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تأملی بر مناسبات ایلخانان و ممالیک در قرن هشتم هجری
چکیده

سیدابوالفضل رضوی

1

در سراســر دوران ایلخانــان ،چگونگــی ارتبــاط بــا ممالیــک مســألهای جــدی بــود.
اهمیــت راهبــردی قلمــرو ممالیــک و نقــش ویــژهای کــه دریــای مدیترانــه بــه ایــن
مناطــق بخشــیده بــود؛ مغولهــا را از ابتــدای آمــدن هوال کــو بــه ایــن مناطــق
کشــانید؛ آنــان جزیــره و بخشــی از شــام را بــه ســرعت متصــرف شــدند .برتــری
ممالیــک در عیــن جالــوت موجــب شــد کــه ایلخانــان راهبــرد نظامــی و اقتصــاد
غارتــی را در مقابلــه بــا ممالیــک در پیــش گیرنــد؛ راهبــرد نظامــی آنهــا چنــدان
قریــن موفقیــت نبــود .بنابرایــن ،ایلخانــان جانشــین غــازان بــا واقعگرایــی و
بهرهگیــری از آمادگــی رقیــب ســعی بــر آن نمودنــد کــه راهبــرد سیاســی و فرهنگــی
را جایگزیــن راهبــرد نظامــی کننــد و بــه جــای تقابــل ،تعامــل بــا ممالیــک را در
دســتور کار قــرار دهنــد.
نوشــتار حاضــر ،ضمــن بررســی دو دســته عوامــل بازدارنده و هموار کننده مناســبات
مســالمتآمیز دو دولــت در ایــن عهــد ،زمینههــا و چگونگــی ایــن دگرگونــی
تاکتیکــی را مــورد کنــکاش قــرار میدهــد .حاصــل تحقیــق حاکــی از ایــن اســت کــه
در پرتــو شــرایط ســاختاری کــه هــر دو حکومــت ایلخانــان و ممالیــک بــا آن مواجــه
بودنــد میــان دو دشــمن دیریــن ،پیمــان صلــح منعقــد شــد و دو حکومــت مســلمان
بــه همگرایــی رســیدند.
واژگان کلیدی

ایلخانان ،ممالیک ،مناسبات خارجی ،راهبرد نظامی ،راهبرد سیاسی.
مقدمه

چگونگــی و ماهیــت مناســبات ایلخانــان و مملــوکان ،از جملــه مباحــث مهــم در سیاســت
خارجــی دوران فرمانروایــی ایلخانــان قلمــداد میشــود کــه میتــوان بــا عنــوان «مســأله
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مملــوکان در سیاســت خارجــی عهــد ایلخانــان» از آن یــاد نمــود .مســأله ممالیــک کــه در سراســر
دوران نامســلمانی حاکمیــت ایلخــان و بخشــی از دوران مســلمانی آنهــا ماهیــت پررنــگ
نظامــی داشــت ،در پرتــو شــرایط حاکــم بــر ایــن مناســبات بــا برتــری ممالیــک همــراه بــود.
مغولهــا در جهــت برخــورداری از منافــع سیاســی و اقتصــادی شــام و بهرهگیــری از موقعیــت
راهبــردی منطقــه ،ســعی در فتــح یــا نفــوذ در شــام داشــتند و تصــرف شــام و مصــر جزیــی از
مأموریــت هوال کــو بــود .بــا ایــن حــال ،در تقابــل بــا قــدرت نوظهــور مملــوکان موفقیــت چندانــی
نداشــتند و از پــی شکســت در «عیــن جالــوت» در رمضــان  658قمــری ،هجومهــای چندگانــه
ایشــان علیــه ممالیــک دســتآورد مانــدگاری بــا خــود نداشــت .اگرچــه در عصــر نامســلمانی
ایلخانــان مجموعــه تالشهــای ممالیــک در مواجهــه بــا مغــول ،سیاســت دفــاع از اســام
و تقابــل کفــر و ایمــان جلــوه میکــرد امــا نــوع مناســبات غــازان ،ســلطان مقتــدر و مســلمان
ایلخانــی بــا مملــوکان ،نشــان داد کــه مــورد اختــاف نــه نامســلمانی مغولهــا ،بلکــه تنــازع
قــدرت و منافــع سیاســی و اقتصــادی مترتــب بــر آن اســت .ایــن مهــم در عهــد ایلخانــان پــس
از غــازان نیــز اســتمرار داشــت امــا بــر خــاف رویــه ســابق کــه تقابــل بــا ممالیــک ،ماهیــت نظامــی
صــرف داشــت؛ رویــه مســالمت و بهرهگیــری از دیپلماســی و جهتگیــری فرهنگــی در دســتور
کار ایلخانــان قــرار گرفــت .در همیــن جهــت ،بــه جــز یــک مــورد ،لشکرکشــی ناتمــام و نافرجــام
ایلخانــان بــه شــام ،گزارشــی دربــاره مواجهــه نظامــی ایلخانــان و ممالیــک بــه دســت نمیآیــد  و
بــه عکــس گزارشهــای منابــع از تالشهــای دولتمــردان دو خطــه و بــه ویــژه دولتمــردان
مســلمان قلمــرو ایلخانــان در جهــت تســاهل و تعامــل حکایــت دارنــد .از آنجــا کــه پیروزیهــای
نظامــی ممالیــک و ســنخ مناســبات آنهــا بــا فرمانروایــان دشــت قبچــاق کــه بــا ایــن دولــت
متحــد بودنــد ،دســتگاه حاکمــه ایلخانــی را در موضــع انفعــال قــرار داده بــود ،میتــوان تــاش
دولتمــردان ایرانــی بــرای داشــتن مناســبات مســالمتآمیز بــا ممالیــک و صلــح و ثباتــی کــه در
پــی آن حاصــل شــد را سیاســتی راهبــردی قلمــداد نمــود کــه هــم موضــع ایشــان را در مواجهــه بــا
اشــرافیت نظامــی مغــول تقویــت میکــرد و هــم زمینــه را بــرای برخــورداری از منابــع اقتصــادی
و فرهنگــی قلمــرو ممالیــک همــوار مینمــود .رجــال ایرانــی کــه بــا ایفــای ســهم مؤثــر در اســام
پذیــری ایلخانــان بهگون ـهای موقعیــت خــود را بهبــود بخشــیده بودنــد ،ایــن بــار نیــز نقــش بــه
ســزایی در ماهیــت رابطــه بــا ممالیــک بــه عنــوان یکــی از جدیتریــن مســائل سیاســت خارجــی
ایلخانــان ایفــا کردنــد .در ایــن عرصــه کــه البتــه بخشــی از اشــرافیت نظامــی مغــول نیــز دخیــل
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بــود ،کارگــزاران ایرانــی بــا بهرهگیــری از زمینههایــی کــه مســلمانی ایلخانــان در قلمــرو غربــی
آســیا فراهــم کــرده بــود ،گام در مســیر صلحطلبــی نهادنــد .در ایــن جهــت هرچــه کــه از دهــه
اول ســلطنت محمــد الجایتــو ( 716-703هـــ .ق )1316-1303/فاصلــه میگیریــم راهبــرد
سیاســی و فرهنگــی در جهــت فائــق آمــدن بــر «مســأله ممالیــک» کارآمدتــر از راهبــرد نظامــی
نشــان میدهــد .ایــن تغییــر راهبــرد کــه تحــت تأثیــر شــرایط حاکــم بــر ســاختار قــدرت ایلخانــان
و البتــه ممالیــک ،از ســالهای آخــر ســلطنت الجایتــو بــه طــور جــدی در دســتور کار قــرار گرفــت
در کمتــر از نیــم دهــه پــس از مــرگ وی بــه بــار نشســت و در ســال  1321میــادی بــه معاهــده
صلحــی انجامیــد کــه مناســبات ایلخانــان و ممالیــک را بهبــود بخشــید و در پرتــو آن مشــروعیت
(رســمیت) حکومــت ایلخانــان را نــزد ممالیــک و فراتــر دنیــای اســامی در پــی آورد .چگونگــی و
چرایــی دگرگونــی راهبــردی مذکــور بــه عنــوان مســأله ای کــه نوشــتار حاضــر ســعی در تبییــن آن
در پرتــو شــرایط ســاختاری حاکــم بــر نظــام حکومتــی ایلخانــان و ممالیــک دارد ،در دو مبحــث
جدا گانــه« :رویکــرد مســالمتآمیز و عبــور از کشــمکش» و «تــاش بــرای رســیدن بــه صلــح»
بررســی میشــود و ســعی بــر آن دارد کــه فرضیــه زیــر را تبییــن و تفســیر نماییــد.
 ناکارآمــدی رویکــرد نظامــی ایلخانــان و اســام پذیــری ایشــان موجــب شــد کــه دســتگاهایلخانــی بــا واقعگرایــی ،رویکــرد سیاســی و فرهنگــی را در برابــر ممالیــک در دســتور کار قــرار دهــد
و بــا بهرهگیــری از تجــارب دولتمــردان مســلمان موجبــات مناســبات مســالمتآمیز ،برقــراری
صلــح و ثبــات و همگرایــی حکومتهــای اســامی را فراهــم آورد.
در ایــن جهــت ،پــس از مــروری بــر مناســبات ایلخانــان و ممالیــک در عهــد الجایتــو و
ابوســعید ،در ذیــل مطالــب مبحــث «رویکــرد مســالمتآمیز و عبــور از کشــمکش» ،نخســت بــه
عوامــل بازدارنــده مناســبات مســالمتآمیز دو دولــت پرداختــه میشــود و ســپس زمینههــای
مســالمتآمیز مناســبات مذکــور بررســی خواهــد شــد .در ادامــه نیــز مناســبات صلحآمیــزی کــه در
پرتــو ایــن زمینههــای مســالمتآمیز محقــق شــد موردنظــر قــرار میگیــرد.
پیشینه و ضرورت تحقیق

دربــاره مناســبات ایلخانــان و مملــوکان پژوهــش مســتقلی بــه زبــان فارســی انجــام نشــده
اســت .تنهــا در جــوف مطالعــات مربــوط بــه تاریــخ مغــول مطالــب اندکــی بــا رویکــرد توصیفــی
صــرف دربــاره ایــن مناســبات آمــده اســت .تنهــا اثــر ترجمـهای موجــود تاریــخ مملــوکان را بررســی
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میکنــد و اشــارههای اندکــی بــه چگونگــی مناســبات آنهــا بــا ایلخانــان دارد( .شــبارو:1380 ،
« )88-76نقــد و بررســی گرایــش ایلخانــان بــه اســام و تشــیع»(بارانی )74-31 :1381 ،و
«نقــش شــیعیان امامــی اثناعشــری در اســام پذیــری ایلخانــان» (رضــوی 1387 ،هــ )21-2 :بــا
در نظــر داشــتن تأثیــر اســام پذیــری ایلخانــان و از جملــه گرایــش شــیعی غــازان و تشــیع الجایتــو،
اشــارههایی بــه چگونگــی مناســبات ایلخانــان و مملــوکان دارنــد امــا بــه طــور تخصصــی بــه
ماهیــت مناســبات دولتیــن در دوران ســلطنت الجایتــو و ابوســعید نپرداختهانــد .مقالــه «مســأله
مملــوکان در سیاســت خارجــی عهــد غــازان» ،را میتــوان تنهــا پژوهــش مشــخص در ایــن
عرصــه دانســت کــه بخشــی از زمینههــای مناســبات مذکــور را بررســی کــرده اســت( .رضــوی
و دیگــران )10-83 :1391 ،نوشــتار حاضــر بــا در نظــر داشــتن اهمیــت معاصریــت فهــم تاریــخ و
ضــرورت کارآمــدی پژوهشهــای تاریخــی ،مناســبات دو دولــت ایلخانــان و ممالیــک را بررســی
میکنــد و بــا بهرهگیــری بیشتــر از منابــع تاریــخ نگارانــه بــه زبــان عربــی ،تبییــن و تفســیر توأمــان
مســأله پژوهــش را در نظــر دارد .عبــور از جنــگ و گــذر از برخــورد ســلبی فرمانروایــان ایلخانــی و
مملوکــی و تــاش آنهــا بــرای همگرایــی در جهــان اســام ،تجربــه مناســبی اســت کــه فهــم مؤثــر
آن میتوانــد در رونــد مطلوبتــر مناســبات کشــورهای اســامی در شــرایط کنونــی کمــک کنــد و
البتــه الگــوی قابــل اقتباســی را در مطالعــات تاریخپژوهشــی فراهــم آورد.
مناسبات ایلخانان و ممالیک در قرن هشتم

