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چکیده
خارجی و تأسیس حکومت ایلخانی، مناسبات به غرب خان به رهبري هوالکواز حمله مجدد مغوالن پس 
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مقاله حاضر که به بررسی ریشه هاي این تقابل اختصاص دارد، نشان می دهد هایی ادامه داشت. فراز و نشیب

ـ  تـوان بـه   ا میاز مهمترین آنهها معلول عوامل متعددي بود؛این تنش و درگیري ودن مرزهـا و  نامشـخص ب
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کرد.اتباع کشور رقیب توسط دو طرف اشاره
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مقدمه
يهـا سـنت براي اداره بهتر امپراطـوري و طبـق   ) قبل از مرگ ق.606-624(چنگیزخان

. بـه جـوجی پسـر    کـرد بین چهار پسر خـود تقسـیم  را که فتح کرده بود،مغولی قلمرو وسیعی
ه سـیحون و جیحـون و خـوارزم    غر تا شهر بلغار یعنی دردورترین قلمروها از حدود کاششارشد

هـایی از  سـرزمین ،فرزنـد دوم چنگیزخـان  جغتـاي  در دشت قبچاق و دامنه کوه اران رسید. به 
تعلق گرفت. ،شودمیحدود ایغور تا سمرقند و بخارا همان سرزمینی که اکنون ترکستان نامیده 

عنوان جانشـین چنگیزخـان و   ه سوم چنگیزخان که باکتاي فرزند پدر به از قلمرو ترین بهره کم
هـاي او حـدود رودخانـه ایمیـل و قونـاق در      سـرزمین .تعلق گرفت،قاآن بزرگ تعیین شده بود

سـرزمین آبـاء و اجـدادي چنگیـز خـان در      وي تـرین فرزنـد   مغولستان بود و به تولوي کوچـک 
در .ارگانه مغولی شکل گرفتهاي چه) به این ترتیب الوس1385:31مغولستان رسید. (جوینی،

،هاي چین و ایران که تکلیف فتح آنها هنوز به طور کامل مشخص نشده بـود این میان سرزمین
جزو این تقسیمات قرار نگرفت.

چهارگانه يهاالوسر مجهزي را به رهبري باتو که سربازانی از ) لشگق.626-639(اکتاي
ر توانسـت تـا   گایـن لشـ  که وسیه و اروپا فرستاددر آن شرکت داشتند، براي ادامه فتوحات در ر

ر مغول و همچنـین  گاما روند فتوحات به دلیل اختالفات سران لش،رودخانه دانوب پیشروي کند
) که ق.625-653(حه تحت قلمرو باتووفتمهاي ) سرزمین224:(همانمرگ اکتاي ناتمام ماند.

-657(قـاآن قـرار گرفـت. منگـو   ،رانـد یمحکومت زریناز مرگ پدرش جوجی بر اردوي پس
و پیگیـري  ) را براي نابودي اسـماعیلیان ق.652-663(الکووبرادرش هق.651سال) در ق.648

الکو بعد از فـتح قـالع اسـماعیلیه، فـتح بغـداد و نـابودي       وفرستاد. هفتوحات در ایران به غرب
ي مدیترانه پـیش رفـت،   خالفت عباسی فتوحات خود را ادامه داد و سوریه را فتح کرد و تا دریا

الکو با شنیدن خبر مـرگ  والجالوت پیشروي آنها را متوقف ساخت. هاما شکست مغوالن در عین
خویش را ماندن در ایران دانستبرادرش منگو و به قدرت رسیدن برادر دیگرش قوبیالي صالح 

الکـو قـرار   وکه ظاهراً در برنامه اولیـه و مأموریـت منگـو بـراي ه    و به تأسیس حکومت ایلخانی 
از ورود اسـالم  پسبدین صورت براي اولین بار Amtai-periss 2004:13)(دست زد.، نداشت
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تـا  مـاوراءالنهر تشکیل شد کـه مرزهـاي آن قلمـرو وسـیعی از     این کشورحکومتی در ،به ایران
.گرفتیبرمسوریه را در 

شـد و گسـترش   مناسبات خارجی ایران وارد مرحله جدیدي ،با تشکیل حکومت ایلخانی
یافت. حکومت ایلخانی با توجه به شـرایط و منـافع خـود داراي روابطـی کمـابیش دوسـتانه بـا        

ممالیـک مصـر کـه    حکومت با حالنیدرعهاي اروپا و همچنین قاآن بزرگ چین بود و حکومت
کـه داراي مرزهـاي مشـترك    زریـن و اردوي ندپیشروي مغوالن در غرب را  متوقف ساخته بود

اصلی کـه پـژوهش   تاالؤداشت. ساي، روابط خصمانهشرق و غرب دریاي خزر بودندوسیعی در
ایـن  ،دهـد پاسـخ بـه آن  ياکتابخانهحاضر تالش خواهد کرد با بررسی منابع گوناگون به روش 

که توسط نوادگـان چنگیـز خـان در    زریناست که چرا روابط بین دو حکومت ایلخانی و اردوي 
چنگیـز خـان در   بیشتر خصمانه بود تـا دوسـتانه. بـه ویـژه آن کـه     ،ایران و روسیه تشکیل شد
قبیلـه اي و و حفظ سـنن بازماندگان خودچیز بر وحدت خانوادگیوصایاي خویش بیش از هر

چه علل و عواملی در ایجـاد  ) دیگر آن که 836:1375(بیانی،.کرده بودمغول ها تأکید مذهبی 
در بیشـتر تحقیقـاتی   مورد پیشینه تحقیق باید گفت درثیر داشت؟ حکومت تأتنش بین این دو 

نظیـر تـاریخ   (اعم از تألیف و ترجمـه)، که در زمینه حکومت ایلخانی به زبان فارسی وجود دارد
در شرح وقایع سیاسی دوران  ،و جلد پنجم تاریخ ایران کمبریجبرتولد اشپولرمغول در ایران از

سایگانش از جملـه اردوي  با همبط سیاسی این حکومتگذرا به روايااشارهحکومت هر ایلخان 
ه در این پژوهش سعی شـد .صورت مختصر اشاره شده استه بخورد و به آن به چشم میزرین
بیشـتر علـل و   ،روابـط سیاسـی دو حکومـت   مفصل جزئیات رویدادها درپرهیز از شرحبااست 

بررسی شود.آنهاعوامل ایجاد تنش بین 

با ایلخانان زریناردوي نگاهی به روابط 
مدتی کوتاه پس از تشکیل حکومت ایلخـانی  خانان و اردوي زرین،لایاولین درگیري بین 

-664(زرینخان اردوي الکو و برکهوبین هق.660در ایران روي داد. در این نبرد که در سال
ی را متحمـل  شکسـت سـخت  ي اولیه، سرانجامپیروزبه رغمالکووریان هلشگ؛روي دادق.)654

باقـا ادامـه   آالکو جنگ را با جانشین او واز مرگ هپس) برکه 36:1383(وصاف الحضره،شدند.
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امـا  برکـه در   .داد و توانست شهرهاي مرزي اران و گرجستان را فتح کند و تا تفلیس پیش آید
بیمـار شـد و بـه دنبـال آن     ،جنـگ نهـایی در آن صـورت گیـرد    ستیبایمکه 1کنار رود ترك

و دربنـد همچنـان در اختیـار ایلخـان     و سپاهیانش بدون نتیجه بازگشتند )ق.664(.رگذشتد
تیمـور  نجات سپاهیان ایلخانی بود. منگو) مرگ برکه در حکم1373:908(میرخواند،باقی ماند.

