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  چکیده

  

با این  ی همسایه بود، مناسبات آنهاهاي مغولدیگر الوس ه قلمرو ایلخانان از دو سو بااز آنجا ک

به  الوس جغتاي ،در این میان فراوانی برخوردار است . اهمیت حاضر از دوره ها در تاریخالوس

دعـاوي توسـعه   بزرگ و همچنینان با دربار قاآن قرار گرفتن بر سر راه ارتباطی ایلخان دلیل

 يرویکرد این روابط به سبب آنکه شت.اتري با ایلخانان دشرق ایران، روابط گسترده طلبانه در

شکل  رامیان آنها روابط که یئها نهیزمو، مطالعه شرایط به خود گرفتستیزه آمیز و خصمانه 

و  دچار ضعف سیاسی شـد ،ی ویژهموقعیت جغرافیائ با وجودالوس جغتاي  ضرورت دارد.، داد

ایالت این الوس به دلیل ناتوانی در  ،ر پی آنت. دقرار گرف هاالوسمورد تعرّض دیگر  در نتیجه

کمبود مرتع و چراگاه براي احشام به تنگنا افتادند. موقعیت مناسـب   تأمین مایحتاج زندگی و

بـراق خـان    چشم در پیش مشکالت الوس از ن ایالت را به عنوان راه خروجخراسان، تصرف آ

جه شد و تا آخر عهد ااین تعرض با شکست مو ،آباقاخانش . اما با واکنساختر گجلوهی جغتائ

  د.آباقاخان تکرار نگردی

  

  يالوس جغتا،آباقاخان،، ایلخانانمناسبات: واژگان کلیدي
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  مقدمه  

بـین   يهـا  نیسـرزم از  نـواحی وسـیعی  ،در زمان چنگیـز خـان  فتوحات مغوالن

وي طبـق رسـوم سـنتی مغـول در      د.رق اروپا را در اختیار آنها قرار داشا نوس آرام تاقیا

 اش چهارگانـه و بـین فرزنـدان    درآورد یئهـا الـو س به شـکل  ا ر زمان حیات، این قلمرو

 ،ی در شرق تا رود جیحون در غـرب ئاراضی بین کوههاي آلتا ،در این میان. تقسیم نمود

ـ (ائیان در ترکستان یعنی همه ایاالت متصرفی قراختا و هفـت آب   )،یعم از شرقی و غرب

به عنـوان یـک الـوس طبقـه بنـدي      زمان فتح شده بودند ءالنهر که تا آناشهرهاي ماور

در عهد پدر امیر یاسا و مأمور نظـارت بـر   ه جغتاي داده شد ک به دومین پسر اوو گردید 

) 541: 1339فضل اهللا،  نیدالدیرش/ 246: 1363،ايبانکاره(ش.اجراي قوانین مغولی بود

  )1375:226، جوینید. (ناس در منطقه هفت آب بودر آن زمان، شهر قُو مرکز این قلمر

فـتح کامـل ایـران و     ین خـان بـزرگ مغـول   چهارم ، ی منگوقاآندر عهد فرمانروائ

و برادر خـود هوالکـ   ،براي اجراي آن ار گرفت و اوبنا به دالیلی مورد توجه قر نیالنهر نیب

ها دستور داد تا با دادن سپاه وي را یاري رسانند. هوالکـو در  فرستاد و به دیگر اولوسرا

تا شام و کنار دریاي مدیترانـه  و  کند را فتح نیالنهر نیباین اردوکشی موفق شد ایران و 

م دسـتور  او با تصرف این مناطق حاکم بالمنازع ایـران گردیـد و بـه رغـ    وي نماید. پیشر

پس از انجام فتوحات، شرایط حکومت مغول به گونه اي  بازگشت ويمنگوقاآن منوط به 

 نیدالدیرشـ (د.رقم خورد که او توانست حکومتی بـا نـام ایلخانـان در ایـران بوجـود آور     

در اردوي مرکزي مغول اتفاق  ) حوادثی که پس از مرگ منگو قاآن1339:687اله،فضل

گذاري سلسـله ایلخـانی    دایران و بنیا و درنحوي باعث توقف و ماندگاري هوالک افتاد، به

ر این نواحی را براي وي صـادر کـرد و   یرلیغ حکومت بن قاآن بعدي، قوبیالي قاآ. گردید

بـدین ترتیـب    )623:همـان (د.بین جیحون تا مدیترانه را تحت فرمان او قرار دا مناطق

الت الـوس  با توجـه بـه نفـوذ و مـداخ    اما . پنجمین حکومت یا الوس مغولی ایجاد گردید

حکومت ایلخانی در ایران با داعیـه حکومـت بـر    ل در امور خراسان و اینکه تشکیجغتاي 

بدیهی ،قرار داشت آنها در تعارض کامل با دعاوي دیترانهاراضی بین سند و جیحون تا م

  .  دواز سوي جغتائیان به رسمیت شناخته نش قضیهن ایبود که 

مناسبات الوس جغتـاي بـا   يسنگ بنای، با تشکیل حکومت ایلخان اما از آنجا که

 ،آنهـا در نخسـتین مراحـل    کالبـد شـکافی و بازکـاوي مناسـبات     ،گذاشته شـد  ایلخانان
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از اهمیت شایان  مؤثر بر آن در همان مراحل آغازینو عوامل  سباتچگونگی آغاز این منا

 سیاسـت خـارجی و داخلـی حکومـت    ز به فهم بهتري ا تواندیمجهی برخوردار است و تو

ـ   ،نظر به همین مسأله د.یاري رسانایلخانی  دو ضـمن تبیـین مناسـبات ایـن    ه ایـن مقال

  :است که ها پرسشیافتن پاسخی روشن به این در پی حکومت

  شرایطی شکل گرفت؟ در چهن الوس جغتاي با ایلخانامناسبات -1

  به خود گرفت؟ ي ستیزه گرایانه و خصمانهرویکرد ،چرا این مناسبات -2

 صـورت گرفتـه  ن اب تاریخ ایلخانای در بو مفصل ن تحقیقات متعددگر چه تا کنوا

اسـت و   تـاریخ ایلخانـان بـوده    تـر یکلـ ئل معطوف به مسات تحقیقا این اما بیشتر ،است

-1372:75شپولر،(اد.ان نمودهمطرح اختصارو بهنین بحث جزئی را ذیل مسائل کلی چ

-192: 1379خیرانــدیش، /546-547: 1368،گروســه335-1371:338بویــل، / 73

مورد عوامل مؤثر بـر مناسـبات ایلخانـان و     اخیر دو مقاله مستقل در يها سالدر  )191

این ر عوامل مؤثر ب فارغ از دوره زمانی، اند دهیکوشمؤلفین که است نوشته شدهجغتائیان

ــا  ــا آخــر عهــد ایلخان ــ  نروابــط را ت ــه صــورت کلــی دســته بنــدي نماین  -باســی(عد.ب

از ت که پژوهش مشـترك مـؤلفین اسـ   ا همقاله در یکی از این)81-105: 1389دهنوي،

که ضمن هموار نمودن اختالفات داخلی آن الوس اساسی از جمله ل برخی عوام توجه به

آن را به دنبـال داشـت و   ضعف سیاسی هاي مغولی، راه براي مداخله خوانین دیگر الوس

و تأثیر آن بر این مناسبات ياورزمحصوالت کش،اقتصاد شهري ،همچنین مسأله تجارت

مشترك دیگـري بـه شـرح و تبیـین مناسـبات میـان الـوس        ه در مقال غفلت شده است.

ـ  پرداختهدر عهد سلطان الجایتو  نجغتاي با ایلخانا . امـا بـا   )92-73: 1390،همـان د (ان

 ،سـت بوده ان هوالگو و در عهد آباقاخا دوره توجه به آنکه سرآغاز این مناسبات در اواخر

به آغاز ه ک یئها نهیزمو ط به ویژه شرای مناسبات میان آنها در این دوره بازکاوي و تبیین

  .پیدا می کنداین مناسبات کمک کرد، ضرورت 

    

  شکل گیري مناسبات  يهازمینه

بـه  ل حـداق ل حکومـت مغـو  ، ایلخانان در ایـران تشکیل و استقرار دولت ز اپیش 

خـان  ت بـا نظـار   هـاي مغـول   و همه الوسحفظ کرد یکپارچگی خود را يصورت ظاهر

این استقرار دولت ایلخانی در ایران،  تکوین با اما مقارن د.کردنیماحساس یگانگی  بزرگ

ی کـه همسـایه   یاز آنجا د.پیش آم یمنازعات هاي مغولو بین الوسیگانگی مخدوش شد
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ه در ایـن زمـان  ن الوس جوچی بود کـ شرقی ایلخانان، الوس جغتاي و همسایه شمالی آ

ایلخانـان واکـنش    ، در مقابل دولت نوپايبودآنها سپري شده  قریب به دو دهه از تکوین

به تا آنجا که  ت.ستیزه آمیز میان آن دو شکل گرفت و تداوم یاف اسباتینو م نشان دادند

دالیل درونی در قلمرو الوس جغتاي بود عوامل و  ،ها بحث مربوط است برخی زمینهاین 

 ت.ساخیمآمیزـ ناگزیر  آن هم از نوع ستیزهـ  نبا ایلخاناا را به برقراري مناسبات آنهکه 

اجتمـاعی خـاص در قلمـرو الـوس      برخی شرایط سیاسی و در این زمان، به عبارت دیگر

  ت.داشیما دولت نوپاي ایلخانی وا ازعه بکه آنها را به من وجود داشت جغتاي

  

  ضعف سیاسی الوس جغتاي)فال

بـه   ،بردیمرنج  شدیدي از ضعف سیاسیالوس جغتاي  تشکیل ایلخانان،اب مقارن

این امر خود معلول عوامـل  لی دانست. حکومت مغو نیتر ناتوانآن را  توانمی اي کهگونه

همه آنها ضعف  برآیندو  مختلف تأثیر گذار ي داشت يها شکلچندي بود که هر یک به 

  د.بوسیاسی این الوس 

ی تـا اطـراف   لتـائ کوههاي آکه از دامنه غربی الوس جغتاي قلمروحدود بهه توج

و هفـت آب   ،)اعـم از شـرقی و غربـی   امتداد داشت و همـه نـواحی ترکسـتان (   ن جیحو

چـرا کـه   د. کنـ یمنمایان ، موقعیت استراتژیک این الوس راگرفتیمرا در بر  ماوراءالنهر

نیـز  و جنـوب  ب رف غرو از ط شرق همسایه چین و مغولستان بوداز طرف  جغتاي الوس

 يهـا  بخشاتصال وس حلقهاین ال ترتیببود. بدین الوس جوچی و قلمرو ایلخانان مجاور

رگ مغول در قراقـروم و لـزوم پیونـد متقابـل     شرقی و غربی مغول بود و استقرار خان بز

اي جایگاه ویـژه  به این سرزمین الوس جوچی و قلمرو ایلخانیغرب یعنی  قاآن با مغوالن

ه ی و اطـراف دریاچـ  کوههـاي آلتـائ  هاي غربی وجود مراتع سرشار در دامنه. بود بخشیده

یسر راه ارتباط زندگی ایلی مغول، همچنین قرار گرفتن بر با و تناسب کامل آن بالخاش

. دیبخشـ یمقعیت این الوس اهمیتی مضاعف وقلمرو به م پایتخت مغول با صفحات غربی

 .رفـت یمبه شمار وري مغول مپراطا يها بخشنیتر هدیبرگزاز به گونه اي که این ناحیه 

نسبت به محیط ا رکز رنسبت به دیگر شهرهاي مغول حکم مغ المالی"که: وصاف توصیف

: 1338(وصـاف، ت.یش از هر چیز گویاي اهمیت استراتژیک این الوس اسـ ب،"دایره دارد

 ت.اثـر گذاشـ  ریق معکوس بر سرنوشت الوس ی به دو طیاین موقعیت خوب جغرافیا)12

 .منجـر شـد  در عین حال که موجب اهمیت استراتژیک آن بود، به ضعف سیاسی آن نیز 
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بر عکـس الـوس    و کردیمبه خود جلب  هاي مغول راو الوسچرا که توجه همه خوانین

و همـه چیـز قلمروشـان بـه      نـد بود جوچی و قلمرو ایلخانان که در حاشیه قـرار گرفتـه  

وري مختلـف امپراطـ   يهـا  بخـش ارتباطی  اهبه عبور شاهربا توجه خودشان تعلق داشت، 

اختصاصی به فرزنـدان جغتـاي خـارج     تملکو از  عمومیت داد راین الوس، آن امغول از 

و منابع مـادي و معنـوي آن بـه    بودریان در مسیر عبور همه لشگ ،این الوسلذا ساخت. 

ها رکشیگزاف لشگ ها متحمل هزینه هايلق داشت و بیش از دیگر الوسهمه مغوالن تع

غلبـه بـر    رقیب بـراي  يها قدرته جلب توجبا  موقعیت استراتژیکاین ن یچنهمشد. می

بـر سرنوشـت آن   هر چه بیشتر میان اعضاي این الوسپراکندگی و در نتیجهمنطقه ن ای

  .اثر گذار بود

از کـه بالفاصـله پـس    بود  س جغتاي وجود اختالفات داخلیالو دیگر مشکالتاز

در زمـان حیـات و بـا موافقـت     جغتـاي  دان دچار شد. ب 1.ق638ي در سال مرگ جغتا

بـه   وقراهوالکـ  پس از وي وبه جانشینی خود منصوب کردو را خود قراهوالک تاي، نوهاوگ

 گیـوك مـا  ا)228ــ  1375:230جـوینی،  د. (عنوان خانِ اولوس جغتاي شـناخته شـ  

. تبه جاي وي گماشـ  خود رات دوسیسو منگو، پسر جغتاي و و یکرد عزل را و قراهوالک

خوار و همواره مست بـود و تـوان رسـیدگی بـه امـور      بشرا به گفته مورخان، ییسو منگو

-1375:229وینی،(جـ د.کریمادارهتوقاشیهمسرش الوس رااداري قلمرو را نداشت و

پـس از سـرکوبی مخالفـان    ) منگوقـاآن 540-544: 1339،فضل اهللا رشیدالدین/210

بـه  و قراهوالکـ اما  ،کرد نیبه حکومت آن الوس تعیرا و قراهوالکباري دیگر،خودی جغتائ

بـا   خردسـال وي شـاه، فرزنـد   مبـارك  به را اولوس جغتاي و قاآن ادارهت درگذشزودي 

ت.سال بعد این سمت را بر عهده داش 10د که تا حدود کرواگذار نیابت مادرش اورقینه 

ریاسـت دراز مـدت ایـن دو بـانو ـ در      )1339:544رشیدالدین،/ 1375:230جوینی،(

بر جامعه ایلیاتی الوس جغتاي که اساس آن بر قدرت و شمشیر اسـتوار   حدود دو دهه ـ 

منتهـی  نظامی آن  -بود، به پراکندگی نیروي نظامی این الوس و در نتیجه ضعف سیاسی

                                               
ق. و هفت ماه قبل از مرگ  638درباره زمان مرگ جغتاي اتفاق نظر نیست. رشیدالدین فضل اهللا به صراحت مرگ وي را . 1

ق. ثبت  639جمادي االخر 5تاي قاآن را در ) جوینی نیز مرگ اوگ1/544:ج1339اهللا،(رشیدالدین فضلداند.اوگتاي قاآن می

ق. دانست. 638کرده است که با توجه به مرگ جغتاي در هفت ماه قبل از اوگتاي ، مرگ او را باید همان ذي القعده 

:1380(میرخواند،ق. دانسته است 640) اما میرخواند وفات جغتاي را بعد از مرگ اوگتاي و به سال 1/158:ج1375(جوینی،

  barthold,1956: 118)(نک:  داند.م. می1244ـ1245ق./  642جمال قرشی نیز این تاریخ را در ).8/3903ج
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بر دامنـه ایـن   و کرد  ها در امور داخلی آن الوس بازراه را براي مداخله دیگر الوسو شد 

  ضعف سیاسی افزود. 

الوس جغتاي نیز ،با مرگ منگو قاآن و آغاز رقابت میان قوبیالي قاآن و اریق بوکا

 طرفداري کرد اریق بوکا فرمانرواي اولوس جغتاي از ،اورقینهآن دو گردید.  صحنه رقابت

خانان ایران به شـمار  پل ارتباطی بین مغولستان و چین با ایل،و از آنجا که قلمرو جغتاي

 د.قـوبیالي قـاآن باشـ   و ایلخانـان   ي قطع ارتباط بینابه معنت توانسیم، این امر آمدیم

صـاف، (وو و ایلخانان برایش اهمیت حیاتی داشـت ککه حفظ ارتباط با هوالنیزيقوبیال

 ،لذا براي ایجاد آشـوب بـه نفـع خـود     د.این قضیه را تحمل کن توانستینم،)66: 1338

،اهللافضـل  رشیدالدینت. (را به اولوس جغتاي گسیل داش جغتاي نوه ويشقه پسر بوریاب

قـوبیالي قـاآن بـر ضـد     و و ککه از اتحاد هوال از آن طرف اریق بوکا )536ـ 544: 1339

تـاي، از ارتبـاط آن دو جلـوگیري    در اتحاد با الوس جغد کریمنیز تالش  دیترسیمخود 

در مقابلـه بـا    ؛خـود جلـوگیري کـرد    ابیشـقه بـه هـدف    یابیاز دستضمن آنکهلذا . دکن

 شـیدالدین (رد.جغتـاي را بـه آن الـوس روانـه کـر      پسر بایدار و نـوه  الغوقاآن،  قوبیالي

  )1339:622، اهللافضل

بـه عنـوان خـانِ اولـوس جغتـاي       و و اورقینهپسر قراهوالک مبارکشاه ،الغوپس از 

545ــ 546:(هماند.ش جغتاي بود که مسلماننوادگان  نفر ازمعرفی گردید و او اولین 

ن قـاآ سوي بار، یک خانِ مغولی بدون معرّفی از  بدین سان براي نخستین) 536ـ539و

اقدام و عالوه بر آنکه د بر تخت نشست. این امر به معنی مخالفت با سیادت عالیه قاآن بو

حائـل میـان قـاآن و     به عنوان یک توانستیمد،هاي مغول بوالوسنامناسبی براي دیگر 

ويِ بزرگ براق، پسر عما لذ ،ساکت بنشیندتوانستینمند. قوبیالي قاآنایلخانان عمل ک

زادگان جغتاي را به ترکستان فرستاد و در عـین حـال بـه او    مبارکشاه یکی دیگر از شاه

 ،ضمن مشارکت با مبارکشاه عالوه بر ضـبط الـوس جغتـاي از مخالفـان    ا تد مأموریت دا

 ،بـراق  )536ــ 539: همـان د. (ي الوس اوگتاي و قایدو خان را نیـز متوقـف سـاز   پیشرو

 ءهاي مغولی استیالج بر دستهتدریه بیرلیغی را که از قوبیالي گرفته بود، پنهان داشت و 

د. جانشـین او شـ  و  کنـار زد مبارکشـاه را   ،و اورقینـه  الغـو خزانه و ضمن تصاحب یافت

از وي امـا   ،فرمان قاآن به مقابله بـا قایـدو شـتافت    پس از آن طبق )537ـ546:همان(

همچنـان  آن الـوس  یحل مشکالت، ضعف سیاسـ  دراش ناتوانی و در پی شکست خورد

  تداوم یافت. 
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قلمـرو مغـوالن    و نواحی مختلف بر دیگردیمگیز بیشترصله از زمان چناهر چه ف

 باخـت یمچنگیزي رنگ  مغولی و یاسايقوانین  از قاد و تبعیت محض، اعتشدیمافزوده 

 اختالف نظر بینبار،نخستین  رخ می داد . ز خان اختالفیگو در نتیجه بین نوادگان چن

اتحاد قلمـرو و  ه در اواخر دوران قاآنی گیوك بود ک گیوك قاآن و باتو خان الوس جوچی

ر از مرگ گیوك قـاآن د  پس این قضیهپیامدهاي به خطر انداخت، اما را حکومت مغولی 

بـا  ق. 647کـه در قوریلتـاي    چنـان . )562ــ 571: هماند. (نمایان گردیق.  646سال 

و بـه خانـدان تولـوي     شد منصب قاآنی از خاندان اوگتاي منتزع ،خان حمایت و نظر باتو

فضـل   شـیدالدین (رمواجـه شـد   با اعتراض شدید نوادگان اوگتاي این امرد.منتقل گردی

فرزنـدان جغتـاي از جملـه ییسـو     و ) 206-1375:207جوینی، /583-584: 1339، اهللا

سـال بعـد   لذا جشن تاجگذاري قاآن جدید، تـا دو  . ها برخاستندمنگو نیز به حمایت از آن

