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  چکیده

پس از زوال حکومت ایلخانان در اواسط قرن هشتم هجري، چندین حکومت 

هاي مختلف ایران به قدرت رسیدند. از آن پس، حدود نـیم قـرن   محلی در بخش

ها، رقابت با یکدیگر براي حفظ قلمرو و قدرت خود اولویت هر یک از این حکومت

نتیجـه، سـطح مناسـبات     هاي محلی بود. در و توسعه آن به زیان سایر حکومت

مصر و اروپا بـه   ،هاي دیگر مانند چین، هند، شامها و سرزمینخارجی از حکومت

ایـران دچـار    و هاي محلی و همسایه در داخل ایران تغییر یافـت حکومت يوس

المللی برخاسته از تحوالت داخلی گردید. همچنین بخش مهمی  نوعی انزواي بین

اي یا مناسبات بین  هاي محلی ـ منطقه  رف رقابتها صاز توان و عمر این حکومت

تـر  تواند به روشنمناسبات می گونه از اي در داخل ایران شد. شناخت این منطقه

شدن فضاي به وجود آورنده آن، عوامل مؤثر در آن و نیز شناخت علـل انـزواي   

المللی کمک کند بدین جهت تمرکز بر چگونگی و عوامل مؤثر بـر مناسـبات    بین

توانـد ابعـاد و اهمیـت مقولـه مناسـبات      هاي محلی با یکدیگر مـی  حکومت این

نهایت به درك بهتـري از  و در نمایدحکومتی در ایران را در این عهد روشن میان

حاضـر  کمک کنـد. مقالـه   اي و جهانی آن و وضعیت منطقه ایرانتحوالت تاریخ 

ر این دوره، به طور اي کلی به فضاي عمومی مناسبات خارجی ایران د ضمن اشاره

جالیر به عنـوان دو مـورد از   مظفر و آلخاص به بررسی مناسبات دو حکومت آل

  پردازد. هاي این عصر میترین و پایدارترین حکومتمهم
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مهمقد  

امپراتوري جهانی مغول و به دنبال آن، تشکیل حکومـت ایلخـانی در   پس از تأسیس 

المللـی و از جملـه روابـط ایـران بـا دیگـر        ایران، عصر جدیدي در عرصه مناسـبات بـین  

ها آغاز گردید. روابط سیاسی و تمدنی با چین، رقابت و رویارویی با  ها و حکومت سرزمین

مذهبی و تجاري  ،و مراودات سیاسی -جوچی الوس-ممالیک مصر و شام و اردوي زرین 

ترین کشورهاي اروپایی از جمله وجوه مهم روابط خارجی ایران در این دوران بود.  با مهم

ایران به حلقه زنجیري تبدیل شـد کـه از اروپـا تـا چـین      «در دوره مغول  دیگر به بیانی

اسـط قـرن هشـتم    اما سقوط حکومت ایلخانی در او) 112: 1373(مورگـان،  ». یافت امتداد می

ق.) و تجزیه قلمرو آن میان چندین حکومت محلی، بر آنچـه عمومـاً از آن   736هجري (

هـایی کـه در ایـن     شود، تأثیر مهمی گذاشت. حکومـت  یاد می» روابط خارجی«با عنوان 

تـوان   فقداناثر رقابت و درگیري با یکدیگر و و کنار ایران پدید آمدند، بر عصر در گوشه 

المللـی را بـه    ل فراگیر در سرتاسـر ایـران، مناسـبات فراسـرزمینی یـا بـین      نظامی و اقبا

مظفـر و   هـاي آل  اي فروکاسـتند. حکومـت   سـرزمینی و محلـی ـ منطقـه     مناسباتی درون

هایی بودند کـه در اواسـط قـرن     جالیر دو مورد از قدرتمندترین و پایدارترین حکومت آل

تأسیس حکومت تیمـوري در ایـران    هشتم هجري و در فاصله سقوط حکومت ایلخانی تا

  1.قدرت یافتند

________________________________________________________
اینجـو، سـربداران    چوپان، آل هایی نظیر آل هاي یادشده، حکومت ها عالوه بر حکومت ومتترین حک منظور از مهم-1

 و اگـر کرت هستند که از درون قلمرو و بقایاي حکومـت ایلخـانی سـر برآوردنـد      ها و آل طغاتیموریان، جانی قربانی

ره در جنوب ایران، اتابکـان  مازندران، ملوك هرمز و ملوك شبانکاکیا در گیالن، مرعشیان در هایی چون آل حکومت

.استتعداد آنها بسیار بیشتر  ز برشمرده شوند،یت نلر کوچک و بزرگ در کهگیلویه، لرستان و خوزستان
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عصـر تجزیـه   «:چـون  هـایی ناواي از تاریخ ایران که بـا عنـ   دورهدر چنین شرایطی و در 

دوران هرج و «و » ملوك طوایف«، »هاي محلی عصر حکومت«، »دوران فترت«، »سیاسی

خوانـده  )254-5، 223/ 2: 1375کـوب،   / زریـن 5: 1375/ نبئـی،  1: 1381/ بیانی، 365: 1365(اقبال، »مرج

شود، ایران از صحنه تحوالت جهانی و ارتباط با ممالک دیگر به دور مانـد؛ زیـرا ایـن     می

هاي کوچک محلی نه قدرت کافی داشتند و نه فرصت وافی که بتوانند به اقدامات   سلسله

: 1365/ اقبـال،  659: 1370(نـوائی،   سیاسی یا ایجاد روابط فرهنگی با دیگران مبـادرت نماینـد.  

مظفـر و   هـاي محلـی نظیـر آل    از فرمانروایـانِ حکومـت   برخـی هاي پراکنده  ارتباط)366

جالیر با عثمانی و مصر و خواندن خطبه به نام خلفاي عباسی قاهره نیز بیشتر صوري  آل

درخواسـت   وهاي مقطعی ماننـد کسـب حمایـت اسـمی، پناهنـدگی       و براساس ضرورت

به همـین جهـت در تـاریخ روابـط خـارجی      )66-69: 1370(نوائی، د. بو کمک در برابر تیمور

ررسی مناسبات میـان  ب)3: 1386مهـدوي،   (هوشنگاست. ایران، این دوره بااهمیت تلقی نشده

 تـر ، ابعاد و عوامل این وضعیت در تاریخ روابط خارجی ایران را روشنمزبورهاي  حکومت

جالیـر بـه عنـوان دو حکومـت      مظفـر و آل هاي آل مناسبات حکومتبررسی خواهد کرد. 

هـا   اندازي مناسب در زمینه روابط خارجی این حکومـت  تواند چشم شاخص این عصر می

که چرا ایران در این دوره به جاي روابـط جهـانی، بـه روابـط      دهدنشان  داده ودست  به

از آنچـه در   اي عالوه چگونگی این روابط را به عنوان نمونه اي کشانیده شد. به منطقه میان

  گذارد.  سایر مناطق ایران وجود داشت، به نمایش 
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  جالیر مظفر و آل آل

مظفر بازماندگان یک خاندانِ اهل خراسان بودند که در اوایل قرن هفتم هجري و در آل 

وارد پی هجوم مغوالن به این منطقه، به یزد عقب نشستند. آنها در دستگاه اتابکان یـزد  

ه مناصبی دست بدر دربار ایلخانی  توانستنداتابکان یزد از مغوالن پس از اطاعت  و شدند

ند. در عهد فرمانروایی سلطان ابوسعید ایلخانی، یکی از اعضاي این خاندان به نام امیر بیا

واپسین اتابک یزد بـه حکومـت آنجـا    شاه، یوسفمظفر پس از عزل  الدین محمدبن  مبارز

: 1365(اقبـال،  .را تأسـیس کـرد  ق. 718سـال   مظفـر در  حکومت خاندان آل و منصوب شد

ق.)، مبارزالـدین محمـد توانسـت فـارس     736سقوط حکومت ایلخـانی ( بعد از )412ــ 415

: 1365/ اقبـال،  613: 1361(مسـتوفی،  ق.).758بیافزایـد ( به قلمرو خـویش  را اصفهان و کرمان 

بـه مـدت   ین خانـدان  یکی از مشهورترین حکام اشجاع،  شاه)41-44: 1385/ روئمر، 423-414

که ضعیف شده بـود  مظفر  حکومت آلپس از وي، ق.). 760-786سال فرمان راند ( 26

  )1365:425(اقبال، . ق.)795(تیمور از میان رفت توسط

: 1373(مورگـان،  .تـر بـود  ي سـده هشـتم ق. مهـم   ها مظفر از سایر حکومت حکومت آل

تگاهی ایرانـی (خراسـانی) داشـت، بـا     مظفر ضمن آنکه خاسـ  آل)93: 1375نبئی، ، 113ـ114

 با تکیه بـر توانستند  می از این رو آنان موافقت ایلخانان مغول نیز بنیان گذاشته شده بود

  ایلخانان نیز باشند.  تا حدودي مدعی میراث خودپایگاه بومی 

حسـن   دست امیرشـیخ  جالیر یا ایلکانیان پس از زوال حکومت ایلخانی به آلحکومت 

جالیـر مشـهورترین    آلق.).740تأسـیس شـد (   -حسـن بـزرگ   شیخ-یلکانی جالیر یا ا

برگرفتـه از نـام قبیلـه    نام این سلسـله )455: 1365(اقبال، سلسله حکومتی این دوره است.



