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 چکیده
. در رأس نهااد اماار ، فرماناد ان کردنادی( و اماار  اداره ماوانی)د یقلمرو خود را به کمک دو نهاد ادار لخانانیا

 ینیچون تحوال  جانشا یاسیس عیدر وقا یلخانیا ۀقرار داشتند که از آغاز تا اضمحالل سلسل انیبا عنوان نو یارشد
شاده  یادیاز ی ااچاون ناوروز و چوپاان بح  لخانانیا ۀدور ی اانیاز نو یبرخ رامونیکردند. پ فایا ینقش پررنگ

ابعااد  تواندی ا مکه شناخت نقش و عملکرد آن حضور داشتند زیشده چون ُطغاچار نکمتر شناخته یرانیاست؛ اما ام
اا یفیتر سازد. پژو ش حاضر به روش توصاروشن لخانانینهاد امار  و نقش آن را در تحوال  حکومت ا تیو ا م

  اافتاهیاست.  انینوُطغاچار یاسیو عوامل مؤثر بر رفتار س یریگقدر  ی انهیزم ۀو مطالع یبه دنبال بررس ،یلیتحل
باود.  لخاناانیحکومات ا یاسایدر ساختار س  اانیعامل رشد نو نیترمهم ینظام تیاشراف گاهیکه جا د دینشان م

)احمد تگودار، ارغاون،  لخانیا از تخت فروافتادن پنج ایگرفتن  کم در قدر بخش دستتاج یریعنوان امُطغاچار به
 ی اارقابت جاادیمشابه ُطغاچار موجا  ا یرانیام یاسیرفتار س یمشهود داشت. الگو یو غازان( نقش دویبا خاتو،یگ

بار سار  یق( داخلا096اا 091) ۀچهارساال یمختلا  شاد و نبرد اا ی اور یو   اانینو انیم نهیو پر ز نیسنگ
  ا بود.رقابت نیبارز ا قیمصاداز  ینیجانش

 .انیُطغاچارنو  ا،انینهاد امار ، نو لخانان،یا: هاکلیدواژه
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Abstract 

The Ilkhanids ruled their territories by means of two administrative institutions, (the 

Diwan) and the Emirate. At the top of the Emirate were senior commanders called 

the Noyans, who played a crucial role in political events such as succession 

developments, from the dawn to the fall of the Ilkhanid dynasty. There are heated 

debates about some of Noyans in the Ilkhanid period such as Nowruz and Chupan. 

However, there are lesser-known emirs such as the Tokuchar that understanding 

their role and function can shed light on various dimensions and important role of 

the Emirate in the developments of the Ilkhanids. The present study adopts a 

descriptive-analytical method to explore the factors underlying the power of Ilkhanate 

as well as factors shaping the political behavior of the Tokuchar Nouyan. The 

findings suggest that the high status of the military aristocracy was the key factor 

contributing to the promotion of the Noyans in the political structure of the Ilkhanid 

government. Tokuchar, as a crown-bestower, had a prominent role in ascension and 

deposition of at least five Ilkhans (Ahmad Taghudār, Arghun, Gikhāto, Bāidu, and 

Ghāzān). The political behavior of the Emirs the like of Tokuchar provoked a heavy 

and costly rivalry between the Noyans and different Yurts, with the four-year (690-94 

AH) internal battles over succession being conspicuous instances of such rivalries.  

Keywords: Ilkhanids, Emirate Institution, Tokuchar Nouyan, Political-Military 

Developments 
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 مقدمه
ظامی و اجتماعی مهمی را پشت ن ا ق تحوال  سیاسی055ا  000 ای حکومت ایلخانان در میان سال

گذاری کردند.  ای رقی  تاجق پنج ایلخان توسط جناح011ا  003 ای سر گذاشت. در فاصلۀ سال
ای در پی افزایش قدر  بوده و  یچ محدودیتی را طور فزاینده ا و امیران بزرگ نظامی که بهنویان
 ا در برابر خاندان نمایی نویاند. نخستین قدر تناشثباتی سیاسی دپذیرفتند، تأثیر زیادی بر این بینمی

 ا بود، خیانت گرو ی از امیران چنگیزی در ایران که نشانگر افول جایگاه ر بری این خاندان در نزد نویان
 ای بعدی مؤثر ای که در منش نویانخان بود. واقعهارشد برضد احمدتگودار و به قدر  برداشتن ارغون

بوقا چینگسانگ که سردستۀ امیران مخال  احمد بود، گرو ی از امیران چون ُطغاچار، ل فوافتاد و پس از ا
 ای حکومت دخالت نوروز و چوپان ظهور کردند که کنترل دربار را در دست گرفته و در  مۀ سیاست

 در تحوال  سیاسی دورۀ ایلخانان با تمرکز بر ا نویانکردند.  دف کلی پژو ش حاضر بررسی نقش می
 امیرُطغاچار از دورۀ ارغون خان تا دورۀ غازان خان است. قشن

خورد؛ اما در تحقیقا  مختلفی که دربارۀ نویان پژو ش مستقلی به چشم نمیپیرامون نقش ُطغاچار
 ا چون بوقا، نوروز و چوپان به نگارش درآمده، به نقش نقش نهاد امار  یا پیرامون دیگر نویان

در بررسی تحوال  نهاد امار  در دورۀ   وپ 0الی اشاره شده است.اجمر  صوُطغاچارنویان نیز به
این پژو شگر در بیان وقایع سیاسی دورۀ بایدو به نقش ایلخانی تا حدی به نقش ُطغاچار توجه کرده است. 

تمرکز پژو شگران بر نقش  2درپی او را بررسی کرده است. ای پیامیر طغاچار پرداخته و علل تغییر موضع
 ا در تحوال  سیاسی و نظامی دورۀ ایلخانان، تر بودن نقش آنچون بوقا، نوروز و چوپان و پررنگ انیمیرا

 نویان را در سایه قرار داده است. ُطغاچارنقش امیرانی چون 

                                                 
ش(، 4300)تهاران: امیرکبیار،  تاریخ مغوولال آشتیانی، ؛ عباس اقب051ش(، 4301)رسالۀ دکتری، دانشگاه تهران،  امارت در ایران عهد مغولجواد عباسی،  .0

تواریخ ایوران ، در «تااریخ دودماانی و سیاسای ایلخاناان»بویال،  .؛ ج. آر410ا400 ش(،4302، )تهران: دانش امروز، چوپانتاریخ آل؛ ابوالفضل نبئی، 230
اللاه پاور، شاکوفه، فریادون الهیااری و فای ؛ حسن304ش(، 4301میرکبیر، سن انوشه )تهران: اح ترجمۀ کمبریج از آمدن سلجوقیان تا پایان دولت ایلخانی،

