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بررسی عوامل موثر در برقراری مناسبات دیپلماتیک بین ایلخانان وغرب
چکیده:
شکست سپاهیان هوالکوخان در نبرد عین جالوت ( 658ه 1260/م ) باعث گرایش وتمایل ایلخانان ودول
مسیحی اروپا به برقراری و گسترش روابط سیاسی  ،نظامی و اقتصادی فی مابین گردید .تا پیش از مواجه شدن
ایلخانان با مقاومت ممالیک نه مغوالن به فرستادگان پاپ ودول اروپایی اعتنای در خوری مبذول می داشتند ونه
اروپا ئیان به مغوالن اعتماد داشتند .
شکست عین جالوت وناکام ماندن لشکر کشی های بعدی ایلخانان به شام از یک سو وقدرت گرفتن ممالیک
در مصر وشام وسیاست آنان مبنی بر بیرون راندن صلیبی ها از سواحل فلسطین ویورش به حکومت مسیحی
ارمنستان صغیر از سوی دیگر باعث شد تا دولتهای اروپایی در صدد جلب دوستی وحمایت ایلخانان برآیند
 .بررسی منابع ومدارک موجود نشان می دهد مقابله با ممالیک به عنوان دشمن مشترک سبب ارتباط دربار ایلخانی
با دستگاه پاپ ودول اروپایی وبالعکس گردید.

واژه های کلیدی  :ایلخانان  ،دول اروپایی  ،شام  ،پاپ  ،ممالیک مصر  ،سفارت  ،اسالم پذیری .

مقدمه:
ورود مغوالن به بین النهرين و آسیای صغیر  ،تشکیل دولت ممالیک مصر و رقابت بین اين دو قدرت و
بروز مخاصمات بین اردوی زرين و هالكوخان باعث ايجاد زمینه برای برقراری روابط سیاسی بین
ايلخانان و دول اروپای غربی گرديد .اما پاپ الکساندر چهارم 1و سالطین اروپايی به هالكوخان اعتمادی
نداشتند .
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دول اروپايی به هالكوخان به ديده ترديد می نگريستند و از فتوحات او بیمناا بودناد  ،اه بساا
ممکن بود پس از تصرف شام  ،امیرنشینهای صلیبی را نیز از سرزمینهای مفتوحه بیرون براند  .حتای در
سال  658ها 1260 /م عده ای از قوای صلیبی به قصد دفاع از ارض مقدس در برابر مغوالن عازم آن
سرزمین شدند.
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از طرف ديگر پاپ الکساندر چهارم برای آگاهی از انديشه ها و نقشه هاای هالكوخاان هیاات سافارتی
تحت رياست دیوید اشبی 4از فرقه دومنیکن به دربار هالكوخان فرساتاد  .از هیاات سافارت باه خاوبی
پذيرايی شد و ايلخان مغول نه تنها اطمینان دادكه به قلمرو حکومت صلیبی ها تعرض نکناد و آناان را
پشتیبانی و حمايت كند  ،بلکه قول داد كه از مبلغان كلیسای رم در قلمرو مغول خراجی گرفته نشود .
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با وجود حسن نیت هالكو در ايجاد روابط دوستانه با غرب و مدارای مذهبی وی نسبت به مسایحیان ،
اين اقدامات هیچ تغییری در تصمیم دول غربی نسبت به ايلخان مغول ايجاد نکرد.

 -1هالکوخان :سر آغاز روابط سیاسی با دول اروپایی
شکست سپاه مغول در عین جالوت و اقدامات بايبرس  ،برای انتقام گرفتن از صالیبی هاا و ارامناه
مسیحی باعث شد تا اروپائیان به صمیمی بودن نیات هالكو پی ببرند و نین بپندارند كه ممالیک بارای
مسیحیت در فلسطین خطرنا تر از ايلخان مغول است  6.لذا مقابله با قدرت ممالیک  ،به عناوان ياک
هدف مشتر ،باعث نزديکی هر ه بیشتردول اروپای غربی وهالكوخان شد .از سوی ديگر  ،شکسات

سنگین کیتوبوقا در نبرد عین جالوت و ناتوانی هالكوخان در مقابله با ممالیک وی را برآن داشت تاا باا
غرب مذاكره كند و با كمک آنها به نقشه های توسعه طلبانه خود در آسیای غربی جامه عمل بپوشاند .
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اين بار هالكو خان پیشقدم شد و در سال  661ها  1262 /م هیاتی را به دربارهای اروپا فرستاد تا
برای مقابله با ممالیک مصر از آنان كمک بخواهد  .نامه ای وجود دارد كه نشان مید هد يکی از دريافت
كنندگان نامه هالكوخان  ،پادشاه فرانسه لوئی چهارم بوده است  .در اين نامه هالكوخان فرانسويان را به
تصرف مناطق ساحلی مصر و شام به عنوان بخشی از نقشه تهاجم مشتر علیه ممالیک مصر فراخوانده
است  .هالكو در اين نامه  ،پادشاه فرانسه را باه طاور مغروراناه ای ماورد خطااب قارار داده و امن
درخواست كمک  ،تهديد كرده بود كه اگر اين كمک به زودی تدار نشود  ،پادشاه فرانسه دير يا زود
هزينه تمرد خود را خواهد پرداخت. 8ظاهراً اين هیات در انجام ماموريت خود ناكام ماند زيارا گرفتاار
مانفرد پادشاه سیسیل كه باپاپ دشمنی داشت شد.
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پاپ كه از شکست سپاه مغول در نبرد عین جالوت آگاه شده بود در صدد برآمد به فوريت ايلخاان
مغول را به سوی خويش جلب كند و با همکاری او انتقام شکست مسیحیان را از مسلمانان بگیرد  .در
كلکسیون ادریک رینولد 10نامه ای از دربار واتیکان به هالكوخان موجود است كه بادون ناام و نشاان و
تاريخ است  .اما مولف آنرا به پاپ الکساندر چهارم نسبت می دهد  .نامه منسوب به پاپ در ساال 662
ها  1263 /ها بوسیله ژان کشیش مجارستانی 11به ايران رسید  .پاسخ پااپ دوساتانه و محتاطاناه باود و
رفتار كريمانه هالكوخان را با مسیحیان ستوده و او را به گرويدن به مسیحیت ترغیب كارد و در پاياان
اظهار امیدواری نمود كه در نبرد با ممالیک مسلمان او را ياری نمايد  12.نامه پاپ وقتی به ايران رساید
كه هالكوخان مرده بود  .بدين ترتیب هالكوخان نتوانست با دولتهای مسیحی مغرب زمین اتحاد برقرار
سازد.

 -2آباقاخان :انتقام جوئی وتشکیل اتحادیه نظامی علیه ممالیک:
آباقا در نظر داشت كه اهداف هالكوخان مبنی بر حمله به شام و مصر را دنبال كند  .بارای نیال باه
اين مقصود در صدد تماس و عقد اتحاد با قدرتهای مسیحی غرب برآمد  .لذا اندكی پاس از جلاوس ،
هیاتهايی را به نزد پاپ  ،پادشاهان فرانسه  ،انگلستان و اسپانیا اعزام كرد .
اولین هیات را در سال  666ها  1268 /م به نازد پااپ کلماان چهاارم 13فرساتاد و از او و دنیاای
مسیحیت درخواست اتحاد و ائتالف علیه دشمن مشتر

يعنی ممالیک مصر  ،كرد  .پاپ درپاسخ ناماه

ای كه از سوی آباقاخان به خط ايغوری رسیده بود شرحی نوشت و تقا ا كرد كه آباقا به زبان التینی با
او مکاتبه كند تا فهم مضمون نامه او برای وی ممکن گردد 14.پاپ در اين نامه از عملیاات و اقاداماتی
كه بر د مخالفین خود انجام داده بود مطالبی برای ايلخان نوشت و به آباقاا وعاده داد كاه باا كماک
پادشاهان مسیحی اروپا در جنگ علیه ممالیک از او جانبداری نمايد.
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در سال  668ها  1270 /م  ،هیاتی از سوی میخائیل پالئولوگوس 16و آباقاخان عازم اسپانیا شادند و
در شهر و النسیا با پادشاه آراگون  ،جیمز اول 17،مالقات كرده و از او خواستند كه مطابق وعده پااپ باا
ساير سالطین مسیحی متحد شود .جیمز اول مايل به جنگ بود ولی به صوابديد برخی از امرای اساپانیا
 ،از تصمیم خود منصرف شد .

