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*فرايند شكلگيري اوروغهاي دولت ايلخانان
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عبدالرسول خيرانديش
چكیده

 ق) را ب��ه صورتي يكپارچه ميديد و حتي656 ـ736(  دولت ايلخانان مغول،هرچن��د جامعه ايراني تحت س��لطه مغ��والن
 اما چنين ديدگاه كلينگري براي،تاريخنگاري ايراني عصر ايلخانان بيشتر آنان را به عنوان مغوالن چنگيزخاني ميشناساند
 هشتاد سال، زيرا در عمر يكصدساله دولت ايلخانان.تبيين تحوالت سياسي ايران آن دوران فاقد دقت و نكتهسنجي است
. از ميان هالكوخانيان و در اصل اباقائيان شش ايلخان از مجموع نه ايلخان از آنها بودهاند.آن هالكو خانيان قدرت داشتند
 سرانجام اروغ.چنين تخصيصهايي كه طي آن يك خاندان از خانداني بزرگتر منشعب ميشود را مغوالن اروغ ميخوانند
 چنين فرايند تخصيص و تفريدي را.ارغونخان پسر اباقاخان بود كه قدرت اصلي را در كليت دولت ايلخانان به دست آورد
ميتوان شيوه خاص جامعه توراني حاكم بر ايران آن روزگار به جاي نظام فرهمندي جامعه كهن ايراني دانست كه توارث
.در پادشاهي را از عنايت آسمان ميدانست نه مالكيت زمين
. ايلخانان، اروغ ارغون خاني، اباقائيان، هالكوخانيان:واژگان کلیدی