ســلطان محمــد خدابنــده در ابتــدای ســلطنت رســوالن مصــری  -امیرحســام الدیــن ْأز َد ُمــر
ُ
مجیــری و قاضــی عمادالدیــن علــی بــن عبدالعزیــز بــن ّ
الســکری  -کــه در زمــان غــازان بــه ســال
 702قمــری 1302/میــادی حبــس شــده بودنــد را آزاد کــرد و آنگاه در اواخــر جمــادی االخــر 704
قمــری 1304/میــادی در همــان حالــی کــه رســول دشــت قبچــاق -امیــر نوحــدای  -جهــت
صلــح بــه ایــران آمــده بــود ،آنهــا را بــه همراهــی رســوالن خویــش «ســید افتخارالدیــن ســخاوی،
قاضــی شــریفالدین ،امیــر حســام الدیــن» و شــخصی «زیــرک» نــام را روانــه دربــار مملــوکان کــرد.
آنهــا مأموریــت داشــتند جلــوس او بــه ســلطنت و تقاضــای آزادی امیرایرنجیــن کــه از زمــان
غــازان در دســت مملــوکان اســیر بــود را بــه ســلطان مملــوک اعــام نماینــد و از همــه مهمتــر عالقــه
او بــه صلــح و امنیــت و پایــان گرفتــن تخاصمــات و امــن و امــان بــودن راههــا جهــت تجــارت
و دیگــر امــور را بــه آ گاهــی ســلطان مملــوک برســانند( .کاشــانی42 :1348 ،؛ وصــاف:1338 ،
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 )472رســوالن الجایتــو در چهاردهــم شــعبان بــه دمشــق و در اول رمضــان بــه قاهــره رســیدند
و هدایــا و نامــه ایلخــان را بــه ســلطان مملــوک دادنــد .در ایــن نامــه ،الجایتــو ،ســلطان مملــوک
را بــرادر خطــاب کــرده و صلــح و آرامــش در روابــط را خواســته بــود و در آخــر کالمــش آوده بــود:
َْ
َ َ َْ
ََ َ َ
اهّلل م ْنــه»] .مائــده[95 :ملــک ناصــر رســوالن ایلخــان را
«عفــااهّلل ع ّمــا َســلف و َمـ ْـن عــاد فینت ِقـ ُـم ِ
گرامــی داشــت و جــواب نامــه را بــه اتفــاق رســوالن خویــش «عالءالدیــن علــی بــن ســیف الدیــن
ََ
َبلبــان قل ْن ُجــی و صــدر ســلیمان مالکــی ُم َرتقــی» روانــه قلمــرو ایلخانــان نمــود( .مقریــزی:1355 ،
ج  ،2ق  )6 :1بدینترتیــب بیــن دو رقیــب دیرینــه بــدون هیــچ پیمــان رســمی ،صلــح برقــرار
گردیــد .ایــن صلــح موقــت از جهــت صلــح فراگیــری کــه در تمامــی قلمــرو مغــول بــه وجــود آمــده
بــود مهــم مینمــود .زیــرا در ابتــدای ســلطنت الجایتــو بیــن دولــت ایلخانــی و فرمــانروای دشــت
قبچــاق صلــح برقــرار گردیــد و فرمانروایــان اولوسهــای اوکتــای و جغتــای کــه در ســایه رابطــه
بــا قــاآن تیمــور بــه صلــح رســیده بونــد ،رســوالنی بــه ایــران اعــزام کــرده ،بــا الجایتــو مصالحــه
نمودنــد( .کاشــانی42-32 :1348 ،؛ وصــاف)472 :1338 ،
البتــه صلــح یــا مناســبات مســالمتآمیز ایلخانــان و ممالیــک در ایــن زمــان بــه معنــای عــدم
فعالیــت علیــه یکدیگــر نبــود؛ زیــرا از همــان آغــاز ســلطنت ،الجایتــو را ســرگرم برقــراری ارتبــاط
بــا دولتهــای مســیحی و مملــوکان را مشــغول فعالیتهــای تعرضجویانــه در بــاد روم و ارمــن
ً
و احیانــا برخــورد بــا مغولهــا میبینیــم( .بویــل)374 :1371 ،؛ مقریــزی ،1355 ،ج  ،2ق :1
 )16 ،5ماهیــت مناســبات دو حکومــت در عهــد ســلطنت الجایتــو از مســائل چنــدی تأثیرپذیــر
ً
بــود کــه بعضــا ماهیــت ســلبی داشــتند ،امــا اغلــب موجبــات مناســبات مســالمتآمیز را فراهــم
آوردنــد.
ابوســعید هــم در همــان اوایــل ســلطنت رســوالنی بــه مصــر فرســتاد تــا هــم شــروع ســلطنت
خــود را بــه آ گاهــی ســلطان مملــوک برســاند و هــم اینکــه حســن نیــت و عالقــه خــود بــه برقــراری
صلــح را گــوشزد کنــد .ســلطان مملــوک هــم نمایندگانــی بــه ایــران فرســتاد و عالقه خویــش را به
حفــظ صلــح ابــراز نمــود( .ابن تغری ،1388 ،ج 211 :9؛ حســن االمین )389 :1414 ،مقریزی از
فرســتادن نامــه و هدایایــی بــه مصــر از طــرف رشــیدالدین فضـلاهلل در ســال  717قمــری1317/
میــادی یــاد میکنــد کــه توســط تاجــری بــه مصــر رســیده و رابــط آنهــا «مجدالدیــن ســالمی»
بــوده اســت .ایــن نامــه حاکــی از صلحطلبــی ابوســعید ،تاجالدیــن علیشــاه ،امیرچوپــان و ســایر
امــرای مغــول بــوده اســت( .مقریــزی ،1355 ،ج ،2ق  )175 :1در ایــن صــورت بایــد ایــن امــر
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قبــل از ارتبــاط رســمی مذکــور توســط ســلطان صــورت گرفتــه باشــد .منابــع ،وقایــع اخیــر را بــه
دقــت بیــان نکردهانــد و نوعــی ناهمگونــی بیــن آنهــا وجــود دارد .امــا بــه هــر ترتیــب کار صلــح
تــا اوایــل ســال  720قمــری 1320/میــادی بــه خوبــی پیــش رفــت .بدبینــی حاصــل از آمــدن
فدائیــان اســماعیلی بــه قلمــرو ایلخانــی نیــز کــه مشــکالتی را در طریــق صلحطلبــی دو دولــت بــه
وجــود آورد بــه همــت کارگــزاران ایرانــی مرتفــع شــد( .حســن االمیــن )392-391 :1414 ،در ایــن
زمــان ،صلحطلبــی دو حکومــت و سلســله تالشهــای دولتمــردان دو طــرف منجــر بــه معاهــده
صلحــی شــد کــه در نــوع خــود بــی نظیــر بــود و میتــوان آن را نمــود بــارز همگرایــی مســلمانان
در دوران پــس از ایلغــار مغــول تلقــی کــرد .در تــداوم ایــن مناســبات دوســتانه ،حتــی درخواســت
اوزبــک فرمــانروای دشــت قبچــاق -متحــد همیشــگی ممالیــک علیــه ایلخانان-کــه در پــی
تحقــق ادعاهــای قدیمــی خانــدان جوجــی در مقابــل ایلخانــان بــود ،بــه جایــی نرســید .از
آن پــس تــا آخــر عهــد ایلخانــان میــان دو حکومــت مناســبات دوســتانه برقــرار بــود و مســائلی
همچــون پناهندگــی تیمورتــاش حاکــم روم کــه در نتیجــه فعالیتهــای دیپلماتیــک بــه قتــل
رســید و یــا هجــوم گاه و ب ـیگاه ممالیــک بــه ارمنســتان کــه در بهتریــن حالــت ابوســعید ســعی
در وســاطت مصالحهآمیــز داشــت ،نتوانســت در ایــن مناســبات خللــی وارد کنــد .حتــی در یــک
مــورد در ســال  730قمــری 1329/میــادی ابوســعید از ملــک ناصــر خواســت شــاهزاده خانمــی
مغولــی را بــه عقــد خــود در بیــاورد کــه پذیــرش آن از ســوی ملــک ناصــر از روابــط مســتحکم دو
حکومــت حکایــت دارد( .مقریــزی ،1355 ،ج ،2ق  )320 :1در ایــن میــان تنهــا در زمینــه حــج و
تــاش بــرای نفــوذ معنــوی در ســرزمین حجــاز میــان دو دولــت رقابتهایــی وجــود داشــت کــه بــه
غیــر از تالشهــای الجایتــو در آخریــن ســال ســلطنت بــرای کســب نفــوذ سیاســی ،بیشتــر ایــن
تالشهــا کــه ماهیــت فرهنگــی و معنــوی داشــت چنــدان مســألهآفرین نبــود و بیشتــر ماهیــت
فرهنگــی و اقتصــادی داشــت( .رضــوی 1385 ،الــف)32-29 :
 .1رویکرد مسالمتآمیز و تالش برای عبور از خشونت

ســلطان محمــد خدابنــده در پانزدهــم ذی حجــه ،در پــی شــرایط آرامــی کــه اقتــدار و
صالحیــت شــخص غــازان آن را پدیــد آورده بــود ،بــه دور از هرگونــه ادعــای مخالفــی ،ســلطنت
خــود را آغــاز کــرد .دوره هشتســاله ســلطنت غــازان ،عهــد اقتــدار ایلخانــان مســلمان و بلکــه
سراســر عهــد ایلخانــی بــود و در پرتــو دگرگونیهــای عصــر وی ،حکومـ ِـت روب ـهزوال ایلخانــی،
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توانــی دوبــاره حاصــل کــرد .بــا ایــن حــال ،اقتــدار و تــوان مذکــور تــا حــد زیــادی بــه شــخصیت وی
متکــی بــود و بــه نظــر میرســد کــه بــه دنبــال مــرگ وی اقدامــات و اصالحــات گســترده عصــر وی
دنبــال نشــده و بازتــاب معینــی در منابــع تاریخــی نــدارد .بــا هــر جایگاهــی ،غــازان خــان در فائــق
آمــدن بــر مســأله مملــوکان بــه عنــوان مهمتریــن عرصــه سیاســت خارجــی ایلخانــان توفیقــی
نداشــت و اســام پذیــری وی و طیــف گســتردهای از مغولهــا ،بــه عنــوان مهمتریــن دگرگونــی
عهــد ایلخانــان در ایــن عرصــه چنــدان کارآمــد جلــوه نکــرد( .رضــوی و دیگــران)1391 ،
بنابرایــن ،مشــکالت سیاســت خارجــی عهــد غــازان در خطــه غربــی قلمــرو ایلخانــان بــه
دوره ســلطنت الجایتــو منتقــل شــد و ایــن همــه در حالــی بــود کــه محمــد الجایتــو اقتــدار
و ثبــات شــخصیتی غــازان را نداشــت و زمانــه وی بــا شــرایط زمانــی عهــد غــازان متفــاوت
بــود .از ایــن جهــت ،دوره ســیزده ســاله ســلطنت الحایتــو ( 716 – 704هـــ .ق1316-1303/
م) را از حیــث ماهیــت مناســبات ایلخانــان بــا ممالیــک را میتــوان بــا اصطــاح امروز یــن
«جنــگ ســرد» معرفــی کــرد .در ایــن دوره مناســبات ایلخانــان و ممالیــک میــان صلــح
و جنــگ در نوســان بــود و عملکــرد ایلخانــان بــه عنــوان مهاجمــان همیشــگی بــه خطــه
شــام بــا مــدارای بیشتــری همــراه بــود .منتهــا هماننــد قبــل ،زمینههــای برخــورد نظامــی
نیــز بــا قــوت خــود باقــی بــود و مــواردی از تقابــل مغولهــا و ممالیــک گــزارش شــده اســت.
(مقریــزی ،1355 ،ج ،2ق147 ،38 :1؛ ابــن خلــدون ،1368 ،ج623 :4؛ کاشــانی:1348 ،
81 ،79-78؛ ابوالفــدا ،1325 ،ج54 :4؛ ابنخلــدون ،1368 ،ج )623 :4در ایــن برهــه
(دوران ســلطنت الجایتــو و ابوســعید) ،در حالــی کــه تحــت تأثیــر شــرایط کلــی حا کــم بــر
گســتره امپراتــوری مغــول و صلــح و ثبــات نســبی کــه میــان حکومتهــای مغولــی مناطــق
مختلــف بــه وجــود آمــده بــود؛ نوعــی کشــمکش قــدرت در ســاختار حکومــت مملوکــی -بــه
عنــوان گسســتی همیشــگی در ســاختار سیاســی ممالیــک؛ ضعــف نســبی ایلخانــان پــس
از مــرگ غــازان؛ تــاش بــرای برقــراری مناســبات دوجانبــه بــا دنیــای غــرب و ایجــاد رعــب
در دل حریــف؛ تــاش دولتمــردان مســلمان در جهــت فائــق آمــدن بــر مســأله ممالیــک بــه
عنــوان برجســتهترین معضــل سیاســت خارجــی ایلخانــان؛ زمینــه را بــرای مــدارای بیشتــر
دســتگاههای ایلخانــی و مملوکــی فراهــم م ـیآورد ،نــوع مناســبات میــان دو حکومــت و بــه
ویــژه برخوردهــای قهــری آنهــا از ســه عامــل بازدارنــده .1 :جابهجایــی اشــرافیت نظامــی
ایلخانــان و مملــوکان و پناهندگــی ایشــان بــه قلمــرو رقیــب؛  .2تحــوالت مــرزی دو حکومــت،
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ً
بــه ویــژه مســأله ارمنســتان صغیــر و احیانــا روم؛  .3بهرهگیــری از فدائیــان اســماعیلی علیــه
یکدیگــر؛ تأثیرگــذار بــود کــه الزم اســت اندکــی بدانهــا پرداختــه شــود.
الف) زمینههای بازدارنده

در حالــی کــه از همــان آغــاز قدرتگیــری الجایتــو زمینههــای ایجابــی تعامــل ممالیــک و
ایلخانــان همــوار بــود ،ســابقه دشــمنی دیرپــای دو حکومــت و منفعتطلبــی طرفیــن بــه قــوت
خــود باقــی بــود و امــکان برقــراری صلــح زمینههــای کمتــری داشــت .ایــن وضعیــت کــه در
ً
مقایســه بــا قبــل ماهیــت کامــا مســالمتآمیز داشــت تحــت تأثیــر ســه عامــل زیــر وجــه ســلبی
بیشتــری داشــت.
 .1جابهجایی اشرافیت نظامی دو قلمرو