119   ...ايات جهانی به مناسبات محلی ـ منطقهگذر ازمناسب

  

ترین و قدرتمندترین قبایل مغول و از متحدان چنگیزخان و خانـدان وي   از بزرگ ،جالیر

و پیونـدهاي خـانوادگی بـا    اه مهمـی داشـت  جایگـ . این قبیله در حکومت ایلخانی است

نسـب مـادري شـیخ حسـن بـزرگ بـه       ) 35-37: 1385(روئمـر،  .ایلخانیان برقرار کرده بودند

موقعیت او را در دلشادخاتون ـ همسر سلطان ابوسعید ـ   رسید و ازدواج او با ایلخانان می

ـ )455: 1365(اقبـال،  .باالتر بـرد سایر مدعیان حکومت ایلخانی بین  ه عنـوان مثـال حکـام    ب

از حـدود مصـر تـا وادي آمویـه و از     «در مکاتبات رسمی، تمامی قلمرو ایلخانی جالیري 

: 1979(نخجـوانی،  کردنـد.  را به عنوان قلمرو خویش معرفی می» االبواب سواحل هرمز تا باب

2/124 ،88 ،85 ،75(  

 کـه ي بود قدرتمندترین حاکم جالیر، پسر شیخ حسن، اویس) معزالدین اویس (شیخ

حسـین (اول) و   جالیـر رو بـه زوال نهـاد. سـلطان     ق.) حکومت آل776(وي بعد از مرگ

هـاي   ق. توان خویش را صرف رقابت با یکدیگر و بـا حکومـت  813سلطان احمد تا سال 

ــر آل  ــب نظی ــی رقی ــرگ    محل ــا م ــد. ب ــور نمودن ــرانجام تیم ــا و س ــر و قراقویونلوه مظف

/ 456-465: 1365(اقبـال،  پایان یافت. جالیریانت حکوم)ق.835سال (حسین (دوم)  سلطان

  )37-39: 1385/ رویمر، 258-261: 1375کوب،  زرین

در بـین   ،گیري از بازمانده مشروعیت آنها جالیر از نظر وابستگی به ایلخانان و بهره آل

.نتوانستند خاك ایران را بـه تصـرف درآورنـد   اما  ،دوره وضع بهتري داشتنداین مدعیان 

    )113: 1373ن، (مورگا
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  خستین برخورد میان دو حکومت ن

پشتوانه  آل جالیر که ازو داشت دار  پایگاه محلی نسبتاً ریشهکه مظفر  روابط میان آل

برخوردار بود و داعیه توسعه طلبی ارضی داشـتند،  به خاندان ایلخانی انتساباي و  قبیله

متر به صورت رویـارویی نظـامی و   رقابت و دشمنی آنها ک به طور کلیجویانه بود.  ستیزه

رسـد  بـه نظـر مـی   یافـت.   خانـدانی بـروز مـی    هاي درونرقابتبیشتر به شکل کمک به 

هـاي هـر    هاي درون خاندانی آنها و مشغولیت محدودیت منابع اقتصادي و نظامی، رقابت

  .هایی بودعلت گرایش به چنین سیاستهاي دیگر،  یک در جبهه

و در زمـان  ایلخانـان  سـقوط طور مشـخص پـس از    ان بهرویارویی مظفریان و جالیری

شد. کمی پس از مرگ سـلطان   آغازو امیر مبارزالدین محمد مظفري  حسن ایلکانی شیخ

در قلعـه   امیر مبارزالـدین محمـد  ابوسعید ایلخانی، شیخ ابواسحاق اینجو که در تقابل با 

دشمن قبلـی خـود   ، یرحسن جال از امیر شیخوي سفید فارس پناه گرفته بود، براي دفع

 ، امـا فرسـتاد  ويبـه کمـک    سـپاهی بوقـا را بـا    امیرِ جالیر پسر خود آقکمک خواست. 

بـه اصـفهان    شـیخ ابواسـحاق  پیش از وقوع درگیـري پراکنـده شـدند و     اینجولشکریان 

الـدین   / معـین 64: 1335(کتبـی،  .اسیر و به فرمان امیر مبارزالدین کشته شـد  بعدها و گریخت

جالیـر بـا    برخـورد غیرمسـتقیم آل   در ایـن مرحلـه  )419: 1365اقبـال،  ، 260ـ1326:261یزدي، 

اي دو طرف مانع از آن  هاي داخلی و منطقه به نفع مظفریان تمام شد. گرفتاري، مظفر آل

  اي فوري براي ادامه رقابت و رویارویی در پیش گیرند. شد تا آنها برنامه
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  رقابت بر سر آذربایجان

حسـن جالیـر و در آخـرین سـال      و حکومت، پس از مرگ امیرشیختر د برخورد جدي

بیک ـ خان ازبک ـ کـه     ق. ایلچیان جانی758حکومت امیر مبارزالدین روي داد. در سال 

اصفهان به نزد امیر مبارزالدین در با کشتن ملک اشرف چوپانی بر تبریز مسلط شده بود، 

       را بـه مقـام یسـاولی    م مظفـري حـاک بیک مایل است  جانی دهندپیام  رسیدند تا به وي

 آمیـز  توهینامیر مظفري به این پیشنهاد ) 57: 1335(کتبی، منصوب کند. -مالزمت دربار-

چون و راهی دشت قبچاق گردید يرنجور به دلیلبیک  جانی واکنش نشان داد وسخت 

لطانکمـی پـیش از ایـن، سـ    (همانجـا) . به تبریز لشکر کشـید امیر مبارزالدین  ،درگذشت

: 1383،اهري (قطبیحمله کرده بود که توسط اخی جوق ناکام ماند.تبریز  بهاویس جالیر نیز 

بـه فکـر تصـرف    سلطان اویس بار دیگـر   ؛رسیدبیک  خبر درگذشت جانیچون )243-241

  )1387:46/ میرحسینی، 35: 381(بیانی،  .افتادتبریز 

/ 58: 1335(کتبـی،  را تصـرف کـرد.   تبریـز جوق،  اخیدر نبردهایی با مبارزالدین محمد 

: 1380(حـافظ ابـرو،  .قـرار گرفـت  اکابر و اشراف تبریـز  مورد استقبال و )243: 1383اهري،  قطبی

/ حـافظ ابـرو   243: 1383اهـري،   / قطبـی 59: 1335(کتبـی،  گذاردو به عنوان امام جمعه نماز ) 1/350

طبه خواند و از او براي سلطنت و به نام معتضد باهللا ـ خلیفه عباسی مصر ـ خ   ) 190:1317

یکـی از دالیـل   ) 86: 1345/ کاتـب،  53: 1343/ جعفري، 59: 1335(کتبی، خویش رخصت خواست. 

جالیـر و تـالش بـراي     مظفر به خالفت عباسی مصر را باید در رقابت آنها بـا آل  توسل آل

همیـت  اگـر چـه نبایـد ا   تثبیت خود به عنوان حکومت جایگزین ایلخانان در نظر گرفت. 
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اي  هـاي منطقـه   این اقدام به مثابه توسل به یک حکومت خارجی در رقابـت زیادي براي 

  . قائل شد

به سوي  شنید تبریزاویس به  در مورد حرکت سلطان چون خبريمبارزالدین محمد  

: 1353عبـدالرزاق سـمرقندي،   ، 92/ 3: 1339/ فصیحی خوافی، 59: 1335کتبی، (. حرکت کردعراق عجم 

دربــاره ) 491و  492هــاي شــماره  ، فیلموتیــک11330حســنی، ن.خ شــماره  ، 53: 1383نــزي، / نط1/30

لشکرکشی امیر مبارزالدین به تبریز و خروج وي از آنجا نیز بـر محـور نمـایش قـدرت و     

در نـزد نویسـندگان آن روز   اویـس جالیـر و گریـز امیـر مبارزالـدین       مشروعیت سـلطان 

59: 1386/ لیمبرت، 35: 1345بیانی، ، 243: 1383اهري،  قطبی(.هاي مختلفی در دست استگزارش

  )23: 1387/ میرحسینی، 1/118: 1346ده، ستو

در اخبار مربوط به تحوالت ورود و خروج مظفریان به تبریز و موقعیت و  به طور کلی

هـاي   برداشتباعث شده است که هایی وجود داردآشفتگیجالیر نسبت به آن،  موضع آل

در برآیند کلی ش و عملکرد هریک از آنها و نتیجه کلی رویدادها ارائه شود. متفاوتی از نق

اتحاد با مظفریان موفق شد حمله  از طریقاویس  سلطان برخی محققان بر این باورند که

جوق) را دفع نموده و سـپس آنجـا را    بیک و اخی اردوي زرین به آذربایجان (حضور جانی

برخوردي مستقیم میان در این مقطع هرحال در )93: 1389(اشپولر، به تصرف خود درآورد.

مظفریان و جالیریان درنگرفـت و درنتیجـه، میـزان قـدرت آنهـا در معـرض سـنجش و        

  .نیامدمقایسه 

شـد و در خانـه    شـهر اویس جالیـري وارد   مظفري از تبریز، شیخ حاکمخروج پس از 

اویـس پـس از تصـرف     سـلطان )2/240: 1353(خواندمیر، یکی از معاریف شهر مستقر گردید.
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ق.) تمام شهرهاي آذربایجـان، اران و مغـان را تحـت کنتـرل خـود درآورد و      760تبریز (

: 381(بیـانی،  حدود وسعت ممالک جالیري از بغداد تا سلطانیه و دریاي خزر کشیده شـد. 

  )259/ 2: 1375کوب،  / زرین35

  

  جالیر  ت آلخالادممظفر و  هاي خانگی آل جنگ

شجاع را به جهت سستی در  محمود و شاه شاه شدر تبریز فرزندانکه زالدین امیر مبار

توسـط  راه بازگشـت از تبریـز   در) 58-59: 1335(کتبـی،  ه بودجوق مالمت کرد جنگ با اخی

: 1353/ خوانـدمیر،  492/ فیلموتیـک شـماره   11330/ حسـنی، ن.خ  60(همان: . شد دستگیر و نابینا آنان

محمـود در   شـجاع در شـیراز و شـاه    شـاه  گردیـد: تقسیم  آنانبین اوو قلمرو )3/293-292

ایـن امـر    اصفهان مستقر شدند و سایرین به مناطقی چون کرمان و یزد فرستاده شـدند. 

بـراي غلبـه بـر     آنـان از  یکهر  شد وهاي خانگی میان خاندان مظفري  جنگباعث بروز 

بردهـایی کـه میـان    در ناز جملـه  . برآمدنـد متحـدي  جلـب حمایـت   دیگري به دنبـال  

نشـینی کـرد.   شجاع شکست خورد و به شیراز عقب شجاع روي داد، شاه محمود و شاه شاه

اویـس جالیـر کمـک     سلطان بود ازاصفهان در محمود که  شاه) 69: 1335(کتبی، ق.)5-764(

جلوگیري کننـد  شجاع بر اصفهان  شاهتا به طور متحد از تسلط ) 69: 1335(کتبـی،  خواست.

