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مﻘدمﻪ
شدت عمل مغولها در سالهاي هجوم ،ساختار سياسي ايران را دچار فترت كرد و در حيات
اقتصادي و اجتماعي مناطق مفتوحه ،گسستي جدي به وجود آورد .بهويژه آنكه در تقسيمبندي
اولوسهاي اربعه ،جايگاه سياسي ايران مبهم بود و تكميل فتح اين سرزمين بهوسيله لشكريان »تمّا«
)) (Tammaرشيدالدين فضلالله٤٥٥ :١٣٦٢ ،؛  (Ostrowsky, 1998: 262-276در حال
انجام بود و اين مهم ادعاهاي مشترك و چندگانهاي را با خود ميآورد ،طبيعي نشان ميداد كه گسست
اوضاع سياسي و اجتماعي تداوم بيشتري داشته باشد .گسست مذكور تا زمان آمدن هولاكو و هموار
شدن زمينههاي تكوين حكومت ايلخانان ادامه داشت و بيترديد يكي از علل اعزام هولاكو ،نظم
بخشيدن به قلمرو گسترده مفتوحه در نواحي غربي بود.
انسجام جغرافياي سياسي و تمركز قدرتي كه با ﭘيدايش حكومت ايلخاني حاصل شد ،با نظم،
امنيت و ثبات نسبي همراه بود و اين مهم در تعديل اوضاع سياسي و از ميان بردن گسست مذكور سهم
عمدهاي داشت .در اين ميان ،نكته قابلتأمل اين است كه دوران امارت شخصيتهايي كه با مركزيت
خراسان به اداره امور قلمرو مفتوحه مغول مشغول بودند ،در تعديل نظام قدرت و نظم و امنيت اخير
سهم زيادي داشت و در گذار از نظام عرفي مغولها بهنظام امري بسيار تعيينكننده بود )در اين
خصوص ر.ك :رضوي .(٧٠-٦٨ :١٣٩٠ ،توضيح اينكه در دهههاي ﭘﺲ از ايلغار مغول ،نوعي كشمكش
جدي ميان امرا و كارگزاران اعزاميِ دربار مركزي مغول به ايران قابلرديابي است كه باوجود
دخالتهاي نمايندگان ساير اولوسها و ضرورت كاربست منافع خاندانهاي مختلف چنگيزي؛ شخصيت
امرا ،ﭘايگاه قومي -قبيلهاي آنها و ميزان برخورداري قبايل مذكور از مدنيت و اصول ملكداري ،در
چگونگي اداره امور تأثير جدي داشت.
اين امرا كه ميتوان با عنوان حكام خراسان از آنها يادكرد ،دريكي از حساسترين دورههاي
تاريخ ايران ،سهم به سزايي ايفا كردند و با تلاش در جهت احياي سنن حكومتي و برقراري نظم و
امنيت و كاستن از گرايشهاي گريز از مركز اشرافيت نظامي مغول ،زمينههاي نهادينگي قدرت در عهد
ايلخانان را هموار كردند .خلأ قدرت ﭘﺲ از زوال خوارزمشاهيان و تكاﭘوهاي وابستگان به جلالالدين
خوارزمشاه ،همراه با زيادهخواهيهاي امرا و اشرافيت نظامي مغول كه نگاه موقتي و مقطعي به ايران
ن خادم مغولها؛ اوضاع سياسي و
داشتند و در كنار آن ،عملكرد زياده جويانه برخي از كارگزاران مسلما ِ
اقتصادي موجود را چنان آشفته كرده بود كه جايگاه و كاركرد امراي موردنظر )حكام خراسان( را مهم
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ت بخشي از مناطق
جلوه ميدهد .صرفنظر از »نوسال« ،امير كهنسالي كه در دوره كوتاهي امار ِ
مفتوحه غربي را بر عهده داشت و منابع تاريخي گزارشهاي قابلاعتنايي درباره او ارائه نميدهند ،امارت
»جنتمور« با ﭘايگاه قومي »قراختايي«» ،گرگوز«) (Gorguzبا قوميت »اويغوري« و »امير ارغون« با
قوميت »اويراتي« سهم تعيينكنندهاي در سامان ﭘذيري اوضاع سياسي و اقتصادي ايران دهههاي ﭘيش
از حكومت ايلخاني داشت.
در ميان ايلات و قبايلي كه به جبر يا اختيار ،برتري مغولها را ﭘذيرفتند ،قبايل مذكور از سابقه
فرهنگي و تمدني بيشتر و ديرﭘاتري برخوردار بودند و مهمتر در بساماني نظام قدرت در عهد چنگيز و
قاآنهاي جانشين او نيز نقش برجستهاي بر عهده داشتند .در همين جهت ،نوشتار حاضر ،با مهم
شمردن ﭘايگاه فرهنگي و تمدني امراي مذكور ،كاركرد مدنيتر آنها در بساماني نسبي اوضاع حاكم بر
ايران ﭘﺲ از فتوحات مغول را تعيينكننده ميداند و دستاورد دوران امارت ايشان را در نهادينگي
حكومت ايلخاني و ﭘذيرش سنن حكومتداري ايراني بااهميت قلمداد ميكند .بنابراين ،ضمن تأملي بر
اوضاع سياسي و اقتصادي ايران در دوران حكومتي امراي مذكور ،ﭘايگاه قومي و ﭘيشينه فرهنگي و
تمدني آنها را در ساختار قدرت چنگيزي بررسي ميكند تا سهم اثرگذار دوران حاكميت ايشان در
احياي سنن حكومتي ايراني و روالمندي ساختار اجرايي حكومت ايلخانان را نشان دهد .در نوشتار حاضر،
ساختار ،به مفهوم هماهنگي و نظم موجود در هر يك از وجوه زندگي اجتماعي و بخصوص وجوه
سياسي و اقتصادي و مناسبات ميان اجزاي هر وجه؛ نهادينگي به مفهوم نظمﭘذيري و يا تلاش در جهت
انتظام بيشتر در امور اجرايي و گسست در مفهوم زوال نسبي و فترتي كه در امور سياسي و اقتصادي
حاصلشده بكار رفته است.