نظــر بــه ماهیــت نظامیتــر حکومتهــای ایلخانــی و مملوکــی ،طبیعــی بــود کــه اشــرافیت
نظامــی جایــگاه تعیینکننــدهای در ســاختار سیاســی هــر دو دســتگاه حکومتــی داشــته باشــند.
ایــن دو حکومــت کــه بخشــی از ســاختار سیاســی خــود را مرهــون ســنن ایلــی و پیشــینه قومــی –
قبیل ـهای خــود بودنــد؛ در پرتــو ضرورتهــای نظامــی و معیشــتی؛ جابهجایــی رعایــا و وصــل و
فصــل لشــکریان را امــری طبیعــی میپنداشــتند و از ایــن ظرفیــت برخــوردار بودنــد کــه ســپاهیان
ـوب خصــم و رقیــب و یــا اعضــای داوطلــب آنهــا را در اردوگاه خــود بپذیرنــد و آنهــا را بــه
مغلـ ِ
جزیــی از پیکــره سیاســی – نظامــی قــدرت خــود تبدیــل کننــد .ایــن مســأله بــه ویــژه دربــاره
ســران نظامــی و بــزرگان قبیلـهای بــا اشــتیاق بیشتــری موردپذیــرش بــود و بــا دادن امتیــازات
و امکانــات الزم بــه ایــن ســران نظامــی ســعی در هضــم و جــذب ایشــان مینمودنــد .زیــرا از
ایــن طریــق هــم بــر قــدرت نظامــی خــود میافزودنــد و هــم از آنهــا علیــه دشــمن اســتفاده
مینمودنــد .بنابرایــن میتــوان گفــت ،هــر دو حکومــت ممالیــک و ایلخانــان ســاختار سیاســی
منعطفــی داشــتند و از نوعــی نظــم قــراردادی برخــوردار بودنــد کــه در جــای خــود میتوانســت
پیامدهــای مثبــت یــا منفــی داشــته باشــد .در مــورد مغولهــا از زمــان قدرتگیــری چنگیــز و
در مــورد ممالیــک از همــان آغــاز تکویــن قــدرت آنهــا مصادیــق ایــن موضــوع فــراوان و خــارج
از موضــوع ایــن نوشــتار اســت .بــه پیــروی از ایــن ســنت در سراســر عهــد ایلخانــان ،جابجایــی
شــخصیتها و ســران نظامــی بــه صــورت فــردی و یــا همــراه بــا قبایــل و عشــایر مســألهای مهــم
و تعیینکننــده بــود و یکــی از عوامــل تشــدید تقابــل طرفیــن بــه حســاب میآمــد .ایــن مســأله
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کــه از زمــان هوال کــو خــود را نشــان داد و بخشــی از ســپاهیان او کــه از اولــوس جوجــی بــه وی
پیوســته بودنــد  -در جهــت اختــاف دو قلمــرو ایلخانــی و دشــت قبچــاق و تعامــل دشــت قبچاق
و مصــر -را مجبــور کــرد تــا بــه قلمــرو ممالیــک متــواری شــوند در عهــد جانشــینان وی نیــز ادامــه
پیــدا کــرد .بــه خصــوص در عهــد غــازان ایــن جابهجایــی نیروهــای نظامــی بــه عاملــی بحــرانزا
تبدیــل شــد و بــا وجــود مســلمانی ایلخانــان در مناســبات خصمانــه آنهــا ســهم مؤثــری داشــت.
(مقریــزی ،1355 ،ج ،1ق 878-876 ،812 ،871 :2؛ ابنکثیــر ،1350،ج ،363 :13ج:14
3؛ ابنتغــری ،1388 ،ج120-117 ،98-96 ،60 :8؛ ابنخلــدون ،1368 ،ج،607-603 :4
612 ،609؛ ابوالفدا ،1325 ،ج37 :4؛ رشیدالدین فضلاهلل ،1362 ،ج939 ،937 :2؛ سومر،
 ،1369ج )47 :1در دوره ســلطنت الجایتــو نیــز ایــن رویــه ادامــه داشــت و بــا وجــود شــخصیت
آرام و شــرایط کلــی حاکــم بــر ایــن عصــر کــه موجبــات مناســبات آرام دو قلمــرو را در پــی داشــت،
پناهندگــی برخــی از ســران نظامــی در برهــم زدن ایــن آرامــش ســهم بــه ســزایی ایفــا کــرد .در
ســال  704قمــری گروهــی از مغولهــا در حــدود صــد ســوار بــا خانــواده و اطرافیانشــان بــه شــام
پنــاه بردنــد کــه در میــان آنهــا ،تنــی چنــد از بــزرگان عهــد غــازان بودنــد .آنهــا بــه دمشــق و
در نهایــت بــه قاهــره رفتنــد و ملــک ناصــر قــاوون اقطاعــات و مناصبــی بــه آنهــا عطــا کــرد و
ایشــان را میــان امــرای مملــوک تقســیم نمــود .ایــن پناهندگــی کــه مقــارن بــا رفتوآمــد رســوالن
تبریــز و قاهــره در اوایــل ســلطنت الجایتــو از جهــت اعــان پیــام مســالمت دو حکومــت بــود و بــه
نظــر میرســد در نتیجــه مشــکالت درونــی دســتگاه حاکمــه ایلخانــی و تسویهحســابهای آغــاز
قــدرت گیــری ســلطان بــوده اســت ،چنــدان مشــکلی بــا خــود نداشــت و بــه غیــر از برخــوردی
جزیــی میــان ســپاهیان ایلخانــی و ســپاهیان نایــب حلــب ،کــه البتــه ارتباطــش بــا ایــن موضــوع
نیــز مشــخص نیســت ،مطلــب دیگــری در منابــع گــزارش نشــده اســت( .مقریــزی ،1355 ،ج،1
ق :2ص  )16 ،5از ایــن حیــث ،آنچــه کــه شــدت بیشتــری داشــت و مناســبات آرام ایــن عهــد
را دچــار گسســت کــرد در ربیـعاالول ســال  712قمــری رخ داد .در ایــن زمــان رســوالنی از جانــب
برخــی از امــرای بــزرگ مملــوک بــه دربــار ایلخانــی رســیدند و قصــد پناهندگــی آنهــا را اعــام
کردنــد .ایــن امــرا عبــارت از« :شــمسالدین قراســنقر فرمــانروای حلــب ،جمالالدیــن آقــوش
افــرم فرمــانروای طرابلــس ،عزالدیــن زرده کــشَ ،بلبــان (مغولتــای) دمشــقی و عالءالدیــن
ایدغــدی» بودنــد کــه عــده زیــادی آنهــا را همراهــی میکردنــد .ایــن افــراد کــه در رأس آنهــا
قراســنقر قــرار داشــت  -و بــه ســبب بدرفتــاری ملــک ناصــر بــا امــرای بــزرگ و تــرس از توطئــه
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علیــه خویــش کــه ســلطان او را در قتــل ملــک اشــرف دخیــل میدانســت دچــار نگرانــی شــده
بــود -هنگامــی کــه بــه حــدود ســلطانیه رســیدند مــورد اســتقبال تاجالدیــن علیشــاه وزیــر ،قتلــغ
شــاه امیــر االمــرا و نظامالدیــن عبدالملــک قاضیالقضــات قــرار گرفتنــد و در روز بعــد الجایتــو
آنهــا را خلعــت بخشــید و هــر یــک را سیورغامیشــی داد .قراســنقر را حکومــت مراغــه ،افــرم
حکومــت همــدان ،زردهکــش حکومــت نهاونــد ،عالءالدیــن ایدغــدی حکومــت اســدآباد و
مغولتــای را حکومــت ری داد .رســول «عیســی مهنــا» امیــر آل فضــل از اعــراب صاحــب نفــوذ
دوره مملــوکان نیــز کــه بــا ایشــان بــود مــورد اهتمــام خــاص قــرار گرفــت و درخواســت پناهندگــی
وی بــا ا کــرام موردقبــول واقــع شــد( .کاشــانی136 :1348 ،؛ ابــن تغــری ،1388 ،ج-24 :9
35؛ حافــظ ابــرو105-104 :1350 ،؛ وصــاف )553 :1338 ،تنهــا لشکرکشــی الجایتــو بــه شــام در
ســال  712قمــری تحــت تأثیــر تحریــکات ایــن امــرا انجــام گرفــت .بیتردیــد دشــمنی دیرپــای
ایلخانــان و مملــوکان و اینکــه در همیــن ایــام تعــدادی از جاســوسهای مملــوکان را دســتگیر
کردنــد نیــز در ایــن هجــوم تأثیرگــذار بــود امــا آنچــه کــه در گزارشهــای منابــع پررنگتــر جلــوه
کــرده اســت نقــش ایــن امــرای صاحــب نفــوذ اســت .لشکرکشــی الجایتــو بــه شــام کــه بــا محاصــره
«رحبــه» و در نهایــت فتــح مســالمتآمیز شــهر بــه وســاطت قاضــی شــهر و بــزرگان طرفیــن بــه
پایــان رســید آخریــن لشکرکشــی ایلخانــان بــه جبهــه شــام بــود و میتــوان آن را بحرانیتریــن
وجــه مناســبات ایلخانــان و ممالیــک در دهههــای پایانــی حکومــت ایلخــی قلمــداد نمــود.
(وصــاف557 -553 :1338 ،؛ ابنکثیــر ،1350 ،ج69-68 :14؛ کاشــانی143-141 :1348 ،؛
ابنتغــری ،1388 ،ج )35 :9حســامالدین مهنــا امیــر آل فضــل نیــز در نتیجــه اختالفــی کــه
بــا ملــک ناصــر قــاوون پیــدا کــرده بــود در ســال  715قمــری 1315/میــادی بــه پنــاه الجایتــو
آمــد و الجایتــو بــه او قــول مســاعدت بــرای حملــه بــه شــام را داد .ایــن حســامالدین کــه در
جریــان پناهندگــی امــرای مملوکــی بــه ســال  712قمــری 1312/میــادی آنهــا را یــاری کــرده و
رســولی را نــزد الجایتــو فرســتاده بــود مــورد نفــرت ملــک ناصــر قــاوون قــرار گرفــت و کســانی را بــه
دســتگیری او مأمــور کــرد .از ایــن روی تــا ســال  715قمری1315/میــادی کــه بــه پناهندگــی
الجایتــو آمــد متــواری بــود( .کاشــانی )199 ،136 :1348 ،پــس از مــرگ الجایتــو ،حســامالدین
مهنــا بــه شــام برگشــت و بــه وســاطت بــرادرش کــه لشــکریان اعزامــی الجایتــو بــه حجــاز را در هــم
شکســته و اعتبــاری کســب کــرده بــود بخشــیده شــد امــا مدتــی مبغــوض بــود و حاکمیــت اعــراب
بــه جــای آل فضــل بــه «آل علــی» داده شــد .بــا ایــن حــال نظــر بــه نفــوذ آل فضــل در ســال 731

تأملی بر مناسبات ایلخانان و ممالیک در قرن هشتم هجری

67 ₪

قمــری 1330/میــادی بــه امــارت اعــراب منصــوب شــد( .ابــن خلــدون ،1368 ،ج646 :4؛
مقریــزی ،1350 ،ج ،2ق )173 :1
تأثیــر پناهندگــی ایــن امــرا تــا زمــان ابوســعید باقــی بــود و نظــر بــه نفــوذ زیــاد «سنقراالشــقر» در
ســاختار حکومــت مملوکــی و خطــری کــه ملــک ناصــر قــاوون از جانــب وی احســاس میکــرد،
تعــدادی از فدائیــان اســماعیلی را بــرای تــرور او بــه قلمــرو ایلخانــی فرســتاد کــه کشــف توطئــه
و جاسوســی آنهــا تأثیــر منفــی زیــادی بــر مناســبات صلحجویانــه دو قلمــرو باقــی گذاشــت.
(کاشــانی )200 ،166 ،144 :1348 ،بــه عــاوه پناهندگــی «تیمورتــاش» پســر امیــر چوپــان
و فرمــانروای روم بــه قلمــرو ممالیــک و منــوط کــردن بازگردانــدن و یــا قتــل وی بــا موضــوع
دس ـتگیری یــا قتــل سنقراالشــقر مســألهای جــدی بــود کــه تــا زمــان قتــل یــا مــرگ طبیعــی وی
در ســال  728قمــری تــداوم داشــت( .ابــن تغــری ،1388 ،ج273 :9؛ مقریــزی ،1350 ،ج،2
ق)299 :1
 .2مسائل و اختالفات مرزی