18

به نظر می رسد  ،انديشه ائتالف نظامی با مغول هنوز مطلوب برخی از دولتهای اروپايی نباود زيارا
می انديشیدند كه پس از برانداختن ممالیک  ،مغوالن به اروپا خواهند تاخت .
تنها پادشاه انگلستان بود كه از امتیاز اتحاد با ايلخان مغول آگاه باود  .شااهزاده ادوارد اول 19در ساال
 667ها  1269 /م نقشه برپايی يک جنگ صلیبی تازه علیه ممالیاک را ترسایم نماود  .دو ساال بعاد
ادوارد تحت تاثیر آرمانهای لوئی مقدس ( لویی نهم پادشاه فرانسه ) صلیب برگرفته به همراه ساپاهیانش
كه حدود هزار نفر بودند عازم مشرق شد  .ادوارد در ساردنی تصمیم گرفت جنگ صلیبی را به عاوض
سرزمین مقدس با حمله به تونس آغاز كند  .جنگجويان صلیبی در سال  668ها  1270 /م در ساحل
تونس نزديک كارتاژ پیاده شدند .آنان در آنجا به محاصره حاكم تونس افتادند و نا ار به علات كمباود
آب و بروز بیماری تصمیم به متاركه جنگ با دشمن گرفتند.
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ادوارد اول و افرادش به سیسیل مراجعت و سپس در سال  669ها  1271 /به عکا رفتناد  21.او از
ديدن و عیت سرزمین م قدس احسااس خفات كارد  .زيارا ممالیاک باه رهباری باايبرس پیوساته از
متصرفات صلیبی ها می كاستند  ،در میان مسیحیان منطقه نیز تفرقه شديد حکمفرما بود  .بدتر از هماه
آنکه ونیزيها با دشمن داد و ستد علنی داشتند و به آنها عالوه بر كاالهاای ديگار  ،اوب و آهان مای
فروختند كه در ساختن ملزومات جنگی از آنها استفاده می شد  22.ادوارد اول به خاطر اعف و قلات

نیروهايش كه از هفت هزار نفر تجاوز نمی كرد و ناامیدی از كمک صلیبی ها  ،باه فکار تاالش بارای
ايجاد اتحاد با آباقاخان افتاد.
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از اينرو  ،ادوارد از عکا  ،هیاتی به نزد آباقاخان در تبريز فرستاد تا برای اتحاد قوا و حملاه مشاتر
بر علیه ممالیک مذاكره كند .اعضای اين هیات عبارت بودند از  :رجینالد دورسل  ،گاودفروا دووس و ژان

دوپارکر  .اين ماموريت موفقیت آمیز بود زيرا آباقاخان حا ر به همکاری شد  24.اما به علت گرفتااری
آباقا در جنگ در مرز شرقی علیه اولوس جغتای  ،نتوانست دست به عملیاات گساترده ای در سارحد
غربی بزند  .در نتیجه با وجود میل به همکاری  ،فقط توانست نیروی نسبتاً كو کی باین ده تاا دوازده
هزار نفر برای حمله به شام اعزام نمايد  .ظاهراً اين نبرد مشتر

 ،همان درگیری باشد كه به فرماندهی

صماغار و امیرتودون  ،فرماندهان مستقر در روم  ،به همراه صلیبی ها در سال  668هاا  1270 /بوقاوع
پیوست  25.نهايتاً ادوارد اول كه دريافته بود با نیروهای نا یز و عدم همکاری اغلب سالطین مسایحی
عمالً قادر نیست اقدام موثری بر د ممالیک صورت دهد در سال  671ها  1273 /م از راه درياا باه
انگلستان مراجعت كرد.
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آباقا كه از اين شکست ناامید نگشته و همچنان برای ترتیب دادن يک جنگ مشتر مغول و غارب
علیه ممالیک تالش می كرد  ،در سال  673ها  1275 /م به اصرار و تشويق لئون سوم پادشاه ارمنستان
صغیر هیاتی شانزده نفره به نزد پاپ و ادوارد اول اعزام كرد.
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فرستادگان اباقا موقعی به حضور پاپ رسیدند كه در شهر لیون مجمع مذهبی مهمی در شرف انعقاد
بود  .به امر پاپ گرگواردهم نمايندگان ايلخان ايران در جلسه شورا حضاور يافتناد و دو نفرشاان كاه
مغول بودند به امر پاپ غسل تعمید يافتند .اين تنها نتیجه ای باود كاه از ايان ماموريات حاصال شاد.
سفیران اباقاخان با قول اينکه سپاه صلیبی فرستادگانی نزد ايلخانان برای طرح ريزی نقشه همکااری در
ارض مقدس گسیل خواهند داشت  ،به ايران مراجعت كردند.
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آباقاخان نامه ای هم برای ادوارد اول پادشاه انگلستان فرستاد  .ظاهراً اين نامه حفظ نشده است  ،اما
از نامه ای كه ادوارد در جواب نامه آباقا به تاريخ سوم ربیع الثاانی  673هاا  /بیسات و ششام ژانوياه
 1275م نوشته می توان مفاد آنرا استنباط كرد.
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بدين ترتیب ادوارد اول به عذر اينکه نمی تواند لشکری برای تصرف بیت المقدس بفرستد از خاود
حركتی نشان نداد و فقط به ارسال نامه اكتفا كرد.

30

ظاهراً او اع سیاسی اروپا در اين زمان نسابت باه

گذشته تغییر يافته بود  .تثبیت قدرت ممالیک در مصر  ،بی فايده بودن جنگهای صلیبی را بر هماه دول
اروپايی مسجل كرده بود  .ولی آباقاخان مغول دست بردار نبود .
لذا بار ديگر در سال  675ها  1277 /م دو فرستاده باه نامهاای جاان و جیماز واساالی 31از طارف
آباقاخان رهسپار مغرب زمین شدند  .آنان حامل پیغامی از ايلخان مغول بودند كه همه مسایحیان را باه
تقويت نیروهايشان در سرزمین مقدس تشويق كرده و به آنها وعده ارسال قوای كمکی داده بود.
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پاپ ژان بیست و یکم از سفرای ايلخان پذيرايی كرد  .سفرای مذكور از طرف آباقا اظهار داشاتند كاه
او و قوبیالی قاآن مايلند كه به دين مسیح بگروند  .پاپ برای تحقیق اين مو وع تصامیم گرفات پان
نفر از كشیشان را به مشرق بفرستد ولی به علت فوت او در سال  1277م اين طرح معوق ماند.
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فرستادگان آباقاخان پس از اينکه به حضور پاپ و فیلیپ سوم پادشاه فرانسه پذيرفته شدند به طارف
دربار انگلستان حركت كردند .پاپ جديد  ،نیکوالی سوم 34،سال بعد به هماراه سافرای مغاول ناماه ای
برای آباقاخان و قوبیالی قاآن فرستاد و از مساعدت آنها در حق مسیحیان سپاسگذاری كرد و هیاتی پن
نفره از راهبان فرانسیسکنی را به دربارهای تبريز و خانبالغ اعزام داشت .
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بدين ترتیب هیچ كدام از كوششهای آباقاخان در بکارگیری نیروهای دول مسیحی اروپاای غربای و
برای كشاندن آنان به مسائل شام و مقابله با ممالیک مصر ثمری به هماراه نداشات  .زيارا اروپائیاان در
مناسبات با شرق تغییر تاكتیک داده و راه تبلیغ مسیحیت و ايجاد روابط بازرگانی را در پیش گرفتند.
بهر تقدير  ،بدلیل بی عالقگی دول اروپايی به اقدام مشتر
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علیه ممالیک  ،و با وجود مرگ بايبرس

در سال  676ها  1278 /م نه آباقاخان و نه اروپای غربی نتوانستند از آشفتگی سیاسی مصار باه نفاع
خود بهره برد اری كنند  .به نا ار آباقاخان به تنهايی به مقابله با ممالیک پرداخات كاه البتاه باا ناكاامی
روبرو شد  .نهايتاً با مرگ آباقاخان در سال  680ها  1282 /م فصالی از مناسابات ايلخاناان و غارب
پايان يافت .

-3ارغون خان :اعزام سفرا وتکاپو برای ائتالف با دول اروپایی

سیاست خارجی ارغون همانند اسالفش  ،اتحاد با اروپای غربی علیاه ممالیاک مصار و شاام و نیاز
مخالفت با اولوس اردوی زرين بود  .ارغون مايل بود جنگ علیه ممالیک را از سر گیرد لاذا تالشاهايی
در جهت مقابله با ممالیک صورت داد  .برای اين منظور  ،سیاست مذاكره و گسترش مناسبات سیاسای
– نظامی با دولتهای اروپای غربی را در پیش گرفت و ندين هیات سفارت به غرب اعزام كرد.
اولین هیات سفارت ارغون در سال  684ها  1285 /م به نزد پاپ هونوریوس چهارم 37اعازام شاد .
اين هیات حامل نامه ای از ارغون به پاپ بود  .دراين سند مهم  ،ارغون خان قبل از هر یز نام چنگیاز

خان را در صدر نامه خود جای داده و او را جد تمام تاتارها دانسته و بعاد ناام خاان بازرگ قاوبیالی
امپراتور ین را ذكر نموده و از رشته هايی كه مسیحیت را به سلسله نگیز خانی متصل نموده  ،بحث
می نمايد.