 ؛01ا30 (:4311)پاییز  15، شمارۀ تاریخ ۀپژوهشنام، « ای دوران سلطنت بایدومسألۀ جانشینی گیخاتوخان و چالش»بوشاس ، 
Mustafa Uyar, “BUQA CHĪNGSĀNG: PROTAGONIST OF QUBILAI KHAN’S UNSUCCESSFUL COUP ATTEMPT 
AGAINST THE HÜLEGÜID DYNASTY)”, BELLETEN, LXXXI/291 (August 2017): 373-86; Michael Hope, “The 
Nawrūz King”: the rebellion of Amir Nawrūz in Khurasan (688–694/1289–94) and its implications for the Ilkhan polity at the 
end of the thirteenth century”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Volume 78, Issue 3 (October 2015): 
451-473. 
2. Michael Hope, Power, Politics, and Tradition in the Mongol Empire and the Īlkhānate of Iran (NewYork: Oxford 
University press, 2016), 165. 

https://ankara.academia.edu/MustafaUyar?swp=tc-au-34488030
https://yonsei.academia.edu/MichaelHope?swp=tc-au-7225166
https://www.cambridge.org/core/journals/bulletin-of-the-school-of-oriental-and-african-studies/volume/43F04D956536FBE6C018809C26840AAF
https://www.cambridge.org/core/journals/bulletin-of-the-school-of-oriental-and-african-studies/issue/384635E22DF7408C081CC040ACAB9A54
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 1یابی امیر طُغاچارهای قدرتبسترها و زمینه -9

شمار   ا و امیران بهنویانابی یر ساختار اجتماعی و سیاسی امپراتوری مغول نخستین بستر برای قد
رود؛ زیرا امپراتوری مغول اساسًا یک سیستم نظامی بود که در رأس آن امیران و جنگجویان قرار داشتند. می

توانست با تکیه بر  ای الزم برای ر بری برخوردار بود، میکه  ریک از این امیران از ویژگیدرصورتی
  2دست آورده و در تحوال  مختل  مؤثر باشد.اری بهبسی قدر تقسیم نظام د گانی ارتش مغولی 

ای است. دیگر بستر قدر  گیری برای امیران در این دوره پایگاه خاندانی و جایگاه اشرافیت قبیله
ای از قدر  و جایگاه فرزندان و وارثان نظامیان بلندمرتبه با توجه به نقش و قدر  اسالف خود درجه

ازجملۀ ( Taghachar, Tâjirو Ta’acharُطغاچار )خاندان امیر  3کردند.می شغالسیاسی و نظامی را ا
زمان با لشکرکشی  الکوخان به ایران وارد شدند. پدر او، قوتوبوقا از فرماند ان سپاه بودند که  م

 6ق در نبرد با اولوس جوچی کشته شد.003فرماند ان سپاه در عهد  الکوخان و آباقا بود که در سال 
بود که  ُطغاچارق( واگذاری فرماند ی سپاه قراوناس به 003ام ارغون بعد از نشستن به قدر  )اقد ستیننخ

را به قبیلۀ سوغالون  ُطغاچاردوغال  اجداد امیر  5فرماند ی این سپاه پیشتر در اختیار پدرش قرار داشت.
ک ُسوقاُیو  )ُسوَقُیو ( ۀ ترطایفاو را از  ُطغاچارالله  مدانی مورخ معاصر و رشیدالدین فضل 0رساندمی
داند که از قوم بارین منشع  شده بود. به گزارش این مورخ شمار فراوانی از افراد این طایفه به خدمت می

  7مغوالن وارد شده و به ایران مهاجر  کرده بودند.
 
 
 
 
 

                                                 
تغاچار، تغاجار، تقاچار، تاجار، طوغاجاار، ُتغاجار، طغاچار، طغاجار، طاجار، ختلفی نوشته شده است: منابع به صور   ای م . شکل لغتی واژه ُطغاچار در0

قاله مبتنای بار تغاجر، تخوچار و طغاچر نوشته شده است. شکل واژه در آثار  مدانی، به صور  ُطغاچار نوشته شده است که شکل لغتی و ظا ری واژه در این م
  مدانی است.  آثار

 .03–00(:4310)بهار و تابستان  4، شمارۀ شناسی تاریخیجامعه، «جایگاه اشرافیت نظامی در ساختار سیاسی عهد ایلخانان»الفضل رضوی، . ابو2
؛ 2/20(، 4100، ، تصحیح عبادالکریم علای اوغلای علای زاده، )مساکو: انتشاارا  داناشدستورالکاتب فی تعیین المراتب. محمد بن  ندوشاه نخجوانی، 3

 .05–04، «جایگاه اشرافیت نظامی در ساختار سیاسی عهد ایلخانان» رضوی،
؛ فخرالادین 255اا4/410ش(، 4304محمد روشن و مصاطفی موساوی )البارز: تهاران،  تصحیح و تحشیۀ ، بهالتواریخجامعالله  مدانی، . رشیدالدین فضل6

 . 120ش(، 4310تصحیح جعفر شعار )تهران: انجمن آثار ملی،  ، بهنسابمعرفة التواریخ و اال روضة اولی االلباب فیابوسلیمان داوود بناکتی، 
 . 051، امارت در ایران عهد مغول. عباسی،  5
 .050. مان،  0
  مانجا. .  مدانی، 7
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ه به افزایش ود کلی بمنازعا  قدر  برای تصاح  تخت خانی در میان شا زادگان مغولی نیز عام
 زد.  ریک از شا زادگان مدعی قدر  برای دستیابی به ا دافقدر  امیران و نبرد ای داخلی دامن می

 ا قرار داشتند، نیازمند بود. پس از پیروزی نیز برای سیاسی به ارتشی قدرتمند که در رأس آن امیران و نویان
به ایشان اختیارا  ضایت آنان را جل  کرده و ست رۀ نخدر و لداشتن حامیان خود ناچار بود وفادار نگه

گسترده و مناص  مهمی را واگذارد. ازجمله، ارغون و بایدو با کس  حمایت امیرانی چون بوقا )امیراالمرا و 
به قدر  رسیدند و پس از تصدی مقام ایلخانی به امرای حامی  ُطغاچار )امیراالمرای بایدو(وزیر ارغون( و 

عنوان قدرتی ( بهAmirsدیگر زمینۀ ظهور و بروز امیران ) 0.  زیادی واگذار کردندمناص  و خود اختیارا
ویژه امیراالمرایی و طلبی ذاتی امیران مغولی است که در راستای نفوذ و کس  مناص  باال بهبزرگ، قدر 