باقاخـان بـه   آهـزار سـوار   3ها قاخان جنگید و در یکی از این جنگباآچند بار با جانشین برکه 
بـا مـرگ منگـو تیمـور     )1383:37(وصاف الحضره،. در آب غرق شدندور از روي یخهنگام عب

و حکومـت ایلخـانی کـه    زریـن در زمان او بـین اردوي  ؛شديونشین ) تدان منگو جا.ق681(
سپاهیان تدان منگو از دربند درگذشتند .جنگ درگرفت،) در رأس آن بودق.683-690(ارغون

عازم جنـگ شـد و قپچاقیـان را بـه     ق.687را غارت کردند. ارغون در راه و اموال بازرگانان سر
ـاین بـار نیـز تـدان   .پشت مرزها بازگردانید. سالی دیگر جنگ تکرار و همان مسیر پیموده شد

کـه باعث شـد هاشکست) این 1373:740همدانی،. (منگو کاري از پیش نبرد و شکست خورد
بـه قتـل   .ق690اما فرمانرواي جدید در .ه سلطنت بردارندگروهی تالبغا فرزند منگو تیمور را ب

نام نوقاي زمام امور را در دست گرفت که او نیـز مـدت   ه اي دیگر بشاهزادهيرسید و به جاي و
سـپاهیان  هـم این بـار  و در این دوران جنگ با ارغون همچنان ادامه داشت. زیادي فرمان نراند

) بـه  ق.691-712() سـپس توقتقـا  1348:395نـاکتی، (ب.با شکست مواجه شدندزریناردوي 
اهتمـام غازان بـه نبـرد مصـر و    اشتغالدر این زمان رابطه دو حکومت به دلیل .سلطنت رسید

مشکالت داخلی حسنه بود. توقتقا براي ابراز دوستی و حسـن نیـت خـود    در رسیدگی بهتوقتقا 
اما )1940:133(همدانی،قرار گرفت.سفري به ایران کرد و مورد لطف ایلخان ،نسبت به غازان

پس از چندي درگیري در مرز پیش آمد که غازان توانست توقتقا را به عقب برانـد و بـه دنبـال    
ان با آنان به مهربانی رفتار کـرد ایلچیانی را براي ابراز دوستی نزد غازان فرستاد که ایلخ، ويآن

از مرگ توقتقا و اخـتالف بـر  پس) 740: ن(هماآمدهاي دوستانه چندین بار تکرار شد.وو رفت
) زمام امـور را ق.713-742(یکی از نوادگان جوجی به نام سلطان محمد ازبک،سر جانشینی او

بـراي  ان محمـد ازبـک چـون زمینـه را    ) سـلط ق.703-716(گرفت. در زمان الجـایتو  دستدر

1. Terk
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،با ایران را در پیش گرفتو مدارا ، روش وفق دیدینمدر جنگ با ایلخانان مساعد مصرهمکاري
شـروع شـد و ازبـک بـا     بـاري دیگـر  ) نبرد بین دو حکومت ق.716-736(اما در زمان ابوسعید

در این جنگ ازبـک از امیـر چوپـان    .سپاهی گران راهی ایران گردید و از معابر دربند درگذشت
ر در دومـین جنـگ د  )1383:66(سـمرقندي، . فرمانده مقتدر ابوسعید شکسـت سـختی خـورد   

نیز امیر چوپان توانسـت سـپاهیان ازبـک را شکسـت دهـد، ایـن آخـرین جنـگ دوران         ق.725
جانی بیـگ فرزنـد و جانشـین ازبـک بـا اسـتفاده از ضـعف و تجزیـه         .ابوسعید و ازبک خان بود

از مرگ ابوسعید نه تنها بر سراسر قفقـاز و اران بلکـه بـر آذربایجـان نیـز      پسحکومت ایلخانی  
ش بردي بیگ را در تبریز پایتخت ایلخانان مستقر گردانیـد. بـردي بیـگ بـا     مسلط شد و فرزند

) 296:1380حافظ ابرو،/774:1408(ابن خلدون،شنیدن خبر فوت پدرش تبریز را ترك کرد
و مدتی کوتاه پس از آن سراسر ایران و آذربایجان به دست امیر تیمور گورکانی فتح شد.

زرینایلخانان و اردوي در روابط ويقاآن بزرگ و نقش 
گشت. جوجی رابطه خـوبی  میبا سایر مغوالن به زمان جوجی باززرینریشه اختالفات اردوي 

از خـود  ود کـه گـاهی در مقابـل دسـتورات پـدر     با پدر و برادرانش نداشت. او تنها پسر چنگیزخان ب
گـرایش و کوشـش   .دبا چنگیزخان بیشـتر شـ  ش در اواخر عمر تیرگی روابطداد ومخالفت نشان می

تأسیس دولتی مستقل که تابع مرکز امپراطوري نباشد، سـبب تصـادم و دشـمنی میـان     بارز او براي
هـا  ) جوجی کشت و کشتار، قتل و عام مردم و خرابی سـرزمین 1352:948پدر و پسر شد. (بارتولد،

جـانی، ز(جو.کـرد یمـ چنگیزخان نسبت داده و پدرش را به خـاطر ایـن امـور سـرزنش     جنونرا به 
فـرا خوانـد، جـوجی بـه     قراقرومرا بهپسران خودهنگامی که چنگیزخان در اواخر عمر)1363:150
بود، به پسرانش دستور داد کـه  به او مظنون شدهکهچنگیزخان.عذر خواستاز رفتنبیماريسبب

موجـب  خبـر مـرگ جـوجی   ءدر آن اثنـا امـا گرکشی کنند.دشت قبچاق لشري آماده کرده، بهگلش
)732- 1373:34. (همدانی،شداز کرده خودپشیمانی چنگیز خان

) دشمنی و ناسازگاري جوجی 709، (همان.سازگاري نداشتجوجی با برادرانش نیز سر
/716،(همـان ریان مغـول شـد.  گفتح خوارزم توسط لشـ درچند ماههتأخیر با جغتاي باعث 

جوجی، فرزند ارشد چنگیزخـان  فت که چونگ) در علت این دشمنی باید 1380:35خواندمیر،
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نشـان داده بـود، مـورد طعنـه و حسـادت      فراوانیها از خود کفایت و لیاقت در بسیاري از جنگ
بورتـه  بالفاصـله پـس از آزادي مـادرش   توجه به اینکه جوجی سایر برادرانش قرار گرفته بود. با

متولـد شـده بـود    ،مارکیت بودسارت قومافوجین، خاتون بزرگ چنگیز خان که چندین ماه در 
کـه  . هنگـامی وجـود داشـت  چنگیزخـان  نـوعی تردیـد در نسـبت او بـا    ) 1373:300(همدانی،
بـا گوشـزد کـردن    غتـاي فرزنـد دوم وي  کرد، جن به امور جانشینی خود رسیدگی میچنگیزخا