38

ارغون خان در پايان اين نامه پیشنهاد يک هجوم دسته جمعی را ارائه داده و توصیه كارده باود كاه
مغوالن از سمت شام  ،صلیبیون از عکا ( اكره ) حمالت خود را به منطقه آغاز كنند تا پس از پیاروزی
بر ممالیک ارا ی متصرفه را بین خود تقسیم كنند  .حلب و دمشق از آن ايلخانان و بیت المقدس از آن
صلیبی ها باشد  .از آنجا كه يکی از نسطوريان مسیحی قوبیالی قاآن به ناام عیسای کلمیای جازو ايان
سفارت بود  ،می توان گفت كه خان بزرگ نیز بر اين اقدام صحه گذاشته بود 39.از پاسخ پاپ باه ايان
نامه اطالعی در دست نیست  40،اما ترجمه التینی نامه ارغون كاه حااوی برناماه و طارز دقیاق حملاه
مشتر بود در واتیکان نگهداری می شود.

41

دو سال بعد يعنی در سال  686هاا  1287 /م ارغاون خاان مجادد بارای پیگیاری طارح الحااق
نیروهايش به قوای مسیحی برای مقابله با ممالیک  ،هیاتی را به نزد پاپ نیکالس ساوم 42فرساتاد  .ايان
هیات مامور بود ابالغ نمايد كه ارغون قصد تهاجم به شام و گرفتن ارض مقدس را دارد و بسایاری از
امرا ارغون مسیحی هستند و خود او هم می خواهد پس از تسخیر بیت المقدس به آئین مسیح در آيد .
رئیس اين هیات يک روحانی مسیحی از ین به نام « ربان صوما » 43بود .

44

ارغون خان  ،ربان صوما را به همراه يرلیغ و پايزه مخصوص راهی اروپاا كارد 45 .وی نخسات باه
قسطنطنیه رفت و امپراتور بیزانس اندرونیک دوم 46به بهترين وجهی از فرستاده ارغون پذيرايی كرد .ربان
صوما پس از آنکه در كلیسای ايا صوفیا وظايف مذهبی را انجام داد ساوار كشاتی شاد و عاازم ايتالیاا

گرديد و در زمان نامساعدی وارد رم شد  .زيرا پاپ هونوريوس هاارم باه تاازگی فاوت كارده باود.
كاردينالها به جای بحث با فرستادگان مغول بر سر اتحاد بر د ممالیک ،به پرس و جو از رباان صاوما
درباره اعتقادات مذهبی اش پرداختند  .ربان صوما اعتراض كرد كه آمده است تا دربااره اتحااد نظاامی
صحبت كند نه درباره مسائل مذهبی  ،ولی بی فايده بود  .از بخت بد  ،نیکالس چهارم

47

هنوز باه پااپی

منصوب نشده بود  .بعدها معلوم شد كه او حامی سرسخت اتحاد مغولی – مسیحی علیه ممالیک باوده
است.

48

اين هیات پس از رم راهی فرانسه شد و در آنجا فلیپ لوبل در سال  686ها  1287 /م از آناان باه
خوبی استقبال كرد  .فرستادگان ارغون خان از پاريس به قصاد مالقاات باا ادوارد اول  ،باه انگلساتان
عزيمت كردند  .ربان صوما در شهر بوردو 49به حضور ادوارد رساید و بالفاصاله ناماه ارغاون خاان را
تسلیم وی كرد .ادوارد نیز همانند پادشاه فرانسه نماينده اعزامی مغول را با احترام پاذيرفت ولای هایچ
يک از آنان با همکاری نظامی كه اصل و مقصود سفارت ربان صوما بود موافقت نکردند  .ربان صوما با
ناامیدی به رم مراجعت كرد  .پاپ نیکالس هارم كه در سال  687ها  1288 /م انتخاب شده بود در
رم با ربان صوما ديدار كرد و بدين ترتیب برخورد ناخوشايند كاردينالها را با او در اولین ديدار جباران
نمود 50.پاپ از رب ان صوما خواست كه نزدش بماند اما او به پاپ گفت كه مسیحیت شارق باه او نیااز
دارد و بازگشت وی را انتظار می كشد .

51

ربان صوما با نامه های پاپ نیکالس هارم  ،پادشاه فرانسه و پادشاه انگلستان به دربار ارغون مراجعت
نمود .ظاهراً در اواخر تابستان  687ها  1288 /م به حضور ارغون خان رسید و مورد لطف و عنايات
ايلخان قرار گرفت .

52

پاپ در نامه اش خطاب به ارغون خان  ،اوالً از اعزام سفیر و مسااعی آناان در راه اتحااد مغاول و
جهان مسیحیت اظهار امتنان نموده و سپس در مورد قوانین مذهب كاتولیک مطالب مبساوطی در ناماه
خود ذكر كرده بود و در پايان  ،پاپ اظهار امیدواری كرده بود كه ارغون در اورشلیم  ،توسط وی غسل
تعمید يابد.

53

پاپ در همین زمان نامه هايی برای دو شاهزاده خانم مغول به نامهای الگاگ 54و توکتاان

55

( ماادر

گیخاتو ) كه هردو مسیحی نسطوری بودند فرستاده واز مساعی آنان در راه تروي مسیحیت تشکر كرد .

نمايندگانی اعزامی پاپ مركب از ند فرانسیسکن بودند كاه رياسات آنهاا را ژان دو مونات کورویناو

56

برعهده داشت  .اعضای اين هیات قبالً مدت ده سال در مشرق زمین مشغول تبلیغ مسایحیت بودناد و
پاپ به خاطر تجربیات آنان به كوروينو ماموريت داد تا به دربار ارغون خان بروند و ناماه هاای وی را
تسلیم كنند .كوروينو عازم دربار ايلخانان شد و مورد پذيرايی قرار گرفت .

57

ارغون خان كه از نتیجه سفر اولین هیات اعزامی به غرب خشنود نبود مجدداً نامه هايی برای پاپ ،
فلیپ لوبل و ادوارد اول نوشت و به همراه هیاتی به سرپرساتی ياک تااجر ژناوايی باه ناام بوساکارلی

دوگیزالفی 58فرستاد تا به اروپا برساند 59.بوسکارلی واعضای هیات همراه او در سال  688ها  1289 /م
نخست به رم رفتند و در آنجا پاپ آنان را با احترام پذيرفت  .پس از آن باه فرانساه رفتناد و در آنجاا
بوسکارلی نامه ای به خط ايغوری به فلیپ لوبل تقديم كرد .

60

در سند ديگری كه میمه آن نامه بوده ارغون خان تعهد كرده بود كه اگار قاوای فرانساه باه شاام
بیايند او آذوقه  20تا  30هزار اسب و يد آنها را تامین خواهد كرد.

61

بوسکارلی بالفاصله پس از آن به دربار ادوارد پادشاه انگلستان رفت  .او در سال  689هاا 1290 /
م به لندن رسید  .او بیست روز در انگلستان اقامت كرد و به خوبی مورد پذيرايی قرار گرفت  .هنگامی
كه بوسکارلی انگلستان را تر كرد ادوارد اول نامه ای خطاب به ارغون خان باه او داد  .در ايان ناماه
ادوارد از ارغون به خاطر قصدش مبنی بر نبرد با سلطان مصر قدردانی كرده باود  .ادوارد تمايال خاود
برای انجام يک لشکركشی مشتر با ايلخانان مغول را منوط به تايید و تصويب پاپ كرده بود .

62

اما گرفتاری ادوارد اول در جنگ با اسکاتلند او را از عمل كردن به وعده اش باز داشات  .از ساوی
ديگر  ،در بهار سال  690ها  1291 /كه می بايست حاكی از فتح و پیروزی متحدين مغولی – اروپايی
و تصرف بیت المقدس از دست ممالیک باشد  ،عکا ( اكره ) آخرين پايگاه مسایحیان درساواحل شاام
بدست ممالیک سقوط كرد  .از سوی ديگر خود ارغون خاان هام نتوانسات باه وعاده همکااريش باا
مسیحیان عمل كند .زيرا بیمار شد و ند روز بعد در سال  690ها  1291 /از دنیا رفت  .بنابراين ناه
ايلخانان و نه پادشاهان فرانسه و انگلستان هیچکدام نتواستند كااری بکنناد و سالطان ممالیاک اشارف
خلیل آخرين پايگاه بازماندگان صلیبی در منطقه شام را بر ید.

63

البته ارغون خان در سال  690ها  1291 /م كمی قبال از مارگش هیاات ديگاری باه سرپرساتی
بوسکارلی به اروپا فرستاد  .بوسکارلی در دومین سفرش به اروپا  ،دو تن از مغوالن مسیحی به نام زاقان

( چاقان ) كه نام مسیحی وی آندریاس بود و ديگری به نام موراسیوس را به همراه خود برد  .ايان هیاات
پس از اينکه نیکالس هارم آنان را در رم به حضور پذيرفت رهسپار پاريس و لندن شدند  .ادوارد اين
بار هم نتوانست انگلستان را به قصد لشکركشی تر كند.