در پــی هجــوم هوال کــو بــه شــام و برتــری ممالیــک در «عیــن جالــوت» در حالتــی غیررســمی
و تعریــف نشــده رودخانــه فــرات حدفاصــل قلمــرو دو حکومــت قــرار گرفــت .ایــن در حالــی بــود
کــه موقعیــت خــاص ایلخانــان در ایالــت روم چنــدان وضعیــت پایــداری نداشــت و مهمتــر
«ارمنســتان صغیــر» بــه عنــوان ایالتــی متحــد ایلخانــان در معــرض هجــوم جــدی ممالیــک قــرار
داشــت .بــه خصــوص ارمنســتان مســألهای جــدی بــود و نظــر بــه عملکــرد ضــد اســامی ارامنــه
در همراهــی بــا مغــول نامســلمان در مــواردی چــون فتــح بغــداد و فتــح آغازیــن شــام (ابنکثیــر،
 ،1350ج241 :13؛ مقریــزی ،1355 ،ج ،1ق  )425 :2و البتــه جایــگاه راهبــردی ایــن منطقــه در
دهانــه دریــای مدیترانــه کــه بــرای هــر دو حکومــت مهــم بــود ،طبیعــی مینمــود کــه ارمنســتان
نقــش تعیینکننــدهای در تقابــل ایلخانــان و ممالیــک داشــته باشــد( .ابــن عبــری:1364،
379؛ مقریــزی ،1355 ،ج ،1ق 39 :2؛ ابوالفــدا ،1325 ،ج54 :4؛ رضــوی 1390 ،ب،230 :
)321-320
از آنجــا کــه در مواجهــه نظامــی ایلخانــان و ممالیــک برتــری از ِآن مملــوکان بــود و مشــکالت
ایلخانــان در مرزهــای شــرقی و شــمالی مانــع از اهتمــام جــدی آنهــا بــه مســائل مرزهــای غربــی
میشــد ،مملــوکان فرصــت بیشتــری بــرای دخالــت در ایــن امــور داشــتند و همیــن موضــوع،
ایلخانــان را بــه عکسالعمــل وامیداشــت .از ایــن منظــر هرچــه کــه دهههــای پایانــی حکومــت
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ایلخانــان نزدیکتــر میشــد نفــوذ آنهــا در روم و ارمنســتان نیــز رو بــه کاســتی مینهــاد .در
ایــن میــان اداره مســتقیم آناتولــی از ســوی امــرای ایلخانــی در پــی نابــودی حکومــت تشــریفاتی
ســاجقه در زمــان الجایتــو ،فراهــم شــدن زمینههــای فعالیــت بیشتــر دســتههای مختلــف
قبایــل ترکمــن -کــه موجبــات زوال موقعیــت ایلخانــان در روم را در پــی داشــت -و هجومهــای
مکــرر مملــوکان بــه ارمنســتان بــه بهانــه «جهــاد» اختالفــات موجــود را تشــدید میکــرد.
ً
در ایــن زمــان ارمنســتان بــه مصریــان نیــز خــراج میپرداخــت امــا رســما تابــع ایلخانــان بــود
و هماننــد گذشــته ،ایلخانــان بــا گمــاردن شــحنهای مغولــی ،بــر آنجــا نظــارت میکردنــد .ایــن
شــحنه را حاکــم مغولــی روم انتخــاب میکــرد( .ابــن خلــدون ،1368 ،ج )623 :4در اواخــر
ســال  704قمــری ،چــون پادشــاه ارمنســتان در ارســال مقــرری خویــش بــه مملــوکان تأخیــر
َ ْ
کــرد ،نایــب حلــب  -قراســنقر منصــوری  -ســپاهیانی را بــه ســرکردگی «قشـ َـت ُمر شمســی ،فتــح
َ
الدیــن َص ُمــره و قشـ َـت ُمر مظفــری» بــه بــاد ارمــن فرســتادند .آنهــا در اطــراف ســیس ،قتــل و
غــارت فــراوان کردنــد امــا گروهــی از مغــوالن کــه در طلــب مــال بــه ارمنســتان آمــده بودنــد بــه
اتفــاق صاحــب ارمنســتان ،در حوالــی دربنــد بــر ســپاهیان حلــب حملــه کــرده ،گروهــی از آنهــا
را کشــته و گروهــی را اســیر کــرده نــزد الجایتــو فرســتادند .از جملــه اســیران فرماندهــان نظامــی
مذکــور بودنــد .چــون خبــر شکســت بــه ملــک ناصــر رســید« ،امیــر بکتــاش ســاحدار و امیــر بیبرس
دوادار» را بــا چهــار هــزار ســپاهی بــه ارمســنتان فرســتاد .صاحــب ارمنســتان مــال مقرری را ارســال
کــرد و عــذر آورد کــه جنــگ و فتنــه اخیــر از جانــب وی نبــوده و مغــوالن آن کار را کردهانــد و
قــول داد کــه اســراء مملــوک را برگردانــد .ســپاهیان مملــوک پــس از غارتهایــی محــدود بــه
غــزه برگشــتند و امــرا و دیگــر اســرا هــم پــس از چنــدی بــه وســاطت پادشــاه ارمــن آزاد شــده بــه
شــام رفنتــد .در ســال  706قمــری الجایتــو ،امــارت روم را بــه امیــر ایرنجیــن  -کــه در ایــن زمــان
از اســارت مملــوکان آزاد شــده بــود  -داد و امیــر ایرنجیــن ،بوالرغــی (برلغــی ،برلغــوا ،ارفلــی) را
بــا پانصــد ســوار در مقدمــه روانــه روم کــرد .بوالرغــی اطــراف رود ایــاس در حوالــی ســیس را بــه
عنــوان قشالمیشــی انتخــاب کــرد و چــون مســلمان متعصبــی بــود و بــه او گفتنــد ایــن نواحــی
ً
قبــا بــه مســلمانان تعلــق داشــته اســت بــه فعالیتهــای اســامی در آن حــدود پرداخــت و از
جملــه در ســاحل رود ایــاس مســجدی بــه پــا کــرد .رفتــار وی بــا ارامنــه شــدید بــود و مســلمانان
را از اذیــت و آزار آنهــا منــع نمیکــرد .ایــن رفتــار برتکفــور گــران آمــد و دســت بــه اقدامــی جــدی
علیــه بوالرعــی زد .از یــک طــرف بــه الجایتــو پیغــام داد کــه بوالرغــی بــا شــامیان مرتبــط گشــته
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و قصــد پیوســتن بــه آنهــا دارد و از طــرف دیگــر رســولی را نــزد ملــک ناصــر فرســتاد کــه بوالرغــی
بــا تصــرف امــوال ســرزمین ارمنســتان مانــع از فرســتادن مــال مقــرری بــه مملــوکان شــده اســت
و از ســلطان مملــوک تقاضــا کــرد ،اکنــون کــه همــه ســپاهیان ایلخانــی  -منظــور امیــر ایرنجیــن
و ســپاهیان  -نرســیدهاند ،ســپاهیانی را بــه ســرکوبی بوالرغــی اعــزام کنــد( .مقریــزی،1355 ،
ج ،2ق 38 :1؛ ابــن خلــدون ،1368 ،ج623 :4؛ کاشــانی )79-78 :1348 ،الجایتــو پیکــی
را نــزد بوالرغــی فرســتاد و از او خواســت دســت از آن اعمــال  -پیوســتن بــه مملــوکان  -بــردارد.
ملــک ناصــر هــم رســولی نــزد بوالرغــی فرســتاد تــا صحتوســقم گفتــار تکفــور را معلــوم نمایــد.
بوالرغــی چــون از مفســدت و مکــر تکفــور آ گاه شــد ،تصمیــم بــه قتــل او گرفــت و بــا دعــوت
ُ
هیتــوم ثانــی و لئــون چهــارم بــه میهمانــی آنهــا را بــه قتــل رســانید .همینطــور «امیــر ا ُیدعــذی
شــهرزوری» را کــه بــرای گرفتــن خــراج ارمنیــه از حلــب آمــده بــود دســتگیر کــرد و بــه زنــدان
افکنــد .ارامنــه چــون از کشــته شــدن تکفــور آ گاهــی یافتنــد بــر بوالرغــی شــوریدند و امــرای او در
قلعــه ارزنــه را کشــتند و بــا روشــن کــردن آتــش اهالــی دیگــر قــاع را بــه شــورش خواندنــد .چــون
کار بــر بوالرغــی ســخت شــد ،بــا ارامنــه صلــح کــرد و بــه ســیواس رفــت .در آن حــال امیرایرنجیــن
بــه ســیواس رســید و ،اوشــین پســر لئــون را کــه عــازم دربــار الجایتــو بــود و بوالرغــی او را گرفتــه
حبــس کــرده بــود ،آزاد نمــود و بوالرغــی را بنواخــت .اوشــین نــزد اولجایتــو رفــت و از طــرف او
بــه حکومــت ارمنســتان منصــوب شــد و برگشــت ،امــا بیدرنــگ بــه ملــک ناصــر نامــه نوشــت و
پرداخــت جزیــه را عهــدهدار شــد( .مقریــزی ،1355 ،ج ،2ق38 :1؛ ابوالفــدا ،1325 ،ج54 :4؛
ابــن خلــدون ،1368 ،ج )623 :4امــری کــه ارامنــه در گذشــته بــه ســختی از آن ا کــراه داشــتند.
بوالرغــی هــم در ســال  707قمــری توســط چنــد نفــر کــه قصــد جانــش کــرده بودنــد کشــته شــد.
(کاشــانی )81 :1348 ،ابــن خلــدون قتــل او را بــه دســتور الجایتــو گــزارش میکنــد کــه در ایــن
ـتن ارامنــه بــه ممالیــک موجــب آن بــوده اســت( .ابــن خلــدون،
صــورت عملکــرد بــد او در پیوسـ ِ
 ،1368ج )623 :4بدینترتیــب ،نفــوذ ایلخانــان بــر ارمنســتان کمرنــگ شــد و امیــر ایرنجیــن
هــم در بازگردانــدن ایــن منطقــه توفیقــی نیافــت.
در زمــان ابوســعید هجــوم ممالیــک در ارمنســتان امــری عــادی بــود .در ســال  720قمــری
از آنجاکــه «اوشین»(اوســیر؟) تکفــور ارمنســتان تقاضــای ملــک ناصــر مبنــی بــر وا گــذاری قــاع
مجــاور شــام بــه مملــوکان را نپذیرفــت مــورد هجــوم ســپاهیان مملــوک قــرار گرفــت و قلمــروش
بــه کلــی ویــران شــد .کمــی بعــد اوشــین درگذشــت و فرزنــدش لئــون پنجــم بــه جــای او نشســت.
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(ابــن خلــدون ،1368 ،ج )636-635 :4در ایــن زمــان ارامنــه از پــاپ (جــان بیســت و دوم)
کمــک خواســتند امــا پــاپ نتوانســت بــه آنهــا کمکــی کنــد و تنهــا سیســیلیها ســعی در کمــک
بــه ارامنــه نمودنــد .ایــن امــر خشــم ملــک ناصــر را برانگیخــت و ایــن بــار بــا کمــک «تیمورتــاش»
 پســر امیــر چوپــان حاکــم مغولــی روم کــه چنــدی قبــل بــه انگیــزه شــورش و اســتقالل علیــهایلخــان بــا ســلطان مملــوک در ارتبــاط قــرار گرفتــه و کمکهایــی دریافــت کــرده بــود  -در
ســال  722قمــری 1320/میــادی بــه بــاد ارمــن حملــه کــرد و قتــل و کشــتار زیــادی بــه بــار
آورد .ایــن بــار پــاپ رســولی را نــزد ابوســعید فرســتاد و ضمــن اینکــه روابــط ایلخانــان قبلــی بــا
اروپــا را متذکــر شــد ،خواســتار کمــک ابوســعید بــه ارامنــه شــد .لئــون هــم بــا فرســتادن رســولی
از ابوســعید کمــک خواســت .برهمیــن اســاس ،ابوســعید رســولی را بــه مصــر فرســتاد و صلــح
آنهــا بــا ارامنــه را خواســتار شــد( .اشــپولر236 :1365 ،؛ اقبــال )347 :1356 ،بــا ایــن حــال
لشــکریان مصــری بــه ارمنســتان هجــوم بردنــد و پادشــاه ارمــن تنهــا بــا صلــح و عقــد معاهــده بــا
ملــک ناصــر و بــا ایــن شــرط کــه پانــزده ســال تبعیــت از مملــوکان را میپذیــرد ،قلمــرو خــود را از
نابــودی نجــاتداد .در ســال  729قمــری 1328/میــادی ارامنــه تبعیــت رســمی از مملــوکان را
پذیرفتنــد ،امــا ایــن مســأله نیــز از حمــات مملــوکان بــه خــاک ارامنــه جلوگیــری نکــرد .در ســال
 736قمــری 1335/میــادی کیتبوقــا نایــب حلــب قتــل و غــارت فــراوان در آنجــا بــه پــا کــرد .در
ســال  761قمــری 1359/میــادی َ«ب ْن ُ
دمــر خوارزمــی» برخــی شــهرهای ارمنســتان را فتــح کــرد و
از جانــب خــود نایبانــی در آنجــا گماشــت .در ســال  776قمــری« 1374/عشــقیم» نایــب حلــب
تمامــی ارمنســتان را فتــح کــرد و تکفــور را گرفتــه بــه مصــر فرســتاد .مســلمانان بــر ســیس و دیگــر
قــاع مســتولی شــدند و عمــر دولــت ارمنســتان صغیــر بــه ســر رســید( .ابــن خلــدون ،1368 ،ج:4
636؛ حســن االمیــن)394-392 :1414 ،
امــا بــر روم ،چنانکــه ذکــر شــد در اواخــر حکومــت الجایتــو «امیــر ایرنجیــن» حکومــت
داشــت .وی در آغــاز ســلطنت ابوســعید شــورش کــرد امــا شــورش او توســط امیــر چوپــان در
هــم شکســت و از آن پــس «تیمورتــاش» پســر امیــر چوپــان حاکــم روم شــد .تیمورتــاش نیــز در
ســال  718قمــری  1318میــادی شــورش کــرد و بــا ســلطان مملــوک نیــز روابطــی برقــرار کــرده و
کمکهایــی نیــز دریافــت نمــود .شــورش وی توســط پــدرش امیــر چوپــان در هــم شکســته شــد و
بعــد از اینکــه او را دستبســته نــزد ابوســعید آورد بــار دیگــر بــه حکومــت روم منصــوب گردیــد.
تیمورتــاش فرمانروایــی الیــق بــود کــه بــا رفتــار خویــش دل مــردم را بــه دســت آورد و قلمــرو