ن نیز با خاناایل شدند. از طرف دیگر، ای سیاسی ا نظامی میحکومت شهر ا با امرای دیگر وارد رقابت
ازحد قدر  گرفته بودند، به سیاست تغییر امیران در راستای کا ش قدر  امیران گریزان از مرکز که بیش

  2زدند.جریان درگیری امیران دامن می
طل  ظهور کردند که در حکومت ارغون، بایدو، غازان و سپس ابوسعید چهار تن از امیران ذاتًا قدر 

و چوپان  6خاننوروز امیراالمرای غازان 3خان،وقا امیراالمرای ارغوند. باشتن مه سرنوشتی یکسان د

                                                 
)تهران:  تاریخ حبیب السیریر، الدین خواندم؛ غیاث10 ش(،4304، ترجمۀ محمود میرآفتاب )تهران: بنگاه ترجمه و نشر، تاریخ مغول در ایران. برتولد اشپولر، 0

ر عبدالمحمد آیتی، )تهران: پژو شگاه علوم انسانی و مطالعا  فر نگی، یتحر ، بهتحریر تاریخ وصافالله وصاف، ؛ عبدالله بن فضل3/415ش(، 4305خیام، 
 . 421ش(، 4303

 .00ا00، «تار سیاسی عهد ایلخانانه اشرافیت نظامی در ساخجایگا»؛ رضوی، 200، امارت در ایران عهد مغول. عباسی،  2
تصحیح عبدالحسین ناوایی )تهاران: ، بهتاریخ گزیده؛حمدالله مستوفی، 230، تاریخ مغول؛ عباس اقبال آشتیانی، 435ا421، تحریر تاریخ وصاف. وصاف،  3

 .010ش(، 4301امیرکبیر، 
 .401، تحریر تاریخ وصاف. وصاف،  6
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 ر سه در به قدر  رساندن ایلخان معاصر خویش نقش قابل توجهی ایفا کردند.  0امیراالمرای ابوسعید
را ظام مشی کلی ن  مچنین  رسه در دورۀ امیراالمرایی با کس  نفوذ فراوان ایلخان را به حاشیه رانده و خط

رو شد؛ بنابراین، ایلخان و امیران کردند. تکاپو ای این سه با مخالفت ایلخان و امیران وقت روبهعیین میت
خاطر بودند، با اتحاد یکدیگر آنان را از قدر  به زیر دیگر که از قدر  و تجاوز این امیران بلندمرتبه رنجیده

ازحد آنان با مصالح که اقتدار بیشجا بود و ازآنشان ل ایاعتبار و قدر  امرا گاه سب  زوادرواقع، کشیدند. 
زودی از میان برداشته نمایی شخصی دیگر امیران سازگار نبود، بهایلخان و حکومت مطلقۀ او و قدر 

  2شدند. بوقا، نوروز و چوپان چنین سرنوشتی داشتند.می
ایداجی، طغان، جوشی و سلطان داجی، بال، طوالدای ایقونجق، ُطغاچار در دورۀ ارغون، امیرانی چون

و دورۀ ابوسعید امیرانی از قبیل امیراکرنج، امیر محمود  6در دورۀ غازان امیرانی چون امیر نورین آقا 3اردوقیا ،
که در براندازی بوقا، نوروز و  5خصوص امیر نارین طغایروز و امیرمحمدبیگ و بهایسن قتلغ، امیر نیک

و   انویانجایی جابه ط بر امور سیاسی و نظامی تبدیل شدند.ای مسلبه امرچوپان قدر  گرفته بودند 
رو در ایران و آسیای صغیر در دورۀ ایلخانان، بر فضای سیاسی، امنیت اجتماعی و اوضاع امیران پیش

  0اقتصادی تأثیر مخربی داشت.
 

 سپاهطُغاچار از عهد هالکو تا تگودار: ارتقا از منصب قضایی به فرماندهی  -2

 7از دورۀ  الکو تا روی کارآمدن سلطان احمد تگودار یارغوچی ثبت شده است. ُطغاچارترین منص  مهم
یارغوچی  مان منص  قضایی و بازرسی بود که معمواًل به امیران ترک ا مغول بزرگ و قابل اعتماد سپرده 

و نماینده بازرس عنوان  ا، مسائل مالی و مسائل اجتماعی بهشد و در مسائل سیاسی چون شورشمی
به گفته نخجوانی، شرط سپردن این منص  به امیران داشتن آگا ی از قوانین و سنن  8کرد.ایلخان اقدام می

                                                 
گه،  ترجمۀ بطوطه،ابنسفرنامۀ طه، بطو. ابن0   . 410ا 400، چوپانتاریخ آل؛ نبئی، 4/200ش(، 4300محمدعلی موحد )تهران: آ

 .201شا نشا ی(، 2030)تهران: توس،   اللهآیین کشورداری در عهد رشیدالدین فضلزاده، .  اشم رج  2
 .2/4414، جامع التواریخ؛  مدانی، 011 تاریخ گزیده،. مستوفی،  3
 .452ق(، 4300، به تصحیح کارلیان ) رتفرد: استفن اوستین، تاریخ مبارک غازانیه  مدانی، . رشیدالدین فضل الل 6
ش(، 4304تصاحیح میر اشام محادث )تهاران: امیرکبیار، به ،مجموع االنسوابای، ؛ محمد بن علی بن محمد شبانکاره022ا024 ،تاریخ گزیده. مستوفی،  5
 . 201ا2/202

6. Michael Hope, Power, Politics, and Tradition in the Mongol Empire and the Īlkhānate of Iran (NewYourk: Oxford 
University press, 2016), 165. 

 . 441ش(، 4304تصحیح عباس ما یار )تهران: آباد،  ، بهتسلیة االخوان؛ عالءالدین جوینی، 441. آیتی، تحریر تاریخ وصاف،  7
، ءتاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا، «محکمۀ یارغو: پژو شی در باب محکمۀ قضایی ایلخانان مغول»و فریدون اللهیاری،  اکبر کجباففر نوری، علی. جع 8

 . 410ا412(: 4313)زمستان  21شمارۀ 
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تصدی این  0ای داشت.خصوص یاسا و یارغونامه بود و صاح  این منص  در دربار قدر  ویژهمغولی به
انین بازرسی مغولی است و  م گویای نٔه قودرزمی مقام به مد  طوالنی توسط ُطغاچار  م نشانگر دانش او

ماند. به موفقیت او در انجام وظایفش؛ زیرا در صور  ضع  نباید به مد  طوالنی در این منص  باقی می
 ای گفته جوینی، رسیدگی به اتهاما  امیران تبریز و رسیدگی به اتهاما  جوینی در بغداد ازجمله بازرسی

مجددًا ُطغاچار یارغوچی را مأموریت داد به اوضاع آشفته سیاسی ا  ق005ر باقا دآ 2ابتدایی طغاچار است.
 3مالی فارس سروسامان د د که در سایۀ نابخردی و نافرمانی حاکم و شحنه این ناحیه به آشوب کشیده بود.