64

اعزام هیاتهای هارگانه و متوالی سفارت از سوی ارغون به اروپا نشان می دهند كه مو وع مقابلاه
با ممالیک مصر از فوريت و اهمیت ويژه ای برخوردار بوده و ارغون خان در طول سلطنت هفت سااله
اش هیچ گاه از فکر لشکركشی به قلمرو ممالیک غافل نبوده است  .ولی به علت افتراق بین مسیحیان و
تعلل دول غربی كاری از پیش نبرد و ممالیک از اين اتالف وقت يعنی مکاتبات بی فايده طرفین كماال
استفاده را بردند 65.بنابراين طرح هجوم مشتر مغوالن و اروپائیان هیچ وقت روی نداد.

66

-4سلطان محمود غازان :اسالم پذیری  ،مکاتبه با غرب واز سرگیری نبرد با ممالیک
غازان خان بر خالف اسالفش به اسالم گرويد و حکومت ايلخانی رسماً اين دين را پاذيرفت  .وی
تحت تاثیر دين جديد به لحاظ داخلی  ،نسبت به پیروان ساير اديان محدوديتهايی را قائل شد لیکن باا
وجود سخت گیری و شدت عملی كه ابتدا نسبت به مسیحیان از خود نشان داده بود  ،نیاز و احتیاج او
به كمک ارامنه و گرجیان مسیحی برای شاروع نبردهاای خاود در شاام و وسااطت ماریهبااال و هیتاوم

فرمانروای ارمنستان صغیر باعث شد تا روش مدارا در قبال آنان را در پیش گیرد .

67

اسالم گروی او به هیچ وجه از دشمنی با ممالیک و شوق او برای اتحاد و ائاتالف باا دول غربای
نکاست و جنگ میان غازان و ممالیک به همان الگوی ديرين برپا شد و مغاوالن در ساال  1299هاا /
 1300م وارد شام شدند.

68

پیروزی غازان خان در نبرد مجمع المروج ( وادی خزاندار ) كه به تصرف شهرهای شام منجر شد نقطه
عطفی در مناسبات خارجی غازان به حساب می آيد  .زيارا خبار پیاروزی غاازان بار ممالیاک و ورود
پیروزمندانه او به دمشق و تصرف بیت المقدس توسط سپاهیان مغول ،انعکاس مطبوعی در اروپا داشت
و موجب افزايش اعتبار غازان خان و جلب توجه دولتهای مسیحی بويژه پاپ و سالطین اروپای غربای
گرديد .مسیحیان  ،بدنبال اين پیروزی آنهم توسط سلطان مغول كه آنان او را مسیحی می پنداشتند غرق
شادی شدند.

69

زيرا خبر می رسید كه غازان خان تمامی سرزمینهای مقدس و حتای قااهره را تصارف

نموده و حتی شايع شده بود كه غازان سکه هايی منقوش به تمثال مزار مقدس رب كارده و عالمات
صلیب را بر روی پر مهای خود رسم كرده است.

70

در اين میان  ،حکومت ونیز كه بیشترين بازارها را از طريق راههای آبی در دست داشت و وقايع منطقه
شرق مديترانه را به طور اخص و شرق میانه را به طور اعم دنبال می كارد  ،وارد میادان عمال شاد.

71

حاكم ونیز به نام پیترو گراده نیکو  72،پیامی رسمی برای پاپ بونیفاس هشتم فرستاد  .در اين پیام به اتحااد
بین غازان و ارمنستان و گرجستان برای حمله به ممالیک اشاره شده بود و اينکه غازان قصد حملاه باه
مصر را دارد  .نظر حاكم ونیز اين بود كه دول اروپايی از اين موقعیت استفاده كنناد و باا غاازان بااب
دوستی نزديک بگشايند تا در آزاد ساختن شامات به مسیحیان كماک كنناد  .پاس از پیاروزی مجماع
المروج  ،جمهوری ونیز تصمیم گرفت كه سفیری به دربار غازان گسیل دارد و نامه ای همراه وی برای
ايلخان فرستاد  .اين نامه در  19مارس سال  1300م برابر با  699ها نوشته شده است  73.از نتیجه اين
سفارت اطالعی در دست نیست .
از سوی ديگر در غرب اين نظر مطرح شده بود كه غازان خان اين پیروزی را با تشريک مساعی پادشاه
يونان  ،قبرس و ارمنستان به دست آورده است  .هر ند در میزان و كیفیت كماک قادرتهای مسایحی
اغراق شده اما عناصری از حقیقت در آن نهفته بود  .رابط بین غازان خان و حاكم قبارس  ،هاانری دوم،
يک ايتالیايی به نام زولوس بوفتی 74معروف به آسیول دوپیزان 75بود كه از طرف غازان خان به سفارت نزد
هانری دوم اعزام شده بود  .اين فرد كه پدر تعمیدی اولجايتو برادر غازان خان محساوب مای شاد باه
همرا ه ناوگان اعزامی هانری دوم به مشرق زمین مراجعت كرد  .البته آسیول تنها ايتالیاايی نباود كاه در
انعکاس خبر پیروزيهای غازان نقش داشته  ،بلکه در سال  1300م  699 /ها در منطقه سنت جان الترن

 76،پاپ بونیفاس هشتم سفیر و فرستاده ايلخان مغول را به نام فلورنتین گیزکارد باستاری 77بهمراه يکصاد
مرد كه همگی لباس تاتاری به تن داشتند به حضور پذيرفت.

78

در میان اسناد سیاسی دوران سلطنت غازان خان  ،نامه ايسات از جیماز دوم 79پادشااه آراگاون 80كاه
توسط سفیر او پدرو سالیورو 81از اهالی بارسلون فرستاده شده است  .در اين نامه كاه ماور  1300م /
 699ها است جیمز از پیروزی غازان بر « دشمنان خدا » اظهار خوشحالی می كند و مای گوياد حا ار

است كشتی  ،نفرات و اسب بفرستد به شرطی كه يک پانجم ارض مقادس را بادو واگاذار كناد وباه
اتباعش اجازه دهد كه آزادانه برای زيارت بدانجا روند  .معلوم نیست غازان خان ه جوابی به تقا ای
پادشاه آراگون داده است.

82

اخبار شگفت انگیز منتشر شده در بیزانس نیز جالب توجه بود  .در بیزانس تصاور مای شاد كاه در
سال  1300م  699 /ها اورشلیم به دست غازان فتح شده است و از اينرو لوحه يادبودی باه ناام ايان
خان و اين فتح ( مجمع المروج ) ساختند كه امروزه موجود است .

83

اين اخبار امپراتور بیزانس آندرونیک 84را به مکاتبه و اعزام هیاتهای سفارت به نزد غازان خاان وادار
ساخت  .آندرونیک طی نامه ای من پیشنهاد ازدواج يکی از شاهزاده خانم هاای يوناانی باا غاازان ،
استدعا كرده بود كه اوامر ايلخانی برای رفع تهاجمات تركان آسیای صغیر به سرزمین روم شرقی صادر
شود .

85

مناً بی طرفی خود را در جنگ میان ايلخان مغول وممالیک اعالم داشته بود.

86

به دنبال اين تماس ها و آگاهی ها  ،پاپ و سالطین مسیحی غرب مصمم شادند كاه باا تشاويق و
ترغیب غازان خان به ادامه اين پیکار به كلی ريشه نفوذ و اقتدار ممالیک مصر را در فلسطین براندازناد
و بدين ترتیب انتقام ناكامی های خود را در مبارزه با ممالیک به وسیله نیروهای مغول بگیرناد  .غاازان
خان نیز با وجود اسالم پذيری برای تکمیل فتوحات خود در شام و فلساطین مايال باه ايجااد رواباط
دوستانه با دول اروپايی بود.

87

هدف او اين بود كه مسالمانان و سارزمینهای اساالمی را از زيار ياوغ

سالطین مصر و امرای سركش شامات نجات دهد و تمام مسلمانان را تحت لاوای حکومات يکپار اه
اسالمی گرد آورد و طبیعی است كه نین هدفی نمی توانست برای مسیحیان خوش آيناد باشاد 88.در
حقیقت اگر روابط آباقا و ارغون با دول مسیحی جنبه «سیاسی و گارایش ماذهبی اد اساالمی» داشات ،
روابط غازان خان بر اساس « مصلحت و تشریفات » و دارای جنبه « سیاسی و اسالمی و د مصری » بود .

89

با وجود اين نبايستی فراموش كرد كه غازان به رغام اساالم گاروی و پیاروی از سیاسات اساالمی
مشخص در زمینه امور داخلی و مسائل خارجی  ،همانناد ساالطین پیشاین مغاول از « اصاول سیاسات

جهانگشایی چنگیزی » و « استراتژی کلی سیاسی و نظامی مغول » تبعیت می كرد و گرايش او به برقاراری و

حفظ مناسبات دوستانه با دول مسیحی  ،آبشخوری جاز كیناه ديريناه مسایحیان و مغاوالن نسابت باه
ممالیک مصر و شام نداشته است.