تأملی بر مناسبات ایلخانان و ممالیک در قرن هشتم هجری

71 ₪

ایلخانــی در خطــه روم را ثبــات بخشــید .حتــی در یــک مرحلــه ،برخــاف سیاســت ابوســعید
مملــوکان را علیــه ارامنــه یــاری کــرد .پــس از قتــل امیــر چوپــان و زوال خانــدان او در ســال 728
قمری1327/میــادی تیمورتــاش تحــت تأثیــر ترســی کــه او را فــرا گرفتــه بــود و یــا بــه علــت
اعــزام لشــکریان ایلخانــی بــرای ســرکوبی وی ،بــه «ســیواس» رفــت و از آنجــا بــا ســلطان مملــوک
رابطــه برقــرار کــرد و تقاضــای پناهندگــی نمــود .در نهایــت هــم بــه دمشــق و ســپس بــه قاهــره
رفــت و ســلطان مملــوک او را ا کــرام فــراوان نمــود .در پــی او رســوالن ابوســعید بــه مصــر رســیدند
و بــه منظــور تحکیــم صلــح خواســتار تســلیم تیمورتــاش شــدند .ملــک ناصــر ابتــدا از ایــن امــر
خــودداری ورزیــد امــا پــس از رفتوآمــد رســوالن و بــه علــت اینکــه تیمورتــاش ســخاوت زیــادی
داشــت و داد و دهشهــای فراوانــش ،موقعیــت ســلطان مملــوک را تحتالشــعاع قــرار داده بــود
و مهمتــر بــه علــت اینکــه بــا زوال خانــدان چوپانــی ،اســتفاده از وی بــه منزلــه اهرمــی سیاســی
از بیــن رفتــه بــود ،تیمورتــاش را زندانــی کــرد و تســلیم او را بــه تســلیم یــا قتــل قراســنقر -امیــر
متنفــذ مملوکــی پناهنــده نــزد ایلخانــان -مشــروط کــرد .ابوســعید بــا ایــن خواســته مخالفــت
کــرد ،امــا در اواســط ســال  728قمــری 1327/میــادی هنگامــی کــه تیمورتــاش بــه قتــل رســید
و قبــل از اینکــه ســر او را کــه بــه ایــران فرســتاده بودنــد بــه دربــار ابوســعید برســد ،قراســنقر در
شــانزدهم شــوال  728قمــری در مراغــه فــوت شــد( .ابــن تغــری ،1388 ،ج273 :9؛ مقریــزی،
 ،1350ج ،2ق )299 :1ایــن کــه قراســنقر بــه قتــل رســید یــا بــه مــرگ طبیعــی مــرد چنــدان آشــکار
نیســت .ابــن خلــدون کــه قتــل تیمورتــاش را اجــرای مجــازات اســامی در حــق او دانســته اســت
چنیــن گــزارش میکنــد کــه ملــک ناصــر از ابوســعید خواســت کــه قراســنقر را جــزای اســامی دهــد.
در ادامــه نیــز چنیــن مـیآورد کــه حکــم اســامی در مــورد هــر دو اجــرا شــد( .ابنخلــدون،1368 ،
ج)791 :4
ََ
مصــداق دیگــر اختالفهــای تأثیرگــذار مــرزی در «ملطیــه» و بــه ســال  714قمــری رخ
داد کــه بــا لشکرکشــی ممالیــک و قتــل و غــارت فــراوان در ارمنســتان همــراه بــود .لشکرکشــی
ممالیــک در ایــن ســال بنــا بــه درخواســت مــردم ملطیــه ،اظهــار اطاعــت آنهــا از ممالیــک و بــه
عنــوان «غــزای بــزرگ» صــورت گرفــت( .کاشــانی172-170 :1348 ،؛ ابنکثیــر ،1350 ،ج:14
َُ
یســر» در جزیــره
 )75هجــوم دســتههایی از ســپاهیان مملوکــی بــه شــهرهای «ماردیــن» و «دن ِ
بــه ســال  715قمــری و درگیــری بــا مغوالنــی کــه بــرای گرفتــن بــاج بــه ایــن شــهرهای تحــت
تابعیــت ایلخانــان آمــده بودنــد نیــز از جملــه دیگــر مــوارد اختــافزا بــود .علــت هجــوم ممالیــک
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بــه ایــن شــهرها عــدم ارســال مقــرری ســاالنه بــه شــام بــود (مقریــزی ،1355 ،ج ،2ق )147 :1کــه
البتــه منابــع مشــخص نمیکننــد کــه شــهرهای مذکــور کــه تحــت تابعیــت ایلخانــان بودهانــد از
چــه زمانــی بــه مملــوکان خــراج میپرداختهانــد.
 .3استفاده از فداییان اسماعیلی عیله یکدیگر

اســماعیلیه نــزاری عــاوه بــر ایــران در ســوریه نیــز صاحــب قــاع و مراکــزی بودنــد کــه پــس
از نابــودی مرا کــز ایشــان توســط هوال کــو بــه صــورت نیروهایــی درآمدنــد کــه در مناســبات میــان
مرا کــز قــدرت اعــم از ممالیــک ،صلیبیــون و ایلخانــان نقــش چندجانبــه ایفــا میکردنــد .اگرچــه
رکنالدیــن خورشــاه ،هنــگام تســلیم و بــه درخواســت هوال کــو ،اطاعــت اســماعیلیان شــام از
مغــوالن را خواســته بــود (جوینــی ،1367 ،ج274 :3؛ رشــیدالدین فضــلاهلل ،1362 ،ج:2
 )696امــا اســماعیلیان شــام در دفــع مغــول بــا دیگــر مســلمانان همــکاری کردنــد و بــه عنــوان
نیرویــی تأثیرگــذار در منطقــه باقــی ماندنــد .در ابتــدای فتوحــات مغــول در شــام برخــی از قــاع
اســماعیلیان هــم تصــرف شــد ،امــا پــس از نبــرد عیــن جالــوت و عقبنشــینی مغولهــا از شــام
آنهــا را بــه دســت آوردنــد .در ســال  659قمــری نیــز کــه مغولهــا دوبــاره بــه شــام آمدنــد
اســماعیلیان حک ـمران صهیــون را علیــه مغــوالن یــاری کردنــد.
پــس از تســلط رکنالدیــن بیبــرس ( 676-659هـــ .ق1277-1261/م) بــر شــام ،بــا
سیاس ـتهای محافظهکارانــه و ایجــاد اختــاف بیــن ســران اســماعیلی و در نهایــت بــه طریــق
نظامــی موفــق شــد اســماعیلیان را در شــمار اتبــاع خویــش درآورد .آنهــا در قــاع خویــش بــه
نوعــی اســتقالل داشــتند ،امــا بــه مملــوکان خــراج میدادنــد و همچــون حربــهای در دســت
آنهــا بودنــد کــه از ایشــان جهــت از بیــن بــردن شــخصیتهای سیاســی و پیشبــرد اهــداف
خویــش اســتفاده میکردنــد( .هاجســن )499-486 ،386 :1339 ،مــواردی از عملکــرد ایــن
فدائیــان علیــه شــخصیتهای بــزرگ صلیبــی در تواریــخ مذکــور اســت .از آن جملــه اســت ســعی
در از بیــن بــردن ادوارد اول پســر هانــری پادشــاه انگلیــس کــه در زمــان بیبــرس بــه شــام آمــد و
علیــه مملــوکان فعالیــت میکــرد .مــورد دیگــر ســوءقصد آنهــا بــه جــان برخــی از ســران فرقــه
مهماننــوازان بــود کــه در مــواردی ســد راه فعالیتهــای بیبــرس میشــدند( .رانســیمان،
 ،1360ج)400-398 :3
طبیعــی مینمــود کــه ســاطین مملــوک از ایــن اهــرم مناســب علیــه دولــت ایلخانــان نیــز
اســتفاده کننــد .ایــن امــر بــا وحشــت و ارعابــی کــه عملکــرد فدائیــان اســماعیلی ایــران در قــرون
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اخیــر ایجــاد کــرده بــود میتوانســت کارکــرد مناســبی داشــته باشــد و طبیعــی اســت کــه ممالیــک
از آن غافــل نبودهانــد .محتــوای نامــه احمــد تکــودار بــه ســیفالدین قــاون کــه اشــاراتی
بــه فعالیتهــای جاسوســی و امــوری از آن قبیــل دارد میتوانــد تأییــدی بــر ایــن امــر باشــد.
(ابوالفــدا ،1325 ،ج )385 :4امــا آنچــه کــه در ایــن ارتبــاط بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت،
اســتفاده از آنهــا درعهــد ملــک ناصــر میباشــد .وی کــه در ســه مرحلــه بــه حکومــت رســید و
دورانــی طوالنــی را در رأس حکومــت مملــوکان گذرانیــد ،بــرای بــه قتــل رســاندن مملــوک فــراری
«قراســنقر» چنــد بــار فداییــان اســماعیلی را بــه ایــران اعــزام کــرد( .کاشــانی،166 ،144 :1348 ،
 )200در ســالهای آغازیــن ســلطنت ابوســعید بــه ســال  720قمــری در حالــی کــه مناســبات دو
حکومــت طریــق صلــح را میپیمــود آمــدن فداییــان اســماعیلی بــه ایــران بلوایــی بــه پــا کــرد
کــه نزدیــک بــود مذا کــرات صلــح را تحتالشــعاع قــرار دهــد و موجبــات تیرگــی روابــط را فراهــم
آورد ،امــا درایــت رجــال ایرانــی مانــع از ایــن موضــوع شــد .توضیــح اینکــه در ایــن ســال ســی نفــر
از فداییــان اســماعیلی قلعــه «مصیــاف» (مصیــاب؟) از طــرف ملــک ناصــر بــه ایــران فرســتاده
شــدند تــا مملــوک فــراری «شــمسالدین قراســنقر» کــه در زمــان الجایتــو بــه ایــران پناهنــده شــده
بــود را بــه قتــل رســانند .آنهــا در ایــن امــر موفــق نشــدند و توطئــه آنهــا کشــف و اغلــب کشــته
یــا اســیر شــدند( .ابــن بطوطــه ،1361 ،ج )73 :1ایــن امــر اثــر بــدی در ایــران گذاشــت و چنیــن
شــایع شــد کــه آنهــا از طــرف ملــک ناصــر مأموریــت قتــل ابوســعید ،امیــر چوپــان ،تاجالدیــن
علیشــاه و برخــی از امــرای مغــول را داشــتهاند .ابوســعید و در باریــان بــه شــدت از ایــن مســأله
خشــمگین شــدند بــه طــوری کــه امیــر چوپــان تصمیــم بــه کشــتن رســول اعزامــی مصریــان کــه
در ایــن ایــام در اردوی ایلخــان بــه ســر میبــرد را گرفــت .تنهــا وســاطت تاجالدیــن علیشــاه وزیــر
کــه از عواقــب امــر میترســید و بــه عــاوه عالقمنــد بــه حفــظ صلــح و دوســتی بــود مانــع از ایــن
امــر شــد .در نهایــت قــرار بــر آن شــد کــه رســوالنی را جهــت روشــن شــدن قضیــه و همچنیــن
ادامــه مذاکــرات صلــح بــه مصــر بفرســتند( .حســن االمیــن )392-391 :1414 ،در رأس رســوالن
اعزامــی بــه مصــر در ایــن زمــان «خواجــه مجدالدیــن اســماعیل بــن محمــد بــن یاقــوت ســالمی»
بــود کــه بــه قــول ابــن خلــدون قاضیالقضــاة تبریــز کــه از او نــام نمیبــرد و افــراد دیگــری او
را همراهــی میکردنــد( .ابنخلــدون ،1368 ،ج637 :4؛ ابنکثیــر ،1350 ،ج102-100 :14؛
مقریــزی ،1355 ،ج ،2ق  )209 :1ایــن رســوالن در اواخــر ذیالحجــه  720قمــری بــه دمشــق
رســیدند و روز بعــد بــه طــرف مصــر رفتنــد .در ششــم محــرم  721قمــری بــه مصــر رســیدند و هدایــا
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و تحــف ابوســعید را تقدیــم ســلطان مملــوک کردنــد .در نتیجــه مذاکــرات آنهــا بــا بــزرگان دولــت
مملــوک و روشــن شــدن صحــت موضــوع اســماعیلیه بــود کــه معاهــده صلــح میــان دو حکومــت
منعقــد شــد .البتــه اســتفاده از فدائیــان اســماعیلی خــاص ممالیــک نبــود و حداقــل در یــک مــورد
بــه بهرهگیــری از آنهــا علیــه ملــک ناصــر مملوکــی نیــز اشــاره شــده اســت .در ایــن مــورد مقریــزی
گــزارش میکنــد کــه در ســال  720قمــری شــخص ناشناســی کــه چهــار نفــر از فداییــان اســماعیلی
او را همراهــی میکردنــد بــه مصــر آمــده بودنــد و چنیــن شــایع شــده بــود کــه از جانــب قراســنقر-
امیــر مقتــدر مملوکــی کــه نــزد ایلخانــان پناهنــده بــود -و بــه منظــور قتــل ملــک ناصــر آمدهانــد.
(مقریــزی ،1355 ،ج ،2ق)209 :1
ب) زمینههای هموار کننده
 .1صلح گسترده مغولی

