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  هچکید

  

بزرگ مغولخان سوياز طق متصرفینامت الکو و واگذاري حکوموکامل ایران توسط هبا فتح 

که اگرچه از جهـت نظـري تـابع    شد  تأسیس م ایلخانان در ایرانمغولی به نا حکومتی، به او

بـا  گذاشت. ه یک حاکمیت مستقل را به نمایش چهر بزرگ در چین بود، اما در عمل خان دربار

اي از دالیـل   مجموعه ؛دو حکومتقلمرو دوري مسافت میان  ی مانندلرغم مسائ و بهوجود  نیا

سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادي موجب شد تا در چارچوب مناسبات دو طرف عصري مهم 

شکل بگیرد. چنانکه حتی کاهش تـدریجی وابسـتگی سیاسـی     نیو چدر تاریخ روابط ایران 

. ایـن  وارد نکـرد  هـا  در دیگر زمینهآنها به تداوم ارتباط جديآسیبی  ،بزرگ ایلخانان به خان

هاي گوناگونی را  ها و عوامل مختلف بود و در ضمن عرصه اي از زمینه مناسبات حاصل مجموعه

ها با استناد  ها، عوامل و عرصه تا این زمینه است کوشش شده حاضر در مقالهگرفت.  می در بر

  مورد بررسی قرار گیرد.  به منابع و تحقیقات از زوایاي مختلف
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  مقدمه

 یغربـ هاي  دیگر سرزمین ایران و ،روسیه،آسیاي مرکزيچین، تهاجم مغوالن به 

جهـان آن  يتـا حـد  تاریخ آسیا و  سیزدهم میالدي/ در نیمه نخست قرن هفتم هجري

قتصادي، مذهبی و اجتماعی ، اسیاسی گستردهتأثیرات  صري تازه کرد ورا وارد ع روزگار

 مغـول در هـاي   نشـین  خانکیل تش. گذاشت يجا اي و جهانی از خود بر صحنه منطقه در

در .از جمله پیامدهاي آشـکار ایـن تهاجمـات بـود    ایران  چین، آسیاي مرکزي، روسیه و

ز بـا توجـه بـه ماهیـت و اهـداف      نیـ  یالمللـ  چنین شرایطی چهره روابط خارجی یا بـین 

وري هاي مهم شد. تا آنجا که به قلمـرو امپراطـ   جدید مغولی دچار دگرگونیهاي  حکومت

براسـاس وصـیت    ،شـود  مدیترانه و شـرق اروپـا مربـوط مـی     غول در حد فاصل چین تام

ریاسـت عالیـه    ،ن فرزنـدان و نوادگـان او  ایماین قلمروچنگیزخان قرار بود ضمن تقسیم 

بـا  برقرار بماند. مناطق بر کل آن ،که در مغولستان و سپس چین مستقر بودآنهایکی از

شـده و   هاي فـتح  وري مغول از جمله گسترش سرزمیناین حال تحوالت بعدي در امپراط

بــروز اخــتالف میــان اعضــاي خانــدان چنگیــزي منجــر بــه جــدائی و اســتقالل کامــل  

  با یکدیگر شد.  ی آنهائهاي مختلف مغول و حتی رویارو نشین خان

گتاي در ترکسـتان، خانـدان   ولوس) اخان بزرگ در چین، خاندان (ا هايحکومت

الکـو (ایلخانـان) در ایـران    ون هجغتاي در ماوراءالنهر، خاندان جوچی در روسیه و خانـدا 

وري بنیـاد  در عرصـه امپراطـ  بودند که همزمان با پایان فتوحـات مغـوالن،    یئهاحکومت

رغـم   بـه بزرگ در چـین   خانحکومت میت داشتند. از این میان گرفته توسط چنگیز رس

بزرگ به عنوان خان خاندنباله حکومت شخص چنگیزوري، در امپراط ها و تغییرات شتن

سـهم خـانوادگی   ، بـود  شد که چون به فرزندان تولوي پسر کوچک او رسیده محسوب می

ه کـ  تعلق داشت ایلخانانه بقلمرو ترین  شد. متفاوت را نیز شامل میدر مغولستان  تولوي

. بخشـی از ایـن   گرفـت  را دربـر مـی  جیحون تا فرات  یعنی ازمفهوم تاریخی آن  بهایران 

لـوس  گتـاي، ا ونشـین الـوس ا   برخالف سه خـان  شد که تفاوت به این موضوع مربوط می

و تقسیمات چنگیـزي نبـود. همچنـین از نظـر خـانوادگی بـا       جز لوس جوچیا و جغتاي

  هر دو از نسل تولوي بودند. چرا کهپیوستگی داشت؛ در چین بزرگخان

ــن شــرایط  ــا خــان  لــوسمناســبات اای ــا یکــدیگر و ب ــزرگ را از  هــاي مغــول ب ب

کرد. از این میان خان بزرگ در چـین و ایلخانـان در    برخوردار میاي ویژههاي  پیچیدگی
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 بـین آنهـا  هاي جغتاي و اوگتاي در  نشین مسافت و حائل بودن خاندوري ایران با وجود 

ایـن دو در عمـل روابـط     ،ترین مناسبات را داشـتند. عـالوه بـر آن    ترین و دوستانه منظم

مقاله حاضـر  فرهنگی و تمدنی چین و ایران را تدوام و حتی گسترش بخشیدند. ،تاریخی

    پردازد. به بررسی ابعاد مختلف این مناسبات می

  

نظامی ـ مناسبات سیاسی

الکو از سـوي  وبزرگ مغول و ایلخانان با اعزام ه ر خانگیري روابط میان دربا شکل

بـراي انجـام یـک عملیـات     بزرگ قرار گرفتـه بـود،    برادرش منگوقاآن که در جایگاه خان

آغـاز شـد و بـا مـراودات سیاسـی و      گسترده در غرب متصرفات مغوالن از جملـه ایـران   

موضـوعات دیگـر    بـه  جیبه تـدر بین آنها ادامه یافت. سپس محدود هاي نظامی  همکاري

و یسیاسـ  . در زمینهشد دهیکشچون پیوندهاي خانوادگی، اقتصادي، فرهنگی و مذهبی

ی چون انجام مأموریت یا عملیـات نظـامی مشـترك، نظـارت و دخالـت      هائ نظامی عرصه

 در بـر بزرگ در امور حکومت ایلخانی و موضوع جانشینی یا تعیین ایلخان جدیـد را   خان

مـورد بررسـی قـرار خواهـد     هـا   هر یک از این عرصـه  ،ا در ادامهمین مبنگرفت. بر ه می

    .گرفت

انتخـاب  بـزرگ مغـول   به عنوان خان.ق 649در قوریلتاي  آنکهز پس ا منگوقاآن

تعیـین  رکوبی اسـماعیلیه،  سپاهی بـراي سـ  الکو را با وهخود  برادر .ق651در سال  ،شد

غـرب متصـرفات مغـوالن     بـه تا حـدود مصـر  و گسترش متصرفات بغداد تکلیف خالفت 

 )228-230: 1339،میرخوانـد  /976ـ977: 1373، فضل اهللا رشیدالدین(.کرد گسیل

 در الکو در مورد اسماعیلیه و خالفت بغداد به موفقیتی مهم دسـت یافـت، امـا   واگرچه ه

وت جـال  الکـو در نبـرد عـین   وزمینه ادامه فتوحات در شام زمینگیر شد. ناکـامی سـپاه ه  

سرآغاز یک رشته برخوردهاي نظامی طوالنی میان دو طرف گردید. از سوي دیگر تقریباً 

هـاي مغـولی در روسـیه و     لـوس ویـداد، رقابـت و درگیـري بـا دیگـر ا     همزمان بـا ایـن ر  

ماوراءالنهر، حکومت ایلخانی را به خود مشغول کرد و تا پایان عمر این حکومت نیز ادامه 

خـود و   ناخواه نیازمند حفـظ جنبـه نظـامی    و ایلخانی خواهحکومت  بیترت نیبدیافت. 

هـاي ایـن کـار تـالش بـراي یـافتن متحـدان بـود. از میـان          تقویت آن بود و یکی از راه

خان بزرگ به دلیل پیوندهاي خانوادگی و منافع مشـترك   ،هاي بازمانده چنگیزي قدرت

توان مسأله مناسبات  یبیشترین موضوعیت را براي همکاري نظامی داشت. بر این مبنا م
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مسـافت و   دوري نظامی میان دو طرف را پیش کشید و دنبال کرد. گرچه موانعی چـون 

  کرد.  اتحاد نظامی را براي آن دو مشکل می ،تحوالت داخلی هر یک از دو حکومت

جـالوت بـراي سـپاه     پیش از هر چیز باید یادآوري کرد که زمینـه شکسـت عـین   

بزرگ مغول یعنـی  برادر خود و خانبا شنیدن خبر مرگ که او از آنجا فراهم شد الکو وه

ــ  د بــزرگ جدیــ تعیــین خــاندر مراســم ســوگواري و قوریلتـاي   تشــرک رايمنگوقـاآن ب

خان ، نگرانی از تهدید برکهو یا مقام قاآنی ابی به دستیطمع به  )1339:257،میرخواند(

تـدارکات  کمبود ره شاید باالخو  )1366:330،بویل/ 590: 1362،مستوفین (زریاردوي

ت.گرفـ  شیدر پـ راه بازگشت به سـمت شـرق را   خود نیروهاياز  ی مهمبخشبا  شامدر 

شکسـت  یبه سـخت جالوت ر نبرد عیند بوقافرماندهی کیتتحت جا مانده از او نیروي به

گزینـه مربـوط بـه     در هـر حـال  از میان دالیل فوق  )186–1371:187،(مورگاند.خور

نظـامی   یئارویـ رورسـد و بنـابراین سرنوشـت     مـی تر به نظر  جديبزرگتأثیر مرگ خان

 . مورگـان  بزرگ مغول رقم خـورد الکو و سپس جانشینانش با ممالیک در پیوند با خانوه

در ایـن   بعـدي  یکی از دالیل عمده شکسـت ایلخانـان  شاید بتوان گفت معتقد است که 

برخوردار  با ممالیک یئارویروول در وري مغاین بود که آنها از حمایت کامل امپراطجبهه 

الکـو بـه   وقاآن در هنگـام اعـزام ه  منگونباید از نظر دور داشت که ) 190،هماند. (نبودن

امیـر یـا    ،اهزادهشلوس و هر اجانب از  کرده بودکه مقرر عالوه بر این غربی سرزمین هاي

سرداران مغـول در  او را همراهی کند و  (تَما)تحت امر خود  سپاهدوپنجم بايخویشاوند

تحـت  تعداد زیادي از سـپاهیان  ،)587: 1338،وصافد (الکو درآینوبه انقیاد هنیز ایران 

انـداز و  اي نفـت عـده و )1339:230،میرخوانـد / 976-977: 1373،همـدانی د (امر خو

مـواردي   همچنـین  )101: 1387(جـوینی، د.بـو  کردههمراه او  را نیز باانداز چینی چرخ

هـاي مسـیر و   ها و پـل ه، تعمیر راالکووه رن علفزارهاي مسیر حرکت لشگقرق کردچون

-102: 1387جوینی،ه (سپااین مین نیازهاي از قلمرو غربی جهت تأآرد و شراب تدارك 

 بـا ایـن  بـود.  بزرگ انجام شـده  به دستور خان )1373:975،فضل اهللا رشیدالدین/ 100

بـزرگ   بـا حمایـت گسـترده خـان    پیداست که جنبه نظـامی حکومـت ایلخـانی     اوصاف

قـاآن در   رگ جدید یعنـی قـوبیالي  بز الکو با خانوهمراهی هدر پی .پیدا کرد تموجودی

بوکـا   که اردوي زرین از رقیب او یعنی اریق بزرگ مغوالن، درحالی یابی به مقام خانیدست

: 1373،اهللافضل رشیدالدیند. (تر ش هاي همکاري آن دو مستحکم کرد، زمینه حمایت می

  )260ـ261: 1368اشپولر،/ 964
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 بزرگ مغول و ایلخانان در برخیمعتقد است که خاندر بیانی کلّی هرچند آلسن 

هاي اقتصادي، نیروي  مقاطع براي حمایت از یکدیگر در برابر دشمنان مشترك در زمینه

,Allsenد (کردن نظامی و جنگ مشارکت می  ايهـ  نمونـه  اما در منابع تاریخی ،)2001:3

 نظـامی  اگرچه اشـاراتی مبنـی بـر کمـک    . خورد از این موضوع به چشم نمی برجسته اي

: 1373شـیدالدین، د (رالکـو وجـود دار  وبـزرگ مغـول بـه ه    مستقیم یا غیرمستقیم خـان 

شـان و   آنها، میـزان تأثیرگـذاري  واقعیت یافتن با این حال ، )29: 1338وصاف،/ 1047

اهمیـت نظـامی   گفتتوان تردید است. بنابراین میها مورد  تر از آن تداوم این کمک مهم

توانسـت  مـی ایلخانان  بابزرگ خان اتحاد که حداکثر در این بودبزرگ براي ایلخانان  خان

لوس الوس جوجی و ا(هاي مغول نشین با دیگر خانایلخانان هاي رگیريدر اختالفات و د

 دربـزرگ  هـاي خـان   سیاسـت کـه   طور همان. باشدمؤثر از نظر سیاسی و روانی )جغتاي

: 1368اشـپولر، ت. (خاتمه یاف حکومت ایلخانی سودبه  زرین محدود کردن قدرت اردوي

  )74و125:1385،محمدي/ 67

نیـز  جنگـی  بـزرگ را در زمینـه غنـائم     همبستگی اولیه حکومت ایلخانی با خـان 

غنایم ، خان نغازا روي کار آمدنپیش از  تاایلخانان ایران چرا که.مالحظه نمود توان می

الکووهکاري که ؛کردندتقسیم میخود بین سپاهیان  سهم قاآن کنار گذاشتنرا پس از 

: 1368اشـپولر، /1373:1022،اهللافضـل  رشـیدالدین د. (بـو  نجـام داده پس از فتح بغداد ا

بـزرگ مغـول در    پیوند رسمی حکومت ایلخانی با دربار خـان  )190: 1365،اقبال/405

ی چون ضرب ئها در زمینهآن آثار  که الکوخان نیز برقرار بودون جانشینان هچین در زما

عنـوان  . ایلخانان نام قاآن را بهقابل مشاهده است سکه و صدور اسناد و فرامین حکومتی

چنانکـه   ،)121: 1363؛ سـاندرز،  590: 1362مستوفی،د (کردن مقام مافوق خود ذکر می

عنـوان   هاز نام چنگیزخان ببعد . ق684در سال رم پاپ هونوریوس چهابه نامه ارغون در 

ور چـین، عـم   طـ امپرا عنوانبه قاآنقوبیاليیعنی بزرگ نام خان ،مغوالنتمام اعالي جد 

: 1363ساندرز،/ 1353:610،گروسهد. (بوشدهو و فرمانرواي تمام سالطین ذکر ابزرگوار 

نیز همـین وضـع وجـود     .ق687لوبل پادشاه فرانسه در سال ) در نامه او به فیلیپ 132

د. ش آغاز می "اعظم قوبیاليبه نیروي خداي الیزال و تحت توجه خان"داشت و با عبارت 

را هم برخی در همـین   "خان تابع") استفاده از لقب ایلخان به معناي 45: 1370نوائی،(

(ویلـتس، انـد  بزرگ مغول تعبیر کـرده  چارچوب یعنی وابستگی حکومت ایلخانی به خان

  توان با قاطعیت آن را پذیرفت.  گرچه نمی ،)120: 1363ساندرز،/ 144: 1353
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اي در مناسبات  خان بر تخت ایلخانی فصل تازه جلوس غازانچنانکه مشهور است 