اوضاع سياسي و اقتصادي ايران پس از ايلغار مغول:
اوضاع سياسي
ايلغار مغول به معناي فتح و تثبيت حكومت مغولها در ايران نبود .مغولها ﭘﺲ از يك دوره قتل
و غارت شديد از ايران خارج شدند و حداقل تا زمان برگشت جلالالدين خوارزمشاه و فعاليتهاي دوباره
وي توجه چنداني به ايران نداشتند .در اين زمينه گويا فعاليتهاي ديگر برادران جلالالدين در عراق
عجم هم كمتر موردتوجه مغولها بود .مبهم بودن وضعيت كلي ايران در تقسيم اولوسهاي چنگيزي و
نوعي ادعاي همگاني كه ﭘﺲ از مرگ چنگيز خان بر سر ايران به وجود آمد نيز وقايع فوق را تأييد
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مي كند .در اين زمان مناطقي همچون فارس ،يزد ،آذربايجان ،قلمرو لر بزرگ و كوچك ،شبانكاره و
كرمان كه موردحمله مغول قرار نگرفتند و يا كمتر درگير آن شدند ،در سايه حكومتهاي محلي
)همچون گذشته( زندگي عادي خود را ميگذراندند .دراينبين مناطق شرقي و بعضاً شمالي ايران و
بهويژه خراسان و سيستان و مازندران وضعيت ثابتي نداشتند و به علّت ضايعات سنگيني كه در جريان
تهاجم مغول متحمل شده بودند هنوز به خود نيامده بودند .قدر مسلم در اين نواحي حكومت محلي
مشخصي وجود نداشت و حضور فعال مغولها -كه از همان آغاز خروج در نزديكيهاي هرات ﭘادگان
بادغيﺲ را با اهداف امنيتي و اقتصادي به وجود آورده بودند – تأثير زيادي بر روند تحولات سياسي و
اقتصادي اين مناطق داشت .حملات گاه و بيگاه لشكريان مغول از ﭘادگان بادغيﺲ به خراسان در
حدفاصل سالهاي  ٦٢٢هـ .ق ١٢٢٤/م تا  ٦٢٨هـ .ق  ١٢٣٠م ميتواند مؤيد اين امر باشد.
ﭘﺲ از خروج لشكريان مغول در زمان چنگيز ،اگرچه اوضاع ،هرچند موقت ،تااندازهاي آرام شد و به
قول قيﺲ رازي مردم منطقه يكي دو سالي »...از خوف قتل و اسر آن سباع ضار ايمن گشته و مردم را
بهواسطه جمعيت بعضي از فرزندان سلطان اميد انتعاشي ﭘديد ميآمد و رايحه ارتياشي به مشام
ميرسيد) «...قيﺲ رازي ،(٩ :١٣٦٠ ،اما همين اميد و بدبيني مغولها نسبت به آن باز خراسان را عرصه
تاختوتاز قرار داد .عرضاندام متعلقان خاندان خوارزمشاهي و برگشت جلالالدين خوارزمشاه از هند ،در
اين تهاجمات و شدت عمل مغولها براي تثبيت اوضاع به نفع مغول تأثير فراوان داشت )رشيدالدين
فضلالله٤٧٠ - ٤٦٩ :١٣٦٢ ،؛ جوزجاني .(٢٨ – ٢٥ :١٣٦٣ ،به نظر ميرسد كه تأسيﺲ ﭘادگان بادغيﺲ
در نزديكي هرات و اعزام لشكريان موسوم به »تما« كه در نگاه اول دفع وابستگان خوارزمشاهي و
ايجاد ثبات در منطقه را در راستاي منافع مغولها در دستور كار داشت بهطور مشخص از همين واقعيت
ناشي شده است )رشيدالدين فضلالله .(٤٥٥ :١٣٦٢ ،جويني هنگاميكه از اعزام لشكريان مغول به
سركردگي جورماغون نويانگزارش ميدهد فتنه و آشوب منطقه را بهطوركلي يادآوري ميكند...» :و در
طرف خراسان و عراق هنوز آتش فتنه و آشوب تسكين نيافته و سلطان جلالالدين تك و ﭘويي
ميزد) «...جويني :١٣٧٠ ،ج  .(١٤٩ /٢كّر و فر قراجه و يغان سُنقُر سرداران وابسته به جلالالدين در
نيشابور و مضافات آن و تلاش مضاعف مغولها در سركوب و كشتار شديد آنها نيز از ناامني و بيثباتي
اوضاع حكايت داشت )جويني :١٣٧٠ ،ج  .(٢١٨ /٢جويني درجاي ديگري كه از شرفالدين خوارزمي و
ﭘيوستن او به دستگاه مغولها در زمان اعزام جنتمور سخن ميگويد نيز از وجود ناامني عمومي در
خراسان ﭘرده برميدارد...» :و نواير فتنها و تشويشها در التهاب «...بود )جويني :١٣٧٠ ،ج .(٢٦٩ /٢
بيثباتي خراسان براي مغولها و بيتوجهي آنها به هر نوع آبادي و عمران در اين منطقه ،حداقل تا
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زمان قتل جلالالدين خوارزمشاه و سركوبي هواخواهان او و تسلّط نسبي مغولها بر سراسر ايران ادامه
يافت و تا زماني كه اوكتاي قاآن حكومت اين منطقه را به جنتمور واگذار كرد و اوضاع به نفع او سامان
گرفت به طول انجاميد )جويني :١٣٧٠ ،ج ٢٢٣ - ٢١٨ /٢؛ رشيدالدين فضلالله.(٤٧١ - ٤٧٠ :١٣٦٢ ،
ازاينﭘﺲ طبيعي بود كه اوضاع مناطق شرقي ايران در سايه ركود و ايستايي ﭘﺲازاين گونه برخوردهاي
نظامي و همينطور نوعي توجه دربار مركزي مغول و ازجمله ﭘيدايش حكومتهاي دستنشانده آن،
ثبات سياسي نسبي به خود بگيرد و اوضاع اقتصادي آن نظم و بهبودي ﭘيدا كند .بااينحال ،بخشي از
فعاليتهاي مغولها در ايران بهوسيله فرماندهان نظامي مغول رهبري ميشد و اين فرماندهان علاوه بر
امور نظامي در امور اقتصادي و اجرايي نيز دخالت ميكردند .عملكردهاي زياده جويانه آنها باوجود
تلاش حكام مغولي مستقر در خراسان  -بهويژه آنهايي كه حكومت سراسر قلمرو متصرفي مغول در
بلاد غربي را در اختيار داشتند -براي جلوگيري از زيادهجويي ايشان نقش مهمي در آشفتگي اوضاع
سياسي و اقتصادي داشت.
اوضاع اقتصادي
در سالهاي ﭘﺲ از هجوم مغول ،اقتصاد قلمرو مفتوحة مغولها در ايران وضعيت يكساني نداشت.
بدون ترديد آن قسمت از ايران كه بهوسيله حكومتهاي محلي اداره ميشد تنها خراج مقرري را به
مغولها ميﭘرداخت و امور مالي آنها بهوسيله حكام محلي اداره ميشد .در مناطقي كه به دست
مغولها اداره ميشد و مغولها در آن حضور فعال داشتند وضعيت متفاوت بود .بديهي است كه عملكرد
آن دسته از كارگزاران مغولي كه با عنوان حكام مغولي ايران از آنها ياد شد بههيچوجه همانند عملكرد
فرماندهان نظامي نبود كه بدون برنامه و با نگاه افزونطلبي به اقتصاد قلمرو مفتوحه مينگريستند.