ن خـود  او را جانشـی یخواهیما آی؛اي، تو جوجی را طلبیدهگفت: پدرصریح این موضوع به پدر
) 1383:88. (والدیمر تسف،ز قبیله مارکیت استااو اما ؟ یکن

رسید. او به کمک نیروهـایی کـه   زرینفرزندش باتو به ریاست اردوي ،جوجیمرگ از پس
ــار و   ــاي در اختی ــان اکت ــد يدر زم ــرار داده بودن ــعه داد  ،ق ــا را توس ــول در اروپ ــات مغ .فتوح

آنجا نیز بین گیوك فرزند اکتاي و بـاتو اختالفـاتی رخ   در ، با این حال)664- 1373:69(همدانی،
ري را آماده جنگ گلشرسید و گیوك در اواخر عمراوج اختالفات به اینداد. در زمان قاآنی گیوك

کـه زریـن خـان اردوي  مرگ گیـوك، بـاتو  با ) 735،(همانبا باتو کرده بود، اما در راه درگذشت.
قـاآنی از  مقـام  انتقـال  نقـش بـارزي در   ام ارشد را در میان مغوالن داشـت، مقوجه به سن خودتبا

دمات و پشتیبانی باتو و کرد. در واقع منگو مقام قاآنی خود را مدیون خایفاء به منگو خانواده اکتاي
ارش ) به گز1381:257،ياشبانکاره/1363:179جوزجانی،/736،(همان.دانستیمبرادرش برکه

که خورشید در همه جهـات  طورهماننشان کرده بود که درست ویلیام روبروك، خان بزرگ خاطر
) 1371:173(مورگـان، را فراگرفته اسـت. جاهمه، قدرت من و قدرت باتو نیز کندیمافشانی پرتو

منـافع گسـترش   همـه  دانسـت یمـ برده بود، پیزرینقاآن که به قدرت بیش از حد اردوي منگو
اساس تقسـیمات  ، زیرا بررسدیمزریناز طریق روسیه و اروپاي شرقی به اردوي غربفتوحات در

تعلـق  زریـن گرفـت بـه اردوي   که در غرب زیر سم اسبان قرار مـی هاییقسمتکلیه چنگیزخانی 
اد تـا بـا کامـل    الکو را به ایران فرستووي برادرش هاساس، همین بر) 1380:80،مان(هیافت.می

اروپا راه یابد؛ در غرب از طریق سوریه و سپس مصر بهسويکردن فتح ایران و سپس پیشروي به
هاي وسیعی دست یابد، بدون آنکـه  توانست با گشودن جبهه جدید به فتح سرزمینصورت میاین

یـران مـانع   با تثبیـت قـدرت خـود در ا   ،افزون بر آنعلق گیرد.ها به نوادگان جوجی تآن سرزمین
شود. بنیزدر این منطقهزرینایش نفوذ اردوي زو افیطلبتوسعه
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قاآن فرمان حکومت بر ایران و قفقاز الکو، منگووتوسط هنیالنهرنیباز فتح ایران و پس 
قـاآن  ، منگـو مـرگ بـاتو  بابود. زرینبرخالف منافع اردوي اقدام الکو فرستاد که این ورا براي ه

نادیده گرفت و سـرتاق،  براي حکومتعضو ارشد خاندانزمینه اولویت در راسنت رایج مغوالن
نوه باتو را بـراي حکومـت   االغچیبرگزید و پس از مرگ سرتاق نیز وي پسر باتو را به جانشینی 

اتو کـه  برکه برادر بـ ت خواسقاآن می) شاید منگو1385:223(جوینی،نامزد کرد.زریناردوي 
نرسد و برکه تنها زمانی به قدرت رسـید  حکومت به ،قش اساسی داشتندر به قدرت رسیدنش
و به ناگهانی درگذشتندغچی پس از مدت زمان کوتاهی حکومت، به طور که سرتاق و سپس اال

یید و حکم قاآن انجام گرفت. حکومت رسیدن او بدون تأ
قـا و قـوبیالي روي   اریق بوبرادرانشجانشینی او اختالفاتی بینرسر آن باز مرگ منگوقاپس 

، در مقابل قوبیالي گرا و پایبند به قوانین مغول بودبرکه از اریق بوقا که بیشتر سنتمیان، در این . داد
در اسـت، امـا   شـده بوقا ذکر،  نام اریقزرینضرب شده در قلمرو اردوي يهاسکهدر کرد.حمایت می

ایـن در حـالی بـود کـه     ،)Howorth.1970:113(ها نام قوبیالي نیامده اسـت از این سکهکیچیه
کرد. این مسأله خود باعث  شد که قوبیالي پس از رسیدن بـه  و از مقام قاآنی قوبیالي دفاع میالکوه

الکو دفاع کند، هرچند که نتوانست به علت والکو و برکه بیشتر از دعاوي هوقاآنی در اختالفات بین ه
،بـراین افـزون  الکو بفرسـتد.  وي را براي حمایت از هردر فتح چین و رسیدن به قدرت، لشگگرفتاري

دشمن شماره یک ایلخانان یعنی ممالیک کامالً ناراضی که و دوستی او باقوبیالي از مسلمان شدن بر
کـه بـه   حکومـت بر گـویی است،نیامده نام برکه 1در یوان شیزرینحاکمان اردوي فهرست در بود.

) Ibid:113(.سمیت شناخته نمی شددر چین به رجانشینان قوبیاليوسیله

اختالفات ارضی و نقش آن در تنش بین دو طرف
یف فـتح ایـران هنـوز    هاي چهارگانه چنگیزي با توجه به اینکه تکلبندي الوسدر تقسیم

همـه  شـت و اداره و تسـخیر آن بـا همکـاري     مـبهم دا یاین کشور وضـعیت مشخص نشده بود، 
باتو به عنوان عضو ارشد خاندان چنگیزي که نقش بارزي در گرفت.هاي مغولی انجام میخاندان

1. Yuan shi
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با اسـتناد بـه ایـن گفتـه چنگیـز خـان کـه تمـام         ،به قدرت رساندن منگو به مقام قاآنی داشت
تـالش  ،داشـت گرفت بـه الـوس جـوجی تعلـق     که در غرب زیر سم اسبان قرار میهاییقسمت

آن منگوقـا ایران آغاز کـرده بـود.  وقفقاز،غیررا براي گسترش قدرت خود در آسیاي صفراوانی 
الکــو را بــه بهانــه ســرکوب وبــرادرش ه،بــراي جلــوگیري از قــدرت روزافــزون بــاتو در منطقــه

و قدرت باتو و از ترس او، ) البته با توجه به نفوذ 61:1390سماعیلیان به ایران فرستاد. (رضوي، ا
و فاصـله بـین   دادینمـ نشـان  ياعجلـه خـود  مرگ باتو در انجام مأموریـت خان تا زمان هوالکو

الکو بـه  وفتح ایران و پیشروي هسال طی کرد.2زیاد و در مدت ریتأخقراقروم تا سمرقند را با 
زیـرا  ،نبـود زرینغرب و تشکیل حکومت ایلخانی توسط او به هیچ وجه خوشایند خانات اردوي 

خـان در منطقـه بـه    والکوهیطلبتوسعهدي به زو.شدیمو نفوذ آنها در ایران یطلبتوسعهمانع 
انجامید.              زریندرگیري وي با اردوي 