ت. ادیـده گرفـ  نرا بـه قـاآن    قلمرو ایلخانیآشکارا تعلق  اوزیرا ؛بزرگ بود ایلخانان با خان

خان و  ازانغاسالم آوردن ) 466: 1371بیانی،/ 1365:259،اقبال/1368:96،اشپولر(

 دجانشین توانمنـ فقدان وقاآن مرگ قوبیاليرسمیت دادن به آن در حکومت ایلخانی و 

استقالل  هاي نشانهیکی از )270: 1368،اشپولرد. (دالیل اصلی این تغییر بوي وي، ازراب

هـا  عبارات روي سـکه تغییر  در توانرا میبزرگ  سیاسی حکومت ایلخانی از دستگاه خان

و  »قاآن«بزرگ با کلمههاي ایلخانان نام خانبر روي سکهق.694تا سال د. مشاهده کر

امـا   ،گردیـد مـی  ضـرب ی قاآن در ایران ئفرمانروای ئبه نشانه شناسا »االعظمقاآن«لباغ

تیـب اسـتقالل  رد و به این تربراي نخستین بار لقب قاآن را براي خود به کار ب خان غازان

 »االعظم غازانسلطان«عنوان  ي خودها. او بر روي برخی از سکهآشکار نمودرا اش طلبی

تنگـري  «عبـارت  هـا  سـکه  همچنین فرمان داد تـا بـر   )272-273، مانه(د. کار بررا به

به جـاي کلمـه قـاآن کـه نشـانه سـروري        را» یید خداوند متعالأبا ت«یعنی  »کوچوندور

تغییـر مهرهـاي    )622: 1353گروسـه، / 270: 1368،اشپولرد (کنن کحبزرگ بود، خان

و به خط ایغوري گوش دربار چین چهاراز به تقلید پیش از وي که هم ییوانو د یسلطنت

در همین زمینه قرآنی  عباراتمزین به خط فارسی و  اي و مهرهاي دایرهبه ، ندمزین بود

 ،بـرخالف ایلخانـان پیشـین   همچنین )224: 1387،بیانی/1339:386،میرخواندد. (بو

جـاي آن  د و بهشها حذف مکاتیب و فرماناز سر »اقبال قاآنبه«و »االعظمقاآن«عنوان

» سـلطان محمـود غـازان   الفرمان «و »اهللا تعالیبقوه«،»المله المحمدیهمیامین«عبارات 

ن بـه بعـد   از ایـن زمـا  کـه  معتقـد اسـت   اشـپولر  )1370:69،(مرتضـوي .شد قرار داده

ممنـوع  براي خـود  دولت دیگر را  تابعِ حکمرانان ایران اطالق کلمه ایلخان به معنی خانِ

؛ گرچه شواهد روشنی در این زمینه در دست نیست و ظـاهراً  )1389:85اشپولر،د (کردن

  .است به این نتیجه رسیده یاو براساس قرائن

بزرگ  خانی با دربار خانخان به معناي قطع روابط حکومت ایل غازان تحوالت دوره

هاي مغول، حکومت ایلخـانی   نشین توان مدعی شد که از بین خان مغول نبود. چنانکه می

بـا اعطـاي   قـاآن  جانشـین قـوبیالي  قاآن،تیمورزرگ داشت. ببهترین مناسبات را با خان

را بـه عنـوان    طلبی او استقالل، خان به غازان» هاي غربسرزمین گسترِشاه صلح«عنوان

الـدین  فخـر .ق 698در سـال نیز خان غازان )1368:271،اشپولرد. (قطع روابط تلقی نکر

نـزد هـاي زرنگـار و یوزپلنـگ    ی گرانبهـا همچـون جامـه   ئایلچی را با هدایا ايقاحمد و ت
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ــتادتیمور ــاآن فرسـ ــ قـ ــرار گرفـ ــه او قـ ــورد توجـ ــه مـ ــاف،ت. (کـ -506: 1338وصـ

نوشته وصاف در هنگام بازگشت ایـن  به )282: 1365اقبال،/623: 1353گروسه،/505

در پاسـخ بـه   چین انجام شـد، سفارت که پس از چهار سال اقامت فخرالدین و تقاي در 

متضـمن  «، یرلیغـی   خـان  امـوالی بـراي غـازان   ضـمن فرسـتادن هـدایا و   یرلیغ غـازانی  

التزام طریقـه اتفـاق    ئی بر دواعی اتحاد و مصادقت و مشعر به دلنمودگی و شفقت و منبِ

تـوان بـه    می این بخش از گزارش وصاف را )506(همان: ».تروغ چنگیزخان مصدر گشآ

بزرگ تعبیر کرد که موجبـات نگرانـی    بروز تغییراتی در مناسبات حکومت ایلخانی با خان

  بود.وي را فراهم کرده

در اوایل جلوس بر تخـت ایلخـانی سـفراي تیمـور قـاآن و رسـوالن        نیز اولجایتو

 و اوگتاي و جغتـاي را پـذیرفت   هاي سلواءالنهر و بالد ترکستان یعنی شاهزادگان ماورا

اوگتـاي و جغتـاي رشـته اتحـاد و      هـاي  لوساو  بزرگ ، خانن ایلخان ایرانایمآنپی در

-1339:427،میرخواند /475: 1338وصاف،  /32: 1348،(کاشانی.گردید برقراردوستی 

ل براي اولجایتو چنان مهم بود که خبـر  ) ایجاد چنین روابطی میان فرمانروایان مغو426

،اشـپولر  /1353:630،(گروسه.بازتاب یافتپادشاه فرانسهبه فیلیپ لوبل او  در نامهآن 

فرسـتادگانی بـه   ق.707اولجـایتو در سـال   همچنین  )1387:345،بیانی/1368:113

تی از جانب قاآن أدربار قاآن روانه کرد که چهار سال در چین ماندند و مقدمات اعزام هی

کـرد،  جلـوس  نیز کـه بویـانتوق قـاآن     ق.711در سال فراهم کردند.را یبه دربار ایلخان

لیـان،  /504: 1338وصاف،د. (مختلف از جمله دربار ایلخانی اعزام کرمناطق سفیرانی به 

ی از شـتر و بازهـاي شـکاري و    ئهـا کـاروان هـر سـاله  ابوسعید نیز ) سلطان 163: 1385

-164: 1385لیـان،  /271: 1368،(اشـپولر .فرسـتاد بها به دربار قاآن مینهاي گراسنگ

مایـه  نگـرا  یخلعتق.716) به سبب همین مناسبات دوستانه بود که قاآن در سال 162

 شـخص اول   کـه ممالـک ایـران و تـوران بـراي امیرچوپـان       منشور امیراالمرائیِ همراه با

:1372،سـمرقندي /1339:511،میرخوانـد د. (فرستاحکومت ایلخانی در آن زمان بود، 

  ) 1350:167،ابروحافظ/66-65

قرار بود. مناسبات نزدیک میان دو حکومت برنیز در دهه پایانی حکومت ایلخانی 

امیـر چوپـان    ،ابوسعید تیره شدسلطان روابط امیرچوپان با  .ق727هنگامی که در سال 

بـه  ؛ گرچـه  خواهـد بکمـک  از وي و  دطلبرا به وساطت ب بزرگ خاندر ابتدا قصد داشت 

منصرف شد. یکی از دالیل انصراف او این بود که در مـورد حمایـت    از این تصمیم يزود
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ــان ــت   خـ ــد داشـ ــعید تردیـ ــر ابوسـ ــود در برابـ ــزرگ از خـ ــبانکاره.بـ :1363،اي(شـ

توانـد حـاکی از    موضوعی که مـی  )176: 1350،ابروحافظ/1372:107،سمرقندي/283

  بزرگ با ایلخان ایران باشد. ه خانمناسبات دوستان

حکومت ایلخانی کـار خـود را بـا    توان چنین نتیجه گرفت که  چه گذشت میاز آن

سـپس آن را بـه شـکل     ،الکوخان آغاز کـرد وبزرگ در زمان ه فرمانبرداري کامل از خان

بـه سـوي  حکمرانـی  هاي پایـانی   در دهه ادامه داد و سر انجام تابعیت نسبی و تشریفاتی

حال حکومت ایلخانی تا پایـان عمـر    درعین .رفتپیش بزرگ  خانالل کامل از دربار استق

  بزرگ مغول داشت. خود همچنان مساعدترین مناسبات را با دربار خان

  

  در حکومت ایلخانی له جانشینیئمسبزرگ و  خان

ســوي مغــول در ایــران از  انکمــا، حســیس حکومــت ایلخــانیتــا پــیش از تأ  

، جانشـینان  خانالکووشدند؛ اما با تشکیل حکومت ایلخانی توسط هیمتعیین بزرگ خان

و  ءامـرا یـد  بـا تأی بزرگ که براساس نظر ایلخان قبلی و خانـدان او و  نه از سوي خانوي 

هـاي   از گزارشبا این همه )10: 1370مرتضوي،د. (شدن تعیین میغول در ایران م اشراف

شـد و او در   کسـب نظـر مـی   نیزاز قاآن ایلخان هر سلطنت موجود پیداست که در مورد 

درگذشـت و  قـاآن  قـوبیالي  کـه .ق 693تـا سـال   وضـع این  گرفت. جریان امر قرار می

/52-53: 1338وصـاف، ن (خـا باقاادامـه داشـت. آ  خان به مقـام ایلخـانی رسـید،    غازان

بنـاکتی، /1161–1162: 1373،رشـیدالدین ن (خا ارغون،)1339:308،273،میرخواند

هنگـامی  )269ــ 270: 1368اشـپولر، /94–1367:95(آذري، گیخاتوو )443: 1348

ت خود را از خـان بـزرگ دریافـت    که فرمان حکومرسماً بر تخت سلطنت جلوس کردند 

-ابوسعید والجایتو  -جانشینان ويو خان غازانرود در مورد  کاري که گمان نمیدند. نمو

  )1387:224،بیانی/269: 1368ولر،اشپ /244: 1365اقبال،د. (باش انجام شده

  

  پیوندهاي خانوادگی

 .هاي بزرگ اشرافی مغول تعلق داشتندبه خانواده معموالًهمسران اصلی ایلخانان 

فضـل   رشـیدالدین (خـان باقاآخـاتون همسـران   سرتی و خاتونخاتون، ایلتوزمیشنوقدان

همـان:  (حمـد تگـودار  اسلطان خاتون و تکوزخاتون همسران )، ارمنی2/105: 1373،اهللا

خـان  خاتون همسران ارغـون خاتون و بولغان)، اوروك437-438: 1348بناکتی، /1122
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خـاتون  قوتوجتـاي  و )1189،ان(همـ  خاتون همسـر گیخـاتو  ایلتوزمیش ،)1152همان: (

ظـاهراً ایـن   بودنـد.  تاتـار و قنقـرات   یمغول اقواماز) 473: 1348(بناکتی،همسر الجایتو 

رات و جالیـر همسـر   یـل اویـرات، قنقـ   ااز قب گفته بودچنگیزخان که رشسفاه بموضوع 

کـه بیـانی یـادآور     طـور  همـان حـال   اینشد. با مربوط می )559: 1338،وصاف(گیرندب

بزرگ تشدید مراتب دوستی با خان ،یئها ازدواجایلخانان از چنین انگیزه دیگر  است، شده

قاآن  دهاوانشاهزادگان یا ایلخانان با اعضاي خازدواج .است بوده)76: 1352بیانی، ل (مغو

همسـر ارغـون    )بولگانـا (خاتونلغانوب.یه استنیز در همین چارچوب قابل توجچین در 

از وي جـز بـا فـردي از     که ایلخان پسبود  وصیت کردهکه خود از شاهزادگان مغول بود 

نـزد   یـأتی ود را بـا ه سـه نفـر از امـراي خـ    خـان  ارغـون  نابراین. بو ازدواج نکنداخانواده

روانـه دربـار وي کنـد.    را قاآن فرسـتاد تـا شـاهزاده خـانمی از همـان خـانواده       قوبیالي

از  اعزام کـرد.  یهدایائفرستادگان و با ر همین مبنارا ب خاتون کوکاچیننیز قاآن قوبیالي

خـان  ایلگیخاتودر مورد او از؛بوددرگذشتههنگام ورود خاتون جدید خان ارغونآنجا که 

غازان شاهزاده  خاتون را نزد کوکاجینجدید کسب تکلیف کردند. گیخاتو نیز دستور داد 

-1369:31،مـارکوپولو د. (را به ازدواج خـود درآور او غازان  و بفرستندخان  فرزند ارغون

هاي اشرافی  دخترانی از خاندانازدواج با ظاهراً  )1373:1237،فضل اهللا رشیدالدین/29

اسـت. چنانکـه در هنگـام     رگ تنها به اعضاي خاندان ایلخانی محدود نبـوده بز دربار خان

را بـه  » دختري از پیوستگان ربـات حضـرات  «خان در چین، قاآن  بازگشت سفراي غازان

  )506: 1338(وصاف،».دسیورغامیشی کر«خان  ملک فخرالدین فرستاده غازان

.جـایتو فرسـتاده شـد   قـاآن بـراي اول   اي از سـوي  نیـز شـاهزاده   .ق 714در سال 

این پیوندها بـه خانـدان ایلخـانی محـدود      )473: 1348بناکتی،/ 1348:205،کاشانی(

امیراالمراي ابوسعید و نائب براي امیرچوپان هم به نام کوکجی  اي شاهزاده نماند. چنانکه

هاي خانوادگی تبدیل به یکـی از   بدین ترتیب وصلت) 7: 1348کاشانی،د. (ش هفرستاداو 

بـزرگ مغـول    هاي مراوده و در ضمن تحکیم مناسـبات حکومـت ایلخـانی و خـان     هعرص

  .  گردید

  

  دو طرفمناسبات جایگاه مذهب در 

اهل مدارا بودنـد و حکومـت   زمینه مذهبیدر ایلخانان مغوالن و از جمله اگر چه 

کـرد، امـا در صـحنه مناسـبات دو طـرف       رفتار مـی  به استقاللایلخانی در این مورد نیز 
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از دالیل نفوذ یکی چنانکه توان دید. غیرمستقیم می به طوراي مسائل مذهبی را ولو ردپ

نفـوذ و برتـري بودائیـان چینـی و تبتـی در      ،ی در دربار ایلخانانو گسترش مذهب بودائ

کـه  اسـت  این فرض بر این اسـاس ارائـه شـده    .است دانسته شدهبزرگ مغولدربار خان

ان قروم به پکن منتقل گردید و بودائیـ نی مغول از قراوري جهاز امپراطپس از آنکه مرک«

 بیش از هر دوره دیگري قـدرت  يگریامور را در دست گرفتند، بودائ چینی و تبتی زمام

فصـل  ووري حلباید در مرکز امپراط که کارهاي حکومت نوبنیاد ایلخانیاز آنجا ویافت

 ی برگزیده شـد. پایتخت همراغه ب گردد و نیز حکومت ایلخانی در آذربایجان تمرکز یافته و

در مقابـل  ) 375-1371:376،(بیـانی  ».تفـرا گرفـ  هـم  غـرب ایـران را    ،یـان نفوذ بودائ