حكام مغولي مستقر در خراسان ،حسب شخصيت و ﭘيشينه فرهنگي و تمدني خويش ،از همان آغاز
تلاششان در اين جهت بود كه در چارچوب ديوان و با نظم و قاعده امور مالي را اداره كنند؛ اما امرا و
فرماندهان نظامي كه نگاهي گريز از مركز به امور داشتند با نگرشي كه ميتوان با عنوان اقتصاد نظامي
و غارتي از آن ياد كرد به اقتصاد قلمرو نظر داشتند و تنها آشفتگيها را تشديد ميكردند )درباره اقتصاد
امري و نظامي ر.ك :هيكﺲ .(٣٢-٢٠ :٢٥٣٦ ،اين دسته بهمحﺾ اينكه فرصتي به دست ميآوردند
زيادهخواهيهاي خود را از سر ميگرفتند و بهويژه در ايام ﭘﺲ از مرگ قاآنها و درهمريختگي اوضاع
ﭘﺲازآن و يا در مواردي كه امراي متنفذي همچون جورماغون و ايلچيكداي در رأس امور نظامي قرار
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داشتند تمايلات افزون طلبانه بيشتري از خود بروز ميدادند .بهطوركلي ،اوضاع اقتصادي ايران اين عهد
متأثر از وضعيت سياسي -نظامي دربار مركزي مغول و جهتگيري كارگزاران اعزامي آنها بود و به
اقتضاي تزلزلي كه در امور سياسي وجود داشت امور اقتصادي هم نظم چنداني با خود نداشت .مغولها
سرگرم امور نظامي ،سركوب شورشها ،تثبيت ايلي شهرها و حكومتهاي محلي و جمعآوري اموال
بودند و زندگي عادي مردم را به حال خود رها كرده بودند .تفكر و انديشه مغولها توانايي دگرگوني
ساختار جامعه شهري و جايگزيني ساختاري جديد بهجاي آن را نداشت و بينظميها از شرايط زماني
دوران هجوم و آشفتگيهاي ﭘﺲازآن ناشي ميشد .بهويژه در نيمه شرقي ايران همهچيز در يك حالت
گسست و ركود قرار داشت و شهرهاي بزرگ و ﭘررونق خراسان در بيفروغي فرورفته بودند .تلاشهايي
در جهت دگرگوني وضع موجود صورت ميگرفت اما ابهام كلي ناشي از نامعلومي وضعيت سياسي-
اقتصادي ايران در تقسيمات امپراتوري مغول و نبود فردي از خاندان چنگيز كه در سايه شخصيت او
تشتت و گسست موجود تحت تأثير قرار گيرد مانع از موفقيت تلاشهاي اينچنيني بود .در اين ميان به
نظر ميرسد كه تنها نقطه اميد ،سلوك سياسي و اقتصادي حكام مغولي مستقر در خراسان بود كه
برونرفتي از وضعيت مذكور را نويد ميداد .بيترديد اين اميران سهم مؤثري در ساماندهي به اوضاع
داشتند و در تعامل فاتحان مغولي با نمايندگان فرهنگ ايراني نقش تعيينكنندهاي ايفا نمودند.
جايگاه قﺒيلﻪاي حكام ايراني در ساختار حكومت مغولها
هويت قومي نمايندگان اعزامي دربار مركزي و نقش آنها در اين تغيير نگرش مغولها امر مهمي
بوده است .سه تن از نمايندگان اعزامي يعني جنتمور ،گرگوز و امير ارغون به ترتيب قراختايي ،اويغور و
اويرات بودند و بهطور مشخص از قوم و قبيله مغولها بهحساب نميآمدهاند )جويني :١٣٧٠ ،ج ،٢١٨ /٢
 .(٢٤٢ ،٢٢٥بر اساس گزارشهاي رشيدالدين فضلالله ميتوان چنين گفت كه اين اقوام تنها ﭘﺲ از
قدرت گيري چنگيز و برتري قوم مغول بر ساير اقوام عنوان عام مغول را ﭘذيرفتند و ميتوان گفت تنها
به لحاظ سياسي مغول بودند )رشيدالدين فضلالله .(٥٨ -٥٧ :١٣٦٢ ،اقوام مذكور و بهويژه اويغورها و
قراختائيان به لحاظ سوابق سياسي و فرهنگي كه داشتند از ساير اقوام استپ متمدنتر بودند و در
نظاممندي قدرت مغولها جايگاه برتري داشتند )مورگان.(٥٨-٥٦ :١٣٧١ ،
اويغورها كه از سال  ٧٤٤م ١٢٤/هـ .ق جانشين توكيوهاي شرقي شده بودند ،مغولستان و
استپهاي شرقي را در تصرف داشتند .آنها در سال  ٨٤٠م ٢٢٣/هـ .ق مغلوب قرقيزها شدند.