در  و ی در قراقـروم تشـکیل شـد   ه قوریلتائبود ک .م1251ق. / 649انجام نشد و فقط در 

ه حامیان خـود  جشن گرفتند. نوادگان اوکتاي هم به همرا آن، انتصاب منگوقاآن را رسماً

کاران شد و گناه ها کشفبه قوریلتاي آمدند. توطئه آنبه قصد برپایی شورش  مسلحانه و

-1375:47وینی، (جـ د.شـدن به نواحی دور دست تبعیـد   یا گردیدند و اعدام ودستگیر 

خـوانین الـوس جغتـاي نیـز بـه جـرم       ) 587-1339:588، فضـل اهللا  رشیدالدین /39

همسـرش   وچنانکـه ییسـو منگـو     د.تحت تعقیـب قـرار گرفتنـ    هواداري از توطئه گران،

:1339، فضل اهللا شیدالدیند. (رو در آنجا کشته شدن گردیدند به قراقروم احضار توقاشی

به طرف غرب روانه کرد تا ا ، سپاه عظیمی رمخالفانسرکوبی سپس در ادامه روند )591

ارتبـاطی   اياولوس جوچی حلقهو با نیروهاي  را تصرّف نماید شرقی الوس جغتاينواحی 

 ). این وضعیت نیز به 1339:592،فضل اهللا رشیدالدین /1375:53وینی، (جد.ایجاد کن

    .کمک کردضعف سیاسی الوس جغتاي 

دو برادرش بر سر جانشینی وي  م.1259ق. /657مرگ منگو قاآن در اوایل سال با 

م. بـراي نخسـتین بـار در تـاریخ     1260ق. /658سـال با یکدیگر برخاستند و در به رقابت

ادعاي قاآنی نمودند. سپاه مستقرّ در چین نسـبت بـه قـوبیالي    زمان نفر همدو  ،وريامپراط

ـ  کوچکتر دردر حالی که اریق بوکا، برادر اظهار وفاداري کردند،  .دقراقروم خود را قاآن خوان

تـا یاسـاي    داد بـه دیگـر خـوانین جـرأت و جسـارت      اقدام اریق بوکا )11: 1338وصاف،(

اوگتاي و  هايبه الوسه ژیه و، بنادیده بگیرند. این امرچنگیزي را با سرپیچی از خانِ بزرگ

 فرصـت داد تـا   را متحمـل شـده بودنـد،   فراوانـی  جغتاي که در زمان منگو قاآن صـدمات  

    .داشته باشند بیشترین بهره برداري را براي احیاي الوس از دست رفته خود
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که چنگیز خان در یاساي خود به این نکته ک دو نوه اوکتاي با تمسقای ،براینبنا 

از میان اوالد و  باشد رضیع در دایره احیاتا از نسل اوکتاي طفلی «تأکید کرده است که 

، خـود  1»باشد و والی بر توالی اوامر و نواهی او شاهی یتمستحق وراثت تاج و رأنبیرگان

مقابله  یو توانائاز آنجا که قاید) 66: همانت. (دانسیمتراز قوبیالي براي قاآنی سزاواررا 

 و از طرفی قلمرو الوس جغتاي به آنها نزدیـک د یدینمبا خان بزرگ قوبیالي را در خود 

بـا  الـوس خـود را   ، کوشـید تـا   آمـد یمبه شمار  ها الوس نیتر فیضعو در این زمان  بود

  هزینه الوس جغتاي بازسازي نماید. 

ـ  ،یق بوکااز تسلیم ارپس  بـه  یلخانـان ایـران  ه سـرکردگی الغـو و ا  الوس جغتاي ب

 اما الوس جـوچی قوبیالي قاآن مطیع شدند، ه ب و و بعد از وي آباقاخان دگی هوالکسرکر

د. بـا ایلخانـان درگیـر شـ     قویبالي، با الوس جغتاي ول گیري رسمی در قبابدون موضع

از طرف قاآن مأموریـت داشـت تـا از    از آنجا که الغو  )1339:623،فضل اهللا رشیدالدین(

کوشید تا حول محور قایدو نیز  ؛کندخودسرانه قایدو در هفت آب جلوگیري  يها تیفعال

خان الوس جوچی نزدیک شده و بـا او علیـه الـوس جغتـاي متحـد       دشمنی مشترك به

الوس جـوچی را  خانِ  ،) پس از آنکه برکه447ـ1339:546،اهللافضلشیدالدین(ر. گردد

نماید او نیز به قایدو کمک داد تا یورت کوچکی براي خود دست و پا  ،یاري داده الغوعلی

اردوي او را  ،به تالفی این اقدام چه سپاهیان الغواگر. چیره شود الغوبر یکی از حامیان و 

سـپس   قایدو) 3979: 1339میرخواند،د. (نجات داا وي ر اما مرگ الغو در هم شکستند.

را در منطقه هفت آب آن الوس  بخش وسیعی از ،الوس جغتاي يهایاآرامنبا استفاده از 

ـ548: 1339، فضل اهللا رشیدالدینت. (زیر سلطه گرفن شرق رود سیحو يها نیسرزمو 

دست به ت براق طبق یرلیغ قاآن، براي باز پس گیري این والیا) 67: 1338وصاف،/537

و منگو از سپاه متحد قایدو  .م1268ق. /666اولیه در سال يهايروزیپکار شد و به رغم 

در سواحل سیحون شکست خورد. این دو متحـد بـا تحمیـل     تیمور، خانِ اولوس جوچی

                                               
این قضیه در هنگام جلوس گیوك خان نیز مورد تأکید قرار گرفته بود. چنانکه گیوك رأي قوریلتاي مبنی بر انتصاب وي به  .1

همگنان باتفاق مچلکا «اروق او مقرر باشد و به تصریح رشیدالدین،  خانی را فقط با این شرط قبول کرد که پس از این قاآنی بر

» دادند که  تا از نسل تو گوشت پاره اي باشد که در پیه  و علف پیچیده ،سگ و گاو آن را قبول نکند، خانیت بدیگري ندهیم

ت قضیه به شکل دیگري تغییر یاف ) اما بعدها در هنگام تحریر تاریخ سرّي مغوالن، این1/569:ج1339،فضل اهللا .(رشیدالدین

از این رو  امپراطوري  .بازماندگان اوگتاي لیاقت سلطنت را نخواهند  داشت« ی کرده بود که بر اساس آن چنگیز خان پیشگوئ

)107- 108: 1380بویل،(نک:».باید در اختیار  بازماندگان فرزندان دیگر  او قرار گیرد
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وسـیعی از اراضـی    يها بخش.م1269ق. /667ل ي صلح به براق، در بهار سایک قوریلتا

/ وصـاف،  747: 1339، فضـل اهللا  شیدالدیند. (رالوس جغتاي را بین خود تقسیم نمودن

همه منطقه هفـت آب و ایـاالت شـرق سـیحون بـه الـوس       ، منابعبه گفته ) 68: 1338

بـین خـود تقسـیم     1بـه   2را نیـز بـه نسـبت     ماوراءالنهراوگتاي و قایدو رسید و مراتع 

دو ثلث براق و الوس جغتاي را باشد و ثلثی ر ماوراءالنهاز مراتع  بر این اساس که د.نمودن

این ثلـث را نیـز از بخـش     ظاهراًان الوس جوچی بدهند. ، خموررا نیز به قایدو و منگو تی

قلمـرو الـوس    غربی یعنی اطراف بخارا گرفته بودند که با دشت قبچاق و خـوارزم یعنـی  

بـدین  ) 69: 1338وصـاف،   /1339:749، اهللافضـل  شـیدالدین (رجوچی پیوسـته بـود.   

تـاي و در بخشـی از   توانست بـه هزینـه الـوس جغ    رتیب، قایدو با حمایت الوس جوچیت

فقـط  الوس عریض و طویل جغتايه چنانکه از هم .را احیاء نمایدي، الوس اوگتااو قلمرو

خـتالن و   علیـاي رود جیحـون شـامل    کوهستانی حوضهسمرقند و بخش  ،انهناحیه فرغ

  مانده بود. و الوس اوق برابراي ن انیاچغ

             

     تايجغالوس اجتماعی و فقر اقتصادي  مشکالت )ب

و  بسیاري از اعضاي خاندان جغتاي و هواداران آنهـا را بـه خـود جلـب کـرد      الغو

 "کنـار آب آمـوي  مـالیغ تـا کنجـک و تـاالس و کاشـغر و     از ال"ی راقدرت الوس جغتائ

کـه او بـه تجدیـد     پیـدا اسـت  به خـوبی  از این فقره ) 12: 1338(وصاف، د.بازسازي کر

و تـوان   و پس از آن به انـدازه کـافی مقتـدر شـد    سازمان الوس و سپاهیان آن پرداخت 

بار بعد از مرگ جغتاي نخستین براي  افزون بر آن د.ها را در خود دیمقابله با دیگر الوس

استقالل از هـر دو مـدعی   ها برساند تا ادعاي بود این الوس را به حد دیگر الوستوانسته 

يجمـع آور  و سـازي الـوس  مـین باز اریق بوکا و قوبیالي قاآن داشته باشد. اما هقاآنی ؛ 

ـ  دانسـته هزار نفر 250که تعداد آن را حدود  دهسپاهیان پراکن )12: 1338صـاف، ود (ان

با توجه به شواهد و قراین به نظر 1مشکالت اجتماعی و اقتصادي پنهان را آشکار ساخت.

اه و یعنی کمبود چراگآنها اجتماعی و معیشتی مشکالت به زندگی نیتر مهمکه  رسدیم

                                               
. اما از اینکه الغو به خوارزم نبود آن زمان چندان روشن نبود و میزان آن نیز فراوان ماهیت این مشکالت و مسائل در. 1

توان استنباط نمود که او مشکل الوس را دریافته بود و براي حلّ آنها قصد داشت با و تخارستان لشگر کشی کرد، می

ا درهنگام لمرو خود را توسعه داده باشد تاستفاده از نابسامانی موجود تا زمان تشکیل قوریلتاي و تعیین قاآن بعدي، ق

)12: 1338/ وصاف، 1،625:ج1339(رشیدالدین، دهد.قوریلتاي آن را رسمیت 
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و وسـایل زنـدگی    سو و تأمین مواد خوراکی، ابـزار آالت رزمـی  از یکمراتع براي احشام 

  . بود مربوط گریداز سوي  براي ایالت

در شـهر  مغـوالن نبایـد   ن ساي چنگیـزي کـه مطـابق آ   تقید به یا پی درمغوالن

 رو از سـکونت در شـهرها و روسـتاها بیـزا     عالقه داشتند به چادرنشینی 1سکنی گزینند

ه و در نتیجـ  نـد ماند ربه یاسـا وفـادا   شخص جغتايجغتاي نیز به پیروي از الوس .بودند

 ـ  الیـاس خوي تهاجمی و خشونت اولیه مغولی را بیشتر از دیگران حفـظ کـرده بودنـد (   

الـوس   ت.گذاشیمتأثیر  هازندگی آنر به شدت با این پایبندي به یاس و )1383:91راس،

 يهـا  نیسرزمو راهی براي تداوم فتوحات در بود واقع شدهجغتاي در قلب قلمرو مغولی 

 اینمدیریت   همچنینبود وا نی بیکار شدن این نیروهغیر مغولی نداشت. این امر به مع

با یکـدیگر و بـا دیگـر     شان تأمین نیازهاي آنها و ممانعت از تصادم ،بیکار نیروي ایلیاتیِ

د. شـ یمـ در الـوس جلـوه گـر   طبقات ساکن در الوس بـه عنـوان یـک معضـل اساسـی      

  )546: 1339فضل اهللا،  شیدالدین(ر

ابتـدا در . شـد یمـ سـپري   د در کوهها و صـحراها مراتع موجور دنیز زندگی ایلی 

تعـداد انـدکی در    بودنـد و  به فتوحات مختلف رفتـه يسپاهیان الوس جغتا بخش اعظم

سـپاهیان  ایـن  ،هـا با آغاز خصومت نسبت به دیگر الـوس  اما،مراتع الوس حضور داشتند

کمبـود چراگـاه و مکـان     ،ر این میـان د. دجمع آوري گردیدن ود شدن اخواندهرفپراکنده 

سـیفی   /546: 1339،فضـل اهللا  شـیدالدین (رد.کر یئنماچهره براي استقرار این ایالت

عـالوه بـر   جغتـاي  و با پیشـروي قایـدو و الـوس جـوچی در قلمـر     )328: 1385هروي، 

حتی ثلث چراگاههـاي موجـود    ،مرغزارهاي شمال سیحون ت آب وچراگاههاي ناحیه هف

، فضـل اهللا  شـیدالدین . (رنیز از آنها گرفته شـد   ـ  به ویژه در اطراف بخاراـ ماوراءالنهردر 

گرفتـار  تنگی جا و کمبـود مراتـع    به شدت بهایالت این الوس  ،این بنا بر) 749: 1339

تـأمین  يبرا وم است جامعه ایلی هموارهچنانکه معل، 2به رغم سکوت پژوهشگران. شدند

                                               
(نک: بارتولد،  "مغول را در شهر نشستن قاعده نیست و خالف یاساق چنگیز خان است"به گفته حمداهللا مستوفی  .1

 چاپ تهران) چنین مطلبی نیست، اما بارتولد که  ازی (لحسین نوائعبدا) در متن تاریخ گزیده به تصحیح : 956/ 2:ج1366

) 472استفاده کرده است، اعتقاد دارد که در آن نسخه (در ورق  153ی به شماره  نسخه خطی این کتاب در موزه آسیائ

چنین مطلبی آمده است.
گویند که گویا قلمرو الوس ان سخن میچن  راس - الیاس ) به خطا و فقط با استناد به88- 86: 1389( دهنوي - عباسی. 2

و تکلیف نواحی شرقی الوس در شرق سیحون و منطقه هفت آب که مرکز ثقل الوس   است جغتاي فقط  ماوراء النهر بوده

چراگاه و علفخوار را ذکر کند. از طرفی در بحث کمبود امکانات مادي الوس فقط کمبود قبل از غلبه براق بود را روشن نمی

د.ندهو از نیاز مبرم آنها به ابزار آالت  و عدم کفاف تولیدات ماوراء النهر به نیازهاي آنها خبري بدست نمی دکرده ان
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و ابزار آالت به شـهرها و طبقـات یکجانشـین     ـ  خوراك خود و احشام به منظورـ   غالت

آن را فـراهم مـی    سلطه بر طبقـات یکجانشـین   از طریق تجارت و یاکه احتیاج داشتند

ن شـهري  ورا محترفه و یا ارباب حرف وپیشه طبقات تجار، در موردمغوالن اینکه. کردند

به طور )141: 1385سیفی هروي، /108: 1375جوینی، ا (ر ستندینگریمبا نظر مساعد 

اعـم از انـواع البسـه و     ،بـه تولیـدات ایـن طبقـه     در رابطه با نیاز شدید آنهـا  بایداصولی

تـا وقتـی کـه    در نظـر گرفـت.    مانند جنگ افزار و غیر آنابزارآالت منسوجات و یا انواع 

اربـاب   محصـوالت  ،ها مطیع خان بزرگ بودندو همه الوس بود پارچهسرزمین مغوالن یک

زیـرا همـه    ،دیرسیمسپاه مغول  و دیگر طبقات یکجانشین به شکل یکسان به  ه هاحرف

امـا   تقسیم مـی کـرد.   رعایاي مغولی خودبین ر خان بزرگ بود و او نیز امکانات در اختیا

جغتاي و اوگتـاي، ایـن    هايصیان الوسبه ویژه ع ،میان مغوالن اختالف و جدائی پس از

شـان   مایحتاجنسبت به تأمین  شدند و خود بایدخان بزرگ محروم  الوس از امکاناتو د

  . کردندیماقدام 

در  ا استقرار در بخشـی از الـوس جغتـاي خـود را    بالوس اوگتاي ،گذشتچنانکه 

بـه  آنهـا   یاعتنـائ  بیزندگی ایلی مغولی و . بود تحمیل کردهبر این الوس ج تأمین مایحتا

و استقرار گسترده ایالت مغـولی در   ل نیم قرن گذشتهدر طو کشاورزي و زندگی شهري

و زوال  یبه انحطاط زندگی یکجانشین ،بخش شرقی الوس جغتاي یعنی منطقه هفت آب

در نتیجـه در قلمـرو وسـیع الـوس     د.جـر شـ  کشاورزي و زندگی مدنی در آن منطقه من

و مراکز شهري به معنی واقعی آن که مرکز تجمع اربـاب  یدنو ميجغتاي، زندگی شهر

سـوئی  از . محدود شـده بـود   ماوراءالنهربهط فق ،و صاحبان پیشه و صنایع باشد هاهحرف

فـه احشـام و دواب آنهـا    نین علوده مغوالن و همچی مورد استفامواد غذائ نیتر مهمدیگر 

ن عالقـه اي نداشـتند و منحصـراً    که مغوالن خود بـدا  آمدیمدست ه اورزي باز کش باید

در هفت آب این  کشاورزيدر پی کاهش . شدیمتأمین ن یان و یکجانشینائروستاط توس

 زمـان بـا غلبـه الـوس اوگتـاي بـر بخـش       در این د. بو محدود شده ماوراءالنهرامر نیز به 

الـوس جـوچی در اطـراف    يهـا يشـرو یپاز الوس جغتاي و همچنین تعرضات و  یوسیع

يهر سه الوس براي تأمین نیازهـاي صـنعتی و کشـاورز   ، الوس جغتاي حوزه سیحون به

 ،چشم دوخته بودند. طبیعـی بـود کـه در چنـین وضـعیتی      ماوراءالنهرخود به شدت به 

ر نتیجه د. داشته باشکفاف نیازهاي آنها را ند نیز ماوراءالنهریو صنعتکشاورزي تولیدات 

مایحتاج خـود را از  ، ماوراءالنهرر و زور بر اهالی افش يبا اجراافتندی یملبه هر کدام که غ
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لی اهـا  )68ــ 71: 1338وصـاف،  /546: 1339، فضـل اهللا  شـیدالدین د. (رگرفتنـ یمآنها

ال و که زیر بار این قبیل اعم ـ  ه هاارباب حرف عم از کشاورزان، بازرگانان واـ ماوراءالنهر

و از  جـالي وطـن نمودنـد    ،داز هستی ساقط شده بودن رفتارهاي لگام گسیخته و خشن

ـ  ماوراءالنهر د. ل شـ یبـد ت "والیتـی خـراب و نـامزروع   "آنجـا بـه   ، در نتیجـه  د.کوچ کردن

ول نیـز  مغ خوانینکه د ضعیت چنان اوضاع را آشفته کراین و)1339:749شیدالدین، (ر

در در نتیجـه   د.نعت از تداوم این روند دست به کار شـدن او براي مم متوجه آن گردیدند

به سمرقند و  الوس اوگتاي که براق براي تأمین هزینه هاي نبرد باهنگامی  ق.665سال 

بـه   ،به رغم آنکـه پیـروز میـدان بـود    قایدو خان  ،رفت و قصد غارت آنجا را داشت بخارا

دو و دیگـر  قایـ  ،زمـانی کـه بـراق   . درخواسـت صـلح نمـود    از این اقدام منظور جلوگیري

مـاده اصـلی    ،گـرد آمدنـد  مایندگان الوس جوچی و همچنین ن شاهزادگان این دو الوس

شـند و هـیچ   کوهها ساکن باو  ها ابانیبر دهمه آنها "این بود که در وهله اول ا ق آنهفتوا

و در گـام بعـدي، مسـعود بیـگ یلـواج را مـأمور        "کدام از آنها پیرامون شـهرها نگردنـد  

یـد عمـارت و   ات تجد، مقـدم و اقـدامات الزم  ماوراءالنهرساختند که با جلب یکجانشیان 

  )1339:749شیدالدین، (رشهرها و روستاهاي آن را فراهم سازد.  ماوراءالنهر وآبادانی 

مغـوالن بـه   از ایـن نظـر،    مین مایحتاج مغول بود.تأ راههايیکی دیگر از  تجارت

یکی از دالیـل اصـلی ایلغـار     توانیمنانکه حتید. چبودن مند عالقهبسیار  و تجارت تجار

 يتـر  عیوسبخش ن گرفت اریدر اختش براي به نواحی مختلف جهان آن روز را تالمغوالن 

 نیتـر  مهـم از ). 80: 1368گروسـه،   /1366:823ارتولد، ت. (بدانسيهاي تجاراز جاده

و و که بر اثـر خرابـی مـر    از آنجاد.اي ابریشم و ادویه بودنهراه ،ي تجاري این زمانهاراه