The Formation Process of Ilkhanid Oroghs
Abdol Rasoul Khairandish2
Abstract
For Iranian society which was ruled by Mongols, Ilkhanid state (12581335- A.D) was
not a unified hegemony, and even in Iranian historiography of the Ilkhanid period,
they were called Chengizid Mongols. But, this holistic viewpoint is not appropriate
or clear for explaining the political events of Iran in that time. Because, in the whole
period of Ilkhanid dynasty which lasted one hundred year, Holakuid family ruled
for only eighty years. In fact, from among Holakukhanian, six out of nine Ilkhans
belonged to the branches of Abaqaid. Mongols called this division Oroghe. Finally,
this was the Arghon, son of Abaga, who took the main power. In fact, this process
was the result of the particular principle of Turanid society that took the place the
old one which considered the royal succession a divine matter, not a terrestrial
dominance.
Keywords: Holakukhanian, Abaqaiyan, Orogh-e- Arghonkhani, Ilkhanid.
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مقدمه
مغوالن به مجموع افرادي كه از نس��ل يك نفر باش��ند ،اُروغ (اوروغ  /اوروق) 3ميگويند؛ مانند اروغ
چنگيزخان و اروغ هالكوخان 4.اروغ تا حدودي ش��بيه دودمان در فرهنگ ايراني اس��ت ،اما از نظر
كارك��رد و مفهوم ،انطباق كاملي با آن ندارد .در فرهنگ ايراني دودمان نظر به عموزادگان نيز دارد.
در واقع با رجوع به گذشته ،دايرۀ خويشاوندي را هم وسعت ميبخشد و هم محدود و معين ميسازد.
اما در فرهنگ مغولي برآمدن اروغهاي متعدد از نس��لهايي كه از پي يكديگر ميآيند ،چنان عمل
ميكنن��د ك��ه عموزادگان را از اروغ واحد به اروغهاي متعدد تقس��يم ميكند .ب��ه عنوان مثال اروغ
چنگيزخان شامل همۀ فرزندان چهارگانۀ او بود .اما هريك از اين فرزندان خود يك اروغ را بهوجود
آوردند كه قلمرو و منافعي مجزا و متفاوت داش��تند؛ مانند اروغ تولوي پسر چنگيز .پسران تولوي نيز
اروغه��اي خاص خود را داش��تند .مانند اروغ قوبيالي در چي��ن و اروغ هالكو در ايران ،اروغ هالكو
ني��ز مي��ان فرزندانش بدل به چند اروغ ش��د ،مانند اروغ اباقا ،اروغ احمد تك��ودار و ...اما اين اروغها
از قلمروهاي جغرافيايي مجزا و جماعتهاي تفكيك ش��دهاي برخ��وردار نبودند ،بلكه در هر زماني
بس��ته به اوضاع و ش��رايط سياسي كشور كه محور آن شخص ايلخان بود ،در قدرت نسبتي از سهم
و مش��اركت را دارا بودند .لذا كش��مكش بر سر قدرت ميان شاهزادگان اروغها مدام جريان داشت و
تصفيهها و كشتارهاي پي در پي را به دنبال ميآورد .در چنين شرايطي حاكميت تمام عيار يك اروغ
خاص به منزلۀ برقراري ثبات سياس��ي بود و اين به معناي تخصيص و تفريد مس��تمر اروغهايي بود
كه يكي پس از ديگري در مسير توارث سلطنت به قدرت ميرسيدند.
فرايند تخصيص و تفريد اروغها كه بر جريان مس��تمر توارث سلطنت صورت ميگرفت ،در نظر
داش��ت عالوه بر اقتدار سياس��ي ،بر اساس قواعد حقوقي مغولي ،توارث در سلطنت را براي يك فرد
منحصر و مخصوص س��ازد .ب��راي دولت ايلخانان اين امر با افزودن ب��ر ميزان امالك اينجو يعني
امالك خاصۀ ش��اهي (خاني) امكانپذير بود كه با مصادرۀ اموال و امالك يا توس��ل به ترفندهاي
 .3اروغ (اوروغ) را برگرفته از واژۀ ترکی اور ( )urهم دانستهاند که به معنای نهادن و پاشیدن بذر است و با واژۀ آرامی «اور»
در معنای شهر متفاوت است .اروغ در اصطالح «معنای نسل ،سالله ،فرزندان ،طایفه ،دودمان و نژاد» در منابع کهن مغولی و ترکی
و فارسی ،از آن میان در سنگنبشتههای اورخون مغولستان ،دیوان لغات ترک کاشغری و تاریخ جهانگشای جوینی به کار رفته است؛
مصطفی موسوی« ،واژگان ترکی و مغولی تاریخ جهانگشای جوینی »،آینۀمیراث ،مدورۀ جدید ،سال سوم ،شمارۀ سوم و چهارم (پاییز
و زمستان  :1384پیاپی  30و  ،)31ص .62
 .4مغوالن بر آمدن يك ايل خاص از نسل يك شخص را «اويماق» مينامند .اما وقتي كه صحبت از اروغ به ميان ميآيد ذيل
اويماق قرار ميگيرد .در تاريخنگاري ايران بعد از اسالم چنين پديدهاي را در معنای دودمان و خاندان با اصطالح «آل» نشان دادهاند،
چنانکه از واژه «بنی» نیز برای دودمانهای عربتبار استفاده میشود (آل بویه ،بنیعباس و.)...
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ديواني و ازدواج و توارث صورت ميگرفت .از اين رو ،ايران عصر مغول از ‘حاكميت دولت مغول’ به
س��وي ‘مالكيت ايلخانان’ سير كرد .نتيجه آنكه از امالك شخصي و ديواني كاسته شد و بر امالك
خاصه ‘اينجو’ افزوده گشت .اين امر خود ميتوانست راهگشاي تحول توارث مالكانه به سوي توارث
سلطنت در يك اروغ خاص گردد.
اما بعكس چنين روندي جامعۀ كهن ايراني كه يك شاه از يك دودمان را اساس قدرت سياسي
ميدانست ،چون باور به انتقال و استقرار ‘ َف ّر’ به عنوان عامل اصلي رسيدن به سلطنت داشت ،لزوم ًا
دارا بودن امالك خاصه چه اندك و چه در مقياس يك كش��ور را ضروري نميدانس��ت .اگرچه اصل
توارث س��لطنت يا نظام جانشيني ميتوانست به عنوان بستري براي انتقال َفر شاهي عمل كند ،اما
نظر به اينكه فر منشايي ماورايي داشت تا حدود زيادي پديدهاي رمزآميز مينمود .بر اساس فرهنگ
كه��ن ايراني اين جنبه رمزي فر با ش��كلگيري‘مِهر’ ميان فرمانروا و فرمانبردار صورتي آش��كار و
محق��ق به خود ميگرفت .از آنجا كه جامعۀ توران��ي (مغولي) حاكم بر ايران در قرن هفتم قمری با
چني��ن فرهنگي بيگانه ب��ود ،تالشهاي دبيران و وزيران ايراني براي انطباق س��لطنت مغولي با َفر
ش��اهي ايراني را به درس��تي درك نميكرد و در نهايت همان تخصيص و تفريد اروغهاي خود را در
تقليد از نظام جانشيني ايراني به شكلي صوري پذيرا شد .امري كه پس از دهها سال بيثباتي صورت
گرفت و اين براي عمر هشتاد سالۀ دولت ايلخانان هالكويي ،بسيار دير و بينتيجه بود.