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ازاينﭘﺲ ،اويغورها چند دسته شدند؛ گروهي در كانسوي چين مستقر شدند كه نام »ساري اويغور«
داشتند و در سال  ١٠٢٨م ٤١٩/هـ .ق قلمرو آنها به تصرف »تنگغوت« هايي درآمد كه امپراتوري
»هسي -هسيا« را بنا نهادند .دسته ديگر كه از بقيه مهمتر بودند واحههاي اطراف رود تاريم عليا با
مركزيت شهرهاي قراخوجا و بيش بالغ ساكن شدند و لقب »ايدوك دوك« بر خود نهادند .محل استقرار
اينها بر سر راههاي تجاري )ابريشم( قرار داشت و اين مهم اسباب ثروتمندي آنها و فرهنگ ﭘذيري
ايشان را فراهم آورد .اويغورها با اديان مختلف آشنايي داشتند و با اقتباس از الفباي سغدي كه خود از
الفباي سرياني حاصلشده بود خط اويغوري را به وجود آوردند و با ترجمه متون سغدي ،چيني و
سانسكريت ادبيات نويني را رقم زدند و هنر صحافي و تذهيب را از چينيها آموختند )ر.ك :بارتولد،
٦٤-٦٣ :١٣٧٦؛ گروسه٢٢٢-٢١٩ :١٣٦٨ ،؛ ساندرز٤٢-٣٩ :١٣٧٢ ،؛ اقبال١٩-١٧ :١٣٧٦ ،؛ Bazin,
 .(2000:.688اويغورهاي منطقه تاريم ،بعدها در ميان فرمانروايان ترك -مغول كرائيت و نايمان
مشاغل ديواني و آموزشي به دست آوردند و بعد از ظهور چنگيز ،در سال  ٦٠٥هـ .ق ١٢٠٧/م به مغول
ﭘيوستند )رشيدالدين فضلالله (٣٠٩ :١٣٦٢ ،و مغز متفكر اين امپراتوري شده و زبان آنها زبان و خط
دربار مغول شد .بهويژه مهارتهاي اداري آنها قابلتأمل بود و در كسب جايگاه شايسته در نزد مغولها
سهمي بنيادين داشت )مورگان٥٦ :١٣٧١ ،؛ گروسه .(٢٢٤،٣٦٢،٤١٢،٤١٤ :١٣٦٨ ،مهردار چنگيز و مأمور
سوادآموزي به ﭘسران وي به خط و زبان اويغوري ،فردي از اين قبيله بود و چنانكه مشهور است اولين
كتابت ياسا به خط اويغوري بوده است )ر.ك :بارتولد :١٣٦٦ ،ج  .(٨٠٥-٨٠٤ /٢كارگزاران اداري اويغور
با عنوان بخشي نقش مؤثري در اداره امپراتوري مغول داشتند )همان (٨١٦ ،٨٠٨ :و جويني در چندين
موضع به طعن يا جد از رونق خط و زبان اويغوري و اقبال بلند آشنايان بدان ياد ميكند )جويني:١٣٨٥ ،
ج  ،١١٠/١ج  .(٥٦٥-٥٤٠،٥٦٤ /٢بهعلاوه در بيان ﭘيشينه زندگي گرگوز از نحوه آشنايي او با خط و
كتابت اويغوري ياد مينمايد و نفوذ اويغورها را در دربار مركزي مغول و ازجمله شخص چينقاي،
اويغوريِ متنفذ در دستگاه اوكتاي و گيوگ را در تعالي موقعيت او و به دست آوردن تمشيت امور قلمرو
مفتوحه آنسوي جيحون مهم قلمداد ميكند )جويني :١٣٨٥ ،ج .(٥٤١ /٢
قراختائيان ،سهمي بهمراتب مهمتر در ساختار قدرت چنگيزي داشتند .برخلاف اويغورها كه عليرغم
برخورداري از فرهنگ و مدنيت ،هيچ زماني نتوانستند تمدني استوار و دولتي نهادينه و متداوم به وجود
آورند )بارتولد :١٣٦٦ ،ج ٨٠٦ /٢؛ گروسه ،(٢٧٨-٢٣٧،٢٧٧-٢٣٦ :١٣٦٨ ،قراختائيان مدتهاي مديد بر
چين شمالي سلطه داشتند و سازمان سياسي ﭘيچيدهاي به وجود آورده بودند كه تلفيقي از سنن اداري
چين و رسوم سياسي سراسر استپ )اعم از تركان و مغولان( را در خود داشت و ملاحظات مدني و ايلي را

٣٢

مجله ﭘژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام شماره  ٢٢بهار و تابستان ١٣٩٧

درهمآميخته بود .هسي ليائو يا ليائوي غربي كه در حكم سلسلهاي بومي در منابع جلوهگر شده است؛ با
تأثيرﭘذيري ﭘررنگتر از سنن سياسي -نظامي چيني ،دولتي غيرمتمركز با ساختاري منعطف و
درعينحال دقيق به وجود آورده بود كه همانند تلاش براي حفظ جايگاه خود در شمال چين ،در تعقيب
منافع خويش در ميان استپ نشينان نيز دقت لازم داشت و در ﭘرتو بافت قومي -جمعيتي اتباع خود و
البته ضرورتهاي سياسي و اجتماعي ،مداراي مذهبي را در دستور كار قرار ميداد .با بيرون رانده شدن
قراختائيان از شمال چين ،ميراث اداري -اجرايي آنها نهتنها از ميان نرفت ،بلكه در بافت قدرت چنها
)كيتان ها ،جورجت ها( در شمال چين و امپراتوري قراختايي در تركستان و ماوراءالنهر بسط و تداوم
يافت؛ آنگاه در ﭘي فتوحات چنگيز ،تمامي ميراث اخير به مغولها منتقل شد .به تعبير مورگان
»امپراتوري مغول ،در مقياسي بسيار گستردهتر ،تداوم امپراتوري قراختايي بود« )مورگان.(٦٢ :١٣٧١ ،
مغولها و اسلاف تموچين همانند ديگر مدعيان استپ با بهرهگيري از رويكرد متساهلانه چنها -در
مقايسه با سياست سختگيرانه قراختائيان ،از حيث دقت در كنترل استپ نشينان و نظارت بلا واسطه
آنها بهجاي سياست تفرقه و بهرهگيري از قبايل عليه يكديگر -طريق قدرت گيري را آغاز كردند و
درنهايت در زمان چنگيز موفق به كسب قدرت شدند .در اين مرحله كه حدود يك سده ﭘﺲ از اخراج
قراختائيان از شمال چين با فشار چنها بود ،مغولها تمامي ميراث كارآمد ﭘيشينيان استپ نشين خود و
بهويژه قراختائيان را مصادره به مطلوب كردند .آنها كارگزاران قراختايي را كه در خدمت چن ها بودند و
يا در قلمرو ﭘيشين خود در سرحدات ديوار بزرگ ميزيستند را به كار گرفتند و سپﺲ با استيلا بر قلمرو
گورخان قراختايي -در ﭘي نابودي كوشلوك خان نايمان -ميراث دار نهادينهتر سنن حكومتي آنها
شدند )ر.ك :مورگان٨٢ ،٦١ :١٣٧١ ،؛. (Buell, 1979: 124, Ostrowsky, 1998: 270-
 276جنتمور اولين حاكم مغولي خراسان و مازندران ،قوميت قراختايي داشت و نفوذ و درايت وي از
بطن گزارشهاي جويني بهوضوح آشكار است )جويني :١٣٨٥ ،ج .(٥٣٤ /٢
جايگاه اويراتها در ساختار سياسي -نظامي مغولها را بايد از حيث موقعيتي كه در اين نظم نوين
چنگيزي به دست آوردند تحليل كرد .اويراتها ازجمله قبايلي بودند كه در ﭘي بالا گرفتن كار چنگيز ،با
رضايت تمام ايلي مغول را ﭘذيرفتند )جويني٥٥١ :١٣٨٥ ،؛ رشيدالدين .(٧٧ :١٣٦٢ ،جويني بهصراحت
گزارش ميدهد كه قبيله اويرات در ميان مغول از قبايل مشهور است و »آن قبيله اكثر اخوال ،اولاد و
احفاد چنگيزخان باشند«)جويني :١٣٨٥ ،ج  .(٥٥١ /٢چنگيز فرمان داده بود كه ﭘسران خاندان او دختران
امراي اويرات را به زني بگيرند و »بدين سبب است كه تمامت ﭘادشاه زادگان از اويرات زن خواسته
باشند«)همان( .اغول غايمش -غير از همسر گيوك -همسر منگوقاآن نيز از اويراتها بود
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)بارتولد :١٣٦٦،ج  (١٠٣٦ /٢و احتمالاً در تثبيت جايگاه امير ارغون در عهد منگو بيتأثير نبود .اگر
بپذيريم كه چنگيز و دستگاه فائقه مغولي با تأثيرﭘذيري از سنن چيني ،تركي و مغولي مستقر در
حدفاصل ماوراءالنهر تا شمال چين ،نظم نوظهوري را رقمزده است كه جايگزين نفوذ برتر فرهنگ
قراختايي و ميراث داران آن در شمال چين شده است؛ اويراتها ،بهعنوان قبيلهاي كه از همان آغاز
موردتوجه چنگيز بودهاند و نسبت نزديكي با خاندان وي داشتهاند را بايد همنوا و ملتزم با اين نظم
نوظهور بدانيم .كما اينكه شخصيت سازنده و كارآمد اميرارغون خود حاكي از اين است كه ويژگيهاي
شخصي نيز در اين مسير كارآمد بوده و توانسته است از اقبال نيك اويراتها در نزد خاندان چنگيزي
بهره لازم ببرد )ميرخواند .(٨٦٣ :١٣٧٥ ،وي در نظم بخشيدن به قلمرو مفتوحه مغول در آنسوي
جيحون موفق بود و توانست اوضاع را به نفع دربار مركزي قراقورم ساماندهي كند ) Lane,
.(1998:.459-480
امارت جنتمور بر خراسان و مازندران
جويني بهصراحت جنتمور را اولين اميري ميداند كه به حكومت خراسان و مازندران منصوب شد.
