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 چکیده  

اویغورستان از مناطقی بود که به جهت موقعیت جغرافیایی، شرایط فرهنگی، اداری و سیاسی 

ترین متحدان مغوالن مرککزی   ای برای فاتحان مغولی داشت. این دولت محلی از مهم اهمیت ویوه

  بود و در فتوحات و ارسال نیروهای نظامی و تدارکات نقش فعالی داشکت. هکدف اصکلی مقالکه    

قکوت( بکا حکومکت     حاضر، بررسی مناسبات سیاسی دولت محلی ترکان اویغور )کوچو/ ایکدی 

ور ترککان  قوبیالی و تأثیر این ارتباط بکر رونکد ح ک     مغوالن مرکزی از دوره چنگیزخان تا دوره

ای و منکاب    اویغور در ایران به روش پووهش توصیفی ک تحلیلکی و مبتنکی بکر تحقیکق کتابخانکه      

دهد که دولت محلی اویغورها، یک دولت ایلی  بکود و تکا زمکانی     ها نشان می تاریخی است. یافته

جامکه  های مغوالن، از جمله خدمات نظامی  توانست استقالل خود را حفظ نماید که به خواسته می

عمل بپوشاند. گرچه ح ور مبلغان مذهبی، کاتبان و تجار اویغوری در میان قبایل مغولی پکیش از  

ظهور چنگیزخان مطرح بوده است، اما با ایجاد پیوند سیاسی میان دولت اویغورها با چنگیزخان و 

امپراتکوری  تداوم آن از سوی جانشینان او، زمینه برای ح ور تعداد زیادی از اویغورها در قلمکرو  

نماید که نیروهای متعدد تاب  خان بزرگ مغکولی موظک  بکه     چند طبیعی جلوه می فراهم شد. هر

رسد که مناسبات سیاسی دوستانه اویغورهای غربی  خدمت و همراهی با آنان بودند، اما به نظر می
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 مقدمه

 

های مختلفی  امپراتوری مغول مانند قراختائیان در جریان گسترش قلمرو خود با  کومت

تاشی و بعدها جانشین وی گورخاان، از سیاسات    لیو درگیر شد. پیش از ظهور چنگیزخان، یه

نشاانده، اماا    صاور  دسات   ها و اویغورها( باه  ای محلی )ختن، سمرقند، قرلقه  فظ  کومت

های محلی همیشاه مطیاع نبودناد و در رواباس خاارجی،       مطیع استفاده کردند. این  کومت

ها )اویغورهاا   کرد. برخی از این  کومت مشی نهایی آنان را تعیین نمی سلسله قراختائیان خس

قراختائیاان را برانداختناد.     شاورش کارده و سالطه    ها( برای کسا   مایات چنگیاز    و قرلق

کاردن   بایستی در مورد چگونگی استفاده ای بود که می های ایلی برای خان بزرگ مسنله دولت

نشااندگی   های ایلی و چگونگی ارتبااط اعام از نظاار  کامال و دسات      های دولت از توانمندی

 یری و انتخاب نماید.  گ محض یا  فظ استقالل نسبی مشروط به خدما  معین تصمیم

پژوهش پیشِ رو در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که مناسبا  سیاسی دولات محلای   

اویغورهای غربی با مغوالن مرکزی متأثر از چه عواملی بود؟ آیا پیوناد سیاسای میاان  اکماان     

و  خصا  های مغولی در  ضور پررنگ اویغورها در رکاب مغوالن باه  قو ( و خان اویغوری )ایدی

کنناده در   در ایران تأثیر داشته است یا خیر؟ فرضیه سؤال اصلی بر این است کاه عامال تعیاین   

روابس دوستی بین اویغورها و مغوالن نیاز متقابل به تأمین امنیات و پشاتیبانی باوده اسات. در     

سؤال فرعی فرض بر این است که روابس دوستانه سیاسی دولتین در  ضاور اویغورهاا در ایاران    

بوده است و هدف اصلی این پژوهش، یافتن پاسخ سؤاال  فاوق اسات. هادف فرعای کاه       مؤثر

قاو ،  اکماان و    کننده هدف اصلی است، بررسی تاریخ  کومات محلای کوچاو/ ایادی     تکمیل

 ارتباط سیاسی آنان با مغوالن مرکزی است.    ساختار  کومت است که متأثر از نحوه

  ی اویغورهاا )مشاهور باه اویغورساتان( در دوره    در باره اوضا  و تحوال  سیاسی قلمروها

صور  خالصه باه   مغوالن، تحقیقا  فارسی بسیار کمی صور  گرفته است. اقبال آشتیانی به

(. در ساایر  9088کرده است )آشتیانی،   اویغورها و روابس فرهنگی آنان با ایرانیان مانوی اشاره

فت، اما در باره  کومت محلی اویغورهاای  توان اطالعا  پراکنده یا تحقیقا  این دوره نیز می

ها با قراختائیان و مغوالن و نقش این روابس بر تحاوال  سیاسای غارب     بالیغ و روابس آن بیش

آسیای مرکزی مانند مهاجر  اویغورها به ایران تاکنون تحقیقی صور  نپذیرفته است. آلسن 
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"میالدی سلسله یوان و اویغورهای تورفان در قرن سیزدهم"   در مقاله
دانشنامه "وود در  و اَ 9

"مغولستان و مغوالن
بر منابع چینی، روابس سیاسای  کومات اویغورهاا باا مغاوالن       با تکیه  5

 اند.  مرکزی را در عهد جانشینان چنگیزخان بررسی کرده

دهد عامل مهم در برقراری ارتباط سیاسی دوستانه باین دولات محلای     ها نشان می یافته

شان به کماک مغاوالن و    ن مرکزی، نیاز اویغورها به امنیت و  فظ  کومتقو  با مغوال ایدی

نیاز مغوالن به پشتیبانی نظامی ا تدارکاتی و اداری در فتو ا  به کمک اویغورها بوده اسات.   

های ایلی، انعطاف بیشتری به خارج   چنگیزخان و جانشینان او در روابس خارجی خود با دولت

برداری کامال   سیاسی محض، بلکه استفاده و بهره  ارتباط نه سلطهدادند. هدف مغوالن از این 

ها از جمله اویغورها بود که نسبت به مغوالن از  های مادی و معنوی این دولت از تمام ظرفیت

های کهن چون ایاران آشانایی داشاتند و در اداره     تمدنی دیرینه برخوردار بوده و با سرزمین

رفتند. اویغورها  نخساتین  کومات محلای مهام      ه شمار میها، نیرویی کارآمد ب این سرزمین

مساائل   0بودند که به تابعیت چنگیزخان درآمدند. اهمیت آناان نیاز از موقعیات جغرافیاایی،    

شد. تاأثیر ایرانیاان در توساعه تمادنی اویغورهاا و       آوردهای تمدنی ناشی می سیاسی و دست

تا از ترکان اویغاور در ایاران اساتفاده    سابقه ارتباط فرهنگی فرصتی برای مغوالن فراهم کرد 

ویاژه نظامیاان باا     رسد نزدیکی و دوستی ترکان اویغوری ساکن در ایران باه  کنند. به نظر می

 ایرانیان و وزیران ایرانی تا  دودی متأثر از ارتباط فرهنگی دیرینه بوده باشد. 

 

 کارگیری اقوام مختلف در امپراتوری مغوالن چرایی و چگونگی به

هاای ایلای در امپراتاوری مغاوالن      کارگیری افراد از اقوام و ملل متنو  و پذیرش دولت به

دالیل متعدد داشت. چنگیزخاان پا  از بساتن اتحااد و پیماان دوساتی باا ملال تاابع، باا           

وسیله خودشان، اما بارای   کرد تا آنان را به کارگیری نیروهای متخص  و کارآمد آنها تالش  به

نهایات اساتفاده را ببارد.      داره نماید. همچنین از منابع و غنائم این مللخدمت به امپراتوری ا

شدن امپراتوری مغوالن بود. درواقع چنگیزخان با  تر و استوارتر پیامد این سیاست نیز گسترده

های متمدن و  ها و ایرانیان، ضعف مغوالن را در اداره سرزمین کارگیری ترکان اویغور، چینی به
                                                           

1. 1983,the Yuan dynasty and the Uighur’s of turfan in the 13century. 
2. 2004,Encyclopedia of Mongolia and the Mongol empire. 

 بود.   اویغورستان  د واسس میان مغوالن و قراختائیان و بعدها مرز بین مسلمانان و چینیان. 0
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ن نمود. از بین اقوام تحت تابع چنگیزخاان و بعادها امپراتاوری گساترده     جوامع شهری جبرا

امور خارج از زادگاهشان با مغاوالن ساهیم شادند و      مغوالن، تنها ایرانیان و اویغورها در اداره

(. هدف 99: 5202زاده،  ؛ رج 95: 9005های مغول تأثیر بگذارند )بارتولد،  کوشیدند بر خان

 های محلی نیز دو دلیل عمده داشت:   دولتمغوالن از پذیرش ایلی 

 سااب   های خارجی پشتیبانی برای نیروهاای مسال  مغاول باه     . سپاه این فرماندهان و دولت9

گونه که در مورد اویغورها مشاهده شد(. این نیروهای کمکی باعث شدند تاا مغاوالن    آمدند )همان می

روی مغاوالن   نظامی خود به دست آورند. ازایان شان را بدون استفاده فراگیر از نیروهای  اغل  فتو ا 

ها شاود تاا دولات آناان      کردند تابع آن پیش از  مله به یک دولت خارجی، همیشه به او پیشنهاد می

هاا و قبایال تابعیات     عنوان ایل و تیول خان بزرگ تداوم یابد. در اغل  مواردی که دولات  بقا یابد و به

ها و قبایلی کاه پیشانهاد مغاوالن را بارای      خوردی شد؛ اما دولتمغوالن را پذیرفتند، با آنان چنین بر

 (.Allsen, 1987: 63 – 64ایل رد کردند، با یورش مغوالن مواجه شدند )َ

هاای   . مغوالن به خاطر فقدان و کمبود تمربه شخصای در زمیناه کشاورداری باا دولات     5 

هاای   هاای اداری سلساله   دساتگاه وابسته ارتباط برقرار کرده و با آنان مادارا کردناد. اقتبااس از    

برداری از نیروی انسانی و مناابع طبیعای     ل برای کنترل و بهره ترین راه محلی و کوچک، علمی

ای در  هاای محلای و خاانواده    های متعددی از این سلسله های تازه فت  شده بود. نمونه سرزمین

و برخی نیز بعادها باه وجاود    امپراتوری مغوالن از آغاز روی کار آمدن امپراتوری وجود داشتند 

توان به ارمنستان کوچک، سلساله   ترین  اکمان تابع امپراتوری مغول در غرب می آمدند. از مهم

باالیغ، شابانکاره در شایراز و     کر  در هرا ، اویغورهاای بایش   قراختائیان در کرمان، سلسله آل

 (.  Ibid, 64 – 66 های متعدد روسیه اشاره کرد )  نشین شاهزاده

چه مغوالن در عصر چنگیزخان به دنبال اقتباس ساختاری از ملال و کشاورهای دیگار      اگر

  ها از همان ابتادا باه اهمیات فرهناگ و هنار در اداره      نبودند تا هنرمند و صنعتگر شوند، اما آن

هاای جدیاد در شارق و غارب،      روی، در هماوم باه سارزمین    امپراتوری پی برده بودناد. از ایان  

و علوم را امان داده و به سرزمین قلمروهای اصلی و تختگاه خاان بازرگ    صا بان صنایع،  رف

ویاژه در   کردناد، باه   امور از آنان استفاده می  دادند. سپ  در مناطق متعدد برای اداره انتقال می

های شهری و مراکز علمی از استادان و هنرمندان ملال مختلاف اساتفاده     ساختن بناها، ممتمع

هاایی کاه    یافته از جوامع خود یا در هماان مکاان   ین افراد و نخبگان انتقالزیادی بردند. بیشتر ا
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گشاتند. در   های اصلی خود برمای  یافتند یا بعد از مدتی به سرزمین یافته بودند، اسکان می انتقال

عنوان آلت فعلای بارای رسایدن باه مقاصاد خاود اساتفاده         واقع مغوالن از مشاوران متمدن، به

 (.80: 9088؛ اقبال آشتیانی، 891/ 5: 9000؛ بارتولد، 99 – 95: 9080 آذر، کردند )ترکمنی 

نخستین گروه متمدن که به خدمت چنگیزخان و مغوالن درآمدند، ترکاان اویغاور بودناد.    