تنش و درگیري بین ایلخانـان بـا اردوي   آغاز و تداوم عواملترینو اصلیترینیکی از مهم
و گفتنـد کـه اران  مـى زرینخانات اردوي «بود.جانیآذرباو، اختالف برسر دو منطقه قفقاز زرین

».بدین مناسبت آتش کین میانه برکه و هالکو روشن شـد ،ربایجان نیز جزء ممالک ایشان استآذ
آذربایجـان و  منطقـه ،با استناد به تقسیمات چنگیزخانزریناردوي )1383:36الحضره،(وصاف

هـاي  الکوخان به قفقاز را نوعی دست درازي و غصب زمینودانست و حمله هقفقاز را حق خود می
هنگام میان ارغون و کو به قفقاز این سرزمین که تا آنالوحمله ه. بادانستیمتحت سلطه خویش 
) باتوجـه بـه اهمیـت    1386:67(اشپولر،شد.آشکارا ضمیمه قلمرو ایلخانان،باتو تقسیم نشده بود

م خانـات  ارتباطی و تجاري قفقاز به عنوان گذرگاهی براي راهیابی به درون فالت ایران و آناتولی ه
و هم ایلخانان تمام سعی و کوشش خود را براي تسلط بر آن منطقـه بـه کـار بردنـد.     زریناردوي 

بـر آن منطقـه   زریـن حاکمیـت اردوي  وجـه چیهـ و جانشینانش بعد از فتح قفقاز به هوالکوخان
خان به کار بردند. حتی آباقاو تمام سعی خویش را در حفظ آنشناختندینمحساس را به رسمیت 

بـه سـاخت دیـوار مسـتحکمی در ایـن      زرینزادگان خویش در اردوي براي جلوگیري از حمله عم
خانات دشت قبچاق دو شـهر  ،) عالوه بر منطقه قفقاز1383:37(وصاف الحضره،منطقه دست زد.
ايجـزو حصـه  شهرها بودند،نیترمهمکه در آن زمان از نظر بازرگانی یکی از نیزتبریز و مراغه را

الکو و جانشینانش خواستار ودانستند که در تقسیمات چنگیزخانی به آنها تعلق گرفته بود و از همی
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دسـت  ه به شدت بر بزرین) سیاست خارجی اردوي 1908:414(الرمزي،دهی آنان بودند.بازپس
خـود  رینزرو آذربایجان متمرکز بود و از نظر زمامداران اردوي کاروانهايراهآوردن مراتع غنی و 

داشـت.  ياهیحاشـ روسیه نه تنها به لحاظ جغرافیایی، بلکه از نظر سیاسی و اقتصادي نیز اهمیـت  
سـر دسـت یـافتن بـر     و ایلخـانی بارهـا بـر   زریـن بـین اردوي  يهاجنگ) 1371:174(مورگان،

تکـرار شـد.  ،قفقاز که براي هر دو طرف مخاصمه جنبـه حیـاتی داشـت   یشیالجسوقاستحکامات 
انـان داراي مرزهـاي مشـترك وسـیعی در     و ایلخزرینوجود اینکه اردوي ) با1375:824نی،(بیا

بین این دو حکومت از زمان آغاز درگیري هايریدرگو هاجنگاما ،غرب دریاي خزر بودندشرق و
زمان درو سپس جانشینان آنان  در همین منطقه اتفاق افتاده است.خانهوالکوبین برکه خان و 

بـر قفقـاز و   زرینفرستادن سفیرانی ادعاي حاکمیت اردوي بازریناردوي خانتوقتقازان خان،غا
خان در جواب سفیران غازاندهی این مناطق شد،و خواستار بازپسکرد آذربایجان را دوباره تکرار 

یـز بـا   و بازپس گـرفتن آن ن میاگرفتههمگان معلوم است که ما این مناطق را به شمشیر برگفت:
در نامـه خـویش از ابوسـعید    نیـز محمد ازبـک ) 1383:219(وصاف الحضره،.شمشیر خواهد بود

در حاکمیت زرینبراي جلوگیري از جنگ و درگیري حق اردوي خواهدیمآخرین پادشاه ایلخانی 
سلطان محمد ازبک دعـوي سـرداد کـه یعنـی زمـین اران و      «بر آن منطقه را به رسمیت بشناسد.

،ياشـبانکاره (»ان قدیماً داخل ممالـک بـاتو بـوده، بایـد کـه پادشـاه بـه مـا ارزانـی دارد         آذربادگ
،تجدیـد شـده بـود   هـا مـدت ) و چون ابوسعید این درخواست شگفت را کـه پـس از   1381:290

ازبک با سپاه گرانی راهی ایران شد، اما نیروهاي ایلخانی به رهبري امیر چوپان توانستند .نپذیرفت
کست دهند. جانی بیگ فرزند و جانشین سلطان محمد ازبک پـس از مـرگ ابوسـعید، از    آنها را ش

آمده استفاده نمود تا آرزوي دیرین خاندان خـود را کـه عبـارت از تسـخیر و     وجودبههرج و مرج 
آن ایالت و تبریز را تصـرف نمـود و   .م1355جامه عمل پوشاند. او در سال ،تصرف آذربایجان بود

بـه اشرف چوپانی را گرفت و به قتل رساند. سپس پسـر خـودش بـردي بیـگ را     اشپادشاه محلی
در تبریز باقی گذاشت. بعد از مدتی بردي بیگ نیز بـا مـرگ پـدرش در سـال     السلطنهبیناعنوان
را زرینجالیر به آنجا آمدند و سربازهاي اردوي ، آلبه قبچاق بازگشت و پس از رفتن اوق.1358

)1387:181یزدي،نیالدشرف/295- 1380:296(حافظ ابرو،رون راندند.از آذربایجان بی



1392، بهار 54، ش 14، س تاریخ روابط خارجیفصلنامۀ10

مذهب و نقش آن در ایجاد تنش  
کردند پیروي نمیاي که مدعی جهان شمولی باشد،ین شناخته شدهمغوالن از دین و آئ

سـرزمین و آئـین   در پـی مقتضـیات شـرایط   خاصی نسبت به هیچ مذهبی نداشـتند. و تعصب
ی شـدند. دسـت برداشـتن    پیرو یکی از ادیان رایـج جهـان  ،کردندنان حکومت میمردمی که بر آ

ین شمنی و فاصله گرفتن از یاساي چنگیزي که در آن بر اتحاد و اتفاق تأکید شده مغوالن از آئ
انسـجام و  نـابودي یکـی از عوامـل مهـم    ش مغوالن به ادیان گوناگون به نوبـه خـود  بود و گرای

اسـالم دیـن   آنکـه  . بـا  اخالف چنگیزخـان گردیـد  میان ل و اختالف یکپارچگی امپراطوري مغو
دین اسالم بسیار سـریع  ،هاجوجی نبود، اما برخالف سایر الوساکثریت افراد تحت فرمان الوس 

بـاتو  کـه  در میان حاکمان و شاهزادگان این الوس نفوذ پیدا کرد. مورخان مسلمان سعی دارنـد 
(جـوینی، به اسالم و خوش رفتار با مسـلمانان نشـان دهنـد.   را متمایلزرینگذار اردوي بنیان