از  از فارس به اردوی سلطان احمد تگودار ملحق شد. سلطان احمد پس ُطغاچاربا مرگ ناگهانی آباقا، 
که شا زاده ارغون عصیان و مخالفت خود را علنی کرده بود، امیر دادن به اوضاع درحالی وسامانسر

 ُطغاچاررا مأمور سرکوب شورشیان کرد که حاکی از حفظ سمت امار  یارغو یا یارغوچی توسط  ُطغاچار
بیانگر  ارغون ا زادهاست. سرکوب شورش امیران فارس توسط امیر طاشمنکو و فرار آنان به خراسان نزد ش

با حمایت از ارغون  ُطغاچارعزل ُطغاچار از این مأموریت است که او نیز حامی ارغون خان بود. 
ق به  مراه کوس و علم 004که از سمت امار  یارغو عزل شده بود، امیرِی یک تومان را در سال درحالی

دستگیر و در تبریز زندانی  ق002 ُطغاچار در سالدریافت کرد؛ اما با شکست ارغون، امیرانی چون 
  6شدند.

ق بدون تشکیل 003و دیگر امیران زندانی آزاد شدند. ارغون در سال  ُطغاچاربا شکست احمدتگودار، 
و در کنار  5به تخت خانی نشست. ُطغاچارنویان و مجلس قوریلتای با حمایت امیرانی چون بوقا، شکتور

یی، وزار  و حکومت خراسان را به آنان تفوی  کرده راالمراچون امی ای بلندی امیر بوقا و نوروز که مقام
اقدام ارغون خان برای شکستن  0سپرد. ُطغاچار( را به Qara’una tümenبود، فرماند ی سپاه قراوناس )

فرصت مناسبی بود تا او جای رقی  دیرینه خود  ُطغاچارقدر  نامحدود بوقا و میدان دادن به امیرانی چون 
خوا ی بوقا نیز سب  نارضایتی دیگر ایت ارغون از امیران مخال  بوقا، قدر  و زیادهه بر حمد. عالورا بگیر

  7امیران از او شده بود.

                                                 
 .35–2/30، دستورالکاتب فی تعیین المراتب. نخجوانی،  0
 .441، االخوان ةتسلی. جوینی، 2
 . 441، تحریر تاریخ وصاف؛ آیتی، 445، نیتاریخ مبارک غازا مدانی،  .3
 .441 ،02 ،آیتی، تحریر تاریخ وصاف. 6
 .04.  مان، 5
 .3/424 تاریخ حبیب السیر،. خواندمیر، 0
 .111، روضه اولی االلباب فی معرفه التواریخ و االنساب؛ بناکتی، 3/210.  مان، 7
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را  ُطغاچاربخشی به دیگر امیران مناص  مهمی به آنان واگذاشت و ازجمله، ارغون در راستای قدر  
چار به فارس فرستاده شد و ی  ُطغانوان ناعبه حکومت فارس منصوب کرد. صدرالدین خالد زنجانی به

 ایی مبنی بر دخالت بوقاجینگسانگ در امور مالی این منطقه به مرکز حکومت انتقال داد که گزارش
را نیز  0مایه مناسبی برای مخالفت ارغون و طغاچار با بوقا شد. بعد از عزل بوقا، ارغون امالک اینجودست

ر بری سپا یان مغول در بیشتر  2بال سپرد.ر قونجقبه امی سپاه راواگذاشت و فرماند ی  ُطغاچاربه 
ق(، شورش 000بود: ازجمله شرکت او در سرکوبی کرد ا ) ُطغاچار ای عهد ارغون غالبًا با امیر جنگ

دفع حمله اردوی زرین از دربند  3ق(،000ق( و بعدًا سرکوب قیام شا زاده جوشکاب )000امیربوقا )
در روابط دولت  ُطغاچار 6ان برای سرکوب شورشی در  مین سال.به خراسشکرکشی ق( و ل000یا  001)

خان به بعد نیز نقش مهمی داشت و به سب  نفوذ گرجستان از دورۀ ارغون 5ایلخانان با حکومت باگراتیدی
  0 ایی برای عزل و نص  حکمرانان آنجا انجام داده بود.خود در این منطقه تالش

عنوان امیراالمرا ثبت نشده است. فقط منابع از ُطغاچار امیری بهام  یچ ق ن015 ق تا سال000از سال 
نخجوانی نشان  دستور الکتابکنند که بررسی متن ترین امیر این دوره و امیر اولوس یاد میعنوان بزرگبه

د د که امار  اولوس  مدوش منص  امیراالمرا بوده است. حضور طغاچار در رأس بیشتر می
شده بود ریاست ُطغاچار بر  غون باوجود اینکه فرماند ی سپاه به قونجق بال واگذاردورۀ ار ای شیلشکرک

دوش نهاد امار  متنفذ بود و سعدالدوله در این سه سال نهاد وزار   م 7بخشد.دیگر امیران را قو  می
تا حدودی به حاشیه  یران راحتی ام  ا و امیران بزرگ این دوره آغاز کرده ور بر دیوان، رقابتی سنگین با نویان

، تنگنا قهستانی بال، توکال، ایلچیدای و طوغان ا ازجمله قونجقرو، گرو ی از امرا و نویانازاین 8رانده بود.
خان در ناحیۀ َاّران به شد  بیمار ق  نگامی که ارغون015محرم  1در  ُطغاچارو امیر سماغار به ر بری 

وانیان و امیران  مدست آنان چون سلطان ایداجی، جوشی و زدن دی و کنار بود، برای بازگشت به قدر 

                                                 
شاد. نکاا : سیدمحمدحساین ی ایلخان بود که گا ی ادارۀ آن به یکای از امیاران باانفوذ ساپرده میبه معنای امالک خالصه و اختصاصای مغولی و . اینجو واژه0

  .03ا00 (:4301)تابستان  45 مارۀ، شوقف میراث جاویدان، «امالک اینجو و وق  خاص در دوران ایلخانان نمونه فارس»منظوراالجداد، 
تصاحیح  ، باهار مون لاوام  االخبوارحنسوام  االسو؛ ناصرالدین منشی کرماانی، 3/421، بیب السیرتاریخ ح؛ خواندمیر، 2/4400، ریخجامع التوا.  مدانی، 2