شكلگيري دولت و اروغ هالكوخانيان
دولت ايلخانان مغول در ايران در س��ال  656قمری ،توس��ط هالكوخان تأسيس شد .اين امر پس از
يك دورة چهل سالة ( 656ـ 616ق) تهاجم و اشغال و بيثباتي صورت گرفت .از ديد دولت مركزي
مغ��ول علت اصلي اين بيثباتي فقدان حضور يك ش��اهزادۀ مغ��ول در ايرانزمين بود .زيرا همواره
اميراني به ايران اعزام ميشدند كه موقعيت بااليي نداشتند و مدام درگير معضل مداخله شاهزادگان
الوسه��اي چنگي��زي بودند 5.از این رو ،در زمان گيوكخان ،ايلچيكداي پس��ر قاچيون برادر چنگيز
به ايران اعزام ش��د .اما او حكومتي كوتاه داش��ت و از استقرار ثبات در ايران بازماند 6.سپس در زمان
منكوقاآن ،هالكو به ايران فرس��تاده شد .او به همراه خود شاهزادگاني از نسل برادران چنگيزخان را
 .5عطاملك جويني ،تاريخ جهانگشاي جويني ،ج ،2تصحيح محمد قزويني (ليدن :بريل ،)1916 ،ص  .218جويني امراي بزرگ
مغول در خراسان را به ترتيب شامل جنتيمور ،كلبالت ،نوسال،كوركوز و امير ارغون ذكر ميكند.
 .6همان،ج ،3ص.61
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به همراه داش��ت .اما از نس��ل چنگيزخان فقط خود و فرزندانش حضور داشتند 7.شاهزادگان از نسل
برادرزادگان چنگيزخان در موقعيت و قدرتي نبودند كه بتوانند براي او زحمتي ايجاد كنند.
هالكو در مقدمه ورود به ايران ،در س��ال  653قمری با گذر از قلمرو الوس جغتاي ،قدرت فائقۀ
خاندان پدري خود يعني الوس تولوي را به رخ آنان كشيد .اكنون منگو از اين خاندان ،قاآن بود و در
آغاز سلطنت نيز جغتاييها را گوشمال داده بود 8.بدين ترتيب از جانب الوس جغتايي ،هالكو رقيبي
براي س��لطنت ايران نداش��ت .در مورد الوس جوچي نيز هالكو با كش��تن و راندن نمايندگان آنان و
9
سپس جنگ تمام عيار در مرزهاي قفقاز باب هرگونه سخن و كنكاشي را بست.
بدين ترتيب هالكو در س��ال  656قمری در حالي كه س��رداران و لش��كرهاي مغولي مستقر در
ايران را مطيع خود س��اخته بود بر تخت نشس��ت و سلسلۀ هالكوخانيان تأسيس شد .اين نامي است
كه وصافالحضره شيرازي مورخ رسمي دربار ايلخانان به آنها ميدهد 10.عنوان هالكوئيان و صورت
عربي اين نام (بنيهالكو) نيز به مانند هالكوخانيان كاربرد اندكي در منابع داشته است 11.در عوض
عن��وان ايلخانان با ايلخانيان پذيرش بيش��تري را نزد مورخان نش��ان ميدهد ،اين در حالي اس��ت
كه چنين عنواني مأخوذ از لقب و در اصل منصب سياس��ي آنان يعني «ايلخاني» اس��ت ،اما عنوان
هالكوخانيان گويايي بيشتري از نظر واقعيت قدرت سياسي در ايران عصر مغول دارد.
سلس��لۀ هالكوخانيان به مدت هشتاد سال ( 656ـ 736ق) حكومت كرد .در اين مدت نُه تن به
مقام ايلخاني رس��يدند كه همگي از نسل هالكوخان بودند .در پايان اين مدت سلسله هالكوخانيان
منقرض ش��د اما دول��ت ايلخانان برقرار بود .زيرا كس��اني با عنوان «ايلخان» اما نه لزوم ًا از نس��ل
هالكوخان به مدت بيست سال در تكاپوي قدرت ( 756ـ 736ق) بودند 12.لذا براي سلسلهاي كه در
 .7تاريخ شيخ اويس براي هالكو سيزده فرزند پسر را نام ميبرد؛ ابيبكر قطبي اهري ،تواريخ شيخ اويس ،به كوشش ايرج افشار
(تبريز :ستوده ،)1388،ص .191
 .8جويني ،ص  89به بعد.
 .9تواريخ شيخ اويس ،ص .190
 .10وصافالحضره ،تجزيه االمصار و تزجيه االعصار ،به كوشش محمدمهدي اصفهاني (بمبئي :چاپ سنگی 1269،ق) ،ج ،4ص .454
 .11اصطالحاتي مانند اباقائيان يا ارغونخانيان از آن رو توسط نگارنده وضع شده است كه در منابع اصلي تاريخ ايلخانان بيسابقه
نيست ،چنانكه در تاريخ وصاف اتباع يراقخان را يراقيان ناميدهاند؛ عبدالمحمد آيتي ،تحرير تاريخ وصاف (تهران :بنياد فرهنگ ايران،
 ،)1346ص .268
 .12آنچه را كه در تاريخنگاري معاصر ايراني «ايلخانان رقيب» ميخوانند ،مؤلف تاريخ جهانآرا باعنوان «فرع چنگيزيه» مخاطب
ميسازد .اينان شامل ايلكانيه،چوپانيه ،طغاتيموريه و  ...بودهاند؛ قاضي احمد غفاري ،تاريخ جهانآرا (تهران ،كتابفروشي حافظ،)1342،
ص  .215برای بررسی ايلخانان رقيب ،نک :ابوالفضل نبئي ،اوضاع سياسي و اجتماعي ايران در قرن هشتم ،از سقوط ايلخانان تا
تشكيل دولت تيموريان (مشهد :دانشگاه فردوسي.)1375 ،
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سالهای  656تا  736قمری بر ايران حكومت كردهاند ،نام هالكوخانيان دقيقتر است.