نفوذ گسترده اسـالم در چـین   بزرگ نیز از جمله دالیل  مناسبات نزدیک ایلخانان با خان

و همـاهنگی   ،ورود گسترده مسلمانان به چین را فـراهم کـرد   اتآنچه که موجبزیرا . بود

لیـان، د. (قـاآن بـو   قاآن و تیمور قوبیالين بزرگ مغوالروابط دوستانه بین ایلخانان و خان

1385 :128(  

از جهتـی دیگـر    در تحوالت مذهبی قلمرو ایلخـانی زرگ بهاي خان تأثیر سیاست

توان به حمایت و  براي نمونه می. است مورد توجه نیزیعنی اعمال مدارا و تسامح مذهبی 

د اشــاره کــر خــان غــازان یئفرمــانرواآغــازوري ایــران تــا طمســیحیان نســازپشــتیبانی 

رمان منگوقاآن دایر بر معافیت روحـانیون  ، فیکی از دالیل آن که )506: 1377تیموري،(

 /379: 1371بیـانی،  /338: 1364عبـري، (ابـن  بود. مسیحی از پرداخت عوارض و مالیات

در عمـوم قضـایا بـا همسـر      بود تـا هسفارش کردهمچنین به هالکو  او )36: 1384آژند،

:1339،میرخوانـد  /976-977: 1373،همـدانی د. (اش دوقوزخاتون مشورت کنـ مسیحی

از جملـه  و قوزخاتون در اداره امور ومشارکت دبزرگ  ي خانارنتیجه این سیاستگز)230

 ،)2/378: 1371هنگـام فـتح بغـداد (بیـانی،     امان ماندن جان و مـال مسـیحیان بـه    در

در  سـیس کلیسـا  أکارهاي دیوانی و سـپاهی، اجـازه ت   ها و مسیحیان برن کشیشگماشت

در همـین زمینـه    )378و381: 1371بیـانی، (.بـود  هـا شهرها و به صدا درآمدن ناقوس

اآن براي رعایت جانـب مسـیحیان   هاي منگوق الکو نیز با وعدهوهمکاري هتوم ارمنی با ه

معـاف داشـتن آنهـا از پرداخـت     یحیان وولی، واگذاري اماکن مقدس مسیحی به مسآنات

    . ارتباط داشت)81: 1389لین، /28: 1370نوائی، /141: 1353مالیات (ویلتس،

در بـزرگ   ی از دربار خانایلخان آشکار حکومترسد تا پیش از استقالل  به نظر می

قلمرو ایلخانـان  در هاي مهم مذهبی تصمیم نسبت بهوالن بزرگ مغ، خانخان عصر غازان
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دیـن اسـالم را   .ق681سـال ودار در گـ پس از آنکه تبراي نمونه . است داشتهساسیت ح

مسـلمان کـردن    بـراي و  )189: 1368،پذیرفت و نام احمد را بر خـود گـذارد (اشـپولر   

قضـات و علمـاي مسـلمان     برکشـیدن به مساجد و  اهها و کلیساخانهتبدیل بت ،هامغول

قاآن نزد قوبیالي شکایت،وري مذهب بودندطیا نسیئبودا اشراف مغول که غالباًکوشید، 

دند. قوبیالي نیز از تغییر دین تگودار نگران و ناراحت شد و عدم رضایت خود را آشکار بر

وري ماریهبـاال و  طهـا و بطریـق نسـ   وريطساي کلیساي نسـ ؤتگودار که ردر مقابل . کرد

به زندان  نها را، آدانستمی ل شکایت و توسل به دربار قاآنرا مسئو اصوممعاون او ربان 

 .دکـر آزاد ، آنهـا را  پس از چندي با وساطت مادر سلطان که مسیحی بود گرچهانداخت. 

  )224: 1365اقبال، /607: 1353،گروسه/1371:414،(بیانی

بـزرگ در   از تأثیر گرایشات مذهبی در مناسبات ایلخانـان بـا خـان   دیگر  اينمونه

در این نامه پس  وا.آمده است.ق684در سال ریوس چهارم به پاپ هونو خان نامه ارغون

 دهـد  توضیح می،ندکمی یادهاي پیوند بین مسیحیت و سلسله چنگیزي از ریشهکه از آن

 تحـت مسـیحیان را  سـرزمین  کـه اسـت  مور نمـوده أرا ماو قاآنقوبیالي، بزرگکه خان

و به کمک خداوند و پـاپ و  قرار دهندمحاصره در مسلمانان را  د تاحمایت خود قرار ده

خان با  توجه به این نکته که ارغون )1353:610،گروسهد. (براننبیرون  ابزرگ آنها رخان

 ریتـأث شات ضدمسلمانی داشـت، اهمیـت   کشتن تگودار مسلمان به حکومت رسید و گرای

  دهد. را بیشتر نشان می دو طرفبات سمذهبی در منا مسائل

خان بر  در عهد غازان رسمیت یافتن اسالم در حکومت ایلخانیاز نظر پژوهشگران

اي  بهانـه را  خـان  مسلمانی غازانبیانی بزرگ مؤثر واقع شد. مناسبات این حکومت با خان

اسـت   دانسـته و در پیش گرفتن راهـی جداگانـه    کزيبراي دوري گزیدن از حکومت مر

از این به بعـد عـاملی بـراي     امور مذهبی«معتقد است که) و اشپولر 161: 1370(بیانی،

ظـاهراً  )1389:85اشـپولر، (».دآم نمی به شماربودائی بزرگ هاي خان تبعیت از خواسته

در جویانـه نبـود. زیـرا     ور جدید مغـول بـه موضـوع نیـز مقابلـه     امپراطتیمورقاآن واکنش 

:1370،(بیـانی .»مسلمانی راهی و دینی نیکوست«گفت: ،بودهشدی که تشکیل قوریلتائ

مسـائل  مداخلـه  خـان نیـز خبـري از     غازانهاي بعد و در زمان جانشینان  در سال )163

    خورد. چشم نمی بهالبته به گستردگی قبل نبوده ک دو طرفمذهبی در مناسبات 
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  تمدنی ایران و چین -مناسبات فرهنگی

میـان دو  مناسـبات  و مانـدگار  بخش  بخش ثمررا باید فرهنگی تمدنی و مبادالت 

ـ    خان ویایلخانمرو قل وآمـد  طـوري کـه رفـت   . بـه شـمار آورد  هبـزرگ مغـول در چـین ب

میـان آنهـا   اي در زمینه کارگزاران متخصص، آثار علمی، فرهنگ مادي و فنـون   گسترده

:Allsen, 2001(.داشتوجود  نشمند ایرانی تعدادي عالم و داور ضسبب حهمین امر )3

متقابـل علـوم و فنـون ایرانـی و      و مبادلـه  نفوذ رواج،نیز ودو حکومت و چینی در دربار 

منجم چینی به همکاري  ،این موضوعهاي ی از نخستین نمونهیک این عصر شد. رچینی د

بـه فرمـان منگوقـاآن در هنگـام اعـزام       کـه است سینگ به سینگ شهورم و نام قومیحی

یجاد رصـدخانه  وسی در اط الدیننصیر هبر همکاري با خواج افزون و آمدالکو به ایران وه

بـه  ن تاریخ چینـی و طریقـه محاسـبه آ    اصول اخترشناسی چینی، ترتیبآموزش مراغه، 

ــ ــرد.  هخواج ــک ک ــاکتی،(کم ــروبیگی، /337–338: 1348بن  او را )66: 1383خس

د. معرفــی کــر یــاننــد کــه تقــویم دوازده حیــوانی را بــه ایرانا ســتهداننخســتین کســی 

ــل،/104: 1367آذري،( ــدان و    )390: 1366بوی ــال، هنرمن ــاعتی از فض ــین جم همچن

تـا بـراي ادارات و    شـدند  فرسـتاده  قـاآن بـه مغولسـتان   صنعتگران ایرانی به فرمان منگو

: 1370(نـوائی،  .هاي قراقروم کتاب لغتی از زبان فارسی، چینی و ایغوري بنویسـند دیوان

ـ   عملحضور پزشکان ایرانی و دسـتورال مورد دیگر مربوط به )39 و یی اسـالم هـاي داروئ

اطباي متقابل رحضونیز ) و 48: 1382بزرگ در چین (بیرا،خانایرانی در کتابخانه دربار 

ثیر أکـه تـ  اسـت  ی ایـران  و هنرمندان چینـی در معابـد بـودائ    خان چینی در دربار غازان

  )234: 1371مورگان، /390: 1366(بویل، .بر هنر مینیاتور ایران گذاشتند يماندگار

. بنـابر  بـود  در زمینه نجوم یئها فعالیت اي مهم همکاري دو درباره عرصه یکی از

 پسبود تاهخواست ، از اوالکو به سمت ایرانوفرستادن ه هنگاممنگوقاآنروایتی مشهور

امـا   د.نمایـ را به دربار او روانـه   وسینصیرالدین ط خواجه ،هاز دستیابی به قالع اسماعیلی

ترجیح داد از وجود او الکو وح چین جنوبی بود، هچون منگوقاآن در آن زمان مشغول فت

 رشیدالدین(.این تصمیم بود پیامد رصدخانه مراغهاحداث آغاز که استفاده کنددر ایران 

بـه   بـزرگ  خـان عالقه مغوالن و دربـار  )51-52: 1338وصاف، /1373:1025،فضل اهللا

بـه  الدین مـنجم را  لقاآن، جماقوبیالي.ق666در سال کهشد  موجبنجوم و ریاضیات 

ی بـراي  را به دلیل دقت، ظرافت و زیبـائ  یتا برخی از وسایل نجوم ایرانپکن دعوت کند 

منجم بـزرگ   هالدین ب جمال) 167: 1385لیان،/48: 1382بیرا،(.رصدخانه پکن بسازد
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ها و محاسبات ایرانـی بـراي    از طرح کمک کرد تاچینی دربار مغول به نام گائوشوچینگ 

. دنـ اسـتفاده ک  -تقویم تحویل فصـل  -لی ابزارها و اختراع تقویم خودش شائوشی ساختن

هـزار   10تقـویمی بـراي    -پیشنهاد یک تقویم جدید که وانیـانلی  الدین همچنین  جمال

  )48: 1382را،یبد. (دا قاآن شد را به قوبیالي خوانده –سال 

از بـین بـردن    لیدلبه ویژه در مراحل نخست آن ایران به بهمغوالن  حملهاگرچه

هـا بـه مغولسـتان و چـین     نان و هنرمندان و یا کـوچ اجبـاري آ  تعداد زیادي از دانشمند

اما برخـی پژوهشـگران بـر ایـن      ،وارد ساخت و تمدن ایرانیبه فرهنگ فراوانی  يها انیز

چه نابود کـرده بودنـد،   شینی براي آنباورند که مغوالن اگر نتوانستند از نظر فرهنگی جان

ء توانستند نقش واسطه در انتقـال فرهنـگ و تمـدن ایرانـی و چینـی را ایفـا      ، کنند ارائه

همکاري علمی دانشـمندان ایرانـی و چینـی در دربارهـاي      حضور و)49همان:(نمایند.

آن پـوالد   برجسـته نمونـه  . گـري بـود   هاي این واسـطه  یکی از جلوهبزرگ ایلخانی و خان

بود که بیش از سه دهه در ایـران بـاقی   ایلخانان  یر دائمی قاآن در دربارفسانگ سچینگ

بود و  ـ  خان، گیخاتو، غازان و اولجایتو ارغون ـ  ایران مورد احترام ایلخانان وارههم وا. ماند

) 1368:269،اشـپولر /95: 1367(آذري، ت.گرفـ یمدر مسائل مهم طرف مشورت قرار 

نقش و)1348:269،(کاشانی زندگی کرد در ایران.ق 712در سالمرگش  مانتا ز يو

خواجــه ه و انتقــال اطالعــات بــ )105: 1367مــؤثري در ترجمــه کتــب چینــی (آذري،

اقبـال،  /89: 1366یـان، (.داشـت التـواریخ  کتـاب جـامع  در تـألیف  فضل اهللا الدین رشید

 مبـه نـا   دو حکیم چینیتوان به نقش  میهمچنین  )41-42: 1383بویل،/284: 1365

در انتقـال علـوم   ،نیز که در دربار ایلخانان مغول حضور داشتندسون نیک لیتاجی وهاي

) 338: 1348(بنـاکتی،  .ره کـرد اشـا نوشتن تألیفاتش براي الدین  چینی به خواجه رشید

بــا عنــوان المعــارفی در طــب چینــی احتمــال زیــاد بــه وي در نوشــتن دایــره بــه آنهــا 

(بیـرا،  .کمـک کردنـد   .ق 712حدود سال  در» طب اهل ختا«یا » نامه ایلخانی تنکسوق«

در هـیچ  «:کنـد کـه   زیسـت تأکیـد مـی    که خود در همین زمان میبناکتی )50: 1348

واسـطه بعـد مسـافت،    بـه  ؛نبودهعهدي کتب تواریخ ایشان [سرزمین ختاي] در این دیار 

س حکما و دانایان ایشان به اینجا نرسیده و پادشاهان این والیات نیز به تفحص و تجسـ 

آن مایل نبوده و تا زمان هوالکوخان که جمعی از حکما و منجمان ایشان بـا او ایـن جـا    

مناسـبات دوسـتانه ایلخانـان بـا     ترتیـب   بـدین )337-338: 1348(بنـاکتی، . » آمدند

 ناگزنان خارجی شـاهزاد  ،شد و بدل میی که میان دو دربار ردهائ کش پیش، بزرگخان
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ی سـبب شـکوفائ  ،تبریـز  دربـزرگ  خان گانتر نمایند مه مهماز هو مغول و مالزمان آنان 

  ) 1389:78(اشپولر،.ندهنر در عصر حاکمیت مغوالن شد

هاي روابط فرهنگی ایران و چین تحـت حاکمیـت ایلخانـان و     یکی دیگر از عرصه

اي از نقاشـی در ایـران    تـازه سبک بزرگ، هنر نقاشی بود که بیش از همه در انتقال  خان

پس از اسـتیالي  بود، ساسانی -. این سبک نقاشی که مأخوذ از سبک مانوي دنمایان ش

به چین برده شد و پس از تغییرات جزئی بار دیگر توسـط   آنها مغول بر قوم ایغور توسط

عهـد   تـذهیب  مینیـاتور و  ورده شد و مبناي سبک جدیـد نقاشـی ،  مغوالن به ایران باز آ

توان به بازگشت دوبـاره تصـویر اژدهـا در     می ) همچنین66: 1370بیانی،د. (مغول گردی

  )13-14ان:(هم .هنر ایران اشاره کرد

  

  اقتصادي   پیوندهاي

دوستانه میان دو حکومت در کنار مناسبات ایران  ارتباطی و منابع ماديموقعیت 

بـین دو  راودات اقتصـادي  مـ  سـاز  زمینـه بـزرگ مغـول در چـین    ایلخانی در ایران و خان

از همـان ابتـداي اعـزام     بزرگ در مورد ایـران  ي مادي خانها ي انگیزهردپا. بود سرزمین

شهرهاي غربـی را بـه بـرادر    «عبري منگوقاآن ابنبه نوشته . نمایان است الکو به ایرانوه

عبـري، (ابـن  .»الکو داد تا بتواند از آنجا اموالی براي خزانه دولت فراهم کندوه خود دیگر