به هرات مایـل شـده بـود و از آنجـا بـه بدخشـان و       ن چیجاده تجاري بین ایران و  ،بلخ

سـاغون و از  و بالتاشکند ،سمرقند ،بخارا ،راهی که از مرو به آمل الشط ؛ رفتیمکاشغر 

اد مسـافران آن مسـیر   و از تعـد  به یک جاده فرعـی مبـدل گشـت    رفتیمآنجا به چین 

سهم انـدکی از جـاده    وبر کنار ماندالوس جغتاي از مسیر تجاري  . در نتیجهکاسته شد

این قضیه نیـز بـه    ) و97: 1308/ بارتولد،marcopolo,1946: 90-96ت. (تجاري را داش

  .کردیمفقر اقتصادي الوس جغتاي کمک 

یـان براي ممانعت از تداوم حمـالت جغتائ ح مورخان به اینکه دربار ایلخانیتصری

شـی  رکدالیـل لشگ  نیتـر مهـم ید آن است که یکی از ؤم،ابی هرات گرفترصمیم به خت

ر . در نتیجه دکه رفع نیازهاي مادي نیز بوده است نه فقط تصاحب چراگاه بادغیس،براق
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د، از نظـر  بـو  الـوس  نیتـر  فیضـع از نظر سیاسی  که الوس جغتاي همان طور ،این زمان

س بـا چنـین مشـکالتی کـه الـو     .به شمار می آمد تر از دیگر الوس هااقتصادي نیز فقیر

بـود.  س خـارج از الـو  حمله بـه نـواحی   تنها راه حل ن دست به گریبان بود ،جغتاي با آ

زیـر   شـکل ، بـه  حملـه نهفتـه باشـد   این  ورايِدر  توانستیمکه  را هدافیا ،بدین ترتیب

  دسته بندي کرد: توانیم

داوم فتوحاتیک کانون فتح نشده جهت تدسترسی به -1

  تجارياز مسیرهاي  يتر عیوسسطح  فتنردر اختیار گ -2

تصاحب چراگاه و علفخوار   -3

صنعتی  به عنوان مرکز فعال تجاري وبرخی نقاط شهري تصرف -4

  

  اقتصادي خراسان -هاي اجتماعیجاذبه)ج

مکان براي ایـن   نیتر مناسب، نواحی جنوبی ی الوسعیت جغرافیائبا توجه به موق

به خـتن حملـه   غلبه خود بر الوس براي حل این مشکالت  در ابتداينیز  براق بود. حمله

که در جنـوب کاشـغر   منطقه ن آلط بر تا با تس )1339:537، فضل اهللا شیدالدین(رکرد

بر بخشی از مسیر تجاري بین ایران و چـین در اطـراف کاشـغر و بدخشـان      ،قرار داشت

رغـم سـکوت    و بـه ن قرار دادقوبیالي قاآيرودراما این امر او را رود.تسلط داشته باش

در  ،دز پس گرفتـه باشـ  و ختن را با او را از آنجا عقب راندهقاآن که  رودیمر تصو ، منابع

  باقی مانده بود.  نه فقط حمله به خراسانتیج

 یئهـا یژگـ یوایـاالت قلمـرو ایلخـانی،   بزرگتـرین  یکی از ن به عنوا ایالت خراسان

اشنخسـتین ویژگـی    الوس جغتاي را به خود جذب کند. مغوالنتوانستیمداشت که 

الت در قسـمت جنـوب شـرقی خـود در     . این ایبا سرزمین فتح نشده هند بودایگی همس

غربـی شـبه قـاره هندوسـتان مجـاور بـود        يهـا  بخـش ف غـزنین و زمـین داور، بـا    اطرا

و مطابق آنچه که یک قرن و نیم بعد، اعقاب این الوس بـه  )142-146: 1362مستوفی،(

توانست الوس جغتـاي را بـا   خراسان می سرکردگی بابر انجام دادند، غلبه بر این بخش از

  یک کانون ثروتمند و وسیع غیر مغولی براي تداوم فتوحات خود ارتباط دهد.

س بین هرات، بلـخ و سـرخ  منطقه کوهستانی مثلث شکلی که بادغیسن همچنی

بـه شـمار   کامالً متناسبی با زندگی ایلی و دامپـروري   منطقهبا مراتع سرشار،  قرار داشت

بـود کـه آن نیـز    ن غرجستا و کوهستانی غورناحیه سایه شرقی بادغیس نیز . همرفتیم
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دارا بـود. چنانکـه    ـ   تـر  رنگپر یتمام و کمال ـ و حت طبیعی بادغیس را به  يهایژگیو

بـه   والن را در همان آغازتوجه مغ ه ویژه بادغیس ـ بـ این دو ناحیه مراتع غنی و سرسبز

     1خود جلب کرد.

مراتـع  قراونـاس در ایـن   ایـالت  از جمله  یاري از دستجات مغولبس،در این زمان

سـیفی   /882، 876ـ  879: 1339شـیدالدین،  (رمسـتقر شـده بودنـد   غنـی و سرشـار   

م احشـ ادر این نواحی  توانستندیمات آنامکان و با استفاده از) 398-399: 1385هروي،

ی فصـلی  به لـزوم جابجـائ   ) با توجه1339:792شیدالدین، (رکنند.  را نگهداريفراوانی 

و دیگـر نـواحی شـهري پیرامـون      ویرانی شهرهاي بلخ، مرو، طالقان همچنین ،این ایالت

 در همه اراضی شرق خراسان تاتوانستندیمس تصور کرد که از طریق بادغی توانیمآنها 

به  هایژگیواین منطقه با این )368: 1338صاف،(و. داشته باشندتردد  کرانه رود آموي

مشـکالت مربـوط بـه کمبـود      توانسـت یمـ و ایالت الوس جغتاي بـود ه توجشدت مورد 

  )751ـ754: 1339رشیدالدین،  /341: 1385(سیفی هروي،د.چراگاه آنها را حل کن

 شـهرهاي ایـن ایالـت در   نکهیبا اد.وجود اقتصاد شهري فعال بو،ایالت نیا گریدویژگی 

هـرات  یجنوبی یعن و  یربع غرب   ایلخانان در دو اما ،شدندمغوالن ویران و نابود  نخستین ایلغار

و خود نیز اقدامات عمرانـی چنـدي در آنجـا    د اولیه را دادن يهایرانیواجازه بازسازي  ،شابورو نی

ایـن   میـزان اگـر چـه  ). 865و1339:902رشـیدالدین،   /150: 1362ستوفی،د. (مانجام دادن

ضمن آنکه کرسی این ربـع یعنـی نیشـابور در طـول      ،س نبودقابل قیا ها با دوره پیشینآبادانی

دیـد.   فـراوان  آسیب نیز از صدمه زلزله اي از تاخت و تاز مغوالندوره نامسلمانی ایلخانان، جد

  )   148: 1362مستوفی،  /1339:779رشیدالدین،  /360: 1351طی، بن فو(ا

یب و نقاشـی، نسـاجی،   تـذه ،همچون فلزکاريع ایلخانان، برخی از صنایبا تالش

از نظر  در مواردي و حتی خزف سازي و جز آن مورد حمایت واقع شدندسفال و  ،کاشی

ت صـنع  )262-263: 1363کـی محمـد حسـن،   (زد.کیفیت به اوج ظرافت خود رسـیدن 

قـرار  مغـوالن   تیـ مـورد حما جی و کارگاههاي بافندگی و نساجی که به طـور ویـژه  نسا

ن بـه فعالیـت   نـا و تا آخر عهد نامسلمانی ایلخاد دایر بودر چندین شهر و منطقه ،داشت

تـوس و   ،نیشـابور ر هاي پارچـه بـافی و نسـاجی د   از جمله آنها کارخانه. خود ادامه دادند

                                               
؛  2/221: ج1375(جوینی،)و طائر بهادر در بادغیس.3/100:ج1375با استناد به استقرار کدبوقا، هوالکو (جوینی، .1

  )2/163:ج1363جوزجانی، 
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د.) قـرار داشـتن  .ق683-690ک: حـ ن (که مورد توجه خـاص ارغـون خـا   د اسفراین بو

 اوکتاي قاآن ،ول مورخانکه به ق ) اگر در نظر گرفت1339:792، فضل اهللا شیدالدین(ر

اجازه تجدید عمارت هرات را در رابطه با فعالیت پارچه بافان آن شهر داده بود و به آنهـا  

-1338:109سـفزاري، (ا،و به تولید پارچه بپردازنـد  به شهر خود بازگردندا اجازه داد ت

این یکی دیگر از هرات که  گفت توانیم) آن گاه 141-1385:144سیفی هروي، /108

663که آباقاخان نیز در سـال  آنبوده است، به ویژه  صنعتی در عهد ایلخانانه عمدمراکز 

  )334: 1339خوافی،  صیح(فد.کارخانه و بازار بنا نها در آنجا یک .ق

انجـام ت از این ایال و ادویه به مقصد چین و هندیشم هاي ابرعبور جادهن همچنی

چنانکـه  . کـرد یمـ کمـک   ناحیـه  پیش تجارت آننتیجه به رونق بیش از  درو گرفتیم

سوي هرات متمایـل شـده بـود و از    ه جاده ابریشم حاال ب ،خرابی مرو دنبال بهگفته شد 

ارتولـد،  (ب. در خراسـان متمرکـز شـده بـود    ن تجارت با هند و چی بخش اعظمق این طری

1308 :107-106(    

بـه ویـژه در اطـراف     ،دادیمس اقتصاد خراسان را تشکیل هنوز اساکه کشاورزي 

د.شیمکشاورزي فراوانی تولید و محصوالت  بود مند بهرهاز رونق خاصی  شابوریهرات و ن

نـی، مراکـز صـنعتی و    با داشتن مراتـع غ  خراسان بنابراین )152-153: 1362ستوفی،(م

کـه بـه شـدت مـورد      بودیکی از مناطقی  ،کشاورزي و تجارت پر رونق و فعال يور شهیپ

راه حـل مشـکل   وان و غلبه بر همه یا بخشـی از آن بـه عنـ    غتاي واقع شدالوس جه توج

بـا  او کـه   د.البته در این میان از تحریکات قایدو نباید غافل بـو . دالوس در نظر گرفته ش

ی از هم به خـاطر رهـائ   ،بر مشکالت آن الوس افزوده بود غلبه بر بخشی از الوس جغتاي

ی آن الـوس و  هم براي رهائی از انتقام جـوئ  شترك با الوس جغتاي،مشکالت اقتصادي م

اي حملـه بـه قلمـرو    آنهـا بـر  ک بـه تحریـ   فتن انتقام خود از فرزندان تولويهم براي گر

  )70-71: 1338وصاف، /749: 1339شیدالدین، (رت.ایلخانان پرداخ

  

  براي نبرد با ایلخانانهاي الوس جغتاي بهانه

بـه  الـوس جغتـاي بـراي آغـاز نبـرد بـا ایلخانـان         ،هافراهم شدن زمینه به رغم 

  شد: مند بهرهنها آز اکه به طریق زیر  ی نیاز داشتیهانهدستاویزها و بها
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  ابهام مرزها  - 1

بـه عنـوان الـوس     اش چهارگانهزمانی که چنگیز خان قلمرو خود را بین فرزندان 

منطقه مشخصی را  ،در قسمت غربی کامل فتح نشده بود و به طور، ایران کردیمتقسیم 

 .ق651هنگامی که منگوقـاآن در  د.ه بوی تعیین نکردجغتائ يها نیسرزمعنوان مرز ه ب

مطیـع  ا اقصی بالد مصـر همـه ر  از جیحون تا  دستور داد ،رستادو را به فتح غرب فهوالک

دستور داد تا آغروق و خانواده خود را ") و نیز 686: 1339،فضل اهللا (رشیدالدین د.گردان

یـران  اگر چـه ا  )687(همان: ".گذاشته و بعد از فتح این نواحی به مغولستان بازگرددجا 

را  تکلیـف آن  فرصت به دسـت آورد کـه   اما پیش از آنکه او ،در عصر منگوقاآن فتح شد

در  .ق661وبیالي قـاآن بـود کـه در سـال     جانشـین وي قـ   روشن نماید از دنیا رفـت و 

و تشـکیل   کـرد  را مـرز بـین قلمـرو آنهـا تعیـین     جیحـون   ،الغوو و حکمیت میان هوالک

جیحـون خـود مـرز    با اینکه )1339:733ین،درشیدالد. (رسمیت داحکومت ایلخانی را 

چنـین  با این حـال  ؛و سؤال برانگیز نبود حدودش روشن بود کمی بود کهطبیعی مستح

در  اماقـد  ایـن  وشـد یمـ اعضاء گرفته  یتحیاتی در قوریلتاي با حضور اکثر يها میتصم

برادر کـوچکترش اریـک   با مخالفت  قاآن خود قوبیالي که خانی گرفتیمزمانی صورت 

ته دسـ  ود و چون فرمانروایان الوس جغتاي در مخالفت با قوبیالي جـزو بوقا مواجه شده ب

گویـا در اعتـراض بـه     ء ندانند وا بودند، طبیعی بود که این دستور را قابل اعتنااریک بوق

ستین تعرضات از سوي آن الوس به نـواحی جنـوب جیحـون صـورت     که نخ این امر بود

ا و مسـلم شـدن مسـند    تسلیم شدن اریک بوقـ از حتی پس  )12: 1338صاف،(وت.گرف

او را بـه رسـمیت    ،اوگتـاي  و خـانِ الـوس   س جغتـاي قوبیالي، خـوانین الـو  قاآنی براي 

که این مرز بود طبیعی  ترتیب،بدین  د.نبا وي در ترکستان شرقی درگیر شد و نشناختند

ر گذشـته خواهـان عبـور از    فقدان این مرزها ده با استناد بو  را مورد پذیرش قرار ندهند

  جیحون باشند.

  

ستیالي سنتی بر خراسان ا-2

مغول بـاز   ور جغتاي در نخستین ایلغار به حض حضور جغتائیان در خراساناولین 

نـواحی  ب و تخریـ  خوارزمشاه نیالد جاللسلطان که از سوي پدر، مأمور تعقیب  گرددیم

:1375جوینی،/1363:126جوزجانی،د. (گردیوي مرزي هند براي ممانعت از بازگشت 

هـاي  جنـوب جیحـون در تقسـیم الـوس     یو نـواح تکلیف خراسان  ) با اینکه108ـ112



  57ق)    663-680ن در عهد آباقا خان (مناسبات الوس جغتاي و ایلخانا    

اي کـه مسـتقیماً از سـوي    آن منطقه تحت اداره شـحنه  اما مشخص نشده بود،يچنگیز

بـا توجـه بـه    ). با این حال  565-566: 1368گروسه،ت (قرار داش ،شدیمقاآن منصوب 

 ه ویژه الوس جوچی و جغتـاي ب هاماهیت ایلیاتی حکومت مغولی، شاهزادگان دیگر الوس

گُوز، شحنه منصـوب قـاآن در   ان با گُرنوع برخورد جغتائی د.کردنیمدر امور آنجا مداخله 

) 239ــ 242: 1375وینی، (جـ آنهـا ز او اعدام وي به جرم عدم اطاعت محـض   خراسان

لخانی در خراسـان نفـوذ بسـیار    از تشکیل حکومت ای جغتائیان تا پیشه ک دهدیمنشان 

 /172-173و160-164: 1385ســیفی،د. (دانســتنیمــو آنجــا را ملــک خــود  داشــتند

ا نیز در ایـن منطقـه   اما با تشکیل این حکومت از نفوذ آنه )118-122: 1338اسفزاري،

، اهللافضـل  رشـیدالدین  /1363:189جوزجـانی، (حتی کامالً از بـین رفـت   شد وکاسته 

یان کـه تـا ایـن زمـان آزادانـه بـه       و جغتائ )1338:413اسفزاري،  /510ـ  525: 1339

روبرو شدند و این امر براي  فراوانی يها تیمحدوداکنون با  ،کردندیمخراسان آمد و شد 

سـان را از دسـت   به خود بقبوالنند که خرا توانستندینمآنها قابل هضم نبود و به راحتی 

  . اند داده

  

  بر ایالت قراوناس   سنتی غلبه- 3

از ترکیب چند ایل مغول بـه وجـود آمـده     مغولی بودند و سپاهبخشی از  قراوناس

آن را تحـت عنـوان تشـکیالت نظـامی تامـا       ) که پژوهشگران90: 1375وینی، (جبودند

 نیالد جاللسلطان ب چنگیز خان در تعقی )115: 1380ورگان، د. (مکننیمطبقه بندي 

امکان و فرصت عبور از  ما، اد و مرزهاي هندوستان پیش رفتخوارزمشاه تا کرانه رود سن

ره از ابه هر چهار فرزند خود دسـتور داد تـا یـک هـز     و در هنگام مراجعتت سند را نیاف

ـ   و محافظتن یالد جاللسپاه خود را براي ممانعت از بازگشت  د. مرزهاي هند اعـزام دارن

از روایـات   )239: 1363/ شبانکاره اي،12: 1338وصاف، /126ـ146: 1363وزجانی،(ج

ن و گروهی از مغوال وي اوگتاي قاآن ادامه دادن انشیمورخان برمی آید که این روند را ج

د.پیشـروي بـه سـوي آن نـواحی کـر      هنـد و ر مرزهـاي مجـاو  ظ را همچنان مأمور حفـ 

اي با توجـه بـه ماهیـت بنیچـه     )1338:360اسفزاري،  /153ـ159: 1363وزجانی،(ج

را ملـزم   داشتند و خـود مشارکت سپاه اعزامی، اعضاي هر چهار خاندان چنگیزي در آن 

اگرچه این سـپاه از سـوي قـاآن     )207: 1385یفی هروي،(سد.شمردنیمبه تقویت آن 

وجـه بـه ماهیـت تامـایی ایـن      مـا بـا ت  ا ،تابع شخص قاآن باشندباید و  بودند مأمور شده



1391، بهار 50، ش 13، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ    58

رأي و  ،دستجات مغولی الوس جـوچی و جغتـاي در آن  از ییها بخشو حضور  سپاهیان

یفی هـروي، (سـ د.نظر خوانین آن دو الوس نیز در میان این سپاهیان نافـذ و مطـاع بـو   

  )118-122: 1338زاري،/اسف160ـ 164و293ـ294: 1385

همه این تشکیالت تامـایی و برخـی از    قاآن نفرما طبق ،و به غرببا آمدن هوالک

.تحــت تابعیــت هوالکــو خــان قــرار گرفــتنیــز  1شــاهزادگان الــوس جغتــاي و جــوچی

: 1986/ همــو، 363: 1377ابــن عبــري، /1375:91جــوینی،  /1363:189وزجــانی، (ج

را اي زمینـه قراوناس ت در تشکیاليبل توجهی از افراد الوس جغتاحضور جمع قا) 298

با طرح ادعاي رهبري بر این سپاه، داعیه مالکیت بر يخوانین الوس جغتاه ککرد فراهم

ــا  ــان استقرارشـ ــع و مکـ ــن   نمراتـ ــته باشـ ــز داشـ ــان را نیـ ــادغیس و خراسـ د. در بـ

بـه   بخشـی از قراونـاس   ،وهوالکـ  اواخـر حکومـت  اگر چـه از  ) 538: 1339رشیدالدین،(

 793همان : د. (ن مشهور گردیدنو به نگودریا عاصی شدند علیه ایلخانر سرکردگی نگود

  )  773و792ـ

  

  آغازمنازعات

او صـورت گرفـت.   و الغـ در زمان  خاناننخستین تعرض الوس جغتاي به قلمرو ایل

ـ  کنند رر کرد تا از جیحون گذسپاهیانی را مأمو ،پس از تحکیم سلطه خود بر الوس ر و ب

: 1338صـاف، (ود.ناینفوذ نمو حفظ سرحدات هند، اعمال قدرت ر مغولی مأمون سپاهیا

ی ایـن نیروهـا از زمـان اعـزام     سـرکردگ ،به موجب فرمان منگو قـاآن در حالی که  )12

واکـنش   متأسـفانه از  )1375:91جـوینی،  د. (و به ایران، به وي سپرده شـده بـو  هوالک

و نادیـده   بـود  و به این اقدام که آشکارا حاکمیت او بر شرق خراسان را نقض کردههوالک

با الوس جوچی يخاطر درگیر به رودیماما احتمال  ت.دست نیساطالعی در ،گرفتیم

 علیـه خـود  جبهه دیگري ش ) و عدم تمایل به گشای 731: 1339، اهللافضل شیدالدین(ر

  . ه باشدگذاشتخ را بی پاس الغواین اقدام 

از دنیـا   یکـدیگر  با فاصـله کوتـاهی از  و هوالک و همالغواندك زمانی بعد نیز، هم

تداوم درگیري و منازعه ه با توجه ب. تند و ادامه روابط را براي جانشینان خود گذاشتندرف

                                               
(فرزند مینکقدور فرزند بووال فرزند (فرزند شیبان فرزند جوچی) و توتاربودند از:  بلغانسه نفر از آنها عبارت  .1

  (فرزند اورده فرزند جوچی)  جوچی)و قولی
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 ،نخستین حکومتش يها سالدر طی طبیعی بود که آباقا خان  ،آباقاخان با الوس جوچی

ی ئهـا الوس جغتاي نیز به خاطر درگیريدهد. الوس جغتاي انجام  اقدامی علیهنتواند که 

توان تداوم تعرض به قلمرو ایلخـانی را نداشـتند.    بود،ش آمده پی ياز مرگ الغو که پس

تعرض به قلمرو ایلخانی  ق. 666سال در جغتاي اما با استیالي همه جانبه براق بر الوس

ین نخسته این تعرض ب،واکنش تند آباقاخان علیه آنها که در پی نمودیمناب ناپذیر اجت

  شد. منجر یري میان ایلخانان و اولوس جغتايدرگ

بـه   گرفـت کـه   تصـمیم  با قایدو و تحت تأثیر القائات او ،پس از هماهنگی  ،براق

پسـر محمـود یلـواج را کـه از     مسعود بیـگ   در راستاي این هدف  و حمله کند خراسان

به ظـاهر  داشت به سفارت نزد آباقا فرستاد. این سفارت  را حکومت ماورءالنهر جانب وي

هـاي بـین مـاورءالنهر و    راه شناسـائی  بـراي  ،امـا  طندر بـا براي انجام مراتب دوستی و 

آباقا مقدم مسعود بیگ  1)745همان :د. (بو براقبراي  گردآوري اطالعات الزمخراسان و 

را گرامی داشت و به افتخار حضور او میهمانی ترتیب داد. مسعودبیگ با مهارت سـفارت  

یلخان نسـبت بـه خـود آگـاهی     از بدگمانی درباریان اهمین که  خود را به پایان رساند و

مسـتوفی،  / 1339:745، هللا(رشـیدالدین فضـل ا   ت.با عجله به ماورءالنهر بازگشـ  یافت،

اما مسعود توانست بـه   ،آباقاخان، افرادي را به تعقیب مسعود بیگ فرستاد )591: 1364

، وصـاف / 746-1339:748،هللافضـل ا  نیدالدیرشـ (د.سالمت به مـاورءالنهر بـاز گـرد   

1338 :70-69(  

 بـا سـپاه تحـت فرمـان آنهـا      براق اکثر شاهزادگان الوس جغتـاي را  از آن سوي،

او همچنـین از قایـدو کمـک    د.آمـ  بر حمله به قلمرو ایلخان در تدارك و وري نمودآگرد

طبق قـرار قبلـی، برخـی از شـاهزادگان الـوس اوگتـاي را بـا او همـراه          خواست و قایدو

 .حضور داشتنده در این سپا 3ادگان الوس جغتاي و اوگتايتعداد زیادي از شاهز2ساخت.