شكلگيري اروغ اباقائيان
پس از مرگ هالكوخان در س��ال  663قمری ،اباقا پس��ر بزرگ و وليعهد او توسط قوريلتايي مركب
از ش��اهزادگان و اميران مغول به مقام ايلخاني برگزيده ش��د .بدين ترتيب از يك س��و مقام خاني
ب��راي هالكوخانيان تثبيت ش��د و از س��وي ديگر فرزن��دان اباقا واجد قدرت سياس��ي درجۀ اول در
ميان ش��اهزادگان هالكوخاني ش��دند و اباقائيان (اروغ اباقا) را ش��كل دادند .اگرچه دورۀ هفده سالۀ
فرمانروايي اباقا براي تثبيت قدرت سياس��ي اروغ او كافي مينمود ،اما مرگ ناگهاني وي در س��ال
 680هجري موجب شد تا برادرش احمد تكودار به ايلخاني برسد 13.بدين ترتيب مقام خاني در ميان
هالكوخانيان اس��تقرار و اس��تمرار يافت ،اما اباقانيان از موقعيت شاهزادگي درجۀ اول به طور موقت
ساقط شدند ،با اين حال آنان خيلي زود واكنش نشان دادند .ارغون پسر اباقا كه خراسان را در اختيار
داشت ،عراق را هم به عنوان ارث پدري مطالبه كرد 14.و سپس طي شورشي پردامنه ،با کشتن احمد
تكودار ،به خاني دوساله او خاتمه داد .بدين ترتيب قدرت سياسي به اباقائيان بازگشت.
ارغون ( 690ـ 683ق) در طول دورۀ خاني خود از هيچ گونه تالشي براي تحكيم قدرت اباقانيان
دريغ نكرد .اما مرگ ارغون نيز خيلي سريع و غافلگير كننده بود و فرزند او غازان نتوانست بر تخت
بنشيند .در عوض برادر ارغون به نام گيخاتو به مقام خاني رسيد ( 694ـ 690ق) .با به قدرت رسيدن
گيخاتو ،اروغ اباقا استقرار در سلطنت را براي خويش استمرار بخشيد .اما طولي نكشيد كه شاهزاده
بايدو پسر طراغاي پسر هالكو سلسله جنبان شورشي شد كه به قتل گيخاتو انجاميد .ايلخان جديد
يعني بايدو كه در س��ال  694قمری ،به قدرت رس��يد؛ از همانآغاز با ايس��تادگي غازان پسر ارغون
پس��ر اباقا مواجه شد و در همان سال كشته ش��د 15.بدين ترتيب غازان توانست بار ديگر اباقانيان را
ب��ه قدرت بازگرداند .به بياني دقيقتر او خاني را به اروغ ارغونخان بازآورد .امري كه تا پايان دولت
16
ايلخاني استمرار يافت.
 .13براي درك اهميت شكلگيري اروغ اباقا در مجموعۀ دولت ايلخانان به این عبارت در تاريخ شيخ اويس بايد توجه كرد كه
ملك اشرف چوپاني خطاب به سفير الوس جوچي گفته بود ،اينجا (ايران) الوس اباقا است« :ملك اشرف جواب داد او پادشاه اولوس
بركه است به الوس ابقا چه تعلق دارند؟» قطبی اهری ،ص.237
 .14در مبحث اينجوهاي اروغ ارغونخاني در همين مقاله توضيح را مالحظه خواهيد كرد.
 .15همان ،ص 329
 .16براي تاريخ سياسي و وقايعنگاري دولت ايلخانان ،نک ،عباس اقبال آشتياني ،تاريخ مغول (تهران :اميركبير ،)1364 ،ص 259ـ.200
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 -1هالکو
( 6سال)
 -3احمد ( 2سال)
 -2اباقا ( 18سال)
 -4ارغون ( 8سال)
 -7غازان ( 8سال)