90

بهر تقدير  ،غازان خان پس از تصرف شام بدون اينکه به فتوحات خود ادامه دهد به علات تهااجم
اردوی جغتای به مرزهای شرقی قلمرواش نا ار شد مناطق مفتوحه را تر كناد و در نتیجاه ممالیاک
مجدداً اين مناطق را در اختیار خود گرفتند  .غازان مجدداً در سال  700ها  1301 /م با سپاهیانش باه
شام مراجعت كرد اما بدون درگیر شدن در يک نبرد عمده به پايتخت خود مراجعت كرد  .ممکن است
غازان خان قدرت كافی برای درگیر شدن با ممالیک را به تنهايی نداشته است  .لذا در صدد برآمد برای
يک عملیات مشتر بر علیه ممالیک با قدرتهای اروپايی متحد گردد  .غازان خان با دربارهاای پااپ ،
فرانسه و انگلستان تماس برقرار و ندين سفیر را به نزد پاپ بونیفاس هشتم  ،فلیاپ هاارم و ادوارد
اول اعزام كرد.

91

در موزه واتیکان نامه ای از غازان به زبان مغولی و خط ايغوری موجود است كه برای پاپ بونیفاس
هشتم ارسال شده است  .تاريخ اين نامه سال  1302م  701 /است  92.گفته شده اعضای اين هیات در
رم غسل تعمید يافته و از طرف پاپ يک تاج طاليی برای غازان جهت بخشش گناهاانش و باه خااطر
شروع مجدد عبادت مسیحیان در ارض مقدس  ،ارسال شده است .

93

در سال  1302م  701 /ها غازان خان نامه ديگری برای پاپ بونیفاس هشتم ارساال داشات  .وی
در اين نامه من اشاره به مکاتبات قبلی  ،پاپ را به تجهیز سپاه و تعیین ياک تااريخ مشاخص بارای
انجام عملیات مشتر بر علیه ممالیک مصر ترغیب كرده است  .اين نامه كاه باه هماراه ساه سافیر باا
نامهای اسالمی برای پاپ فرستاده شده هنوز در موزه واتیکان نگهاداری مای شاود.

94

پااپ بونیفااس

هشتم كه آرزو داشت يک بار ديگر سرزمین مقدس به وسیله ايلخان مغول آزاد و به مسیحیان واگاذار
شود،سالطین اروپايی رابه اعزام سفراو ارساال ناماه هاای محبات آمیاز باه دربارغاازان خاان تشاويق
می كرد.

95

غازان خان در سال  1302م  701 /ها به دربار فرانسه و انگلستان نیز ارتباط برقرار كرد و شخصی
به نام بوسکارلو دو گیزالفی 96را به اروپا فرستاد  .بوسکارلو كه سومین و آخرين سفارت خود را انجام
می داده است در اواخر همین سال در پاريس به حضور فیلیپ لوبل رسید و پس از تکرار نقشاه هاای
سابق اورا مطمئن ساخت كه غازان به دين مسیحیت در آمده است  97.بوسکارلو پاس از پااريس عاازم

لندن شد و اوايل سال  1303م  702 /هاا باه لنادن رساید  .از ناماه غاازان خاان باه ادوارد اول كاه
بوسکارلو حامل آن بود اثری باقی نمانده است  .ولی از پاسخ ادوارد اول كه به تاريخ  12مارس 1303
م  702 /ها در وستمینستر 98نوشته شده  ،تا حدودی مفاد نامه غازان را می توان دريافت  .غازان از قرار
معلوم از تاخیر زياد فرانکها و دست نزدن به هرگونه اقدام به منظاور همکااری باا مغاوالن بارای فاتح
دوباره ارض مقدس شکوه كرده بود  ،زيرا ادوارد در جواب  ،من ابراز تاسف از عدم تواناايی اش در
عطف توجه به مو وع همکاری متقابل  ،تو یح داده كه اين امر باه دلیال جنگهاای دول مسایحی باا
يکديگر بوده است  .اما ا افه كرده بود اكنون كه در صلح به سر می برند  ،همگی به خااطر بااز پاس
گیری سرزمین مقدس متحد خواهند شد.

99

ادوارد متقابالً به همراه بوسکارلو  ،سفیری به نام جئوفری دوالنگلی 100به معیت نیکالس چاارتر

101

باه

ايران فرستاد  ،تا پیشنهاد اتحاد مشتر را تکرار كنند 102.اين هیات همچناین حامال ناماه ای از ادوارد
اول برای خلیفه مسیحیان شرق بود 103.اما اين بار هم قول و قرارها و نیات حسنه حاصلی در برنداشت
 .زيرا با مراجعت بوسکارلو و ورود سفیر ادوارد به ايران و عیت سیاسی – نظامی منطقاه تغییار كارده
بود  .سپاه غازان در مرج الصفر ( وقعه شقحب ) در سال  703ها  1304 /م شکست ساختی از ممالیاک
خورده بود و پادشاه ارمنستان صغیر هم كه مشوق غازان برای ايجاد مناسبات با دول غربی بود ناگزير با
ممالیک مصالحه كرده بود .

104

از سوی ديگر تحوالت داخلی انگلستان و بروز قیام « رابرت بروس » در اسکاتلند باعث بی عالقگای
ادوارد به مسائل شرق گرديد و مانع شد كه ادوارد جنگ صلیبی تازه ای به راه اندازد .

105

اين امور باعث شد تا كلیه اقداماتی كه در راه اتحاد و ائتالف دولتهای مسیحی و پاپ باا حکومات
ايلخانان ايران انجام شده بود  ،بی ثمر بماند.
با مرگ غازان خان به سال  703ها  1303 /م تمام امیدها برای مبارزه باممالیک به ياس مبدل شد .
در حقیقت غازان خان آخرين ايلخانی بود كه برای استرداد فلسطین و بیت المقدس مايل باه همکااری
با صلیبی ها و دول اروپای غربی بود .

106

بدين ترتیب  ،بدلیل بی عالقگی سالطین اروپا به مسائل مشرق  ،عف قدرت پاپ كه در اين زمان
ديگر نفوذ كالم سابق را نداشت  ،شکست بزرگ غازان در مرج الصفر  107،دوری راه از كلیاه اقاداماتی
كه در راه اتحاد دول غربی با حکومت ايلخانی انجام شده بود  ،نتیجه ای به دست نیامد .

-5سلطان محمد اولجایتو :ائتالف با غرب  ،رقابت با ممالیک
اولجايتو برای شروع عملیات نظامی علیه ممالک و گرفتن انتقام شکست مرج الصفر ،مايل بود كه از
حمايت پاپ و ساير سالطین مقتدر اروپايی بهره مند گردد .بنابراين در زمان سلطنت سیزده ساله اين
ايلخان نیز ار سال مراسالت و مبادلة سفرا و نمايندگان سیاسی و مذهبی هم ون گذشته برقرار بود
مشوق او برای ايجاد مناسبات دوستانه با غرب  ،مسیحیان ارمنستان صغیر و پادشاه قبرس بودند.
اولجايتو در سال  704ه 1305 /م دو سفیر به حضور پاپ کلمان پنجم،

109

فیلیپ چهارم،

110

108

ادوارد

اول 111و دو ونیز فرستاد 112.يکی از اين دو نفر فردی مغول به نام مامالق 113و ديگری يک ايتالیايی به
نام توماس اوجی،

114

شمشیر دار (ایلدوچی) ايلخان بود.

خط ايغوری نوشته شده است.

116

115

آنان حامل نامه هايی بودند كه در اوجان به

سفرای اولجايتو  ،نخست به فرانسه رفتند و به حضور فلیپ هارم

باريافتند .نامة اولجايتو به پادشاه فرانسه در آرشیو سالطین فرانسه محفوظ است و بر روی طوماری از
كاغذ كتانی به طول ده پا به خط ايغوری نوشته شده است..

117

در اين نامه اولجايتو نوشته بود كه او نیز به پیروی از نیات پدر و برادرارشد خويش خواهان دوستی
و اتحاد با پادشاه فرانسه علیه ممالیک است  .اولجايتو در پايان افزوده بود كه فرستادگانش توماس و
مامالق نیات او را خصوصی به تفصیل بیان خواهند كرد.

118

از جواب فیلیپ هارم اطالعی در دست نیست .فرستادگان اولجايتو پس از دو سال اقامت در
فرانسه ،كمی پس از مرگ ادوارد اول عازم انگلستان شدند و ادوارد دوم پس از ادوارد اول آنها را در
شهر نورثهمپتون 119به حضور پذيرفت .نامه اولجايتو به ادوارد اول در دست نیست اما در عوض دو نامه
از ادوارد دوم در پاسخ به نامه اولجايتو موجود است 120.نامه اول را ادوارد دوم در تاريخ  17ربیع الثانی

سال  706هجری  16 /اكتبر  1307م خطاب به اولجايتو نگاشته شده است .ادوارد در اين نامه من
ابراز تشکر از نامه اولجايتو و تاكید او بر دوستی  ،متقابالً از پايان تفرقه و جنگ ايران و نیز غرب ابراز
خشنودی كرده بود .ادوارد دوم دربارة اقدام مشتر

علیه ممالیک با دو فرستاده اولجايتو كفتگوهايی

كرد .البته فرستادگان اولجايتو در طول اقامت شان در انگلستان برای ادوارد دوم فاش نکردند كه
فرمانروايشان ديگر مسیحی نیست.ادوارد دوم در نامه ديگر خود كه در جمادی الثانی  706هجری /
 30نوامبر  1307در النگلی

121

نوشت به اولجايتو اطمینان داد كه اگر بعد مسافت و مشکالت ديگر

مانع نشود نهايت سعی خود را مصروف ريشه كن كردن مسلمانان (ممالیک) خواهد كرد.

