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چکیذه
پس از یک دوره تالش برای مهار رفتار مغوالن و بومی کردن قوم غالب از سووی دولتروردان ایرا وی ،وزیوران ههوا ایانا وان بوا
تشویق ایانا ان مساران به ایجاد اصالحات گسترده ،زمینههای شکوفایی سبی اقتصواد و حیوات شوهری را هرووار رود وا .وشوتار
حاضر با طرح این سوال که بازخوا ی ا ایشهها ی ایرا شهری در رویکرد آبادگرایا ه وزیران هها مسوارا ی ایانا وان وه گاییواهی
داشته است؟ بر این باور است که آگاهی به اهریت امنیت و هاالت ،هرنوایی مناسبات گامعه و حکومت ،ضورورت اهتنوای حکوام
به معیشت رهایا و اهترام به هرران شهری و ساز اگی ،آ ان را به ترغیب دسوتیاه ایانا وان بوه ا جوام اصوالحات گسوترده در ههوا
مسارا ی واداشته است .بنابراین ،وزرای ایرا وی در ایون هصوربا ایجواد ت وول در حووزه ی اقتصواد و اگتروا  ،دریچوه ای بوه سووی
کارآفرینی گشود ا تاساختار گامعه هصر ایانا ی را ماهیت ظام منای ببنشنا.

واشگان کلیذی :شهر وشهرسازی ،وزارت ،ایلخانان ،اقتصاد شهری ،عذالت و امنیت
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مقدمه
در عصر مسلمانی ایلخانان ،فعالیتهای کارآمدی در عرصههای معماری وشهرسازی معمول گردید که بخ مظعا ش   
آن توسط وزرای ایندوره صورت گرفت .اصالحات منسوب به غازان را میتوان تالشی مبتنی ب دمآراک یناوخزاب ر    
سنن و اندیشههای دیرپای حکومت داری ایرانی دانست که به همت نخبگان ایرانی و زعامت وزیر رشیدالدین فضل
اهلل همدانی انجام شد.درپی آن تاج الدین علیشاه گیالنی با س زاب نتخا ا رر ررر ،مس و سرادم و دجا

خراک داجیا ا جن ات     

پارچه بافی به رونق حیات شهری این دوره کمک زیادی نمود .رعیت پروری و ضرورت بازسازی زیر س خا تتتهاای
ی ،اهتم ما
اقتصاد کشاورزی و تجاری در قالب سامان دهی به امور مالی ،تأمین امنیت راهها و حفظ خطوط مواص تال ی ی
به مراکز شهری و روستایی ،جلوگیری از تعدی امرا و اشرافیت گریز از مرکز مغولی ،ضرورت تحدید مبانی حق یقو
و قضایی و توجه به اعتقادات و سنن دینی رعایا از جمله رفت و آمد کاروانهای حج و در ک نیمات یارب شالت ل     
ی ،راهب رد یصخشم همانرب و در
امنیت و ثبات در جامعه نشان می دهد که کارگزاران ایرانی دستگاه ایلخ نا ی ی
اصالح ساختار حکومت ایلخانان و سازمانهاای ح بهار نینچ .دنا هتشاد نآ یتموک ر شناوخ درواهر ید

تهج     
     

عقاو   

گرایانهی اندیشههای ایرانشهری در پرتو مالحظات این عصر ،در جهت همواری مناسبات جامعه ،حکومت و اقتص دا
با هدف آبادگری و تامین امنیت و ثبات بود .در همین جهت نوشتار حاضر با در نظر داشتن جایگاه عدل و امنیت در
اندیشههای ایرانشهری و به ویژه سهم آن در بسامانی اقتصاد سیاسی ،تاثیرگذاری آن را در رویکرد آبادگرایان یارزو ه
یدهد.
این عهد در عمران و آبادی شهری نشان م 
درباره نهاد وزارت و جایگاه و کارکرد وی در عصرمسلمانی ایلخانان پژوهشهاای زی اجنا یدا م یارب(تسا هدش      
نمونه :رجب زاده 1377 ،؛ رضوی 88 31 ،؛ اللهیاری 82 31 ،؛ بحرانی ) 85 31 ،اما اهتمام وزراءب و رهش ه