 و در نهایـت  )1/338: 1353(عبـدالرزاق سـمرقندي،   شـوند تبریـز   دست اندازي وي بر و مانع از

  ) 36: 1381(همانجا/ بیانی، .کنندتسخیر  با کمک یکدیگرفارس را 

نبرد قدرت بین دو برادر مظفـري  فرصت بدست آمده ناشی از اویس جالیر از  سلطان

لشکري از بغداد و تبریـز بـراي   سود برد ومظفر  آل برویش جویی خ گیري برتري براي پی
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 جالیـري بـه   لشـکر  ) 97/ 2: 1339/ فصیحی خـوافی،  70: 1335(کتبی، محمود فرستاد. کمک به شاه

/ حـافظ ابـرو   70: 1335(کتبـی،  . راهی شدندشجاع  ق. براي نبرد با شاه765در سال رسید و اصفهان 

سـپاهیان لـر کوچـک، ري، قـم     ر در طـول مسـی  ) 1/342: 1353/ عبدالرزاق سمرقندي، 357/ 1: 1380

 حمایـت ) 358/ 1: 1380/ حـافظ ابـرو،   71: 1335(کتبـی،  همراه شـدند  سپاهاین کاشان، آوه و ساوه با 

ایران مرکزي به سرعت به  را در صحنه و آرایش قدرتمظفر  جالیر در نبرد قدرت خاندانی آل آل

  افزود. جاع ش یعنی هواداران شاه این وضع بر ضعف درونی شیرازیانو هم زد

امـا شـاه محمـود     ،نوشت و درخواست مصالحه کـرد محمود  به شاهاي نامه شجاع شاه

ـ   : 1353(عبـدالرزاق سـمرقندي،   ده اسـت رپاسخ داد وي از ترس برادر به حاکم جالیري پنـاه ب

  )1/344: 1353همانجا/ عبدالرزاق سمرقندي، ، 1/359: 1380(حافظ ابرو، .و لذا نبرد ناگزیر شد) 1/344

شجاع بـه   شاهو  کدام نتیجه قاطعی نگرفتند ، هیچدر برخوردي که بین آنها پیش آمد

محمـود شـیراز را    در ادامـه، شـاه  ) 71-72(همـان: محمود به اصفهان بازگشتند.  شیراز و شاه

موجب شد تا جمعـی از  ) 360-361/ 1: 1380(حافظ ابرو، محاصره کرد. طوالنی شدن محاصره

محمود با اشاره به تحکم جالیریان  وگو بیرون آیند. سرانجام شاه فتبزرگان شیراز براي گ

تبـی:  (کشجاع خواست تا براي یک ماه به ابرقو برود تا او تدبیري بیندیشد.  بر خود، از شاه

شجاع که با پیوستن بخشی از نیروي خود به برادر نیـز   شاه)360-1/361: 1380/ حافظ ابرو، 74

محمـود در   نهاد را پذیرفت و به ابرقو رفت. بـدین ترتیـب شـاه   رو شده بود، این پیش روبه

سپس خبر ورود خـود را کـه بـه منزلـه     ) 74-76: 1335(کتبی، ق. وارد شیراز شد.765سال 

کـوب   / زریـن 299/ 3: 1353(خواندمیر، اویس جالیر فرستاد. فتح بود، با تحف و هدایا نزد سلطان

1375 :2/259(  
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 بود و از خود اختیاري نداشت شده امراي جالیري ابع ارادهتمحمود  در این زمان، شاه

یابـد، بـه آرزوي خـود     سـلطه دولت مظفـري  بر خواست  اویس که می سلطانو از این رو 

محمود بر شیراز، در حقیقت عـراق   شجاع و غلبه شاه رسیده بود؛ زیرا پس از شکست شاه

الحمـایگی   محمود به تحت اهگزار و جزئی از ممالک جالیري گردید و شعجم و فارس باج

)  433-1369:434ساوجی، ، 39: 1381(بیانی، اویس درآمد.

اویس جالیـر ایـن    ق. به سلطان765مدت شیراز در سال  گزاري کوتاههاي باج از نشانه

اویس که از سلمان ساوجی دل خوشی  بود که در همان سال، مستوفیان و وزراي سلطان

  )  39-40: 1381(بیانی، س حواله کردند.نداشتند، مستمري او را به فار

در  و پـس از تجمیـع عـده وعـده     سـر بـرد   شجاع بیش از یک سال در کرمان بـه  شاه

ق. عزم شیراز کرد. پیشوایان و سرداران آنجا نیز که از تحکم و ظلـم لشـکریان   767سال

/ اقبـال  1335:81(کتبـی،  .از وي اسـتقبال کردنـد  آذربایجانی (جالیري) به تنگ آمده بودند، 

نشـینی کـرد.   ق. به سمت عراق عجم عقـب 767در سال  به ناگزیرمحمود  شاه) 429: 1365

  )  95: 1335(کتبی، 

شجاع براي تقویت موضع خود، همچون پـدرش بـر بیعـت بـا      دنبال این وضع، شاه به

ن بـدی ) 430: 1365(اقبـال،  تأکید کـرد.  -بکر القاهر باهللا محمد بن ابی-خلیفه عباسی مصر 

در نتیجـه  بار دیگر برابر شد و زورآزمایی آنها نیـز ادامـه یافـت.     رقیبترتیب شرایط دو 

  . تداوم یافتخاندان مظفري مداخله جویی آل جالیر در امور امکان موضوع 
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اویس جالیر و ازدواج سیاسی  توسل دوباره رقیبان مظفري به سلطان

بت درونی در خانـدان مظفـري   ق. در حالی که رقا771-772چند سال بعد، در سال 

اویـس   سـلطان تا هر کدام به نفع خود حمایـت  ادامه داشت، دو برادر بار دیگر کوشیدند 

قصد کرد از طریق ازدواج سیاسـی  محمود  شاه این بارکنند. سوي خود جلب هجالیر را ب

ر روانـه دربـا  اي را پیوندي محکم بین دو حکمران ایجاد کند و براي این منظور نماینـده 

را اخـذ کـرده   چنین تصـمیمی  نیز شجاع  شاه ظاهراً) 153:1383(نطنـزي،  .کرداویس  سلطان

نمایندگان دو برادر راهی تبریـز شـدند.   )1/406: 1353/ سـمرقندي،  1/430: 1380(حافظ ابرو، .بود

را با تحف بسیار روانـه کـرد. او   دربار خود نااز معتبر ،شجاع امیر اختیارالدین حسن شاه

شـجاع در سـلطانیه اقامـت کنـد تـا       شاه درخواست حاکم مظفري را چنین بیان کرد که

سدي در برابر آذربایجان و دیگر والیات باشد و اگر جنگ و شورشـی باشـد، آن را دفـع    

هـدف   در واقع) 1/406: 1353(عبدالرزاق سمرقندي، اویس به خطر نیفتد. کند و احواالت سلطان

  اویس بود. محمود با سلطان رش شاهجلوگیري از اتحاد براد وي

سـوي   الدین مشیزي را با هدفی مشـابه بـه   محمود وزیر خود تاج شاه در همین هنگام

سعی کرد در این رقابت بـا  الدین  خواجه تاج) 432/ 1: 1380(حافظ ابرو، اویس فرستاد. سلطان

خواجـه  ) 408/ 1: 1353(عبـدالرزاق سـمرقندي،   .پیـروز شـود  امرا و وزراي دربـار جالیـر   تطمیع 

کفـو خـود    اویـس اعـالم کـرد کـه اگـر پادشـاه دامـادي هـم         الدین در حضور سلطان تاج

طلبـد، او را   شجاع بدهد و اگر لشکر و مملکت و غالمی مـی  خواهد، دخترش را به شاه می

  )433/ 1: 1380حافظ ابرو، ، 156-170: 1383(نطنزي، محمود بدهد. به شاه
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محمود بدهد؛ زیـرا از قـدرت    دید دختر خود را به شاه اویس سرانجام مصلحت سلطان

تـر   محمود بود به آذربایجان نزدیک ترسید. در ضمن اصفهان را که مقر شاه شجاع می شاه

حسن  الدین، امیر اختیارالدین سپس به پیشنهاد خواجه تاج) 5/754: 1375(میرخواند، دید. می

تواضـعی  شجاع در مکاتباتش بـا وي  که شاهاین شجاع ـ را احضار کرد و از   ـ نماینده شاه

دهـم، بـه بنـده و     گفت من دختر به برادر مشـتاق نمـی   گالیه کرد و است به خرج نداده 

محمود درآمـد و   اویس به نامزدي شاه دختر سلطان )409/ 1: 1353(سمرقندي، دهم. چاکر می

شـجاع   شـاه ایـن واقعـه   از پـس )435/ 1: 1380(حافظ ابرو، با تجملی تمام روانه اصفهان شد.

ق. رخ داده 775این رویدادها تا سـال  )wing,2007:205(طرفی در پیش گرفت. موضع بی

زیـان  بـه  شـجاع و   محمود، اوضاع به نفع شاه اویس و شاه زودي با مرگ سلطان اما به، بود

  محمودي دگرگون شد. جالیریان و مظفریانِ شاه

  

  شجاع به تبریز شاهاویس و لشکرکشی  محمود و سلطان مرگ شاه

اهمیت تبریز به عنوان پایتخت ایلخانان، باعث شد تا پس از مرگ سـلطان ابوسـعید   

چوپــان بــراي تثبیــت  مظفــر و آل جالیــر، آل هــاي آل ق. حکومــت736ایلخــانی در ســال

آل مظفر طی دو نوبت، یکی در موجودیت و مشروعیت خود، درصدد تصرف آنجا برآیند. 

شجاع، تبریز را به طور جـدي مـورد تهدیـد    و دیگري در زمان شاهزمان امیر مبارزالدین 

.قرار داد که هیچ یک از آنها قرین موفقیت نبود

شجاع خود را براي به راه انداختن یک لشکرکشی بـه   اویس، شاه از مرگ سلطان پس

محمـود نیـز از    شـاه ) wing,2007:205/ 432: 1365(اقبـال،  منظور تصرف آذربایجان آزاد دید.
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اصفهان لشکرکشی به سمت تبریـز را سـامان داد؛ چـرا کـه امیـدوار بـود بعـد از مـرگ         

، امتیـازي بگیـرد  اسـت  اویس بـا ضـعفی کـه بـر خانـدان جالیـري حـاکم شـده         سلطان

)Wing,2007:248 (محمود رفتن به  ویژه که وي داماد خاندان جالیري نیز بود. بهانه شاه به

این هدف، لشکري گرد آورد و به قـولی بـا هـوس     اویس بود. او با عزاي پدر زنش سلطان

این حال، اجل مهلت این کار را با ) 198: 1317(حافظ ابرو، سلطنت بر تبریز، متوجه آنجا شد.

هـم در اصـفهان   بعـد  به او نداد و در پی بیمـاري، مجبـور بـه بازگشـت شـد. چنـد روز       

ر اصـفهان و تبریـز   شجاع با اطالع از درگذشت دو رقیب، بـه فکـر تسـخی    درگذشت. شاه

محمـود پـس از    اي به فعال شدن شـاه  گونه اشاره محمود کتبی بدون هیچ(همانجا)  افتاد.