برخی معتقدند باتو در خفا مسلمان شده بود، اما بنا بر مصـلحت و در  تا جایی که ) 1385:309
حتی باالتر از این سعی دارنـد  )1363:176جانی،(جوز،دادینمظاهر مسلمانی خویش را نشان 
، (همـان مسلمانان و مخالف قتل عام آنها نشان دهند.دوستدار،جوجی را برخالف سایر برادران

در مـورد نحـوه مسـلمان شـدن او     و ) برکه فرزند جوجی اولین حاکم مسلمان مغولی بـود 150
است که جـوجی فرزنـد خـود را از ابتـداي     معتقدجوزجانی اگرچه ؛وجود داردگوناگونی نظرات 

، (همانرسم و رسوم مسلمانان پرورش یابد،تولد به مسلمانان داده تا شیر مسلمانان بنوشد و به
از شرکت برکه در قوریلتـاي تعیـین   پیش که مسلمانی او اعتقاد دارند ) اما بیشتر مورخان 150

/1413:191ي رخ داده اسـت. (ذهبـی،  زبـاخر نیالدفیسبه دست شیخ منگو به قاآنی و در بخارا 
ارتباط با سیاست خـارجی او  ن وي را بیمسلمان شدپژوهشگران، ) برخی از 1408:761ابن خلدون،

نقـش بـارزي در سیاسـت    ،برکـه در آینـده  اگر چـه اسـالم آوردن   ) 1368:650(گروسه،. دانندینم
ه حکومت و در زمانی که شانس فراوانـی از رسیدن بکرد، اما با توجه به اینکه او پیشءخارجی او ایفا

با این گفته موافق بود.تواننمی،بودود، مسلمان شدهبراي به حکومت رسیدن او متصور نب
هایی خارج از قـدرت ایلخانـان ماننـد    مورخانی که در حوزهویژهبهمورخان مسلمان، برخی از 
تمایـل دارنـد کـه علـت اصـلی درگیـري       با تکیه بـر تعلقـات مـذهبی خـود    ،کردندمصر زندگی می

کـافر و  ،الکو را ظـالم وکه هآنان در حالیالکوخان و برکه را ناشی از اختالفات مذهبی آنها بدانند. وه
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کنند، برعکس برکه را ) معرفی می1419:116الغزي،/1407:248قاتل خلیفه مسلمانان (ابن کثیر،
الکوخـان و برکـه را ناشـی از    ودانند. این مورخان علت اصـلی درگیـري ه  مسلمان معتقد و عادل می

و بـه  هوالکوخـان دي از مسـلمانان توسـط   کشته شدن مستعصم آخرین خلیفه عباسی و تعـداد زیـا  
ــی  ــا م ــواهی آنه ــد.خونخ ــی،دانن ــردي، /1413:191(ذهب ــري ب ــن تغ ــزي،/222:ق1388اب الغ

ي بـا آخـرین   اي رابطه دوستانهزالدین باخربه توصیه سیف،از مسلمان شدنپس) برکه 1419:116
) زمـانی  1408:763. (ابـن خلـدون،  و تبادل سفیر برقرار بودبین آنها مراودهوخلیفه عباسی داشت

دوسـتی  ،الکو براي حمله به حکومت و سرزمین خلیفه مسـلمانان آگـاهی یافـت   وکه برکه از نقشه ه
الکـو بـه بغـداد شـود.     وخواست تا مانع حمله هويخویش با خلیفه را به برادرش باتو یادآور شد و از 

سـال دیگـر کـه بـاتو     2والکو تا هار بازداشت. اد و او را از این کالکو فرستوباتو نیز سفیري به سوي ه
الکو بـه ایـن   واز مرگ باتو و در زمان حکومت برکه، هاین امر فرمانبرداري کرد. اما پساز درگذشت،

1408:763. (ابـن خلـدون،  شدخانهوالکواین خود یکی از دالیل نارضایتی برکه از امر اقدام کرد،
اکثر سـربازان  .ق660الکو در ونکه در آغاز جنگ بین برکه و هتوجه به ای) با1908:418الرمزي،/

امـر  نگیزي قتل خلیفـه مسـلمانان نـه یـک گنـاه کـه      برکه کافر بودند و در نگاه آنان و در یاساي چ
(رمـزي، را علت اصلی شروع جنگ بین دو گروه دانسـت. الکو وتوان این اقدام هبود، نمیايپسندیده

1908:418 -417 (
که در حالی ادامه یافتنیزپس از مرگ برکه زرینو جنگ بین ایلخانان و اردوي اختالف 

نیزاین جنگ و دشمنی با مسلمان شدن ایلخانانجانشینان بالفصل او مسلمان نبودند. همچنین
به اوج خـود  ،بلکه در زمان محمد ازبک و ابوسعید که هر دو مسلمان بودند،نه تنها متوقف نشد

عصب بود.اقدامات برکه گاهی برخالف رفتار یک مسلمان معتقد و متبر آن، برخیافزونرسید. 
کو بسیاري از بازرگانان الواو به تالفی کشته شدن بازرگانان دشت قبچاق توسط هاز جمله اینکه 

) همچنـین او بـه   1383:36(وصـاف الحضـره،  به قتل رساند.که اکثراً مسلمان بودند،راایرانی
صورت لـزوم در  بود تا دراعزام کردهرا نیز 1قامانی،الکو فرستاده بودوی که نزد ههمراه سفیران

اي از نشانهاین خود )؛1375:902(میرخواند،الکو به جاودگري متوسل شود.ول اقدامات هبمقا

جادوگر شمنی.1
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توان اختالفات مذهبی دو نمیفوقتوجه به دالیل نزد برکه است. باآئین شمنیبقایاي باورهاي
برکه براي که دانست و باید اظهار داشت ینرا عامل اصلی اختالف و درگیري بین طرفحکومت 

به اتحاد با ممالیک مصر و جلب همکاري آنان در جنگ با ایلخانان و همراهی مسلمانان ایرانی و 
رنگ و الکووخواست به جنگ خود با همسلمانان ساکن مناطق قفقاز و آذربایجان عمداً میویژه

برکه و جانشـینان او بـا اعـالن جنـگ و     نباید فراموش شود که با وجود این،بدهد. یصبغه دین
یکی از دالیل شکسـت و عـدم   خدمت بزرگی را به جهان اسالم کردند، زیرا،دشمنی با ایلخانان

الجالوت همین دردسرهایی بود الکو و جانشینانش در فتح مصر و جبران شکست عینوتوانایی ه
.ناشی می شدایلخاناندر مرزهاي شمالی در قبالزرینت اردوي خاناکه از سیاست

و ایلخانانزرینممالیک مصر و نقش آنها در ایجاد تنش میان اردوي 
و عوامل مهـم روابـط صـمیمانه و دوسـتانه     هازهیانگدشمنی مشترك با ایلخانان یکی از 

داشـتن منـافع   توانسـت بـا  مـی این همکـاري نزدیـک  با ممالیک مصر بود. زرینخانات اردوي 
الکـو و  وباشد. برکه که از قدرت و فتوحـات وسـیع ه  خواهزیادهبه ضرر ایلخانانمشترك فراوان