  .451(، ش4301میرجالالدین حسینی ارموی )تهران: اطالعا ، 
 .14، تاریخ مغول در ایران؛ اشپولر، 2/4402، جامع التواریخ.  مدانی، 3
؛  مدانی، 1250ا0/1250(، ش4302رضا طباطبایی مجد )تهران: علمی و فر نگی، تصحیح غالم ، بهتاریخ الفیخان قزوینی، آص قاضی احمد تتوی و  .6

  .2/4400جامع التواریخ، 
5. Bagratid dynasty 
6. .M. F. Brosset, Histore de La Georgie (St. Petersburg: anonyme, 1849), 606-7 

 .44ا2/1، الکاتب فی تعیین المراتب دستور. نخجوانی،  7
 (،4300تصاحیح ساعید نفیسای )تهاران: اقباال،  ، باهدسوتور الووزراءالدین خوانادمیر، ؛ غیاث445ا450 ،نسام  االسحار من لاام  االخبار. منشی کرمانی، 8

 . 350ا211
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اردوقیا که با وساطت سعدالدوله در نزد ارغون جایگاه طغاچار و  مدستان او را گرفته بودند، شورش 
ای چون سلطان ایداجی، اردوقیا، قوجان و جوشی توسط کردند. رئیس دیوان سعدالدوله و امیران بلندرتبه

ترین پیامد سیاسی این عصیان تغییر مسیر جانشینی و مهم 0چار کشته شدند.انه طغاان در خشورشی
ق( داخلی بر سر جانشینی بود. گرچه سعدالدوله نیز مانند امیرانی 011ا015ساله ) 1گیری نبرد ای شکل

خان را و غازانچون بوقا و ُطغاچار دارای تمایال  انحصاری قدر  بود، به  نگام بیماری ارغون جانشین ا
از خراسان به مرکز حکومت دعو  کرد تا قدر  را به خان جدید بسپارد؛ اما وقوع شورش و قتل حامیان 

که در خراسان نیز با شورش نوروز درگیر بود از آمدن به خان در تبریز، شا زاده ایلخانی را درحالیغازان
  2تأثیر نبود.بی یماری اوتشدید ب تبریز منصرف کرد. این حوادث در ضع  روحیه ارغون خان و

پس از فو  ارغون و غیبت غازان، بایدو و گیخاتو دو مدعی اصلی جانشینی بودند که  رکدام از سوی 
و  مدستان او در برابر حامیان گیخاتو، طال  ایلخانی  ُطغاچارشدند. امیر ای از امیران حمایت میجبهه

رحم بودند که در برابر ایدو و گیخاتو افرادی دلحوادث، باصر این بایدو بودند. به گزارش منابع تاریخی مع
از بایدو نگرانی آنان از  ُطغاچاررسد علت اصلی حمایت جبهۀ به نظر می 3امیران اقتدار چندانی نداشتند.

  ا در آسیای صغیر به سر برده بود جبهه امیرانی در اطرافجایگاه خود در تبریز بود؛ زیرا گیخاتو که مد 
رسید گیخاتو نیز مانند پیشینیان رو، به نظر می ا به او خدمت کرده بودند. ازاینت که سالخود داش

ترین مناص  نهاد امار  و حکمرانی والیا  را به این امیران بسپارد و امیرانی مح  تصاح  خانی مهمبه
ملی شا زاده قطعی و عم حمایت امثال ُطغاچار را به حاشیه براند. با ورود سریع گیخاتو به پایتخت و عد

 6بایدو از امیران حامی خود، خانی بر گیخاتو قرار گرفت.
گیخاتو پس از به قدر  رسیدن به بررسی کیفیت قتل امیران و سعدالدوله مجلس یارغویی ترتی  داد 

بخشش  5که در آن مجلس فقط امیر طوغان قهستانی به قتل محکوم شد و دیگر شورشیان بخشیده شدند.
نها سیاست صحیحی نبود؛ بلکه غفلت از آنان نیز بدترین تصمیمی بود که گیخاتو تاغی نهامیران ی

ای برای شورش مجدد امیران یاغی توانست در پیش بگیرد؛ زیرا با نادیده گرفتن این امیران زمینه و بهانهمی

                                                 
، اولوی االلبواب ةروضوبنااکتی،  ؛011، تاریخ گزیوده؛ مستوفی، 2/4414، جامع التواریخ مدانی، ؛ 451ار من لاام  االخبار، سحنسام  االمنشی کرمانی،  .0

 .435ا3/421، تاریخ حبیب السیر؛ خواندمیر، 110
 .424(، ش4303پروین استخری )تهران: اساطیر، تصحیح  ، بهمنتخب التواریخ معینی الدین نطنزی،؛ معین435ا3/421 مان،  .2
 ؛2/4403، جامع التواریخ مدانی، . 3

Rabban Sawma and Rabban Markos, The monks of Kublai khan emperor of China, Translated by E. A. Wallis budge (London: 
the religious tract society, 1928), 63. 

 . 4414 ،2/4401، جامع التواریخ مدانی،  ؛400، تحریر تاریخ وصاف.آیتی،  6
 .055، تاریخ گزیدهمستوفی، ؛ 2/4402، جامع التواریخ. مدانی،  5
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 ای د از  زارهار داشتنق بال قرو قنج ُطغاچارگیخاتو امیران مخال  خود را که در رأس آنان  0باقی گذاشت.
را به فرماند ی  ُطغاچارنویان رقی  قدیم  ا را به امیران طرفدار خود واگذاشت و شکیتورخود عزل و آن

  2سپا یان و امیراالمرایی منصوب کرد.
این  نویان به اران نیز مؤثر واقع نشد زیرا در کنار نفوذ ُطغاچار درحتی فرستادن ُطغاچار  مراه شیکتور

داشتن ُطغاچار جستان و آسیای صغیر(، شیکتورنویان نیز از توان و سیاست کافی برای نگه)اران، گر مناطق
در سایه خود برخوردار نبود و به  نگام بازگشت امیراالمرا به تبریز، ُطغاچار به اولوس خود در اران رفته و از 

شکست گیخاتو در  ی با شایعۀخالد زنجانآنجا به عضویت توطئۀ جدیدی درآمد که از سوی صدرالدین 
صدرالدین و ُطغاچار برای مشروعیت شورش خود یک  3سرکوب شورشیان ناحیه روم آغاز شده بود.