122

ادوارد دوم در ادامه نوشته بود ند مرد نیک روحانی و دانشمند عازم دربار شما هستند تا مردم شما
را به جنگ با ممالیک تشویق کنند .اینها عبارتند از  « :برادر
همراهان محترم او

ویلیام123

از دسته واعظین و مطران شهر

لیدا124

و

»125.

توماس ايلدو ی و مامالق پس از دريافت نامه های ادوارد دوم از انگلستان روانه ايتالیا شدند.
جالب اينکه گ ويا فرستادگان اولجايتو در تمام مدت اقامت خود در اروپا ،اسالم پذيری اولجايتو را
پنهان داشتند .احتماالً اين كار به تحريک مسیحیان شرق و بويژه ارمنستان صغیر  ،صورت گرفته باشد.
به هر حال ،مامالق و توماس همه جا وانمود كردند كه سلطان محمد خدا بنده مسیحی باقی مانده و به
مسیحیت عالقمند است .ه در نامه های ادوارد دوم و نیز نامه پاپ ،اولجايتو پادشاهی مسیحی انگاشته
شده است.

126

اين مو وع برای پاپ كه تصرف مجدد اماكن مقدسه فلسطین را در مخیله خود داشت امیدوار
كننده تر بود .از مفاد نامه اولجايتو به پاپ اطالعی در دست نیست .اما در نامه ای كه پاپ کلمان پنجم
در پاسخ نامه اولجايتو در اول مارس  1380م/5 /رمضان  707ه از پواتیه

127

ارسال كرده می توان به

محتوای نامه و پیشنهاد اولجايتو برای يک ائتالف نظامی علیه ممالیک پی برد .اولجايتو پیشنهاد كرده
بود كه حدود  200000رأس اسب و  200000خروار گندم در ارمنستان نگهداری خواهد كرد تا
هنگامی كه سپاهیان مسیحی در ارمنستان كیلکیه پیاده شوند در اختیار آنان قرار گیرد .و سپس خودش
با يکصد هزار سوار برای كمک به نیروهای مسیحی كه عازم پس گرفتن اماكن مقدس اند ملحق
خواهد شد تا علیه ممالیک بجنگند و آنان را از اورشلیم بیرون برانند .پاپ در نامه خود تاكید كرده كه
پیشنهاد اولجايتو كه باعث قوت قلب او شده را با نهايت خشنودی می پذيرد و در ادامه اذعان می دارد
كه مو وع را مطالعه و به ايلخان اطالع خواهد داد تا او را برای حمله مشتر مهیا نمايد .

128

ظاهراً پاپ نامة ديگری هم برای اولجايتو ارسال كرده و اظهار امیدواری نموده كه نیکوال به تعمیدی
كه يافته است وفادار بماند و فرايض دينی خود را مانند مسیحیان انجام دهد.

129

عالقه كلمان هارم

برای تدار يک حمله مشتر بر علیه ممالیک آنقدر زياد بود كه يک شاهزاده ارمنی به نام هایتون 130را
مأمور ك رد تا امکان عملی ائتالف با مغوالن را مورد مطالعه قرار دهد .هايتون كه از حامیان جدی
ائتالف ايلخانان و اروپائیان برای نجات كشورش ارمنستان صغیر از فشار ممالیک و خواستار حضور
مجدد مسیحیان در سواحل شرقی مديترانه بود حاصل بررسی های خود را در كتابش موسوم به "گل

تواریخ شرق" برای پاپ و ديگر اروپائیان شرح داده است .هايتون به پاپ اطمینان داده بود كه مغوالن
به خاطر دشمنی و كینه قديمی كه از ممالیک دارند حا رند به همراه دول اروپائی علیه ممالیک وارد
جنگ شوند و شهرهايی كه را كه ممالیک از صلیبی ها گرفته اند باز پس گیرند  .هايتون متذكر شده
بود كه مسلماً پس از فتح سرزمینهای مقدس ،مغوالن در آنجا نخواهند ماند و با شناختی كه او از
اولجايتو دارد او بدون هیچ شمداشتی اين مناطق را به مسیحیان تحويل خواهد داد.

131

به هر تقدير ،در پی اين تماس ها احتمال اتحاد اولجايتو با قدرتهای مسیحی غرب آنقدر زياد شده
بود كه جیمز دوم 132پادشاه آراگون نیز در همین اوان به وسیله سفیر خود پیتر دیسپورتز 133نامه ای برای
اولجايتو فرستاد .وی در اين نامه از اولجايتو تقا ا كرد كه اجازه دهد اتباع آرگون ،ارامنه ،يونانیان و
ديگر مسیحیان هنگام پیاده شدن در خشکی اسلحه و آذوقه مورد نیاز خود را آزادانه خريداری كنند و
در لشگرگاه معینی گرد آيند.

134

تمام آگاهی ما از مناسبات اولجايتو و دول غربی محدود به همین

مطالب است و هیچ اطالعات ديگری از تالش اولجايتو برای برقراری تماس با قدرتهای مسیحی و يا
بالعکس ثبت نشده است.
مدار

و شواهد تاريخی نشان می دهند كه اقدامات اولجايتو برای ائتالف با دول غربی نتیجه ای

عینی و ملموس در بر نداشته است .زيرا روابط سیاسی فقط در سطح مبادلة نامه ،ارسال سفرا و رد و
بدل شدن تعارفات معمولی باقی ماند.

135

بر همین اساس اولجايتو در سال  712ه  1313 /م خود به

تنهايی به جنگ با ممالیک رفت و تا قلعه مرزی الرحبه پیش رفت اما تالشی برای ادامه پیشروی و
تصرف شهرهای عمده شام انجام نداد و نا ار به پايتخت خود مراجعت كرد.نکته مهمی كه در اينجا
بايستی بدان اشاره كرد ،افزايش ورود مبلغین مذهبی
اولجايتو است .

137

136

و گسترش مناسبات تجاری در طی سلطنت

در سال  714ه  1315 /م يک كشیش دومنیکن به نام ویلیام آدام

138

به ايران آمد و سه سال در

شهرهای گوناگون به گردش و مطالعه پرداخت و هنگام بازگشت به رم به پاپ پیشنهاد كرد كه سلطانیه
را كه در اوج شکوفايی سیاسی و اقتصادی خود به سر می برد مقر اسقفی ايران سازد .او قبالً با
اولجايتو در اين زمینه گفتگو داشته و ايلخان با اين پیشنهاد مخالفتی نکرده است .بنا به فرمان پاپ در
سال  1318م  717 /ه يک كشیش دومنیکن به نام فرانکوس پروجیایی

139

اولین مطران اين شهر گرديد.

بعالوه شهرهای تبريز و مراغه و ند شهر ديگر در شمال غربی ايران مقراسقفی شدند .حضور او باعث
ورود عدة زيادی از مبلغین از فرقه های دومنیکن

140

و فرانسیسکن

141

به قلمرو ايلخانی شد.

142

به

هرتقدير ،فعالیتهای مبلغین مسیحی در شهرهای مختلف قلمرو ايلخانی و رسیدن گزارشهای آنان از
او اع مشرق زمین به غرب باعث آگاهی اروپائیان از و عیت راهها و بازارهای پر رونق شرق و در
نهايت سبب توجه آنان به ايجاد روابط بازرگانی شد.

143

گسترش روابط تبلیغی -تجاری دول غربی و ايلخانان در سالهای پايانی سلطنت اولجايتوو سرتا سر
دوران ابوسعید نشان میدهد كه از اين زمان به بعد آنان به جای پیاده كردن قوای نظامی در اين منطقه با
ناوگان جنگی خود ،طرح پیاده كردن بازرگانان از كشتیهای تجاری را پی ريختند 144.تأثیر اين سیاست
را در عصر ابوسعید آخرين ايلخان مقتدر مغول مشاهده می كنیم .بدين ترتیب ،با مرگ اولجايتو در
سال  716ه  1317 /م برگ ديگری از مناسبات ايلخانان و دول غربی ورق خورد و فصل نوينی با
ويژگیهای جديد آغاز گرديد.

 -6سلطان ابوسعید بهادرخان :تکاپو های مبلغین مذهبی وتجارت با اروپا
در دوران سلطنت ابوسعید تماس با غرب عمدتا در عرصه های تجاری و مذهبی جريان داشت  .زيارا
در اين زمان نه الزامات سیاسی در میان بود و نه مسیحیان قلمرو ايلخانی نفوذ سابق را داشتند تا بتوانند
نقشه اتحاد با دول غربی را عملی سازند  .به جز يک مورد كه پاپ ژان بیست و دوم 145در سال  1323م
 722 /ها نامه هايی برای سلطان ابوسعید ارسال داشت و از وی خواست تا به كمک ارمنساتان صاغیر
بشتابد ، 146ديگر فرصتی پیش نیامد تا همچون روزگار ارغون خان و غازان خان هیاتهای سافارت باین
ايلخانان و پاپ و ساير قدرتهای اروپايی مبادله شوند .

