر:1368 ،

رسدوالن شاهزادگان ماوراالنهر و بدالد ترکسدتان ،یعندی

 .)213منبعی اروپایی که وقایع را بیشتر از دیی چینیهدا

الوسهای اوگتای و جغتدای را بهگرمی پدذیرفت .پدس

دییه ،ابوسعیی را نایب قاآن معرفی کرده است (اشدپولر،

از آن ،رشدته اتحداد و دوستی میان ایلخان ایران و خان

 .)211 :1368هدددر سدددال ،سدددل ان ابوسدددعیی نیدددز

بزرگ و نیز الوسهدای اوگتدای و جغتدای برقدرار شدی

کداروان هدایی از شتر و بازهای شدکاری و سدن هدای

(کاشدددددانی32 :1391 ،؛ وصددددافالحوددددره:1338 ،

گرانبها به دربار قدداآن مددیفرسددتاد (اشددپولر:1368 ،

415/1و416؛ میرخواندی .)4262/5 :1385 ،ایجاد چندین

.)211

رواب ی میان فرمانروایان مغول بهقیری بدرای اولجدایتو

همان گونه که بیان شی با جلوس غازانخان اسدتقالل

مهدم بدود که خبر آن در نامه او به فیلیپ لوبل ،پادشداه

سل نت ایلخانی در ایران تکمیل شی .با تشرف غازان به

فرانسه ،بازتداب شدی (گروسده630 :1368 ،؛ اشدددپولر،

دین اسالم و مدرگ قدوبیالیقداآن ،جانشدینان قدوبیالی

113 :1368؛ بیددانی.)345 :1319 ،

شایسددتگی آن را نیاشددتنی کدده بتواننددی حق دوقی را کدده

الجایتو برای نخستینبدار القداب متدیاول و طدوالنی

منصب قاآنی با خود بده همدراه داشدت ،م البده کنندی.

شرقی را به کار بدرد کده بده شدکلهدای مختلدف روی

اسالم آوردن غازان تحول بنیادی در موقعیت ایلخانان به

سکهها دییه میشونی.

وجود آورد .از این زمان بده بعدی ،ایلخاندان سلسدلهای

الجایتو در طغدرای نامدهای کده بده پادشداه فرانسده

ایرانی شینی و بده دنبدال کسدب مشدروعیت از خدار
مددینویسددی:

نوشت ،خودش را اینگونده معرفدی کدرد« :فرمدان مدا،

نبودنددی (لمبتددون .)213 :1312 ،باسددور

سل ان اولجایتو» (رجبزاده215 :2535 ،و.)216

«فشار و نفوذ فرهنگی و دینی محیط ایران باعث شی که

در توجه بده سدکه هدای دوران سدل نت اولجدایتو ،

غازان خدان و جانشدینان وی بده دیدن اسدالم بگروندی»

تحوالت مدذهبیسیاسدی ایددن دوره بدهخدوبی نمایدان

(باسور  .)221 :1311 ،به دنبال ایدن تحدوالت ،نفدوذ

میشود .نام «اولجایتو سل ان» تنها کلمده مغدولی اسدت

خان بزرگ به دربار ایلخاندان و نظدارت بدر آن از بدین

که به خط ایغدوری از دوره اولجدایتو روی بددعوی از

رفت و همین امر ،باعث اختالف نظر میدان سدرکردگان

سدکهها بداقی مانیه اسدت .ایدن تحدوالت از دورشدین

مغول و یکی از دالیل فروپاشدی ایلخاندان شدی؛ چدون

کامل حکومدت ایلخدانی از مرکدز امپراتدوری مغدول و

بزرگان مغولی معتقی بودندی فرزندیان هالکدو در زمدان

گرایش تام به سمت فدرهن

ایدرانی حکایت میکننی.