تالشی در جهت  به عنوانالکو از طرف قاآن ووریت همأماز رشیدالدین هم )338: 1364

که بـا   )977: 1373،فضل اهللا رشیدالدیناست (کرده یادنافزایش ییالق و قشالق مغوال

اعزام مغوالن به حداقل منفعت،بنا به یک نظر. ارتباط نیست رفع مشکالت مادي آنها بی

هـا بـا تشـکیل    نمین معیشت آأاین بود که بار سنگین اداره زندگی و ت الکووفرماندهی ه

  )103-1388:104رضوي،د. (حکومت ایلخانی از دوش دستگاه قاآنی ساقط ش

زمینه مساعد اجتماعی، رونق  با آگاهی ازکه نیز در ایران بودند اي  عده،مقابلدر 

کسب مقام و ثروت در شـهرهاي مغولسـتان و    رايب بزرگ قلمرو خانهاي تجاري و ثروت

) این ایرانیـان مقـیم در چـین کـه بـه      135-136: 1370(بیانی،.شدندچین مستقر می

د. هاي ایرانی در آن سـرزمین شـدن   ها و پیشه کسب و کار مشغول بودند سبب نشر حرفه

زار خـانوار از  الکـو بـه ایـران، منگوقـاآن هـ     و) همچنین در هنگـام اعـزام ه  166ان:هم(

به او ،ن منجنیق تخصص داشتنداسلحه و فنو نکه در ساخترا ی صنعتگران مجرب ختائ
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 به ایلخانـان حسالساخت در صنعت  ) که در دوران بعدي101: 1387(جوینی،هدیه داد 

  ) 355: 1388،رضويد. (کمک کردن

نشـان  ق. 697در سال گزارش وصاف از سفارت هیأت غازانی به دربار تیمورقاآن 

سـبات دو طـرف را   ز مناا ممهـ  یها و اهداف تجاري و اقتصادي بخشـ  انگیزهدهد که می

ده تومـان زر از خزانـه بـزرگ بـر     «. به نوشته او عالوه بر هدایاي گرانبها، داد تشکیل می

همچنین ملک  )505: 1338(وصاف، .»سبیل بضاعت و شرکت در تجارت با آن ضم شد

الـدین [از   از اموال خاصه خویشـتن و شـیخ االسـالم جمـال    «خان  فخرالدین سفیر غازان

از جـواهر ثمـان و آللـی درفشـان و     ن ام فارس] و اعزّه عشایر، خزائن بیکرابزرگان و حک

) بنابر همین روایت در ادامه 505-506(همان: ».دانواع متاع الیق آن دیار ساخته گردانی

هاي بازرگانـان از   در مورد سوء استفادهنیز قاآن به توصیه یکی از مشاوران مسیحی خود 

رات و مرصـعات همـراه   جـواه همهدستور داد تا  رصعاتواهرات و ممعامالت مربوط به ج

بـاقی را  «به مبلغ چهارده تومان به خزانه بـزرگ فروختـه شـود. سـپس      ملک فخرالدین

وصـاف بـه    )506(همـان:  .»خواهد معاملـه کنـد   هر کهرخصت یافت که بر وفق مراد با 

کند. بنابر نوشته او بزرگ نیز اشاره می جنبه دیگري از مناسبات اقتصادي ایلخانان با خان

الکـو در  وکـه از زمـان منگوقـاآن بـه عنـوان سـهم ه       راوجوهـاتی  تیمورقاآن همچنـین  

بـا ایلچـی    ی و یک پاره جنگئابریشم و اثواب خطا از«باقی مانده بود، » کارخانه خانی«

  )623: 1353گروسه،/ (همان».دمصاحب ایشان روان گردانی

را رسـیدگی بـه وضـع ثبـت و      خـان  غازان اقتصادي الدین یکی از اصالحاترشید

می داند(چهارپاداران)  ی قانچیانگیري از سودجوئضبط چارپایان قاآن در ممالک و جلو

بزرگ در قلمـرو   خان ها و جوپانانی متعلق به گلهوجوداز  که )1517: 1373،رشیدالدین(

بازهـاي  شـتر،  ببـر،  سب، ای از ئها انه قافلهابوسعید نیز سالیسلطان .داردحکایت ایلخانی 

 مقابلکه گاه در فرستاد  قاآن میقیمت به دربارهاي گران شکاري، ظروف، پارچه و سنگ

 )162–164: 1385لیـان،  /271: 1368اشـپولر، . (بـود  یـا اجنـاس  پـول  مبالغی  دریافت

ـ قاآن به سـفیران ابوسـعید در ازاي د   ق.731چنانکه در سال  خـود آورده   ی کـه بـا  اروئ

ی ئهدایاق.732) و یا به سفیر ابوسعید که در سال 163: 1385لیان،د (امبلغی د ،بودند

 ءپول نقره اعطا 3300،شمشیر به دربار وي آورده بود 80کیلوگرم تریاك و  44از قبیل 

هاي تجاري توأم  ترتیب حتی مراودات سیاسی دو طرف با فعالیت بدین )164ان:همد. (کر

  بود.شده
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هاي مختلف پیمانی  لوساحاکمان الجایتو میان  محمدی سلطان ئعهد فرمانروادر 

مـرور آزاد و حمـل کـاال بـدون پرداخـت      عبـور و   اجازهتجار  ،که بر اساس آنبسته شد

و امنیـت در   منظـ برقـراري  سـاز  زمینه این موضوع داشتند.را مالیات یا عوارض اجباري 

(وصـاف،  .و چین شد مغول و رشد و توسعه تجارت میان ایرانوري امپراطاسر قلمرو تسر

ــان و  )259-260: 1388رضــوي،/475: 1338 ــه اتحــاد سیاســی ایلخان ــامی ک ــا هنگ ت

 .کردنـد  این مبـادالت متمرکـز مـی   تالش خود را بر همۀ  دو دولت ،بزرگ برقرار بودخان

با تر سلسله یوآن  یا به بیان کلیقاآن  روابط نزدیک قوبیاليچنانکه )1389:78(اشپولر،

 /48: 1382بیرا،د. (بی میان ایران و چین گسترش یاتجارت دریائتا شد  بموجایلخانان 

هاي مخصوص چینـی، محصـوالت تولیـد شـده در قلمـرو       ) کشتی1390:31داشن،چن

،در زمانی که شرایط سیاسی مساعد بودو آوردند بزرگ را تا سرحد خلیج فارس میخان

:1389اشـپولر، د. (رفتنـ النهر مـی خشکی به سوي چین و مـاور  هاز راهاي تجاري  کاروان

منسـوجات و   ،ادویـه  ،بهاي ابریشم با بارهاي گران ها ایرانی ویژهبه ) بازرگانان شرقی 78

سایر کاالهاي دیگر در سراسر راه ابریشم که از قرن هفـتم بـه بعـد در اختیـار حکومـت      

کهـن کـه بـه     یئا باز شـدن راه دریـا  د. ببودن ایلخانی قرار گرفته بود در حال رفت و آمد

هـاي چینـی از    جهان شـد و کـاروان  تجاري از مراکز عمدة شیراز رفت بار دیگر  چین می

  )558: 1371بیانی،د. (گرفتن آمدند و راه شمال را در پیش می هرمز به آن شهر می

قـاآن   چین در دست بازرگانان ایرانی بود. چنانکه زمانی که قوبیالي تجارت عمده

گونه فریضه دینی و ذبح اسالمی را براي بازرگانان ایرانی صادر فرمان ممنوعیت انجام هر 

بازرگانان ایرانی عالوه بر اینکه  توجهی پدید آمد.کرد، در بازرگانی آن سرزمین رکود قابل

آن  نیـز وارد بسـیاري از قـوانین تجـاري خـود را      ،بازارهاي جهانی را در انحصار گرفتنـد 

 گریو دهاي فارسی  نبشته تعداد فراوان سنگ )160-164: 1370،(همان.سرزمین کردند

ویـژه در   چین بـه  جنوب شرقآثار مربوط به حضور عنصر ایرانی که در شهرهاي ساحلی 

سـاحل   میـان مسـلمانانی کـه در طـول    دهد کـه در  نشان می ،است ژو یافت شده چوئن

هـم در  ي متـأثیر ایرانیـان در اکثریـت بودنـد و    ،بودنـد  افتهیچین استقرار یجنوب شرق

  )1390:31داشن،چند. (سیاست و فرهنگ محلی داشتن،اقتصاد

مغـول   ورامپراطـ که در زمینه مناسبات اقتصادي میان ایلخانان و  يدیگر وضوعم

به  مغولهجوم  آغازاز  مدتی پس. دوضع سکه و ضرب آن بو،چین حائز اهمیت است در

ی کـه  هـائ به ضرب سکه پرداختند. سکهایران ها در نهاي مغولی و کارگزاران آقاآن ،ایران
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: 1388رضوي،ت. (نام خلیفه بغداد را داش شردیگطرف و  خاننام چنگیز هاآن طرف یک

ـ         سکه )407-406 مضـمون   اهـاي بـدون تـاریخ نقـره و مـس ضـرب شـده در کرمـان ب

در ایـران و   قـاآن  مانـده از اگتـاي   يجـا هاي متعدد بـه  سکه و »چنگیزخان بزرگ عادل«

:2001 ,.ندسـت هی از ایـن مـوارد   یهـا نمونـه » اگتـاي عـادل  «ا مضمون گرجستان ب 18) 

،Allsen(در این زمـان وجـود   آنان ی هیچ سندي از رواج عام ئهااما با وجود چنین سکه

ایلخانان به  ،در ایران سیس حکومت ایلخانیکه با تأدرحالی )407: 1388(رضوي، .ندارد

تـا سـال   د و رواج آنها در فعالیت اقتصـادي ربری پرداختند که عالوه بر کائهاضرب سکه

قاآن «و اغلب » قاآن«نام خان بزرگ با کلمه خان ـروي کار آمدن غازانزمان ـ .ق694

.شد نقش میآنان بر روي  قاآن در ایران و سروري یئی فرمانروائبه نشانه شناسا »االعظم

  )272-1368:273،(اشپولر

پـول   ی و رواجآشـنائ در مسـائل اقتصـادي،   ی چنـین مناسـبات  تـأثیر  نمونه دیگر 

هنگـام بـروز   بهاست.  به تقلید از دربار خان بزرگ در ایران براي اولین بار چینی کاغذي

ي براي پر کردن اکه به دنبال چاره صدر جهانوي وزیر  بحران اقتصادي در عصر گیخاتو

عمید که از اوضاع چین و بنمظفربنمحمدعزالدین پیشنهاد بهخزانه خالی گیخاتو بود 

مانند ممالک قـاآن   ،که به جاي زر و سیم رایجتصمیم گرفت ، ممالک قاآن اطالع داشت

 طـرف رببه این شـکل  را ن و بحرا دچاو را در ممالک ایلخانی رایج کن به نام پول کاغذي

ــد ــال /272: 1338،صــافو(.نمای ــوالد  249: 1365، اقب ــاق پ ــه اتف ــوان ب ــاحب دی ) ص

سفیر خان بزرگ در دربار ایلخان این پیشنهاد را به عرض ایلخـان رسـانید.   سانگ چینگ

سـانگ  پوالد چینگ بانوع پول گیخاتو براي اطالع بیشتر درباره ماهیت و نتیجه کار این 

بیـان   سـانگ پـوالد چینـگ  )1366:352،بویل/ 1339:369،میرخواند(.نمودمشورت 

تمام خاك چین و در است نقش شدهبر آن  کرد که چاو کاغذي است که تمغاي پادشاه

 بـه چـاو را   ه،کـرد هی ذخیـره  هاي طال را در خزانه شـا شمشو استرایج  سکهبه جاي 

فضـل   رشـیدالدین (.دهنـد طـال در اختیـار مـردم قـرار مـی      هـاي پشتوانه همین شمش

ـ   اي از مخالفت) گیخاتو نیز به رغم پاره1197: 1373،اهللا  از پیـروي  اها تصـمیم گرفـت ب

از مـدتی بـه    گرچـه پـس  د.اي مبادرت کنشیوه مرسوم در مملکت قاآن به چنین تجربه

 در هـر حـال  شد.  آندلیل مقاومت عمومی و به خطر افتادن حکومتش مجبور به ابطال 

از  -نامیدنـد   اسکناس را به چینـی چـاو مـی    -چاپ و حتی نام آن  نظر چگونگیچاو از

بـا  ) 301: 1368(اشپولر، .مغول تقلید شده بود سرمشق چینی آن در قلمرو خان بزرگ
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ی ایرانیان بـا پـول کاغـذي تـا قبـل از ایـن زمـان        به اینکه منابع تاریخی از آشنائ توجه

ی را در روابط گسـترده دو  ئتوان علت اصلی چنین آشنامی ،دهندینماطالعاتی به دست 

رگ و الگـوبرداري  کشور در عهد مغول و تجربه و رواج چنـین پـولی در دربـار خـان بـز     

  ایلخانان از ساختارهاي حاکم بر دربار قاآنی دانست.

اگرچـه مخـالف   خـان غـازان بزرگ به چاو محدود نماند.  الگو گرفتن از قلمرو خان

، فرمـان ضـرب   هلـب در ضـرب سـک   بـراي جلـوگیري از تق  اما خـود   ،استفاده از چاو بود

قـاآن در چـین اشـاعه     قـوبیالي  توسطکه -را) پعاگسپا(1فاگزپای جدید به خط ئها سکه

بـود، فتـه گرنجـاي خـط ایغـوري را    این خط ایراندر  به دلیل آنکه زیرا ،داد - بود یافته

  )303و448: 1368اشپولر،د. (بسیار دشوار بوبا آن سکه  جعل

  

    گیري نتیجه

زمـان ورود مغـوالن بـه    از  بزرگ مغول خانبا دربار  حاکمان مغول در ایرانرابطه 

الکـو بـا فـتح ایـران و     وه .بودتابعیت کامل  صورت بهالکو به ایران وه رکشیلشگایران تا

دیـدگاه  در از جهت نظـري و  ین تابعیت جنبه تشریفاتی داد.اسیس سلسله ایلخانی به أت

 بـود  بودند که وي آنها را به این مقام و منزلت رسانیدهزیردست حاکمانی ایلخانان ،قاآن

دوري دلیـل بـه  حـال   بـااین بـود.  او مغول بـه ریاسـت   وري طراو ایران یکی از ایاالت امپ

 تـوجهی  عمل قابلستقالل خودشان، ایلخانان از اهریک به امور داخلی اشتغال مسافت و 

کنـار  نیـز  نسـبی  ایـن تابعیـت    ،بر تخـت سـلطنت   خان با جلوس غازان .ندرخوردار بودب

ایلخانان با دربار  و دوستانهمناسبات نزدیک ما این استقالل به معناي قطع گذاشته شد. ا

از جمله دالیـل اصـلی تـداوم    تهدیدها و نیازهاي مشترك . تعلقات خانوادگی ،قاآن نبود

توان گفت که روابط ایلخانان بـا قـاآن بیشـتر    در مجموع میپیوندها میان دو طرف بود. 