همچنین نخستین  کومت محلی که نسابت باه چنگیزخاان اظهاار تابعیات نماود،  کومات        

ینان چنگیزخاان، ترکاان اویغاور باا فاتحاان      (. در عهد جانشAllsen, 1983: 245اویغورها بود )

خصاو  ایاران باا     های متمدن رفتناد و در چاین و کشاورهای اساالمی باه      مغول به سرزمین

موفقیت با بومیان آن ممالک که به مرات  باسوادتر از ترکان اویغور بودند، به رقابات برخاساتند   

اداری در زمینه صانعت، تماار  و   (. اویغورها در کنار مناص  نظامی و 890/ 5: 9000)بارتولد، 

 (.950: 9020؛ ویلت ، 99: 9009کتابت نیز به مغوالن خدما  زیادی ارائه کردند )ساندرز، 

 

 موقعیت سیاسی اویغورها تا ظهور چنگیزخان

، 9م. باا یاورش قرقیزهاا    819ق./  552پ  از فروپاشی امپراتوری خانا  اویغور در سال 

هاای اورخاون و سالنگا     های متعدد باه سامت جناوب رودخاناه     ترکان اویغور اجباراً در گروه

هاا در غارب باه     مهاجر  کردند. پنج قبیله نیز به سمت فال  پامیر رهسپار شدند. این گروه

پیوستند. اکثریت اویغورها نیز در قال  پانزده قبیله به سمت غرب مهاجر  کردند و  5ها قَرلُق

هایی  ترین اویغورها گروه ان سکونت گزیدند. مهمش های تیان در دو طرف جنوبی و شمالی کوه

سو، پادشااهی اویغاور    بالیغ مهاجر  کردند. اویغورهای کان سو و بیش بودند که به نوا ی کان

م. تشکیل دادند. کوچاا، کاشاغر و کوچاو     829ق./  502سو )اویغورهای زرد( را در سال  کان

م.  800ق./  525بالیغ نیز در ساال   شهرهای مهم این  کومت کوچک بودند. اویغورهای بیش

 – Tang, 2005: 10 – 11; Guangگذاری کردناد )  قو  را پایه یا ایدی0 کومت محلی کوچو

da, 1996: 214  مقاله  اضر به بررسی رابطه مغوالن با سلسله کوچو و تأثیر آن بر مهاجر .)

 1پردازد. اویغورها به ایران می

                                                           
1. Kirghiz 
2. Karluks 
3. Qoco 

ز دوره امپراتوری باه  کومات محلای کوچاو     های سیاسی اویغورها پ  ا . منابع فارسی دوره مغوالن نیز در ذکر موقعیت1

 پردازند. اویغورهای مهاجر به ایران نیز از بین همین گروه اویغورهای غربی بودند.   بالیغ می واقع در بیش
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بودناد. آناان باا پاذیرفتن ایلای و تابعیات       « های ایلای  ولتد»هر دو  کومت محلی اویغورها 

تر و پرداخت باج و خراج، گاهی نیز ارسال گروگان سیاسی، موجودیات و   تر و بزرگ های قوی دولت

. بار اسااس   (Biran, 2005: 36 – 38؛ 20: 9009استقالل داخلی خود را  فاظ کردناد)مورگان،   

ابعیت قراخانیان و سپ  تابعیات قراختائیاان را   بالیغ ابتدا ت همین سیاست، دولت محلی بیش

تر ضامن تاداوم  کومات    در واقع پیروی از سیاست گرایش به سمت  کومت قوی 9پذیرفت.

(. رهبران سیاسی اویغور با چناین سیاساتی   092 – 90: 9090محلی اویغورها بود )همدانی، 

ه نابود شدند، عبور کردند و های محلی ک از زوال قراخانیان و قراختائیان و بسیاری از  کومت

شود که چگونه با همین سیاسات باه معتبرتارین متحاد  کومات       در سطور بعدی بحث می

                                                           
عنوان متحد چاین،   سو به سو، سیاد  امپراتوری چین را پذیرفته بود. اویغورهای کان . معاصر این تحوال  اویغورهای کان9

هاا نیاز باه  کومات      های خارجی از منطقه غربی بود. همچنین در امور داخلی مانند شاورش  در برابر یورش دیوار دفاعی

سو باا امپراتاوری چاین     کرد. سیرافی در سفر خود به چین به رابطه دوستانه اویغورهای کان چین خدما  نظامی ارائه می

م. در چاین باروز کارده باود، باا       898ق./  501ال  نویسد: اویغورها برای سرکوب شورشی کاه در سا   کند و می اشاره می

 (.928: 9095؛ ورهرام، 89 – 05: 9089 کومت چین همکاری کردند)ر. ک. به: سیرافی، 

ی داخل مربع. مسیر حرکت اویغورها از اورخون و سلنگا به قمرهای اویغورنشین در قرن هفتم  : سرزمین1نقشه 

 ج. ساندرز( اثر ج. ،و سپس غرب با عالمت فلش قرمز )برگرفته شده از کتاب تاریخ فتوحات مغول جنوب
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هاا و اسالوب    پیشارفت اویغورهاا در تاکتیاک     دهناده  مغوالن تبدیل شدند. سیاستی که نشان

 داری است. کشور

دوجانباه  ای  تار، رابطاه   هاای قاوی   بالیغ در مد  پذیرش تسلس  کومت اویغورهای بیش

نزدیکای باا قراخانیاان برقارار       داشتند. آنان با پذیرش اسالم که دین قراخانیاان باود، رابطاه   

ساخته و با نفوذ در بین آنان و ارائه دساتاوردهای فرهنگای و تمادنی چاون آماوزش ساواد،       

رو یه ترکان قراخانی را تلطیف کردند و آنان را واداشتند در کناار الفباای عربای، از الفباای     

(. در اماور سیاسای و   29: 9005؛ بارتولاد،  020: 9000نیز استفاده کنند)بارتولاد،   9ویغوریا

کشورداری، از لحاظ داخلی  کومت محلی اویغورها مستقل بود و در امور خارجی نیز نظار  

سیاسای یعنای عناوان خاود       تارین مؤلفاه   پذیرفت. پادشااه اویغورهاا از مهام    شدیدی را نمی

کرد او پادشاه اویغورهاست، برخاوردار باود.    پادشاهی وی بود و ثابت می که نماد "قو  ایدی"

(. نااظر و  Biran, 2007: 18همچناین فرمانادهی عاالی ساپاه اویغاور را در اختیاار داشات )       

بالیغ مساتقر   ای که قراخانیان و بعدها قراختائیان برای  فظ تابعیت اویغورها در بیش نماینده

وری خراج و ناظر بر تعهدا  مالی بود تا ناظری سیاسی )بارتولد، کردند، بیشتر مأمور گردآ می

(. این بند از قرارداد سیاسی بین اویغورها و قراختائیان کاامالً باه نفاع اویغورهاا     912: 9090

جاای اساتوارتر    بود، زیرا در آستانه ظهور چنگیز به گواهی منابع فارسی، نماینده گورخان باه 

، به چپاول دارایای اویغورهاا و کسا  اقتادار شخصای همات       کردن روابس دوستانه دو دولت

 (.919 - 919: 9090؛ همدانی، 919: 9009گماشته بود)جوینی، 

در دوره امپراتوری اویغورها دین با سیاست درهم آمیخات و بعاد از ساقوط امپراتاوری،     

مذه  رسمی )مانویت( پشتیبانی سیاسی و  مایات  کاومتی قدرتمناد را از دسات داد. در     

صاور    تأثیر فضای سیاسی منطقه قرار گرفت؛ بدین های بعدی نیز مذه  اویغورها تحت ورهد

تأثیر همسایگی و رابطه دوستانه با چاین بیشاتر باه     سو در درازمد  تحت که اویغورهای کان

باالیغ ترکیبای از ماذاه  مختلاف چاون اساالم،        مذه  بودائی درآمدند، اما اویغورهای بیش

هاای همساایه    تأثیر کومات  تادریج تحات   وری و مانویت داشتند که بهبودائی، مسیحیت نست
                                                           

کاشغری به سیستم سنتی دیرینه و پیشرفته اویغورها در نگارش اشااره دارد. بار اسااس روایات کاشاغری،      الترک  لغا . 9

هاا اساتفاده    دارند مشتمل بر بیست و چهار  رف که از این خاس بارای نوشاتن ناماه    ترکان اویغور )ایغر( کتابت و خطی 

نویساند و جاز علماا     ها و دفاتر خود را با این خاس مای   ها کتاب کنند. خس دیگر، خطی است که ترکان اویغور و چینی می

 (.50 – 59: 9092دینی آنان کسی توان خواندن آن خس را ندارد)ر. ک. به: کاشغری، 
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قاو  افازوده    های  کومت محلی ایادی  غربی که مسلمان بودند، بر تعداد مسلمانان سرزمین

عناوان   (. در قلمروهای اسالمی با مانویان به592: 9009؛ ساندرز، 990: 9010شد )ابن فقیه، 

قو  و برخای از   د. رهبر  کومت محلی کوچو/ ایدیش شده یا زندیق برخورد می گروهی رانده

تفاو  نبودند و در برابار  اکماان    هینت  اکم که تمایال  مانوی داشتند، در دفا  از آنان بی

: 9000؛ گردیازی،  990: 9010کردند)ابن فقیاه،   نشین از مانویان  مایت می مناطق مسلمان