غازان خدان از سدل ه خاقدان اکبدر خدار و از خاندیان

در منابع ،ذکدر نشدیه اسدت کده قداآن بده ابوسدعیی

چنگیز دور شینی و سکه هایی نده بدا ندام خاقدان اکبدر

(116تا136ق1316/تا1335م) نشان اع ا کدرده باشدی و

سالله چنگیزخان ضرب کردنی .ازایدن رو ،میدان امدرای

او هنوز در سال 120ق1320/م ،نشان پیرش را به کدار

مغولی بر سر ورارت چنگیزخان ندزاع درگرفدت؛ یعندی

می برد .با توجه به این روابط صمیمانه ،قاآن به الجدایتو

میان کسانی که از نسل هالکو بودنی و کسانی که میعی
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بودنی بیون اینکه از نسل هالکدو باشدنی از چنگیزخدان

بسیاری ظاهری بود و خان دربار مرکزی مغول به سبب

نسب می برنی .گروه دوم میعی بودنی که غدازانخدان و

دوری مسافت و موانع جغرافیدایی و بدهویدژه اسدتقالل

جانشینان او حکومت مستقل را نه به ورارت شدرعی از

قلمددرو اولددوسهددای اوگتددای و جغتددای و دشددمنی و

چنگیزخددان بلکدده بددا غلبدده و شمشددیر گرفتددهانددی و

خصومت های میان قلمروهای مغدولی ،امکدان دخالدت

مشروعیت نیارنی .این مسئله باعدث تقسدیم دولدت بده

چنیانی در امور ایدران نیاشدت .بندابراین ،مناسدبات بدا

و درگیر شی (انصداریقمدی:1318 ،

دربار مرکزی مغول در حدوزه عمدل بدا رواب دی فعدال

دولت های کوچ
81و.)82

همراه نبود امدا بده لحداظ نظدری ،تدا برآمدین غدازان و
مسددلمانشددین ایلخانددان ایددران و امددرا و عناصددر ایلددی

نتیجه

بهفرمان ایشان ،تاییی دربار مرکدزی مغدول حدیاقل ندزد

اهیاف مهم و راهبردی مغول در شرق و غرب پدس

عناصر مغول در مشدروعیت ایلخاندان اهمیدت ویدژهای

از روی کارآمین منگوقاآن پیگیری شینی .دربار مرکزی،

داشددت .بددا تشددرف غددازان بدده دیددن اسددالم و مددرگ

هالکوخان را مأمور گسترش جهدانگشدایی مغدوالن در

قددوبیالیقدداآن ،جانشددینان قددوبیالی شایسددتگی آن را

غرب و مشخصتر ایدران ،بدینالنهدرین ،آسدیایصدغیر،

نیاشتنی که بتواننی حقوقی را م البده کنندی کده منصدب

ارمنستان ،شامات و مصر کرد .پس از تصرف شامات و

قاآنی همراه داشت و پدس از نشسدتن غدازان تدا عهدی

در آستانه تهاجم به مصر ،خبدر مدرگ منگدو و پدارهای

ابوسعیی ،راب ه دوستی و اتحاد میان پادشداهان ایدران و

تهیییات جنبی ،هالکدو را نداگزیر کدرد کده شدامات را

امپراتوری چین و مغولستان ادامه می یابی.

ترک کنی .در این هنگام و پس از رقابتهدای سدخت و
خونینی که هالکو از آن دور بود ،قوبیالی به مقام خانی

کتابنامه

رسیی .هالکو به گرمی این انتخداب را تأییدی کدرد و بده

ا ف .کتاب

تبریز بازگشت .پس از این تحدول ،مناسدبات هالکدو و

 .ابن العبدری ،غریغوریدوس ابدوالفر اهدرون،)1364( ،

دربار مرکزی مغول مبتنی بر نوعی واقعبینی تنظیم شدی.

تاریخ مختصر الیُوتل ،ترجمه محمیعلی تدا پدور و

به احتمال ،در مناسدبات هالکدو و قدوبیالی قداآن ،خدان

حشمتاهلل ریاضی ،تهران :اطالعات.

جییی فرمانروایی هالکو را بر سرزمینهای فتحشیه بده
رسمیت شناخت.
سپس ،هالکو نوعی فرمدانروایی دودمدانی در ایدران

 .اشپولر ،برتولدی ،)1389( ،مغدوالن در ایدران ،ترجمده،
توضددیحات و تعلیقددات عبیالرسددول خیرانددییش،
تهران :آبادبوم.