ق سریع سرکوب شد. 014شا زاده مغولی به نام انبارچی را نیز با خود  مراه کردند اما شورش آنان در سال 
و امیران جبهه او را از بین ببرد، کوشید تا با  ُطغاچارمیر نۀ عصیان اگیخاتو که با زور و تهدید نتوانسته بود زمی

 ُطغاچاررو، ایلخان بخشیدن امتیاز و ارزانی داشتن رتبتی معهود، این امیران را به خود نزدیک کند. ازاین
فرمانی  6سردستۀ امیران را بخشیده و به آالتاغ فرستاد و صدرالدین نیز کمی بعد مقام وزار  را اشغال کرد.

ق است و در آن، بعد از نام ایلخان نام سه امیر بزرگ به ترتی  شیکتور، 012که مربوط به سال ز گیخاتو ا
  5در کنار این دو امیر است. ُطغاچارآمده، بیانگر جایگاه باال و قدر   ُطغاچاربوقا و آق
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و امیران نقش بسزایی داشتند. پس از  ا نویانست که در آن ر وقایعی ااتو از دیگشورش بایدو برضد گیخ
کرده احترامی گیخاتو به شا زاده بایدو، چه امیران بایدو را به شورش و تصاح  تخت ایلخانی تحریک بی

، و چه بایدو برای کس  قدر ، امیران مخال  گیخاتو را به شورش و عصیان تحریک کرده باشد 0باشند
داجو یارغوچی، چیچاک کورگان، لگزی و ایلتمور در بغداد به بایدو پیوسته و با کشتن از قبیل توامیرانی 

                                                 
 .210، تاریخ مغولل آشتیانی، .اقبا 0
 . 411ا410 ،تحریر تاریخ وصاف؛ آیتی، 3/430، تاریخ حبیب السیرخواندمیر،  .2
ق( کاه او در 014نی )جا در تحوال  سیاسی ا نظاامی نقاش بسازایی داشات. زمااخان در روم به سر برده و در آنباقاخان و ارغونا ا در دوران گیخاتو مد . 3

گیخاتو برای حفاظ مناافع خاود در ایان ناحیاه شخصاًا بارای  شورش کردند وایلخانان در روم  ۀسلط برضدتخت نشسته بود، گرو ی از ترکان  آذربایجان تازه به
 (.425، تاریخ آل سلجوق در آناتولی؛ 410، تحریر تاریخ وصاف)آیتی،  جا کردعزم آنرسیدگی 

 .304، «تاریخ دودمانی و سیاسی ایلخانان»؛ بویل، 0/1223، اریخ الفیت؛ تتوی و قزوینی، 405ا411 ،اریخ وصافتحریر ت.آیتی،  6
 .33(:4301)بهار  21 مارۀ، شمیراث جاویدانمحسن جعفری مذ  ،  ۀ، ترجم«نخستین فرمان فارسی ایلخانان». ابوالعال سودآور، 5
الکتا   تحقیاق مهادی الانجم )بیارو : دار باه، السواععه ةفی المام ةو التجارب النافع ةالحوادث الجامعفوطی، ؛ ابن400ا400 ،تحریر تاریخ وصافآیتی،  .0

 .320(، ق4121العلمیه، 
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 وپ امیران طرفدار  0ق در بغداد شورش کردند.011االول محمد شکورچی فرمانده گیخاتو در جمادی
ایجانی( راقی )آذربو امیران عمدعیان قدر  از دورۀ گیخاتو تا دورۀ غازان خان را به دو گروه امیران رومی 

خود را  بود. به نظر  وپ، در زمانی که بایدو ُطغاچارکند که فرماند ی امیران عراقی با بندی میتقسیم
در جهت از بین بردن سلطۀ امیران برضد گیخاتو  ُطغاچارشورش عیار نشان داد، عنوان یک مدعی تمامبه

  2رومی بر حکومت ایلخانی بود.
تر و قدرتمندتر )ازجمله دوالدای مرات  بزرگ مکاری امیرانی به از حمایت ورکز حکومت بایدو در م

گری در مقابل حیله 3مند شد.ایداچی، قونجوق بال، توکال، ایلچیدای و بوغدای( از امیران عراق بهره
ت. ربان ُطغاچار که صفت بارز او در منابع تاریخی است، گیخاتو از دانش سیاسی آگا ی چندانی نداش

خان تا روی خان به کشور ای اروپایی، در مد  سلطنت ارغون( سفیر قوبیالیRabban sawmaما )سو
 ای پایانی کار آمدن غازان در ایران حضور داشت و شا د عینی وقایع این عهد است. به نوشتۀ او، در ماه

معرض ترس و و پیوسته در ومرج سیاسی حکومت ایلخانان را فراگرفته بود و احکومت گیخاتو،  رج
گری پایتخت و دربار را فراگرفته بود و گیخاتو توان غلبه بر ضطراب قرار داشت؛ زیرا توطئه، خیانت و حیلها

بوقا( برای نبرد با بایدو که با اشاره و به عنوان نای  امیراالمرا )آقارسال طغاچار به 6این بحران را نداشت.
سوی روی بهبر این مدعاست. طغاچار در راه پیش یز بود، ناظرر در راه تبرامید حمایت جبهۀ امیران طغاچا

ای عنوان داشت ))تا دیروز بوقا و نزدیکی به سپاه بایدو طی نامهپس از فاصله گرفتن از سپاه اندک آقدشمن 
ود ترتی ، عصیان خبوقا[ به یرلیغ گیخاتو امیر بودی و اکنون من به یرلیغ بایدو امیر  ستم(( و بدین تو ]آق

بوقا با اندک سپا یانی که اطراف خود داشت به نزد گیخاتو خت. در عمل بدون بروز نبرد آقرا آشکار سا
نشینی به مرکز نفوذ خود در آسیای صغیر در منطقۀ گیخاتو پس از شکست در حین عق  5گریخت.

زِه کمان خفه  اتو را باق گیخ011 االولیجمادی 0در سوار گرفتار سپاه قنجق بال و طوالدای شد. آنان بیله
  0کردند. آق بوقا نیز دستگیر، زندانی و بعدًا کشته شد.

 ا و حکومت والیتی را واگذار بایدو نیز مانند ارغون و گیخاتو به  ر یک از امیران حامی خود خلعت
ومت بال به حکقنجق کرد. امیر طوالدای ایداجی را به حکومت عراق عجم، لرستان و نواحی آن نص  کرد.

                                                 
 . مانجا؛ ابن فوطی، 1231ا0/1233، تاریخ الفی. تتوی و قزوینی،  0

2. Michael Hope, Power, Politics, and Tradition in the Mongol Empire and the Īlkhānate of Iran, 165. 
 (،ش4302تصحیح عثمان توران )تهاران: اسااطیر،  ، بهمسامرة االخبار و مسایرة االخیار؛ محمود بن محمد آقسرایی، 400ا400 ،ریر تاریخ وصافتح. آیتی، 3

403. 
4. Rabban Sawma and Rabban Markos, The monks of Kublai khan emperor of China, 65. 