: 1335(کتبی، است. اویس جالیر، مرگ این دو را تقریباً همزمان گزارش کرده  مرگ سلطان

شـجاع آورده   اویس و شـاه  هایی را از سلطان با این حال، دولتشاه سمرقندي مناظره) 91ـ2

(دولتشـاه سـمرقندي   اویس درگذشته بود.  محمود پیش از سلطان دهد شاه که نشان میاست 

1337 :334  (  

ق. 776شـجاع در سـال    محمـود، شـاه   اویس و شـاه  با وجود این، پس از مرگ سلطان

. پـیش از رفـتن بـه تبریـز     حرکـت کنـد  به سوي عراق عجم و آذربایجان  مصمم شد که

 مـتن اویس را گرفته بود، مبادلـه شـد.    ن که جاي سلطانحسی هایی بین او و سلطان نامه

حسـین جالیـري    ها ابتدا سلطان است. در این نامه ها در فرائد غیاثی آمده کامل این نامه

مقصود آنکه تا کی دیو را در لباس ملک آئین دادن و مـاه چـاه مقَنّـع را در    «نویسد:  می

رِ خزانـه حکمـت بـه کلیـد انصـاف      د«خواهـد کـه:    و از او می» معرض بدر فلک آراستن

تا از رذایلی که به آن آلوده شده، پـاك  » بگشاید و نقد خزانه را به محک صراف عقل زند
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کند که اگر راه خالف رود، نتیجه آن در این دنیـا حکـم و    شود و در ادامه هم تهدید می

  ) 39-1/40: 1356(یوسف اهل، یاسا و در آن دنیا مؤاخذه و عقاب ابدي است.

دیو را در لبـاس ملـک آئـین دادن و    «افزود که  در پاسخ، با تحقیر وي  نیزشجاع  شاه

ماه چاه مقَنّع را در معرض بدر فلک آراستن بهتر کـه مقنَـع دخترانـه بـر فـرق شـاهانه       

 حسین موجب شد تـا  طلبی و ناکارآمدي سلطان عشرت رسدمیبه نظر (همانجا) ». انداختن

  )2/260: 1375کوب،  (زرینتسخیر آنجا تشویق کنند. شجاع را به اهل تبریز شاه

حسـین درگرفـت    شجاع و سـلطان  مجادالت میان سپاه شاهاین در نبردي که در پی 

با استقرار در تبریز، نمایندگان خود را به نواحی اطـراف   ويشجاع بود.  پیروزي از آنِ شاه

اریفی که به حضور او رسیدند از مع)92-93: 1335(کتبی، همچون قراباغ و نخجوان فرستاد.

اویـس ـ بـود.    دان و آوازخوان معروف دربار سـلطان  شاه ـ موسیقی  یکی هم حافظ یوسف

همچنین سـلمان سـاوجی ـ شـاعر دربـار جالیـري ـ بـه مالزمـت          ) 4/756: 1375(میرخواند، 

  شجاع درآمد و قصایدي را در مدح او سرود: شاه

  زهی دولت کز اقبال هماي چتر سلطانی

  ایون فال شد بومی که بودش سر به ویرانیهم

  )  610: 1369(سلمان ساوجی،  

شجاع نتوانست یکی دو ماه بیشتر در تبریز بماند و در پی حملـه دو   حال، شاه با این 

هـاي بعـدي    خوانـد، و از گـزارش   مـی » صحرانشین«تن از امراي محلی که کتبی آنها را 

شـاه از   اه مظفري از هم پاشید و امیر اصفهانحسین بودند، سپ آید که هوادار سلطان برمی

رغم برف و زمستان و  شجاع با شنیدن اخبار این وضع، به امراي آن به اسارت درآمد. شاه

  درد پا، تصمیم به ترك تبریز گرفت. 
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  حسین جالیر شجاع به شیراز و مصالحه اجباري با سلطان بازگشت شاه

جالیر، دالیـل دیگـري    از ناحیه آل ق.) جز احساس خطر او777شجاع ( بازگشت شاه

کـوب   / زریـن 509/ 1: 1380(حـافظ ابـرو،   یحیی در یزد بود.  ترین آنها شورش شاه نیز داشت. مهم

آن توطئه و نقشـه سـردارانی بـود کـه بیشـتر       بود وعلت دیگري هم  ظاهراً) 2/260: 1375

           دهکـارآزمو شـجاع   تجربـه در تبریـز داشـتند تـا شـاه      حسین بـی  تمایل به حضور سلطان

)wing, 2007:249(   تـر بـدان    که شاید برداشتی از شورش امراي جالیري باشـد کـه پـیش

  اشاره شد.

اي بـه او نوشـت و    شجاع بـه شـیراز، نامـه    حسین با شنیدن خبر بازگشت شاه سلطان

تقاضاي صلح و آشتی کرد. همچنین پیشنهاد کرد امرایی را که در بنـد یکـدیگر دارنـد،    

اویــس را بــراي پســر خــود ســلطان  شــجاع دختــر ســلطان کننــد. پــس از آن، شــاه آزاد

: 1375/ میرخوانـد،  94: 1335(کتبـی،  العابدین به همسري گرفت و اصفهان را به او بخشید. زین

4 /756  (  

  

  ادامه مشکالت داخلی دو حکومت و دخالت متقابل آنها در امور یکدیگر

یحیـی بـه یـزد     براي فرونشاندن شورش شاه منصور را ق. شاه780شجاع در سال  شاه

فرستاد، اما با برادر جنگ نکرد و پس از چندي توقف در حدود یزد، به توصیه برادر براي 

گرفتن کمک از امیرولی (طغاتیموري) ـ حاکم مازندران ـ جهـت رویـارویی مشـترك بـا      

رگردانی در او کمـی بعـد و پـس از مـدتی سـ     ) 95: 1335(کتبـی،   شجاع راهی آنجا شد. شاه

آقا ـ شحنه پیشین جالیریان در بغداد و حاکم بالمنازع ایـن زمـان     مازندران، پیش عادل
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آقـا یـا بـه     اي نگرفت؛ چرا کـه عـادل   در سلطانیه ـ رفت. اما باز هم از این حرکت نتیجه 

شـجاع او را حـبس کـرد.     به دلیل اخالص ورزیـدن بـا شـاه   » سارق عادل«نوشته کتبی 

  (همانجا)  

شجاع به غـرب ایـران    شجاع ظاهراً به لشکرکشی شاه قا به شاه آ ورزیدن عادلاخالص 

کـه بـر    اویس، در حالی  شد. توضیح آنکه پس از مرگ سلطان ق. مربوط می781در سال 

حسـین و سـلطان احمـد رقابـت وجـود     انسر جانشینی او میان دو پسرش یعنی سـلط 

تسلطی نهاده و به تسلط و تجبـر بـدان   بنیاد «آقا به قول کتبی در سلطانیه  داشت، عادل

شجاع نیز کـه چشـم بـه آذربایجـان و عـراق عـرب        شاه) 96: 1335(کتبی، ».دیار غالب شد

آقا غلبه کـرده، او را   زحمت بر عادل داشت، درصدد گوشمالی دادن او برآمد. او توانست به

جه بـه آشـفتگی   شجاع سپس به شیراز بازگشت؛ اما با تو به اطاعت از خویش وادارد. شاه

کرد. به همین جهت در  جالیر، همچنان در قلمرو آنها طمع می در خاندان و حاکمیت آل

ق.) پیرك علی بادك ـ از امراي اطراف همدان ـ را که به او پنـاه آورده    781همان سال (

شـجاع خطبـه    بود، به شوشتر و از آنجا به بغداد فرستاد. پیرك علی در آنجا به نـام شـاه  

ا این همه، سلطه مظفریان بر بغداد دوامی نداشت و کمـی بعـد، سـلطان احمـد     خواند. ب

حسین را از میان برداشته بود، به بغـداد لشـکر کشـید و بـا      جالیر که برادر خود سلطان

  )98(همان: کشتن پیرعلی به این تسلط پایان داد.

از محـبس  زودي  امـا او بـه   ،منصـور را زنـدانی کـرد    آقا شـاه  در چنین شرایطی، عادل

آقـا منصـور را محتـرم     گریخته، نزد سلطان احمد جالیر در بغداد رفت. (همانجا) او عادل

  )3/113: 1339(فصیحی خوافی، داشت و همدان را به او بخشید.
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ثبـات در مناسـبات دو    آید که وضعیتی بی از مجموع رویدادهاي یادشده چنین برمی

بـود   اوضـاعی دائماً در تغییر بود. در چنین  حکومت پیش آمده بود و توازن قوا میان آنها

منصـور را راهـی شوشـتر کـرد. او پـس از       شـجاع، شـاه   که سلطان احمد در تقابل با شاه

توان آن را نوعی زورآزمایی بـا   استقرار در شوشتر، شروع به تعرض به لرستان کرد که می

: 1335(کتبـی،  یـد. شـجاع گرد  شجاع دانست؛ چرا که اتابک لرستان دست به دامان شاه شاه

اگرچه اکنون توازن قوا به نفع جالیریان و سلطان احمد در جریان بود، اما این وضـع  ) 99

  نیز بسیار کم دوام بود.

دست سلطان احمد، برادر دیگر وي به نام سلطان بایزید  حسین به پس از قتل سلطان

ابل با سلطان احمد آقا در تق ق.). عادل785که مخالف او بود، به طرف سلطانیه گریخت (

شجاع  که در تبریز بر تخت نشسته بود، سلطان بایزید را به پادشاهی برداشت. ظاهراً شاه

سلطان احمد کـه از قـرار   ) 2/260: 1375کوب،  (زرین مظفري هم از این کار حمایت کرده بود.

شـجاع   هآقا را به شـا  دید، شکایت عادل معلوم توان رویارویی با مدعی تازه را در خود نمی

شجاع بـراي رسـیدگی بـه     برد که نشان از تداوم نفوذ شاه مظفري در سلطانیه دارد. شاه

اختالفات دو برادر، راهی سـلطانیه شـد. میـان دو سـلطان جالیـري صـلح برقـرار شـد؛         

آذربایجان و بغداد سهم سلطان احمد و سلطانیه و عراق عجم (جبال) از آنِ بایزیـد شـد.   

معنـاي ضـمنی ایـن    )99-100: 1335(کتبـی،  آقا را با خود برد. ادلشجاع در بازگشت، ع شاه

ق.) 786شجاع دانست. به خصوص که کمی بعد ( توان وابستگی بایزید به شاه توافق را می

شجاع از حمایت بایزید، سلطان احمد به سلطانیه تاخـت   آقا و شاه با دست کشیدن عادل

: 1383(نطنـزي،  شجاع نیز بـه شـیراز بازگشـتند.    و بایزید را گرفته، به تبریز برد. امراي شاه
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شـجاع بـود. بـا شـروع      این رویدادها همزمان با ورود تیمور به منطقه و مـرگ شـاه  )158

مظفر جاي خود را به تالش هـر یـک از    جالیر و آل فتوحات تیمور، رقابت دو حکومت آل

قـدرت هـر دوي آنهـا     آنها براي حفظ خود در برابر فاتح جدید داد که سرانجام به انهدام

  انجامید. بدین ترتیب مناسبات آنها با یکدیگر نیز از موضوعیت افتاد.