تشدددکیل داد کددده تدددا هنگدددام جلدددوس غدددازان

 ،)1368( ،--------- .تاریخ مغول در ایران ،ترجمده

(694تا103ق1295/تا1304م) ،سدل ان مسدلمان مغدول،

محمود میرآفتاب ،چ ،3تهران :علمی و فرهنگی.

فرمانروایان ایدران خدود را تدابع دربدار مرکدزی مغدول

 .اقبددال آشددتیانی ،عبدداس ،)1319( ،تدداریخ مغددول ،چ،1

می خوانینی و با یرلیغ و فرمان دربار مرکزی مغدول بدر

تهران :امیرکبیر.

تخت فرمانروایی می نشستنی؛ اما واقعیت هدای تداریخی

 .بارکهدددداوزن ،یددددواخیم ،)1346( ،امپراطددددوری زرد

به روشنی نشان می دهنی که این روابط و تابعیت تا حدی

چنگیزخان و فرزندیانش ،ترجمده اردشدیر نیکپدور،
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تهران :داورپناه.
 .باسددور  ،کلیفددورد ادمونددی ،)1311( ،سلسددلههددای
اسالمی ،ترجمه فریدیون بدیرهای ،تهدران :موسسده
م العات و تحقیقات فرهنگی.
 .بندداکتی ،داودبددنمحمددی ،)1318( ،تدداریخ بندداکتی ،بدده
کوشش جعفدر شدعار ،چ ،2تهدران :انجمدن آردار و
مفاخر فرهنگی.
 .بویدل، ،آ ،)1319( ،تداریخ ایدران کیمبدرید ،متددرجم
حسن انوشه ،5 ،چ ،3تهران :امیرکبیر.
 .بیانی  ،شیرین ،)1311( ،دین ودولدت در ایدران عهدی
مغول1 ،و ،2تهران :دانشگاهی.
 ،)1315( ،-------- .دیددن و دولددت در ایددران عهددی
مغول؛ سیاست خارجی ایران در جهان اسدالم،3 ،
تهران :دانشگاهی.
 ،)1319( ،-------- .مغوالن و حکومت ایلخدانی در
ایران ،تهران :سمت.
 .جوینی ،ع امل  ،)1388( ،تاریخ جهانگشای جوینی،
مقیّمه ،تصحیح و تعلیقات حبیباهلل عباسی و ایدر
مهرکی ،3 ،چ ،2تهران :زوّار.
 .رجبزاده ،هاشم ،)2535( ،آیین کشدورداری در عهدی
وزارت رشییالیین فولاللّه همیانی ،تهران :توس.
 .رشییوو ،پتی -نَن ،)1368( ،سقوط بغیاد و حکمراندی
مغوالن در عراق ،ترجمه اسیاهلل آزاد ،مشهی :آسدتان
قیس رضوی.
 .سانیرز ،)1361( ، . ،تاریخ فتوحات مغول ،ترجمده
ابوالقاسم حالت ،تهران :امیرکبیر.

 .لمبتون ،آن.ک.اس ،)1312( ،تیاوم و تحول در تداریخ
میانه ایران ،ترجمه یعقوب آژنی ،تهران :نی.
 .لین ،جور  ،)1390( ،ایران در اوایدل عهدی ایلخاندان؛
رنسددانس ایرانددی ،ترجمدده ابوالفوددل رضددوی ،چ،2
تهران :امیرکبیر.
 .مددارکوپولو ،)1390( ،سددفرنامه مددارکوپولو ،متددرجم
منصور سجادی ،تهران :بوعلی.
 .مرتووی ،منوچهر ،)1310( ،مسدا ل عصدر ایلخاندان،
چ ،2تهران :آگاه.
 .مستوفی ،حمیاهلل ،)1381( ،تاریخ گزیدیه ،بده اهتمدام
عبیالحسین نوایی ،چ ،4تهران :امیرکبیر.
 .مورگان ،دیویدی ،)1389( ،مغدول هدا ،ترجمده عبداس
مخبر ،تهران :مرکز.
 .میرخوانددی ،محمددیبنخاونیشدداهبددنمحمددود،)1385( ،
تاریخ روضةالصفا ،بده تصدحیح و تحشدیه جمشدیی
کیانفر ،5 ،چ ،2تهران :اساطیر.
 .نددوایی ،عدددبیالحسین ،)1366 ( ،ایدددران و جهددان (از
مغول تا قاجاریه) ،تهران :هما.