خراسان اين زمان به لحاظ اينكه در مجاورت مرزهاي امپراتوري مغول قرار داشت و بهويژه در ديدرس
ﭘادگان بادغيﺲ بود راحتتر و آسانتر تحت نفوذ مغولها درآمد .البته با توجه به اينكه ملك بهاءالدين
صعلوك حكومت بخشي از خراسان را بر عهده داشت و امارت او در نظر مغولها مهم بود ميتوان گفت
كه خراسان ﭘﺲ از خروج اوليه مغولها در تسلّط آنها قرار نداشت و تنها مورد حملات گاه بي گاه
ايشان قرار ميگرفت )جويني :١٣٧٠ ،ج ٢٢٣ -٢٢٢ /٢؛ رشيدالدين  .(٤٧١ - ٤٧٠ :١٣٦٢توجه همگاني
به جلالالدين خوارزمشاه و تكاﭘوي قراجه و يغانسنقر به هواداري از خاندان خوارزمشاهي كه خراسان و
سيستان را محل فعاليتهاي خود قرار داده بودند نيز از همين واقعيت حكايت دارد )جويني :١٣٧٠ ،ج
 .(٢٢١ -٢١٩ /٢تسلّط كامل مغولها بر خراسان ﭘﺲازاينكه حملات خود را براي فتح كامل ايران و
مقابله با جلالالدين خوارزمشاه ازسر گرفتند حاصل شد .ميتوان فعاليتهاي جورماغون نويان در اين
خطه و در نهايت واگذاري امور آن به جنتمور به دستور قاآن و سپﺲ تأييد دوباره اين موقعيت را آغاز
مشخص اين سلطه دانست .سركوب فعاليتهاي هواخواهان جلالالدين خوارزمشاه ،به اطاعت واداشتن
حكام محلي خراسان و ايجاد امنيت و ثبات در منطقه توسط همين جنتمور صورت گرفت و ﭘﺲازاينكه
با اقدامات خود نظر قاآن را جلب كرد حكومتش بر خراسان و مازندران مورد تأييد قرار گرفت
)جويني :١٣٧٠،ج ٢٢٤ -٢١٩ /٢؛ رشيدالدين فضلالله .(٤٧١ - ٤٧٠ :١٣٦٢ ،در مورد مازندران و اينكه
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چرا حكومت آن همراه خراسان به جنتمور واگذارشده است ،ميتوان چنين گفت كه در حدفاصل
سالهايي كه جورماغون از خراسان بهطرف عراق عجم و ديگر نواحي ايران رفته است تا سال  ٦٣٠هـ.
ق ١٢٣٢ /م جنتمور به موازات ايجاد امنيت و ثبات در خراسان ،مازندران را نيز فتح كرده و با فرستادن
حاكم محلي آنجا )ملك نصره الدين كبودجامه( به نزد قاآن ،حكومت آنجا را نيز به دست آورده است
)جويني :١٣٧٠ ،ج  .(٢٢٢ /٢نكته قابلتوجه اين است كه باوجود واگذاري حكومت خراسان و مازندران
به جنتمور و منع امراي ديگر به دخالت در امور اين مناطق ،حكومت مناطق اسفراين و جوين و بيهق و
جاجرم و جوربد و ارغيان به بهاءالدين صعلوك و از سرحد كبودجامه تا استراباد به نصره الدين كبودجامه
واگذار شده است )رشيدالدين فضلالله .(٤٧١ :١٣٦٢ ،در اين صورت بايد جنتمور نقش نظارتي داشته و
ناظر تأمين منافع مغولها وحفظ ثبات درجهت قدرت مغول بوده باشد .آنچه در زمينه دوران حكومت
جنتمور در اين مناطق مهم است اقدامات او در جهت سامان دادن به امور اجرايي و بهبودي نسبي
درمسايل اقتصادي است.
در مورد وضع اقتصادي خراسان و مازندران دراين زمان نميتوان سخن صريحي عنوان كرد.