  

  نتیجه

دوره میان سقوط حکومت ایلخانی تا تسلط تیمور بر ایران از جهـت موضـوع روابـط    

خارجی، عصري متفاوت با دوران قبل و بعد از آن بـود. در پـی تجزیـه سیاسـی کـه بـا       

هـاي محلـی جـاي     آمد، رقابت و درگیري میـان حکومـت   سقوط حکومت ایلخانی پیش

جالیـر   مظفر و آل ها را گرفت. آل ها و حکومت المللی ایران با دیگر سرزمین مناسبات بین

اي گویـا از وضـعیت    دو حکومت محلی مهم این عصر بودند که مناسبات میان آنها نمونه

تی کـه عمـدتاً متـأثر از    . مناسـبا اسـت هاي سیاسی ایران در ایـن عهـد    نظام بینروابط 

هاي بیشـتري   وضعیت داخلی هر یک از آنها و تالش ایشان براي در اختیار گرفتن بخش

توازن نسبی قـوا میـان ایـن دو حکومـت، در طـول       در پیاز قلمرو پیشین ایلخانی بود. 

کدام از آنها نتوانستند بر دیگري غلبه قطعی پیدا  حدود نیم قرن رقابت و کشمکش، هیچ

همچنین با توجه به تحوالت داخلی هر یک از این دو حکومت، وضعیت مناسـبات   کنند.

مظفر  آل،توان مدعی شد که در مجموع و توازن قوا میان آنها دائماً در حال تغییر بود. می

هـایی   مدت بر بخش جالیر و تسلط کوتاه مجال بیشتري براي دخالت در امور حکومت آل

هاي آنها به سمت غرب ایـران یعنـی    عداد بیشتر لشکرکشیاز قلمرو آنها پیدا کردند که ت
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جالیر بیشـتر بـه سیاسـت     مقر حکومت جالیریان، گویاي این مسأله است. در مقابل، آل

سـو موجـب    آوردند. این وضعیت از یـک  دخالت غیرمستقیم در امور حکومت رقیب روي 

هـا را در برابـر   جلوگیري از تشکیل حکومت متمرکز در ایـران شـد و از سـوي دیگـر، آن    

  تهاجمات خارج از ایران و در رأس آنها حمله تیمور تضعیف کرد. 
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فصلنامه تاريخ روابط خارجي 

سال دوازدهم، شمارة 45 ـ زمستان 1389، صص 137 - 115

گذر از مناسبات جهاني به مناسبات محلي ـ منطقهاي 

در ايرانِ قرن هشتم هجري (بر اساس بررسي موردي روابط آلمظفر و آلجلاير)(

_______________________ جواد عباسي ((

فاطمه حاجيآبادي (((

چكيده

پس از زوال حكومت ايلخانان در اواسط قرن هشتم هجري، چندين حكومت محلي در بخشهاي مختلف ايران به قدرت رسيدند. از آن پس، حدود نيم قرن اولويت هر يك از اين حكومتها، رقابت با يكديگر براي حفظ قلمرو و قدرت خود و توسعه آن به زيان ساير حکومتهاي محلي بود. در نتيجه، سطح مناسبات خارجي از حکومتها و سرزمينهاي ديگر مانند چين، هند، شام، مصر و اروپا به سوي حكومتهاي محلي و همسايه در داخل ايران تغيير يافت و ايران دچار نوعي انزواي بينالمللي برخاسته از تحولات داخلي گرديد. همچنين بخش مهمي از توان و عمر اين حكومتها صرف رقابتهاي محلي ـ منطقهاي يا مناسبات بين منطقهاي در داخل ايران شد. شناخت اينگونه از مناسبات ميتواند به روشنتر شدن فضاي به وجود آورنده آن، عوامل مؤثر در آن و نيز شناخت علل انزواي بينالمللي كمك كند بدين جهت تمركز بر چگونگي و عوامل مؤثر بر مناسبات اين حکومتهاي محلي با يکديگر ميتواند ابعاد و اهميت مقوله مناسبات ميانحکومتي در ايران را در اين عهد روشن نمايد و در نهايت به درک بهتري از تاريخ تحولات ايران و وضعيت منطقهاي و جهاني آن کمک کند. مقاله حاضر ضمن اشارهاي کلي به فضاي عمومي مناسبات خارجي ايران در اين دوره، به طور خاص به بررسي مناسبات دو حكومت آلمظفر و آلجلاير به عنوان دو مورد از مهمترين و پايدارترين حكومتهاي اين عصر ميپردازد. 

واژگان کليدي: آذربايجان، روابط خارجي، آل جلاير، آل مظفر، مبارزالدين محمد شاهشجاع، شيخاويس.

مقدّمه


پس از تأسيس امپراتوري جهاني مغول و به دنبال آن، تشکيل حکومت ايلخاني در ايران، عصر جديدي در عرصه مناسبات بينالمللي و از جمله روابط ايران با ديگر سرزمينها و حکومتها آغاز گرديد. روابط سياسي و تمدني با چين، رقابت و رويارويي با مماليک مصر و شام و اردوي زرين - الوسجوچي - و مراودات سياسي، مذهبي و تجاري با مهمترين کشورهاي اروپايي از جمله وجوه مهم روابط خارجي ايران در اين دوران بود. به بياني دیگر در دوره مغول «ايران به حلقه زنجيري تبديل شد که از اروپا تا چين امتداد مييافت». (مورگان، 1373: 112) اما سقوط حکومت ايلخاني در اواسط قرن هشتم هجري (736ق.) و تجزيه قلمرو آن ميان چندين حکومت محلي، بر آنچه عموماً از آن با عنوان «روابط خارجي» ياد ميشود، تأثير مهمي گذاشت. حکومتهايي که در اين عصر در گوشه و کنار ايران پديد آمدند، بر اثر رقابت و درگيري با يکديگر و فقدان توان نظامي و اقبال فراگير در سرتاسر ايران، مناسبات فراسرزميني يا بينالمللي را به مناسباتي درونسرزميني و محلي ـ منطقهاي فروکاستند. حکومتهاي آلمظفر و آلجلاير دو مورد از قدرتمندترين و پايدارترين حکومتهايي بودند که در اواسط قرن هشتم هجري و در فاصله سقوط حکومت ايلخاني تا تأسيس حکومت تيموري در ايران قدرت يافتند.


در چنين شرايطي و در دورهاي از تاريخ ايران که با عنوانهایی چون: «عصر تجزيه سياسي»، «دوران فترت»، «عصر حکومتهاي محلي»، «ملوک طوايف» و «دوران هرج و مرج» (اقبال، 1365: 365/ بياني، 1381: 1/ نبئي، 1375: 5/ زرينکوب، 1375: 2/ 223، 5-254) خوانده ميشود، ايران از صحنه تحولات جهاني و ارتباط با ممالک ديگر به دور ماند؛ زيرا اين سلسلههاي کوچک محلي نه قدرت کافي داشتند و نه فرصت وافي که بتوانند به اقدامات سياسي يا ايجاد روابط فرهنگي با ديگران مبادرت نمايند. (نوائي، 1370: 659/ اقبال، 1365: 366) ارتباطهاي پراکنده برخی از فرمانروايانِ حکومتهاي محلي نظير آلمظفر و آلجلاير با عثماني و مصر و خواندن خطبه به نام خلفاي عباسي قاهره نيز بيشتر صوري و براساس ضرورتهاي مقطعي مانند کسب حمايت اسمي، پناهندگي و درخواست کمک در برابر تيمور بود. (نوائي، 1370: 69-66) به همين جهت در تاريخ روابط خارجي ايران، اين دوره بااهميت تلقي نشده است. (هوشنگمهدوي، 1386: 3) بررسي مناسبات ميان حکومتهاي مزبور، ابعاد و عوامل اين وضعيت در تاريخ روابط خارجي ايران را روشنتر خواهد کرد. بررسی مناسبات حکومتهاي آلمظفر و آلجلاير به عنوان دو حکومت شاخص اين عصر ميتواند چشماندازي مناسب در زمينه روابط خارجي اين حکومتها بهدست داده و نشان دهد که چرا ايران در اين دوره به جاي روابط جهاني، به روابط ميانمنطقهاي کشانيده شد. بهعلاوه چگونگي اين روابط را به عنوان نمونهاي از آنچه در ساير مناطق ايران وجود داشت، به نمايش گذارد. 

آلمظفر و آلجلاير

آل مظفر بازماندگان يک خاندانِ اهل خراسان بودند که در اوايل قرن هفتم هجري و در پي هجوم مغولان به اين منطقه، به يزد عقب نشستند. آنها در دستگاه اتابکان يزد وارد شدند و پس از اطاعت اتابکان يزد از مغولان توانستند در دربار ايلخاني به مناصبي دست يابند. در عهد فرمانروايي سلطان ابوسعيد ايلخاني، يکي از اعضاي اين خاندان به نام امير مبارزالدين محمدبن مظفر پس از عزل یوسفشاه، واپسين اتابک يزد به حکومت آنجا منصوب شد و حکومت خاندان آلمظفر در سال 718ق. را تأسیس کرد. (اقبال، 1365: 415ـ412) بعد از سقوط حکومت ايلخاني (736ق.)، مبارزالدين محمد توانست فارس اصفهان و کرمان را به قلمرو خويش بیافزاید (758ق.). (مستوفي، 1361: 613/ اقبال، 1365: 423-414/ روئمر، 1385: 44-41) شاهشجاع، یکی از مشهورترین حکام این خاندان به مدت 26 سال فرمان راند (786- 760ق.). پس از وی، حکومت آلمظفر که ضعیف شده بود توسط تيمور از ميان رفت (795ق.). (اقبال، 1365: 425)

حکومت آلمظفر از ساير حکومتهای سده هشتم ق. مهمتر بود. (مورگان، 1373: 114ـ113، نبئي، 1375: 93) آلمظفر ضمن آنکه خاستگاهي ايراني (خراساني) داشت، با موافقت ايلخانان مغول نيز بنيان گذاشته شده بود از این رو آنان ميتوانستند با تکیه بر پايگاه بومي خود تا حدودي مدعي ميراث ايلخانان نيز باشند. 