با شنیدن خبـر شکسـت سـپاهیان    ،اشغال قفقاز و آذربایجان ناخرسند بودبه ویژهسربازانش و 
،کنـد. در ایـن میـان   اي با مصـریان برقـرار  روابط دوستانهکه الجالوت سعی کرد والکو در عینه

.ق661اشتراکات مذهبی و مسلمان بودن برکه به تقویت این روابط کمک شایانی کـرد. در سـال   
الکو برومسلمانی خویش و اقداماتی که هنزد ملک ظاهر بیبرس با بیانبرکه با فرستادن رسوالنی 

) 1407:238(ابن کثیـر، .ایلخانان شدعلیهخواستار دوستی و اتحاد ،ضد مسلمانان انجام داده بود
به برکه با یادآوري جنگ پیامبر(ص) با خویشاوندان قـریش خـود و اینکـه    ظاهر در نامه خودملک

در بغـداد  جاثلیق کافر را در مـوطن خلیفـه مسـلمانان   ،الکوومسیحی است و ههوالکوخانهمسر 
در ایران به پیـامبر  دخواست در دشمنی و جنگ با عموزادگان ایلخانی خوساکن کرده است، از او

ازدواج دختر برکه با بیبرس که حاصـل آن  ،) در این میان1908:431(رمزي،نماید.ءاسالم اقتدا
موجب تقویـت ایـن روابـط    )1957:640(مقریزي،،محمد جانشین بیبرس بودسعیدتولد الملک

اد فراوانـی راهـی   مرکزي براي مغوالن دشت قبچاق شد که به تعـد ،از این زمان به بعدمصر شد و 
بـدرفتاري  ،ایـن بـر افزون) 1375:826(بیانی،مهم را تشکیل دادند.یآن سرزمین شدند و اقلیت
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فرار آنها به مصـر و  موجب،با سربازان اعزامی از الوس جوجی براي شرکت در فتوحاتهوالکوخان
لخانـان تقویـت   نیروهـاي مصـري را در  مقابـل ای   به نیروهاي بیبرس شد و آنـان شانملحق شدن

) 1908:429(الرمزي،کردند.
از شـد. نصیب بیبـرس مـی  طرفه دوو ایلخانان سود زرینهاي میان اردوي کشمکشدر

اي بـراي  ، منابع تـازه بودندزرینتوانست از میان ترکان قبچاق که از اتباع اردوي میوي طرفی 
آنهـا  يدوپیشروي هرکه شد یها باعث معساکر خود فراهم آورد و از طرف دیگر این کشمکش

آباقـا در  ) 1368:652(گروسه،متوقف گردد.الکو به طرف سوریه و مصروخاندان هبه ویژهو 
حمله سپاه ایلخانی به شام و پیشـروي در آنجـا را اختالفـات    در به بیبرس مانع اصلینامه خود

Amtai-periss.2004:235)(وجود میان مغوالن ذکر کرده است. م

. براي حکام اردوي زرین و ممالیک مصر داشتفراوانیاهمیت و منافع اد علیه ایلخانان اتح
ادامه همچنان ،مسلمان نبودندن جانشینان بالفصل برکه که اکثراًاین روابط در زمااز همین روي، 

به سراي رسـیدند و سـال   سفرایی از قاهره براي عرض تسلیت،. یک سال پس از مرگ برکهیافت
رسوالنی عازم مصر شدند و مبـادالت سـفیر و بازرگانـان بـین     ،خان جدید منگوتیمورطرفبعد از

دو سـفیر را بـه همـراه    .ق679) ملک قالوون در سال 1957:801(مقریزي،طرفین ادامه داشت.
منگو تیمور اعزام داشـت  به دربار زرینها و شاهزادگان اردوي هدایاي نفیسی براي پادشاه، خاتون

منگو به سراي رسیدند و هـدایاي خـویش را تقـدیم    ، تداو در زمان جانشینشاواز مرگپسکه 
:Howorth.1970کردند. ( دو ،ازبک کـه مسـلمان متعصـبی بـود    ) در زمان سلطنت محمد134

بـا فرسـتادن پیـاپی سـفیران و ازدواج یکـی از      ینو روابط طـرف داشتندايحسنهمناسباتکشور 
،) این موافقت و وصلت1908:521(الرمزي،تر شد.ناصر مستحکمبا ملکزرینشاهزادگان اردوي 

(گروسـه، ن رسـمی اسـالم ثابـت نمـود.    اجهتی خـان قبچـاق را بـا مـدافع    ت صمیمیت و یکنهای
بـود. در  ق.718حمله مشترك آنها به قلمرو ایلخـانی در سـال   ،) حاصل این مراودات1368:661

سپاهی مجهز از مصر و شام نیز به دیار بکـر تاخـت. هرچنـد    این سال ازبک به قفقاز حمله کرد و 
) امـا همـین   1383:65(سـمرقندي، نتواستند در این حمـالت موفـق شـوند،    و مصر زریناردوي 

خواهان صـلح بـا   ق.720سال ابوسعید با فرستادن نمایندگانی به قاهره درکه شد موجب له أمس
به قاهره فرستاد و ملک ناصر را به دلیل توقـف  سفراییق.722. حتی ازبک در سالممالیک شود
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صلح با ابوسعید را مسـلمانی او  سببناصر ك مورد انتقاد قرار داد. اما ملکهمکاري در حمله مشتر
)1957:533(مقریزي،دانست.

تأثیر معنـادار ممالیـک بـر    ،و ممالیکزرینشمار جنگ ایلخانان با اردوي نگاهی به سال
هاي برخورد میان ایلخانان با این دو حکومـت بـه   . تفاوت سالکندآشکار میمناسبات آن دو را 

دو جبهـه  ه ایلخانـان از رویـارویی همزمـان در   کـ دهـد یمنشان ق.718جز یک مورد در سال 
) 1390:61(عباسی، کردند.خودداري می

نقش عوامل اقتصادي و بازرگانی
بـراي  کـه کردنـد و همـواره تـالش مـی   بازرگـانی داشـتند  امور اي به مغوالن توجه ویژه

قایل شوند. آنها معتقد بودند که تجارت مانند خون در پیکـر کشـور   فراوانیبازرگانان تسهیالت 
کـه  یحـال درزریـن دو حکومـت ایلخـانی و اردوي   )1361:154(ساندرز،اهمیت حیاتی دارد.