   

اب یزاسرهش

هدف تقویت مبانی مدنی و تمدنی ،مساله ای که امروزه نیز مبتالبه جامعه ایرانی است ،پژوهش مستقل و روشم یدن
ی -تفس رد دمآراک یقیقحت شور ناونع هب یری   
انجام نشده است .در همین جهت نوشتار حاضر با رویکرد تبیینی ی
یده وژپ ات د ه هجو نیا هب یناسنا مولع نارگش    
مطالعات تاریخی ،افقهای تازه ای را م ارق شیاشگ درو ررررررر می ی

  
    

ازکارکردهای نهاد وزارت در رونق شهر و شهرسازی توجه دیگری داشته باشند و کارگزاران و دولتمردان امروزی در
جهت تقویت بنیههای شهری و مدنی موثر ،به مبانی نظری موجود در اندیشه ایرانشهری و بخصوص ع تینما و لد   
به عنوان پارادایمی بومی اهتمام ورزند.
عهد مسلمانی ایلخانان و مهار گرایشهای گریز از مرکز
پس از تهاجم مغوالن و در ادامه از عصر هوالکو ت ناخلیادرکلمع ودیاب ا ان رب  یماظن درکیور و تیهام راوتسا
بود.آنان هوادار حیات صحراگردی و مخالف زندگی اسکان یافته و شهرنشینی بودند .این روی اظن درک م و ی

       
ترب ری    

یش و د
قائل شدن برای سران نظامی از مؤلفههای زندگی خانه به دوشی و مالحظات محیطی مربوط به آن ناشی می ی
ایلخانان آن را از نگرش کلی حاکم بر امپراطوری مغوالن به ارث برده بودند .لذا به طور طبیعی آسان ترین راه ممکن
در زمینه معیشت در میان مغوالن و صحرانشینان متکی بر غارت و اقتصاد غنیمتی بود.
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ی،
ینمود چرا که در نظر ای لیا تیفارشا ن ی یی ییی
حضور فعال اشرافیت ایلی زمینه را برای غارتگری توسط ایالت فراهمم 
جنگ دائم ،جنگی که با خود فتح و منفعت را به همراه داشت ،فعالیت تولیدی محسوبمیشد که هر گون کراک ه رد   
ن ، 1362 ،ج463 - 354 : 1؛ پطروشفس ککک ی ،1 37 1 ،ج264 :5؛ والدیمیر
یشد (رش یدلادی ن ن
سیاسی بر اساس آن تنظیمم 
یکردن .د
تسف .) 69 - 68 : 365 1 ،بزرگان مغول کماکان گلههای نسبت ًاًا فراوانی داشتند که هر سال ی قالشق و قالی    می ی
یبردند (لمبتوننن: 1377 ،
یغماگری گله داران پیوسته مایه نگرانی مردم ده نشین بود که در مجاورت چراگاهها به سرم 
 .)761چرا که آنها ب و تشک ه

یا هقالع عرز هنت ار نیمز و دنتشادن ا د و نایاپراچ یارچ یارب امم ممممممم ممممممممممهاای خ دو