حکومت آلجلاير يا ايلکانيان پس از زوال حکومت ايلخاني بهدست اميرشيخحسن جلاير يا ايلکاني - شيخحسن بزرگ - تأسيس شد (740ق.). آلجلاير مشهورترين سلسله حکومتي اين دوره است. (اقبال، 1365: 455) نام اين سلسله برگرفته از نام قبيله جلاير، از بزرگترين و قدرتمندترين قبايل مغول و از متحدان چنگيزخان و خاندان وي است. اين قبيله در حکومت ايلخاني جايگاه مهمي داشت و پيوندهاي خانوادگي با ایلخانیان برقرار کرده بودند. (روئمر، 1385: 37-35) نسب مادری شیخ حسن بزرگ به ایلخانان میرسید و ازدواج او با دلشادخاتون ـ همسر سلطان ابوسعيد ـ موقعیت او را در بین ساير مدعيان حکومت ايلخاني بالاتر برد. (اقبال، 1365: 455) به عنوان مثال حکام جلایری در مکاتبات رسمي، تمامي قلمرو ايلخاني «از حدود مصر تا وادي آمويه و از سواحل هرمز تا بابالابواب» را به عنوان قلمرو خويش معرفي ميکردند. (نخجواني، 1979: 2/124، 88، 85، 75)


معزالدين اويس (شيخاويس)، پسر شیخ حسن، قدرتمندترين حاكم جلايري بود که بعد از مرگ وی (776ق.) حکومت آلجلاير رو به زوال نهاد. سلطانحسين (اول) و سلطان احمد تا سال 813ق. توان خويش را صرف رقابت با يکديگر و با حکومتهاي محلي رقيب نظير آلمظفر و قراقويونلوها و سرانجام تيمور نمودند. با مرگ سلطانحسين (دوم) (سال 835ق.) حکومت جلایریان پايان يافت. (اقبال، 1365: 465-456/ زرينکوب، 1375: 261-258/ رويمر، 1385: 39-37)


آلجلاير از نظر وابستگي به ايلخانان و بهرهگيري از بازمانده مشروعيت آنها، در بين مدعيان این دوره وضع بهتري داشتند، اما نتوانستند خاک ایران را به تصرف درآورند. (مورگان، 1373: 113) 

نخستين برخورد ميان دو حکومت 


روابط ميان آلمظفر که پايگاه محلي نسبتاً ريشهدار داشت و آل جلایر که از پشتوانه قبيلهاي و انتساب به خاندان ايلخاني برخوردار بود و داعیه توسعه طلبی ارضی داشتند، ستيزهجويانه بود. به طور کلی رقابت و دشمني آنها کمتر به صورت رويارويي نظامي و بيشتر به شکل كمك به رقابتهای درون خانداني بروز مييافت. به نظر میرسد محدوديت منابع اقتصادي و نظامي، رقابتهاي درون خانداني آنها و مشغوليتهاي هر يک در جبهههاي ديگر، علت گرایش به چنین سیاستهایی بود.


رويارويي مظفريان و جلايريان بهطور مشخص پس از سقوط ایلخانان و در زمان شيخحسن ايلکاني و امير مبارزالدين محمد مظفري آغاز شد. کمي پس از مرگ سلطان ابوسعيد ايلخاني، شيخ ابواسحاق اينجو که در تقابل با امیر مبارزالدین محمد در قلعه سفيد فارس پناه گرفته بود، براي دفع وی از امير شيخحسن جلاير، دشمن قبلی خود کمک خواست. اميرِ جلاير پسر خود آقبوقا را با سپاهی به کمک وی فرستاد، اما لشکريان اینجو پيش از وقوع درگيري پراکنده شدند و شیخ ابواسحاق به اصفهان گريخت و بعدها اسير و به فرمان امير مبارزالدين کشته شد. (کتبي، 1335: 64/ معينالدين يزدي، 1326: 261ـ260، اقبال، 1365: 419) در این مرحله برخورد غيرمستقيم آلجلاير با آلمظفر، به نفع مظفريان تمام شد. گرفتاريهاي داخلي و منطقهاي دو طرف مانع از آن شد تا آنها برنامهاي فوري براي ادامه رقابت و رويارويي در پيش گيرند.


رقابت بر سر آذربايجان


برخورد جديتر دو حکومت، پس از مرگ اميرشيخحسن جلاير و در آخرين سال حکومت امير مبارزالدين روي داد. در سال 758ق. ايلچيان جانيبيک ـ خان ازبک ـ که با کشتن ملک اشرف چوپاني بر تبريز مسلط شده بود، به نزد امیر مبارزالدین در اصفهان رسیدند تا به وی پيام دهند جانيبيک مايل است حاکم مظفری را به مقام يساولي       - ملازمت دربار-  منصوب کند. (کتبي، 1335: 57) امير مظفري به اين پيشنهاد توهينآميز سخت واکنش نشان داد و جانيبيک به دلیل رنجوری راهي دشت قبچاق گرديد و چون درگذشت، امير مبارزالدين به تبریز لشکر کشید. (همانجا) کمي پيش از اين، سلطان اويس جلاير نيز به تبريز حمله کرده بود که توسط اخی جوق ناکام ماند. (قطبياهري،1383: 243-241) چون خبر درگذشت جانيبيک رسید؛ سلطان اویس بار دیگر به فکر تصرف تبريز افتاد. (بياني، 381: 35/ ميرحسيني، 1387: 46)

 مبارزالدين محمد در نبردهایی با اخيجوق، تبریز را تصرف کرد. (کتبي، 1335: 58/ قطبياهري، 1383: 243) و مورد استقبال اكابر و اشراف تبريز قرار گرفت. (حافظ ابرو،1380: 1/350) و به عنوان امام جمعه نماز گذارد (کتبي، 1335: 59/ قطبياهري، 1383: 243/ حافظ ابرو 190:1317) و به نام معتضد بالله ـ خليفه عباسي مصر ـ خطبه خواند و از او براي سلطنت خويش رخصت خواست. (کتبي، 1335: 59/ جعفري، 1343: 53/ كاتب، 1345: 86) يکي از دلايل توسل آلمظفر به خلافت عباسي مصر را بايد در رقابت آنها با آلجلاير و تلاش براي تثبيت خود به عنوان حکومت جايگزين ايلخانان در نظر گرفت. اگر چه نباید اهمیت زیادی برای اين اقدام به مثابه توسل به يک حکومت خارجي در رقابتهاي منطقهاي قائل شد. 


 مبارزالدين محمد چون خبری در مورد حركت سلطاناويس به تبريز شنید به سوي عراق عجم حرکت کرد. (کتبي، 1335: 59/ فصيحي خوافي، 1339: 3/ 92، عبدالرزاق سمرقندي، 1353: 1/30/ نطنزي، 1383: 53، حسني، ن.خ شماره 11330، فيلموتيكهاي شماره492 و 491) درباره لشکرکشي امير مبارزالدين به تبريز و خروج وي از آنجا نيز بر محور نمايش قدرت و مشروعيت سلطاناويس جلاير و گريز امير مبارزالدين در نزد نویسندگان آن روز گزارشهای مختلفی در دست است. (قطبياهري، 1383: 243، بياني، 1345: 35/ ليمبرت، 1386: 59 ستوده، 1346: 1/118/ ميرحسيني، 1387: 23)


به طور کلی در اخبار مربوط به تحولات ورود و خروج مظفريان به تبريز و موقعيت و موضع آلجلاير نسبت به آن، آشفتگیهایی وجود دارد که باعث شده است برداشتهاي متفاوتي از نقش و عملکرد هريک از آنها و نتيجه کلي رويدادها ارائه شود. در برآیند کلی برخی محققان بر این باورند که سلطاناويس از طریق اتحاد با مظفريان موفق شد حمله اردوي زرين به آذربايجان (حضور جانيبيک و اخيجوق) را دفع نموده و سپس آنجا را به تصرف خود درآورد. (اشپولر، 1389: 93) در هرحال در این مقطع برخوردي مستقيم ميان مظفريان و جلايريان درنگرفت و درنتيجه، ميزان قدرت آنها در معرض سنجش و مقايسه نیامد.


پس از خروج حاکم مظفري از تبريز، شيخاويس جلايري وارد شهر شد و در خانه يکي از معاريف شهر مستقر گرديد. (خواندمير، 1353: 2/240) سلطاناويس پس از تصرف تبريز (760ق.) تمام شهرهاي آذربايجان، اران و مغان را تحت كنترل خود درآورد و حدود وسعت ممالك جلايري از بغداد تا سلطانيه و درياي خزر كشيده شد. (بياني، 381: 35/ زرينکوب، 1375: 2/ 259)


جنگهاي خانگي آلمظفر و مداخلات آلجلاير 


امير مبارزالدين که در تبريز فرزندانش شاهمحمود و شاهشجاع را به جهت سستي در جنگ با اخيجوق ملامت کرده بود (کتبي، 1335: 59-58) در راه بازگشت از تبريز توسط آنان دستگير و نابينا شد. (همان: 60/ حسني، ن.خ 11330/ فيلموتيك شماره 492/ خواندمير، 1353: 3/293-292) و قلمرو او بين آنان تقسيم گردید: شاهشجاع در شيراز و شاهمحمود در اصفهان مستقر شدند و سايرين به مناطقي چون کرمان و يزد فرستاده شدند. این امر باعث بروز جنگهاي خانگي ميان خاندان مظفري شد و هر یک از آنان براي غلبه بر ديگري به دنبال جلب حمایت متحدي برآمدند. از جمله در نبردهايي كه ميان شاهمحمود و شاهشجاع روي داد، شاهشجاع شكست خورد و به شيراز عقبنشيني كرد. (5-764ق.)(کتبي، 1335: 69) شاهمحمود كه در اصفهان بود از سلطاناويس جلاير كمك خواست. (کتبي، 1335: 69) تا به طور متحد از تسلط شاهشجاع بر اصفهان جلوگیری کنند و مانع از دست اندازی وی بر تبريز شوند (عبدالرزاق سمرقندي، 1353: 1/338) و در نهایت  فارس را با کمک یکدیگر تسخير کنند. (همانجا/ بياني، 1381: 36) 

سلطاناويس جلاير از فرصت بدست آمده ناشی از نبرد قدرت بين دو برادر مظفري براي پيگيري برتريجويي خويش بر آلمظفر سود برد و لشكري از بغداد و تبريز براي کمک به شاهمحمود فرستاد. (کتبي، 1335: 70/ فصيحي خوافي، 1339: 2/ 97) لشكر جلایری به  اصفهان رسید و در سال 765ق. براي نبرد با شاهشجاع راهی شدند. (کتبي، 1335: 70/ حافظ ابرو 1380: 1/ 357/ عبدالرزاق سمرقندي، 1353: 1/342) در طول مسیر سپاهيان لر كوچك، ري، قم كاشان، آوه و ساوه با این سپاه همراه شدند(کتبي، 1335: 71/ حافظ ابرو، 1380: 1/ 358) حمایت آلجلاير در نبرد قدرت خانداني آلمظفر صحنه و آرایش قدرت را در ایران مرکزی به سرعت به هم زد و اين وضع بر ضعف دروني شيرازيان يعني هواداران شاهشجاع افزود.