کـود بازرگـانی   عیف و ردر جهت تضـ ،کردند بر گسترش تجارت در کشور خود بیفزایندسعی می
داشتند تا با کاهش توان اقتصادي مانع از افزایش قدرت سیاسـی دشـمن   کشور رقیب گام برمی

موقعیـت  چـین بـه دلیـل    وایـران  در مقایسـه بـا  زریـن هـاي اردوي  قلمرو خـان گردند.خود 
دار جغرافیایی و آب و هوایی از تنوع محصوالت تجاري و مسیر قابل کشـتیرانی کمتـري برخـور   

کننـد.  فـراهم شرایط مناسبی را براي بازرگانان که کردند ، همواره تالش میبه همین دلیلبود.
عمده غرب به شرق و در کنـار رودي  راههايکه بر سر یکی از زرینشهر سراي پایتخت اردوي 

بازرگانی و ترانزیتی بسیاري یافت و چنان شد کـه  ت سیاسی،به تدریج اهمی،بزرگ قرار داشت
بایست در ایـن شـهر رحـل اقامـت افکنـد.     می،گردیداي که از غرب راهی مغولستان میهر بیگانه

کـه از نقـاط   راکاالهـایی ،بـراي تشـویق بازرگانـان   زریـن ) زمامداران اردوي 1375:812(بیانی،
بـاالتر از قیمـت اصـلی    وقیمـت بسـیار خـوب   بـا رسید، مختلف جهت عرضه به این سرزمین می

هـا رابطـه گسـترده بازرگـانی     بـا جنـوایی  ه ویژه) برکه ب1385:222کردند. (جوینی،میخریداري 
فنالنـدي را  يهاپارچهپرداختند و ایجاد کرده بود و بازرگانان جنوایی در شهر سراي به فعالیت می

کشتی از راه قسـطنطنیه  رساندند. همچنین بردگان را از آنجا بادر بازارهاي این شهر به فروش می
نیـز بـه شـهرهاي اروپـاي بـاختري      هاي قیمتی و غالت قبچـاق را بردند و انواع پوستبه مصر می
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گسترده تجـاري بـا مصـر    مناسباتزریناردوي ه) در این دور1361:154(ساندرز،فرستادند.می
ر آنهـا بـه مصـر    وترین مراکز خرید و فروش برده و صـد داشت و دو شهر کافا و کریمه یکی از مهم

:Howorth.1970(د.بودن اما به دلیل کنترل ایلخانان بر ایران، عراق، ارمنسـتان و قسـمت   )132
بـه آسـانی   سیاسـی میـان مصـر و قلمـرو اردوي زریـن     اقتصـادي و  مناسباتاعظم آناتولی ایجاد 

همـواره سـعی  ،) ایلخانان که به ایـن مشـکل واقـف بودنـد    1371:189(مورگان،پذیر نبود.امکان
بازرگانـان  رسـیدن  آباقا تالش کرد تا از شوند. در این زمینه،انع از ایجاد روابط این دوداشتند تا م

جلـوگیري  ،داشتنداز طریق قلمرو ایلخانی زرینکه قصد رفتن به اردوي رامصري و سایر تاجرانی
کند. اما دو حکومت براي رفع این مشکل در پـی راه حـل برآمدنـد و از طریـق راه دریـایی کـه از       

) 189،همان(. این مشکل را حل کردند،و از کنترل ایلخانان خارج بودگذشتیمسطنطنیه ق
. بازرگانان ایرانی از دیرباز تجـارت وسـیعی بـا دشـت قبچـاق و آسـیاي میانـه داشـتند        

ناحیه شـمال غربـی ایـران و جنـوب غربـی اردوي      ،ترین مسیر تجارت بین دو حکومتمناسبت
رسـید.  مـی زریـن گذشت و بـه اردوي  از آذربایجان، اران و قفقاز مییعنی مسیري بود که زرین

تسـلط بـر ایـن منـاطق بـود و      ، یکی از علل اصلی درگیري بین این دو حکومـت چنانکه گذشت،
ـ نیز زرینسیاست خارجی اردوي  رو کـاروان راههـاي آوردن مراتـع غنـی و   دسـت  ه به شدت بر ب

ها میان دو حکومت در این مناطق توجه به اینکه درگیري) با174،. (همانتمرکز داشتآذربایجان
الکـو  و. هگذاشـت آن نواحی به جا میها تأثیرات منفی بر تجارت این درگیريپیوست،به وقوع می

که در تبریز مشـغول تجـارت   رازریناز بازگشت از نبرد با برکه دستور داد تا بازرگانان اردوي پس
آنها را به نفع خزانه ضبط نمایند. بعد از این اقـدام برکـه نیـز    ل فراوانبودند، به قتل رسانند و اموا

دستور داد تا بازرگانان ایرانی را به قتل رسانند و بدین طریق راه تجارت بسته شد. (وصاف الحضره،
دیگر بازرگانان بـه رفـت و آمـد    ري ) با بهبود روابط دو حکومت در زمان گیخاتوخان با1383:36

) در 37،(همانزد.ها و گوسفندها موج میها و اسبها و بردهابهان از کثرت ارنانکه ارختند، چپردا
به همین دلیل ارغـون بـا وي بـه    ،منگو غارت شدموال بازرگانان ایرانی توسط تداناق.687سال 

ا سفیرانی ر،زرینازبک پادشاه اردوي محمدق.712) در سال 1375:828جنگ پرداخت. (بیانی،
راههـاي زریـن هـاي متعلـق بـه اردوي    دهی سرزمینپستو فرستاد و از او خواست با بازینزد اولجا
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در حال پوسیدن در انبارهاي دو کشور مبادله ها و کاالهايبازرگانی بین دو طرف باز شود و پارچه
)1384:146و تاجران آزادانه رفت و آمد نمایند. (القاشانی،شوند

ایـن بـود کـه طبـق     زریندشمنی و اختالف بین حکومت ایلخانی و اردوي عللدیگر از 
قـاآن  رايرا ببخشیخودبایست از فتوحات و غنایموالکو میه،عادت و رسوم اوالد چنگیزخان

) و 1363:176وزجـانی، (جفرسـتاد مـی زرینبراي خاندان باتو در اردوي نیز را بخشیکبیر و 
خـودداري  زریـن اردوي والکو از فرستادن حصهچون باتو فوت کرد و برکه به سلطنت رسید، ه

) تقاضاي پرداخت 1407:234(ابن کثیر،منفی داد.پاسخکرد و به تقاضاي برکه در این زمینه 
او از اولجـایتو  ازبـک دوبـاره تکـرار شـد و     ها بعد توسط محمدعواید ایران به الوس جوجی سال

) 834: 1375(بیانی،خواهان پرداخت آن عواید شد.

ري و کشته شدن اتباع توسط دو طرفبدرفتا
لی که در منابع به عنـوان عامـل تشـدید درگیـري و تـنش بـین حکومـت        لیکی دیگر از ع

کـو و بـه   الوتوسـط ه زریناتباع اردوي قتلرفتاري و بد،شوداز آن یاد میزرینایلخانی و اردوي 
هوالکـو اینکـه  علیـرغم توسط برکه اسـت.  زرینعام اتباع و بازرگانان ایرانی در اردوي تبع آن قتل

برکـه خـان در سـال    ،از مرگ بـاتو قطـع کـرده بـود    الوس جوجی از عواید ایران را پسبهرهخان
ران مخالفـت  بـا خواسـته سـفی   خانهوالکوالکو فرستاد. وهنزدسفیرانی براي مطالبه آن ق.660
اوغـل، یکـی از   ) همچنـین توتـار  1407:235و آنها را زندانی و به قتل رسـانید. (ابـن کثیـر،   کرد 

برکه.الکو او را نزد برکه فرستادوه.الکو به جادوگري متهم شده بودوتوسط یاران هنزدیکان برکه
الکـو دسـتور   وه. کنـد قضـاوت  الکو بازگردانید تا در موردشود هاو را نزاطالع از این جرمازپس

الکو توقع عفـو و اغمـاض را داشـت و خـاطر     وکه برکه از هرا صادر کرد، در حالیقتل توتار اوغل
،از شـروع جنـگ  ) پـس 3996: / تـاریخ الفـی  1373:738(همـدانی، برکه از این امر مکـدر شـد.  