در ســال  705قمــری میــان اولوسهــای چندگانــه مغولــی ،مناســباتی مســالمتآمیز بــه
وجــود آمــد و صلحــی مغولــی حاصــل شــد کــه حکومــت ایلخانــی نیــز آن را پذیرفــت( .کاشــانی،
42-32 :1348؛ وصــاف )472 :1338 ،الجایتــو کــه در کل شــخصیتی آرام و عافیتجــو
داشــت و بــا «توقتــای» فرمــانروای خطــه شــمالی قلمــرو خویــش در صلــح نســبی بــه ســر
میبــرد؛ از روابــط مســالمتآمیز مذکــور اســتقبال کــرد و همگرایــی بــا فرمانروایــان مغولــی،
اولــوس جغتــای ،اوکتــای و چیــن و مغولســتان را پذیرفــت .اصــل اندیشــه ایــن صلــح مغولــی
کــه بــر صلــح و دوســتی و داشــتن مناســبات تجــاری و عبــور و مــرور آزادانــه تجــار و حمــل کاال
بــدون پرداخــت مالیــات یــا عــوارض اجبــاری تأ کیــد میکــرد از ِآن «دووا» خــان اولــوس جغتــای
بــود .دووا پــس از جلــب موافقــت «چاپــار» فرمــانروای اولــوس اوکتــای ،رســوالنی بــه چیــن و
ایــران فرســتادند و «الجایتــو» و «تیمــور قــاآن» را بــه صلــح و اتحــاد دعــوت کردنــد .بــر اســاس
گزارشهــای وصــاف ،الجایتــو نــه تنهــا ایــن درخواســت را پذیرفــت بلکــه بــرای آن اهمیــت
زیــادی قائــل شــد( .وصــاف )472 :1338 ،در نامــه الجایتــو بــه فیلیــپ ششــم پادشــاه فرانســه
نیــز اهمیــت ایــن اتحادیــه و وجــه سیاســی و تجــاری آن تأ کیــد شــده و از نظــم و امنیتــی کــه در
سراســر قلمــرو مغولهــا از چیــن تــا دشــت مغــان بــه وجــود آمــده اســت بــه نیکــی یــاد شــده اســت.
(بویــل374 :1371 ،؛ بارتولــد222 :1376 ،؛ اشــپولر )207 :1365 ،ا گرچــه صلــح و ثبــات
مذکــور گــذرا بــود و وضعیــت پایــداری را در امپراتــوری مغــول ایجــاد نکــرد امــا بــرای ســلطنت
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الجایتــو و ســپس جانشــین او ابوســعید خوشــایند بــود؛ زیــرا برخــاف دوران ایلخانــان نامســلمان
تقابــل جــدی میــان ایلخانــان و فرمانروایــان شــمال شــرقی قلمــرو آنهــا بــه وجــود نیامــد و ایــن
مهــم موجــب میشــد تــا دســتگاه حاکمــه ایلخانــی سیاس ـتهای خــود در مواجهــه بــا ممالیــک
را بــا بــار روانــی مثبــت و دیپلماســی فعالتــر دنبــال نمایــد .در ظاهــر امــر چنیــن مینمایــد کــه
حکومــت ایلخانــی میتوانســت بــا بهرهگیــری از چنیــن شــرایطی بــه فشــار بیشتــر علیــه حریــف
مملوکــی خــود اقــدام کنــد و تقابــل نظامــی صــرف را در دســتور کار قــرار دهــد ،امــا دقــت در چنــد
مســأله خــاف ایــن تفســیر را نشــان میدهــد .مناســبات حســنه و بلندمــدت فرمانروایــان
دشــت قبچــاق بــا ســاطین مملــوک کــه دســتگاه حاکمــه ایلخانــی نمیتوانســت آنهــا را نادیــده
بگیــرد و روابــط آرام کنونــی بــا ایشــان را بــا کشــمکش روب ـهرو ســازد (رضــوی)81-53 :1390،؛
خاطــره شکســتهای چندبــاره در خطــه شــام و از جملــه ناکارآمــدی سیاســتهای نظامــی
غــازان مســلمان در ایــن منطقــه کــه از برتــری سیاســی – نظامــی مقبولیــت بیشتــر ممالیــک
ناشــی میشــد (رضــوی و دیگــران)107-83 :1390 ،؛ عافیتطلبــی شــخص الجایتــو ،جوانــی
جانشــین او و تمایــل بــه ادامــه سیاسـتهای پــدر و ابتــکار عمــل کارگــزاران مســلمان کــه در پــی
ترمیــم گسســت طوالنیمــدت مناســبات سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی دو قلمــرو بــا بهرهگیــری
از زمینههــای مســلمانی ایلخانــان بودنــد از جملــه ایــن مواردنــد .بــه ایــن ترتیــب ،طبیعیتــر
مینمایــد کــه صلــح و ثبــات نســبی حاکــم بــر قلمروهــای مغولــی را عامــل مهمــی در جهــت همــوار
کــردن زمینههــای پیشبــرد رهیافتهــای فرهنگــی و دیپلماتیــک دســتگاه ایلخانــی در دوران
الجایتــو و ابوســعید قلمــداد شــود.
 .2کشمکش قدرت در ساختار حکومت ممالیک

بــا همــه اقتــداری کــه ممالیــک بــه عنــوان یکــی از قدرتهــای اثرگــذار مســلمان در قــرون
میانــه از آن برخــوردار بودنــد ،هیــچ زمانــی نتوانســتند قدرتــی متمرکــز و نهادینــه را بــه وجــود
آورنــد .چنانکــه در مطالــب بعــدی بیایــد از همــان آغــاز قــدرت گیــری ممالیــک ،ســران نظامــی
بــا دارا بــودن خیــل غالمــان و طــرفداران خــود ،جایــگاه ممتــازی در ســاختار قــدرت مملوکــی
داشــتند و جهتگیــری آنهــا در چگونگــی رقــم خــوردن تحــوالت سیاســی بــه شــدت تأثیرگــذار
ً
یشــد کــه
بــود .ایــن اشــرافیت نظامــی کــه ماهیتــا گرایــش گریــز از مرکــز داشــت و موجــب م 
قدرتهایــی همعــرض مقــام ســلطان در مناطــق شــام و مصــر عرضانــدام کننــد و نوعــی
هیرارشــی قــدرت (سلســلهمراتب) را در ســاختار سیاســی ممالیــک بــه وجــود آورد کــه بــه طــور

₪ 76

شماره  6ـ سال سوم ـ پاییز و زمستان 1394

ذاتــی ماهیــت میلتاریســتی داشــت .کارآمــدی اشــرافیت نظامــی مســتقر ،بــه نحــو بــارزی در
ماجــرای قدرتگیــری و تــداوم قــدرت ســاطین نمــود ویــژه داشــت و حتــی ســاطین مقتــدری
چــون «رکنالدیــن بیبــرس»( 676 -659هـــ .ق 1377-1260/م) و «ســیفالدین قــاوون
( 689 -678هـــ .ق 1290-1279/م) نیــز مجبــور بودنــد بــا الیگارشــی موجــود مماشــات
نماینــد.
ایــن مســأله ســاختاری قــدرت ممالیــک مقــارن بــا ســلطنت الجایتــو نیــز بــه قــدرت خــود باقی
بــود و بــه طــور قطــع «ملــک ناصــر قــاوون» را که در دو مرحله پیش از عهــد الجایتو و یک مرحله
در زمــان الجایتــو مجبــور بــه کنارهگیــری از ســلطنت کــرده بــود را بــه مماشــات ،عافیتطلبــی
و واقعگرایــی بیشتــر وادار مینمــود .ملــک ناصــر کــه در پــی قتــل بــرادرش «ملــک اشــرف»
( 693 -689هـــ .ق 1293-1290/م) توســط عــدهای از امــرای مملــوک و ادعــای ســلطنت
توســط یکــی از همیــن امــرا امــا عــدم پذیــرش دســتههایی دیگــر از امــرای مملوکــی و جنــگ و
درگیــری آنهــا در محــرم  693قمــری بــه ســلطنت رســید ،در پــی کمتــر از یــک ســال ســلطنت،
مــورد مخالفــت برخــی از امــرا بــه ســرکردگی «کیتبوقــا» قــرار گرفــت و از ســلطنت خلــع شــد .ایــن
کیتبوقــا کــه از جملــه اســرای مغولــی بــود کــه در ســال  670قمــری بــه اســارت مملــوکان درآمــده و
در پرتــو شــرایط ســیال ســاختار سیاســی ممالیــک رشــد کــرده و ا کنــون بــه مقــام ســلطنت رســیده
بــود ،پــس از دو ســال و هشــت مــاه ســلطنت در اواخــر ســال  695قمــری گرفتــار نیرنــگ امــرای
مملــوک شــد و در نهایــت بــه قتــل رســید( .ابنکثیــر ،1350 ،ج368 :13؛ ابــن تغــری،1388 ،
ج )68-64 ،8در پــی آن امــرای مملــوک بــا «حســامالدین الچیــن» بــه ســلطنت بیعــت کردنــد.
در دوره ســلطنت وی میــان امــرای مملــوک بــه شــدت اختــاف بــود و تزلزلــی سیاســی ســاختار
حکومتــی ممالیــک را در بــر گرفتــه بــود .در همیــن جهــت امــرای مملــوک ،الچیــن را نیــز پــس از
ســه ســال ســلطنت ،در ربیـعاالول  698قمــری بــه قتــل رســاندند( .ابــن خلــدون ،1368 ،ج:4
 )611در پــی قتــل الچیــن بــار دیگــر بــا «ملــک ناصــر محمــد بــن قــاوون» بــه ســلطنت بیعــت شــد.
ملــک ناصــر در ایــن مرحلــه بــه مــدت ده ســال ( 708 -698هـــ .ق 1308-1298/م) ســلطنت
کــرد کــه از جملــه مســائل زمــان وی درگیریهــای او بــا غــازان بــود .در ســال  708قمــری مقــارن
بــا ســلطنت الجایتــو ،ملــک ناصــر کــه بــار دیگــر گرفتــار فعالیــت مخالفــت جویانــه امــرای خــود
شــده بــود ،از جــان خــود ترســید و بــه بهانــه حــج راهــی شــام شــد و پــس از تحصــن در قلعــه
«کــرک» و بــا نوشــتن نام ـهای بــه مصــر خــود را از ســلطنت خلــع نمــود .ایــن بــار ســران مملــوک
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بــا «بیبــرس» بیعــت کردنــد و او بــا لقــب ملــک مظفــر رکنالدیــن بیبــرس (دوم) بــرای چنــد مــاه
ســلطنت کــرد .دوره ســلطنت وی کوتــاه بــود؛ زیــرا امــرا بــه مکاتبــه و مصالحــه بــا ملــک ناصــر
پرداختنــد و بــا برگشــت او بــه مصــر در رمضــان ســال  708قمــری و بیعــت آ بــا او بــرای مرتبــه
ســوم بــه ســلطنت نشســت( .وصــاف532 :1338 ،؛ ابــن تغــری ،1388 ،ج )165 :9ایــن نفــوذ
فوقالعــاده و دخالــت بیانــدازه امــرا کــه از رونــد قدرتگیــری ممالیــک و ســاختار سلســله مراتبــی
قــدرت آنهــا ناشــی میشــد در نــوع جهتگیــری ســلطان مملــوک در برابــر ایلخانــان مؤثــر بــود و
ایــن آمادگــی را در خــود داشــت کــه مــدارای سیاســی رقیــب دیرینــه را بــا مالیمــت پاســخ بگویــد.
 .3ضعف نسبی دستگاه حا کمه ایلخانی

حکومــت ایلخانــان کــه در پــی مــرگ ارغــون در ســال  690قمــری رو بــه ضعــف نهــاده و در
امــور سیاســی و اقتصــادی بــا گسســت جــدی مواجه شــده بود ،در پــی اصالحات غــازان وضعیت
بســامانی پیــدا کــرد ،امــا ا گــر هــم اصالحــات مذکــور را بــدان گســترهای کــه رشــیدالدین فضـلاهلل
تبییــن میکنــد مبالغهگویــی شــخصی وی قلمــداد نکنیــم ،ایــن اصالحــات تــا حــد زیــادی بــه
شــخص غــازان متکــی بــود و در عهــد جانشــینان او تــداوم حاصــل نکــرد .در زمــان غــازان و
جانشــینان او رقابــت میــان اهــل قلــم و اهــل شمشــیر همچنــان ادامــه پیــدا کــرد و وزیرکشــی بــه
عنــوان ســنتی موســوم در عهــد ایلخانــان همچنــان پــا بــر جــا بــود .بــه عــاوه اشــرافیت نظامــی
از نفــوذ قابلتوجهــی برخــوردار بــود و گاهــی دســتگاه حاکمــه ایلخانــی را بــا مشــکل مواجــه
میســاخت .بــا ایــن حــال ،اشــرافیت نظامــی ایــن عصــر ،تحــت تأثیــر اســامپذیری مغولهــا
تــا حــدی رام شــده و در پرتــو ایــن واقعیــت کــه از دیــر زمانــی قبــل رویکــرد نظامــی در مقابلــه
بــا مملــوکان منافعــی در بــر نــدارد و لــذا اقتصــاد نظامــی و غارتــی فاقــد کارآیــی اســت؛ بــا راهبــرد
نظامــی صــرف در برابــر حریــف مملوکــی موافقتــی نداشــت .همگرایــی اشــرافیت نظامــی مغولــی
بــا دســتگاه ایلخانــی و بــه ویــژه ماجراجویــی آنهــا در سیاســت خارجــی در گــرو تأمیــن منافــع
ـارت در پــی برتــری نظامــی را ترجیــح میدادنــد .از آنجــا کــه بــه طــور
اقتصــادی آنهــا بــود و غـ ِ
معمــول تقابــل نظامــی ایلخانــان و ممالیــک بــا برتــری مملــوکان همــراه بــود و لــذا بــرای دســتگاه
ایلخانــی غنایــم و منافعــی بــه همــراه نداشــت ،طبیعــی مینمــود کــه اشــرافیت نظامــی اصــراری
بــرای مواجهــه نظامــی در ایــن جبهــه نداشــته باشــد و در صــورت لــزوم بــا راهبردهــای سیاســی و
فرهنگــی جهــت تعدیــل مناســبات همراهــی نشــان دهــد .از ســوی دیگــر کارگــزاران ایرانــی نیــز در
ً
عیــن حــال اختــاف بــا اهــل شمشــیر و احیانــا اختالفهــای درونــی خــود (اقبــال-318 :1376 ،
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 )320کــه بــه ضعــف ســاختاری حکومــت کمــک میکــرد ،بنــا بــر ماهیــت وجــودی خویــش،
دیپلماســی و بــرای نمونــه برخــورد فرهنگــی را ارج بیشتــری مینهــاد و بالــذات در جهــت کنــار
آمــدن بــا ممالیــک از آمادگــی الزم برخــوردار بــود.
 .4ارتباط با دول اروپایی با هدف تضعیف مالیک