.

در حقیقت در زمان ابوسعید  ،به دنبال دوران پدرش اولجايتو  ،به خاطر برقراری آراماش در جبهاه
شام ،مناسبات ابوسعید با اروپا محدود و منحصر به فعالیتهای مبلغین مذهبی و روابط تجاری گرديد .

الف ) فعالیتهای مبلغین مذهبی در قلمرو سلطان ابوسعید
هر ند كه با اسالم پذيری غازان خان  ،امید پاپ و روحانیون مسیحی مبدل به يأس گردياد و آناان
بیهودگی هر نوع كوششی را برای تدين ايلخانان به دين مسیح ،دريافتند  .با ايان وجاود هام در زماان
غازان خان و نیز اولجايتو و به ويژه سلطان ابوسعید امکان فعالیت برای مبلغین مذهبی میسر بود  ..شهر
سلطانیه كه در زمان اولجايتو بنا شد بزودی به شهر مهم و بزرگی تبديل گردياد  .اغلاب مبلغاین ،ايان
شهر و يا تبريز را مركز خود قرار داده به سوی ین و يا آسیای مركزی حركت می كردند.

147

بنابه پیشنهاد ويلیام آدام  ،پاپ شهر سلطانیه را مقر سرا سقفی قرار داد  .بنا به فرمان پااپ در ساال
 718ها  1319 /م يک راهب دومنیکن به نام فرانسیس پروجیائی 148اولین مطران اين شهر گرديد.
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خود ويلیام آدام نیز در سال  722ها  1323 /م اسقف سلطانیه گرديد و تا سال  723هاا 1324 /
م در ايران ماند و اطالعات بسیار جامعی درباره نواحی مختلف شرق جمع آوری كرد  .بنا به پیشنهاد او
و تصويب پاپ قرار شد كه تمام اسقفهای ايران از فرقه ی دومنیکن باشند و اسقف های ین از فرقه ی
فرانسیسکن انتخاب بشوند.

150

بنابه دستور پاپ  ،ندين حوزه اسقفی ديگر از جمله تبريز  ،تفلیس  ،نخجوان  ،سایواس و مراغاه
نیز تحت نظر اسقف سلطانیه قرار گرفتند 151.البته تعداد مسیحیان در اين مناطق بويژه تبريز و سالطانیه
بسیار كم بوده است  .بر اساس نوشته يک راهب فرانسیسکن به نام برادر انگلویس والتز 152حادود ياک
هزار مسیحی در تبريز و حدود پانصد تا ششصد نفر كاتولیک هم در سلطانیه اقامت داشتند .

153

ويلیام آدام بعد از سال  1324م  723 /ها كتابی تحت عنوان « نحوه ريشه كن ساختن مسالمانان »
نوشت كه در آن نقشه دقیقی برای يک لشکركشی و اشغال سرزمین های مسلمانان را ارائه داده است .
البته منظور آدام از مسلمانان در بادی امر مسلمانان مصر و شاام بودناد  .ويلیاام آدام كساانی را كاه باا
مسلمانان مراوده داشتند يا به آنها اسلحه می فروختند « پسران زشتکار كلیسا » می نامد كه به ظاهر باه
كلیسای كاتولیک اعتقاد دارند ولی در عمل آنرا انکار می كنند.

154

البته فکر و انديشه حمله به ممالیک مصر از طريق خلی فارس را در اين دوران شخص ديگری باه
نام مارین سانودوترسلو 155مطرح كرده بود  .وی در كتاب خود من توصیف راههای تجاری كه از ايران
و بغداد و مصر عبور می كردند از لزوم محاصره اقتصادی مصر جهت آزادی شاامات ساخن باه میاان
آورده است ..

156

يکی از مبلغین مذهبی اين دوره جوردانوس اهل سوراک 157فرانسه بود  .وی بین سالهای 1321-23
م  720-722 /ها در شرق بود و دو بار در سال  1330م  729 /ها اروپا را به قصد هند تار كارده
است  .از جوردانوس دو نامه در كتابخانه ی ملی فرانسه موجود است  .اولی به تاريخ  12اكتبر 1321
م  720 /ها از يکی از بنادر خلی فارس است و به يکی از همکاران مبلغ خود در تبريز نوشته كه ساه
شهر را در هند برای فعالیتهای مذهبی و تبلیغ در نظر گرفته است  .او در نامه دوم به تاريخ ژانويه سال
 1324م  723 /ها می نويسید كه گونه به همراه هار راهب ديگر از تبريز به قصاد این حركات
كرده است  .مطابق اين نامه جوردانوس مدتی در هند بوده و به علت آشنايی بیشتر به زبان فارسی بهتر
از رفقای خود قادر به تبلیغ بوده است  .ديگر اطالعاتی كه از جوردانوس داريام فرماانی از پااپ ژان
بیست و دوم به تاريخ  1330م  729 /ها است كه او را به اسقفی شهر  Columbumدر هند منصاوب
می كند كه با تبريز و يکی دو شهر ديگر همه تحت سرپرستی سر اسقفی سلطانیه بوده اند  .او در مورد
ايران بیشتر به توصیف دو شهر تبريز و سلطانیه می پردازد و می نويسد كه در تبريز يک هزار نفر و در
سلطانیه پانصد نفر مسیحی زندگی می كنند و در هر دو شهر كلیساهای زيبايی سااخته اناد 158.راهاب
ديگری كه در زمان ابوسعید به ايران سفر كرده و سفرنامه بسیار جالبی از خود بر جای نهاده اودوریاک

اهل پردونون 1331-1386 ( 159م  730-685 /ها ) يکی از شهرهای شمال ايتالیا می باشاد 160.او در
جوانی به فرقه فرانسیکن پیوست  .درسال  1320م  719 /ها به همراه دوستش به نام جیمز اهل ايرلند
به قصد شرق حركت كرد  .اين دو پس از گذشتن از قسطنطنیه و طرابوزان از طريق ارزروم و تبريز باه
سلطانیه رسیدند و مدتی در صومعه های فرانسیکن دو شهر اخیر به سر بردند  .آنان در سال  1322م /
 721ها به كاشان  ،يزد  ،تخت جمشید شیراز و سپس از طريق كردستان به بغداد رفته اناد  .در هرماز
سوار كشتی شده به هند رفتند و از آنجا راهی ین شدند  .آنان در ین مدتی ماندند و سپس از طريق
لهاسا  ،كابل  ،خراسان و جنوب دريای خزر به تبريز رسیدند  .اودورياک پاس از بازگشات باه وطان
خاطرات خود را در صومعه سنت آنتونی واقع در شهر پادوآ تقرير كرد و يکی از راهبان آن را به رشاته
تحرير درآورد 161.ديده ها و شنیده های وی به خاطر وسعت راهی كه پیموده و اطالعاتی كه می دهاد

از مدار گرانبهای اين دوره است  .وی در بخش ايران  ،شهر تبريز و موقعیت اقتصادی آنرا به خاوبی
توصیف كرده و می نويسد هیچ كااليی بر روی زمین نیست كه انبارهای بزرگی از آن در تبرياز يافات
نشود و از تمام ملل جهان برای داد و ستد بدانجا می آيند.

162

در دوران ابوسعید مبلغین زيادی به ايران آمدند .حضور مبلغین و راهبان دومنیکن و فرانسیسکن در
تبريز و سلطانیه باعث شد تا آنان جای پای محکمی در حکومت ايلخانی بیابند  .اما اين نفاوذ باه ايان
معنا نیست كه آنان عالوه بر فعالیتهای تبلیغی به امور ديگر از جمله مسائل سیاسی مای پرداختاه اناد .
زيرا هیچ نشانه ای از تالش آنان برای برقراری يک ائتالف نظاامی باین غارب و ايلخاناان دياده نمای
شود.

163

اما پس از مرگ ابوسعید مغول در سال  736ها  1337 /م و افتادن نواحی مختلف به دست سلسله
های كو ک تر و وجود جنگ و نزاع دائمی در نواحی مختلف امکان فعالیت مبلغین مسایحی از میاان
رفت  .زيرا زوال دولت ايلخانی موجب شد كه اين مبلغان و مؤسسات آنان از حمايت حکومت محروم
شوند و بتدري رو به ويرانی گرايند  .در مناطق ديگر تحت نفوذ ايلخانان نیز اماكن مذهبی مسیحیان در
هرج و مرج زمان از بین رفت و گروهی از راهبان به قتل رسیدند.