ــه صــورت محرمانــه بــه  او ســپس در اقــدام احتیــاطی دیگــري) 1338:71(وصــاف،  ب

رزنـد مـوجی یبـه،    (فگـودر  حاضر در قلمرو ایلخانی و در رأس آنها ن گان جغتائیشاهزاد

                                               
اش بویل بدون ارائه مأخذ و با استنتاجی عجیب هدف او را گردآوري عایدات مقرر براي براق و همسایه شرقی .1

) 335: 1381د. (بویل، قایدو می دان
به گفته مورخان، او به این شاهزادگان سفارش نمود که در زمان مقابله با آباقاخان، میدان را ترك و از براق جدا . 2

) 2/749: ج1339گردند. (رشیدالدین، 
نیکی اغول و بالغو ،احمد بورياز آن جمله:  .3
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و از طـرف ایلخانـان،   بودو به ایران آمده ) که با اردوي اعزامی همراه هوالکفرزند جغتاي

در رش وشـ  ام داد تـا بـا  پیغـ  ،بخشی از گرجستان به عنوان یورت به وي داده شـده بـود  

مشغولی آباقاخان در دو جبهـه را  موجبات گرفتاري و دل ،گرجستان به صورت همزمان

  )1339:750،اهللافضل شیدالدینر(.دنفراهم نمای

د، آخرین قدم بـراي آغـاز منازعـه را    براق که در این زمان از همه چیز مطمئن بو

از خراسـان   یئهـا  بخشواگذاري ،و با ارسال سفیري به دربار ایلخانی و با تهدیدت برداش

به تبسـین  ن در هنگام عبور از جیحوبه الوس جغتاي را درخواست نمود. بدین معنی که 

خویشـی ممهـد   از جـانبین قواعـد   "حکمران خراسان و برادر آباقاخان پیغام داد که: ،آقا

کـه   دیـ بایمـ بوده تـا در غـزنین و کنـار سـند      مرغزار بادغیس علفخوار اجداد ما است و

اهـداف  ياین جمالت به خـوبی گویـا  "د.شم ما نزول کننبادغیس را خالی گردانی تا خ

: آباقاخان مبنـی براینکـه   اما پاسخبود. ن و دعاوي ملکی وي نسبت به خراسایرکشلشگ

امروز بـه شمشـیر داریـم و اگـر     ت من میراث رسید و اینجوي ما اساین ملک از پدر به "

مـا  د براق قصد ما کند ما نیز دفع او را مستعد باشیم و اگر راه مصالحت و موافقـت سـپر  

 کـرد  ) همه امیدهاي وي را نقش بر آب751. (همان:"نیز طریقه خویشان مسلوك داریم

  و وقوع نبرد را حتمی ساخت. 

و بـه سـوي    . از جیحون گذشـت ق668گودار، در بهار راهی نماز هبا اطمینان و ا

انتظارشـان را  در آنجـا   و حکمـران خراسـان   بـرادر آباقاخـان  مروچق که تبشین اغـول،  

ندید و در انتظار  انه با مهاجمل. تبشین که ظاهراً خود را آماده مقابپیش رفت ،دیکشیم

ربایجـان بـه قصـد    یانـه آذ از شـهر م ل سیدن برادرش که در چهارم رمضان همـان سـا  ر

:1339،(رشیدالدین فضل اهللا د.بود، به مازندران عقب نشینی کر خراسان عزیمت نموده

752(  

ظـن  و نقشـه وي  فـاش شـدن   گودار بـود، امـا بـا    آغاز عصیان ن موعد،این زمان

از آنکـه بتوانـد کـاري    پیش و  تحت تعقیب قرار گرفت ،انی به اوکارگزاران حکومت ایلخ

کردنـد.  س او را محبـو  ،ضمن تقسیم نیروهاي وابسته به ويو شد ریدستگ،صورت دهد

و ظـاهراً بـه    بودخبرگودار بیکه از سرنوشت نق برا) 750: 1339رشیدالدین فضل اهللا،(

يهـا  بخـش ) بـه  1339:755، فضـل اهللا  شـیدالدین (ر،توفیق وي امید زیادي بسته بود

 نیالـد  شمس) و 1368:602، گرفت (گروسهو نیشابور را توس ی خراسان تاخت و تا غرب

: 1339رشـیدالدین فضـل اهللا،   د. (به سـوي خـود جلـب کـر    ز هرات را نین حکمرا ،کرت



  61ق)    663-680ن در عهد آباقا خان (مناسبات الوس جغتاي و ایلخانا    

ان گودار منتشر شود، بـا سـپاهی  از آنکه ماجراي نپیش اما ایلخان آباقا، با شتاب و  )751

  )1338:73وصاف، د. (گردیو براي نبردي سنگین آماده  وارد خراسان شد پرتعداد خود

ایلخانان آنقـدر زیـاد بـود کـه اکثـر مورخـان       يرکشی و نبرد برااهمیت این لشگ

و گویا تصور عمـومی   1اند آوردهایلخانی، روایات متعددي با اختصار یا تفصیل در باب آن 

: 2535ان، اختائیـ تاریخ شاهی قرد. (ایرانیان بر آن بود که براق فاتح حتمی این نبرد باش

کـرت   نیالـد  شـمس ، هم از تسـلیم شـهر هـرات توسـط     آباقاخان لبا سرعت عم) 287

. چنانکه براق تا زمانی که در میدان جنـگ بـا او   گردیدو هم براق غافلگیر  شدجلوگیري 

و حتـی   کردینمارزه را باور روبرو نشده بود، آمدن شخص ایلخان به خراسان و میدان مب

: 1339شیدالدین، ت. (ردانسیمون آقا ارغس ایلخان به خود را برساخته و تلبی يها غامیپ

ازگشـت و تـرك   ) آباقاخان در آغاز با ارسال سفیر و پیغام، سعی داشت تا او را بـه ب 757

، فضـل اهللا  شـیدالدین (رنهاداتی براي صلح با او مطـرح کـرد.   و پیش مخاصمت وادار کند

ایـن  تأمـل در مفـاد    )1378:430بنـاکتی،  /332: 1385سیفی هـروي،  /1339:756

باقا خان بـه وي  ، آن. بر اساس آکندیمین منازعه روشن را درباره ا یپیشنهادات، حقایق

تـا کنـار آب   ن یکی از این سه کار اختیار کن: اول صلح تا غـزنین و کرمـا  "پیغام داد که

و دیار خویش مراجعـت نمـایی و   د ببالويدوم آنکه به سعادت بازگرد م.سند به تو بده

الت الـوس  که آباقاخـان از مشـک   دهدیمنشان  امر این"ساخته باشی سیم آنکه رزم را

به خاطر امیـدواري زیـاد    اما براق د.دایمو ظاهراً به آنها حق  جغتاي به خوبی مطلع بود

تصـور   باره حضور ایلخان در خراسان داشت، گودار و همچنین تردیدي که دربه شورش ن

این پیشنهادات را  . لذاکسب کند الت الوس راکه بتواند دستاوردي فراتر از مشک کردیم

               د. حضور آباقاخان در خراسان گسیل نمو و حتی جاسوسانی جهت تحقیق در باره کرد رد

به آباقاخان فرصتی داد تا با انتشار شایعه حمله خانِ الـوس   دستگیري جاسوسان

ر و د نـد گـول ز ا ع آن براق رن و به تبو لزوم بازگشت آباقاخان، جاسوسا جوچی به قفقاز

-1339:758اهللا، فضـل  نیدالدید. (رشـ انـداز  ،ه بوددام حیله جنگی مهیبی که اندیشید

رامـون آن را مـورد حملـه قـرار     و نواحی پی هرات ،ی مغرور از این خبرجغتائ ) سپاه757

د غـارت  به ظاهر متروك ایلخان را به باه دادند و تدارکات و ادوات برجاي مانده از اردوگا

                                               
  ايهروي، یزدي، مستوفی، شبانکارهتوان اشاره کرد: ابن فوطی، وصاف، سیفی از آن جمله به مورخان زیر می .1

.اکتی، کرمانی، نطنزي، فصیح خوافی و  میرخواندبن
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ـ  له قرارو آنها را مورد حم ه ایلخان از کمین گاه برون جستهکه یکباره سپا گرفتند د. دادن

بـه   اینکه غافلگیر و مبهوت شـده بودنـد؛  سپاه براق علیرغم  )1363:264شبانکاره اي، (

موفق شدند جناح سپاه آباقا را وادار به  توان نظامی خوبو روحیه جنگنده  حکم انتظام،

ان سـپاه ایلخـان کـه خـود را در آسـتانه شکسـت عظیمـی        مـا سـر  د. ای کننعقب نشین

به تقویت  چنگیز خان و ایراد سخنان پر شور مغوالن و يهايدالوربا یادآوري ، دندیدیم

تا نیروهـاي   اندك مقاومتی از سوي آنها کافی بود د.انسجام سپاه خود پرداختنو روحیه

بـا او همـراه    صخـا  یبا اهـداف  مان یک شاهزادهر فرکه هر کدام زی نامتجانس سپاه براق

ی از هم گسیخت نظم و آرایش جغتائ ،لذا با حمله سپاه ایلخان د.شده بودند، از هم بپاش

:1364مسـتوفی، د. (و شکسـت خـور   شـد  دشـمن از جـا کنـده    ،شخص آباقاه و با حمل

  )1339:759، هللافضل ا نیدالدیرش/591

و نزدیـک   بـود  گاه افتـاده و پیاده در اردو ودب را از دست داده نیز که اسبش براق

از ایـن  پـس  اوت.قراوناس نجات یافیکی از سپاهیان  کمک تنها به ،بود به اسارت درآید

 و در بسـتر افتـاد  و متحد خود بر اثر ناراحتی فلـج شـد  ی شاهزادگان و بی وفائت شکس

مک به او و در واقع ظاهر براي ک به زینو قاید ت.از قایدو کمک خواس علیه متحدان خائن

ــ  اش محاصــرهبــراي  ــراق درگذش (رشــیدالدین ت. ســپاهی فرســتاد و در همــان شــب ب

  )764-765: 1339،اهللافضل

  

  واکنش ایلخان 

با  ،دهندینمدست ه از شکست براق خبري ب سفانه منابع از اقدام ایلخان پسمتأ

منهزم نیز نپرداخته مسافت زیادي را به تعقیب سپاه ن که ایلخا رسدیمبه نظر این حال

ه با توجه به آنکه، ایلخان به درستی از شرایطی که الـوس جغتـاي را بـه حملـ     اما ت.اس

ایـن   بـه رفـع   را مسـاعی خـود  ، با درستی و درایـت  د.اه بوآگ ،داشتوا مین علیه خراسا

نیل به این مقصود وارد عمل شد:يطریق براه سو از  ها معطوف کردشرایط و زمینه

  

  پایگاههاي نظامی الوس جغتاي بتخری-1

ایلخان و درباریان او براي مقابله با چنین تهاجمـاتی تصـمیم گرفتنـد بـا نـاتوان      

فراهم شـدن تـدارکات بـراي چنـین      ر وماشین جنگی دشمن از گرد آمدن لشگ ساختن
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اسـتفاده   با 1).ق671گ (از جن دو سال بعدی جلوگیري نمایند. بنا براین،یهارکشیلشگ

قلعـه  ی جغتائآقبک محافظ ،ایجاد شده بودکه در قلمرو الوس جغتاي  ییها یگشفتاز آ

کـه لشـگرهاي الـوس    دیـدگاه   نبـا بیـان ایـ    درباریان. دندخود درآوراطاعت ه را ب آمویه

رکاتی عمده براي حملـه  از بخارا به عنوان یک مرکز نظامی و تدا اوگتايجغتاي و الوس 

، صافد. (ونرا مطرح نمود شهر رکشی به آند لشگپیشنها ،کنندیماستفاده  راسانخبه 

 تنهـا راه ایمـن مانـدن از تجدیـد حمـالت      کهموضوع  این برآگاهی با  آباقا )77: 1338

 ایـن پیشـنهاد   با و در صورت عدم موفقیت تخریب آن شهر استا غلبه بر بخاریانجغتائ

فرسـتاد و دسـتور داد   ه بخـارا  یسودار اغول حاکم خراسان را همراه وي ب موافقت نمود و

و شـهر   دنغارت کنا ا رهآن ،مخالفت صورتر و د دنشهر را به خراسان کوچ ده که سکنه

  د.نسازویران را 

 ش ارفته بود. آقبک خدمتگزرزمان امیرمسعود بیگ یلواج به اردوي قایدو  در این

را بـه قتـل    اوامـا اوبـاش بخـارا    ،را به بخارا فرستاد و فرمان آباقا را به مردم عرضه کـرد 

د. مردم بخارا دروازه هـا  ش ور حملهآقبک با سپاهش به بخارا  ،رساندند. پس از این واقعه

و  بخارا راضـی بـه صـلح شـدند     یک روز تمام با هم جنگیدند. سرانجام مردم را بستند و

دست به قتل و غارت  را شد ووارد بخا .ق 671از کردند. آقبک در اول رجب ها را بدروازه

بخـارا  بـه طـرف   بـا سـپاه خـود    الغواین حین خبر رسید چاپاي و قپان فرزندان  زد. در

ـ     یدن این خبر سپاهیانش را جمع کرد. آقبک با شنندیآیم دسـت  ه و بـا غنـایمی کـه ب

  )768-1339:769، فضل اهللا نیدالدیرش(د.عقب نشینی کر ،آورده بودند

  

  استفاده از روابط دیپلماتیک  -2

و در اقدام دیپلماتیک شـایان تـوجهی سـعی     شرایط الوس ازآگاهی آباقا خان با 

دستیابی الوس جغتاي بـه هنـد و   میان در این . ل سازدها را زائکرد به نحوي این زمینه

تداوم فتوحات خود در آنجا به عنـوان یـک راه حـل بسـیار موفـق و اساسـی بـه شـمار         

مجـاور مـرز    يهـا  نیسـرزم در ایـن زمـان    نانکـه گفتـه شـد   چ،دیگرطرفی . ازرفتیم

لذا آباقاخان  ،دادندینماطاعت از ایلخان نیز تن هندوستان در دست نگودریان بود که به 

                                               
ویرانی بخارا  )592: 1364اند. اما مستوفی (به رغم آنکه رشیدالدین و وصاف به عنوان دو مورخ اصلی، این تاریخ را آورده .1

یعنی ده سال (ق. 681) این واقعه را به تاریخ 351/ 2: ج1339(ی نسبت داده است و فصیح خوافیرا به ماجراي تارائ

ق. از دنیا رفته بود و آن زمان نبوده است.  680بعد) آورده است، در حالی که آباقاخان در 
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ـ   سعی کرد تا با ایجاد پیوند میان الوس جغتاي با ن  سـوي ه گودریان و سـوق دادن آنهـا ب

دادن الوس جغتاي  ، با پیوندز یک سويد. انائل آیحمله به هند، به دو هدف اصلی خود 

به رفع یکی از مشکالت آن الوس  مینه اشتغال آنها به فتوحات جدیدز رزهاي هند وبه م

دست آنها تاخـت و تـاز نگودریـان خودسـر در ایـاالت      ه و از سوي دیگر، بد کریمکمک 

د، بـه بعـ   .ق669ال . بدین منظور از سساختیمقلمرو ایلخانی را توسط جغتاییان مهار 

و ریاست نگودریان را به آنها  کردیمرا به خود جلب یهمیشه یکی از سران ایالت جغتائ

با حمالت مداوم به مرزهاي هند، براي گشـودن  تا پایان قرن هفتم و آنها  نمودیمواگذار

: 1339، فضـل اهللا  شـیدالدین . (رتـالش مـی کردنـد   اهی جهت نفـوذ در آن سـرزمین   ر

  )539ـ540و548

  

  هاي اقتصادي خراسانبردن جاذبهاز بین - 3

یان، سعی کرد تا بـا  ر سومین اقدام خود براي حل معضل حمالت جغتائان دایلخ

حمله بـه  ادي خراسان که موجبات تحریک جغتائیان براي جاذبه هاي اقتصن از بین برد

ا تصمیم گرفـت  نماید. او ابتدجلوگیري ، از تداوم این حمالت آوردیمآن سامان را فراهم 

 اش سـکنه و کند ویران  گارتصادي خراسان آن روزرکن اق نیتر مهمبه عنوان  که هرات را

وچ دهد تا بهانه الزم را از جغتائیان براي تداوم و تجدید منازعات سلب را به نقاط دیگر ک

منصـرف   از ایـن اقـدام  البته با نظر برخی از درباریان،  )352: 1385یفی هروي، (سد.کن

ی نسـبت بـه خراسـان از ادامـه     اعتنـای  که از آن پس با نوعی بی رسدیمظر اما به ن د.ش

  عمرانی در آن ایالت خودداري کرده باشد.  يها تیفعال

  

    پیامدهاي منازعه

براي هـر دو طـرف نبـرد    ،شدیمنبرد ایلخانان محسوب  نیتر مهماین منازعه که 

  زیر آنها را دسته بندي نمود: شکل بهتوانیماشت که شگرفی د پیامدهاي

ب جـدي بـه ماشـین    وارد نمـودن آسـی   ،منازعـات ن ایآشکار پیامد نخستین -1

در عین حال ناتوان ساختن براق در حل مشکالت الـوس بـود. در    جنگی الوس جغتاي و

چنانکه برخـی  رفتند. سوئی و هر یک به د شدنه پراکندشاهزادگان الوس نتیجه این امر، 

رخـی بـه نـزد    ب، برخی به الوس جوچی و دشت قبچـاق  ،از آنها به قایدو و الوس اوگتاي

چنـان بعـد   ". در نتیجه قوبیالي قاآن در چین و گروهی به دربار ایلخانان پناهنده شدند
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(نطنـزي،  . "ه متعرض سـالم و پیغـام نیـز نگشـتند    کلمشرقین در میان ایشان واقع شدا