هجــوم مغــول بــه خطــه غربــی آســیا کــه همزمــان بــا دوره پنجــم جنگهــای صلیبــی و
شکســت و ضعــف موقــع صلیبیهــا در برابــر مســلمانان بــود ،مســیحیان را بــر آن داشــت کــه
از مغــول علیــه مســلمانان اســتفاده کننــد .بــه ویــژه پــس از قاآنــی اوکتــای کــه مــوج حملــه
مغــول بــه اروپــا فروکــش کــرد ،زمینههــای ایــن بهرهبــرداری هموارتــر شــد و مســیحیت شــرقی
و غربــی در ایــن عرصــه گامهــای مؤثــری برداشــتند .بهخصــوص در اعــزام هوال کــو بــه خطــه
غربــی آســیا ،مســیحیت ارمنــی ســهم جــدی و مســیحیان ارمنــی و گرجــی در لشکرکش ـیهای
هوال کــو علیــه خالفــت عباســی و فتــح اولیــه شــام مشــارکت جــدی داشــتند( .گروســه:1365 ،
462،589-461 ،332؛ رانســیمان ،1360 ،ج )355 :3بــا ایــن حــال مســیحیت صلیبــی
نیــز در هجــوم مغــول بــه شــام آســیب جــدی دیــد و تنهــا در پــی شکســت مغولهــا در «عیــن
جالــوت» و نبردهــای بعــدی بــود کــه ایلخانــان را بــه توجــه بیشتــر بــه دول مســیحی اروپایــی
بــرای اتحــاد علیــه ممالیــک تشــویق کــرد .در ایــن میــان شکس ـتهای پیدرپــی صلیبیــون از
ممالیــک نیــز ســهم جــدی داشــت و نیــاز مشــترک دشــمنان ممالیــک را بــه تشریکمســاعی وادار
میکــرد .مناســبات ایلخانــان و دول اروپایــی در ایــن جهــت از همــان زمــان هوال کــو آغــاز شــد
(ویلتــس143 :1353 ،؛ بویــل )341 :1371 ،امــا بــه تدریــج کــه صلیبیــون از شــام رانــده شــدند و
مجموعــه تالشهــای اروپائیــان بــرای مانــدگاری ایشــان بــه جایــی نرســید؛ در کنــار عامــل مهــم
بعــد مســافت ،بیانگیزگــی اروپائیــان موجــب شــد کــه روابــط دوســتانه ایلخانــان و مســیحیان
هیچوقــت نتیجــه عملــی نداشــته باشــد و تنهــا چارچــوب دیپلماتیــک خــود را حفــظ کنــد .تنهــا
فایــده ایــن مناســبات دیپلماتیــک کــه بعــد از مســلمانی ایلخانــان نیــز تــداوم یافــت نوعــی فشــار
روانــی بــر حریــف مملوکــی بــود تــا چنــدان ابتــکار عملــی بــرای مواجهــه بــا رقیــب نداشــته باشــد.
سلســله تالشهــای ایــن چنینــی ایلخانــان در دوره ســلطنت الجایتــو و ابوســعید نیــز ادامــه پیــدا
کــرد و بــه دنبــال مشــارکت فعــال ایلخانــان در صلــح فرا گیــر مغولــی کــه از آن یــاد شــد در حــوزه
سیاســت و اقتصــاد میــان ایلخانــان و اروپائیــان مناســبات نزدیکــی برقــرار شــد و ا گــر نــه در زمینــه
سیاســت و بهرهبــرداری از آن علیــه ممالیــک ،در زمینــه تجــارت و انعقــاد پیمانهــای تجــاری
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و از جملــه تأســیس مرا کــز تجــاری وکنســولی نتایــج قابلاعتنایــی داشــت( .جــوادی:1378 ،
114-97 ،96؛ رضــوی )267-262 :1390 ،مناســبات مذکــور کــه همزمــان بــا تزلــزل نســبی
در ســاختار سیاســی مملــوکان و موضــع انفعالــی ملــک ناصــر قــاوون در جریــان بــود در آمادگــی
روانــی دســتگاه مملوکــی بــرای مــدارا بــا ایلخانــان و تعامــل دیپلماتیــک بــا ایــن دولــت تأثیرگــذار
بــود ،در جــای خــود عامــل مهمــی بــه شــمار میرفــت.
 .5تالش کارگزاران مسلمان برای مناسبات مسالمتآمیز

مغولهــا کــه در امــور اجرایــی و اداره جوامــع دارای ســاختار مدنــی تجربــه چندانــی
نداشــتند ،پــس از تشــکیل حکومــت ایلخانــی در پرتــو نیازهــای سیاســی و اقتصــادی خویــش
اداره امــور را بــه کارگــزاران مســلمان ســپردند و ایــن مهــم فرصــت تأثیرگــذاری بــر قــوم غالــب و
هدایــت برنامههــای بلندمــدت را در اختیــار ایشــان قــرار دارد .از جملــه در مســأله اســام پذیــری
ایلخانــان چــه در زمــان «تکــودار» و دولــت مســتعجل احمــدی و چــه در زمــان غــازان و مســلمانی
گســترده مغولهــا ،ســهم بــه ســزا ایفــا کردنــد( .رضــوی 1392 ،د )70-69 :در ایــن میــان تــاش
بــرای همــوار کــردن زمینههــای صلــح میــان ایلخانــان و ممالیــک یکــی از برنامههــای اصلــی
دولتمــردان مســلمان بــود و آشــتی میــان دو قلمــرو را بــا هــدف منتفــع کــردن جهــان اســام
را رســالت خــود میدانســتند .رجــال مســلمان کــه بــا آ گاهــی بــر ســنن و تشــریفات اســامی و
شــناخت هنجارهــای دیوانــی و سیاســی ،بــر طــرق مــراوده بــا رقیــب مســلمان ایلخانــان اشــراف
داشــتند در زمــان الجایتــو نیــز ســهم بــه ســزایی در ایجــاد آمادگــی ذهــن دســتگاه ایلخانــی ایفــا
کردنــد و بــا بهرهگیــری از مهارتهــای رجــال قلمــرو حریــف ،زمینهســاز نزدیکــی دو حکومــت
شــدند .بیتردیــد حســن ظنــی کــه در اواخــر ســلطنت الجایتــو در مناســبات بــا مملــوکان حاصــل
شــد و انــدک زمانــی بعــد در دوره ابوســعید بــه معاهــده صلــح بــا ممالیــک منجــر شــد تــا حــد زیادی
مرهــون نقشآفرینــی دولتمــردان مســلمان بــود و ســهم رجالــی چــون رشــیدالدین فض ـلاهلل،
تاجالدیــن علیشــاه و مناصبــی چــون قاضــی القضــاه را در جریــان مناســبات و مذا کــرات پررنــگ
گــزارش شــده اســت( .مقریــزی ،1355 ،ج ،2ق )245 ،175 :1
 .2رویکرد متساهالنه و تالش برای برقراری صلح

ماهیــت مناســبات ایلخانــان و مملــوکان در دوره ســلطنت الجایتــو نوعــی واقعگرایــی،
مســالمت و آرامــش در خــود داشــت کــه زمینــه را بــرای صلحطلبــی طرفیــن همــوار میکــرد .در
همیــن جهــت ،ابوســعید و کارگــزاران سیاســی و نظامــی دســتگاه ایلخانــی بــا پــی بــردن بــه ایــن
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واقعیــت کــه امــکان برتــری نظامــی در مقابــل حریــف دیرپــای مملوکــی را ندارنــد و مناســبات
خصمانــه بــه نفــع آنهــا نیســت ،ســعی در هدایــت شــرایط بــه ســمت صلــح و انعقــاد معاهــده
دوســتی نمودنــد و در همــان آغازیــن ســالهای ســلطنت آخریــن ایلخــان موجبــات تحقــق
ایــن مهــم را فراهــم آوردنــد .در ایــن جهــت بــا هــدف روشــن شــدن قضایــا و از بیــن بــردن بــی
اعتمــادی حاصــل از آمــدن فداییــان اســماعیلی و ادامــه مذا کــرات رســوالنی را بــه مصــر اعــزام
کردنــد .در رأس رســوالن اعزامــی بــه مصــر در ایــن زمــان «خواجــه مجدالدیــن اســماعیل بــن
محمــد بــن یاقــوت ســالمی» بــود کــه بــه قــول ابــن خلــدون قاضیالقضــاة تبریــز کــه از او نــام
نمیبــرد و افــراد دیگــری او را همراهــی میکردنــد( .ابنخلــدون ،1368 ،ج637 :4؛ ابنکثیــر،
 ،1350ج100 :14؛ مقریــزی ،1355 ،ج ،2ق )209 :1ایــن رســوالن در اواخــر ذیالحجــه 720
قمــری بــه دمشــق رســیدند و روز بعــد بــه طــرف مصــر رفتنــد .در ششــم محــرم  721قمــری بــه
مصــر رســیدند و هدایــا و تحــف ابوســعید را تقدیــم ســلطان مملــوک کردنــد .در نتیجــه مذا کــرات
آنهــا بــا بــزرگان دولــت مملــوک و روشــن شــدن موضــوع اســماعیلیه ،زمینــه بــرای انعقــاد
معاهــده صلــح میــان دو حکومــت همــوار شــد و پیمــان صلحــی بــا شــرایط زیــر میــان دو دولــت
برقــرار گردیــد( .ابنکثیــر ،1350 ،ج102-100 :14؛ مقریــزی ،1355 ،ج ،2ق210-209 :1؛
حســن االمیــن)392 :1414 ،
الــف) ســلطان مصــر تعهــد میکــرد کــه از آن پــس فداییــان اســماعیلی را بــه ممالــک ایلخانــی
نفرستد.
ب) ســلطان مملــوک متعهــد میشــد کــه اعــراب بادیــه و ترکمانــان را بــه هجــوم بــه ممالــک
ایلخانــی تحریــک نکنــد.
پ) سلطان مصر از مطالبه قراسنقر صرفنظر کند.
ت) طرفین متعهد میشدند که از یکدیگر تسلیم پناهندگان را مطالبه نکنند.
س) طرفین داشتن روابط سالم و ایجاد تسهیالت تجاری را تعهد میکردند.
ج) هرســاله ،کاروانهــای حــج از عــراق بــه مکــه رود و دو پرچــم یکــی بنــام ســلطان مملــوک
و یکــی بنــام ابوســعید بــا خــود حمــل نماینــد.
ابن خلدون همچگونگی انعقاد این معاهده را چنین بیان میکند:
در ســال  720قمــری رســوالن ابوســعید بــه مصــر رفتنــد .قاضــی تبریــز هــم بــا آنهــا بــود.
آمــده بودنــد تــا پیشــنهاد صلــح دهنــد و یکــدل و یکزبــان بــه اقامــه و اشــاعه ســنن
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اســامی بپردازنــد .از جملــه در بهبــود مراســم حجــم و امــن گردانیــدن راههــا و جهــاد بــا
دشــمن اقــدام نماینــد( .»...ابــن خلــدون ،1368 ،ج)368 :4

در خــال ایامــی کــه رســوالن ابوســعید در حــال مذا کــره بــا ســلطان مملــوک بودنــد خبــر منــع
منکــرات در قلمــرو ایلخانــی و بــه فرمــان ابوســعید بــه مصــر رســید .ایــن مســأله نقــش مهمــی در
تحکیــم صلــح و دوســتی ایفــا کــرد و ســلطان مملــوک هــم فرامینــی در آن جهــت صــادر نمــود.
بــه گــزارش مقریــزی ،ملــک ناصــر بــه خواســتههای مذکــور پاســخ مثبــت داد و «ســیفالدین
ُ
أیت ُمــش محمــدی» را بــرای بســتن عقــد قــرارداد و گرفتــن پیمــان و شــنیدن ســوگند بــه دربــار
ابوســعید فرســتاد .بــاز در همیــن ســال  721هـــ .ق 1321/م ( 720هـــ .ق 1320/م) مجدالدیــن
ســامی (ســالمی) بــار دیگــر بــه مصــر آمــد و از ســلطان مملــوک خواســت کــه پرچمــی (رایتــی)
را بــرای حرکــت دادن آن بــه همــراه کاروان اعزامــی کــه قصــد حــج داشــت  -و جــزء شــرایط
صلــح بــود  -بــه ایــران بفرســتد .رایتــی بــا پارچــه حریــر ســفید بــا هاللــی طالیــی در وســط آن بــه
دربــار ایلخــان فرســتادند و نامـهای بــه حاکــم مکــه نوشــتند کــه حاجیــان عراقــی را ا کــرام کنــد.
(مقریــزی ،1355 ،ج ،2ق )211 :1رســول اعزامــی ملــک ناصــر هــم در ســال  723قمــری در
حالــی کــه رســوالن ابوســعید و از جملــه امیــر چوپــان همــراه بــا هدایــای ابوســعید وی را همراهــی
میکردنــد بــه مصــر برگشــت و بدیــن ترتیــب قــرار داد صلــح میــان دو دولــت صــورت رســمی بــه
خــود گرفــت( .مقریــزی ،1355 ،ج ،2ق)245 :1
در کنــار عوامــل چنــدی کــه از آنهــا بــه عنــوان زمینههــای همگرایــی دو حکومــت مطــرح
شــد بــه نظــر میرســد علــت دیگــری کــه ســلطان مصــر را بــه صلــح بــا ابوســعید متقاعــد کــرد ترســی
بــود کــه او را فــرا گرفتــه بــود .چنانکــه آمــد ،بنابــر گــزارش مقریــزی در ســال  720قمــری شــخص
ناشناســی کــه چهــار نفــر از فداییــان اســماعیلی او را همراهــی میکردنــد بــه مصــر آمــده بودنــد و
چنیــن شــایع شــده بــود کــه از جانــب قراســنقر -امیــر مقتــدر مملوکــی کــه نــزد ایلخانــان پناهنــده
بــود -و بــه منظــور قتــل ملــک ناصــر آمدهانــد( .مقریــزی ،1355 ،ج ،2ق )209 :1ایــن موضــوع
نیــز حاکــی از آن اســت کــه تمایــل بــه صلــح و رویکــرد تعاملــی ،مســألهای دوســویه بــوده و هــر
یــک از دول ایلخانــی و مملوکــی بنابــر مالحظــات خــاص خــود در پــی صلــح بودهانــد.
معاهــده صلحــی کــه از آن یــاد شــد ،کمــاکان تــا آخــر عهــد ایلخانــی ادامــه داشــت .در ایــن
میــان تنهــا رقابــت بــر ســر حــج و دخالتهــای دو دولــت در امــور مکــه ،موضوعــی کــه از اواخــر
ایــام الجایتــو شــروع شــده بــود ،بــه نوعــی دو دولــت را در مقابــل هــم قــرار م ـیداد .منتهــا ایــن
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مقابلــه بیشتــر جنبــه فرهنگــی و تبلیغاتــی داشــت و هیــچ زمانــی موجــب برخــورد میــان دو
حکومــت نشــد( .رضــوی )35-19 :1385 ،حتــی دو حکومــت متقابــل و بهویــژه ایلخانــان از
ایــن رقابــت در راســتای امــور داخلــی و برداشــتن مدعیــان سیاســی نیــز اســتفاده میکردنــد و بــه
قــول صاحــب نجــوم الزاهــره:
بیــن ایــران و مصــر در زمــان ســلطنت ابوســعید و ملــک ناصــر حاکــم مصــر همــواره رســوالن
در رفــت و آمــد بودنــد و ایــن ارتبــاط قطــع نمیشــد .آن دو یکدیگــر را بــرادر میخواندنــد و
ســخن آنهــا یکــی بــود  ...و رســوالن خــاص بیــن آنهــا در رفتوآمــد بــود»( .ابــن تغــری،
 ،1388ج)211 :9