گزارشهاي جويني به گونهاي است كه در ﭘناه حسن توجه قاآن ،عملكردهاي مثبت جنتمور و حسن
سلوك بهاءالدين صعلوك كه با ايلي خود مغولها را نسبت به اوضاع خوش بين كرده بود ،وضعيت به
سمت بهبودي رفته است )جويني :١٣٧٠ ،ج  .(٢٢٤-٢٢١ /٢جهتگيري جنتمور در برابر مدعي خود طاير
بهادر كه حكومت خراسان راﭘﺲ از سركوبي سرداران جلالالدين طلب مي كرد نيز از حسن سلوك وي
و بهبودي كلي اوضاع اقتصادي حكايت ميكند:
»...سخن عصيان اهل خراسان خلاف بوده است و عرض آن از غرضبه گناه قراجه چندين ولايت
ورعيت راچگونه شربت فنا توان چشانيد و بي هيچ موجب ملكي راكه سالهاست تا بعد از تعب و مشقت
اندك قراري گرفتست دوباره نيست گردانيد«) :١٣٧٠ج .(٢٢١ /٢
سخنان جويني آنجا هم كه شرح حال شرفالدين خوارزمي را ذكر ميكند حاكي از آن است كه
درعهد جنتمور اوضاع بهبودي نسبي يافته است )جويني :١٣٧٠ ،ج  .(٢٦٩ /٢با مرگ جنتموردر سال
 ٦٣٣هـ .ق ١٢٣٥ /م نوسال كه اميري سالخورده بود به جاي او نشست .حكومت نوسال بر خراسان
كوتاه بود و با نفوذ چنداني همراه نبود .به يقين ،تسلّط سپاهيان اعزامي مغول بر بخش وسيعي از ايران
و تثبيت موقعيت دربار مركزي در اين بي نفوذي وي كه از وابستگان اولوس جوجي به شمارمي رفت
تأثيرگذار بود .دوره حكومت نوسال چندان طولاني نبود .گزارش جويني به گونهاي است كه اندك زماني
ﭘﺲ از مرگ جنتمور در سال  ٦٣٣هـ .ق و آغاز امارت نوسال ،اين گرگوز است كه از سوي قاآن به

جايگاه امارتهاي مغولي در نهادينگي ساختار حكومتي ايلخانان

٣٥

عنوان ناظر و محاسب امور مأمور شد و در همين مقام »...به امارت و حكومت مشغول شد«)جويني،
 :١٣٨٥ج  .(٥٤٢ /٢بنابراين گرگوز كه روزگاري نيابت جنتمور را بر عهده داشت ،مدتي در حكم ناظر و
مديري متنفذ و يكه تاز و از سال  ٦٣٧هـ .ق به عنوان حاكم رسمي به حكومت مناطق مفتوحه
آنسوي جيحون رسيد و نوسال به اميري لشكريان منصوب شد )جويني :١٣٨٥ ،ج ،٥٤٤-٥٤١ /٢
 .(٥٤٨-٥٤٧در مورد گرگوز نكته مهم اين است كه حكومت او به خراسان محدود نشد و ﭘﺲ از يك
دوره رقابت با وابستگان خاندان جوجي اداره امور سراسر مناطقي كه درنواحي غربي فتح شده بود به او
واگذارشد )جويني :١٣٧٠ ،ج  .(٢٣٦ - ٢٢٩ /٢جنتمور با:
 اهتمام به امور اداري و رونق كارديوان و واگذاري منصب صاحبديواني به بهاءالدين جويني ومنصب وزارت به شرفالدين خوارزمي با تأييد قاآن؛
 تلاش در جهت ايجاد نظم و امنيت در خراسان با سركوب فعاليتهاي هواداران جلالالدينخوارزمشاه؛
 برقراري نظم و ثبات در مازندران با جلب نظر مدعيان منطقه و كسب ايلي فرمانروايان محلي؛ ارتباط مستقيم و مستمر با دربار قاآن و جلب نظر وي در رقابت با مدعياني همچون جورماغوننويان و طايربهادر كه رويكرد نظاميتري به جامعه و اقتصاد داشتند و درﭘي تخريب و كشتار بودند؛
 تلاش در جهت انتظام بخشيدن به امور اجتماعي و اقتصادي قلمرو تحت نفوذ و روالمند شدنزندگي مردم؛ الگويي ايجاد كرد كه در زمان جانشينان او در سراسر مناطق مفتوحه مغول در ايران به
كار گرفته شد و موجبات بهبودي نسبي در امور را فراهم آورد .بنابراين حكومت جنتمور و درﭘي آن
نوسال بر نواحي خراسان و مازندران ،درحكم دوره زمينه ساز حكومت گرگوز و امير ارغون و نظم موجده
آنها بر سراسر ايران قلمداد ميشود.
امارت گرگوز و امير ارغون بر ايران
واگذاري اداره امور قلمرو فتح شده از جيحون به طرف غرب به گرگوز و منع كردن ديگران از
دخالت در امور اجرايي را مي توان فصل جديدي در دوره ﭘيش از ﭘيدايش حكومت ايلخاني دانست .حكام
قبلي مغول تنها حكومت خراسان و مازندران را بر عهده داشتند و علاوه برآن در امور اجرايي يكه تاز
نبودند .ديگر امرا هم از قاآن يرليغ و ﭘايزه ميگرفتند و با اين تأييد به دخالت در امور ميﭘرداختند .از اين
روي تشتّت و نابساماني در امور اقتصادي و اجرايي موضوعي طبيعي بود .گورگوز كه از حمايت چينقاي
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فرد متنفذ دربار قاآن برخوردار بود ،ﭘﺲازاينكه به دنبال برتري بر رقبا در سال  ٦٣٧هـ .ق ١٢٣٩ /م به
ايران بازگشت اقدامات عملي در سامان بخشيدن به امور را آغاز كرد .البته گورگوز نيز در بادي امر نفوذ
خود را از خراسان و مازندران شروع كرد و ﭘﺲ از يك دوره موفقيت در اين نواحي و اثبات توان خويش
در فائق آمدن بر رقبا و بهويژه طرفداران »ادگوتمور« فرزند جنتمور توانست تمشيت امور مناطق
آنسوي آمويه »چندان كه لشكر جورماغون مستخلص كرده بود« را به دست .آورد )جويني :١٣٨٥ ،ج
 .(٥٤٧ /٢در همين ايا ِم نظارت و حسابت در خراسان و مازندران تلاش گورگوز براي احياي اقتصاد و
حكومت و جامعه به سبك ايراني كامل ًا آشكار است و گزارش جويني از دقت و ظرافت عملكرد وي
حكايت ميكند )جويني :١٣٨٥ ،ج .(٥٤٢ /٢
درﭘي امارت بر سراسر مناطق مفتوحه آنسوي جيحون ،تلاش در جهت برتري بر امراي نظامي و
وابستگان به جرماغون نويان در عراق و اران و آذربايجان و كوتاه كردن دست آنها از دخالت در امور
اجرايي و اقتصادي شهرها يكي از اقدامات مهم وي بود كه ﭘﺲ از درگيري و مخاصمت فراوان حاصل
شد )جويني :١٣٧٠ ،ج  .(٢٣٨ –٢٣٧ /٢عمارت و آباداني شهر طوس و رونق سريع اين شهر ،كه گرگوز
آن را محل اقامت خود قرار داده بود ،ترتيب و تنظيم يام ها ،جلوگيري از زيادهخواهيهاي امراي مغول،
تنظيم ديوان و تثبيت امور اجرايي و توجه به اقتصاد كشاورزي و شهري ازجمله اقدامات او بود .باوجود
اين ،دوران حكومت وي مدت زيادي به طول نيانجاميد .نارضايتي بزرگان نظامياز اقدامات وي ،رقابت
برخي از مدعيان قدرت و ازجمله كارشكنيهاي برخي كارگزاران مسلمان و مهمتر تحولات ﭘﺲ از مرگ
اوكتاي قاآن در اين زمينه نقش مهمي داشت )جويني :١٣٧٠ ،ج ٢٤٣ – ٢٣٩ /٢؛ بارتولد :١٣٦٦ ،ج /٢
١٠٠٠ -٩٩٩؛ بياني :١٣٧٠ ،ج .(١٣٨ /٢
ﭘﺲ از گرگوز ،امير ارغون كه در سقوط گرگوز هم بي تأثيرنبود بهجاي او نشست )تاريخ شاهي
قراختائيان ،ص .(١٨١.امير ارغون از قوم اويرات و مانند ساير اويراتها مورد توجه خاندان چنگيزي بود.