شاود. بر سا  ایان     وضوح دیده می به کند که این  مایت (. ابن ندیم روایتی را ذکر می200

کردند. والی خراسان که ابن نادیم   تن مانوی زندگی می گزارش در شهر سمرقند  دود پانصد

کند، قصد قتل ایشان را داشت. پادشاه تغزغز )پادشااه اویغورهاا( پیغاامی     نام وی را ذکر نمی

هاایی باشاد    دین برابر آنکه ))... در مملکت من مسلمانانی هستند که چن فرستاد مبنی براین

هاا   کنم، هرگااه یکای از آن   که کیش ما را داشته، و در مملکت شما هستند، و سوگند یاد می

ها را خواهم کشت و مساجدشان را ویران خواهم کرد...((. والی خراساان   کشته شود، تمام این

دهاد کاه    مای  (. روایت نشاان 099: 9089بعد از دیدن نامه از قصد خود فارغ شد )ابن ندیم، 

یافتاه بودناد.     مسلمانان در قلمرو اویغورها در اواخر قرن چهارم و قرن پنمم قماری افازایش  

بالیغ نیز تا قرن هفتم قمری از آئاین مانویات خاارج شادند. چاناگ       تدریج اویغورهای بیش به

 باالیغ  راه  بودائی که به درخواست چنگیزخان و برای دیدار با او به منااطق تورفاان و بایش   

سفر کرد، با وجود اشاره به  ضور گسترده اساالم و رو اانیون مسالمان و همچناین  ضاور      

ای نادارد. روبروکای نیاز بیشاتر از مسالمانان و       هاا، باه مانویاان اشااره     بودائیان و تائوئیسات 

ها و مشاهدا  چانگ و روبروکی در مناطق شرقی  گوید. بر اساس گزارش مسیحیان سخن می

مرز بود، اویغورها بودائی بودند و در مناطق غربی  قلمروهای بودائیان همکه با مرزهای چین و 

مرز بود، اویغورها به ماذه  اساالم گارایش     نشین هم بالیغ که با قلمروهای مسلمان چون جم

 (.Rubruck, 1990: 150 Chang, 1963: 81 – 83 ;داشتند)

 

 مناسبات سیاسی اویغورها و مغوالن در دوره چنگیزخان

ها در چنین شرایس سیاسی بودناد کاه چنگیزخاان در اواخار قارن ششام قماری        اویغور

عنوان قدرتی بزرگ در آسیای مرکزی ظهور کارد. چگاونگی ایمااد پیوناد سیاسای میاان        به

بالیغ، هم در منابع فارسی دوران ایلخانی و هام   چنگیزخان و  کومت محلی اویغورهای بیش
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قاو  در ایمااد    بر اساس این منابع، رهبر اویغورها، ایادی  مورد توجه قرار گرفته است. تاریخ سریدر 

هاای   گوناه کاه پیشاینیان او در زماان لشکرکشای      قدم بود، هماان  رابطه سیاسی با چنگیزخان پیش

 298یاا   290( مؤس  سلسله قراختائیان باه سامت غارب )   التواریخ جامعطایفو در  تاشی )توش لیو یه

ع قراخانیاان بودناد، تابعیات او را پذیرفتناد و در معیاات     م( در  االی کاه تااب    9951یاا    9959ق./ 

عناوان   گورخان به فتو ا  پرداختند. عالوه بر ارسال نیروی نظامی و فرستادن یکی از شاهزادگان باه 

: 9090نقل و تهیه غذای سپاهیان نیز نقاش مهمای ایفاا کردند)همادانی،      و وابسته سیاسی، در  مل

 (.Biran, 2005: 36 – 38؛995: 9080؛ الیاس و دنی  راس، 092 – 90

ای  باالیغ ناماه   قو   اکم اویغورهای بایش  توان فهمید که ایدی می تاریخ سریاز بررسی 

مبنی بر اظهار تابعیت و دریافت کمک به چنگیزخان نوشت و همراه دو سفیر به اردوی خاان  

ناماه   مشاخ  نیسات.   تااریخ سار ی  قاو  بار اسااس     بزرگ فرستاد. دالیل این رفتار ایادی 

تاوان بزرگای اقاداما      خاوبی مای   قو  به چنگیزخان شعری  ماسی است که در آن به ایدی

 قو  را مشاهده کرد:   چنگیزخان در نظر ایدی

زند، افتخارا  تو که  افتخارا  تو ]چنگیزخان[ همچون خورشید بزرگی که ابرها را کنار می

شهر  و آوازه تاو مان را باه وجاد و     کند، شنیدن نام،  ها را ذوب می ای یخ همچون آب رودخانه

ای باه مان    اش وصاله  که تو مرا یاری کنی، اگر از کمرجامه ارغوانی شور و شوق آورد. در صورتی

خواهم پسر پنممت باشم و به تو خادمت   ببخشایی ]کنایه از وصلت با خاندان چنگیزخان[، می

دهام   مم من باشد. اجازه مای گذارم پسر پن دهم و می کنم. ]چنگیزخان[: من دخترم را به او می

های زربفت،  ریر و ابریشم بیاورد و به  قو  طال، نقره، مرواریدهای کوچک و بزرگ، پارچه ایدی

 9(.The Secret History of The Mongols, 2005: 221 - 22ما خدمت کند )

بهاایی باه    رسید، وی باا هادایای گاران   5قو  از اینکه نامه چنگیزخان به دست ایدی پ  

قاو ،  مایات و    آلتاون و ایادی   دار چنگیزخان شتافت. چنگیزخان باا ازدواج دختارش آل  دی

                                                           
دهد که همدانی یا به تاریخ سار ی مغاوالن دسترسای     التواریخ با متن تاریخ سر ی نشان می اهت زیاد متن نامه جامعشب. 9

پنداشاتم  »شاد:   قو  به چنگیزخان، به عنوان سندی مهم در دفترخانه اداری ایلخانان نگهداری مای  داشت و یا نامه ایدی

هاا فشارده باود،     ها که بار روی رودخاناه   ز زیر آن بیرون آمده و یخهمچنان که آسمان از ابرها پاک شده و آفتاب روشن ا

شکسته و آب روشن پاک پدیده آمده، به دل و درون عظیم شادمان شدم؛ و بعد از این والیت اویغور همه را پیش کانم و  

 (.151: 9090)ر. ک. به: همدانی، « بنده و پسر چنگیزخان شوم
2. Idiq – Qout 
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قاو  باه    (. دالیل پیوستن بارجوق ایدیIdemقو  را به همگان نشان داد ) اتحاد خود با ایدی

؛ 909 – 09/ 9: 9080؛ مساتوفی،  919: 9009چنگیزخان بر اساس منابع فارسی )جاوینی،  

 های سیاسی داشت: زمینه( 550: 9000ای،  شبانکاره

شان  . برخی از رهبران فراری مخالف چنگیزخان، مانند توقتا و کوچلک که مقصد نهایی9

های اویغورنشاین شاده و باه     اردوی گورخان قراختائی بود، در مسیر عبور خود وارد سرزمین

قاو    یادی قو  انمام داد، اما ا هایی برای صل  و اتحاد با ایدی غار  پرداختند. کوچلک تالش

با کشتن سفرای کوچلاک و ارساال ساپاهی بارای نبارد باا کوچلاک موضاع خاود را نشاان           

؛ میرخوانااد، 909/ 9: 9080؛ مسااتوفی، 151: 9090؛ هماادانی، 925: 9009داد)جااوینی، 

کاردن یاک نیاروی جدیادِ      (. انگیزه گورخان از پذیرش کوچلک فراهم0855 – 850: 9089

  اسکان دادن آنان در والیا  شرقی اقتدار خود را بر سلساله  جنگمو و وابسته به خود بود تا با

(. عاالوه بار   Biran, 2005: 76شد، افزایش دهد) اویغورها که یک مطیع شورشی محسوب می

ها نیز به رهباری قاودو پا  از فارار از مقابال چنگیاز باه قلمارو          ها، برخی از مرکیت نایمان

م. باا فرساتادن سافیری باه نازد       9599یا  9590ق./  090یا  092اویغورها گریختند. قودو در 

قو  سافیر وی   قو ، به وی پیشنهاد دوستی و اتحاد علیه چنگیزخان را داد. ایدی بارجوق ایدی

زمان سفیری باه   را کشت و با اعزام سپاهیان خود کوشید متماوزان را از قلمروش دور سازد. هم

ساکان ایشاان را باه اطاال  خاان بازرگ       ها و مناطق ا نزد چنگیزخان فرستاد تا گزارش فعالیت

طلبای سیاسای و اقتصاادی     . در مناابع فارسای، قادر    5(. 09و  290: 9090برساند)همدانی، 

  نماینده گورخان و فشارهای او بر کارکنان کشوری و مردم، علت اصلی عصیان اویغورهاا مطارح  

قاو  و   الیغ باا ایادی  ب شاوکم با استوارکردن جایگاه خود در بیش ،شده است. به گزارش جوینی

دولتمردان و بزرگان اویغور به ستیز و دشمنی پرداخت، دست تعدی به روی ماردم دراز کارد و   

 9(.919: 9009فشارقرار داد)جوینی،  ها مردم را تحت با افزایش مالیا 

قو  کاه دریافتاه باود چنگیزخاان بارای تعقیا  شورشایان و دشامنان خاود، باا            ایدی

قراختائی را که از اطاعت گورخاان سارباز زده باود، در      شود، شحنه می قراختائیان وارد جنگ 

ای باا ساه سافیر باه نازد       م. در روستای قراخوجه کشات؛ پا  از آن، ناماه    9599ق./  090

توجاه اسات. ضامن پاذیرش      قو ، چند مطلا  مهام قابال    چنگیزخان فرستاد. در نامه ایدی

                                                           
 (.  919: 9009قو  و امرا پیش گرفت((. )ر. ک. به: جوینی،  و استهزا و خرق پرده  رمت با ایدی . ))دست بظلم و عدوی9
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امان باشند، با زیرکای درخواسات ایمااد    سروری چنگیزخان، تقاضا کرد که او و رعایایش در 

پیوندهای خانوادگی نمود و همچنین برای اثبا  دوساتی خاود باا چنگیزخاان، گزارشای از      

؛ 550: 9000ای،  اوضا   کومت و قلمروهای قراختائیان تسلیم خاان مغاوالن کرد)شابانکاره   

و ، پیادا شادن   ق ایدی 9نویسد که برای بارجوق درستی می (. جوینی به151: 9090همدانی، 

توانست با پذیرش تابعیت چنگیزخان از فشاارها و   رهبری مانند چنگیزخان مهم بود، زیرا می

(، همچنین باا ایان سیاسات از یاورش     919: 9009تهدیدهای قراختاییان آزاد شود)جوینی، 

 ویرانگرانه مغوالن جان سالم به در بُرد و موجودیت و استقالل خود را  فظ نمود.