 .همیانی ،رشییالیینفولاللّه ،)1388( ،تداریخ مبدارک
غازانی ،به سدعی و اهتمدام و تصدحیح کدارل یدان،
آبادان :پرسش.
 ،)1362( ،------------------ .جددامعالتددواریخ،
تصحیح بهمن کریمی ،چ ،2تهران :اقبال.
 ،)1364( ،------------------ .مکاتبددددددددات
رشییی ،به سعی و اهتمام و تصحیح محمدی شدفیع،
پنجاب الهور :ایجو کیشنل پریس.

 .کاشانی ،ابوالقاسدم و محمدی عبدیاهلل ،)1391( ،تداریخ

 .والددهاصددفهانی ،محمییوسددف ،)1390( ،خلددیبرین،

الجایتو ،به اهتمام مهین همبلی ،چ ،3تهران :علمی و

تصحیح میرهاشدم محدی  ،روضده پدنجم ،تهدران:

فرهنگی.

پژوهشگاه علومانسانی و م العات فرهنگی.

 .گروسدده ،رندده ،)1368( ،امپراطددوری صددحرانوردان،

 .وصافالحوره ،فولاهللابنعبدیاهلل شدیرازی،)1338( ،

ترجمده عبیالحسددین میکددیه ،چ ،3تهددران :علمددی و

تاریخ وصدافالحودره در احدوال سدالطین مغدول،

فرهنگی.

تهران :افست رشییه.
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 .ویلبر ،دوندالین ،)1365( ،معمداری اسدالمی ایدران در

 .میالنی ،عبیالحسین« ،)1386( ،امیران مغدول (نویانهدا)

دوره ایلخانان ،ترجمه عبیاهلل فریار ،تهران :علمدی و

در مسا ل شورایی عصر ایلخانان از مرگ هوالکو تدا

فرهنگی.

برآمددین غددازان» ،فصددلنامه علمددی و پژوهشددی

 .ویلتس ،دو راکه ،)1353( ،سفیران پاپ به دربار خانان
مغول ،ترجمه مسعود رجبنیا ،تهران :خوارزمی.
ب .مقا ه
 .اَلهیداری ،فریدیون« ،)1381( ،تدأملی بدر رویکردهددای
اساسی در مناسبات احمی تکدودار بدا مصدر (–683
681ه)» ،مجلدده علددومانسددانی دانشددگاه الزهددرا(س)،
ش ،43ص1تا.20
« ،)1393( ،------------ .فراینی تداریخی تشدکیل
دولت ایلخانی و ایرانمیاری هالکوخدان» ،فصدلنامه
تاریخنامه ایران بعی از اسالم ،ش ،9ص1تا.23
 .انصاریقمی ،حسن« ،)1318( ،قیرت و مشروعیت در
دوره ایلخاندددان مغدددول» ،مجلددده معدددارف ،ش،48
ص13تا.84
 .زریابخویی ،عباس« ،)1366( ،سازمان اداری ایدران در
زمان حکومت ایلخانان( ،»)1مجله باستان شناسدی و
تاریخ ،ش.2
 .عباسی ،جدواد و زهدرا جهدان« ،)1391( ،از پکدن تدا
تبریز -بررسی مناسبات ایلخاندان بدا خدانبدزرگ»-
فصلنامه تاریخ روابط خارجی ،ش ،50ص69تا.90
 .مرسددلپور ،محسددن« ،)1391( ،وزارت در دوره فتددرت
اولیه حکومت ایلخانی :از ارغون تا باییو 683-694
ه.ق» ،مجله پژوهش هدای تداریخی ایدران و اسدالم،
ش ،11ص105تا.120

علددومانسددانی دانشددگاه الزهددرا(س) ،س ،11ش،65
ص163تا.118
ج .پایاننامه
 .خیرانددییش ،عبیالرسدددول ،)1314( ،علدددل تاسدددیس
حکومت ایلخانی ،پایداننامده دکتدری بده راهنمدایی
دکتددر شددیرین بیددانی ،1 ،تهددران :دانشددگاه تربیددت
میرس.
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