                                               
هاي جسورانه و مهم قوبیالي قاآن در زمینه فرهنگی پیشگام شدن وي براي باب کردن یک نظام  . یکی از کوشش1

فرمانی صادر کرد که براسـاس آن خطـی جدیـد متـداول شـد.      م. 1269ق. / 668نوشتاري جدید بود. وي در سال

هاي موجود بـراي آوانویسـی    زپا الما از راهبان بودائی بود و مقرر شد که این خط به جاي خطمبدع خط جدید فاگ

، بـه  » خط فاگزپا«اش  وري مغول پذیرفته شود. این خط را با توجه به نام ابداع کنندههاي ساکنان امپراط همه زبان

نامیدند. خط فاگزپا » متیخط حکو«و از جهت نوع تعیین شدن آن » چهارگوش«خاطر شکل چهارگوشه حروفش 

عمدتأ از حروف تبتی شکل گرفتـه بـود کـه     هاي مختلف نوشتن در سطح امپراطوري مغول بود و وهاي از شی آمیزه

شد و حروف آن  مغولی به صورت عمودي نوشته می-خط اویغوريمانندحال  خود در خط هندي ریشه داشت.با این

  )48: 1382. (بیرا، همچون حروف چینی چهارگوشه بود
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پیونـدهاي  گسـترش   آن نیـز پیامـدهاي  که  ، حقوقی و خویشاوندي داشتسیاسیجنبه 

چنانکـه  ود. بـ در عصر حاکمیت مغوالن  و چین ایرانمیان اقتصادي  تمدنی و ـ  نگیفره

  شمار آورد.  به نیو چتوان این دوره را عصري مهم در تاریخ روابط ایران  می
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  و مآخذ عمناب

  ، تهران: امیرکبیر.تاریخ روابط ایران و چین)،1367(آذري، عالء الدین 

  تهران: مولی. ،ایلخانان:در» ایلخانان برآمدن«)، 1384(آژند، یعقوب 

 : انتشـارات تهـران ،ولتـاریخ مختصـرالد  )، 1364(عبـري، غریغوریـوس ابـوالفرج اهـرون     ابن

  .اطالعات

محمـود میرآفتـاب، تهـران: علمـی و      :ترجمـه ، تاریخ مغول در ایران،)1368(اشپولر، برتولـد 

  .فرهنگی

: تهـران ، گیز تا تشکیل دولـت تیمـوري)  مغول (از حمله چن تاریخ)،1365(اقبال، عباس

  .  امیرکبیر

التـواریخ و   المعرفـه االلبـاب فـی  اولـی  روضه، )1348(بناکتی، فخرالدین ابوسلیمان داود 

  ثار ملی. نجمن آاتهران:  ،جعفر شعار :کوشش، بهاالنساب

ـ  :در» تاریخ دودمانی و سیاسی ایلخانـان «)، 1366(جان اندروبویل،  ز ریج اتاریخ ایـران کمب

 :ویـل، ترجمـه  . آ. بیجـ  :گردآورنـده  ،5جلـد  ،ایلخانانآمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت

  حسن انوشه، تهران: امیرکبیر.

، ترجمـه  »اهللا همدانی، نخستین نویسنده تـاریخ جهـان  رشیدالدین فضل«)، 1383(_______

  .)81-83(9-11شمارهسال هفتم، ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیامحمد نظري هاشمی،

مجموعه مقاالت اولین سـمینار  :در» تبلور عهد مغول در آئینه فلـز «)، 1376(بیانی، سوسن 

لی، تهران: دانشـگاه  ووهاب  :ویراستار،1جلد ، تاریخی هجوم مغول به ایران و پیامدهاي آن

  شهید بهشتی.

  تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ،زن در ایران عصر مغول)، 1352(بیانی، شیرین 

  تهران: مرکز نشر دانشگاهی.   جلد اول، ،دین و دولت در ایران عهد مغول)، 1370(______

تهـران: مرکـز نشـر     ، جلـد دوم، دین و دولـت در ایـران عهـد مغـول    )، 1371(______

  .دانشگاهی

  تهران: سمت.   ،و حکومت ایلخانی در ایران نمغوال)، 1387(______

در:  جـواد عباسـی،   :ترجمـه ،»در خانـات مغـولی   مبـادالت فرهنگـی  «)، 1382(بیرا، شـگدرین 

  هفت.  ، شمارهگزارش گفتگو

  تهران: دانشگاه تهران.   ،امپراتوري مغول و ایران)، 1377(تیموري، ابراهیم 

جلـد سـوم،   ، تاریخ جهانگشاي جوینی، )1387(جوینی، عالءالدین عطاملک محمدبن محمد 

  .خاتمی، تهران: علماحمد  :تصحیحبه 
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 ،»منابع فوجیانی پیرامون تجارت میـان چـین و هرمـز در سـده پـانزدهم     «)، 1390چن داشن (

: عبدالرسـول  بـه کوشـش  ، دفتر اول و دوم، پژوهشنامه خلیج فارسدر: ترجمه جواد عباسی، 

  خیراندیش و مجتبی تبریزنیا، تهران: خانه کتاب.

ی، تهران: انجمن آثـار  خانبابا بیان :تصحیحبه ، التواریخ رشیديذیل جامع، )1350(حافظ ابرو 

  ملی.  

،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا:در» التواریختاریخ چین از جامع«)، 1383(خسرو بیگی، هوشنگ 

  .)81-83(9–11تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سال هفتم، شماره 

و محمـد روشـن    :تصـحیح بـه  جلد دوم، ،التواریخجامع)، 1373(هللا همدانیارشیدالدین فضل

  . مصطفی موسوي، تهران: البرز

مجموعه مقاالت اولین سمینار تـاریخی  :در» الجالوتنبرد عین«)، 1376(رضوي، ابوالفضل

لی، تهران: دانشگاه شهید ووهاب به کوشش: جلد اول، ،هجوم مغول به ایران و پیامدهاي آن

    بهشتی.

  ن: امیرکبیر.  تهرا،یاست و اقتصاد در عهد ایلخانان، سشهر)، 1388(______

  ابوالقاسم حالت، تهران: امیرکبیر.   :ترجمه ،تاریخ فتوحات مغول، )1363(ج. جساندرز، 

عبدالحسـین   :تصـحیح بـه  ،سعدین و مجمـع بحـرین  مطلع)، 1372(سمرقندي، عبدالرزاق 

  ی، تهران: مطالعات و تحقیقات فرهنگی.ئنوا

 :نـین، ویراسـتار  جـان هـون   :جمـه تر، تاریخ روابـط چـین و ایـران   )، 1385ن (سیلیان، جان

  .علوم انسانی ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران: پژوهشگاه

 میرهاشـم محـدث  : تصـحیح  به ،االنسابمجمع)، 1363(بن محمد اي، محمدبن علیشبانکاره

  تهران: امیرکبیر.

ان اقتصادي ایر ـ  تاریخ اجتماعیدر » انتشار اسکناس در دوره ایلخانان«)، 1366(کارل، یان 

  اطالعات.  انتشارات تهران: ،در دوره مغول

مهین همبلی، تهران:  :تصحیحبه ،تاریخ اولجایتو)، 1348(بن محمد  لهالقاسم عبداوکاشانی، اب

  بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

عبدالحسـین میکـده، تهـران: بنگـاه      :ترجمـه ، امپراتوري صـحرانوردان )، 1353(گروسه، رنه

  ترجمه و نشر کتاب.

  .نینشر یعقوب آژند، تهران:  :ترجمه، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران)، 1372(آن  لمبتون،

ابوالفضـل   :ترجمـه ، ایران در اوایل عهد ایلخانی (رنسـانس ایرانـی)  )، 1389(لین، جورج

  رضوي، تهران: امیرکبیر.  
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    .علیبوتهران: ،سجاديسیدمنصور سید :ترجمه،مارکوپولوسفرنامه)،1369(مارکوپولو 

    .: آگاههرانت ،مسائل عصر ایلخانان، )1370(مرتضوي، منوچهر

مشـهد:  نامه کارشناسی ارشـد)،   (پایان روابط ایلخانان و اردوي زرین)، 1385(محمدي، مریم

  دانشگاه فردوسی مشهد.  

  ، تهران: امیرکبیر.الحسین نوائیعبد:ویراستار، تاریخ گزیده)، 1362(همستوفی، حمدال

  .: نشر مرکزتهرانعباس مخبر، :ترجمه،هامغول)، 1371(یویدمورگان، د

هـاي  تهـران: کتابفروشـی   ،الصـفا تاریخ روضه)، 1387(الدین میرخواند، محمدبن سید برهان

  .خیامو پیروز

تهـران: کتابخانـه   ، الحضـره تاریخ وصاف)، 1338(اهللا بن عبداهللالحضره شیرازي، فضلوصاف

  سینا و جعفري.ابن

نیا، تهـران:  مسعود رجب :، ترجمهسفیران پاپ به دربار خانان مغول)، 1353ه (لتس، دوراکوی

  .خوارزمی

  ، تهران: نشر هما.ایران و جهان از مغول تا قاجاریه، )1370(نوائی، عبدالحسین 

  

Allsen, Thomas (2001), Culture and Conquest in Mongol Eurasia, 
Cambridge (U.K): Cambridge University Press. 
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال سيزدهم ، شماره 50 ـ بهار 1391، صص90- 69

از تبریز تا پکن 

(بررسی مناسبات ایلخانان با خان بزرگ مغول)


                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        جواد عباسی
 


زهرا جهان


چکیده

با فتح کامل ایران توسط هولاکو و واگذاری حکومت مناطق متصرفی از سوی خانبزرگ مغول  به او ، حکومتی مغولی به نام ایلخانان در ایران تأسیس شد که اگرچه از جهت نظری تابع دربار خانبزرگ در چین بود، اما در عمل چهره یک حاکمیت مستقل را به نمایش گذاشت. با این وجود و بهرغم مسائلی مانند دوری مسافت میان قلمرو دو حکومت؛ مجموعهای از دلایل سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی موجب شد تا در چارچوب مناسبات دو طرف عصری مهم در تاریخ روابط ایران و چین شکل بگیرد. چنانکه حتی کاهش تدریجی وابستگی سیاسی ایلخانان به خانبزرگ، آسیبی جدّی به تداوم ارتباط آنها در دیگر زمینهها وارد نكرد. این مناسبات حاصل مجموعهای از زمینهها و عوامل مختلف بود و در ضمن عرصههای گوناگونی را در بر میگرفت. در مقاله حاضر کوشش شده است تا این زمینهها، عوامل و عرصهها با استناد به منابع و تحقیقات از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.  

واژگان كليدي: ایران، چین، ایلخانان، خانبزرگ، مناسبات خارجی


مقدمه

تهاجم مغولان به چین، آسیای مرکزی، روسیه، ایران و دیگر سرزمینهای غربی در نیمه نخست قرن هفتم هجری / سیزدهم میلادی تاریخ آسیا و تا حدی جهان آن روزگار را وارد عصری تازه کرد و تأثیرات گسترده سیاسی، اقتصادی، مذهبی و اجتماعی در صحنه منطقهای و جهانی از خود برجاي گذاشت. تشکیل خاننشینهای مغول در چین، آسیای مرکزی، روسیه و ایران از جمله پیامدهای آشکار این تهاجمات بود. در چنین شرایطی چهره روابط خارجی یا بینالمللي نیز با توجه به ماهیت و اهداف حکومتهای جدید مغولی دچار دگرگونیهای مهم شد. تا آنجا که به قلمرو امپراطوری مغول در حد فاصل چین تا مدیترانه و شرق اروپا مربوط میشود، براساس وصیت چنگیزخان قرار بود ضمن تقسیم این قلمرو میان فرزندان و نوادگان او، ریاست عالیه یکی از آنها که در مغولستان و سپس چین مستقر بود، بر کل آن مناطق برقرار بماند. با این حال تحولات بعدی در امپراطوری مغول از جمله گسترش سرزمینهای فتحشده و بروز اختلاف میان اعضای خاندان چنگیزی منجر به جدائی و استقلال کامل خاننشینهای مختلف مغول و حتی رویاروئی آنها با یکدیگر شد. 

حکومتهای خان بزرگ در چین، خاندان (الوس) اوگتای در ترکستان، خاندان جغتای در ماوراءالنهر، خاندان جوچی در روسیه و خاندان هولاکو (ایلخانان) در ایران حکومتهائي بودند که همزمان با پایان فتوحات مغولان، در عرصه امپراطوری بنیاد گرفته توسط چنگیز رسمیت داشتند. از این میان حكومت خانبزرگ در چین بهرغم تنشها و تغییرات در امپراطوری، دنباله حکومت شخص چنگیزخان به عنوان خانبزرگ محسوب میشد که چون به فرزندان تولوی پسر کوچک او رسیدهبود، سهم خانوادگی تولوی در مغولستان را نیز شامل میشد. متفاوتترین قلمرو به ایلخانان تعلق داشت که ایران به مفهوم تاریخی آن یعنی از جیحون تا فرات را دربر میگرفت. بخشی از این تفاوت به این موضوع مربوط میشد که برخلاف سه خاننشین الوس اوگتای، الوس جغتای و الوس جوچی جزو تقسیمات چنگیزی نبود. همچنین از نظر خانوادگی با خانبزرگ در چین پیوستگی داشت؛ چرا که هر دو از نسل تولوی بودند.


اين شرایط مناسبات الوسهای مغول با یکدیگر و با خانبزرگ را از پیچیدگیهای ويژهاي برخوردار میکرد. از این میان خان بزرگ در چین و ایلخانان در ایران با وجود دوري مسافت و حائل بودن خاننشینهای جغتای و اوگتای در بین آنها منظمترین و دوستانهترین مناسبات را داشتند. علاوه بر آن، این دو در عمل روابط تاریخی، فرهنگی و تمدنی چین و ایران را تدوام و حتی گسترش بخشیدند. مقاله حاضر به بررسی ابعاد مختلف این مناسبات میپردازد.  

مناسبات سیاسی ـ نظامی

شکلگیری روابط میان دربار خانبزرگ مغول و ایلخانان با اعزام هولاکو از سوی برادرش منگوقاآن که در جایگاه خانبزرگ قرار گرفته بود، برای انجام یک عملیات گسترده در غرب متصرفات مغولان از جمله ایران آغاز شد و با مراودات سیاسی و همکاریهای نظامی محدود بین آنها ادامه یافت. سپس به تدریج به موضوعات دیگر چون پیوندهای خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی کشیده شد. در زمینه سیاسی و نظامی عرصههائی چون انجام مأموریت یا عملیات نظامی مشترک، نظارت و دخالت خانبزرگ در امور حکومت ایلخانی و موضوع جانشینی یا تعیین ایلخان جدید را در بر میگرفت. بر همین مبنا در ادامه، هر یک از این عرصهها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.  


منگوقاآن پس از آنکه در قوریلتای 649 ق. به عنوان خانبزرگ مغول انتخاب شد، در سال 651ق. برادر خود هولاکو را با سپاهی برای سرکوبی اسماعیلیه، تعیین تکلیف خلافت بغداد و گسترش متصرفات تا حدود مصر به غرب متصرفات مغولان گسیل کرد. (رشیدالدین فضل الله، 1373: 977 ـ 976/ میرخواند،1339: 230- 228) اگرچه هولاکو در مورد اسماعیلیه و خلافت بغداد به موفقیتی مهم دست یافت، اما در زمینه ادامه فتوحات در شام زمینگیر شد. ناکامی سپاه هولاکو در نبرد عینجالوت سرآغاز یک رشته برخوردهای نظامی طولانی میان دو طرف گردید. از سوی دیگر تقریباً همزمان با این رویداد، رقابت و درگیری با دیگر الوسهای مغولی در روسیه و ماوراءالنهر، حکومت ایلخانی را به خود مشغول کرد و تا پایان عمر این حکومت نیز ادامه یافت. بدین ترتیب حکومت ایلخانی خواه و ناخواه نیازمند حفظ جنبه نظامی خود و تقویت آن بود و یکی از راههای این کار تلاش برای یافتن متحدان بود. از میان قدرتهای بازمانده چنگیزی، خان بزرگ به دلیل پیوندهای خانوادگی و منافع مشترک بیشترین موضوعیت را برای همکاری نظامی داشت. بر این مبنا میتوان مسأله مناسبات نظامی میان دو طرف را پیش کشید و دنبال کرد. گرچه موانعی چون دوري مسافت و تحولات داخلی هر یک از دو حکومت، اتحاد نظامی را برای آن دو مشکل میکرد.   