قو  دعو  نمود تا به دیدار خاان   قو  را تملیل کرد و از ایدی فیران ایدیچنگیرخان س

م. زمانی که چنگیزخان از 9599ق./  099قو  در  برود. به گزارش رشیدالدین همدانی، ایدی

با خان بزرگ دیدار و هدایای باارزشای  5گشت، در منطقه کلوران نبرد با پادشاه تنگقو  بازمی

(. به گازارش  099: 9001؛ ابن عبری، 152و  119: 9090انی، به چنگیز پیشکش نمود)همد

های ایشان را به جنگ فات    نوری اژدری و پالن کارپن، چنگیزخان دولت اویغورها و سرزمین

تااریخ  خصاو    (، اما به استناد اکثر مناابع و باه  20: 9000؛ کارپن، 58: 9089کرد )اژدری، 

های آنان ازنظر  که در سطور فوق شرح روایت یخالتوار جامعو  جهانگشای، تاریخ سر ی مغوالن

گذشت، دولت اویغور به صل  و با اختیار خود تابعیت مغوالن را پذیرفت. عالوه بار آن، دولات   

؛ 909 – 05: 9009اویغورها نخستین دولت کوچکی بود که تسلیم چنگیزخان شاد)جوینی،  

Rubruck, 1990: 157ی که برگرفته از روایت رسمی (. اگر چه ممکن است روایت منابع ایران

 ال هیچ شاهدی وجود نادارد کاه    و ا تماالً جانبدارانه مغوالن از این وقایع باشد، اما درعین

جز این نشان دهد. ضمن آنکه بایاد توجاه داشات کاه در      تابعیت اویغورها از چنگیزخان را به

ور در ایاران  ضاور   های باانفوذ اویغا   هنگام تدوین آثار جوینی و رشیدالدین، برخی شخصیت

 نوعی بر گزارش این رویدادها از سوی مورخان ایرانی نظار  داشتند. داشتند و به

ق.  090 - 099هاای   قو  از چنگیزخان خواساته باود، در هماان ساال     اتحادی که ایدی

قو  با دختر چنگیزخان در این زمان رخ ناداد. باه گازارش     برقرار شد؛ اما ظاهراً ازدواج ایدی

قو  را با شرکت در  رشیدالدین، چنگیزخان پ  از آنکه وفاداری و مفید بودن ایدیجوینی و 

                                                           
1. Barchuq art tegin 
2. Kerulen River 
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م. 9559ق./  051های شرق و غارب مشااهده کارد، بارای تاداوم رابطاه دوساتانه در         جنگ

بیگای در اردوی پادر باود و     قو  درآورد. هنوز التون بیگی را به همسری ایدی دخترش، التون

درگذشت. بنابراین دختر خان بازرگ بارای عازاداری پادر      مدتی نگذشته بود که چنگیزخان

؛ 919: 9009ماند تاا سرنوشات ایان ازدواج از ساوی خاان بعادی مشاخ  شاود)جوینی،         

قااو  سااعی کاارد تااا از امتیاااز عضااویت در خااانواده   (. ایاادی919 - 919: 9090هماادانی، 

و فرزنادانش را   عنوان پسر خان استفاده نماید. اگر چاه وی  مایات چنگیزخاان    چنگیزخان به

عناوان   گااه باه   قو  هیچ دست آورده بود، اما از جهت سیاسی این عنوانی افتخاری بود و ایدی به

(. Allsen, 1983: 247 – 48پسر اصلی چنگیزخان قلمداد نشد و اولوسی نیز به او تعلق نگرفات) 

همادانی،  عنوان پسر پنمم چنگیزخان مفتخار شاد )   قو  نبود که به از طرف دیگر تنها ایدی

هاای ساببی از ساوی چنگیاز، سیاساتی       (. در واقع پذیرش خویشاوندی205 - 200: 9090

 شده بود تا با تعلقا  عاطفی وفاداری افراد را نهادینه سازد.    ساب

چنگیزخان با پذیرش تابعیت اویغورها، نخستین فت  بزرگ خود را تمرباه کارد، زیارا از    

دوساتانه باا     (. عالقاه وی باه رابطاه   Findley, 2005: 78این اتحاد سود زیادی نصی  او شد)

واسطه اتحاد با اویغورها، فرمانروای بالمنااز    کننده داشت. چنگیزخان به اویغورها دالیلی قانع

های منتهی به قراختائیان را زیرنظر گرفت و باا کسا   مایات     صحرای گبی غربی شد و راه

پاا   و جدیدی در برابر دشمنان خاود دسات   متحدان9ها های محلی چون اویغورها و قرلق دولت

خصاو   کومات    های محلی تاابع گورخاان باه    (. عصیان  کومت911: 9080کرد)گروسه، 

ها تأثیر مستقیمی در شورش کوچلک علیه گورخان داشت. در واقاع یکای از    اویغورها و قرلق

خاان  های محلای باود کاه از ضاعف گور     دالیل ضعف قراختائیا، عدم وفاداری همین  کومت

نظر رشیدالدین همدانی، کوچلاک از شاورش قلمروهاای     استفاده و دست به شورش زدند. به

باودن   ها( و عادم  مایات آناان از قراختائیاان و از طارف دیگار آواره       غربی )اویغورها و قرلق

چنگیزخاان،  دادن اتحاد خود باه   ها که برای نشان اقوامش در میان قلمروهای اویغورها و قرلق

                                                           
هاای   بالیغ بودند. آنان نیز جزء  کومت های ساکن آسیای مرکزی در مناطقی چون آلمالیغ، قیالیق و آق ها از ترک . قَرلُق9

ان بودند که ابتدا در چند شورش برای استقالل شرکت کردند، اما به جایی نرسیدند. آنان نیز با ظهاور  محلی تابع قراختائی

خان باود. چنگیزخاان باا پادشااهان ایان       چنگیزخان خود را تابع مغوالن اعالم کردند. لق  عمومی پادشاهان آنها ارسالن

هاا نیاز بهاره بارد )جاوینی،       النهر از کماک نظاامی قرلاق   دولت محلی نیز روابس خویشاوندی برقرار نمود و در فت  ماوراء

 (.  505/ 5: 9000؛ شبانکاره ای، 911و  152و  119/ 9: 9090؛ همدانی، 909 – 909/ 9: 9009
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آوری اقوام و  امیان خود نماود و باا فریا  دادن     کشتند، اقدام به جمع لک را میخویشان کوچ

پیمان شد که سلطان از جان  غرب و کوچلاک از جانا     امرای گورخان با محمد خوارزمشاه هم

شرق به گورخانی که در میانه قرار گرفته بود،  مله کنند. بر اسااس قارار آن دو، اگار سالطان     

کرد، تا آلمالیغ )قلمارو   تر نیروهای گورخان را شکست داده و پیشروی میمحمد خوارزمشاه زود 

گرفات و اگار کوچلاک از     ها( و ختن و کاشغر )نزدیک قلمارو اویغورهاا( باه او تعلاق مای      قرلق

(. محماد  105 – 100: 9090کرد)همادانی،   گرفت، تا بناکت را تصرف می خوارزمشاه پیشی می

ترین مناطق کشاورزی و  ها و اویغورها که از مهم مروهای قرلقگاه نتوانست به قل خوارزمشاه هیچ

   تماری تابع قراختائیان بود و بعدها از آنِ مغوالن شد، تسلس پیدا کند.

هاا( دو بهاره اساسای     های محلی )اویغورها و قرلق چنگیزخان با اعالم  مایت از  کومت

ش متحادان گورخاان و بعاداً    سوی خود، موج  کاه برد. اول اینکه با جذب  مایت ایشان به

کوچلک شاد. دوم اینکاه در سارکوب قراختائیاان، کوچلاک و خوارزمشااهیان کاه در واقاع         

هاای   های نظامی و تدارکاتی  کومت ترین نیروهای قدرتمند در غرب بودند، از پشتیبانی مهم

ر ساال  ایلی بهره زیادی برد. ابتدا به کمک آنان بر قراختائیان و کوچلک غلبه کرد و ساپ  د 

ق. به قصد لشکرکشی به قلمرو خوارزمشاهیان در محدوده قیالیغ، شاهد پیوساتن ایان    092

خان که با نیروهاای خاود در دو    خصو  ارسالن شان به سپاه خود بود. به  اکمان با نیروهای

؛ بناکتی، 909: 9009محاصره طوالنی در شمال شرق افغانستان  ضور فعال داشت )جوینی، 

وضوح از بین رفاتن ایان    (. رشیدالدین همدانی بهAtwood, 2004: 448 - 449؛ 000: 9018

های تابع قراختائیان از مغوالن را در فتو ا  مغوالن در غارب   دیوار  ایل و  مایت  کومت

نویسد: چنگیزخان فقس زمانی اقدام به فتو ا  در جبهاه غربای کارد کاه      داند و می مؤثر می

 کومتی میان خاود و خوارزمشااهیان را ناابود و یاا باا خاود        تمامی دیوارها و موانع قومی ا 

 (. 199: 9090متحد کرد)همدانی، 

بالیغ باه چنگیزخاان پا  از اظهاار ایلای، شارکت در        ترین خدمت اویغورهای بیش مهم

قو  پا  از دریافات  مایات چنگیزخاان      های مغوالن ابتدا در شرق بود. ایدی کشورگشایی

خان به یااری   نویان در نبرد با کوچلک ان خویش، زیر فرمان جِبِههمراه با سیصد تن از سپاهی

 099(. در ساال  919– 919: 9090؛ همادانی،  919 – 919: 9009مغوالن شتافت)جوینی، 

ق. چنگیزخان برای جنگ با امپراتوری کین در چین ممل  مشاورتی در ساوا ل رودخاناه    
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قو  بارجوق کاه یکای از    آورد. ایدیعمل  کرولن تشکیل داد و از تمام متحدان خود دعو  به

دورترین متحدان غربی چنگیزخان بود، در این جلسه شرکت کرد. هنگام فتو ا  مغوالن در 

: 9090؛ همدانی، 919: 9009سزایی داشتند)جوینی،  نوا ی تنقو  نیز ترکان اویغور نقش به

ن، شارکت  قو  به چنگیزخاا  (. دیگر خدمت جنگی ایدی929: 9080؛ گروسه، 919 – 919

هاای   خصو   مله به ماوراءالنهر و ایران بود کاه در باین ساال    در نبردهای غربی مغوالن به

هاازار  99قااو  بااا نیروهااای اویغااور ) م. شاارو  شااد. ایاادی9590 – 9559ق./  092 – 090

سپاهی( به سپاه تحت فرمان جغتای و اوگتای پیوست و در محاصره و فات  اتارار از مغاوالن    

؛ 919و  590: 9009در تصرف وخش و پیرامون آن نیز  اضر شاد)جوینی،   پشتیبانی کرد و

(. چنگیزخاان پا  از بازگشات از آسایای     0809: 9089؛ میرخواند، 090: 9001ابن عبری، 

آورد. به دساتور چنگیزخاان باارجوقِ     ها( سپاهی گرد  ها )تانقو  مرکزی، برای تنبیه تنگقو 