شاهشجاع نامهای به شاهمحمود نوشت و درخواست مصالحه کرد، اما شاه محمود پاسخ داد وی از ترس برادر به حاکم جلایری پناه برده است (عبدالرزاق سمرقندي، 1353: 1/344) و لذا نبرد ناگزیر شد. (حافظ ابرو، 1380: 1/359، همانجا/ عبدالرزاق سمرقندي، 1353: 1/344) 


در برخوردي که بين آنها پيش آمد، هيچکدام نتيجه قاطعي نگرفتند و شاهشجاع به شيراز و شاهمحمود به اصفهان بازگشتند. (همان:72-71) در ادامه، شاهمحمود شيراز را محاصره کرد. طولاني شدن محاصره (حافظ ابرو، 1380: 1/ 361- 360) موجب شد تا جمعي از بزرگان شيراز براي گفتوگو بيرون آيند. سرانجام شاهمحمود با اشاره به تحکم جلايريان بر خود، از شاهشجاع خواست تا براي يک ماه به ابرقو برود تا او تدبيري بينديشد. (کتبي: 74/ حافظ ابرو، 1380: 1/361-360) شاهشجاع که با پيوستن بخشي از نيروي خود به برادر نيز روبهرو شده بود، اين پيشنهاد را پذيرفت و به ابرقو رفت. بدين ترتيب شاهمحمود در سال 765ق. وارد شيراز شد. (کتبي، 1335: 76-74) سپس خبر ورود خود را كه به منزله فتح بود، با تحف و هدايا نزد سلطاناويس جلاير فرستاد. (خواندمير، 1353: 3/ 299/ زرينکوب 1375: 2/259)


در اين زمان، شاهمحمود تابع اراده امراي جلايري شده بود و از خود اختياري نداشت و از این رو سلطاناويس كه ميخواست بر دولت مظفري سلطه يابد، به آرزوي خود رسيده بود؛ زيرا پس از شكست شاهشجاع و غلبه شاهمحمود بر شيراز، در حقيقت عراق عجم و فارس باجگزار و جزئي از ممالك جلايري گرديد و شاهمحمود به تحتالحمايگي اويس درآمد. (بياني، 1381: 39، ساوجي، 1369 :434-433) 

از نشانههاي باجگزاري کوتاهمدت شيراز در سال 765ق. به سلطاناويس جلاير اين بود كه در همان سال، مستوفيان و وزراي سلطاناويس كه از سلمان ساوجي دل خوشي نداشتند، مستمري او را به فارس حواله كردند. (بياني، 1381: 40-39) 

شاهشجاع بيش از يك سال در كرمان بهسر برد و پس از تجمیع عِده وعُده در سال767ق. عزم شيراز کرد. پيشوايان و سرداران آنجا نيز که از تحکم و ظلم لشکريان آذربايجاني (جلايري) به تنگ آمده بودند، از وی استقبال کردند. (کتبي، 1335: 81/ اقبال 1365: 429) شاهمحمود به ناگزیر در سال 767ق. به سمت عراق عجم عقبنشيني كرد. (كتبي، 1335: 95) 

بهدنبال اين وضع، شاهشجاع براي تقويت موضع خود، همچون پدرش بر بيعت با خليفه عباسي مصر - القاهر بالله محمد بن ابيبکر - تأکيد کرد. (اقبال، 1365: 430) بدين ترتيب شرايط دو رقیب بار ديگر برابر شد و زورآزمايي آنها نيز ادامه يافت. در نتیجه موضوع امکان مداخله جویی آل جلایر در امور خاندان مظفري تداوم یافت. 


توسل دوباره رقيبان مظفري به سلطاناويس جلاير و ازدواج سياسي 

چند سال بعد، در سال 772-771ق. در حالي که رقابت دروني در خاندان مظفري ادامه داشت، دو برادر بار ديگر کوشيدند تا هر کدام به نفع خود حمایت سلطاناويس جلاير را به سوی خود جلب کنند. این بار شاهمحمود قصد کرد از طریق ازدواج سیاسی پیوندی محکم بین دو حکمران ایجاد کند و برای این منظور نمایندهای را روانه دربار سلطاناويس کرد. (نطنزي، 153:1383) ظاهراً شاهشجاع نیز چنين تصميمي را اخذ کرده بود. (حافظ ابرو، 1380: 1/430/ سمرقندي، 1353: 1/406) نمايندگان دو برادر راهي تبريز شدند. شاهشجاع امير اختيارالدين حسن، از معتبران دربار خود را با تحف بسيار روانه كرد. او درخواست حاکم مظفری را چنین بیان کرد که شاهشجاع در سلطانيه اقامت كند تا سدي در برابر آذربايجان و ديگر ولايات باشد و اگر جنگ و شورشي باشد، آن را دفع كند و احوالات سلطاناويس به خطر نيفتد. (عبدالرزاق سمرقندي، 1353: 1/406) در واقع هدف وی جلوگيري از اتحاد برادرش شاهمحمود با سلطاناويس بود.


در همین هنگام شاهمحمود وزير خود تاجالدين مشيزي را با هدفي مشابه بهسوي سلطاناويس فرستاد. (حافظ ابرو، 1380: 1/ 432) خواجه تاجالدين سعی کرد در این رقابت با تطمیع امرا و وزراي دربار جلاير پیروز شود. (عبدالرزاق سمرقندي، 1353: 1/ 408) خواجه تاجالدين در حضور سلطاناويس اعلام کرد كه اگر پادشاه دامادي همكفو خود ميخواهد، دخترش را به شاهشجاع بدهد و اگر لشكر و مملكت و غلامي ميطلبد، او را به شاهمحمود بدهد. (نطنزي، 1383: 170-156، حافظ ابرو، 1380: 1/ 433)


سلطاناويس سرانجام مصلحت ديد دختر خود را به شاهمحمود بدهد؛ زيرا از قدرت شاهشجاع ميترسيد. در ضمن اصفهان را كه مقر شاهمحمود بود به آذربايجان نزديكتر ميديد. (ميرخواند، 1375: 5/754) سپس به پيشنهاد خواجه تاجالدين، امير اختيارالدينحسن ـ نماينده شاهشجاع ـ را احضار كرد و از این که شاهشجاع در مکاتباتش با وی تواضعي به خرج نداده است گلایه کرد و گفت من دختر به برادر مشتاق نميدهم، به بنده و چاكر ميدهم. (سمرقندي، 1353: 1/ 409) دختر سلطاناويس به نامزدي شاهمحمود درآمد و با تجملي تمام روانه اصفهان شد. (حافظ ابرو، 1380: 1/ 435) پس از این واقعه شاهشجاع موضع بيطرفي در پيش گرفت. (wing,2007:205) اين رويدادها تا سال 775ق. رخ داده بود، اما بهزودي با مرگ سلطاناويس و شاهمحمود، اوضاع به نفع شاهشجاع و به زيان جلايريان و مظفريانِ شاهمحمودي دگرگون شد.

مرگ شاهمحمود و سلطاناويس و لشکرکشي شاهشجاع به تبريز

اهميت تبريز به عنوان پايتخت ايلخانان، باعث شد تا پس از مرگ سلطان ابوسعيد ايلخاني در سال736ق. حكومتهاي آلجلاير، آلمظفر و آلچوپان براي تثبيت موجوديت و مشروعيت خود، درصدد تصرف آنجا برآيند. آل مظفر طی دو نوبت، یکی در زمان امیر مبارزالدین و دیگری در زمان شاهشجاع، تبریز را به طور جدی مورد تهدید قرار داد که هیچ یک از آنها قرین موفقیت نبود.

پس از مرگ سلطاناويس، شاهشجاع خود را براي به راه انداختن يك لشکرکشي به منظور تصرف آذربايجان آزاد ديد. (اقبال، 1365: 432/ wing,2007:205) شاهمحمود نيز از اصفهان لشكركشي به سمت تبريز را سامان داد؛ چرا كه اميدوار بود بعد از مرگ سلطاناويس با ضعفي كه بر خاندان جلايري حاكم شده است، امتيازي بگيرد (Wing,2007:248) بهويژه که وي داماد خاندان جلايري نيز بود. بهانه شاهمحمود رفتن به عزاي پدر زنش سلطاناويس بود. او با اين هدف، لشكري گرد آورد و به قولي با هوس سلطنت بر تبريز، متوجه آنجا شد. (حافظ ابرو، 1317: 198) با اين حال، اجل مهلت اين کار را به او نداد و در پي بيماري، مجبور به بازگشت شد. چند روز بعد هم در اصفهان درگذشت. شاهشجاع با اطلاع از درگذشت دو رقيب، به فكر تسخير اصفهان و تبريز افتاد. (همانجا) محمود کتبي بدون هيچگونه اشارهاي به فعال شدن شاهمحمود پس از مرگ سلطاناويس جلاير، مرگ اين دو را تقريباً همزمان گزارش کرده است. (کتبي، 1335: 2ـ91) با اين حال، دولتشاه سمرقندي مناظرههايي را از سلطاناويس و شاهشجاع آورده است كه نشان ميدهد شاهمحمود پيش از سلطاناويس درگذشته بود. (دولتشاه سمرقندي 1337: 334) 


با وجود اين، پس از مرگ سلطاناويس و شاهمحمود، شاهشجاع در سال 776ق. مصمم شد که به سوي عراق عجم و آذربايجان حرکت کند. پيش از رفتن به تبريز نامههايي بين او و سلطانحسين که جاي سلطاناويس را گرفته بود، مبادله شد. متن كامل اين نامهها در فرائد غياثي آمده است. در اين نامهها ابتدا سلطانحسين جلايري مينويسد: «مقصود آنكه تا كي ديو را در لباس ملك آئين دادن و ماه چاه مُقَنّع را در معرض بدر فلك آراستن» و از او ميخواهد كه: «درِ خزانه حكمت به كليد انصاف بگشايد و نقد خزانه را به محك صراف عقل زند» تا از رذايلي كه به آن آلوده شده، پاك شود و در ادامه هم تهديد ميكند كه اگر راه خلاف رود، نتيجه آن در اين دنيا حكم و ياسا و در آن دنيا مؤاخذه و عقاب ابدي است. (يوسف اهل، 1356: 1/40-39) 