وي كه ﭘيش از اين زمان در ايران و ختاي مأموريتهاي موفقي انجام داده بود و در زمان گورگوز سمت
باسقاقي ايران داشت ،به دستور توراكينا خاتون به حكومت قلمرو غربي »از آمويه تا فارس و گرج و روم
و موصل« منصوب شد )جويني :١٣٧٠ ،ج  .(٢٤٣ /٢شرفالدين خوارزمي كه وعده تحصيل چهار هزار
بالش زر از خراسان و مازندران متقبل شده بود نيز به عنوان الغ بيتكچي برگزيده شد )جويني :١٣٧٠ ،ج
 .(٢٧٤ /٢در اين ايام ،آشفتگي اوضاع اداري و اقتصادي ايران ﭘﺲ از مرگ قاآن و در نتيجه
خودسريهاي مجدد بزرگان نظامي ،اوضاع را به آنچه كه قبل از حكومت گرگوز وجود داشت برگردانده
بود .از اين روي امير ارغون بايد اقدامات اصلاحي را دوباره آغاز ميكرد .سفر او به عراق و آذربايجان در
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همان ابتداي ورود به ايران تا حدّ زيادي در جهت سامان بخشيدن به امور در همين جهت بود.
گزارشهاي جويني به گونهاي است كه امير ارغون درجريان اين سفر اصلاح امور هر شهر و منطقه را
مورد نظر داشته است .بهويژه در آذربايجان كه عملكرد سران نظامي گسترده بود اقدامات امير ارغون
هم دقيقتر بود .در همين جهت به هنگام برگشت به خراسان بهاءالدين محمد جويني را به نيابت از
خويش در آذربايجان و گرجستان و روم منصوب كرد .اقدام اصلاحي ديگر امير ارغون اين بود كه برات،
حوالات ،يرليغ و ﭘايزههايي را كه هر يك از شاهزادگان مغولي بعد از مرگ اوكتاي به اطرافيان خود داده
و اوضاع مالي را به سختي آشفته كرده بود جمع آوري نمود و مانع از فعّاليت دارندگان آنها شد
)جويني :١٣٧٠ ،ج  .(٢٤٥/٢موضع گيريهاي امير ارغون در برابر شرفالدين خوارزمي و نارضايتي از
سخت گيري هاي او در گرفتن خراج طاقت فرسا از رعايا در جهت تحقق وعده خود به توراكينا خاتون
نيز ميتواند نمونه ديگري از تلاشهاي اصلاح طلبانه امير ارغون در سامان بخشيدن به امور اقتصادي
قلمداد شود )جويني :١٣٧٠ ،ج  .(٢٧٨ - ٢٧٠ ،٢٤٥ - ٢٤٤ /٢تلاشهاي اصلاحي امير ارغون در زمان
قاآني گيوگ نيز ادامه ﭘيدا كرد .باوجود اين ،در زمان گيوگ ،ايلچيكداي نويان را به حكومت بخشي از
نواحي غربي اعزام كردند كه در اصل به معناي محدود شدن اقتدار امير ارغون بود .جويني كه از حضور
ايلچيكداي در بادغيﺲ ياد ميكند تنها از زيادهخواهيهاي او در امور مالي و فشاري كه در اين زمينه بر
رعايا تحميل شده است گزارش ميدهد .موضع انفعالي امير ارغون در برابر او و به نوعي رعايت احتياط
از طرف وي نيز از گزارشهاي جويني قابل استنباط است )جويني :١٣٧٠ ،ج  .(٢٤٩ -٢٤٨ /٢همه
اينها در حالي است كه به نظر ميرسد ايلچيكداي ،تا هنگاميكه در زمان قاآني منگو به قتل رسيد ،به
محل اصلي مأموريت خود در نواحي »روم و گرج و موصل و حلب و ديار بكر« نرفت و در بادغيﺲ
مستقر بود .از اين روي در نبود او فرصت لازم براي عملي شدن خواستههاي امير ارغون وجود داشت
)جويني :١٣٧٠ ،ج ٢٤٩ -٢٤٨ /٢؛ رشيدالدين فضلالله .(٥٧٠،٥٩١ :١٣٦٢ ،نفوذ و به روايتي دخالت باتو
در امور ايران نكته ديگري است كه در اين زمان هم به قوت خود ادامه داشت .ميزان دخالت وي تا
آنجا بود كه در غياب امير ارغون و سفر سوم او به مغولستان در سال  ٦٤٧هـ .ق ١٢٤٩ /م باتو نايبان او
را به درگاه خود فرا خواند و در هنگام بازگشت خواجه نجم الدين گيلابادي را به عنوان الغ بيتكچي
همراه آنها به ايران فرستاد )جويني :١٣٧٠ ،ج .(٢٥١ - ٢٥٠/٢
در زمان قاآني منگو باوجود نوعي بدبيني خاندان تولوي نسبت به امير ارغون و نرسيدن او براي
شركت در قوريلتاي انتخاب قاآن ،باز هم حكومت وي مورد تأييد قرار گرفت )جويني :١٣٧٠ ،ج /٢
 .(٢٥٠حسن توجه قاآن در ارتفاع نابسامانيها و مشكلات مالي قلمرو غربي و دستور براي به كارگيري
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طريقي كه مسعود يلواج در فرارودان به كار گرفته بود در همين زمان منگو حاصل شد .بر اساس اين
شيوه ماليات گيري ،كه آن را قوبچور ميخواندند در هر سال از افراد مختلف بسته به بضاعت مالي آنها
از ده دينار تا يك دينار ماليات ميگرفتند .درآمد حاصل از اين وجوهات بايد در وجه اخراجات حشر و
يام و خرج ايلچيان صرف ميشدو غير از آن چيزي از رعايا گرفته نميشد )جويني :١٣٧٠ ،ج .(٢٥٤ /٢
نكته ديگر اين است كه علاوه بر تأييد حكومت امير ارغون ،حكومت برخي از مناطقي كه جزء قلمرو
وي بودهاند به ملوك محلي واگذار شده است .اين ملوك اگر چه تحت نظارت امير ارغون بودند اما
توجه به آنها حاكي از اين است كه در شهرهاي مختلف حكام ايراني وجود داشته و بر اساس
شيوههاي حكومتي قبلي امور را اداره ميكردهاند )جويني :١٣٧٠ ،ج  .(٢٥٥-٢٥٤/٢به هر ترتيب
تلاشهاي امير ارغون از زمان برگشت از دربار قاآن تا زمان آمدن هولاكو مصروف نظم بخشيدن به
اجراي طريق جديد مالياتي بوده است .اعمال طريق جديد در ايران به اين قرار بود كه از هر ده نفر
هفتاد دينار ركني بگيرند ،اما معلوم نيست تفاوت ميان فقير و غني را چگونه مشخص كردهاند.