یخواستند و این وضعیت موقعیت روستاییان را تض ردناس( دوب هدرک فیع زززز ززززز 127 : 1363 ،؛ لمبتوننن-761 : 1377 ،
م 
 .)861به موجب یکی از فرامین غازان ،رعایای سراسر مملکت به حدی آزرده و سرخورده و مرعوب شده بودند که
یبود چیزی از رعیت بگیرد ،او حتی در مقابل مگس نیز قدرت مقاومت نداشت (همان .)38 :ورود
اگر مگسی قادر م 
ایلچیها به خانههای رعایا قبل از شکل گیری ایلچی خانهها باعث غارت و در گاهی اوقات تجاور ب داوناخ ه هه ههههاای
ن ، 1362 ،ج: 2
یشد و مجموعه این عوامل هم یشر( دیدرگ ناییاتسور ترجاهم ببس همه و ه د یدلا ننننننن ننننننن
روستاییم 
ی ،مغ  اب ریا ا لوص    
 .)1111این شیوه معاش یعنی دامپ هاگن رد تراغ و گنج و یداصتقا هاگن رد یرور سایس ییی ی ییی ییییییی
یتوانست پاسخگوی تم آ یاهزاین یما نن نننهاا باش نیا .د   
یکجانشینی و معیشت کشاورزی و تجاری ایرانیان بود و نم 
شیوه معیشت و گرایش سیاسی مربوط به آن به لحاظ سیاسی ،اقتصادی و حقوقی پیامدهای منفی فراوان زا .تشاد ی   
لحاظ سیاسی و اجتماعی ،دشمن زندگی شهرنشینی و اسکان یافته ،خصم کشاورزی ،صناعت و بازرگانی بود و به هر
ی ،که
یکرد؛ به لحاظ اقتصادی زندگی به شکل ایلی و خان شود هب ه ییی ییی
کشی نامحدود و بی قاعده از مردم را طلب م 
مستلزم ییالق و قشالق در مناطق کوهستانی و جلگه ای ایران بود ،به ویرانی م و عتارم و عراز

اان م یب و ین یتابث      

یشد و از لحاظ حقوقی با عمل به یاسا ،در عمل ،سنن متقدم قبیله ای را در جامعه ای متمدن تر به ک را
راهها منجرم 
ینمود .این تضاد ،به ع رد هک یتالکشم هوال عر تسایس هص      
یگرفتندکه در نوع خود بی سابقه و تحمل ناپذیرم 
م 
خارجی گریبانگیر ایلخانان بود ،آنها را مجبور نمود که شیوه مسالمت آمیزی را در پ و دنریگ شی

فرص ًاًا هب  هویش      

غالب مغول بسنده ننمایند .بنابراین ،ایلخانان به علت حفظ موجودیت سیاسی و اقتصادی خودشان مجب ندش رو د ات     
سنن ایرانی و اجرایی ایرانیان را بپذیرند (رضوی .)831 : 88 31 ،در طی پادشاهی غازان که از سال( 694 -307ه.ق) به
طول انجامید گرایش به تمرکز قدرت در ایلخانان غالب گردی گ رتگنررپ ترازو داهن شقنود ر ید دد دد ددددد .در ای ایم ن نن ننن،
رشیدالدین وزیر مشهور غازان ،یکی از برجسته ترین نمایندگان و اندیشه پردازان این نظریه ب یاوتحم رد تقد .دو    
یگ  ریزو هک دراذ م رکتب     
مطالب مکاتبات رشیدی و شرح اصالحات غازانی در پایان جامع التواریخ تردیدی باقی نم 
غازان بانی و محرک اصالحات و مشوق برقراری امنیت و تضعیف نابسامانی و بی ثباتی بوده است(ر.ک :رشیدالدین،
جامع التواریخ و مکاتبات).
رشیدالدین در جهت مهار گروههای مرکز گریز و قدرتمند ساختن دولت مرکزی ،خوانین مغول را ب لادوئف نارس ا    
مسلمان (ایرانی ،تاجیک و غیره) نزدیک ساخت تا سنن دولتمداری ایرانی را بپذیرند .اساس پیشین مالی ییاتی و خ جار
کشاورزی را احیا نمود تا بار مالیات روستاییان را کمت رد ناشیا زا یو .دیامن ر برابر و یماظن نارس متس راشف        
صحرانشین ترک و مغول دفاع کرده و در اداره مالیات عناصر صالح را به کار گمارد (رن سورگ ه هه ههه.) 623 : 1379 ،وی
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یکردکه عامالن (کارمندان مالیه) را باید از میان اشخاص سیر و ثروتمند برگزید تا چشم طمع ب یاعر لام ه ا    
عنوانم 
نداشته باشند (رشیدالدین.)811 : 945 1 ،