شاهشجاع نیز در پاسخ، با تحقير وي افزود که «ديو را در لباس ملك آئين دادن و ماه چاه مُقَنّع را در معرض بدر فلك آراستن بهتر كه مِقنَع دخترانه بر فرق شاهانه انداختن». (همانجا) به نظر میرسد عشرتطلبي و ناکارآمدي سلطانحسين موجب شد تا اهل تبريز شاهشجاع را به تسخير آنجا تشويق کنند. (زرينکوب، 1375: 2/260)

در نبردي که در پي این مجادلات ميان سپاه شاهشجاع و سلطانحسين درگرفت پيروزي از آنِ شاهشجاع بود. وی با استقرار در تبريز، نمايندگان خود را به نواحي اطراف همچون قراباغ و نخجوان فرستاد. (کتبي، 1335: 93-92) از معاريفي که به حضور او رسيدند يکي هم حافظ يوسفشاه ـ موسيقيدان و آوازخوان معروف دربار سلطاناويس ـ بود. (ميرخواند، 1375: 4/756) همچنين سلمان ساوجي ـ شاعر دربار جلايري ـ به ملازمت شاهشجاع درآمد و قصايدي را در مدح او سرود:


زهي دولت کز اقبال هماي چتر سلطاني


همايون فال شد بومي که بودش سر به ويراني


 (سلمان ساوجي، 1369: 610) 


با اين حال، شاهشجاع نتوانست يکي دو ماه بيشتر در تبريز بماند و در پي حمله دو تن از امراي محلي که کتبي آنها را «صحرانشين» ميخواند، و از گزارشهاي بعدي برميآيد که هوادار سلطانحسين بودند، سپاه مظفري از هم پاشيد و امير اصفهانشاه از امراي آن به اسارت درآمد. شاهشجاع با شنيدن اخبار اين وضع، بهرغم برف و زمستان و درد پا، تصميم به ترک تبريز گرفت. 

بازگشت شاهشجاع به شيراز و مصالحه اجباري با سلطانحسين جلاير

بازگشت شاهشجاع (777ق.) جز احساس خطر او از ناحيه آلجلاير، دلايل ديگري نيز داشت. مهمترين آنها شورش شاهيحيي در يزد بود. (حافظ ابرو، 1380: 1/ 509/ زرينکوب 1375: 2/260) ظاهراً علت ديگري هم بود و آن توطئه و نقشه سرداراني بود که بيشتر تمايل به حضور سلطانحسين بيتجربه در تبريز داشتند تا شاهشجاع کارآزموده            (wing, 2007:249) که شايد برداشتي از شورش امراي جلايري باشد که پيشتر بدان اشاره شد.


سلطانحسين با شنيدن خبر بازگشت شاهشجاع به شيراز، نامهاي به او نوشت و تقاضاي صلح و آشتي کرد. همچنين پيشنهاد کرد امرايي را که در بند يکديگر دارند، آزاد کنند. پس از آن، شاهشجاع دختر سلطاناويس را براي پسر خود سلطان زينالعابدين به همسري گرفت و اصفهان را به او بخشيد. (کتبي، 1335: 94/ ميرخواند، 1375: 4/ 756) 


ادامه مشكلات داخلي دو حکومت و دخالت متقابل آنها در امور يکديگر


شاهشجاع در سال 780ق. شاهمنصور را براي فرونشاندن شورش شاهيحيي به يزد فرستاد، اما با برادر جنگ نکرد و پس از چندي توقف در حدود يزد، به توصيه برادر براي گرفتن کمک از اميرولي (طغاتيموري) ـ حاکم مازندران ـ جهت رويارويي مشترک با شاهشجاع راهي آنجا شد. (کتبي، 1335: 95) او کمي بعد و پس از مدتي سرگرداني در مازندران، پيش عادلآقا ـ شحنه پيشين جلايريان در بغداد و حاکم بلامنازع اين زمان در سلطانيه ـ رفت. اما باز هم از اين حرکت نتيجهاي نگرفت؛ چرا که عادلآقا يا به نوشته کتبي «سارق عادل» به دليل اخلاص ورزيدن با شاهشجاع او را حبس کرد. (همانجا) 

اخلاص ورزيدن عادلآقا به شاهشجاع ظاهراً به لشکرکشي شاهشجاع به غرب ايران در سال 781ق. مربوط ميشد. توضيح آنکه پس از مرگ سلطاناويس، در حالي که بر سر جانشيني او ميان دو پسرش يعني سلطان حسين و سلطان احمد رقابت وجود داشت، عادلآقا به قول کتبي در سلطانيه «بنياد تسلطي نهاده و به تسلط و تجبر بدان ديار غالب شد». (کتبي، 1335: 96) شاهشجاع نيز که چشم به آذربايجان و عراق عرب داشت، درصدد گوشمالي دادن او برآمد. او توانست بهزحمت بر عادلآقا غلبه کرده، او را به اطاعت از خويش وادارد. شاهشجاع سپس به شيراز بازگشت؛ اما با توجه به آشفتگي در خاندان و حاکميت آلجلاير، همچنان در قلمرو آنها طمع ميکرد. به همين جهت در همان سال (781ق.) پيرک علي بادک ـ از امراي اطراف همدان ـ را که به او پناه آورده بود، به شوشتر و از آنجا به بغداد فرستاد. پيرک علي در آنجا به نام شاهشجاع خطبه خواند. با اين همه، سلطه مظفريان بر بغداد دوامي نداشت و کمي بعد، سلطان احمد جلاير که برادر خود سلطانحسين را از ميان برداشته بود، به بغداد لشکر کشيد و با کشتن پيرعلي به اين تسلط پايان داد. (همان: 98)

در چنين شرايطي، عادلآقا شاهمنصور را زنداني کرد، اما او بهزودي از محبس گريخته، نزد سلطان احمد جلاير در بغداد رفت. (همانجا) او عادلآقا منصور را محترم داشت و همدان را به او بخشيد. (فصيحي خوافي، 1339: 3/113) 

از مجموع رويدادهاي يادشده چنين برميآيد که وضعيتي بيثبات در مناسبات دو حکومت پيش آمده بود و توازن قوا ميان آنها دائماً در تغيير بود. در چنين اوضاعی بود که سلطان احمد در تقابل با شاهشجاع، شاهمنصور را راهي شوشتر کرد. او پس از استقرار در شوشتر، شروع به تعرض به لرستان کرد که ميتوان آن را نوعي زورآزمايي با شاهشجاع دانست؛ چرا که اتابک لرستان دست به دامان شاهشجاع گرديد. (کتبي، 1335: 99) اگرچه اکنون توازن قوا به نفع جلايريان و سلطان احمد در جريان بود، اما اين وضع نيز بسيار کم دوام بود.


پس از قتل سلطانحسين بهدست سلطان احمد، برادر ديگر وي به نام سلطان بايزيد که مخالف او بود، به طرف سلطانيه گريخت (785ق.). عادلآقا در تقابل با سلطان احمد که در تبريز بر تخت نشسته بود، سلطان بايزيد را به پادشاهي برداشت. ظاهراً شاهشجاع مظفري هم از اين کار حمايت کرده بود. (زرينکوب، 1375: 2/260) سلطان احمد که از قرار معلوم توان رويارويي با مدعي تازه را در خود نميديد، شکايت عادلآقا را به شاهشجاع برد که نشان از تداوم نفوذ شاه مظفري در سلطانيه دارد. شاهشجاع براي رسيدگي به اختلافات دو برادر، راهي سلطانيه شد. ميان دو سلطان جلايري صلح برقرار شد؛ آذربايجان و بغداد سهم سلطان احمد و سلطانيه و عراق عجم (جبال) از آنِ بايزيد شد. شاهشجاع در بازگشت، عادلآقا را با خود برد. (کتبي، 1335: 100-99) معناي ضمني اين توافق را ميتوان وابستگي بايزيد به شاهشجاع دانست. به خصوص که کمي بعد (786ق.) با دست کشيدن عادلآقا و شاهشجاع از حمايت بايزيد، سلطان احمد به سلطانيه تاخت و بايزيد را گرفته، به تبريز برد. امراي شاهشجاع نيز به شيراز بازگشتند. (نطنزي، 1383: 158) اين رويدادها همزمان با ورود تيمور به منطقه و مرگ شاهشجاع بود. با شروع فتوحات تيمور، رقابت دو حکومت آلجلاير و آلمظفر جاي خود را به تلاش هر يک از آنها براي حفظ خود در برابر فاتح جديد داد که سرانجام به انهدام قدرت هر دوي آنها انجاميد. بدين ترتيب مناسبات آنها با يکديگر نيز از موضوعيت افتاد.

نتيجه

دوره ميان سقوط حکومت ايلخاني تا تسلط تيمور بر ايران از جهت موضوع روابط خارجي، عصري متفاوت با دوران قبل و بعد از آن بود. در پي تجزيه سياسي که با سقوط حکومت ايلخاني پيش آمد، رقابت و درگيري ميان حکومتهاي محلي جاي مناسبات بينالمللي ايران با ديگر سرزمينها و حکومتها را گرفت. آلمظفر و آلجلاير دو حکومت محلي مهم اين عصر بودند که مناسبات ميان آنها نمونهاي گويا از وضعيت روابط بین نظامهاي سياسي ايران در اين عهد است. مناسباتي که عمدتاً متأثر از وضعيت داخلي هر يک از آنها و تلاش ايشان براي در اختيار گرفتن بخشهاي بيشتري از قلمرو پيشين ايلخاني بود. در پی توازن نسبي قوا ميان اين دو حکومت، در طول حدود نيم قرن رقابت و کشمکش، هيچکدام از آنها نتوانستند بر ديگري غلبه قطعي پيدا کنند. همچنين با توجه به تحولات داخلي هر يک از اين دو حکومت، وضعيت مناسبات و توازن قوا ميان آنها دائماً در حال تغيير بود. ميتوان مدعي شد که در مجموع،آلمظفر مجال بيشتري براي دخالت در امور حکومت آلجلاير و تسلط کوتاهمدت بر بخشهايي از قلمرو آنها پيدا کردند که تعداد بيشتر لشکرکشيهاي آنها به سمت غرب ايران يعني مقر حکومت جلايريان، گوياي اين مسأله است. در مقابل، آلجلاير بيشتر به سياست دخالت غيرمستقيم در امور حکومت رقيب روي آوردند. اين وضعيت از يکسو موجب جلوگيري از تشکيل حکومت متمرکز در ايران شد و از سوي ديگر، آنها را در برابر تهاجمات خارج از ايران و در رأس آنها حمله تيمور تضعيف کرد. 
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