 (. Allsen, 1983: 247لشکرکشی  ضور یافتند) قو  و سپاهیان اویغور نیز در این ایدی

 

 دولت اویغورها و جانشینان چنگیزخان

هاا در   طبق تقسیما  جغرافیایی امپراتوری توسس چنگیزخان، قلمروهای اویغورهاا و قرلُاق  

قااآن   (. اوگتاای 505/ 5: 9000ای،  ؛ شابانکاره 900: 9009اولوس جغتای قارار گرفات)جوینی،   

پ  از به تخت نشستن برای  فاظ رابطاه دوساتانه و    م.( 9550 – 9519ق./  059 – 000) ک 

بیگی را همراه با خدماه و ناوکران    قو ، طبق خواست چنگیز، خواهرش التون داشتن ایدی مطیع نگه

قااآن،   بالیغ، اوگتاای  بیگی پیش از رسیدن به بیش قو  بارجوق فرستاد. با مرگ التون به پایتخت ایدی

بیگی باه   قو  داد. پیش از رفتن االجی بیگی را به همسری ایدی ی یا الجینبیگ خواهر دیگرش االجی

قو  بارجوق درگذشت. چون کسماین جانشین بارجوق به پایتخت رفات تاا خلعات     بالیغ، ایدی بیش

   (.919: 9009بیگی به عقد او درآمد)جوینی،   کومت را از اوگتای دریافت نماید، االجی

 – 011هاای )  السلطنه، توراگیناخاتون باین ساال   زمان نای  سالیندی )جانشین کسماین( در

عناوان واساطه تاداوم همبساتگی      بیگای باه   به  کومت اویغورها انتخاب شد. االجی ق.( 000

 کومت اویغورها با  کومت مرکزی مغاوالن باه همساری ساالیندی داده شاد. باه گازارش        

خاان ) اک    خااتون و گیاوگ  جوینی، سالیندی  اکمی به غایت نیک بود و در عهاد توراگینا 

عنوان یک شخ  متنفذ در درباار  کومات مرکازی     م.( به 9510 – 9510ق./  011 –019
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(. پا  از مارگ گیاوگ و    919: 9009دسات آورده باود )جاوینی،     جایگاه و اعتبار رفیعی به

قو  که باه گازارش مساتوفی از     افزایش اختالف بین مدعیان جانشینی،  اکم اویغورها ایدی

 – 9529ق./  018 – 022و غرور مدعی پادشاهی بود، باا خاان شادن منگوقااآن )     باد قدر 

م.( مخالفت کرد. بر اساس منابع اسالمی علت مخالفت وی با خان بزرگ باه سیاسات    9529

؛ منصوری 929 – 20/ 8: 9080؛ مستوفی، 915: 9009گشت)جوینی،  منگوقاآن برمی9دینی

های سیاسی نیاز نقاش زیاادی در مخالفات      ی، گرایش(. عالوه بر مسنله دین9: 9190دوادار، 

قو  سالیندی با منگوقاآن داشات؛ چارا کاه اویغورهاا طرفادار باه        خصو  ایدی اویغورها، به

 (.Allsen, 1983: 250 – 51اوگتای  بودند )  قدر  رسیدن شیرامون، نوه

کرد  کر میگرایی منگوقاآن هراس داشت. لذا ف قو  از سیاست اسالم از نظر مذهبی، ایدی

نمایاد.   که منگوقاآن به تخت خانی بنشیند، مسلمان شده و از مسلمانان  مایات مای   هنگامی

روی  جای آن اسالم را استوار خواهد نمود. ازایان  پرستی )بودائی( را برانداخته و به بنابراین بت

  قاو  رساید. بناابراین ایادی    قو  نبود، نبایستی باه قادر  مای    چون منگوقاآن به دین ایدی

؛ 929 – 920/ 8: 9080طر ی ریخت تا مسلمانان قلمرو خود را باه قتال برساند)مساتوفی،    

(. مسنله اختالف مذهبی در اکثار مناابع اساالمی انعکااس یافتاه      9: 9190منصوری دوادار، 

همسار  5غاایمش  قو  سالیندی باا اغاول   کند، ایدی طور که جوینی گزارش می است، اما همان

بر توافق کرده بود تا با  مایت یکدیگر شیرامون را به قدر  برسانند. خان و فرزندان او  گیوگ

نفری خود از شاهزاده  مایت و در صاور    29999قو  قول داده بود با سپاه  این اساس، ایدی

 – 10: 9009شاده از ساوی گیاوگ وارد جناگ شاود)جوینی،       لزوم به نفع جانشین مشاخ  

یغورها در مورد جانشینی گیاوک و سیاسات منگاو    گیری او سیاسی موضع  (. در واقع جنبه915

قاو    ایدی  تر بود. درهر ال، با اثبا  عصیان و توطنه در برابر اویغورها از جنبه مذهبی آن جدی

و برخی اویغورها در مرکز  کومات، منگوقااآن دساتور داد مخالفاان را مماازا  نمایناد. بناابر        

یغ در برابار چشام ماردم مماازا  شادند.      باال  ها در روز جمعاه در بایش   دستور خان بزرگ، آن

؛ 915 - 910: 9009قو  سالیندی باا دساتان بارادرش اوکانج گاردن زده شاد)جوینی،        ایدی

 (.550و  528: 9000ای،  شبانکاره

                                                           
 . به گزارش منابع اسالمی منگوقاآن  امی اسالم و دشمن بودائیان بود.9

2. Oghul Khaimish 
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های وی نفوذ ترکان اویغاور در درباار خاان     تحت تأثیر تحوال  عهد منگوقاآن و سیاست

دسات   مسالمانان قادر  و نفاوذ بیشاتری باه      هاا و  بزرگ کاهش یافت و در مقابل آن ایرانی

مناسبا  خاارجی    آوردند، اما این واقعه نیز باعث نشد تا منگو، سیاست دیرینه در مورد نحوه

عناوان یاک متحاد     با دولت اویغورها را تغییر دهد. او اجازه داد  کومت محلای اویغورهاا باه   

م. اوگانج  9525ق./  029در  روی منگاو  نشانده با هدایت خودشان تاداوم بیاباد. ازایان    دست

(. پا  از  912 – 910: 9009)اوکنج یا اورگنج( را باه  کومات اویغورهاا گماشات)جوینی،     

ق./  022زیااد در   ا تماال   مرگ اوکنج در عهد منگوقاآن، پسر او ماموال )ماملوق یا مامورا( به

در منابع وجود (. در مورد ماموال آگاهی بیشتری Allsen, 1983: 251قدر  رسید) م. به9529

رسد که اویغورهاا دیگار موقعیات برتار پیشاین خاود در        ندارد و درمممو  چنین به نظر می

دستگاه امپراتوری مغول را نداشتند. تحوال  پ  از مارگ منگوقااآن نیاز موقعیات آناان را      

 و دشوارتر کرد.   پیچیده

 

 خان های خاندان چنگیز در عهد قوبیالی دولت اویغورها و رقابت

چاه   قاو  انتخااب شاد. اگار     عنوان ایدی به9از ماموال، شخصی به نام قوچور/ قوچکارپ  

قاآن در سرزمین اویغورهاا روی داد، قوچاور ابتادا ساعی      بوقا و قوبیالی بیشتر نبردهای اریک

(، از Atwood, 2004: 564طرف بماند، اما هنگامی که جنگ قلمارو او را فراگرفات)   کرد تا بی

قاو  در   های او را تصرف کارد. ایادی   زمان آلقو قسمتی از سرزمین د. همبوقا  مایت کر اریک

بوقاا ماورد هماوم قارار      نهایت با قوبیالی متحد شد، اما هنگامی که از سوی نیروهاای اریاک  

(. پا  از باه تخات نشساتن     500: 9080های متصرفی گریخت)گروساه،   گرفت، از سرزمین

و قلمروهای اویغورنشین ظهور کارد. ایان    قوبیالی، مدعی دیگری برای تصرف اولوس جغتای

قاآن باود. وی پا  از تصارف الاوس اوگتاای در باین        اوگتای  شخ  قایدو پسر قاشین و نوه

م. الوس جغتای در آسیای مرکزی را نیز تصرف کارد.  9509 – 00ق./  002 – 009های  سال

را از قادر  برکناار    جغتای را به اولوس جغتای فرساتاد تاا قایادو     چه قوبیالی، براق نوه اگر

آمیز نبود، زیرا براق تابعیات   های قوبیالی برای گرفتن اولوس جغتای موفقیت نماید، اما تالش

: 9080؛ گروساه،  052 - 059: 9090قایدو را پذیرفت و با یکدیگر متحاد شادند )همادانی،    

                                                           
1. Qochqar 
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انی که قایادو  قاآن دفا  کردند. زم قو  و اویغورها از قوبیالی (. در این میان ایدی502 – 500

و متحدانش شمال غرب اویغورستان را پایگاه خود قارار دادناد، قوچاور بارای  فاظ امنیات       

باالیغ باه مرزهاای امان قراخوجاه در       م. تختگاه خود را از بیش9599ق./  008 کومتش در 

(. باه گازارش رشایدالدین همادانی، ترکاان      Atwood, 2004: 564نا یه تورفان انتقاال داد) 

دوساتانه خاود را باا قایادو و       کردناد تاا رابطاه    ر قراخوجه )قراخوچو( سعی میاویغور در شه

زمان  فظ کنند. آنان با خدما  خود به قایدو و قوبیالی کوشیدند تا خان  طور هم قوبیالی به

دارناد و بارای دور مانادن از صادما  ناشای از       بزرگ و رهبر اولوس جغتاای را راضای نگاه    

ق./  091(. در 090/ 5: 9090و، بااا هاار دو بسااازند)همدانی، درگیااری بااین قااوبیالی و قایااد

هاای   قو  وفادارانه تالش کارد سارزمین   م. منطقه تورفان به تصرف قایدو درآمد. ایدی9590

رفته را بگیرد و به تابعیت قوبیالی درآورد، اما چون نتوانست مقاومت بیشاتری انماام    ازدست

 (.502 – 500: 9080دهد، ممدداً گریخت )گروسه، 

قو  درگذشت. از آنما که جانشاین وی هناوز جاوان     م. قوچکار ایدی9580ق./  085در 

هاای نظاامی و مزارعای سااخت و      بود، قوبیالی قاآن در برخی منااطق اویغورساتان، پادگاان   

بالیغ  م. بیش9580ق./  082نیروهای خود را در آن مناطق اسکان داد. سه سال بعد، در سال 

. قایدو پ  از تصرف آنما فشارهای سیاسی و مالی زیادی بار اویغورهاا   به تصرف قایدو درآمد

هاای داخلای چاین     وارد کرد. درنتیمه، اوریغورهای زیادی از ایان منااطق باه سامت ایالات     

قااآن قارار    شاده و ماورد  مایات قاوبیالی     مهاجر  کردند. مهاجران از سوی یوان پذیرفتاه  