1383 :85-84(    

 و سیاسـی  بـر اوضـاع  ري تنـاقض آمیـز  تـأثی  مهم این منازعـات،  امدیپ گرید-2

برابـر تجدیـد منازعـات الـوس      بدین معنی که لـزوم آمـادگی در   د.بو اجتماعی خراسان

بـود در آینـده    سپردن حکومت آن به شـاهزادگانی کـه قـرار   ا تا ب کردیمایجاب  جغتاي

بیـانگر   و این امـر،  این منطقه به عنوان ایالت ولیعهد نشین درآید در عمل ،ایلخان شوند

 يهـا  تیفعالاما از آنجا که  )850- 851: 1339رشیدالدین، (د.اهمیت سیاسی این ایالت بو

این ایالـت ولیعهـد نشـین    در یتوسعه مناطق شهري و روستائو عمرانی و ساخت و ساز 

تـوجهی  بـی  نـوعی   ،حمله به آن ناحیه منجـر شـود   ن دریاجغتائ به تحریک توانستیم

با دیگر سه مقایدر عامدانه ایلخانان به خراسان و در نتیجه عقب ماندگی نسبی این ایالت 

شـهرهاي  ه اسـتنباط کـرد کـ    توانیماین قضیه را از آنجا را در پی داشت. ن مناطق ایرا

و تا آخر عهد آنان ویـران مانـده    بازسازي نشد گاه چیهعهد ایلخانان بزرگ مرو و بلخ در 

خراسان که پیش از ایلغار مغـول  چنین وضعیتی،به دنبال )157: 1362ستوفی، د. (مبو

به چنـان فقـر اقتصـادي    ،ایالت در بخش شرقی قلمرو اسالمی بود نیتر مهمبدون تردید 

د. معـاف بـو  ياز پرداخـت مالیـات بـه خزانـه مرکـز      تال شد که تا پایان عهد ایلخانانمب

کفـاف هزینـه هـاي     ، حتیگردآوري شده آن ایالت يها اتیمال) 142: 1362مستوفی، (

به آنجا کمـک هزینـه    مرکزي از خزانه و دادینمجاري حکومت ایلخانی در آن منطقه را 

  )865: 1339،فضل اهللا رشیدالدیند. (شیمپرداخت 

و ن حفظ هویـت ایـرا  ت این منازعا دیگر که نتیجه قابل توجه رسدیمبه نظر -3

بـا   در حکومـت یکپارچـه مغـوالن   همه اقوام و ملل تحت فرمان ،تا این زمان. دبوایرانی 

قلمـرو بـه   همه نواحی جزو یک فرمانرواي واحد، ن ا داشتو ب بودند یکدیگر آمیخته شده

 دعـاوي  ستواري تصـمیم و رفتـار وي در مهـار   ا ما با این اقدام ایلخان ود. ارفتنیمشمار 

بین جیحـون تـا فـرات کـه جـزو      يها نیسرزم،براي اولین بار در دوره مغول، انجغتائی

یگر نواحی قلمرو مغوالن متمایز تحت فرمان ایلخان قرار گرفت و از د ،قلمرو ساسانی بود

  گردید.  
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  گیري نتیجه

تشکیل حکومت ایلخانان در ایران از آن جهت که نفـوذ و ادعـاي جغتائیـان را در شـرق     

 با منافع آنها سازگاري نداشـت و ا یـن مسـئله موجـب     ،کردیمایران و خراسان محدود 

و براق در  باقا در ایرانزمان حکومت آدر برخورد آنها  خستیند. نتنش بین طرفین گردی

 جغتاي نسبت به سایر الوس هاي مغولی در اثـر  الوس ضعف سیاسی. بود اولوس جغتاي

ه حـق مداخلـ   موقعیت خـاص الـوس و   مغوالن، يهايریدرگ، رقابت و اختالفات داخلی

کمبـود  نیزو جوچی ويهمه مغوالن در آن از یک سو و حمالت و فشار الوس هاي اوگتا

دولـت مغـولی    نیرتـر یفقلـوس را بـه   مایحتاج زندگی از سوي دیگـر، آن ا  مراتع و دیگر

خروج از جستجوي راه  در پس از رسیدن به خانی الوس براق خان ،ا براینبن د.ل کریبدت

 حمله به آن منطقه ،ناسب اقتصادي خراساناین مشکالت بر آمد و با توجه به موقعیت م

    د.قرار دا هاي خودامهرأس برن و آغاز منازعه با ایلخانان را در

هـاي  تمام نیروي جنگی خود و بـا خنثـی نمـودن نقشـه    ز ابهره وري آباقاخان با 

تالفـی جویانـه علیـه الـوس      یعملیـات  و پس از آن بـا  و سپاهش را ناکام گذاردبراق، او 

جغتاي، چنان نیروي آنها را در هم کوبید که تـا دو دهـه بعـد تـوان تعـرض بـه قلمـرو        

بـراي ایلخـان   پیـام تبریـک    الـوس جـوچی  خـان   ،پس از این واقعهد.داشتنایلخانی را ن

 نشانتوجهی به الوس جغتاي بی ، ار دوستی نسبت به آباقاخانو قایدو نیز با اظه فرستاد

و در  قـرار داشـت   ضعفنهایت الوس جغتاي در  .ق660در دهه  فرجام سخن اینکهد.دا

 متحـد شـده  الوس دیگر علیه آن با یکـدیگر  سه  تنها افتاده بود ومغولی  يها دولتبین 

گفـت کـه    تـوان یمـ بنـا بـراین   و فشار آنها عرصه را بر الوس جغتاي تنـگ کـرد.    بودند

اختالفات الوس جغتاي با ایلخانان، نخست از مسائل ارضـی کـه در درون خـود مسـائل     

ظامی را ن وو آن گاه اختالفات سیاسی  شد آغاز ت.داش به همراه اقتصادي و قومی را نیز

  د.دنبال آوره ب
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  منابع و مآخذ 

علمـی و   : عبدالمحمـد آیتـی، تهـران :   ، ترجمـه الـدول  مختصـر تـاریخ  .)1377(ابوالفرج ،ابن عبري

.فرهنگی

ـ  (  الدکتور جـان مـوریس   ،األب إسحق أرمله :نقله الی العربیه ،تاریخ الزمانم). 1986ـــــــــــــــــ

  .  : دارالمشرقفییه، بیروت

حوادث الجامعه و تجـارب النافعـه فـی المائـه     . ق)1351(یبدالرزاق بن احمدشیبان، عیابن فوط  

       مکتبه العربیه، مطبعه الفرات.     :مصطفی جواد، بغداد :تصحیح و تعلیق، السابعه

، تصـحیح و  روضات الجنات فی اوصاف مدینه الهرات). 1338(یعین الدین محمد زمج، ماسفزاري 

  حمد کاظم امام، تهران: دانشگاه تهران.  م :تحشیه

محمـود میرآفتـاب، تهـران: علمـی و      :، ترجمـه تاریخ مغول در ایران). 1384د (اشپولر برتول

  فرهنگی.

:  تصـحیح بـه  در مقدمـه تـاریخ رشـیدي،    » یجغتـائ  سلسله). «1383ن. (راس دنیس -س. نالیا

میراث مکتوب. عباسقلی غفاري فرد، تهران :

کریم کشاورز، تهران: آگاه. :، ترجمهترکستان نامه). 1366. (یاسیل، وبارتولد  

حمـزه سـردادور، تهـران:     :، ترجمـه ی تاریخ ایـران تذکره جغرافیائ). 1308(ـــــــــــــــ 

چاپخانه اتحادیه.

، بـه  روضه اولی االلباب فی معرفـه التـواریخ و االنسـاب   ). 1378د (بناکتی، داود بن محم

تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.جعفر شعار،  :کوشش

، در تـاریخ ایـران   »تاریخ سیاسی و دودمانی ایران در عصر مغول«)، 1371. آ. (یبویل. جـ 

حسن انوشه، تهران: امیر کبیر. :جی. آ. بویل، ترجمه ي : ، گردآور5ج ، کمبریج

، ي در ایـران تاریخ نگـار در اشپولر و دیگران،  »جوینی و رشیدالدین«).1380.(ــــــــــ

  : یعقوب آژند، تهران: گستره.ترجمه

محمد ابراهیم باستانی پاریزي، تهـران:   :). به اهتمام وتصحیح2535ن (تاریخ شاهی قراختاییا

بنیاد فرهنگ ایران.

عبدالحی حبیبی، تهـران: دنیـاي    :تصحیح به ،طبقات ناصري). 1363ج (منهاج سرا ،جوزجانی

کتاب.  

محمد قزوینی، تهران: دنیاي کتاب.   :تصحیح به ،تاریخ جهانگشاي. )1375ک (جوینی، عطامل

تـاریخ  ، شکل گیري مرزهاي دولت ایلخانان مغول ایـران ). 1379ل (عبدالرسو ،خیراندیش

.1، شماره 1ال ، سضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده ادبیات تهران
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بهمن کریمی، تهران : اقبال. :به کوشش ،جامع التواریخ). 1367رشیدالدین فضل اهللا (

 محمد علـی خلیلـی   :، ترجمهتاریخ صنایع ایران بعد از اسالم).1363ن. (محمد حس ، زکی 

اقبال. هران:ت

غالمرضـا طباطبـایی    :تصـحیح بـه   ،تاریخ نامه هرات). 1385سیفی هروي، سیف بن محمـد ( 

مجد، تهران: اساطیر.  

تهران: امیر کبیر.  ،تصحیح میر هاشم محدثبه  ،مجمع االنساب). 1363(یمحمد بن عل، ايشبانکاره

روابط الوس جغتاي با ایلخانان و عوامل مؤثر بـر  «). 1389. (يهنوو حسن د جواد ،عباسی

).85یاپی(پ6ماره ، شدوره جدید ،20، تاریخ اسالم و ایران، سال»آن

یان در عهد فرمانراوایی سـلطان  ائجغتایلخانان و  مناسبات«). 1390.(ــــــــــــــــــ

).9(پیاپی1شماره وره جدید، د3تاریخی دانشگاه اصفهان، سال يها پژوهش، »محمد الجایتو

باستان. : محمود فرّخ، مشهد:به کوشش ،مجمل فصیحی).1339. (یفصیح خواف 

.14دانشنامه جهان اسالم ج ،خانات چغتاي). 1388والحسن (اب ،فیاض انوش

 عبـاس اقبـال   :تصـحیح بـه  ، سمط العلی للحضره العلیـاء ). 1362(یناصرالدین منش ،کرمانی

اساطیر. :تهران

علمی و فرهنگی. : عبدالحسین میکده، تهران:). امپراتوري صحرانوردان، ترجمه1368ه (رن ،گروسه

ی، تهران: امیر کبیر.عبدالحسین نوائ :تصحیحبه ، تاریخ گزیده) . 1364حمداهللا ( ،مستوفی

گاي لسترنج، تهران: دنیاي کتاب. :تصحیح به ،القلوب نزهه). 1362(ـــــــــــــــــ 

عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.   :، ترجمهها مغول). 1380د (یوی، دمورگان

اساطیر.:تهران،جمشید کیان فر :به اهتمام، روضه الصفا). 1380د. (محمد بن خاون،میرخواند

پروین استخري، تهران: اساطیر. :، به اهتماممنتخب التواریخ). 1383ن (یالد نیمع،نطنزي

محمـد مهـدي    :ه اهتمام، بتاریخ وصاف الحضره). 1338. (اله بن عبداهللافضل، وصاف الحضره

اصفهانی، تهران: کتابخانه ابن سینا و کتابخانه جعفري تبریزي.  

ید میـر محمـد صـادق و    سـید سـع   :تصـحیح بـه  ، ظفر نامـه ). 1387شرف الدین علی ( ،یزدي

  و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی.  ی، تهران: کتابخانه، موزهین نوائعبدالحس
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Marco polo. (1946).the travels of marco polo, translated and edited by 
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مناسبات الوس جغتای و ایلخانان در عهد آباقا خان (680-663 ق.)
      

                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      محسن رحمتی


سمانه مرادی نژاد
 

چکیده

از آنجا که قلمرو ایلخانان از دو سو با دیگر الوسهای مغولی همسایه بود، مناسبات آنها با این الوسها در تاریخ دوره حاضر از اهمیت فراواني برخوردار است . در اين ميان، الوس جغتای به دليل قرار گرفتن بر سر راه ارتباطی ایلخانان با دربار قاآن بزرگ و همچنین دعاوی توسعه طلبانه در شرق ایران، روابط گستردهتری با ایلخانان داشت. به سبب آنكه این روابط رویکردي ستیزه آمیز و خصمانه به خود گرفت، مطالعه شرایط و زمینههائی كه روابط ميان آنها را شکل داد، ضرورت دارد. الوس جغتای با وجود موقعیت جغرافیائی ويژه، دچار ضعف سیاسی شد و در نتیجه مورد تعرّض دیگر الوسها قرار گرفت. در پي آن، ایلات این الوس به دليل ناتواني در تأمين مايحتاج زندگي و کمبود مرتع و چراگاه برای احشام به تنگنا افتادند. موقعیت مناسب خراسان، تصرف آن ایالت را به عنوان راه خروج از مشکلات الوس در پیش چشم براق خان جغتائی جلوهگر ساخت. اما با واکنش آباقاخان، این تعرض با شکست مواجه شد و تا آخر عهد آباقاخان تكرار نگرديد.

واژگان كليدي: مناسبات، ايلخانان، آباقاخان، الوس جغتای 

مقدمه 


فتوحات مغولان در زمان چنگیز خان، نواحی وسیعی از سرزمینهای بین اقیانوس آرام تا شرق اروپا را در اختیار آنها قرار داد. وي طبق رسوم سنتی مغول در زمان حیات، این قلمرو را به شكل الو س هائی درآورد و بین فرزندان چهارگانهاش تقسیم نمود. در این میان، اراضی بین کوههای آلتائی در شرق تا رود جیحون در غرب، یعنی همه ايالات متصرفي قراختائيان در ترکستان (اعم از شرقي و غربی)، هفت آب و شهرهاي ماوراءالنهر كه تا آن زمان فتح شده بودند به عنوان یک الوس طبقه بندی گرديد و به دومین پسر او جغتای داده شد که در عهد پدر امیر یاسا و مأمور نظارت بر اجرای قوانین مغولی بود. (شبانكارهاي، 1363: 246/ رشیدالدین فضل الله، 1339: 541) مركز اين قلمرو در آن زمان، شهر قُناس در منطقه هفت آب بود. (جويني، 1375: 226)

در عهد فرمانروائي منگوقاآن، چهارمين خان بزرگ مغول فتح كامل ايران و بینالنهرین بنا به دلايلي مورد توجه قرار گرفت و او براي اجراي آن، برادر خود هولاكو را فرستاد و به ديگر اولوسها دستور داد تا با دادن سپاه وي را ياري رسانند. هولاكو در اين اردوكشي موفق شد ايران و بینالنهرین را فتح كند و تا شام و كنار درياي مديترانه پيشروي نمايد. او با تصرف اين مناطق حاكم بلامنازع ايران گرديد و به رغم دستور منگوقاآن منوط به بازگشت وي پس از انجام فتوحات، شرایط حکومت مغول به گونه ای رقم خورد که او توانست حكومتي با نام ايلخانان در ايران بوجود آورد. (رشیدالدین فضلاله، 1339: 687) حوادثی که پس از مرگ منگو قاآن در اردوی مرکزی مغول اتفاق افتاد، به نحوی باعث توقف و ماندگاری هولاكو در ایران و بنیاد گذاری سلسله ایلخانی گردید. قاآن بعدی، قوبیلای قاآن یرلیغ حکومت بر این نواحي را برای وی صادر کرد و مناطق بین جیحون تا مدیترانه را تحت فرمان او قرار داد. (همان: 623) بدین ترتیب پنجمین حکومت یا الوس مغولی ایجاد گردید. اما با توجه به نفوذ و مداخلات الوس جغتای در امور خراسان و اینکه تشکیل حکومت ایلخانی در ایران با داعیه حکومت بر اراضی بین سند و جیحون تا مدیترانه در تعارض کامل با دعاوی آنها قرار داشت، بدیهی بود که اين قضیه از سوي جغتائيان به رسميت شناخته نشود.  


اما از آنجا که با تشکیل حکومت ایلخانی، سنگ بنای مناسبات الوس جغتای با ایلخانان گذاشته شد، کالبد شکافی و بازکاوی مناسبات آنها در نخستین مراحل، چگونگی آغاز این مناسبات و عوامل مؤثر بر آن در همان مراحل آغازین از اهمیت شایان توجهی برخوردار است و میتواند به فهم بهتری از سیاست خارجی و داخلی حکومت ایلخانی ياري رساند. نظر به همین مسأله، این مقاله ضمن تبیین مناسبات این دو حكومت در پی یافتن پاسخی روشن به این پرسشها است که:

1- مناسبات الوس جغتای با ایلخانان در چه شرایطی شکل گرفت؟


2-  چرا این مناسبات، رویکردي ستیزه گرایانه و خصمانه به خود گرفت؟

اگر چه تا کنون تحقیقات متعدد و مفصّلی در باب تاریخ ایلخانان صورت گرفته است، اما بيشتر این تحقیقات معطوف به مسائل کلیتر تاریخ ایلخانان بوده است و چنین بحث جزئی را ذیل مسائل کلی و به اختصار مطرح نمودهاند. (اشپولر،1372: 75-73 / بویل، 1371: 338-335 گروسه،1368: 547-546 / خیراندیش، 1379: 192-191) در سالهای اخیر دو مقاله مستقل در مورد عوامل مؤثر بر مناسبات ايلخانان و جغتائيان نوشته شده است که مؤلفين کوشیدهاند فارغ از دوره زمانی، عوامل مؤثر بر این روابط را تا آخر عهد ایلخانان به صورت کلی دسته بندی نمایند. (عباسی- دهنوی،1389: 105-81) در يكي از اين مقالهها كه پژوهش مشترك مؤلفين است از توجه به برخی عوامل اساسی از جمله اختلافات داخلی آن الوس که ضمن هموار نمودن راه برای مداخله خوانین دیگر الوسهای مغولی، ضعف سیاسی آن را به دنبال داشت و همچنین مسأله تجارت، اقتصاد شهری، محصولات کشاورزی و تأثیر آن بر این مناسبات غفلت شده است. در مقاله مشترک دیگری به شرح و تبیین مناسبات میان الوس جغتای با ایلخانان در عهد سلطان الجایتو پرداختهاند (همان، 1390: 73-92). اما با توجه به آنکه سرآغاز این مناسبات در اواخر دوره هولاگو و در عهد آباقاخان بوده است، بازکاوی و تبیین مناسبات میان آنها در این دوره به ویژه شرایط و زمینههائی که به آغاز این مناسبات کمک کرد، ضرورت پيدا مي كند.

زمینههای شکل گیری مناسبات 

پيش از تشکیل و استقرار دولت ایلخانان در ایران، حکومت مغول حداقل به صورت ظاهری یکپارچگی خود را حفظ کرد و همه الوس های مغول با نظارت خان بزرگ احساس یگانگی میکردند. اما مقارن با تکوین استقرار دولت ایلخانی در ایران، این یگانگی مخدوش شد و بین الوسهای مغول منازعاتي پیش آمد. از آنجایی که همسایه شرقی ایلخانان، الوس جغتای و همسایه شمالی آن الوس جوچی بود که در این زمان قریب به دو دهه از تکوین آنها سپري شده بود، در مقابل دولت نوپای ایلخانان واکنش نشان دادند و مناسباتی ستیزه آمیز میان آن دو شکل گرفت و تداوم یافت. تا آنجا که به اين بحث مربوط است برخی زمینه ها، عوامل و دلایل درونی در قلمرو الوس جغتای بود که آنها را به برقراری مناسبات با ایلخانان ـ آن هم از نوع ستیزه آمیزـ ناگزیر میساخت. به عبارت ديگر در این زمان، برخی شرایط سیاسی و اجتماعی خاص در قلمرو الوس جغتای وجود داشت که آنها را به منازعه با دولت نوپای ایلخانی وا میداشت.

الف) ضعف سیاسی الوس جغتای

مقارن با تشکیل ایلخانان، الوس جغتای از ضعف سیاسی شديدي رنج میبرد، به گونهای که میتوان آن را ناتوانترین حکومت مغولی دانست. این امر خود معلول عوامل چندی بود که هر یک به شکلهای مختلف تأثیر گذار ي داشت و برآیند همه آنها ضعف سیاسی این الوس بود.