مقریــزی از آمدوشــد رســوالن دو دولــت در ســالهای  728 ،727 ،726 ،724و تــا 736
قمــری یــاد میکنــد و متذکــر میشــود کــه تــا ســال  728قمــری اعــزام رســوالن را از جانــب امیــر
چوپــان و ابوســعید بــوده و از آن پــس  -در پــی نابــودی خانــدان چوپانــی -ابوســعید ایــن
رســوالن را اعــزام میکــرده اســت (مقریــزی ،1355 ،ج ،2ق .)245-209 :1مناســبات حســنه
و همگرایــی دولتهــای ایلخانــی و مملوکــی ادامــه داشــت تــا اینکــه در ســال  736قمــری
رســولی از جانــب عــراق بــه مصــر رســید و خبــر از بیمــاری ابوســعید آورد .پــس از چنــدی بــا مــرگ
ابوســعید در حقیقــت پرونــده دولــت ایلخانــی بســته شــد و میــراث آن ،از جملــه چگونگــی ارتبــاط
بــا مملــوکان ،بــه ایلخانــان رقیــب و حکومتهــای ملوکالطوایفــی مرتبــط بدانهــا رســید.
نتیجه

ناتوانــی نظامــی ایلخانــان در مواجهــه بــا ممالیــک و ناکامــی ایشــان در حاکمیــت بــر شــام
و بهرهگیــری از امکانــات اقتصــادی آن ،حکومــت ایلخانــی را بــا مســألهای جــدی مواجــه کــرد
کــه بــر سیاســت خارجــی و داخلــی آنهــا ســخت اثرگــذار بــود .اگرچــه مســلمانی احمــد تکــودار
توانســت انــدک زمینــهای را بــرای ترمیــم مناســبات دو دولــت پدیــد آورد امــا برتریطلبــی
حریــف و دولــت مســتعجل احمــدی در ایــن زمینــه موفقیتــی کســب نکــرد و سیاس ـتهای
اســامی غــازان نیــز از ایــن جهــت کــه بــا بلندپــروازی ،ماجراجویــی و منفعتطلبــی همــراه بــود
نتوانســت ،مســأله مــراوده بــا ممالیــک را مرتفــع نمایــد .زمینههــای خــروج از انفعــال در برابــر
ممالیــک در زمــان ایلخانــان جانشــین غــازان فراهــم آمــد و دســتگاه حاکمــه ایلخانــی را بــه
ســمت تعامــل بــا ممالیــک ســوق داد .از اوان ســلطنت الجایتــو و ســالهای آغازیــن ســلطنت
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ابوســعید؛ بهرهگیــری از راهبــرد سیاســی و فرهنگــی در مواجهــه بــا ممالیــک بیشتــر از مواجهــه
نظامــی مــورد اهتمــام واقــع شــد و تعامــل و همگرایــی جــای تقابــل و واگرایــی را گرفــت .در حالــی
ً
کــه ســاختار سیاســی ،تقریبــا مشــترک دو دولــت ،حکومــت مملوکــی را بــه ســمت بهرهگیــری از
سیاس ـتهای اســامی علیــه ایلخانــان تشــویق کــرده بــود و رویکــرد اســامی غــازان مقبولیــت
الزم را در جهــان اســام پیــدا نکــرده و لــذا مجبــور بــود هماننــد اســاف خــود علیــه ممالیــک عمــل
کنــد ،حکومــت اســامی جانشــینان او از پذیــرش الزم برخــوردار بــود و لــذا دولــت مملوکــی چونــان
گذشــته نمیتوانســت خــود را مدافــع اســام در برابــر کفــر مغــول معرفــی کنــد .بــه عــاوه نوعــی
ضعــف تدریجــی کــه ســاختار قــدرت ممالیــک بحــری را در زمــان آخریــن ســلطام مقتــدر ایــن
سلســله (ملــک ناصــر قــاوون) فــرا گرفتــه بــود بــا ضعــف ســاختار قــدرت ایلخانــان پــس از غــازان
مقــارن بــود و دو دولــت را بــه ســمت واقعگرایــی و مســالمتجویی هدایــت میکــرد .برتــری
نســبی اهــل قلــم و رجــال مســلمان کــه در پــی اســام پذیــری مغولهــا ،کارآمــدی بیشتــری
در هدایــت سیاســت خارجــی داشــتند نیــز در جــای خــود مؤثــر بــود و در فراهــم کــردن موجبــات
نزدیکــی دو دولــت ســهم بــه ســزا داشــت .در حالــی کــه مشــکالت مــرزی و جابهجایــی اشــرافیت
نظامــی دو قلمــرو ،مســألهای بازدارنــده در مناســبات طرفیــن بــود و هــر دو حکومــت ســعی در
بهرهگیــری از ایــن مقولــه و دیگــر طــرق هراسانگیــزی چــون اســتفاده از فدائیــان اســماعیلی
مینمــود؛ زمینههــای ایجابــی موجــود ،دو دولــت را بــه صلحطلبــی فراخوانــد و در چهارمیــن
ســال ســلطنت ابوســعید معاهــده صلحــی را بــا خــود آورد کــه حــاوی پیامدهــای مهمــی بــود.
ا گرچــه شــرایط صلــح مذکــور تــاش آ گاهانــه بــرای از بیــن بــردن مــوارد اختــاف و موجبــات
ســوءتفاهم از جملــه امــن کــردن راههــا و امنیــت و ثبــات و صلــح بــود ،امــا مهمتریــن پیامــد
آن همگرایــی اســامی دو دولــت بــود کــه ابــن خلــدون بــه صراحــت آن را گــزارش کــرده و صلــح
میــان دو دولــت را بــا ایــن هــدف معرفــی نمــوده اســت کــه« :یــک دل و یــک زبــان بــه اقامــه و
اشــاعه ســنن اســامی بپردازنــد».
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منابع

ابنبطوطــه ،محمدبــن عبــداهلل( .)1361رحلــه ،ترجمــه محمدعلــی موحــد ،جلــد دوم،
چــاپ دوم ،تهــران ،انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
ابنخلــدون ،عبدالرحمــان( .)1368العبــر( ،تاریــخ ابــن خلــدون) ،ترجمــه

عبدالمحمــد آیتــی ،جلــد چهــارم ،تهــران ،مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی.
ابنعبــری ،غریغوریــوس ابوالفــرج اهــرون ( .)1364تار یــخ مختصــر الــدول ،ترجمــه
محمدعلــی تاجپــور – حشــمتاهلل ریاضــی ،تهــران ،انتشــارات اطالعــات.
ابنکثیــر ،ابوالفــدا اســماعیل بــن عمــر ( 1350هـــ .ق) .البدایــه و النهایــه ،بــه اهتمــام
عبدالحفیــظ ســعد عطیــه المجلــد الثالــث العشــر و الرابــع العشــر ،المطبعــه الســعاده بجــوار
محافظــه المصــر.
ابوالفــداء ،عمادالدیــن بــن اســماعیل ( 1325هـــ .ق) .المختصــر فــی اخبــار البشــر ،علــی نفقــة
ســیدمحمد عبدالطیــف الخطیــب و شــرکاه ،المجلــد الرابــع ،مصــر ،المطبعــه الحســینیه.
اشــپولر ،برتولــد ( .)1365تار یــخ مغــول در ایــران ،ترجمــه محمــود میرآفتــاب ،چ  ،2تهــران،
انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
اقبال ،عباس ( .)1356تاریخ مغول ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
األتابکــی ،جمــال الدیــن ابــی المحاســن یوســف بــن تغــری بــردی ( 1388هـــ .ق).
النجــوم الزاهــره فــی ملــوک المصــر و القاهــره ،بــه اهتمــام عبدالقــادر حاتــم ،المجلــد الثامــن و

التســعه ،القاهــره ،دارالکتــب بالقاهــره.
بارانــی ،محمدرضــا« .)1381( ،نقــد و بررســی گرایــش ایلخانــان به اســام و تشــیع»،
تار یــخ در آیینــه پژوهــش ،پیش شــماره دوم.74-31 ،
بارتولد ،و.و ( .)1376تاریخ ترکهای آسیای میانه ،ترجمه غفار حسینی ،تهران ،توس.
بویــل ،ج.آ و دیگــران ( .)1365تار یــخ ایــران کمبریــج ،ترجمــه حســن انوشــه ،ج  ،5تهــران؛
انتشــارات امبرکبیــر.
جوینــی ،عالءالدیــن عطاملــک ( .)1370تار یــخ جهانگشــای ،بــه ســعی و اهتمــام

محمــد بــن عبدالوهــاب قزوینــی ،جلــد ســوم ،تهــران ،انتشــارات ارغــوان.

حســن االمیــن ( 1414هـــ .ق) .المغــول بیــن الوثنیــه و النصرانیــه و االســام ،بیــروت ،دارالتعــارف
للمطبوعــات.
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گهــای صلیبــی ،ترجمــه منوجهــر کاشــف ،چــاپ
رانســیمان ،اســتیون ( .)1360تار یــخ جن 
دوم ،تهــران؛ بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
رشــیدالدین فضـلاهلل همدانــی ( .)1362جامــع التوار یــخ ،بــه کوشــش بهمــن کریمــی،

ج ،2تهــران ،انتشــارات اقبــال.
رضــوی ،ابوالفضــل و دیگــران (« .)1391مســأله ممالیــک در سیاســت خارجــی
عهــد غــازان» ،پژوهشنامــه تار یــخ اســام ،ســال دوم ،شــماره هفتــم.107-83 ،
______________ ( 1385الــف)« .حــج در عهــد ایلخانــان» فصلنامــه
مطالعــات تاریخــی ،دانشــگاه فردوســی مشــهد ،مجلــه دانشــکده ادبیــات وعلــوم انســانی،
شــمارههای  ،12-11بهار/تابســتان.35-19 ،
_____________ ( 1390ب) .شــهر ،سیاســت و اقتصــاد در عهــد ایلخانــان ،چــاپ
دوم ،تهــران ،امیرکبیــر.
_____________ ( 1390ج)« .روابــط ایلخانــان بــا خوانیــن دشــت قبچــاق»،
فصلنامــه تار یــخ روابــط خارجــی ،شــماره  ،46بهــار.81-53 ،
___________ ( 1392د)« .مســلمانی خوانیــن مغــول بــر پایــه زمینههــای
اســام پذیــری ایلخانــان» ،پژوهشنامــه تار یــخ اســام ،ســال ســوم ،شــماره یازدهــم-47 ،
.75
____________ ( 1387هــ)« .نقــش شــیعیان امامــی اثناعشــری در اســام
پذیــری ایلخانــان» ،تار یــخ ایــران و اســام ،دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی ،دانشــگاه
لرســتان ،ســال دوم ،شــماره چهــارم.21-1 ،
ســومر ،فــاروق ( .)1369قراقویونلوهــا ،ترجمــه وهــاب ولــی ،تهــران؛ مؤسســه مطالعــات
و تحقیقــات فرهنگــی.
شــبارو ،عصــام محمــد ( .)1380دولــت ممالیــک و نقــش سیاســی و تمدنــی آنــان در تار یــخ
اســام ،ترجمــه شــهال بختیــاری ،قــم ،پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه.
کاشــانی ،ابوالقاســم عبــداهلل بــن محمــد ( .)1348تار یــخ الجایتــو ،بــه اهتمــام مهیــن
همبلــی ،تهــران ،بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــب.
مقریــزی ،تقیالدیــن احمــد بــن علــی ( 1355هـــ .ق) .الســلوک لمعرفــة دول الملــوک ،بــه
تصحیــح محمــد مصطفــی زیــاده ،المجلــد الثانــی ،چــاپ دوم ،مصــر ،مطبعــه دارالکتــب.
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وصــاف الحضــره ،فضـلاهلل بــن عبــداهلل شــیرازی ( .)1338تجزیــه االمصــار و تزجیــه االعصــار،
(تاریــخ وصــاف) ،تهــران :انتشــارات کتابخانــه ابنســینا و کتابخانــه جعفــری تبریــز.
هاجســن مارشــال .گ .س ( .)1339فرقــه اســماعیلیه ،ترجمــه فریــدون بــدرهای ،تهــران،
کتابفروشــی تهــران.
ویلتــس ،دورا کــه ( .)1353ســفیران پــاپ بــه در بــار خانــان مغــول ،ترجمــه مســعود

رجبنیــا ،تهــران؛ انتشــارات خوارزمــی.

گروســه ،رنــه ( .)1365امپراطــوری صحرانــوردان ،ترجمــه عبدالحســین میکــده ،چــاپ دوم،
تهــران ،انتشــارات علمــی و فرهنگــی.