 .011، تاریخ مغولاقبال آشتیانی، ؛ 401ا400 ،تحریر تاریخ وصافآیتی، ؛ 0/1231، لفیتاریخ ا؛ تتوی و قزوینی،  مانجاآقسرایی،  .5
 . 303، «تاریخ دودمانی و سیاسی ایلخانان»؛ بویل، 401، تحریر تاریخ وصافآیتی، .  0
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یافت و توداجو حکومت بغداد و توابع آن را به دست آورد. در رأس این امیران، نکاره دستشیراز و شبا
منص  امیراالمرایی و فرماند ی سپاه یافت و حکومت روم و دیاربکر نیز ضمیمۀ مناصبش  ُطغاچارنویان

  0شد.
 ای ارشد و نویانبین ایلخان با  خوبی روابطن بهبررسی علل جدایی طغاچار از بایدو و گرایش به غازا

به چند دلیل عمده  ُطغاچارد د.  مچنین روابط اعضای نهاد امار  با م و انتظارا  آنان را نشان می
و امیر نوروز که  ر دو  2 ای صدرالدین زنجانیگیریخان متمایل شد. او تحت تأثیر موضعسوی غازانبه

علت  3دید، منصرف شد.نت او را نزدیک میایدو که غروب سلطدامه  مکاری با بحامی غازان بودند، از ا
جای از بایدو را باید در صفا  شخصی این امیر، نفوذ امیر توداجو در نزد بایدو به ُطغاچاراصلی جدایی 

ن جبهۀ امیرا ُطغاچاربا تغییر موضع و جایگاه قدرتمند غازان در بین مغوالن آن عصر جستجو کرد.  ُطغاچار
شود، او دریافته به غازان برداشت می ُطغاچارکه از نامۀ غازان مطرح شدند. چنان عنوان دوستداراناو نیز به

بود که در این نبرد بازندۀ نهایی بایدو است، زیرا بسیاری از امیران و سربازان ترک ا مغول در ایران و دربار 
چنانکه  6خان بودند.د ند، خوا ان سلطنت غازان ای غربی که مورخان عربی نشان میحتی در سرزمین
کند، در کنار توانمندی شخص غازان و حمایت امیر نوروز از او، یید میتأ الله  مدانیرشیدالدین فضل

 5خان است.جدایی طغاچار از اردوی بایدو و حمایت او از غازان عامل مهمی در روی کار آمدن غازان
صور  جدی با دشمنان غازان پس از پیروزی برای مشروع جلوه دادن حکومت و از بین بردن مخالفان، به

کرد. مخالفان زندانی شدند، به قتل رسیدند و یا به مناطقی چون آذربایجان، روم، آناتولی،  دخود برخور
که برخالف او به  ُطغاچاربال و توکال از یاران نزدیک گرجستان و مصر گریختند. بایدو به  مراه امیر قنجق

به دستور امیر  و.ق( دستگیر 011بایدو خیانت نکردند، به گرجستان گریخت و حوالی نخجوان )سال 
 0دست آورده بود، کشته شد.نوروز که اکنون قدر  زیادی به

                                                 
، «تاریخ دودماانی و سیاسای ایلخاناان» بویل، ؛10، تاریخ مغول در ایران؛ اشپولر، 404، افتحریر تاریخ وص؛ آیتی، 3/415، تاریخ حبیب السیر. خواندمیر، 0

303. 
امور مالی و اداری  ۀتدریج به خاطر توانمندی در ادار ای اداری خود را در آغاز جوانی از رکاب ُطغاچار شروع کرد و به. صدرالدین خالد زنجانی اولین فعالیت2

 (. 445ا451 ،االسحارسام نار در نزد این امیر عزیز شد )منشی کرمانی، مربوط به اولوس ُطغاچ
 ؛441اا450 ،االسحار نسام ؛ منشی کرمانی، 100، اولی االلباب ةروض؛ بناکتی، 402، تحریر تاریخ وصاف؛ آیتی، 00 ،05 ،تاریخ مبارک غازانی.  مدانی، 3

(، ق4123، : دار الکتا  و الوثاائق القومیا ةر)قاا  االرب فوی فنوون االدب ةنهایوأحماد ناویری،  الدین؛ شهاب1200ا0/1200، تاریخ الفیتتوی و قزوینی، 
20/150. 
 .328، الحوادث الجامعه؛ ابن فوطی، 27/618، االرب ةنهاینویری،  ؛082، تحریر تاریخ وصاف؛ آیتی، 83، تاریخ مبارک غازانی. مدانی،  6
)اشپولر،  دانسته استخان به بایدو را دو دلیل اصلی پیروزی غازان رُطغاچاخان به اسالم و خیانت لر نیز تشرف غازان؛ اشپو00 ،تاریخ مبارک غازانی. مدانی، 5

 (. 10، تاریخ مغول در ایران
 ، ترجماۀالعبورن، خلادوعبادالرحمان ابان؛ 100ا100 ،االلباباولی ةروض؛ بناکتی، 403ا402 ،تحریر تاریخ وصاف؛ آیتی، 052، تاریخ گزیده. مستوفی، 0

 .34/210 ،االرب ةنهاینویری، ؛ 1/050(، ش4303علوم انسانی و مطالعا  فر نگی، عبدالمحمد آیتی )تهران: پژو شگاه 
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 خان: تبعید به آسیای صغیرـ طُغاچار در عهد غازان4
ُطغاچار برخالف یاران خود زنده ماند و به حکومت بخشی از منطقۀ روم )آناطولی( فرستاده شد. در این 

مداری به نام نوروز نیز معاصر بود. دور کردن و سیاست نفذخان با امیر متدوره ُطغاچار در کنار غازان
،  ر دو از کنار زدن امیری 2خانو چه سیاست شخص غازان 0طُغاچار از تبریز چه سیاست امیر نوروز باشد

خان که به گفتۀ ویژه غازانبردند؛ بهشد  دارای روحیه گریز از مرکز و خودمختاری بود، سود میکه به
امیر شورشی یعنی نوروز و ُطغاچار در مرکز حکومت تهدید بزرگی برای ایلخان به  ور دومستوفی، حض

 ای اصلی قدر  و ُطغاچار در حالی روانه آناطولی شد که این منطقه به یکی از کانون 3رفت.شمار می
  در ح  قدررقابت امیران تبدیل شده بود. سماغار و پسر او عرب در کنار بالتو و سوالمیش از امیران صا