 -5گیخاتو( 4سال)
 -8الجایتو ( 12سال)
 -9ابوسعید ( 19سال)

طراغای

 -6بایدو ( 6ماه)

ده فرزند دیگر هالکو
که خود و فرزندانشان به
سلطنت نرسیدند

موقعيت اروغهاي اباقانيان و ارغونخانيان در دولت ايلخانان بزرگ (هالكوخانيان)

شكلگيري اروغ ارغونخاني
ش��كلگيري اروغ ارغون و اس��تقرار سلطنت در آنان از همان اوايل خاني او بوده است ( 683ق) ،اما
ب��ا مرگ او طي يك دورۀ چهارس��اله به طور موقت مقام خان��ي از اروغ وي رفت و غازان آب رفته
را ب��ه جوي بازآورد .غ��ازان در عصيان عليه بايدو بر ميراث مالكانۀ پدرش ارغون ،كه صاحب اينجو
(ملك خاصه) بسياري بود ،تأكيد كرد .از همان آغاز نيز به كشتار شاهزادگان و اميران مخالف خود،
اقدام کرد .چنانكه ظرف يكس��ال پنج شاهزاده و سي و پنج امير را كشت 17.غازانخان همچنان كه
نقش مهمي در باز آوردن قدرت سياس��ي به اروغ ارغونخان داش��ت ،در مرتبۀ بعدي ،سلطنت را به
اروغ اباقا نيز بازآورده بود .زيرا همانگونه كه ارغون با س��اقط كردن احمد تكودار پس��ر هالكو ،اروغ
اباقا را دوباره به قدرت رس��انده بود ،غازان نيز با س��رنگوني بايدو پسر طراغاي پسر هالكو ،موجبات
بازگش��ت اباقائيان به س��لطنت را فراهم ساخت .در اين ميان دورۀ كوتاه ايلخاني گيخاتو پسر اباقا را
از يك سو بايست كمكي به تداوم سلطنت اباقائيان دانست و از سوي ديگر وقفهاي در تكوين اروغ
ارغونخاني به شمار آورد.
آنچه كه غازانخان براي تثبيت و تحكيم اروغ ارغونخاني و در مرتبهاي ديگر ،اباقائيان
انج��ام داد به آن اندازه مؤثر بود كه دورۀ هش��ت س��الۀ ايلخان��ي او را واجد اهميت فراوان
 .17قطبي اهري ،ص .203
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ساخت .امري كه بيشتر تحت عنوان اصالحات اداري شناخته ميشود .اما با مرگ او محمد
خدابنده الجايتو پس��ر ارغون و برادر غازان به ايلخاني رس��يد ( 703ق) .بدين ترتيب آنچه
را كه غازان بهوجود آوردهبود ،برادرش الجايتو ( 716ـ 703ق) اس��تحكام بيش��تري بخشيد.
تصفيههاي اندك اوايل فرمانروايي او و از جمله كش��تن االفرنگ پسر گيخاتو نبايد بهمانند
تصفيههاي آغاز فرمانروايي غازان ،واجد اهميت دانس��ته ش��ود؛ مگر آنكه تحكيم موقعيت
اروغ ارغونخالي تلقي گردد .از این رو ،ايلخان بعدي يعني ابوسعيد پسر الجايتو پسر ارغون
به آس��اني به قدرت رس��يد و از جانب هيچ يك از اروغهاي فرزندان هالكوخان با مشكلي
مواجه نش��د .در واقع بايد گفت كه تا به قدرت رسيدن ابوسعيد آن اندازه اروغ ارغونخاني و
در مرتب��هاي بزرگت��ر اباقانيان غلبۀ تام و تمام يافته بودند كه ديگر اروغها امكان خودنمايي
را نمييافتند.
اما در پايان سلطنت بالنسبه طوالني ابوسعيد ( 736ـ717ق) كه پايان آن عمر كوتاه وي بود ،به
يكباره نه تنها اروغ ارغونخاني و در مرتبهاي ديگر اباقبائيان ،بلكه در نهايت اروغ هالكوخانيان دچار
بحران و س��رانجام ،س��قوط شد .كسي كه بعد از ابوسعيد و گويا به اشارۀ او به قدرت رسيد ،ارپاگاون
نام داش��ت كه از نسل اريق بوكا برادر هالكوخان بود .بدين ترتيب هالكوخانيان و نه چنگيزخانيان
از قدرت كنار زده ش��دند .اگرچه حكومت ارپ��اگاون دوامي نيافت و مدعيان مقام ايلخاني يكي پس
از ديگري با ادعاي نس��ب هالكوخاني به قدرت رس��يدند ،ديگر نه اروغهاي ارغونخاني ،اباقائيان
و هالكوخانيان ،هيچ يك به عنوان س��تون اصلي دولت و ش��جرۀ خاندان ايلخاني قدرت خود را باز
نيافتند.
ابوالقاس��م قاش��اني (كاش��اني) مورخ معروف عصر ايلخانان در مقدمه تاريخ الجايتو توصيفي از
الجايتو پسر ارغون ،پسر اباقا ،پسر هالكو ارائه داده است كه گوياي موقعيت خاص اروغ ارغون خاني
است...« :ثمر شجر چنگيرخاني ،با كورۀ بهار توليخاني ،نوباوۀ باغ هالكوخاني ،زبدۀ اوالد اباقاخاني،
18