164

ب) روابط تجاری ابوسعید و قدرتهای اروپایی
نکته قابل توجه در مناسبات ايلخانان و اروپای غربی در زمان سلطنت ابوسعید بهادر خان  ،گسترش
روز افزون روابط تجاری بین حکومت ايلخانی و دول مسیحی غرب مای باشاد 165.هار ناد سالطان
ابوسعید با امضای قرارداد صلح با ممالیک به خصومتهای گذشته میان دو كشور پايان داد  ،اما اين صلح
كه در سال  723ها  1324 /م منعقد شد مانع از حفظ و تداوم مناسبات دوستانه ايلخانان با دول غربی
و آزادی فعالیتهای مبلغین مذهبی و رفت و آمدهای بازرگانان در قلمرو يکديگر نبود  .زيارا حکومات
ايلخانی به تجار مسیحی آزادی تجارت داده بود تا كاالهای خود را به ايران آورند و يا از اياران عباور
دهند.

166

گر ه دامنه فعالیتهای تجار محدود به مو وعات مالی و تجاری و مسائل غیر سیاسی بود اماا نبايساتی
از ياد برد كه تجار در اين دوران نقش و تأثیر شامگیری در راساتای تثبیات و اعیت صالح آمیاز و
مناسبات دوستانه كشورهای شرقی و غربی داشته اند.

167

در دوره سلطنت ابوسعید مغول تجارت ايران با اروپا به طول كامال منحصار باه تجاارت باا تجاار
جمهوری های شبه جزيره ايتالیا بود و كاالهای ايران از طريق بازرگانان ونیزی و جنوايی به ساير نقاط
اروپا منتقل می گرديد.

168

نانکه پیشتر اشاره شد  ،روابط تجاری و سیاسی جمهوری ونیز با ايران در اوايل سلطنت اولجايتو
با سفارت توماس ايلدوجی و مامالق در سال  705ها  1306 /م آغاز شد و سنای ونیز توجه خود را
به تجارت به ايران معطوف ساخت  .در نتیجه اين توافقات در سال  719ها  1320 /م سفیر ونیاز باه
نام میکله دالفینو 169به ايران آمد و قراردادی با سلطان ابوسعید منعقد ساخت .

170

بدنبال اين مذاكرات  ،راههای تجاری ايران باروی بازرگاناان ونیازی مفتاوح گردياد و آناان بارای
حصول اطمینان از تداوم اين و عیت به انعقاد معاهدات بازرگانی و ايجاد كنساولگری در شاهر هاای
مهم ايلخانی بويژه تبريز اقدام كردند .

171

بین سالهای  1326-28م  725-727 /ها سفیر ديگری به ايران آماد و راجاع باه و اع ونیزيهاا
مذاكراتی صورت داد  .از قراردادهای اين سفیر و ساير مدار بر جای مانده از تجار ونیزی مقیم تبريز
معلوم می شود كه ونیزيان می توانستند در تمام قلمرو سلطان ابوسعید رفت و آمد كنند و در هر جا كه
میل داشتند اقامت نمايند  .ونیزيها در شهر تبريز يک كنسول و هار كارمناد كنساولگری داشاتند و در
صورت مرگ يک ونیزی هیچ كس جز كنسول حق نداشت به اماوال او دسات بزناد  .حتای عماال و
مستخدمین ونیزيها از نوعی مصونیت بهره مند بودند و اگر مرتکب قتلای مای شادند مای بايسات باه
حضور يک قا ی عالی رتبه ايرانی برده می شدند.

172

از نکات قابل توجه در مناسبات تجار ونیزی و ايلخانان وجود مداركی از تجار ونیازی مقایم تبرياز
است كه در آن به گونگی حل و فصل مرافعات خصوصی اتباع ونیز با تاجران ايرانی اشاره دارناد.

173

يک نمونه از اين مدار موافقت نامه ی بین يک ايرانی به نام حاج سلیمان طیبی و دو تااجر ونیازی باا
نظارت حاكم در سال  1332م  731 /ها است  .طبق اين موافقت نامه تاجر ايرانی قصد داشته مالیاتی
برای كاالهای تجار ونیزی كه به ايران حمل می كردند قائل شود و دو تاجر ونیزی درخواسات مطالباه
پولی را در ازای كاالهای خود كه در ارزروم از بین رفته بود  ،می كردند.
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و ع اتباع جمهوری ژن ( جنوا ) نیز به همین منوال بود  .هدف اصلی سوداگران جنوايی در ايران ،
خريد ابريشم و در انحصار گرفتن آن بود  .كاروان تجار جنوايی دائم بین تبريز و طرابوزان در رفات و
آمد بود و جمهوری جنوا كوشش می كرد تا اعتبار مالی تجار خود را در ايران حفظ كند  .بدين جهات

بیگانگان را به كاروان خود نمی پذيرفتند و كنسول جناوا در تبرياز در اماور ماالی بازرگاناان جناوايی
نظارت داشت  .جنوايی ها يک هیات مشاوره در تبريز داشتند كه بیست و هار نفر مشاور داشت.
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بدين ترتیب بازار روابط تجاری شرق و غرب در دوران ابوسعید گرم شد .در اين زماان تبرياز كاه
پايتخت بود بیشترين كاروانها را در خود جای می داد و همه سافرنامه نويساان بار ايان مادعا صاحه
گذاشته اند.
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مهمترين راه هايی كه برای رسیدن به تبريز مورد استفاده بازرگاناان ايتالیاايی قارار مای

گرفت يا راه طرابوزان به تبريز بود و يا راه بندر اياس ( در ارمنساتان صاغیر )  ،قیصاريه  ،ارزنجاان و
ارزروم به تبريز بود  .راه سومی هم وجود داشت كه از قبرس به ارمنستان صاغیر  ،ساپس باه سایواس
آنگاه به كناره های فرات و باالخره به رود ارس و تبريز منتهی مای شاد 177.در آخارين ساالهای عمار
ابوسعید مغول يکی از اهالی فلورانس به نام فرانیسکو بالدوچی پگولوتی 178كه كارمند بانک بود و بارای
شركتی به نام باردی 179كار می كرد و مدتی در لندن و زمانی در قبرس به كار اشتغال داشت كتاابی در
امر تجارت نگاشت تا بازرگانانی را كه به شرق می رفتند راهنمايی كند  .اين كتاب كه در سال  741ها
 1342 /م ندی پس از مرگ ابوسعید نوشته شده من توصیف دقیقی از منازل بین راه ارس و تبريز
و مقدار مالیاتهای مقرر در قلمرو ايلخانی  ،حکايت از رونق فراوان بازرگانی در مشرق زمین دارد.
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بدين ترتیب تجار ايتالیايی در قلمرو ايلخانی بويژه تبريز به فعالیت مشغول بودند و كارشاان بسایار
رونق داشت اما با مرگ سلطان ابو سعید در سال  736ها او اع تجار ايتالیايی نیز رو به افول نهاد .
علت اين امر نه به خاطر افزايش مالیاتها بلکه به علت عدم امنیت راهها بود  .زيرا ابوسعید فرزند پسری
نداشت و در نتیجه برای جانشینی وی مدعیان متعددی ظهور كردند كه درگیری میاان آناان و حامیاان
شان باعث تقسیم و تجزيه كشور و برقاراری ياک نظاام ملاو الطواياف آشافته در قلمارو ايلخاناان
گرديد.

181

در واقع فروپاشی حکومت ايلخانی به مراودت تجاری ايران با جمهوريهای ونیز و جنوا خاتمه داد .

حاصل سخن :
مروری بر رو ند و مراحل مختلف مناسبات ايلخانان و غرب نشان می دهد كه اين روابط بیش و پایش
از اينکه ماهیت مذهبی  ،فرهنگی و يا اقتصادی داشته باشاد  ،مبتنای بار مالحظاات نظاامی و مصاالح
سیاسی بوده است  .در اين روابط همواره يک هدف ثابت و مشتر به شم می خورد .تفاوت فقط در
اسامی اي لخانان  ،پاپها  ،سالطین اروپايی و سفرا است .اين روند از آغاز حکومت ايلخاانی تاا اواساط
دوران سلطنت اولجايتو است  .از اواخر سلطنت اولجايتو و در تمامی دوران ابوسعید مغول  ،با عنايات
به مصالحه ايلخانان و ممالیک  ،اين روند به سمت و سوی گساترش رواباط تجااری و ماذهبی تغییار
جهت يافت .
اسالم پذيری ايلخانان بويژه غازان خان و اولجايتو در ادامه يافتن اين روابط تااثیر منفای نداشات و در
عصر ايلخانان مسلمان  ،بیشتر از گذشته به اعزام هیاتهای سیاسی و انجام مکاتبات با پااپ و ساالطین
اروپايی اهتمام به خرج داده شد  .اما به رغم اين عنايت و اهتمام  ،مناسبات دو طرف منت باه اهاداف
دلخواه نشد  .اصوالً  ،مناسبات ايلخانان و غرب صرفاً با لحاظ كردن نقش ممالیک مصر معنا می يابد و
گرنه خود به خود متضمن هیچ رورت خاصی نیست و نمی توان برای اين رواباط اهمیات وياژه ای
قايل شد  .اگر دراين ار وب مورد مطالعه قرار نگیرد و صرفاً بدون توجه به عامال ممالیاک بررسای
شوند  ،یزی جز يک سری رفت و آمدهای بی حاصل سیاسی نخواهد بود .
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