 6کرد.آسیای صغیر بودند که ُطغاچار باید با آنان رقابت می
با شرکت ُطغاچار در شورش شا زاده سوکای، امیر برال و امیرارسالن برضد حکومت مرکزی مشخص 

رو، ایلخان امیر خرمنجی را مأموریت داد تا با کس  خان نیست. ازاینشد که او راضی به اطاعت از غازان
طغاچار با از بین رفتن جبهۀ  5ضر در آسیای صغیر کار این امیر شورشی را پایان د د.یران حاحمایت ام

کرد، بیشتر قدر  و نفوذ خود را از ق ر بری می010 ای پایانی حکومت ارغون تا سال امیرانی که از سال
امیر عزالدین  ی او بارو، در مقابله با امیران آسیای صغیر چند بار گریخت و  مکاردست داده بود؛ ازاین

خان به خرمنجی گرچه غازان 0جایی نرسید.حاکم قلعه یا منطقۀ قراحصار دمرلو )قلعۀ دومرلوحصار( نیز به
گمارد، از دل  مکاری قول داده بود پس از پایان دادن به کار طغاچار، او را به امار  و حکومت روم می

میر بالتو شد و او توانست با کنار نهادن خرمنجی د نصی  اامیران نافذ این ناحیه با خرمنجی، بیشترین سو
 7به عنوان نمایندۀ حکومت مرکزی خود را نمایندۀ امیران منطقه قرار داده و مبارزه با طغاچار را  دایت کند.

طغاچار که در سیواس نیز نتوانست با سپاه بزرگ بالتو و امیرعرب مقابله کند، به قونیه پناه برد. قونیه به 
خان که توسط ق( نه توسط نیرو ای غازان010الحجه در  نگام نبرد )ذی ُطغاچارفته شد و حاصره گرم

                                                 
 .401، تحریر تاریخ وصافآیتی، . 0
 .10ا01 ،تاریخ مبارک غازانی مدانی،  .2
 .053، تاریخ گزیده. مستوفی، 3
 .211ا089 ،یرة االخیارمسامرة االخبار و مساآقسرایی،  .6
 .053، تاریخ گزیده؛ مستوفی، 454 ،تاریخ مبارک غازانی.  مدانی، 5
االخبار و مسایرة  مسامرة آقسرایی، ؛ 104(، 4305)تبریز: کتابفروشی تهران،  عیعیاعن ۀروم عه انضمام مختصر سلجوقنام ۀاخبار سالجقمحمدجواد مشکور،  .0

 .412ا415 ،االخیار
اخبار شکور، م؛ 401 (،ش4305کوشش محمود مدبری )تهران: بنیاد موقوفا  افشار،  ه، بمنظوم ۀنامغازان؛ نورالدین محمد نوری اژدری، 410ا413  مان، .7

 .103، روم ۀسالجق
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  0سپاه بالتو کشته شد.
قتل طغاچار در فضای سیاسی آسیای صغیر تأثیر منفی بر جای گذاشت. اتحاد سپا یان آسیای صغیر 

م بود، فضا و قدر  الزم را فرا م پا ی عظیبی سبیبرای غلبه بر طغاچار زیر فرمان بالتو که به گزارش ابن
ردیفان خود تمایل گریز از مرکز و نافرمانی داشت، در برابر کرد تا امیری دیگر که او نیز  مانند سایر  م

خود به محاصرۀ نیرو ای امیرعرب پسر سماغار و  ُطغاچاربالتو پس از قتل  2ایلخان سر به عصیان بردارد.
بعد از شورش و قتل طغاچار در منطقۀ آسیای صغیر،  3سال کشته شد.خر  مان سوالمیش درآمد و در اوا

 ای اصلی مخال  حکومت ایلخانان تبدیل شد و امیران متعددی در این ناحیه این ناحیه به یکی از کانون
ق سوالمیش نیز که بالتو را کنار زده بود، برضد حکومت مرکزی 010برضد ایلخانان عصیان کردند. در 

ش کرد و فراتر از طغاچار و بالتو، در مسایل سیاسی حکومت سلجوقیان روم دخالت کرد و انان شورایلخ
  6چنین با حکومت ممالیک نیز دست اتحاد داد. م

 
 نتیجه

ترین نقش بسزایی در تحوال  سیاسی دورۀ ایلخانان داشتند. مهم ا نویاننهاد امار  و در رأس آن امیران و 
له جانشینی و انتخاب ایلخان است که ئخورده بود، مس با منافع امیران گره لت در آنعرصۀ سیاسی که دخا

از دورۀ سلطان احمد تگودار تا پایان سلسلۀ ایلخانی  مچنان روندی جاری بود. از دل این جریان امیرانی 
دیگر  سو و ضع  خوانین معاصر خود از سویطلبی ذاتی از یکزاده شدند که با قدر  چون ُطغاچار

طل  بودن امیر  ای شخصیتی و قدر ویژگیی سیاسی را به سوی نبرد ای داخلی سوق دادند. فضا
 ای مکرر  ا و توطئهکننده در منش سیاسی او بود؛ اما آنچه از او امیری با خالفاز عوامل تعیین ُطغاچار

عنوان امیری ن بهغون  مچناساخت، فضای سیاسی آشفته و ضع  خوانین مغولی بود. او تا دورۀ اقتدار ار
ساالران و خان، مشخص نبودن جانشین و تکاپو ای دیوانگیر شدن ارغونشود؛ ولی زمینمطیع تصویر می

 ا برای کس  قدر ، او را نیز وارد فضای ملته  سیاسی کرد. گیخاتو و سپس بایدو نیز دیگر نویان
که از مشروعیت الزم نیز غلبه کنند؛ درحالی ارچون ُطغاچتر از آن بودند که بتوانند بر امیرانی بانفوذ ضعی 

 ایی که به طل  به قدر  رسیدند و توسط نویان ای قدر برخوردار نبودند. آن دو توسط شماری از نویان
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 ا و امیران معاصر با خوانین ایلخانی، نویان دنبال منافع شخصی خود بودند، کشته شدند. رابطۀ ُطغاچار
توجه بود. او در به قدر  رساندن سه ایلخان )ارغون، بایدو و االران ایرانی قابلسن دیوانچنیخود و  م

ویژه قتل گیخاتو، قتل و ازپادرآوردن غازان( و عزل و قتل سه ایلخان دیگر )احمدتگودار، گیخاتو و بایدو( به
 قش مشهودی داشت.الدوله، نویژه سعدوبوقا( و چند وزیر، بهسه امیراالمرای متنفذ )بوقا، شیکتور و آق
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