در ُدريصدف ارغونخاني»....
حمداهلل مس��توفي قزويني نيز الجايتو را در توارث س��لطنت ايلخانان داراي موقعيتي ممتاز ديده
است...« :حق تعالي او را به مكانات از جميع پادشاهان این دودمان ممتاز گردانيد و دولت و سلطنت
19
به تخمۀ او رسانيد و ...ابوسعيد بهادرخان خلداهلل ملكه به او ارزاني داشت».
 .18القاشاني ،ابوالقاسم عبداهلل،تاريخ الجايتو ،به اهتمام مهين همبلي (تهران :بنگاه ترجمه و نشر كتاب،)1348 ،ص .3
 .19حمداهلل مستوفي قزويني ،تاريخ گزيده ،به اهتمام عبدالحسين نوايي (تهران :انتشارات اميركبير ،)1381،ص.607
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اينجوهاي اروغ ارغونخاني
چنين به نظر ميآيد كه با رس��يدن سلطنت به اباقاخان ،دارا بودن امالك اينجو نيز آغاز شده است.
نويسندۀ تاريخ شيخ اويس متذكر ميشود كه اباقا «اينجوها را به اينجونويان سپرد 20».نويسنده این
ام��ر را ضمن بر ش��مردن مقامات و مناصب دورۀ اباقا ذكر ميكن��د ،در حالي كه به پديدۀ اينجو در
21
زمان هالكوخان پدر اباقا اشاره نميکند.
بدين ترتيب اباقا آغازگر داش��تن امالك خاصه (ش��اهي ) موس��وم به ‘اينجو’ در دولت ايلخانان
شد ،وصافالحضره شيرازي مينويسد كه در زمان ايلخان بعدي يعني احمد تكودار ،ارغون پسر اباقا
مدعي اينجوهاي خاص پدرش از ش��يراز شد 22.س��پس در ادامه ميافزايد كه چون ارغون با كشتن
احمد تكودار به قدرت رس��يد به تحريك فخرالدين حس��ن از سادات ش��يراز ،اقدام به خالصه کردن
امالك فارس كرد 23.سپس غازانخان پسر ارغون نيز كه عليه بايدو پسر طراغاي قيام كرد ،در ابتدا
24
مدعي امالك اينجوي شيراز شد.
تا به قدرت رسيدن غازان كه سلطنت در اروغ ارغونخان تثبيت شد ،امالك خاصه شاهي براي این
اروغ مسجل شد .غازان خود با دقت خاصي اينجوهاي فارس را مديريت ميكرد چنانكه براي این امر
از ملكاالس�لام طيبي كمك ميگرفت 25.او حتي امالك صاحبي يعني امالكي را كه در اصل متعلق
به ش��مسالدين صاحب ديوان بود در محاسبه امالك اينجو آورد 26.این امالك با قتل صاحبديوان به
فرمان ارغونخان ،به صورت اينجو درآمدهبود .وصافالحضره این امالك اينجو را در تاريخ دوره الجايتو
‘امالك خاني’ نامیدهاس��ت 27.بدين ترتيب اروغ ارغونخان ع�لاوه بر قدرت و موقعيتي كه به عنوان
ايلخان داشتند ،داراي موقعيت مالكانه نيز بودند .همين امر در رقابت با اروغهاي ديگر از فرزندان هالكو
به آنان قدرت بيشتري ميبخشيد .هرچند القاشاني در مواضع متعددي از كتاب تاريخ الجايتو ميكوشد
28
او را به عنوان ثمرۀ این اروغ داراي َفر به مانند پادشاهان قديم ايراني بداند.
 .20قطبي اهري ،ص.193
 .21همان،ص .96
 .22وصافالحضره ،ج ،1ص .126
 .23همان،ج ،2ص 231ـ.230
 .24همان ،ج ،2ص .318
 .25همان ،ج ،2ص 341
 .26همان ،ج ،2ص .404
 .27همان ،ج ،2ص .504
 .28القاشاني ،همان .24
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گزارش خاص حمداهلل مستوفي از اروغهاي دولت ايلخاني
خواج��ه رش��يدالدين فضلاهلل همداني در جام��ع التواريخ ،در مباحث مربوط ب��ه اقوام و رجال مغول
با دقت و تفصيل كافي از انس��اب آنان س��خن گفتهاس��ت و حتي دربارۀ خوانين و ش��اهزادگان از
خاتونه��اي آنان و فرزندانش��ان هم ياد کرده 29،اما حمداهلل مس��توفي بهرغ��م ايجاز فراوان در اين
مبحث ،روش��ي خاص و بسيار مفيد را جهت شناخت اروغهاي درون خاندان هالكو ارائه ميکند .او
در تاري��خ گزيده پ��س از ذكر مبحث عمومي تاريخ مغول ،به دولت فرزندان هالكو ميپردازد و طي
پنج نس��ل آنها را طبقهبندي ميکند .1 :پدر .2 ،ابنا .3 ،احفاد .4 ،احفاد احفاد .5 ،احفاد احفاد احفاد.
بدي��ن ترتيب او فهرس��ت ايلخانان از هالكو تا ابوس��عيد را به صورتي ارائ��ه کرده كه در جدول زير
مشاهده ميشود:
نسل