پیش از هر چیز باید یادآوری کرد که زمینه شکست عینجالوت برای سپاه هولاکو از آنجا فراهم شد که او با شنیدن خبر مرگ برادر خود و خانبزرگ مغول یعنی منگوقاآن برای شرکت در مراسم سوگواری و قوریلتای تعیین خانبزرگ جدید (میرخواند،1339: 257) به طمع دستيابی به مقام قاآنی و یا نگرانی از تهدید برکه، خان اردویزرین (مستوفی،1362: 590 / بویل،1366: 330) و بالاخره شاید کمبود تدارکات در شام با بخشي مهم از نیروهای خود راه بازگشت به سمت شرق را در پیش گرفت. نیروی بهجا مانده از او تحت فرماندهی کیتبوقا در نبرد عینجالوت به سختی شکست خورد. (مورگان،1371: 187–186) از میان دلایل فوق در هر حال گزینه مربوط به تأثیر مرگ خانبزرگ جدیتر به نظر میرسد و بنابراین سرنوشت رویاروئی نظامی هولاکو و سپس جانشینانش با ممالیک در پیوند با خانبزرگ مغول رقم خورد. مورگان  معتقد است که شاید بتوان گفت یکی از دلایل عمده شکست ایلخانان بعدی در این جبهه اين بود که آنها از حمایت کامل امپراطوری مغول در رویاروئی با ممالیک برخوردار نبودند. (همان،190) نباید از نظر دور داشت که منگوقاآن در هنگام اعزام هولاکو به سرزمين هاي غربی علاوه بر اینکه مقرر کرده بود از جانب هر الوس و شاهزاده، امیر یا خویشاوندی با دوپنجم سپاه تحت امر خود (تَما) او را همراهی کند و سرداران مغول در ایران نیز به انقیاد هولاکو درآیند (وصاف،1338: 587)، تعداد زیادی از سپاهیان تحت امر خود (همدانی،1373: 977-976 / میرخواند،1339: 230) و عدهای نفتانداز و چرخانداز چینی را نیز با او همراه کردهبود. (جوینی، 1387: 101) همچنين مواردی چون قرق کردن علفزارهای مسیر حرکت لشگر هولاکو، تعمیر راهها و پلهای مسیر و تدارک آرد و شراب از قلمرو غربی جهت تأمین نیازهای این سپاه (جوینی،1387: 102-100 / رشیدالدین فضل الله،1373: 975) به دستور خانبزرگ انجام شدهبود. با این اوصاف پیداست که جنبه نظامی حکومت ایلخانی با حمایت گسترده خان بزرگ موجودیت پیدا کرد. در پي همراهی هولاکو با خانبزرگ جدید یعنی قوبیلایقاآن در دستیابی به مقام خانیبزرگ مغولان، درحالیکه اردوی زرین از رقیب او یعنی اریقبوکا حمایت میکرد، زمینههای همکاری آن دو مستحکمتر شد. (رشیدالدین فضلالله،1373: 964 / اشپولر، 1368: 261ـ260)

هرچند آلسن در بیانی کلّی معتقد است که خانبزرگ مغول و ایلخانان در برخي مقاطع برای حمایت از یکدیگر در برابر دشمنان مشترک در زمینههای اقتصادی، نیروی نظامی و جنگ مشارکت میکردند (Allsen, 2001:3)، اما در منابع تاریخی نمونههای برجسته اي از این موضوع به چشم نمیخورد. اگرچه اشاراتی مبنی بر کمک نظامي مستقیم یا غیرمستقیم خانبزرگ مغول به هولاکو وجود دارد (رشیدالدین،1373: 1047 / وصاف، 1338: 29)، با اين حال واقعیت یافتن آنها، میزان تأثیرگذاریشان و مهمتر از آن تداوم این کمکها مورد تردید است. بنابراین میتوان گفت اهمیت نظامی خانبزرگ برای ایلخانان حداکثر در این بود كه اتحاد خانبزرگ با ایلخانان میتوانست در اختلافات و درگیریهای ایلخانان با دیگر خاننشینهای مغول (الوس جوجی و الوس جغتای) از نظر سیاسی و روانی مؤثر باشد. همانطور که سیاستهای خانبزرگ در محدود کردن قدرت اردوی زرین به سود حکومت ایلخانی خاتمه يافت. (اشپولر، 1368: 67 / محمدی، 125:1385و74)

همبستگی اولیه حکومت ایلخانی با خانبزرگ را در زمینه غنائم جنگی نیز میتوان ملاحظه نمود. چرا که ایلخانان ایران تا پیش از روی کار آمدن غازانخان، غنایم را پس از کنار گذاشتن سهم قاآن بین سپاهیان خود تقسیم میکردند؛ کاری که هولاکو پس از فتح بغداد انجام دادهبود. (رشیدالدین فضلالله،1373: 1022/ اشپولر،1368: 405/ اقبال، 1365: 190) پیوند رسمی حکومت ایلخانی با دربار خانبزرگ مغول در چین در زمان جانشینان هولاکوخان نیز برقرار بود كه آثار آن در زمینههائی چون ضرب سکه و صدور اسناد و فرامین حکومتی قابل مشاهده است. ایلخانان نام قاآن را بهعنوان مقام مافوق خود ذکر میکردند (مستوفی،1362: 590؛ ساندرز، 1363: 121)، چنانکه در نامه ارغون به پاپ هونوریوس چهارم در سال 684 ق. بعد از نام چنگیزخان بهعنوان جد اعلای تمام مغولان، نام خانبزرگ یعنی قوبیلایقاآن بهعنوان امپراطور چین، عم بزرگوار او و فرمانروای تمام سلاطین ذکر شده بود. (گروسه،1353: 610/ ساندرز،1363: 132) در نامه او به فیلیپ لوبل پادشاه فرانسه در سال 687 ق. نیز همین وضع وجود داشت و با عبارت "به نیروی خدای لایزال و تحت توجه خاناعظم قوبیلای" آغاز میشد. (نوائی،1370: 45) استفاده از لقب ایلخان به معنای "خان تابع" را هم برخی در همین چارچوب یعنی وابستگی حکومت ایلخانی به خانبزرگ مغول تعبیر کردهاند (ویلتس، 1353: 144 / ساندرز، 1363: 120)، گرچه نمیتوان با قاطعیت آن را پذیرفت. 


چنانکه مشهور است جلوس غازانخان بر تخت ایلخانی فصل تازهای در مناسبات ایلخانان با خانبزرگ بود؛ زیرا او آشکارا تعلق قلمرو ایلخانی به قاآن را نادیده گرفت. (اشپولر، 1368: 96 / اقبال، 1365: 259 / بیانی،1371: 466) اسلام آوردن غازانخان و رسمیت دادن به آن در حکومت ایلخانی و مرگ قوبیلایقاآن و فقدان جانشین توانمند برای وی، از دلایل اصلی این تغییر بود. (اشپولر،1368: 270) یکی از نشانههای استقلال سیاسی حکومت ایلخانی از دستگاه خانبزرگ را میتوان در تغییر عبارات روی سکهها مشاهده کرد. تا سال 694 ق. بر روی سکههای ایلخانان نام خانبزرگ با کلمه «قاآن» و اغلب «قاآنالاعظم» به نشانه شناسائی فرمانروائی قاآن در ایران ضرب میگردید، اما غازانخان برای نخستین بار لقب قاآن را برای خود به کار برد و به این ترتیب استقلال طلبیاش را آشکار نمود. او بر روی برخی از سکههای خود عنوان «سلطانالاعظم غازان» را بهکار برد. (همان، 273-272) همچنین فرمان داد تا بر سکهها عبارت «تنگری کوچوندور» یعنی «با تأیید خداوند متعال» را به جای کلمه قاآن که نشانه سروری خانبزرگ بود، حک کنند (اشپولر،1368: 270 / گروسه،1353: 622) تغییر مهرهای سلطنتی و دیوانی هم که پیش از وی به تقلید از دربار چین چهارگوش و به خط ایغوری مزین بودند، به مهرهای دایرهای و مزین به خط فارسی و عبارات قرآنی در همین زمینه بود. (میرخواند،1339: 386 / بیانی،1387: 224) همچنین برخلاف ایلخانان پیشین، عنوان «قاآنالاعظم» و «بهاقبال قاآن» از سر مکاتیب و فرمانها حذف شد و بهجای آن عبارات «میامینالمله المحمدیه»، «بقوهالله تعالی» و «فرمان السلطان محمود غازان» قرار داده شد. (مرتضوی،1370: 69) اشپولر معتقد است که از این زمان به بعد حکمرانان ایران اطلاق کلمه ایلخان به معنی خانِ تابعِ دولت دیگر را برای خود ممنوع کردند (اشپولر،1389: 85)؛ گرچه شواهد روشنی در این زمینه در دست نیست و ظاهراً او براساس قرائني به این نتیجه رسیدهاست.

تحولات دوره غازانخان به معنای قطع روابط حکومت ایلخانی با دربار خانبزرگ مغول نبود. چنانکه میتوان مدعی شد که از بین خاننشینهای مغول، حکومت ایلخانی بهترین مناسبات را با خانبزرگ داشت. تیمورقاآن، جانشین قوبیلای قاآن با اعطای عنوان «شاه صلحگسترِ سرزمینهای غرب» به غازانخان، استقلالطلبی او را به عنوان قطع روابط تلقی نکرد. (اشپولر،1368: 271) غازانخان نیز در سال 698ق. فخرالدین احمد و تقای ایلچی را با هدایائی گرانبها همچون جامههای زرنگار و یوزپلنگ نزد تیمورقاآن فرستاد که مورد توجه او قرار گرفت. (وصاف،1338: 506-505/گروسه،1353: 623/ اقبال، 1365: 282) به نوشته وصاف در هنگام بازگشت این سفارت که پس از چهار سال اقامت فخرالدین و تقای در چین انجام شد، در پاسخ به یرلیغ غازانی ضمن فرستادن هدایا و اموالی برای غازانخان ، یرلیغی «متضمن دلنمودگی و شفقت و منبِئی بر دواعی اتحاد و مصادقت و مشعر به التزام طریقه اتفاق آروغ چنگیزخان مصدّر گشت».(همان: 506) این بخش از گزارش وصاف را میتوان به بروز تغییراتی در مناسبات حکومت ایلخانی با خانبزرگ تعبیر کرد که موجبات نگرانی وی را فراهم کرده بود.

اولجایتو نیز در اوایل جلوس بر تخت ایلخانی سفرای تیمور قاآن و رسولان شاهزادگان ماوراءالنهر و بلاد ترکستان یعنی الوس هاي اوگتای و جغتای را پذیرفت و در پي آن میان ایلخان ایران، خانبزرگ و الوسهای اوگتای و جغتای رشته اتحاد و دوستی برقرار گردید. (کاشانی،1348: 32/ وصاف، 1338: 475/ میرخواند،1339: 427-426) ایجاد چنین روابطی میان فرمانروایان مغول برای اولجایتو چنان مهم بود که خبر آن در نامه او به فیلیپ لوبل پادشاه فرانسه بازتاب یافت. (گروسه، 1353: 630/ اشپولر، 1368: 113/بیانی،1387: 345) همچنین اولجایتو در سال 707 ق. فرستادگانی به دربار قاآن روانه کرد که چهار سال در چین ماندند و مقدمات اعزام هیأتی از جانب قاآن به دربار ایلخانی را فراهم کردند. در سال 711ق. نیز که بویانتوق قاآن جلوس کرد، سفیرانی به مناطق مختلف از جمله دربار ایلخانی اعزام کرد. (وصاف،1338: 504/ لیان، 1385: 163) سلطان ابوسعید نیز هر ساله کاروانهائی از شتر و بازهای شکاری و سنگهای گرانبها به دربار قاآن میفرستاد. (اشپولر، 1368: 271/ لیان،1385: 164-162) به سبب همین مناسبات دوستانه بود که قاآن در سال 716 ق. خلعتی گرانمایه همراه با منشور امیرالامرائیِ ممالک ایران و توران برای امیرچوپان که شخص اول  حکومت ایلخانی در آن زمان بود، فرستاد. (میرخواند، 1339: 511/ سمرقندی،1372: 66-65/ حافظابرو، 1350: 167) 

در دهه پایانی حکومت ایلخانی نيز مناسبات نزدیک میان دو حکومت برقرار بود. هنگامی که در سال 727ق. روابط امیرچوپان با سلطان ابوسعید تیره شد، امیر چوپان در ابتدا قصد داشت خانبزرگ را به وساطت بطلبد و از وی کمک بخواهد؛ گرچه به زودی از اين تصميم منصرف شد. یکی از دلایل انصراف او این بود که در مورد حمایت خانبزرگ از خود در برابر ابوسعید تردید داشت. (شبانکارهای،1363: 283/سمرقندی،1372: 107/ حافظابرو، 1350: 176) موضوعی که میتواند حاکی از مناسبات دوستانه خانبزرگ با ایلخان ایران باشد.

از آنچه گذشت میتوان چنین نتیجه گرفت که حکومت ایلخانی کار خود را با فرمانبرداری کامل از خانبزرگ در زمان هولاکوخان آغاز کرد، سپس آن را به شکل تابعیت نسبی و تشریفاتی ادامه داد و سر انجام در دهههای پایانی حكمراني به سوي استقلال کامل از دربار خانبزرگ پيش رفت. درعینحال حکومت ایلخانی تا پایان عمر خود همچنان مساعدترین مناسبات را با دربار خانبزرگ مغول داشت. 