های شرقی اویغورستان را به  یوان، سرزمین  له(. در نهایت سلسAtwood, 2004: 564گرفتند)

هاای غربای قلمارو اویغورهاا سالطه       تابعیت خود درآورد و رهبران اولوس جغتای بر سرزمین

 (.Buell, 2003: 276یافتند)

 

 قوت  ساختار سیاسی دولت محلی ایدی

به شد، پ  از فو  چنگیزخان  قلمرو  کومت اویغورها که با نام اویغورستان شناخته می

عناوان بخشای از قلمارو خاان بازرگ       اولوس جغتای تعلق گرفت؛ اما پادشااهی اویغورهاا باه   

ترین منص  این دولت محلای شاخ   ااکم     شد. بزرگ مستقیماً تابع خان بزرگ محسوب می

داشت. جز باارجوق کاه پایش از تسالس مغاوالن و تاا عهاد         "قو  ایدی"بود که عنوان رسمی 
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شادند. باا    ها غالباً از سوی خان بزرگ انتخاب و تائیاد مای   قو  یدیاوگتای  اکم اویغورها بود، ا

وجود دخالت خان بزرگ در انتخاب  اکم اویغورها،  کومت آناان ماوروثی باود و اغلا ، پسار      

قاآن بر تخات نشساتن کساماین     نشست. اوگتای جای برادر می شد و یا برادر به جانشین پدر می

شستن سالیندی برادر کسماین و پسر کوچک باارجوق نیاز   ن پسر بارجوق را تائید کرد. بر تخت 

(. اویغورها همانند سیاسات  919: 9009السلطنه توراگیناخاتون تائید شد)جوینی،  از سوی نای 

پیشین خود در قرارداد اتحاد ایلی، در دوران مغوالن نیز استقالل داخلای خاود را  فاظ کارده     

  شد؛ اگر چه ضروری بود کسانی که در اداره ره میها بیشتر توسس خودشان ادا بودند و قلمرو آن

این قلمرو دست داشتند، به تأیید خان بزرگ مغوالن برسند. بر اساس سیاست اداره قلمروهاای  

ها، عموماً متصادیان و دولتماردان اویغورهاا از     دست کارشناسان آن سرزمین متمدن و محلی به

   (.Allsen, 1983: 250 - 51؛ 919 – 910: 9009خود ترکان اویغوری بودند)جوینی، 

دولت اویغورها و  اکماان آناان در دوره فرماانروایی چنگیزخاان و جانشاینان وی موقعیات       

ای داشتند.  اکمان اویغوری در میان دول تابع مغوالن، جایگاه رفیع و افتخاارآمیزی را بارای    ویژه

هاای   ایلی نسبت به ساایر دولات  های  وپا کرده بودند. اعتبار و  قوق آنان در بین دولت خود دست

ق./  008(. قاوبیالی در  Rubruck, 1990: 157؛ 919: 9009محلای و ایلای بیشاتر بود)جاوینی،     

گویاد:))...   م. در پاسخ به اعتراض پادشاه کره برای جایگاه دولت اویغورها نزد خود چنین می9599

تار داریاد. در دوره    ای پاایین  رتباه شما ]پادشاه کره[ بعداً تابع شدید، لذا در میان شاهزادگان شما 

قو  نخستین کسی بود که اظهار تابعیات نماود. بار ایان اسااس در       فرمانروایی چنگیزخان، ایدی

روی در رتباه   خان بعد از او اظهار تابعیات کارد، ازایان    میان شاهان او رتبه اول را داراست. ارسالن

(. از نظار ماذهبی در   Allsen, 1983: 247..(( )َقو  قرار دارد. شما باید این را بدانیاد .  بعد از ایدی

دوم قرن هفاتم گازارش     طور که گزارش منابع در دوره منگوقاآن و نیمه دوره جانشینان چنگیز آن

دهند، هینت  اکم به آئین بودائی بودند.  مایت تعدادی زیادی از بودائیاان اویغاوری چاه در     می

توطنه علیه مسالمانان نیاز بیاانگر افازایش پیاروان       قو  و چه در دربار خان مرکزی از دربار ایدی

هاا  ااکی از ایان اسات کاه در قارن هفاتم و در دوران         بودائی در میان اویغورها است. این روایت

تسلس سیاسی مغوالن که آنان نیز به آئین بودائی و شمنی بودند، آئین بودائی در باین اویغورهاای   

؛ 915: 9009ی پیاروان بیشاتری داشات)جوینی،    بالیغ نسبت به اسالم و مسایحیت نساتور   بیش

 (.9: 9190؛ منصوری دوادار، 929 – 920/ 8: 9080مستوفی، 
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 نقش ایرانیان در توسعه تمدنی ترکان اویغور

هاا   تبادال  فرهنگی و دادوستدهای تماری به ماد    ارتباط اویغورها و ایرانیان در عرصه

م. اویغورها 911-819ق./ 950-552از سال  رسد. پیش از انتشار  کومت مغوالن در آسیا می

سال  کومتی قدرتمند در آسیای مرکزی تشکیل دادند که بار بسایاری    به مد  بیش از نود 

هاا   آن "خانا  اویغاور "های اجتماعی منطقه تسلس داشت. تشکیل امپراتوری  از قبایل و گروه

انای و چینای، صاا   تمادنی     را وارد مبادال  فرهنگی نمود و با تأثیرپذیری از دو تمدن ایر

 ;Golden, 2011: 44)شدند که بعدها  آن را به درون قبایال مختلاف مغاولی انتقاال دادناد     

Mackerras, 2008: 317.) 

بعد از رانده شدن مانویان، چین از جمله مناطقی بود که تعداد زیادی از پیاروان ماانی را   

سلساله تاناگ، چاین باا سلساله      تساونگ بار    در خود جای داد. در دوران تسلس خاندان تای

های مانوی  هایی چون شورش لوشان مواجهه و در آستانه فروپاشی قرار داشت. سغدی شورش

 مایات   9های داخلای چاون لوشاان    فشار بودند، از شورش که از سوی امپراتوران چین تحت

های داخلای از متحاد خاود یعنای اویغورهاا کماک        ها برای سرکوب شورش کردند. چینی می

هاای   ( برای سرکوب شاورش .م 920 – 990چو و سپ  بوگوخاقان) ک  تند. ابتدا موینگرف

(. بوگوخاقان Mackerras,2008: 317 – 18; Findley, 2005: 48داخلی به چین سفر کردند)

که برای مد  زیادی در چین  ضور داشت، با مبلغان مانوی آشنا شد و به همراه چهار تن از 

ساوی   ویت به پایتخت خاود بازگشات. گارایش مبلغاان ماانوی باه      اعضای مهم رو انیون مان

های سیاسی داشت. آنان با کس   مایت یک قدر  بزرگ که از قضا آئاین   بوگوخاقان انگیزه

آنان را نیز پذیرفت، در برابر مخالفان دینی خاود چاون بودائیاان چینای و بعادها مسالمانان       

 (.Golden, 2011: 44 – 45مقاوم شدند)

ویاژه در دوران بوگوخاقاان، مانویات در     مبلغان مانوی در بین ترکان اویغور باه  با فعالیت

شد  افزایش یافت. مبلغان سغدی تحت  مایت امپراتوری خاناا  اویغاور از    بین اویغورها به

چین تا مرزهای غربی ماوراءالنهر به تبلیغ آئین مانویت پرداختند و در مناطق مختلفی معابد 

(. بوگوخاقاان باا پاذیرش    Tang, 2005: 21 – 23 ; Atwood, 2004: 561 مانوی بنا کردند )

م. تحاول عظیمای در زنادگی     905ق./  912مانویت و رسامیت بخشایدن باه آن در ساال     
                                                           

 م. برای همیشه سرکوب شد. 900ق./ 910ن در سال با یاری اویغورها، شورش لوشا. 9
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اجتماعی اویغورها پدید آورد. نقش این خاقان در  یا  سیاسی و اجتماعی اویغورها تا  دی 

م مغوالن به ایران باقی ماند و  تای باه یاک    بود که نامش برای سالیان طوالنی تا دوره همو

عناوان مؤسا  امپراتاوری اویغورهاا یااد       ای تبادیل شاد. جاوینی از وی باه     قهرمان افساانه 

 (.918 –929: 9009کند)جوینی،  می

به دلیل مهار  در اموری چون تماار ، معمااری، هنار و کشاورداری و       ایرانیان سغدی

هاای مختلاف در اماور     فرمان بوگوخاقان به پسات  نا  بهکیشی با امپراتور خا تر از آن هم مهم

تدریج نفوذ و قدر  اویغورها در درباار و همچناین جامعاه     کشوری و اداری گماشته شدند. به

هاای   ها در دربار، تعداد زیادی از آنان به سرزمین ترکی افزایش یافت. با افزایش  ضور سغدی

تارین طبقاا  اجتمااعی جامعاه      هاا از مهام   امپراتوری خانا  اویغور مهاجر  کردند. سغدی

و مشاوره سیاسی )مشااوران امپراتاور( دو   9رفتند. رهبری دینی )کاهنان( شمار می اویغوری به

عالوه تعاداد زیاادی از آناان مراتا       ها اشغال کردند. به مهمی بودند که سغدی  پُست و طبقه

ست داشتند. معماران و کارگران نیاز  د ویژه امور بازرگانی را نیز به مدیریتی در مشاغل دیگر به

(. Findley, 2005: 49هاا درآماد)   دیگر طبقه مشخ  اجتماعی بودند که به تساخیر ساغدی  

ها و فرهنگ ایرانی را در میاان اویغورهاا تاا      کومت بوگوخاقان، نفوذ سغدی  ساله 59دوران 

توانساته باود باا     هاا  بوقا که با همدستی سغدی های تون چندین دهه بعد نهادینه کرد. تالش

ها در ساختار سیاسای و   ترور پسرعمویش بوگوخاقان به قدر  برسد، نتوانست از نفوذ سغدی

جاای   عناوان دیان رسامی باه     های او برای طرح مسایحیت باه   اجتماعی بکاهد و  تی تالش

تمیم بن بحار مطاوعی کاه در    (. به گزارش Atwood, 2004: 561)جایی نرسید مانویت نیز به

دادناد و   . از اردوبالیغ دیدن کرد، بیشتر جمعیات شاهر را مانویاان تشاکیل مای     م 859سال 

 (.950 – 951: 9089باالترین طبقه اجتماعی آن نیز مانویان بودند) موی، 

ترین تأثیر فرهنگ ایرانی بر تمدن اویغورها، تغییر در سبک زندگی و معیشات آناان    مهم

ای این تاأثیر اسات. در واقاع بار اسااس ایان       بود. متن کتیبه بوگوخاقان در قربالساغون گوی

                                                           
ها( در امور سیاسی و اجتمااعی امپراتاوری اویغورهاا نقاش      نگاران چینی، رو انیون کیش مانوی)راهبه . به گزارش وقایع9

هاای اویغاوری بادون مشاور  و موافقات رو اانیون ماانوی یاا          هاا، خاقاان   سازایی داشاتند. بار اسااس ایان گازارش       به

گرفات، باه شاد  مخالفات      گرفتند. چنانچه امپراتور بدون موافقت آنان تصمیمی مای  ( تصمیمی نمیMojaksها) موژاک

 (. 19: 9009کردند )ر. ک. به: ساندرز،  می
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باا   9گیری تمدن ترکی اویغوری با تأثیرپذیری از اصول آئین مانویت بوده اسات.  کتیبه، شکل

پرستی که آلوده باه   های ابتدایی توتم رسمی شدن مذه  مانوی، اویغورها از شمنیسم و آئین

ی بر اخالق بود، اصولی کلی را که یک آئین مبتن 5سحر و خرافه بود، دست برداشتند. مانویت

داد )جاوینی،   پیشِ روی ترکان اویغور نهاد که زمیناه پیشارفت و زنادگی بهتار را نویاد مای      

(. آئین مانویات کاه در اصال یاک تفکار باا اصاول تغذیاه         05: 9090؛ بارتولد، 919: 9009

و آناان را   تغذیه سنتی ترکان اویغور یعنی شکار و صحراگردی را مناع   خواری بود، شیوه گیاه

ساوی کشااورزی و کاشات     خواری سوق داد. درنتیمه ترکان اویغور باه  به سمت معیشت گیاه

»... ایاان تحااول در کتیبااه قرابالساااقون ذکاار شااده اساات:  0گیاهااان خااوراکی روی آوردنااد.