نام

پدر

هالكو

ابنا

اباقا ،احمد و ديگر فرزندان هالكو

احفاد

ارغون و گيخاتو وبايدو

احفاد احفاد

غازان و الجايتو

احفاد احفاد احفاد

ابوسعيد

جدول نسلنگاري ايلخانان به روايت حمداهلل مستوفي

حمداهلل مستوفي مجموع شاهزادگان از نسل هالكو را هفتاد نفر ذكر ميكند و آنها را به دودسته
كلي متصل به س��لطنت و جز آن تقس��يم ميکند و بدين ترتيب امكان رديابي انتقال س��لطنت در
يك اروغ خاص را ممكن ميس��ازد 30.استاد ايرج افشار يزدي در مقالهاي ،اين روش خاص حمداهلل
مس��توفي را متأثر از شغل او در امور مالي (دیوان اس��تیفا) ميداند .حمداهلل مستوفي به عنوان يكي
از ع ّمال ديواني برجس��تۀ قرن هش��تم قمري هم در امور مالياتي و هم تاريخنگاري صاحب نظر به
ش��مار ميآيد .ايرج افش��ار با دقت نظر خاصي متذكر ميشود كه مس��توفي در تاريخنگاري خود از
 .29رشيدالدين فضلاهلل همداني ،جامع التواريخ ،تصحيح محمد روشن و مصطفي موسوي (تهران :نشر البرز ،)1373،ص  71ـ .70
 .30مستوفي قزويني ،ص  580ـ.576
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حس��اب س��ياق و شيوۀ خاص نگارش آن استفاده كرده است 31.در اين مورد تا حدودي مباحث اوليۀ
32
جامعالتواريخ در ذكر انساب مغول با روش حمداهلل مستوفي قابل مقايسه خواهد بود.