خانبزرگ و مسئله جانشینی در حکومت ایلخانی

   تا پیش از تأسیس حکومت ایلخانی، حاکمان مغول در ایران از سوي خانبزرگ تعیین میشدند؛ اما با تشکیل حکومت ایلخانی توسط هولاکوخان، جانشینان وی نه از سوی خانبزرگ که براساس نظر ایلخان قبلی و خاندان او و با تأيید امراء و اشراف مغول در ایران تعیین میشدند. (مرتضوی،1370: 10) با این همه از گزارشهای موجود پیداست که در مورد سلطنت هر ایلخان از قاآن نیز کسب نظر میشد و او در جریان امر قرار میگرفت. این وضع تا سال 693 ق. که قوبیلای قاآن درگذشت و غازانخان به مقام ایلخانی رسید، ادامه داشت. آباقاخان (وصاف، 1338: 53- 52/ میرخواند،1339: 308،273)، ارغونخان (رشیدالدین، 1373: 1162–1161/ بناکتی، 1348: 443) و گیخاتو (آذری،1367: 95– 94 /اشپولر، 1368: 270ـ269) هنگامی رسماً بر تخت سلطنت جلوس کردند که فرمان حکومت خود را از خان بزرگ دریافت نمودند. کاری که گمان نمیرود در مورد غازانخان و جانشینان وی- الجایتو و ابوسعید- انجام شدهباشد. (اقبال،1365: 244/ اشپولر،1368: 269/ بیانی،1387: 224)


پیوندهای خانوادگی

همسران اصلی ایلخانان معمولاً به خانوادههای بزرگ اشرافی مغول تعلق داشتند. نوقدانخاتون، ایلتوزمیشخاتون و سرتیخاتون همسران آباقاخان (رشیدالدین فضل الله،1373: 2/105)، ارمنیخاتون و تکوزخاتون همسران سلطان احمد تگودار (همان: 1122/ بناکتی، 1348: 438-437)، اوروک خاتون و بولغانخاتون همسران ارغونخان (همان: 1152)، ایلتوزمیشخاتون همسر گیخاتو (همان،1189) و قوتوجتایخاتون همسر الجایتو (بناکتی،1348: 473) از اقوام مغولي تاتار و قنقرات بودند. ظاهراً این موضوع به سفارش چنگیزخان که گفته بود از قبایل اویرات، قنقرات و جلایر همسر بگیرند (وصاف، 1338: 559) مربوط میشد. با اینحال همانطور که بیانی یادآور شدهاست، انگیزه دیگر ایلخانان از چنین ازدواجهائی، تشدید مراتب دوستی با خانبزرگ مغول (بیانی، 1352: 76) بودهاست. ازدواج شاهزادگان یا ایلخانان با اعضای خانواده قاآن در چین نیز در همین چارچوب قابل توجیه است. بولغانخاتون (بولگانا) همسر ارغون که خود از شاهزادگان مغول بود وصیت کردهبود که ایلخان پس از وی جز با فردی از خانواده او ازدواج نکند. بنابراین ارغونخان سه نفر از امرای خود را با هیأتی نزد قوبیلایقاآن فرستاد تا شاهزاده خانمی از همان خانواده را روانه دربار وی کند. قوبیلایقاآن نیز کوکاچینخاتون را بر همین مبنا با فرستادگان و هدایائی اعزام كرد. از آنجا که ارغونخان هنگام ورود خاتون جدید درگذشتهبود؛ در مورد او از گيخاتو ایلخان جدید کسب تکلیف کردند. گیخاتو نیز دستور داد کوکاجین خاتون را نزد شاهزاده غازان فرزند ارغونخان بفرستند و غازان او را به ازدواج خود درآورد. (مارکوپولو، 1369: 31-29/ رشیدالدین فضل الله،1373: 1237) ظاهراً ازدواج با دخترانی از خاندانهای اشرافی دربار خانبزرگ تنها به اعضای خاندان ایلخانی محدود نبودهاست. چنانکه در هنگام بازگشت سفرای غازانخان در چین، قاآن «دختری از پیوستگان ربّات حضرات» را به ملک فخرالدین فرستاده غازانخان «سیورغامیشی کرد». (وصاف، 1338: 506)

در سال 714 ق. نیز شاهزادهای از سوی قاآن برای اولجایتو فرستاده شد. (کاشانی، 1348: 205/ بناکتی،1348: 473) این پیوندها به خاندان ایلخانی محدود نماند. چنانکه شاهزادهای به نام کوکجی هم برای امیرچوپان امیرالامرای ابوسعید و نائب او فرستادهشد. (کاشانی، 1348: 7) بدین ترتیب وصلتهای خانوادگی تبدیل به یکی از عرصههای مراوده و در ضمن تحکیم مناسبات حکومت ایلخانی و خانبزرگ مغول گردید. 

جایگاه مذهب در مناسبات دو طرف

اگر چه مغولان و از جمله ایلخانان در زمینه مذهبی اهل مدارا بودند و حکومت ایلخانی در این مورد نیز به استقلال رفتار میکرد، اما در صحنه مناسبات دو طرف ردپای مسائل مذهبی را ولو به طور غیرمستقیم میتوان دید. چنانکه یکی از دلایل نفوذ و گسترش مذهب بودائی در دربار ایلخانان، نفوذ و برتری بودائیان چینی و تبتی در دربار خانبزرگ مغول دانسته شدهاست. این فرض بر این اساس ارائه شده است که «پس از آنکه مرکز امپراطوری جهانی مغول از قراقروم به پکن منتقل گردید و بودائیان چینی و تبتی زمام امور را در دست گرفتند، بودائیگري بیش از هر دوره دیگری قدرت يافت و از آنجا که کارهای حکومت نوبنیاد ایلخانی بايد در مرکز امپراطوری حلو فصل گردد و نیز حکومت ایلخانی در آذربایجان تمرکز یافته و مراغه به پایتختي برگزیده شد. نفوذ بودائیان، غرب ایران را هم فرا گرفت». (بیانی،1371: 376-375) در مقابل مناسبات نزدیک ایلخانان با خانبزرگ نیز از جمله دلایل نفوذ گسترده اسلام در چین بود. زیرا آنچه که موجبات ورود گسترده مسلمانان به چین را فراهم کرد، هماهنگی و روابط دوستانه بین ایلخانان و خانبزرگ مغولان قوبیلایقاآن و تیمورقاآن بود. (لیان، 1385: 128)

تأثیر سیاستهای خانبزرگ در تحولات مذهبی قلمرو ایلخانی از جهتی دیگر یعنی اعمال مدارا و تسامح مذهبی نیز مورد توجه است. برای نمونه میتوان به حمایت و پشتیبانی از مسیحیان نسطوری ایران تا آغاز فرمانروائی غازانخان اشاره کرد (تیموری،1377: 506) که یکی از دلایل آن، فرمان منگوقاآن دایر بر معافیت روحانیون مسیحی از پرداخت عوارض و مالیات بود. (ابنعبری،1364: 338/ بیانی،1371: 379/ آژند،1384: 36) او همچنین به هلاکو سفارش کرده بود تا در عموم قضایا با همسر مسیحیاش دوقوزخاتون مشورت کند. (همدانی، 1373: 977-976/ میرخواند،1339: 230) نتیجه این سیاستگزاری خانبزرگ مشارکت دوقوزخاتون در اداره امور و از جمله در امان ماندن جان و مال مسیحیان به هنگام فتح بغداد (بیانی،1371: 2/378)، گماشتن کشیشها و مسیحیان بر کارهای دیوانی و سپاهی، اجازه تأسیس کلیسا در شهرها و به صدا درآمدن ناقوسها بود. (بیانی،1371: 381 و378) در همین زمینه همکاری هتوم ارمنی با هولاکو نیز با وعدههای منگوقاآن برای رعایت جانب مسیحیان آناتولی، واگذاری اماکن مقدس مسیحی به مسیحیان و معاف داشتن آنها از پرداخت مالیات (ویلتس،1353: 141/ نوائی،1370: 28/ لین،1389: 81) ارتباط داشت.   


به نظر میرسد تا پیش از استقلال آشکار حکومت ایلخانی از دربار خانبزرگ در عصر غازانخان، خانبزرگ مغولان نسبت به تصمیمهای مهم مذهبی در قلمرو ایلخانان حساسیت داشتهاست. برای نمونه پس از آنکه تگودار در سال 681 ق. دین اسلام را پذیرفت و نام احمد را بر خود گذارد (اشپولر، 1368: 189) و برای مسلمان کردن مغولها، تبدیل بتخانهها و کلیساها به مساجد و برکشیدن قضات و علمای مسلمان کوشید، اشراف مغول که غالباً بودائی یا نسطوری مذهب بودند، شکایت نزد قوبیلایقاآن بردند. قوبیلای نیز از تغییر دین تگودار نگران و ناراحت شد و عدم رضایت خود را آشکار کرد. در مقابل تگودار که رؤسای کلیسای نسطوریها و بطریق نسطوری ماریهبالا و معاون او ربان صوما را مسئول شکایت و توسل به دربار قاآن میدانست، آنها را به زندان انداخت. گرچه پس از چندی با وساطت مادر سلطان که مسیحی بود، آنها را آزاد کرد. (بیانی،1371: 414/گروسه،1353: 607/ اقبال، 1365: 224)  

نمونهای دیگر از تأثیر گرایشات مذهبی در مناسبات ایلخانان با خانبزرگ در نامه ارغونخان به پاپ هونوریوس چهارم در سال 684 ق.آمده است. او در این نامه پس از آنکه از ریشههای پیوند بین مسیحیت و سلسله چنگیزی یاد میکند، توضیح میدهد که خانبزرگ، قوبیلایقاآن او را مأمور نموده است كه سرزمین مسیحیان را تحت حمایت خود قرار دهد تا مسلمانان را در محاصره قرار دهند و به کمک خداوند و پاپ و خانبزرگ آنها را بیرون برانند. (گروسه،1353: 610) توجه به این نکته که ارغونخان با کشتن تگودار مسلمان به حکومت رسید و گرایشات ضدمسلمانی داشت، اهمیت تأثیر مسائل مذهبی در مناسبات دو طرف را بیشتر نشان میدهد. 


از نظر پژوهشگران رسمیت یافتن اسلام در حکومت ایلخانی در عهد غازانخان بر مناسبات این حکومت با خانبزرگ مؤثر واقع شد. بیانی مسلمانی غازانخان را بهانهای برای دوری گزیدن از حکومت مرکزی و در پیش گرفتن راهی جداگانه دانسته است (بیانی،1370: 161) و اشپولر معتقد است که «امور مذهبی از این به بعد عاملی برای تبعیت از خواستههای خانبزرگ بودائی به شمار نمیآمد». (اشپولر،1389: 85) ظاهراً واکنش تیمورقاآن امپراطور جدید مغول به موضوع نیز مقابلهجویانه نبود. زیرا در قوریلتائی که تشکیل شدهبود، گفت: «مسلمانی راهی و دینی نیکوست». (بیانی،1370: 163) در سالهای بعد و در زمان جانشینان غازانخان نیز خبری از مداخله مسائل مذهبی در مناسبات دو طرف که البته به گستردگی قبل نبود به چشم نمیخورد.  

مناسبات فرهنگی- تمدنی ایران و چین

مبادلات تمدنی و فرهنگی را باید بخش ثمربخش و ماندگار مناسبات میان دو قلمرو ایلخانی و خانبزرگ مغول در چین بهشمار آورد. بهطوری که رفتوآمد گستردهای در زمینه کارگزاران متخصص، آثار علمی، فرهنگ مادی و فنون میان آنها وجود داشت. (Allsen, 2001: 3) همین امر سبب حضور تعدادی عالم و دانشمند ایرانی و چینی در دربار دو حکومت و نيز رواج، نفوذ و مبادله متقابل علوم و فنون ایرانی و چینی در این عصر شد. یکی از نخستین نمونههای این موضوع، همکاری منجم چینی به نام قومیحی و مشهور به سینگسینگ است که به فرمان منگوقاآن در هنگام اعزام هولاکو به ایران آمد و افزون بر همکاری با خواجه نصیرالدین طوسی در ایجاد رصدخانه مراغه، آموزش اصول اخترشناسی چینی، ترتیب تاریخ چینی و طریقه محاسبه آن به خواجه كمك كرد. (بناکتی، 1348: 338 – 337/ خسروبیگی، 1383: 66) او را نخستین کسی دانستهاند که تقویم دوازده حیوانی را به ایرانیان معرفی کرد. (آذری،1367: 104/ بویل، 1366: 390) همچنین جماعتی از فضلا، هنرمندان و صنعتگران ایرانی به فرمان منگوقاآن به مغولستان فرستادهشدند تا برای ادارات و دیوانهای قراقروم کتاب لغتی از زبان فارسی، چینی و ایغوری بنویسند. (نوائی،1370: 39) مورد دیگر مربوط به حضور پزشکان ایرانی و دستورالعملهای داروئی اسلامی و ایرانی در کتابخانه دربار خانبزرگ در چین (بیرا،1382: 48) و نيز حضور متقابل اطبای چینی در دربار غازانخان و هنرمندان چینی در معابد بودائی ایران است که تأثیر ماندگاری بر هنر مینیاتور ایران گذاشتند. (بویل، 1366: 390/ مورگان،1371: 234)

یکی از عرصههای مهم همکاری دو دربار فعالیتهائی در زمينه نجوم بود. بنابر روایتی مشهور منگوقاآن هنگام فرستادن هولاکو به سمت ایران، از او خواسته بود تا پس از دستیابی به قلاع اسماعیلیه، خواجه نصیرالدین طوسی را به دربار او روانه نمايد. اما چون منگوقاآن در آن زمان مشغول فتح چین جنوبی بود، هولاکو ترجیح داد از وجود او در ایران استفاده کند كه آغاز احداث رصدخانه مراغه پيامد این تصمیم بود. (رشیدالدین فضل الله،1373: 1025/ وصاف، 1338: 52-51) علاقه مغولان و دربار خانبزرگ به نجوم و ریاضیات موجب شد كه در سال 666 ق. قوبیلایقاآن، جمالالدین منجم را به پکن دعوت کند تا برخی از وسایل نجوم ایرانی را به دلیل دقت، ظرافت و زیبائی برای رصدخانه پکن بسازد. (بیرا، 1382: 48/ لیان، 1385: 167) جمالالدین به منجم بزرگ چینی دربار مغول به نام گائوشوچینگ کمک کرد تا از طرحها و محاسبات ایرانی برای ساختن ابزارها و اختراع تقویم خودش شائوشیلی- تقویم تحویل فصل- استفاده کند. جمالالدین همچنین پیشنهاد یک تقویم جدید که وانیانلی - تقویمی برای 10 هزار سال – خوانده شد را به قوبیلایقاآن داد. (بيرا،1382: 48)

اگرچه حمله مغولان به ایران بهویژه در مراحل نخست آن به دلیل از بین بردن تعداد زیادی از دانشمندان و هنرمندان و یا کوچ اجباری آنها به مغولستان و چین زیانهای فراواني به فرهنگ و تمدن ایرانی وارد ساخت، اما برخی پژوهشگران بر این باورند که مغولان اگر نتوانستند از نظر فرهنگی جانشینی برای آنچه نابود کرده بودند، ارائه کنند، توانستند نقش واسطه در انتقال فرهنگ و تمدن ایرانی و چینی را ایفاء نمايند. (همان: 49) حضور و همکاری علمی دانشمندان ایرانی و چینی در دربارهای ایلخانی و خانبزرگ یکی از جلوههای این واسطهگری بود. نمونه برجسته آن پولاد چینگسانگ سفیر دائمی قاآن در دربار ایلخانان بود که بیش از سه دهه در ایران باقی ماند. او همواره مورد احترام ایلخانان ایران ـ ارغونخان، گیخاتو، غازان و اولجایتو ـ بود و در مسائل مهم طرف مشورت قرار میگرفت. (آذری، 1367: 95/ اشپولر، 1368: 269) وي تا زمان مرگش در سال 712 ق. در ایران زندگي كرد (کاشانی، 1348: 269) و نقش مؤثری در ترجمه کتب چینی (آذری، 1367: 105) و انتقال اطلاعات به خواجه رشیدالدین فضل الله در تألیف کتاب جامعالتواریخ داشت. (یان،1366: 89/ اقبال، 1365: 284/ بویل، 1383: 42-41) همچنین میتوان به نقش دو حکیم چینی به نام هاي لیتاجی و نیکسون نیز که در دربار ایلخانان مغول حضور داشتند، در انتقال علوم چینی به خواجه رشیدالدین براي نوشتن تألیفاتش اشاره کرد. (بناکتی، 1348: 338) آنها به احتمال زیاد به وی در نوشتن دایرهّ المعارفی در طب چینی با عنوان «تنکسوقنامه ایلخانی» یا «طب اهل ختا» در حدود سال 712ق. کمک کردند. (بیرا، 1348: 50) بناکتی که خود در همین زمان میزیست تأکید میکند که: «در هیچ عهدی کتب تواریخ ایشان [سرزمین ختای] در این دیار نبوده؛ بهواسطه بعد مسافت، حکما و دانایان ایشان به اینجا نرسیده و پادشاهان این ولایات نیز به تفحص و تجسس آن مایل نبوده و تا زمان هولاکوخان که جمعی از حکما و منجمان ایشان با او این جا آمدند» . (بناکتی، 1348: 338 - 337) بدینترتیب مناسبات دوستانه ایلخانان با خانبزرگ، پیشکشهائی که میان دو دربار رد و بدل میشد، زنان خارجی شاهزادگان مغول و ملازمان آنان و از همه مهمتر نمایندگان خانبزرگ در تبریز، سبب شکوفائی هنر در عصر حاکمیت مغولان شدند. (اشپولر، 1389: 78) 