رشيدالدين فضلالله در يك جا از اين طريق مالياتي جديد با عنوان قلان ياد كرده و آن را براي متمولان
هفت دينار و براي فقرا يك دينار ذكر ميكند )رشيدالدين فضلالله ،١٣٦٢ ،ص .(٦٠٥.بعد از آمدن
هولاكو و انجام مراسم استقبال از وي ،امير ارغون به دربار قاآن رفت و ﭘﺲازاينكه درباره اوضاع مالي
قلمرو غربي حساب دقيق ﭘﺲ داد به ايران برگشت .در اين مرحله امير ارغون با دقّت بيشتري به امور
اقتصادي ميﭘردازد و ازجمله در موضوع قوبچور اصلاحاتي صورت داده و ميزان آن را بسته به ميزان
ثروت رعايا از ﭘانصد دينار تا يك دينار تغييرميدهد .اين اقدام ﭘﺲ از فتح بغداد و هنگاميكه هولاكو در
آذربايجان بود اتخاذ شده است )جويني :١٣٧٠ ،ج .(٢٥٨ -٦٣ /٢
در مورد اينكه باوجود اعزام هولاكو به خطه غربي امير ارغون چه جايگاهي داشته است نميتوان
بهطور دقيق سخن گفت .حتي هنگاميكه هولاكو مشغول فتوحات خطه غربي بود و امير ارغون به دربار
قاآن رفت ،مجدد ًا حكومت او مورد تأييد قاآن قرار گرفت )جويني :١٣٧٠ ،ج  .(٢٦٠/٢دردوران ايلخاني
هولاكو و آباقا ،امير ارغون به عنوان شخصيتي ذينفوذ تا رمان مرگ در سال  ٦٧٣هـ .ق در دستگاه
ايلخانان باقي ماند و بعدها ﭘسرش امير نوروز نيز در طريق مسلماني غازان و اسلامﭘذيري مغولها به
عنوان نقطه عطفي در تاريخ حاكميت ايلخانان نقش مؤثري ايفا كرد )رشيدالدين فضلالله:١٣٦٢ ،
.(٩٠٣-٩٠٢
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نتيجﻪ
قدرت نوظهوري كه در ﭘرتو اقدامات و بلكه اصلاحات چنگيز به وجود آمد از نظام مندي ويژهاي
برخوردار بود كه در جهانگيري و جهانداري مغولها سهم اثرگذاري داشت .اين ساختار نظاممند كه در
بستر واقع گرايي مغولها و مداراي حاصل از ملاحظات سياسي -نظامي اين قوم حاصل شده بود ،تلفيق
موفقي از ميراث سياسي و اداري قدرتهاي ﭘيشين استپ و بهويژه قدرتهايي كه در شمال چين مستقر
بودند و لذا واسطه تمدن چيني و ايلي )مناطق استپ نشين( قلمداد ميشدند را در خود داشت .در اين
ميان ،هرچند كه چنگيزخان آمادگي آن را داشت كه از ميراث اقوامي همچون نايمانها ،كرائيتها،
مركيتها ،تاتارها و غيره نيز استفاده كند اما در اين ميان سهم اويغورها و بهويژه قراختائيان برجستهتر
بود .ميراث فرهنگي اويغورها و سنن نظام مند حكومتي قراختائيان كه خود ﭘيش زمينههاي ﭘررنگ
چيني و استپي داشتند و چن ها نيز از اين ميراث بهره گرفتند؛ نقش به سزايي در الگوبرداري چنگيز و
نظاممندي قدرت نوظهور وي ايفا كرد .اين ميراث ﭘيشيني به مغولها كمك كرد به موازات افزايش
قدرت ،به سمت برقراري نظمي قراردادي و نظامي عرفي در ﭘهنه گسترده استپ ﭘيش روند.
به نظر ميرسد ،اين نظم نوظهور مغولي ،در ايران نيز كه بهواسطه نابساماني اوضاع سياسي و
اقتصادي ناشي از هجوم مغول در نوعي رخوت فرورفته بود و سنن سياسي ديرﭘاي آن زمينههاي
كارآمدي نداشت مؤثر واقع شد و در عبور از يكي از بزنگاههاي سنگين تاريخي مفيد فايده گرديد .شدت
عمل مغولها در هجوم به ايران و تخريب و كشتار در بخش مهمي از اين سرزمين ،در كنار ابهام
سياسي ناشي از مشخص نبودن جايگاه ايران در تقسيم اولوسهاي چنگيزي ،به حال خود رهاشدگي
قلمرو مفتوحه و نگاه مقطعي و موقتي و غارتي داشتن بدان ،شرايط سختي را ﭘديد آورده بود كه آسيب
آن از ايلغار مغول كمتر نبود .اگرچه تا زمان تشكيل حكومت ايلخانان و امنيت و ثبات نسبي حاصل از
آن ،اوضاع سياسي و اجتماعي ايران سامان لازم ﭘيدا نكرد اما حضور فعال كارگزاران اعزامي مغولها به
ايران كه با عنوان حاكمان خراسان از آنها ياد ميشود -كارگزاراني كه حسب ﭘايگاه قراختايي ،اويغوري
و اويراتي خود در نظاممندي ساختار قدرت چنگيزي سهم بنيادين داشتند -در انتظام بخشيدن به شرايط
و احياي نظم سياسي و مدني ايراني ،جايگاه برجستهاي داشت .بيترديد نقش آنها در كاستن از رويكرد
صرف نظامي مغولها به جامعه و اقتصاد ايراني و تعديل شرايطي كه ايلخانان در بستر آن قرار گرفتند و
اداره امور را به ديوانسالاران ايراني سپردند بسيار مؤثر بود و تجربهاي كارآمد براي ايلخانان قلمداد
ميشد .بيترديد ﭘايگاه قومي -قبيلهاي اين كارگزاران اعزامي دربار قراقورم و ميراث تعيينكنندة ايشان
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در سير تحول قدرت مغولها ،در جهت گيري حكومتي ايشان سهم تعيين كنندهاي داشت و در بساماني
نسبي اوضاع سياسي-اقتصادي ﭘﺲ از ايلغار مغول مؤثر بود.
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