دهناد باه خیار و     خواری مردم یک کشور را که باوی خاون مای    وخوی خون خواری خلق گیاه

: 9009؛ سااندرز،  599 – 595: 9089؛ کماالف،  99: 9080گروساه،  ...« )سعاد  ساوق داد  

هاای شاهر تورفاان مانناد      شده در  فااری  (. عالوه بر آن، بر اساس محتوای متون یافته591

هاا، دیانات ماانوی ترکاان اویغاور را باه مساائلی چاون رعایات نظافات، توجاه باه              مهرنامه

کارده است)هاوسایگ،    تشاویق مای   داری، پرهیز و مراقبه، بهداشات و خودبازرسای   خویشتن

طاور محسوسای باین     نظر ساندرز، دیانت مانی تفکر تسام  و تسااهل را باه   (. به511: 9000

اویغورها رواج داد. این تساهل، پذیرش ادیان دیگر در بین اویغورهاا را آساان کارده باود. در     

شاده باه جواماع    ها و تفکرا  دینی وارد  چنین تفکر همگرایی بود که هر یک از سنت  نتیمه

                                                           
و پاذیرفتیم تعاالیم ناور و روشانایی را. کشاوری کاه در آن آداب و       »... بوگوخاقان:   ه . بخشی از کتیبه قرابالساغون، دور9

زد، باه   خورند. دولتی که دست باه قتال و کشاتار مای     به کشوری تبدیل شد که در آن غذای نباتی می رسوم بربریت بود،

 (.599 – 595: 9089ر. ک. به: کمالف، «.)کند دولتی تبدیل شد که نیکی را تشویق می
م. کشاته و یاا   590م. در دوران سلسله پارتیان زاده شاد، و در  592 – 590های  . مانی از نسل نمبای ایران در بین سال5

توسس موبدان زردشتی در دوران سلسله ساسانیان اعدام شد. مانی ابتدا به ادیان زردشتی، عیسوی و ماذاه  گنوساتیک   

های دیان خاود را بناگذاشات. وی مادعی باود بارای اصاالح و تکمیال ادیاان           و مغتلسه آشنایی کامل یافت، سپ  پایه

المللای باود. وی در راساتای     ت. اندیشه مذهبی مانی یاک دیان باین   خصو  زردشتی و عیسوی( ظهور کرده اس قبلی)به

تدوین دین جهانی سعی کرد تا آراء و عقاید خود را با عقاید ملل دیگر سازش دهد. لذا از عقاید و اصطال ا  ادیاان ملال   

 (.590 – 590: 9089دیگر مانند دیانت بودایی در دین جدید خود وارد کرد )ر. ک. به: کریستین سن، 
هاای زیاادی کارده بودناد.      . با توجه به امر کشاورزی اویغورها در ساخت ابزار و آال  کشاورزی و نحوه انتقاال آب پیشارفت  0

شناسی امروزه مشخ  شده اسات کاه اویغورهاا از     تمیم بن بحر به این پیشرفت اویغورها اشاره کرده بود. با اکتشافا  باستان

 (.mackerras,2008: 337اند.)ر. ک. به:   کرده ای استفاده می آبیاری پیشرفتههای  ها و شبکه های سنگی، هاون آسیاب
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(. بعادها ایان   19: 9009اویغورنشین، به سهم خود به هنر و فرهنگ اویغورها افزود)سااندرز،  

 تفکر توسس اویغورها به درون مغوالن سرایت داده شد. 

اهمیت کتابت و خس در آئین مانی، در ایماد توجه باه مسانله خاس و نوشاتن در میاان      

جمله آثار مانی است که باه زباان ترکای اویغاوری      از 9ترکان اویغور مؤثر بود. خوستووانیفت

(. در زمینه هنر نقاشای، مانویات و   01 – 02و  559:  9025گرن،  آمده است )ویدن  دست به

هاا باه هماراه خاود      وجود آوردند. مانویان و سغدی ها در ترکان اویغور تحول بزرگی به سغدی

ناد. بسایاری از اویغورهاا، مینیااتور را از     مینیاتور و نقاشی ایرانی را وارد جامعه اویغورهاا کرد 

وارد یاد گرفتند. بعدها خود ترکان در مینیاتور به درجه استادی رسایدند. باا    های تازه سغدی

ساازی بار روی    وسایله نقاشای و صاور     همین مینیاتور بخشی از فرهنگ و تاریخ خود را باه 

هایی که اماروزه   داشتند. نقاشیهای مقدس ثبت کرده و زنده نگه  ها و یا مکان دیوارهای کاخ

طاور کلای، مانویاان و     (. باه 559 – 559: 9089اند)گروساه،   دسات آماده   ها به بسیاری از آن

سزایی در سیاست و فناون کشاورداری، سااختارهای فرهنگای و اجتمااعی و       مانویت تأثیر به

الفباای ساغدی و     تی خس و زبان اویغورها داشتند. در دوران امپراتوری، اویغورها با تأثیر از

ای ابدا  کردند که بعدها بنیاد الفبای مغوالن و منچوهاا گردید)گروساه،    سریانی، الفبای ویژه

هاا و مانویات چگوناه بار تمادن       واسطه ساغدی  (. مشاهده شد که تمدن ایرانی به99: 9080

آنچاه  اویغوری تأثیر گذاشت. اویغورها نیز در مرکز روابس فرهنگی در مسیر جاده ابریشم، هر 

 ها و مغوالن انتقال دادند.   را که گرفته بودند، به سایر اقوام چون ترک

 

 مهاجرت اویغورها به ایران 

بین مهاجر  و  ضور گسترده اویغورها در ایران و مناسبا  سیاسی مغوالن مرکازی باا   

مستقیم وجود دارد.  ضور اویغورها در خدمت چنگیزخاان قبال     دولت محلی اویغورها رابطه

پیوند سیاسی چنگیز با دولت اویغورها محدود به چند شخصیت بود، اما با برقاراری پیوناد    از

سیاسی بین دو  کومت بر تعاداد اویغورهاایی کاه وارد مغولساتان و قلمروهاای تاابع خاان        

مرکزی چون ماوراءالنهر و ایاران شادند، افازوده شاد. اویغورهاا در کناار خادما  دیاوانی و         

های چنگیزخاان در   عنوان نیروی سپاهی نیز در کشورگشایی هبی، بهمدیریتی، فرهنگی و مذ

                                                           
1. Khvastuvaneft 
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شرق و غرب  ضور یافتند. خدما  دیوانی و نظامی اویغورها به مغوالن موج  شد که تعاداد  

؛ ابان  919 – 915: 9009های تابع مغوالن شوند)جوینی،  زیادی از آنان، راهیِ دیگر سرزمین

 (.090: 9001عبری، 

هاای   زمان با فتو ا  چنگیزخان باود. دولات   سوی ایران، هم رها بهنخستین  رکت اویغو

تابع مغوالن موظف بودند از خان بزرگ تبعیت و اطاعت نمایند. چنگیزخان در هنگام  ملاه  

به خوارزمشاهیان دستور داد نیروهای نظامی دول تابع، مغوالن را پشتیبانی نمایند. بنابر ایان  

قیالیق به اردوی چنگیزخان پیوست و از جملاه    در منطقهق.  092قو  در سال  دستور، ایدی

 – 915: 9009در فت  اترار و نوا ی  اوزه رود وخاش از مغاوالن پشاتیبانی کرد)جاوینی،      

هاای   قااآن باا ازدواج   (. در سطور فاوق مشااهده شاد کاه اوگتاای     000: 9018؛ بناکتی، 919

صمیمی با دولت   اویغورها رابطه عنوان  اکم سیاسی و انتصاب یکی از شاهزادگان اویغوری به

محلی اویغورها برقرار کرد. در این دوره نیز مانند عهد چنگیز، دولات محلای اویغورهاا بارای     

قاآن در غرب و ایران، نیروی نظامی و اداری ارساال کارد. از جملاه     های اوگتای انمام خواسته

تارین شخصایت    مهام  در لشکرکشی جورماغون، گروهی از نظامیان اویغوری  ضور داشاتند. 