توجه به حدود قلمرو الوس جغتای که از دامنه غربی کوههای آلتائی تا اطراف جیحون امتداد داشت و همه نواحی ترکستان (اعم از شرقی و غربی)، هفت آب و ماوراءالنهر را در بر میگرفت، موقعیت استراتژیک این الوس را نمايان میکند. چرا که الوس جغتاي از طرف شرق همسایه چین و مغولستان بود و از طرف غرب و جنوب نیز مجاور الوس جوچی و قلمرو ایلخانان بود. بدین ترتیب این الوس حلقه اتصال بخشهای شرقی و غربی مغول بود و استقرار خان بزرگ مغول در قراقروم و لزوم پیوند متقابل قاآن با مغولان غرب یعنی الوس جوچی و قلمرو ایلخانی به این سرزمین جایگاه ویژهای بخشیده بود. وجود مراتع سرشار در دامنههای غربی کوههای آلتائی و اطراف دریاچه بالخاش و تناسب کامل آن با زندگی ایلی مغول، همچنین قرار گرفتن بر سر راه ارتباطی پایتخت مغول با صفحات غربی قلمرو به موقعیت این الوس اهمیتی مضاعف میبخشید. به گونه ای که این ناحیه از برگزیدهترین بخشهای امپراطوری مغول به شمار میرفت. توصیف وصاف که: "المالیغ نسبت به دیگر شهرهای مغول حکم مرکز را نسبت به محیط دایره دارد"، بیش از هر چیز گویای اهمیت استراتژیک این الوس است. (وصاف،1338: 12) این موقعیت خوب جغرافیایی به دو طریق معکوس بر سرنوشت الوس اثر گذاشت. در عین حال که موجب اهمیت استراتژیک آن بود، به ضعف سیاسی آن نیز منجر شد. چرا که توجه همه خوانین و الوسهای مغول را به خود جلب میکرد و بر عکس الوس جوچی و قلمرو ایلخانان که در حاشیه قرار گرفته بودند و همه چیز قلمروشان به خودشان تعلق داشت، با توجه به عبور شاهراه ارتباطی بخشهای مختلف امپراطوری مغول از این الوس، آن را عمومیت داد و از تملك اختصاصی به فرزندان جغتای خارج ساخت. لذا این الوس، در مسیر عبور همه لشگریان بود و منابع مادی و معنوی آن به همه مغولان تعلق داشت و بیش از دیگر الوسها متحمل هزینه های گزاف لشگرکشیها میشد. همچنین این موقعیت استراتژیک با جلب توجه قدرتهای رقیب برای غلبه بر این منطقه و در نتیجه پراكندگي هر چه بیشتر میان اعضای این الوس بر سرنوشت آن اثر گذار بود.

از مشکلات ديگر الوس جغتای وجود اختلافات داخلی بود كه بلافاصله پس از مرگ جغتای در سال 638 ق.
  بدان دچار شد. جغتای در زمان حیات و با موافقت اوگتای، نوه خود قراهولاكو را به جانشینی خود منصوب کرد و پس از وی قراهولاكو به عنوان خانِ اولوس جغتای شناخته شد. (جوینی، 1375: 230 ـ 228)  اما گیوک قراهولاكو را عزل كرد و ییسو منگو، پسر جغتای و دوست خود را به جای وی گماشت. به گفته مورخان، ییسو منگو شرا بخوار و همواره مست بود و توان رسیدگی به امور اداری قلمرو را نداشت و الوس را همسرش توقاشی اداره میکرد. (جوینی،1375: 229-210 / رشیدالدّین فضل الله،1339 : 544-540) منگوقاآن پس از سرکوبی مخالفان جغتائی خود، باري ديگر قراهولاكو را به حکومت آن الوس تعیین کرد، اما قراهولاكو به زودی درگذشت و قاآن اداره اولوس جغتای را به مبارک شاه، فرزند خردسال وی با نیابت مادرش اورقینه واگذار کرد که تا حدود 10 سال بعد این سمت را بر عهده داشت. (جوینی، 1375: 230 / رشیدالدین،1339: 544) ریاست دراز مدت این دو بانو ـ در حدود دو دهه ـ بر جامعه ایلیاتی الوس جغتای که اساس آن بر قدرت و شمشیر استوار بود، به پراکندگی نیروی نظامی این الوس و در نتیجه ضعف سیاسی- نظامی آن منتهی شد و راه را برای مداخله دیگر الوسها در امور داخلی آن الوس باز کرد و بر دامنه این ضعف سیاسی افزود. 

با مرگ منگو قاآن و آغاز رقابت میان قوبیلای قاآن و اریق بوکا، الوس جغتای نیز صحنه رقابت آن دو گردید. اورقینه، فرمانروای اولوس جغتای از اریق بوکا طرفداري كرد و از آنجا که قلمرو جغتای، پل ارتباطی بین مغولستان و چین با ایلخانان ایران به شمار میآمد، این امر میتوانست به معنای قطع ارتباط بین ایلخانان و قوبیلای قاآن باشد. قوبیلای نیز که حفظ ارتباط با هولاكو و ایلخانان برایش اهمیت حیاتی داشت (وصاف، 1338: 66)، نمیتوانست این قضیه را تحمل کند. لذا برای ایجاد آشوب به نفع خود، ابیشقه پسر بوری و نوه جغتای را به اولوس جغتای گسیل داشت. (رشیدالدین فضلالله، 1339: 544ـ 536) از آن طرف اریق بوکا که از اتحاد هولاكو و قوبیلای قاآن بر ضد خود میترسید نیز تلاش میکرد در اتحاد با الوس جغتای، از ارتباط آن دو جلوگیری کند. لذا ضمن آنکه از دستیابی ابیشقه به هدف خود جلوگیری کرد؛ در مقابله با قوبیلای قاآن، الغو پسر بایدار و نوه جغتای را به آن الوس روانه کرد. (رشیدالدین فضلالله، 1339: 622)  

پس از الغو، مبارکشاه پسر قراهولاكو و اورقینه به عنوان خانِ اولوس جغتای معرفی گردید و او اوّلین نفر از نوادگان جغتای بود که مسلمان شد. (همان: 546ـ 545 و 539ـ536) بدین سان برای نخستين بار، یک خانِ مغولی بدون معرّفی از سوي قاآن بر تخت نشست. این امر به معنی مخالفت با سیادت عالیه قاآن بود و علاوه بر آنکه اقدام نامناسبی برای دیگر الوسهای مغول بود، میتوانست به عنوان یک حائل میان قاآن و ایلخانان عمل کند. قوبیلای قاآن نمیتوانست ساکت بنشیند، لذا بُراق، پسر عمویِ بزرگِ مبارکشاه یکی دیگر از شاهزادگان جغتای را به ترکستان فرستاد و در عین حال به او مأموریت داد تا ضمن مشارکت با مبارکشاه علاوه بر ضبط الوس جغتای از مخالفان، پیشروی الوس اوگتای و قایدو خان را نیز متوقف سازد. (همان: 539 ـ536) بُراق، یرلیغی را که از قوبیلای گرفته بود، پنهان داشت و به تدریج بر دستههای مغولی استیلاء یافت و ضمن تصاحب خزانه الغو و اورقینه، مبارکشاه را کنار زد و جانشین او شد. (همان: 546 ـ537) پس از آن طبق فرمان قاآن به مقابله با قایدو شتافت، اما از وی شکست خورد و در پي ناتوانیاش در حل مشکلات، ضعف سیاسی آن الوس همچنان تداوم یافت. 


هر چه فاصله از زمان چنگیز بیشتر میگردید و نواحي مختلف بر قلمرو مغولان افزوده میشد، اعتقاد و تبعیت محض از قوانین مغولی و یاسای چنگیزی رنگ میباخت و در نتیجه بین نوادگان چنگیز خان اختلاف رخ مي داد . نخستین بار، اختلاف نظر بین گیوک قاآن و باتو خان الوس جوچی در اواخر دوران قاآنی گیوک بود که اتحاد قلمرو و حکومت مغولی را به خطر انداخت، اما پيامدهاي این قضیه پس از مرگ گیوک قاآن در سال 646 ق. نمایان گردید. (همان: 571 ـ562). چنان كه در قوریلتای 647 ق. با حمایت و نظر باتو خان، منصب قاآنی از خاندان اوگتای منتزع شد و به خاندان تولوی منتقل گردید. این امر با اعتراض شدید نوادگان اوگتای مواجه شد (رشیدالدین فضل الله، 1339: 584-583/ جوینی،1375: 207-206) و فرزندان جغتای از جمله ییسو منگو نیز به حمایت از آنها برخاستند. لذا جشن تاجگذاری قاآن جدید، تا دو سال بعد انجام نشد و فقط در 649 ق. /1251م. بود که قوریلتائی در قراقروم تشکیل شد و در آن، انتصاب منگوقاآن را رسماً جشن گرفتند. نوادگان اوکتای هم به همراه حامیان خود و مسلحانه به قصد برپایی شورش به قوریلتای آمدند. توطئه آنها کشف شد و گناهکاران دستگیر و اعدام گرديدند و یا به نواحی دور دست تبعید شدند. (جوینی، 1375: 47-39/ رشیدالدین فضل الله، 1339: 588-587)  خوانین الوس جغتای نیز به جرم هواداری از توطئه گران، تحت تعقیب قرار گرفتند. چنانکه ییسو منگو و همسرش توقاشی به قراقروم احضار گرديدند و در آنجا کشته شدند. (رشیدالدین فضل الله، 1339: 591) سپس در ادامه روند سرکوبی مخالفان، سپاه عظیمی را به طرف غرب روانه کرد تا نواحی شرقی الوس جغتای را تصرّف نمايد و با نیروهای اولوس جوچی حلقهاي ارتباطی ایجاد کند. (جوینی، 1375: 53 / رشیدالدین فضل الله،1339: 592). این وضعیت نیز به  ضعف سیاسی الوس جغتای کمک کرد. 

با مرگ منگو قاآن در اوایل سال 657ق. / 1259م. دو برادرش بر سر جانشینی وی به رقابت با یکدیگر برخاستند و در سال 658ق. / 1260م. برای نخستین بار در تاریخ امپراطوری، دو نفر همزمان ادعای قاآنی نمودند. سپاه مستقرّ در چین نسبت به قوبیلای اظهار وفاداری کردند، در حالی که اریق بوکا، برادر کوچکتر در قراقروم خود را قاآن خواند. (وصاف، 1338: 11) اقدام اریق بوکا به دیگر خوانین جرأت و جسارت داد تا ياساي چنگيزي را با سرپیچی از خانِ بزرگ نادیده بگیرند. این امر، به ویژه به الوسهای اوگتای و جغتای که در زمان منگو قاآن صدمات فراواني را متحمل شده بودند، فرصت داد تا بیشترین بهره برداری را برای احیای الوس از دست رفته خود داشته باشند. 

بنا براین، قایدو نوه اوکتای با تمسک به اين نكته که چنگیز خان در یاسای خود تأکید کرده است که « تا از نسل اوکتای طفلی رضیع در دایره احیا باشد از میان اولاد و نبیرگان مستحق وراثت تاج و رأیت شاهی و والی بر توالی اوامر و نواهی او باشد»
، خود را از قوبیلای برای قاآنی سزاوارتر میدانست. (همان: 66) از آنجا که قایدو توانائي مقابله با خان بزرگ قوبیلای را در خود نمیدید و از طرفی قلمرو الوس جغتای به آنها نزدیک بود و در این زمان ضعیفترین الوس ها به شمار میآمد، کوشید تا الوس خود را با هزینه الوس جغتای بازسازی نماید. 


پس از تسلیم اریق بوکا، الوس جغتای به سرکردگی الغو و ایلخانان ایران به سرکردگی هولاكو و بعد از وی آباقاخان  به قوبیلای قاآن مطیع شدند، اما الوس جوچی بدون موضع گیری رسمی در قبال قویبلای، با الوس جغتای و با ایلخانان درگیر شد. (رشیدالدین فضل الله،1339: 623) از آنجا که الغو از طرف قاآن مأموریت داشت تا از فعالیتهای خودسرانه قایدو در هفت آب جلوگیری كند؛ قایدو نیز کوشید تا حول محور دشمنی مشترک به خان الوس جوچی نزدیک شده و با او علیه الوس جغتای متحد گردد. (رشیدالدین فضلالله، 1339: 546ـ447) پس از آنکه برکه، خانِ الوس جوچی را علیه الغو یاری داد، او نیز به قایدو کمک داد تا یورت کوچکی برای خود دست و پا نمايد و بر یکی از حامیان الغو چیره شود. اگرچه سپاهیان الغو به تلافی این اقدام، اردوی او را در هم شکستند. امّا مرگ الغو وی را نجات داد. (میرخواند،1339: 3979) قایدو  سپس با استفاده از ناآرامیهای الوس جغتای، بخش وسیعی از آن الوس  را در منطقه هفت آب و سرزمینهای شرق رود سیحون زیر سلطه گرفت. (رشیدالدین فضل الله، 1339: 548ـ 537/ وصاف،1338: 67) براق طبق یرلیغ قاآن، برای باز پس گیری این ولایات دست به کار شد و به رغم پیروزیهای اولیه در سال666ق. / 1268م. از سپاه متحد قایدو و منگو تیمور، خانِ اولوس جوچی در سواحل سیحون شکست خورد. این دو متحد با تحمیل یک قوریلتای صلح به براق، در بهار سال 667ق. /1269م. بخشهای وسیعی از اراضی الوس جغتای را بین خود تقسیم نمودند. (رشیدالدین فضل الله، 1339: 747 / وصاف، 1338: 68) به گفته منابع ، همه منطقه هفت آب و ایالات شرق سیحون به الوس اوگتای و قایدو رسید و مراتع ماوراءالنهر را نیز به نسبت 2 به 1 بین خود تقسیم نمودند. بر اين اساس كه از مراتع ماوراءالنهر دو ثلث براق و الوس جغتای را باشد و ثلثی را نیز به قایدو و منگو تیمور، خان الوس جوچی بدهند. ظاهراً این ثلث را نیز از بخش غربی یعنی اطراف بخارا گرفته بودند که با دشت قبچاق و خوارزم یعنی قلمرو الوس جوچی پیوسته بود. (رشیدالدین فضلالله، 1339: 749 / وصاف، 1338: 69) بدین ترتیب، قایدو با حمایت الوس جوچی توانست به هزینه الوس جغتای و در بخشی از قلمرو او، الوس اوگتای را احیاء نماید. چنانکه از همه الوس عریض و طویل جغتای فقط ناحیه فرغانه، سمرقند و بخش کوهستانی حوضه علیای رود جیحون شامل ختلان و چغانیان برای براق و الوس او مانده بود.

ب) مشکلات اجتماعی و فقر اقتصادی الوس جغتای   

الغو بسیاری از اعضاي خاندان جغتای و هواداران آنها را به خود جلب کرد و قدرت الوس جغتائی را " از المالیغ تا کنجک و تالاس و کاشغر و کنار آب آموی" بازسازی کرد. (وصاف، 1338: 12) از این فقره به خوبی پیدا است که او به تجدید سازمان الوس و سپاهیان آن پرداخت و پس از آن به اندازه کافی مقتدر شد و توان مقابله با دیگر الوسها را در خود دید. افزون بر آن برای نخستين بار بعد از مرگ جغتای توانسته بود این الوس را به حد دیگر الوسها برساند تا ادعای استقلال از هر دو مدعی قاآنی ؛ اریق بوکا و قوبیلای قاآن داشته باشد. اما همین بازسازی الوس و جمع آوری سپاهیان پراکنده که تعداد آن را حدود 250 هزار نفر دانستهاند (وصاف، 1338: 12) مشکلات اجتماعی و اقتصادی پنهان را آشکار ساخت.
 با توجه به شواهد و قراین به نظر میرسد که مهمترین مشکلات به زندگی اجتماعی و معیشتی آنها یعنی کمبود چراگاه و مراتع برای احشام از یک سو و تأمین مواد خوراکی، ابزار آلات رزمی و وسايل زندگي براي ايلات از سوی دیگر مربوط بود. 

مغولان در پي تقید به یاسای چنگیزی که مطابق آن مغولان نبايد در شهر سکنی گزینند
 به چادرنشيني علاقه داشتند و از سکونت در شهرها و روستاها بیزار بودند. الوس جغتای نیز به پیروی از شخص جغتای به یاسا وفادار ماندند و در نتیجه خوی تهاجمی و خشونت اولیه مغولی را بیشتر از دیگران حفظ کرده بودند (الیاس ـ راس،1383: 91) و این پایبندی به یاسا به شدت بر زندگی آنها تأثیر میگذاشت. الوس جغتای در قلب قلمرو مغولی واقع شده بود و راهی برای تداوم فتوحات در سرزمینهای غیر مغولی نداشت. این امر به معنی بیکار شدن این نیروها بود و همچنین  مدیریت این نیروی ایلیاتیِ بیکار، تأمین نیازهای آنها و ممانعت از تصادم شان با یکدیگر و با دیگر طبقات ساکن در الوس به عنوان یک معضل اساسی در الوس جلوه گر میشد. (رشیدالدین فضل الله، 1339: 546)


زندگی ایلی نیز در مراتع موجود در کوهها و صحراها سپري میشد. در ابتدا بخش اعظم سپاهیان الوس جغتای به فتوحات مختلف رفته بودند و تعداد اندکی در مراتع الوس حضور داشتند، اما با آغاز خصومت نسبت به دیگر الوسها، این سپاهیان پراکنده فراخوانده شدند و جمع آوري گرديدند. در اين ميان، کمبود چراگاه و مکان برای استقرار این ایلات چهره نمائی كرد. (رشیدالدین فضل الله، 1339: 546 / سیفی هروی، 1385: 328) با پیشروی قایدو و الوس جوچی در قلمرو جغتای علاوه بر چراگاههاي ناحیه هفت آب و مرغزارهای شمال سیحون، حتی ثلث چراگاههای موجود در ماوراءالنهرـ به ویژه در اطراف بخارا ـ  نیز از آنها گرفته شد. (رشیدالدین فضل الله، 1339: 749) بنا بر این، ایلات این الوس به شدت به تنگی جا و کمبود مراتع گرفتار شدند. به رغم سکوت پژوهشگران
 ، چنانکه معلوم است جامعه ایلي همواره برای تأمین غلات ـ به منظور خوراک خود و احشام ـ و ابزار آلات به شهرها و طبقات یکجانشین احتیاج داشتند که از طریق تجارت و یا سلطه بر طبقات یکجانشین آن را فراهم مي كردند. اینکه مغولان در مورد طبقات تجار، محترفه و یا ارباب حرف وپیشه وران شهری با نظر مساعد مینگریستند را (جوینی، 1375: 108/ سیفی هروی،1385: 141) به طور اصولي باید در رابطه با نیاز شدید آنها به تولیدات این طبقه، اعم از انواع البسه و منسوجات و یا انواع ابزارآلات مانند جنگ افزار و غير آن در نظر گرفت. تا وقتی که سرزمین مغولان یکپارچه بود و همه الوسها مطیع خان بزرگ بودند، محصولات ارباب حرفه ها و دیگر طبقات یکجانشین به شكل یکسان به  سپاه مغول میرسید، زیرا همه امکانات در اختیار خان بزرگ بود و او نیز بين رعایای مغولی خود تقسيم مي كرد. اما پس از اختلاف و جدائي میان مغولان، به ویژه عصیان الوسهای جغتای و اوگتای، این دو الوس از امکانات خان بزرگ محروم شدند و خود باید نسبت به تأمین مایحتاج شان اقدام میکردند. 