برکـه نیـز   ،آنرا بـه قتـل برسـانند و بـه تالفـی      زریـن دستور داد تا بازرگانان اردوي هوالکوخان
نوقـاي،  )1383:36(وصـاف الحضـره،  . بـه قتـل رسـاند   زریـن اردوي قلمروبازرگانان ایرانی را در

رفتـه و  زریـن از شیخ شریف تبریزي که براي جاسوسـی بـه اردوي   زرینفرمانده سپاهیان اردوي 
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و زهـاد و  الکو هنوز از سر خشم و غضـب اشـراف و اعیـان   و: آیا هکندمیسؤال،دستگیر شده بود
توان پـی بـرد کـه    از این پرسش می)1373:1047یا نه؟ (همدانی،کشدیمعباد و بازرگانان ما را 

تکـرار  زریـن الکـو بـود کـه همـواره از جانـب اردوي      ویکی از اتهامات هزرینکشتن اتباع اردوي 
شد.  می

بـود  زریـن دوي ریان ارگالکو با لشوبدرفتاري ه،آنچه بیشتر خشم برکه را برانگیخته بود
.جملـه تصـرف ایـران فرسـتاده شـده بودنـد      که به دستور قاآن براي حمله به مناطق غربی و از

بدرفتاري ایلخان با سپاهیان برکه به جایی رسید که رابطه این دو فرمانروا بسیار بحرانی ساخت 
ان شـدند. چنان احساس ناامنی کردند که نـاگزیر بـه مصـر گریـز    سپاهیان برکه آنسرانجام،تا 

) 1386:67(اشپولر،

گیرينتیجه
و ایلخانی کـه توسـط نوادگـان چنگیزخـان مغـول در ایـران و       زریندو حکومت اردوي 

مبنی بر حفظ اتحـاد و  دهاي چنگیزخان به بازماندگان خو، علیرغم توصیهروسیه تشکیل گردید
ش گرفتند. جنگ و درگیري که با یکدیگر را در پیاز همان ابتدا رفتار خصمانهپرهیز از دشمنی 

، نه تنها در میان جانشـینان  والکو و برکه آغاز شده بوداز زمان تأسیس حکومت ایلخانی میان ه
ومت ایلخانی  بـین ابوسـعید و محمـد   آنان متوقف نگردید که این دشمنی و جنگ در اواخر حک

ها با حمله و تصرف ایران از پایان حکومت ایلخانی نیز ادامه داشت و تنرسید و پسازبک به اوج 
معلـول عوامـل متعـددي    ،یافت. تنش و درگیري میان دو حکومتی خاتمهتوسط تیمور گورکان

رنگ کردن مسلمان بودن برکه و هاي مذهبی خویش با پرگرایشتکیه برمورخان عرب  با بود.
قتـل  ،بغـداد تصـرف  ،طرفین را ناشی از اختالفات دینیعلت اصلی درگیري،الکووهکفر و ظلم 

اذعان به این نکته کـه در  اما با .دانندمیالکو وعام مسلمانان و کشتن خلیفه مسلمانان توسط ه
هـاي مـذهبی را   انگیـزه تـوان ی، نممسلمان نبودندزرینریان اردوي بیشتر لشگفتح بغدادزمان

علت اصلی شروع اختالفات دانست.
،ا بایـد در جـاي دیگـري جسـتجو کـرد     رها و سپس تـدوام آن يعلت اصلی آغاز درگیر

در زریـن قدرتمند در ایـران مـانع از بسـط نفـوذ و قـدرت اردوي      یتأسیس حکومتالکو  با وه



1392، بهار 54، ش 14، س تاریخ روابط خارجیفصلنامۀ18

در ایـران و سـپس پیشـروي او بـه     ويهاي پی در پی ، به همین دلیل پیروزيشده بودمنطقه 
. فتح آذربایجـان و  دنبوزرینهاي اردوي سوي غرب و رسیدن به دریاي مدیترانه خوشایند خان

عامـل تـرین  تـرین و اصـلی  شد و مهـم ینآغاز درگیري طرفسببالکو وریان هقفقاز توسط لشگ
بـا اسـتناد بـه    کـه  زریناردوي يهاخاناختالف بر سر این مناطق بود. ،تنش بین دو حکومت

فیایی جغرادلیل موقعیتبه دانستند، میخودتقسیمات چنگیزخانی این مناطق را جزو حکومت 
هیچ یک،و همچنین اهمیتی که این مناطق در توسعه بازرگانی و تجارت داشتیشیالجسوقو 

توانست از این مناطق دست بردارد. از طرفین نمی
ایـد  مانند خودداري از فرستادن بهـره الـوس جـوجی از عو   هوالکوخانبرخی از اقدامات 

الوس جوجی برايدیگر و بخشین بزرگساله نزد خااز آن هرتصرف ایران که قرار بود بخشی
ویزي بـراي  ، همگی دستادر ایرانزریندیگر از اتباع اردوي يفرستاده شود، قتل سفیر و تعداد

قفقـاز و  رکشـی بـه ایـران بپـردازد و    شد تـا بـه جنـگ و لشگ   زرینبرکه، خان مسلمان اردوي 
من مشترك باعث ارتباط نزدیـک   دشوجود،آذربایجان را از دست ایلخانان درآورد. در این میان

هاي مختلـف  در دورهصر با فرستادن سفیران متعددک میک مصر شد. ممالیبا ممالزریناردوي 
.براي ادامه جنگ بـا ایلخانـان داشـتند   زریناردوي يهاخانه سعی در تحریک و تشویق رهموا

در تحکیم روابط طرفین مهمیدر ابتدا نقشدینی اشتراکات وجوهمسلمان بودن برکه و اگر چه 
در زمـان جانشـینان بالفصـل    دوسـتی دو کشـور   ،این اتحاداما با توجه به اهمیت ، کردایفاء می

ختالفـات بـر سـر    در ا.داشـت تـداوم ون گذشته همچ،برکه که تعدادي از آنها مسلمان نبودند
قوبیالي آن شد که موجب و رقیب قوبیالي برکه از اریق بوقا برادرجانشینی منگو قاآن، حمایت 

مسلمان شدن برکه و ضمن اینکه.دنکوالکو حمایت پس از رسیدن به مقام قاآنی از ادعاهاي ه
به تیرگی هر چه بیشتر رابطـه  ـ دشمن شماره یک مغوالن  ـارتباط نزدیک وي با ممالیک مصر

زریـن ردوي میـان ایلخانـان و ا  يهـا یـري گدردر اگر چه بود.منجر شدهو با قاآن بزرگ مغول ا
از یک هاي مکرر دو حکومتاما جنگ و دشمنی،پیروزي قطعی نصیب هیچ یک از طرفین نشد

سـوي از الجالوت شـد، ایلخانان در غرب و جبران شکست عینو پیشرفتموفقیتازمانعسوي
در اروپـا نباشـند و در   دبه فکر توسعه فتوحـات خـو  زرینهاي اردوي موجب شد که خاندیگر
یان شد.    ئنصیب مصریان و اروپازرینبهره اصلی از دشمنی میان ایلخانان و اردوي واقع
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