جینتمور   عنوان بیتکچی قاآن، کرگوز بود که ابتدا به اویغوری واردشده به ایران در عهد اوگتای

خراساان  9قاآن به امار  ق. از سوی اوگتای 000 اکم خراسان به ایران آمد و سپ  در سال 

رگاوز   (. دوران اماار  ک 905 – 900: 9090؛ همدانی،  250/ 5: 9009گماشته شد)جوینی، 

طور گسترده استفاده شاد و ایرانیاان نیاز از او در     نخستین امارتی بود که در آن از ایرانیان به

عناوان دوران همگرایای اویغاوری ا      توان از آن باه  مقابل مخالفان  مایت کردند؛ در واقع می

رابطاه  ءالادین جاوینی    ایرانی نام برد. او با کارگزاران و مشاوران ایرانی از جملاه خواجاه بهاا   

های عمرانی و آبادانی خود قارار داد،   دوستانه و نزدیکی داشت. کرگوز، طوس را مرکز فعالیت

گیری نظم داد و با انتخاب نیروهای امنیتی، میزان نااامنی را کااهش داد و     به سیستم مالیا 

های مغوالن از تعارض آناان بار ماردم جلاوگیری کارد. ساتایش         همچنین با مهار خودسری

تواند ناشی از این باشاد کاه اقاداما  او در ناو  خاود در       اقداما  کرگوز گرچه می جوینی از

اداره ایاران در آیناده ماؤثر واقاع       ایران تازه باود، اماا اقاداماتی جادی بودناد کاه در نحاوه       

(. بااه گاازارش جااوینی، 992: 9090؛ هماادانی، 299 – 251و  209/ 5: 9009شااد)جوینی، 

                                                           
 . باالترین مقام سیاسی مغوالن در شرق ایران قبل از ایلخانان.9
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نظر برخی محققان، این عمال وی در     داد و مسلمان شد. بهکرگوز در اواخر عمر تغییر مذه

زیااد، پاذیرش اساالم از ساوی کرگاوز ریشاه در         ا تمال راستای  مایت از مسلمانان بود. به

خود با ایرانیان مسلمان را افازایش    فرهنگ او داشت. وی با پذیرش اسالم قصد داشت، رابطه

پرست و باودائی، بادعت    وز در نظر مغوالن شمندهد. البته پذیرش دین ایرانیان از سوی کرگ

شد، همچناان کاه پاذیرش دیان اساالم از       بایستی با آن مبارزه می در دین مغوالن بود و می

تارک علیاه وی    -سوی ا مد تگودار یکای از دالیال عصایان ارغاون و برخای امارای مغاول       

 900: 9080ی، ؛ بیاان 999: 9009؛ ساندرز، 090: 9080؛  لین، 200/ 5: 9009شد)جوینی، 

(. دشمنی امرای مغولی با کرگوز بیشتر به خاطر اختالف فرهنگی بود کاه باین آناان    908 –

های شهرنشاین و متمادن آماده باود و باه       عنوان شخصی که از سرزمین وجود داشت. وی به

 تحمل نبود. زندگی شهری گرایش داشت، اقداماتی انمام داد که برای مغوالن قابل

شاود کاه ظااهراً     ق. رویادادی محساوب مای    029ه ایاران در ساال   لشکرکشی هوالکو ب

اویغورها به ایران را فراهم نمود. محققانی که به بررسی   های مهاجر  و  ضور گسترده زمینه

اناد)بویل،   ترکی  سپاه هوالکو توجه دارند، قومیت این سپاهیان را نیز مورد بررسی قارار داده 

طورکلی بیشتر سپاه هوالکو را  (. به999: 9088شتیانی، ؛ اقبال آ2: 9080؛ لین، 059: 9080

دادناد)جوینی،   ها و مغوالن از نوا ی مغولستان، آسیای مرکزی و ماوراءالنهر تشکیل می ترک

رسد سپاه هوالکو  (. به نظر می55: 9080؛ شیرازی، 000: 9001؛ ابن عبری، 000/ 0: 9009

ها را نیاز اقاوام کرائیات، نایماان و      کثر آننسبت به سپاه چنگیزخان شمار بیشتری داشت و ا

(. اینکه منگوقااآن  999: 9088؛ اقبال آشتیانی، 059: 9080دادند)بویل،  اویغورها تشکیل می

ای از کارگزاران اویغوری با تصدی خانی از سوی او فقاس باه    قو  و عده پ  از مخالفت ایدی

اویغورها را منقرض نکرد، نااظر  قو  و خاطیان اکتفا کرد و دولت محلی  ممازا  شخ  ایدی

کردند. در سپاه سااالربیگ از   بر خدما  نظامی و اداری بود که اویغورها برای مغوالن ارائه می

هاا و ترکماان خادمت     جمله امرای ماوراءالنهر و خراسان، نظامیان اویغاوری در کناار  قرل اق   

باا ممالیاک  ضاور     کردند. این سپاه همراه هوالکو باه غارب رفات و در جناگ کیتبوقاا      می

باالیغ   (. اویغورهای مهاجر به ایران عموماً از اویغورهای نا یه بیش91: 9090داشت)همدانی، 

باالیغ کاه نسابت باه      بودند که مذه  بودائی داشتند. بین مغوالن مرکزی و اویغورهای بیش

زی آمیا  سو با فال  ایران نزدیکای بیشاتری داشاتند، ارتبااط مساالمت      اویغورهای نا یه کان
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برقرار بود و اویغورها موظف بودند خدماتی چون نیروی نظامی پشتیبان در فت  فاال  ایاران   

روی، بیشتر اویغورهای مهاجر به ایران، نظامیان بودند، گرچه تعداد کاهناان   مهیا کنند. ازاین

مار بودائی اویغوری و بیتکچیان، کاتبان و معلمان اویغوری مهاجر به ایران نیز کم نبود، اما شا 

و  80: 9018؛ کاشاانی،  91: 9090نظامیان بسیار بیشتر از آمار سایر اویغورهاسات)همدانی،  

 (. 05 – 02: 9029؛  افظ ابرو، 21

تری از مقاما   امراء و فرماندهان نظامی اویغوری در دوره دو ایلخان، نخست مرات ِ پایین

 بخشی ششی. رای اویغوری استگیری ام نظامی را اشغال کرده بودند. دوران ارغون آغاز قدر 

اویغوری مشاور ارغون در نبردهای میان شاهزاده شورشای علیاه تگاودار و اویغورتاای غاازان      

روند)همادانی،   شمار می  اکم مازندران، با نفوذترین امرای عهد سلطان ا مد و ارغون خان به

(. 21و  80: 9018؛ کاشانی، 900و  929و  9558: 9090؛ همدانی، 9951 – 52/ 5: 9090

خان تا سقوط  کومات ایلخاانی دوران اوج  ضاور و نفاوذ اویغورهاا در سااختار        عصر غازان

ای در تحوال  سیاسی و  تی  کننده و در این دوران امرای اویغوری نقش تعیین سیاسی است

مذهبی داشتند. امیر ترمتاز مشوق المایتو برای پذیرش مذه  تشایع و امیار ساونج اتاباک     

در رقابت با امیر چوپان منص  امیراالمرایی را واگذار کرد، دو تن از امرای بازرگ  ابوسعید که 

ای،  ؛ شاابانکاره9 – 0و 99و 01: 9018اویغااوری از دوران غااازان تااا المااایتو بودند)کاشااانی، 

(. در دوران سقوط، امرای اویغوری بر دامنه 525 – 522: 9080؛ وصاف، 599و  589: 9000

و آسیای صغیر افزودند و امیر اکرنج باانفوذترین امیار اویغاوری مرکاز     نفوذ خود در خراسان 

کاه اویغورهاای خراساان باا        کومت از ابوسعید در برابر شورشیان  مایات کارد، در  االی   

نمایی کردند و امیر اَرتنا  کومت محلی کوچکی در آسیای صاغیر    مایت از طغاتیمور قدر 

؛ 00 – 990: 9095؛ سامرقندی،  999 – 90و  909 – 592: 9029تشکیل داد) افظ ابارو،  

 (. 028 – 009: 9099بطوطه،  ؛ ابن05: 9080قطبی اهری، 

 

  نتیجه

اول قرن سوم قماری، ترکاان     پ  از سقوط  کومت مرکزی خانا  اویغور در اوایل نیمه

هاای   اویغور از لحاظ سیاسی چندین  کومت محلی تشکیل دادند که با پذیرش تابعیت نظام

تار چاون قراخانیاان و قراختائیاان و ایمااد پیوناد سیاسای باا          تار و گساترده   بازرگ  سیاسی
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طراز خود تا قرن هفتم قمری و ظهاور چنگیزخاان اساتمرار سیاسای      های محلی هم  کومت

تر در درجاه نخسات،  فاظ موجودیات و      های قوی یافتند. هدف آنان از پذیرش تابعیت نظام

دوم،  فظ استقالل داخلی و سرانمام نفوذ در درون  های تمدنی و در درجه استمرار پیشرفت

ساختار سیاسی مسلس و تغییر مبادال  به نفع خود بود کاه ایان تمرباه و روش موفاق را در     

 دوره مغوالن نیز ادامه دادند.

مغوالن نیز برای اداره قلمارو گساترده امپراتاوری باه افارادی کاه تمرباه و تواناایی اداری         

. از طرفی چنگیزخان و جانشینان او برای کاهش باار مسانولیت رهباری    داشتند، نیازمند بودند

هاای   نشانده و ایلی، موجودیت دولت های دست سیاسی قلمروی گسترده با سیاست ایماد دولت

محلی را تائید کردند، به این شرط که به خان مرکزی وفادار باشند و در مواقاع ضاروری چاون    

روی  ویغورها از هر دو مؤلفه مورد نظر برخوردار بودند، ازاینفتو ا  از مغوالن پشتیبانی کنند. ا

باالیغ منعقاد کارد کاه تاا       چنگیزخان پیمانی سیاسی با دولت محلی اویغورها به مرکزیت بیش

خان تداوم داشت. چون هدف اصلی خان مرکزی مغول از ایماد پیوند سیاسای باا    دوره قوبیالی

هاای آناان باود،     هاای تمادنی و اداری و تواناایی    فیتکردن از ظر دولت محلی اویغورها استفاده

طبیعی است که بعاد از برقاراری ارتبااط سیاسای دوساتانه و پیوناد خاانوادگی باین خانادان          

ازپایش    کومتی دولت محلی ایدی قو  با خاندان چنگیزخان، تحت تاأثیر ایان ارتبااط بایش    

غورهای توانمند در خدمت مغاوالن  ترکان اویغور و مغوالن به یکدیگر نزدیک شده و بر تعداد اوی

کارگیری از اقوام متمدن، گماشتن آناان بارای    افزوده شود. سیاست اصلی مغوالن مرکزی در به

هاا و چینای    روی اویغورها که پیوناد تمادنی باا ایرانای     اداره مناطق تمدنی تابع خود بود. ازاین

 ند.  داشتند، بهترین گزینه موردنظر برای  ضور در ایران و چین بود

خدما  متعدد نظاامی، تادارکاتی، مالیااتی و      در سایه این اتحاد سیاسی، دولت اویغورها

دادند. مغاوالن در فات  ایاران از خادما  نظاامی بسایاری از        فرهنگی برای مغوالن انمام می

ها ترکان اویغاوری بودناد کاه در     های محلی برخوردار شدند. از جمله این گروه قبایل و دولت

ای نظامی رهسپار ایران شادند و پا  از فتو اا  در منااطقی چاون خراساان،       شکل نیروه

بخشای، ترمتااز، ساونج،     مازندران و آسیای صغیر ساکن شدند. نظامیان اویغوری مانند ششی

ترین نظامیان ترک در دوره ایلخاناان هساتند    قتلغ و ارتنا از شناخته اکرنج، امیر محمود ایسن

ذهبی، اداره ایااال  و تربیات شااهزادگان ایلخاانی نقاش      که در تحوالتی چاون تغییارا  ما   
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داشتند. ترکان اویغوری مهاجر به ایران با مردم ایران ارتبااطی دوساتانه و همکااری نزدیاک     

داشتد که برگرفته از تمدن مشترک بود؛ جذب همکاری ایرانیاان دیاوانی از ساوی کرگاوز و     

 . انی گواهی بر این جریان استاهلل همد رشیدالدین فضل  مایت امیر سونج از خواجه
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