چنانکه گذشت، الوس اوگتاي با استقرار در بخشی از الوس جغتای خود را در تأمین مایحتاج بر این الوس تحمیل کرده بود. زندگی ایلی مغولی و بیاعتنائي آنها به کشاورزی و زندگی شهری در طول نیم قرن گذشته و استقرار گسترده ایلات مغولی در بخش شرقی الوس جغتای یعنی منطقه هفت آب، به انحطاط زندگی یکجانشینی و زوال کشاورزی و زندگی مدنی در آن منطقه منجر شد. در نتیجه در قلمرو وسیع الوس جغتای، زندگی شهری و مدنی و مراکز شهری به معنی واقعی آن که مرکز تجمع ارباب حرفهها و صاحبان پیشه و صنایع باشد، فقط به ماوراءالنهر محدود شده بود. از سوئي دیگر مهمترین مواد غذائی مورد استفاده مغولان و همچنین علوفه احشام و دواب آنها باید از کشاورزی به دست میآمد که مغولان خود بدان علاقه ای نداشتند و منحصراً توسط روستائیان و یکجانشینان تأمين میشد. در پي كاهش کشاورزی در هفت آب این امر نیز به ماوراءالنهر محدود شده بود. در این زمان با غلبه الوس اوگتای بر بخش وسیعي از الوس جغتای و همچنین تعرضات و پیشرویهای الوس جوچی در اطراف سیحون به حوزه الوس جغتای، هر سه الوس برای تأمین نیازهای صنعتی و کشاورزی خود به شدت به ماوراءالنهر چشم دوخته بودند. طبیعی بود که در چنین وضعیتی، تولیدات کشاورزی و صنعتی ماوراءالنهر نیز کفاف نیازهای آنها را نداشته باشد. در نتیجه هر کدام که غلبه مییافتند با اجرای فشار و زور بر اهالی ماوراءالنهر، مایحتاج خود را از آنها میگرفتند. (رشیدالدین فضل الله، 1339: 546/ وصاف،1338: 71ـ68) اهالی ماوراءالنهر ـ اعم از کشاورزان، بازرگانان و ارباب حرفه ها ـ که زیر بار این قبیل اعمال و رفتارهای لگام گسیخته و خشن از هستی ساقط شده بودند، جلای وطن نمودند و از ماوراءالنهر کوچ کردند. در نتیجه، آنجا به "ولایتی خراب و نامزروع" تبديل شد. (رشیدالدین، 1339:749) این وضعیت چنان اوضاع را آشفته کرد که خوانین مغول نیز متوجه آن گرديدند و برای ممانعت از تداوم این روند دست به کار شدند. در نتیجه در سال 665ق. هنگامي که براق برای تأمین هزینه های نبرد با الوس اوگتای به سمرقند و بخارا رفت و قصد غارت آنجا را داشت، قایدو خان به رغم آنکه پیروز میدان بود، به منظور جلوگیری از این اقدام درخواست صلح نمود. زمانی که براق، قایدو و دیگر شاهزادگان این دو الوس و همچنین نمایندگان الوس جوچی گرد آمدند، ماده اصلی توافق آنها در وهله اول این بود که "همه آنها در بیابانها و کوهها ساکن باشند و هیچ کدام از آنها پیرامون شهرها نگردند" و در گام بعدی، مسعود بیگ یلواج را مأمور ساختند که با جلب یکجانشیان ماوراءالنهر و اقدامات لازم، مقدمات تجدید عمارت و آبادانی ماوراءالنهر و شهرها و روستاهای آن را فراهم سازد. (رشیدالدین، 1339: 749)

تجارت یکی دیگر از راههای تأمین مایحتاج مغول بود. از این نظر، مغولان به تجّار و تجارت بسیار علاقهمند بودند. چنانکه حتی میتوان یکی از دلایل اصلی ایلغار مغولان به نواحی مختلف جهان آن روز را تلاش برای در اختیار گرفتن بخش وسیعتری از جادههای تجاری دانست. (بارتولد، 1366 : 823/ گروسه، 1368: 80). از مهمترین راههاي تجاري اين زمان، راههاي ابريشم و ادويه بودند. از آنجا که بر اثر خرابی مرو و بلخ، جاده تجاری بین ایران و چین به هرات مایل شده بود و از آنجا به بدخشان و کاشغر میرفت ؛ راهی که از مرو به آمل الشط، بخارا، سمرقند، تاشکند و بلاساغون و از آنجا به چین میرفت به یک جاده فرعی مبدل گشت و از تعداد مسافران آن مسیر کاسته شد. در نتیجه الوس جغتای از مسیر تجاری بر کنار ماند و سهم اندکی از جاده تجاری را داشت. (marcopolo,1946: 90-96 / بارتولد، 1308: 97) و این قضیه نیز به فقر اقتصادی الوس جغتای کمک میکرد.


تصریح مورخان به اینکه دربار ایلخانی برای ممانعت از تداوم حملات جغتائیان تصمیم به خرابی هرات گرفت، مؤید آن است که یکی از مهمترین دلایل لشگرکشی براق، نه فقط تصاحب چراگاه بادغیس كه رفع نيازهاي مادي نيز بوده است. در نتیجه در این زمان، الوس جغتای همان طور که از نظر سیاسی ضعیفترین الوس بود، از نظر اقتصادی نیز فقیرتر از دیگر الوس ها به شمار مي آمد. با چنین مشکلاتی که الوس جغتای با آن دست به گریبان بود ، تنها راه حل حمله به نواحی خارج از الوس بود. بدین ترتیب، اهدافی را که میتوانست در ورایِ این حمله نهفته باشد، به شكل زیر میتوان دسته بندی کرد:

1- دسترسی به یک کانون فتح نشده جهت تداوم فتوحات

2-  در اختیار گرفتن سطح وسیعتری از مسیرهای تجاری 

3-  تصاحب چراگاه و علفخوار 

4- تصرف برخی نقاط شهری به عنوان مرکز فعال تجاری و صنعتی  

ج) جاذبههای اجتماعی- اقتصادی خراسان


با توجه به موقعیت جغرافیائی الوس، نواحی جنوبی مناسبترین مکان برای این حمله بود. براق نیز در ابتدای غلبه خود بر الوس برای حل این مشکلات به ختن حمله کرد (رشیدالدین فضل الله، 1339: 537) تا با تسلط بر آن منطقه که در جنوب کاشغر قرار داشت، بر بخشی از مسیر تجاری بین ایران و چین در اطراف کاشغر و بدخشان تسلط داشته باشد. اما این امر او را رو در روی قوبیلای قاآن قرار داد و به رغم سکوت منابع ، تصور میرود که قاآن او را از آنجا عقب رانده و ختن را باز پس گرفته باشد، در نتیجه فقط حمله به خراسان باقی مانده بود. 

ایالت خراسان به عنوان یکی از بزرگترین ایالات قلمرو ایلخانی، ویژگیهائی داشت که میتوانست مغولان الوس جغتای را به خود جذب کند. نخستین ویژگی اش همسایگی با سرزمین فتح نشده هند بود. این ایالت در قسمت جنوب شرقی خود در اطراف غزنین و زمین داور، با بخشهای غربی شبه قاره هندوستان مجاور بود (مستوفی،1362: 146-142) و مطابق آنچه که یک قرن و نیم بعد، اعقاب این الوس به سرکردگی بابر انجام دادند، غلبه بر این بخش از خراسان میتوانست الوس جغتای را با یک کانون ثروتمند و وسیع غیر مغولی برای تداوم فتوحات خود ارتباط دهد.


همچنین بادغیس منطقه کوهستانی مثلث شکلی که بین هرات، بلخ و سرخس قرار داشت با مراتع سرشار، منطقه کاملاً متناسبی با زندگی ایلی و دامپروری به شمار میرفت. همسایه شرقی بادغیس نیز ناحيه کوهستانی غور و غرجستان بود که آن نیز ویژگیهای طبیعی بادغیس را به تمام و کمال ـ و حتی پر رنگتر ـ  دارا بود. چنانکه مراتع غنی و سرسبز این دو ناحیه ـ به ویژه بادغیس ـ توجه مغولان را در همان آغاز به خود جلب کرد.
   


در این زمان، بسیاری از دستجات مغول از جمله ایلات قراوناس در این مراتع غنی و سرشار مستقر شده بودند (رشیدالدین، 1339: 879 ـ 876، 882 / سیفی هروی،1385: 399-398) و با استفاده از امکانات آن میتوانستند در این نواحی احشام فراواني را نگهداري کنند. (رشیدالدین، 1339: 792) با توجه به لزوم جابجائی فصلی این ایلات، همچنین ویرانی شهرهای بلخ، مرو، طالقان و دیگر نواحی شهری پیرامون آنها میتوان تصور کرد که از طریق بادغیس میتوانستند در همه اراضی شرق خراسان تا کرانه رود آموی تردد داشته باشند. (وصاف، 1338: 368) این منطقه با این ویژگیها به شدت مورد توجه ایلات الوس جغتای بود و میتوانست مشکلات مربوط به کمبود چراگاه آنها را حل کند. (سیفی هروی، 1385: 341/ رشیدالدین، 1339: 754ـ 751) 


ویژگی دیگر این ایالت، وجود اقتصاد شهری فعال بود. با اینکه شهرهای این ایالت در نخستين ایلغار مغولان ویران و نابود شدند، اما ایلخانان در دو   ربع غربی و  جنوبی یعنی هرات و نیشابور، اجازه بازسازی ویرانیهای اولیه را دادند و خود نیز اقدامات عمرانی چندی در آنجا انجام دادند. (مستوفی،1362: 150/ رشیدالدین، 1339: 902 و865). اگر چه  میزان  این آبادانیها با دوره پيشين قابل قیاس نبود، ضمن آنکه کرسی این ربع یعنی نیشابور در طول دوره نامسلمانی ایلخانان، جدای از تاخت و تاز مغولان از صدمه زلزله  نیز  آسیب  فراوان  دید. (ابن فوطی، 1351: 360/ رشیدالدین، 1339: 779/ مستوفی، 1362: 148)   

با تلاش ایلخانان، برخی از صنایع همچون فلزکاری، تذهیب و نقاشی، نساجی، کاشی، سفال و خزف سازی و جز آن مورد حمایت واقع شدند و حتی در مواردي از نظر کیفیت به اوج ظرافت خود رسیدند. (زکی محمد حسن،1363: 263-262) صنعت نساجی و کارگاههای بافندگی و نساجی که به طور ویژه مورد حمایت مغولان قرار داشت، در چندین شهر و منطقه دایر بود و تا آخر عهد نامسلمانی ایلخانان به فعالیت خود ادامه دادند. از جمله آنها کارخانههای پارچه بافی و نساجی در نیشابور، توس و اسفراین بود که مورد توجه خاص ارغون خان (حک: 690- 683 ق.) قرار داشتند. (رشیدالدین فضل الله، 1339: 792) اگر در نظر گرفت که به قول مورخان، اوکتای قاآن اجازه تجدید عمارت هرات را در رابطه با فعالیت پارچه بافان آن شهر داده بود و به آنها اجازه داد تا به شهر خود بازگردند و به تولید پارچه بپردازند، (اسفزاری، 1338: 109-108/ سیفی هروی، 1385 :144-141) آن گاه میتوان گفت که هرات یکی دیگر از این مراکز عمده صنعتی در عهد ایلخانان بوده است، به ویژه آنکه آباقاخان نیز در سال 663 ق. در آنجا یک کارخانه و بازار بنا نهاد. (فصیح خوافی، 1339: 334) 

همچنین عبور جادههای ابریشم و ادویه به مقصد چین و هند از این ایالت انجام میگرفت و در نتیجه به رونق بیش از پیش تجارت آن ناحيه کمک میکرد. چنانکه گفته شد به دنبال خرابی مرو، جاده ابریشم حالا به سوی هرات متمایل شده بود و از این طریق بخش اعظم تجارت با هند و چین در خراسان متمرکز شده بود. (بارتولد، 1308: 107-106)  

کشاورزی که هنوز اساس اقتصاد خراسان را تشکیل میداد، به ویژه در اطراف هرات و نیشابور از رونق خاصی بهرهمند بود و محصولات کشاورزی فراوانی تولید میشد. (مستوفی،1362: 153-152) بنابراین خراسان با داشتن مراتع غنی، مراکز صنعتی و پیشهوری فعال و کشاورزی و تجارت پر رونق، یکی از مناطقی بود که به شدت مورد توجه الوس جغتای واقع شد و غلبه بر همه یا بخشی از آن به عنوان راه حل مشکل الوس در نظر گرفته شد. البته در این میان از تحریکات قایدو نباید غافل بود. او که با غلبه بر بخشی از الوس جغتای بر مشکلات آن الوس افزوده بود، هم به خاطر رهائی از مشکلات اقتصادی مشترک با الوس جغتای، هم برای رهائی از انتقام جوئی آن الوس و هم برای گرفتن انتقام خود از فرزندان تولوی به تحریک آنها برای حمله به قلمرو ایلخانان پرداخت. (رشیدالدین، 1339: 749/ وصاف، 1338: 71-70) 

بهانههاي الوس جغتاي براي نبرد با ايلخانان

 به رغم فراهم شدن زمینهها، الوس جغتای برای آغاز نبرد با ایلخانان به دستاویزها و بهانههایي نياز داشت که به طریق زیر از آنها بهرهمند شد:

1- ابهام مرزها 


زماني كه چنگيز خان قلمرو خود را بین فرزندان چهارگانهاش به عنوان الوس تقسیم میکرد، ايران به طور كامل فتح نشده بود و در قسمت غربي، منطقه مشخصي را به عنوان مرز سرزمینهای جغتائي تعيين نكرده بود. هنگامي که منگوقاآن در 651 ق. هولاكو را به فتح غرب فرستاد، دستور داد از جیحون تا اقصی بلاد مصر همه را مطیع گرداند. (رشیدالدین فضل الله،1339: 686) و نيز "دستور داد تا آغروق و خانواده خود را جا گذاشته و بعد از فتح این نواحی به مغولستان بازگردد." (همان: 687) اگر چه ايران در عصر منگوقاآن فتح شد، اما پیش از آنکه او فرصت به دست آورد كه تکلیف آن را روشن نماید از دنیا رفت و جانشین وی قوبیلای قاآن بود که در سال 661 ق. در حکمیت میان هولاكو و الغو، جیحون را مرز بین قلمرو آنها تعیین كرد و تشکیل حکومت ایلخانی را رسمیت داد. (رشیدالدین،1339: 733) با اينكه جیحون خود مرز طبیعی مستحکمی بود که حدودش روشن بود و سؤال برانگیز نبود؛ با اين حال چنین تصمیمهای حیاتی در قوریلتای با حضور اکثريت اعضاء گرفته میشد و این اقدام در زمانی صورت میگرفت که خانی خود قوبیلای قاآن با مخالفت برادر کوچکترش اریک بوقا مواجه شده بود و چون فرمانروایان الوس جغتای در مخالفت با قوبیلای جزو دسته اریك بوقا بودند، طبیعی بود که این دستور را قابل اعتناء ندانند و گویا در اعتراض به این امر بود که نخستین تعرضات از سوی آن الوس به نواحی جنوب جیحون صورت گرفت. (وصاف،1338: 12) حتی پس از تسلیم شدن اریك بوقا و مسلم شدن مسند قاآنی برای قوبیلای، خوانین الوس جغتای و خانِ الوس اوگتای، او را به رسمیت نشناختند و با وی در ترکستان شرقی درگیر شدند. بدین ترتیب، طبیعی بود که این مرز را مورد پذيرش قرار ندهند و با استناد به فقدان این مرزها در گذشته خواهان عبور از جیحون باشند. 

2- استیلای سنتی بر خراسان 

اولین حضور جغتائیان در خراسان به حضور جغتای در نخستين ایلغار  مغول باز میگردد که از سوی پدر، مأمور تعقیب سلطان جلالالدین خوارزمشاه و تخریب نواحی مرزی هند برای ممانعت از بازگشت وي گردید. (جوزجانی،1363: 126/ جوینی، 1375: 112ـ 108) با اينکه تکلیف خراسان و نواحی جنوب جیحون در تقسیم الوسهای چنگیزی مشخص نشده بود، اما آن منطقه تحت اداره شحنهای که مستقیماً از سوی قاآن منصوب میشد، قرار داشت (گروسه، 1368: 566-565 ). با اين حال با توجه به ماهیت ایلیاتی حکومت مغولی، شاهزادگان دیگر الوسها به ویژه الوس جوچی و جغتای در امور آنجا مداخله میکردند. نوع برخورد جغتائيان با گُرگُوز، شحنه منصوب قاآن در خراسان و اعدام وی به جرم عدم اطاعت محض از آنها (جوینی، 1375: 242ـ239) نشان میدهد که جغتائيان تا پيش از تشكيل حكومت ايلخاني در خراسان نفوذ بسيار داشتند و آنجا را ملك خود میدانستند. (سیفی، 1385: 164-160و 173-172/ اسفزاری، 1338: 122-118) اما با تشكيل اين حكومت از نفوذ آنها نيز در اين منطقه كاسته شد و حتي كاملاً از بين رفت (جوزجانی، 1363: 189/ رشیدالدین فضلالله، 1339: 525 ـ510/ اسفزاری، 1338: 413) و جغتائيان كه تا اين زمان آزادانه به خراسان آمد و شد میکردند، اكنون با محدودیتهای فراواني روبرو شدند و اين امر براي آنها قابل هضم نبود و به راحتي نمیتوانستند به خود بقبولانند كه خراسان را از دست دادهاند. 

3- غلبه سنتی بر ایلات قراوناس 

قراوناس بخشی از سپاه مغولی بودند و از ترکیب چند ایل مغول به وجود آمده بودند (جوینی، 1375: 90) که پژوهشگران آن را تحت عنوان تشکیلات نظامی تاما طبقه بندی میکنند. (مورگان، 1380: 115) چنگیز خان در تعقیب سلطان جلالالدین خوارزمشاه تا کرانه رود سند و مرزهای هندوستان پیش رفت، اما امکان و فرصت عبور از سند را نیافت و در هنگام مراجعت به هر چهار فرزند خود دستور داد تا یک هزاره از سپاه خود را برای ممانعت از بازگشت جلالالدین و محافظت مرزهای هند اعزام دارند. (جوزجانی، 1363: 146ـ 126/ وصاف،1338: 12/ شبانکاره ای،1363: 239) از روایات مورخان برمی آید که این روند را جانشین وی اوگتای قاآن ادامه داد و گروهی از مغولان را همچنان مأمور حفظ مرزهای مجاور هند و پیشروی به سوی آن نواحی کرد. (جوزجانی، 1363: 159ـ 153/ اسفزاری، 1338: 360) با توجه به ماهیت بنیچهای سپاه اعزامی، اعضای هر چهار خاندان چنگیزی در آن مشاركت داشتند و خود را ملزم به تقویت آن میشمردند. (سیفی هروی، 1385: 207) اگرچه این سپاه از سوی قاآن مأمور شده بودند و بايد تابع شخص قاآن باشند، اما با توجه به ماهیت تامایی این سپاهیان و حضور بخشهایی از دستجات مغولی الوس جوچی و جغتای در آن، رأی و نظر خوانین آن دو الوس نیز در میان این سپاهیان نافذ و مطاع بود. (سیفی هروی، 1385: 294ـ293و164ـ 160/اسفزاری،1338: 122-118 ) 


با آمدن هولاكو به غرب، طبق فرمان قاآن همه این تشکیلات تامایی و برخی از شاهزادگان الوس جغتای و جوچی
 نیز تحت تابعیت هولاکو خان قرار گرفت. (جوزجانی، 1363: 189/ جوینی، 1375: 91/ ابن عبری،1377: 363/ همو، 1986: 298) حضور جمع قابل توجهی از افراد الوس جغتای در تشکیلات قراوناس زمینهای را فراهم كرد که خوانین الوس جغتای با طرح ادعای رهبری بر این سپاه، داعیه مالکیت بر مراتع و مکان استقرارشان در بادغیس و خراسان را نیز داشته باشند. (رشیدالدین،1339: 538) اگر چه از اواخر حکومت هولاكو، بخشی از قراوناس به سرکردگی نگودر علیه ایلخان عاصی شدند و به نگودریان مشهور گردیدند. (همان : 793 ـ792و773)  

آغازمنازعات

نخستین تعرض الوس جغتای به قلمرو ایلخانان در زمان الغو صورت گرفت. او پس از تحکیم سلطه خود بر الوس، سپاهیانی را مأمور کرد تا از جیحون گذر کنند و بر سپاهیان مغولی مأمور حفظ سرحدات هند، اعمال قدرت و نفوذ نمایند. (وصاف، 1338: 12)  در حالی که به موجب فرمان منگو قاآن، سرکردگی این نیروها از زمان اعزام هولاكو به ایران، به وی سپرده شده بود. (جوینی، 1375: 91 ) متأسفانه از واکنش هولاكو به این اقدام که آشکارا حاکمیت او بر شرق خراسان را نقض کرده بود و نادیده میگرفت، اطلاعی در دست نيست. اما احتمال میرود به خاطر درگیری با الوس جوچی (رشیدالدین فضلالله، 1339: 731 ) و عدم تمایل به گشایش جبهه دیگری علیه خود این اقدام الغو را بی پاسخ گذاشته باشد. 

اندک زمانی بعد نیز، هم الغو و هم هولاكو با فاصله كوتاهي از یکدیگر از دنیا رفتند و ادامه روابط را برای جانشینان خود گذاشتند. با توجه به تداوم درگیری و منازعه آباقاخان با الوس جوچی، طبیعی بود که آباقا خان در طی سالهای نخستین حکومتش، نتواند که اقدامی علیه الوس جغتای انجام دهد. الوس جغتای نیز به خاطر درگیریهائي که پس از مرگ الغوي پیش آمده بود، توان تداوم تعرض به قلمرو ایلخانی را نداشتند. اما با استیلای همه جانبه براق بر الوس جغتای در سال 666 ق. تعرض به قلمرو ایلخانی اجتناب ناپذیر مینمود که در پي واکنش تند آباقاخان علیه آنها، این تعرض به نخستين درگيري ميان ايلخانان و اولوس جغتاي منجر شد.