نتيجهگیری
ش��كلگيري دولت ايلخانان مغول در ايران ( 656ق) هرچند توس��ط هالكو نوۀ چنگيزخان صورت
گرفت ،اما از يك جهت نميتوان آن را در معنايي وسيع دولتي چنگيزخاني در نظر گرفت ،از آن رو
كه هالكو به نمايندگي از خاندان پدر خود تولوي (پسر چنگيز) دست ديگر شاهزادگان مغولي از نسل
جغتاي و چوچي (پسران چنگيز) را از ايران كوتاه کرد .در همان حال جمعي از شاهزادگان مغولي از
نسل يسوكاي پدر چنگيز نيز در ايران حضور يافتند كه به طريق اولي فاقد امكان رسيدن به سلطنت
بودن��د .بدين ترتيب دولت ايلخانان به طور خاص دولت (سلس��له) هالكوخانيان  /هالكوئيان /بني
هالكو اس��ت .اين فرايند تفريد و تخصيص تا مدت هش��تاد سال (736ق) تكليف رأس هرم قدرت
سياسي در ايران براي خاندان هالكو را مشخص كرد .از آن پس جابجايي قدرت ميان اروغهايي بود
كه سلس��لهجنبان آنها پس��ران هالكوخان بودند .از ميان فرزندان متعدد او اباقا،احمد تكودار و بايدو
پسر طراغاي به مقام ايلخاني رسيدهاند .احمد تكودار (پسر هالكو) و بايدو (پسر طراغاي پسر هالكو)
نتوانس��تند اروغ خود را در مقام س��لطنت حفظ كنند .اما فرزندان اباقا توانس��تند چندين بار به قدرت
برس��ند .از فرزندان اباقا ،ارغون و گيخاتو به قدرت رس��يدند .بدين ترتيب اروغ اباقا در كليت دولت
ايلخانان موقعيتي خاص يافت .از فرزندان اباقا ،هر چند گيخاتو صاحب موقعيت ايلخاني شد ،اما فقط
ارغون وارث اصلي اروغ اباقا به ش��مار ميآيد و سلسلهجنبان اروغي جديد از دل آن گرديد .غازان و
الجايتو فرزندان او بودند كه به ترتيب به مقام ايلخاني رسيدند و سرانجام ابوسعيد پسر الجايتو نيز از
تبار او بود .بدين ترتيب از جمع ايلخانان كه با هالكو نه نفر هس��تند ،هش��ت نفر بعد از او ،همگي از
نس��ل هالكوخانيان به ش��مار ميآيند .اما از نسل فرزندان او از شاخه احمد تكودار يك نفر ،از شاخۀ
طراغاي نیز يك نفر و از شاخه اباقا شش نفر به قدرت رسيدهاند :اباقا پسر هالكو ،ارغون و گيخاتو
پسران اباقا ،غازان و الجايتو پسران ارغون و ابوسعيد پسر الجايتو ،بدين ترتيب سلسله هالكوخانيان
در اصل اباقائيان و به نحوي خاص تر ارغون خانيان بايس��ت خوانده ميش��د .در مجموع نيز از دورۀ
هش��تاد سالۀ دولت هالكوخانيان حدود هفتاد و دو سال آن تعلق به اباقائيان دارد كه از اين ده سال
 .31ايرج افشار« ،طريقۀ سياقت استيفايي مغولي در متون تاريخي فارسي عصر ايلخاني »،نامۀ بهارستان ،سال يازدهم ،دفتر
هفدهم( 1389 ،انتشار  ،)1390ص 84ـ.71
 .32همدانی ،ص .71
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باقيمانده هم ش��ش سال آن مربوط به هالكو است .يعني از حدود هفتاد و چهار سال بعد از هالكو،
حدود هفتاد و دو س��ال دولت اباقائيان به ش��مار ميآيد .ديگر آنكه طي فرايند پيدايش و فروپاش��ي
دولت هالكوخانيان آنان در فقدان پديدهاي مانند ‘ َفر’ در فرهنگ ايراني كه انتقال پادشاهي به يكي
از فرزندان را ممكن ميس��ازد ،كوشيدند با تصاحب امالكي كه موسوم به اينجو (خاصه) شده است،
وراثت در س��لطنت را شبيه به وراثت در مالكيت سازند .در نتيجه اروغهاي اباقائيان و ارغونخانيان
واجد قدرت اصلي در ستون شجرهنامۀ دولت ايلخانان بزرگ (هالكوخانيان) شدند.
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افش��ار ،ایرج« .طریق س��یاقت اس��تیفایی مغولی در متون تاریخی فارس��ی عصر ایلخانی ».نامۀ بهارستان .سال
یازدهم ،دفتر ( 1389 .17تاریخ انتشار .)1390
اقبال آشتیانی ،عباس .تاریخ مغول .تهران :انتشارات امیرکبیر.1364 ،
جوینی ،عطاملک .تاریخ جهانگشای 3 .جلد .تصحیح محمد قزوینی .لیدن :بریل.1916 ،
شريك ،امين .فرهنگ اصطالحات ديواني دوران مغول .تهران :فرهنگستان ادب و هنر ايران.1357 ،
غفاری ،قاضی احمد .تاریخ جهانآرا ،تصحیح حسن نراقی .تهران :انتشارات حافظ.1342 ،
القاشانی ،ابوالقاسم .تاریخ الجایتو .تصحیح مهین همبلی .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1348 ،
قطبی اهری ،نجم ابیبکر .تواریخ شیخ اویس .به کوشش ایرج افشار .تبریز :انتشارات ستوده.1388 ،
مستوفی قزوینی ،حمداهلل .تاریخ گزیده ،تصحیح عبدالحسین نوائی .تهران :انتشارات امیرکبیر.1381 .
موسوی ،مصطفی« .واژگان ترکی و مغولی تاریخ جهانگشای جوینی ».آینۀمیراث .دورۀ جدید ،سال سوم ،شمارۀ
سوم و چهارم (پاییز و زمستان  :1384پیاپی  30و  ،)31ص  89ـ .57
نبئی ،ابوالفضل .اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در قرن هشتم هجری (از سقوط ایلخانیان تا تشکیل تیموریان).
مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی.1375 ،
وصافالحضره ش��یرازی ،تجزیه االمصار و تزجیه االعصار (تاریخ وصاف) .به کوش��ش محمد مهدی اصفهانی.
بمبئی :چاپ سنگی1269 ،ق.
همدانی ،خواجه رش��یدالدین فضلاهلل ،جامعالتواریخ 5 .جلد .تصحیح محمد روش��ن و مصطفی موسوی .تهران:
نشر البرز ،تهران.1373 ،