یکی دیگر از عرصههای روابط فرهنگی ایران و چین تحت حاکمیت ایلخانان و خانبزرگ، هنر نقاشی بود که بیش از همه در انتقال سبک تازهای از نقاشی در ایران نمایان شد. این سبک نقاشی که مأخوذ از سبک مانوی - ساسانی بود، پس از استیلای مغول بر قوم ایغور توسط آنها به چین برده شد و پس از تغییرات جزئی بار دیگر توسط مغولان به ایران باز آورده شد و مبنای سبک جدید نقاشی ، مینیاتور و تذهيب عهد مغول گردید. (بیانی، 1370: 66) همچنین میتوان به بازگشت دوباره تصویر اژدها در هنر ایران اشاره کرد. (همان: 14-13)

پیوندهای اقتصادی 

موقعیت ارتباطی و منابع مادی ایران در کنار مناسبات دوستانه میان دو حکومت ایلخانی در ایران و خانبزرگ مغول در چین زمینهساز مراودات اقتصادی بین دو سرزمین بود. ردپای انگیزههای مادی خانبزرگ در مورد ایران از همان ابتدای اعزام هولاکو به ایران نمايان است. به نوشته ابنعبری منگوقاآن «شهرهای غربی را به برادر دیگر خود هولاکو داد تا بتواند از آنجا اموالی برای خزانه دولت فراهم کند». (ابنعبری، 1364: 338) رشیدالدین هم از مأموریت هولاکو از طرف قاآن به عنوان تلاشی در جهت افزایش ییلاق و قشلاق مغولان یاد کردهاست (رشیدالدین فضل الله،1373: 977) که با رفع مشکلات مادی آنها بیارتباط نیست. بنا به یک نظر، حداقل منفعت اعزام مغولان به فرماندهی هولاکو این بود که بار سنگین اداره زندگی و تأمین معیشت آنها با تشکیل حکومت ایلخانی از دوش دستگاه قاآنی ساقط شد. (رضوی، 1388: 104- 103)

در مقابل، عدهای نیز در ایران بودند که با آگاهی از زمینه مساعد اجتماعی، رونق تجاری و ثروتهای قلمرو خانبزرگ برای کسب مقام و ثروت در شهرهای مغولستان و چین مستقر میشدند. (بیانی،1370: 136- 135) این ایرانیان مقیم در چین که به کسب و کار مشغول بودند سبب نشر حرفهها و پیشههای ایرانی در آن سرزمین شدند. (همان: 166) همچنین در هنگام اعزام هولاکو به ایران، منگوقاآن هزار خانوار از صنعتگران مجرب ختائی را که در ساختن اسلحه و فنون منجنیق تخصص داشتند، به او هدیه داد (جوینی،1387: 101) که در دوران بعدی در صنعت ساخت سلاح به ایلخانان کمک کردند. (رضوی، 1388: 355) 


گزارش وصاف از سفارت هیأت غازانی به دربار تیمورقاآن در سال 697 ق. نشان میدهد که انگیزهها و اهداف تجاری و اقتصادی بخشي مهم از مناسبات دو طرف را تشکیل میداد. به نوشته او علاوه بر هدایای گرانبها، «ده تومان زر از خزانه بزرگ بر سبیل بضاعت و شرکت در تجارت با آن ضم شد». (وصاف،1338: 505) همچنین ملک فخرالدین سفیر غازانخان «از اموال خاصه خویشتن و شیخ الاسلام جمالالدین [از بزرگان و حکام فارس] و اعزّه عشایر، خزائن بیکران از جواهر ثمان و لآلی درفشان و انواع متاع لایق آن دیار ساخته گردانید».(همان: 506-505) بنابر همین روایت در ادامه نیز قاآن به توصیه یکی از مشاوران مسیحی خود در مورد سوء استفادههای بازرگانان از معاملات مربوط به جواهرات و مرصعات دستور داد تا همه جواهرات و مرصعات همراه ملک فخرالدین به مبلغ چهارده تومان به خزانه بزرگ فروخته شود. سپس «باقی را رخصت یافت که بر وفق مراد با هر که خواهد معامله کند». (همان: 506) وصاف به جنبه دیگری از مناسبات اقتصادی ایلخانان با خانبزرگ نیز اشاره میکند. بنابر نوشته او تیمورقاآن همچنین وجوهاتی را که از زمان منگوقاآن به عنوان سهم هولاکو در «کارخانه خانی» باقی مانده بود، «از ابریشم و اثواب خطائی و یک پاره جُنگ با ایلچی مصاحب ایشان روان گردانید».(همان / گروسه،1353: 623)


رشیدالدین یکی از اصلاحات اقتصادی غازانخان را رسیدگی به وضع ثبت و ضبط چارپایان قاآن در ممالک و جلوگیری از سودجوئی قانچیان (چهارپاداران) مي داند (رشیدالدین،1373: 1517) که از وجود گلهها و جوپانانی متعلق به خانبزرگ در قلمرو ایلخانی حکایت دارد. سلطان ابوسعید نیز سالیانه قافلههائی از اسب، ببر، شتر، بازهای شکاری، ظروف، پارچه و سنگهای گرانقیمت به دربار قاآن میفرستاد که گاه در مقابل دریافت مبالغی پول یا اجناس بود. (اشپولر،1368: 271/ لیان،1385: 164–162) چنانکه در سال 731 ق. قاآن به سفیران ابوسعید در ازای داروئی که با خود آورده بودند، مبلغی داد (لیان،1385: 163) و یا به سفیر ابوسعید که در سال 732 ق. هدایائی از قبیل 44 کیلوگرم تریاک و 80 شمشیر به دربار وی آورده بود، 3300 پول نقره اعطاء کرد. (همان:164) بدینترتیب حتی مراودات سیاسی دو طرف با فعالیتهای تجاری توأم شده بود.

در عهد فرمانروائی سلطان محمد الجایتو میان حاکمان الوسهای مختلف پیمانی بسته شد که بر اساس آن، تجار اجازه عبور و مرور آزاد و حمل کالا بدون پرداخت مالیات یا عوارض اجباری را داشتند. این موضوع زمینهساز برقراری نظم و امنیت در سرتاسر قلمرو امپراطوری مغول و رشد و توسعه تجارت میان ایران و چین شد. (وصاف، 1338: 475/رضوی،1388: 260-259) تا هنگامی که اتحاد سیاسی ایلخانان و خانبزرگ برقرار بود، دو دولت همة تلاش خود را بر این مبادلات متمرکز میکردند. (اشپولر، 1389: 78) چنانکه روابط نزدیک قوبیلایقاآن یا به بیان کلیتر سلسله یوآن با ایلخانان موجب شد تا تجارت دریائی میان ایران و چین گسترش یابد. (بیرا، 1382: 48/ چنداشن،1390: 31) کشتیهای مخصوص چینی، محصولات تولید شده در قلمرو خانبزرگ را تا سرحد خلیج فارس میآوردند و در زمانی که شرایط سیاسی مساعد بود، کاروانهای تجاری از راه خشکی به سوی چین و ماورالنهر میرفتند. (اشپولر،1389: 78) بازرگانان شرقی به ويژه ایرانی ها با بارهای گرانبهای ابریشم، ادویه، منسوجات و سایر کالاهای دیگر در سراسر راه ابریشم که از قرن هفتم به بعد در اختیار حکومت ایلخانی قرار گرفته بود در حال رفت و آمد بودند. با باز شدن راه دریائی کهن که به چین میرفت بار دیگر شیراز از مراکز عمدة تجاری جهان شد و کاروانهای چینی از هرمز به آن شهر میآمدند و راه شمال را در پیش میگرفتند. (بیانی،1371: 558)


تجارت عمده چین در دست بازرگانان ایرانی بود. چنانکه زمانی که قوبیلایقاآن فرمان ممنوعیت انجام هر گونه فریضه دینی و ذبح اسلامی را برای بازرگانان ایرانی صادر کرد، در بازرگانی آن سرزمین رکود قابلتوجهی پدید آمد. بازرگانان ایرانی علاوه بر اینکه بازارهای جهانی را در انحصار گرفتند، بسیاری از قوانین تجاری خود را نیز وارد آن سرزمین کردند. (همان،1370: 164- 160) تعداد فراوان سنگنبشتههای فارسی و دیگر آثار مربوط به حضور عنصر ایرانی که در شهرهای ساحلی جنوب شرق چین بهویژه در چوئنژو یافت شده است، نشان میدهد که در میان مسلمانانی که در طول ساحل جنوب شرقی چین استقرار یافته بودند، ایرانیان در اکثریت بودند و تأثیري مهم در اقتصاد، سیاست و فرهنگ محلی داشتند. (چنداشن،1390: 31)  

موضوع دیگری که در زمینه مناسبات اقتصادی میان ایلخانان و امپراطور مغول در چین حائز اهمیت است، وضع سکه و ضرب آن بود. مدتی پس از آغاز هجوم مغول به ایران، قاآنهای مغولی و کارگزاران آنها در ایران به ضرب سکه پرداختند. سکههائی که یک طرف آنها نام چنگیزخان و طرف دیگرش نام خلیفه بغداد را داشت. (رضوی،1388: 407-406) سکههای بدون تاریخ نقره و مس ضرب شده در کرمان با مضمون «چنگیزخان بزرگ عادل» و سکههای متعدد بهجاي مانده از اگتایقاآن در ایران و گرجستان با مضمون «اگتای عادل» نمونههایی از این موارد هستند., 2001: 18) ،Allsen )اما با وجود چنین سکههائی هیچ سندی از رواج عام آنان در این زمان وجود ندارد. (رضوی،1388: 407) درحالیکه با تأسیس حکومت ایلخانی در ایران، ایلخانان به ضرب سکههائی پرداختند که علاوه بر کاربرد و رواج آنها در فعالیت اقتصادی تا سال 694 ق. ـ زمان روی کار آمدن غازانخان ـ نام خان بزرگ با کلمه «قاآن» و اغلب «قاآن الاعظم» به نشانه شناسائی فرمانروائی و سروری قاآن در ایران بر روی آنان نقش میشد. (اشپولر، 1368: 273-272)

نمونه دیگر تأثیر چنین مناسباتی در مسائل اقتصادی، آشنائی و رواج پول کاغذی چینی برای اولین بار در ایران به تقلید از دربار خان بزرگ است. به هنگام بروز بحران اقتصادی در عصر گیخاتو وزیر وی صدر جهان که به دنبال چارهای برای پر کردن خزانه خالی گیخاتو بود به پیشنهاد عزالدین محمدبن مظفربن عمید که از اوضاع چین و ممالک قاآن اطلاع داشت، تصمیم گرفت که به جای زر و سیم رایج، مانند ممالک قاآن پول کاغذی به نام چاو را در ممالک ایلخانی رایج کند و بحران را به این شکل برطرف نمايد. (وصاف،1338: 272/ اقبال، 1365: 249) صاحب دیوان به اتفاق پولاد چینگسانگ سفیر خان بزرگ در دربار ایلخان این پیشنهاد را به عرض ایلخان رسانید. گیخاتو برای اطلاع بیشتر درباره ماهیت و نتیجه کار این نوع پول با پولاد چینگسانگ مشورت نمود. (میرخواند، 1339: 369 / بویل، 1366: 352) پولاد چینگسانگ بیان کرد که چاو کاغذی است که تمغای پادشاه بر آن نقش شده است و در تمام خاک چین به جای سکه رایج است و شمشهای طلا را در خزانه شاهی ذخیره کرده، چاو را به پشتوانه همین شمشهای طلا در اختیار مردم قرار میدهند. (رشیدالدین فضل الله،1373: 1197) گیخاتو نیز به رغم پارهای از مخالفتها تصمیم گرفت با پیروی از شیوه مرسوم در مملکت قاآن به چنین تجربهای مبادرت کند. گرچه پس از مدتی به دلیل مقاومت عمومی و به خطر افتادن حکومتش مجبور به ابطال آن شد. در هر حال چاو از نظر چگونگی چاپ و حتی نام آن - اسکناس را به چینی چاو مینامیدند - از سرمشق چینی آن در قلمرو خان بزرگ مغول تقلید شده بود. (اشپولر، 1368: 301) با توجه به اینکه منابع تاریخی از آشنائی ایرانیان با پول کاغذی تا قبل از این زمان اطلاعاتی به دست نمیدهند، میتوان علت اصلی چنین آشنائی را در روابط گسترده دو کشور در عهد مغول و تجربه و رواج چنین پولی در دربار خان بزرگ و الگوبرداری ایلخانان از ساختارهای حاکم بر دربار قاآنی دانست.

الگو گرفتن از قلمرو خانبزرگ به چاو محدود نماند. غازانخان اگرچه مخالف استفاده از چاو بود، اما خود برای جلوگیری از تقلب در ضرب سکه، فرمان ضرب سکههائی جدید به خط فاگزپا
 (پعاگسپا) را- که توسط قوبیلایقاآن در چین اشاعه یافتهبود - داد، زیرا به دليل آنكه در ایران این خط جای خط ایغوری را نگرفته بود، جعل سکه با آن بسیار دشوار بود. (اشپولر،1368: 448و303)

نتیجه گيري 

رابطه حاکمان مغول در ایران با دربار خانبزرگ مغول از زمان ورود مغولان به ایران تا لشگرکشی هولاکو به ایران بهصورت تابعیت کامل بود. هولاکو با فتح ایران و تأسیس سلسله ایلخانی به این تابعیت جنبه تشریفاتی داد. از جهت نظری و در ديدگاه قاآن، ایلخانان حاکمانی زیردست بودند که وی آنها را به این مقام و منزلت رسانیده بود و ایران یکی از ایالات امپراطوری مغول به ریاست او بود. بااینحال به دلیل دوري مسافت و اشتغال هریک به امور داخلی خودشان، ایلخانان از استقلال عمل قابلتوجهی برخوردار بودند. با جلوس غازانخان بر تخت سلطنت، این تابعیت نسبی نیز کنار گذاشته شد. اما این استقلال به معنای قطع مناسبات نزدیک و دوستانه ایلخانان با دربار قاآن نبود. تعلقات خانوادگی ، تهدیدها و نیازهای مشترک از جمله دلایل اصلی تداوم پیوندها میان دو طرف بود. در مجموع میتوان گفت که روابط ایلخانان با قاآن بیشتر جنبه سیاسی، حقوقی و خویشاوندی داشت که پيامدهاي آن نیز گسترش پیوندهای فرهنگی ـ تمدنی و اقتصادی میان ایران و چین در عصر حاکمیت مغولان بود. چنانکه میتوان این دوره را عصری مهم در تاریخ روابط ایران و چین بهشمار آورد. 
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