براق، پس از هماهنگی با قایدو و تحت تأثیر القائات او ، تصمیم گرفت كه به خراسان حمله كند و در راستاي اين هدف  مسعود بيگ پسر محمود يلواج را كه از جانب وي حكومت ماورءالنهر را داشت به سفارت نزد آباقا فرستاد. اين سفارت به ظاهر براي انجام مراتب دوستي و در باطن اما، برای شناسائي راههاي بين ماورءالنهر و خراسان و گردآوری اطلاعات لازم براي براق بود. (همان : 745)
 آباقا مقدم مسعود بيگ را گرامي داشت و به افتخار حضور او ميهماني ترتيب داد. مسعودبيگ با مهارت سفارت خود را به پايان رساند و همين كه از بدگمانی درباریان ایلخان نسبت به خود آگاهی یافت، با عجله به ماورءالنهر بازگشت. (رشيدالدين فضل الله، 1339: 745/ مستوفي، 1364: 591) آباقاخان، افرادي را به تعقيب مسعود بيگ فرستاد ، اما مسعود توانست به سلامت به ماورءالنهر باز گردد. (رشیدالدین فضل الله،1339: 748- 746/ وصاف ، 1338: 70-69)  

از آن سوی، براق اکثر شاهزادگان الوس جغتای را با سپاه تحت فرمان آنها گردآوری نمود و در تدارك حمله به قلمرو ایلخان بر آمد. او همچنین از قایدو کمک خواست و قایدو طبق قرار قبلی، برخی از شاهزادگان الوس اوگتای را با او همراه ساخت.
 تعداد زیادی از شاهزادگان الوس جغتای و اوگتای
 در اين سپاه حضور داشتند. (وصاف، 1338: 71) او سپس در اقدام احتیاطی دیگری به صورت محرمانه به شاهزادگان جغتائي حاضر در قلمرو ایلخانی و در رأس آنها نگودر (فرزند موجی یبه، فرزند جغتای) که با اردوی اعزامی همراه هولاكو به ایران آمده بود و از طرف ایلخانان، بخشی از گرجستان به عنوان یورت به وی داده شده بود، پیغام داد تا با شورش در گرجستان به صورت همزمان، موجبات گرفتاری و دل مشغولی آباقاخان در دو جبهه را فراهم نمایند . (رشیدالدین فضلالله، 1339: 750)  

براق که در این زمان از همه چیز مطمئن بود، آخرین قدم برای آغاز منازعه را برداشت و با ارسال سفیری به دربار ایلخانی و با تهدید، واگذاری بخشهائی از خراسان به الوس جغتای را درخواست نمود. بدین معنی که در هنگام عبور از جیحون به تبسین آقا، حکمران خراسان و برادر آباقاخان پیغام داد که: "از جانبین قواعد خویشی ممهد است و مرغزار بادغیس علفخوار اجداد ما بوده تا در غزنین و کنار سند میباید که بادغیس را خالی گردانی تا خشم ما نزول کنند." این جملات به خوبی گویای اهداف لشگرکشی و دعاوی ملکی وی نسبت به خراسان بود. اما پاسخ آباقاخان مبنی براینکه: "این ملک از پدر به من میراث رسید و اینجوی ما است امروز به شمشیر داریم و اگر براق قصد ما کند ما نیز دفع او را مستعد باشیم و اگر راه مصالحت و موافقت سپرد ما نیز طریقه خویشان مسلوک داریم". (همان:751) همه امیدهای وی را نقش بر آب كرد و وقوع نبرد را حتمی ساخت.  

او با اطمینان از همراهی نگودار، در بهار 668 ق. از جيحون گذشت و به سوي مروچق كه تبشين اغول، برادر آباقاخان و حکمران خراسان در آنجا انتظارشان را میکشید، پيش رفت. تبشين كه ظاهراً خود را آماده مقابله با مهاجمان نديد و در انتظار رسيدن برادرش كه در چهارم رمضان همان سال از شهر ميانه آذربايجان به قصد خراسان عزيمت نموده بود، به مازندران عقب نشيني كرد. (رشيدالدين فضل الله ،1339: 752)

این زمان، موعد آغاز عصیان نگودار بود، اما با فاش شدن نقشه وی و ظن کارگزاران حکومت ایلخانی به او، تحت تعقیب قرار گرفت و پيش از آنکه بتواند کاری صورت دهد، دستگیر شد و ضمن تقسیم نیروهای وابسته به وی، او را محبوس کردند. (رشيدالدين فضل الله،1339: 750) براق که از سرنوشت نگودار بيخبر بود و ظاهراً به توفیق وی امید زیادی بسته بود، (رشیدالدین فضل الله، 1339: 755) به بخشهای غربی خراسان تاخت و تا توس و نيشابور را گرفت (گروسه، 1368: 602) و شمسالدین كرت، حکمران هرات را نیز به سوی خود جلب کرد. (رشيدالدين فضل الله، 1339: 751) اما ایلخان آباقا، با شتاب و پيش از آنکه ماجرای نگودار منتشر شود، با سپاهیان پرتعداد خود وارد خراسان شد و برای نبردی سنگین آماده گرديد. (وصاف، 1338: 73)

اهمیت این لشگرکشی و نبرد برای ایلخانان آنقدر زیاد بود که اکثر مورخان ایلخانی، روایات متعددی با اختصار یا تفصیل در باب آن آوردهاند
 و گویا تصور عمومی ایرانیان بر آن بود که براق فاتح حتمی این نبرد باشد. (تاریخ شاهی قراختائيان، 2535: 287) با سرعت عمل آباقاخان، هم از تسلیم شهر هرات توسط شمسالدین کرت جلوگیری شد و هم براق غافلگیر گردید. چنانکه براق تا زمانی که در میدان جنگ با او روبرو نشده بود، آمدن شخص ایلخان به خراسان و میدان مبارزه را باور نمیکرد و حتی پیغامهای ایلخان به خود را برساخته و تلبیس ارغون آقا میدانست. (رشیدالدین، 1339: 757) آباقاخان در آغاز با ارسال سفیر و پیغام، سعی داشت تا او را به بازگشت و ترک مخاصمت وادار كند و پیشنهاداتی برای صلح با او مطرح کرد. (رشیدالدین فضل الله، 1339: 756 / سیفی هروی، 1385: 332/ بناكتي، 1378: 430) تأمل در مفاد این پیشنهادات، حقایقي را درباره این منازعه روشن میکند. بر اساس آن، آباقا خان به وی پیغام داد که "یکی از این سه کار اختیار کن: اول صلح تا غزنین و کرمان تا کنار آب سند به تو بدهم. دوم آنکه به سعادت بازگردی و ببلاد و دیار خویش مراجعت نمایی و سیّم آنکه رزم را ساخته باشی"  این امر نشان میدهد که آباقاخان از مشکلات الوس جغتای به خوبی مطلع بود و ظاهراً به آنها حق میداد. اما براق به خاطر امیدواری زیاد به شورش نگودار و همچنین تردیدی که در باره حضور ایلخان در خراسان داشت، تصور میکرد که بتواند دستاوردی فراتر از مشکلات الوس را كسب كند. لذا این پیشنهادات را رد کرد و حتی جاسوساني جهت تحقيق در باره حضور آباقاخان در خراسان گسيل نمود.              


دستگيری جاسوسان به آباقاخان فرصتی داد تا با انتشار شایعه حمله خانِ الوس جوچی به قفقاز و لزوم بازگشت آباقاخان، جاسوسان و به تبع آن براق را گول زند و در دام حیله جنگی مهیبی که اندیشیده بود، اندازد. (رشیدالدین فضلالله، 1339: 758-757) سپاه جغتائي مغرور از اين خبر، هرات و نواحی پیرامون آن را مورد حمله قرار دادند و تدارکات و ادوات برجای مانده از اردوگاه به ظاهر متروکِ ایلخان را به باد غارت گرفتند که یکباره سپاه ایلخان از کمین گاه برون جسته و آنها را مورد حمله قرار دادند. (شبانكاره اي، 1363: 264) سپاه براق عليرغم اینکه غافلگیر و مبهوت شده بودند؛ به حکم انتظام، روحیه جنگنده و توان نظامی خوب موفق شدند جناح سپاه آباقا را وادار به عقب نشيني كنند. اما سران سپاه ایلخان که خود را در آستانه شکست عظیمی میدیدند، با یادآوری دلاوریهای مغولان و چنگیز خان و ایراد سخنان پر شور به تقویت روحیه و انسجام سپاه خود پرداختند. اندک مقاومتی از سوی آنها کافی بود تا نیروهای نامتجانس سپاه براق که هر کدام زیر فرمان یک شاهزاده با اهدافي خاص با او همراه شده بودند، از هم بپاشد. لذا با حمله سپاه ایلخان، نظم و آرايش جغتائی از هم گسيخت و با حمله شخص آباقا، دشمن از جا كنده شد و شكست خورد. (مستوفي،1364: 591/رشیدالدین فضل الله، 1339: 759)

براق نیز که اسبش را از دست داده بود و پیاده در اردوگاه افتاده بود و نزدیک بود به اسارت درآید، تنها به كمك یکی از سپاهیان قراوناس نجات یافت. او پس از این شکست و بی وفائی شاهزادگان متحد خود بر اثر ناراحتی فلج شد و در بستر افتاد و علیه متحدان خائن از قايدو کمک خواست. قايدو نیز به ظاهر براي كمك به او و در واقع براي محاصرهاش سپاهي فرستاد و در همان شب براق درگذشت. (رشيدالدين فضلالله،1339: 765-764)

واکنش ایلخان 

متأسفانه منابع از اقدام ایلخان پس از شکست براق خبری به دست نمیدهند، با اين حال به نظر میرسد که ایلخان مسافت زیادی را به تعقیب سپاه منهزم نیز نپرداخته است. اما با توجه به آنکه، ایلخان به درستی از شرایطی که الوس جغتای را به حمله علیه خراسان وا میداشت، آگاه بود. با درستی و درایت، مساعی خود را به رفع این شرایط و زمینهها معطوف کرد و از سه طریق برای نیل به این مقصود وارد عمل شد:

1- تخریب پایگاههای نظامی الوس جغتای

ایلخان و درباریان او برای مقابله با چنین تهاجماتی تصمیم گرفتند با ناتوان ساختن ماشین جنگی دشمن از گرد آمدن لشگر و فراهم شدن تدارکات برای چنین لشگرکشیهایی جلوگیری نمایند. بنا براین، دو سال بعد از جنگ (671 ق.)
 با استفاده از آشفتگی هایي که در قلمرو الوس جغتای ایجاد شده بود، آقبك محافظ جغتائی قلعه آمويه را به اطاعت خود درآوردند. درباریان با بيان اين ديدگاه كه لشگرهاي الوس جغتای و الوس اوگتای از بخارا به عنوان یک مرکز نظامی و تدارکاتی عمده برای حمله به خراسان استفاده میکنند، پیشنهاد لشگرکشی به آن شهر  را مطرح نمودند. (وصاف ، 1338: 77) آباقا با آگاهي بر این موضوع که تنها راه ایمن ماندن از تجدید حملات جغتائیان غلبه بر بخارا و در صورت عدم موفقیت تخریب آن شهر است با این پیشنهاد موافقت نمود و يسودار اغول حاكم خراسان را همراه وی به بخارا فرستاد و دستور داد که سكنه شهر را به خراسان کوچ دهند و در صورت مخالفت، آنها را غارت كنند و شهر را ويران سازند.

در اين زمان اميرمسعود بيگ یلواج به اردوي قايدو رفته بود. آقبك خدمتگزار ش را به بخارا فرستاد و فرمان آباقا را به مردم عرضه كرد، اما اوباش بخارا او را به قتل رساندند. پس از اين واقعه، آقبك با سپاهش به بخارا حملهور شد. مردم بخارا دروازه ها را بستند و يك روز تمام با هم جنگيدند. سرانجام مردم بخارا راضي به صلح شدند و دروازهها را باز كردند. آقبك در اول رجب 671 ق. وارد بخارا شد و دست به قتل و غارت زد. در اين حين خبر رسيد چاپاي و قپان فرزندان الغو با سپاه خود به طرف بخارا میآیند. آقبك با شنيدن اين خبر سپاهيانش را جمع كرد و با غنايمي كه به دست آورده بودند، عقب نشيني كرد. (رشیدالدین فضل الله، 1339: 769- 768)

2- استفاده از روابط دیپلماتیک 


آباقا خان با آگاهي از شرایط الوس و در اقدام دیپلماتیک شایان توجهی سعی کرد به نحوی این زمینهها را زائل سازد. در این ميان دستیابی الوس جغتای به هند و تداوم فتوحات خود در آنجا به عنوان یک راه حل بسیار موفق و اساسی به شمار میرفت. از طرفي دیگر، چنانکه گفته شد در اين زمان سرزمینهای مجاور مرز هندوستان در دست نگودریان بود که به اطاعت از ایلخان نیز تن نمیدادند، لذا آباقاخان سعی کرد تا با ایجاد پیوند میان الوس جغتای با نگودریان و سوق دادن آنها به سوی حمله به هند، به دو هدف اصلی خود نائل آيد. از یک سوی، با پیوند دادن الوس جغتای به مرزهای هند و زمینه اشتغال آنها به فتوحات جدید به رفع یکی از مشکلات آن الوس کمک میکرد و از سوی دیگر، به دست آنها تاخت و تاز نگودریان خودسر در ایالات قلمرو ایلخانی را توسط جغتاییان مهار میساخت. بدین منظور از سال 669 ق. به بعد، همیشه یکی از سران ایلات جغتائی را به خود جلب میکرد و ریاست نگودریان را به آنها واگذار مینمود و آنها تا پایان قرن هفتم با حملات مداوم به مرزهای هند، برای گشودن راهی جهت نفوذ در آن سرزمین تلاش مي كردند. (رشیدالدین فضل الله، 1339: 548و540ـ 539)

3- از بین بردن جاذبههای اقتصادی خراسان

ایلخان در سومین اقدام خود برای حل معضل حملات جغتائیان، سعی کرد تا با از بین بردن جاذبه های اقتصادی خراسان که موجبات تحریک جغتائیان براي حمله به آن سامان را فراهم میآورد، از تداوم این حملات جلوگيري نماید. او ابتدا تصمیم گرفت كه هرات را به عنوان مهمترین رکن اقتصادی خراسان آن روزگار ویران كند و سکنهاش را به نقاط دیگر کوچ دهد تا بهانه لازم را از جغتائیان برای تداوم و تجدید منازعات سلب كند. (سیفی هروی، 1385: 352) البته با نظر برخی از درباریان، از این اقدام منصرف شد. اما به نظر میرسد که از آن پس با نوعی بي اعتنایی نسبت به خراسان از ادامه فعالیتهای عمرانی در آن ایالت خودداری کرده باشد. 

پيامدهاي منازعه 

این منازعه که مهمترین نبرد ایلخانان محسوب میشد، برای هر دو طرف نبرد  پيامدهاي شگرفی داشت که میتوان به شكل زیر آنها را دسته بندی نمود:

1- نخستین پيامد آشكار این منازعات، وارد نمودن آسیب جدّی به ماشین جنگی الوس جغتای و در عین حال ناتوان ساختن براق در حل مشکلات الوس بود. در نتیجه این امر، شاهزادگان الوس پراکنده شدند و هر یک به سوئي رفتند. چنانکه برخی از آنها به قایدو و الوس اوگتای، برخی به الوس جوچی و دشت قبچاق، برخی به نزد قوبیلای قاآن در چین و گروهی به دربار ایلخانان پناهنده شدند. در نتیجه "چنان بعد المشرقین در میان ایشان واقع شد که متعرض سلام و پیغام نیز نگشتند". (نطنزی، 1383: 85-84)  

2- دیگر پیامد مهم این منازعات، تأثیری تناقض آمیز بر اوضاع سیاسی و اجتماعی خراسان بود. بدین معنی که لزوم آمادگی در برابر تجدید منازعات الوس جغتای ایجاب میکرد تا با سپردن حکومت آن به شاهزادگانی که قرار بود در آینده ایلخان شوند، در عمل این منطقه به عنوان ایالت ولیعهد نشین درآید و این امر، بیانگر اهمیت سیاسی این ایالت بود. (رشیدالدین، 1339: 851-850) اما از آنجا که فعالیتهای عمرانی و ساخت و ساز و توسعه مناطق شهری و روستائی در این ایالت ولیعهد نشین میتوانست به تحریک جغتائیان در حمله به آن ناحیه منجر شود، نوعی بی توجهی عامدانه ایلخانان به خراسان و در نتیجه عقب ماندگی نسبی این ایالت در مقايسه با دیگر مناطق ایران را در پی داشت. این قضیه را از آنجا میتوان استنباط کرد که شهرهای بزرگ مرو و بلخ در عهد ایلخانان هیچگاه بازسازی نشد و تا آخر عهد آنان ویران مانده بود. (مستوفی، 1362: 157) به دنبال چنین وضعیتی، خراسان که پیش از ایلغار مغول بدون تردید مهمترین ایالت در بخش شرقی قلمرو اسلامی بود، به چنان فقر اقتصادی مبتلا شد که تا پایان عهد ایلخانان از پرداخت مالیات به خزانه مرکزی معاف بود. (مستوفی، 1362: 142) مالیاتهای گردآوری شده آن ایالت، حتی کفاف هزینه های جاری حکومت ایلخانی در آن منطقه را نمیداد و از خزانه مرکزی به آنجا کمک هزینه پرداخت میشد. (رشیدالدین فضل الله، 1339: 865) 

3- به نظر میرسد که نتیجه قابل توجه ديگر این منازعات حفظ هویت ایران و ایرانی بود. تا این زمان، همه اقوام و ملل تحت فرمان در حکومت یكپارچه مغولان با یکدیگر آمیخته شده بودند و با داشتن فرمانروای واحد، همه نواحي جزو يك قلمرو به شمار میرفتند. اما با این اقدام ایلخان و استواری تصمیم و رفتار وی در مهار دعاوی جغتائیان، برای اولین بار در دوره مغول، سرزمینهای بین جیحون تا فرات که جزو قلمرو ساسانی بود، تحت فرمان ایلخان قرار گرفت و از دیگر نواحی قلمرو مغولان متمایز گردید. 

نتيجه گیری

تشكيل حكومت ايلخانان در ايران از آن جهت كه نفوذ و ادعاي جغتائيان را در شرق ايران و خراسان محدود میکرد، با منافع آنها سازگاري نداشت و ا ين مسئله موجب تنش بين طرفين گرديد. نخستين برخورد آنها در زمان حكومت آباقا در ايران و براق در اولوس جغتاي بود. ضعف سیاسی الوس جغتای نسبت به سایر الوس های مغولی در اثر اختلافات داخلی ، رقابت و درگیریهای مغولان، موقعیت خاص الوس و حق مداخله همه مغولان در آن از یک سو و حملات و فشار الوس های اوگتای و جوچی و نيزکمبود مراتع و دیگر مایحتاج زندگی از سوی دیگر، آن الوس را به فقیرترین دولت مغولی تبديل کرد. بنا براین، براق خان پس از رسیدن به خانی الوس در جستجوی راه خروج از این مشکلات بر آمد و با توجه به موقعیت مناسب اقتصادی خراسان، حمله به آن منطقه و آغاز منازعه با ایلخانان را در رأس برنامههای خود قرار داد.  

آباقاخان با بهره وري از تمام نیروی جنگی خود و با خنثی نمودن نقشههای براق، او و سپاهش را ناکام گذارد و پس از آن با عملیاتي تلافی جویانه علیه الوس جغتای، چنان نیروی آنها را در هم کوبید که تا دو دهه بعد توان تعرض به قلمرو ایلخانی را نداشتند. پس از این واقعه، خان الوس جوچی پیام تبریک برای ایلخان فرستاد و قایدو نیز با اظهار دوستی نسبت به آباقاخان، به الوس جغتای بی توجهي نشان داد. فرجام سخن اينكه در دهه 660 ق. الوس جغتای در نهايت ضعف قرار داشت و در بین دولتهای مغولی تنها افتاده بود و سه الوس دیگر علیه آن با یکدیگر متحد شده بودند و فشار آنها عرصه را بر الوس جغتای تنگ کرد. بنا براین میتوان گفت که اختلافات الوس جغتای با ایلخانان، نخست از مسائل ارضي كه در درون خود مسائل اقتصادي و قومي را نيز به همراه داشت. آغاز شد و آن گاه اختلافات سياسي و نظامي را به دنبال آورد. 
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