رشیدالدین در جهت حمایت از مردمان اسکان یافته و تحدی ا زیرگ تالیامت د ز خلیا زکرم ا براک رییغت زا نان ری        
زمینهای کشاورزی مبتنی بر زراعت و باغداری به مرتع و پهنههای عظیم غیرمسکون ک  بقع لماوع زا ه م یگدنا     
اقتصادی کشور در این دوره بوده است به شدت جلوگیری نمود (پطروشفسکی ، 344 1 ،ج 73 -07: 1؛ رن سورگ ه هه ههه،
 .) 624 - 623 : 1379او در مقابل جریان غالب ایلی برای حمایت از توسعه کشتزارها ،ترغیب مردم روستاها به زراعت
و گسترش شیوههای آبیاری از جمله حفر کاریزها ،جویها و انهار ت ومن یا هدرتسگ شال ددد دددد (هم :نا
یرسد وی سعی داشت از یک سو بر قدرت دولت مرک و دیازفیب یز
م 

د یوس زا ی نامه هب رگ

 .) 89ب رظن ه   

زیم ان تردق زا         

نیروهای گریز از مرکز در والیات بکاهد.
اندیشه آبادگرایانه وزارت و شکوفایی حیات شهری و روستایی
خواجه رشیدالدین خود برای جلب حمایت مردمی به ساخت اماکن عمومی در س رد یو .تشاد هجوت عیسو حط

  

نامههای خود به والیان نقاط مختلف ،بر این امر تأکید داشت (رشیدالدین : 945 1 ،مکتوب  .) 88 : 21او از وال هرصب ی   
درخواست نمود تا عالوه بر دارالحدیث و دارالمسافرین ،یک بیمارستان در محله شوکه بسازد (همان ،مکتوب- 12 :6
 .)41او هم چنین به نوسازی بیمارستان دروازه سلم شیراز که از ساختههای اتابکان فارس بود و به سبب نبود پزشک
و توجه الزم رو به تخریب نهاده بود ،دستور داد تا پزشکانی به آن جا بفرستند (همان ،مکتوب .) 255 - 253 :14تأکید
لهای شهردزفول از جمله بناه یا ی دیشر هجاوخ هک تسا       
ایشان به بازسازی پلها و بندرگاهها نیز مشهود است .پ 
دستور به بازسازی آنها داد (همان :مکتوب.) 178 :33در وقف نامه ربع رشیدی که یکی از تألیف هجاوخ هتسجرب تا    
رشیدالدین فضل اهلل است خواجه از دو باغ اصلی شهرستان رشیدی یعنی باغ ف و دابآ حت

ابآدیشر غاب د ر رد  د فی      

باغات وقفی ابواب البر نام برده است (رشیدالدین .) 153 : 1356 ،منطقه فتح آباد ت هجاوخ ینارمع همانرب زا شیپ ا      
رشیدالدین فضل اهلل ،بایر ،خشک و عاری از هر نوع زراعت بوده تا اینکه در اثر توجه خواجه قدم در عرصه آباادانی
نهاد (القاشانی .)711-611 : 84 31 ،احیای منطقه فتح آباد به کمک سیصد رأس گاو قوی هی گزرب اب ارمه لک ر و نا   
زارعان پرکاری که رشیدالدین از کویر مرکزی ایران آورد ،انجام شد(افشار .) 25 : 1350 ،این اراضی و باغهاای نوآب دا
و جدیدالتأسیس که خالی از سکنه و جماعت روستایی بودند به غالمانی که از سرزمین خود دور افتاده بودند واگذار
نمود تا امور باغبانی ،زراعت و عمارت آن را انجام دهن زا یریگولج یارب و د

باج جا ک و نامالغ یی ن اکزی ن نیا         

یبخشید ،وقف عمران فتح آب لادیشر(دومن دابآدیشر و دا د دد ددددین: 945 1 ،
برزگران نورسیده را طی امتیازاتی که به آنها م 
 94 1؛ رشیدالدین.( 150 : 1356 ،آگاهی رشیدالدین از مناطقی که قابلیت کشاورزی و ساخت روستا را داش داعبا زا ت   
دیگر توجه خواجه به موضوع کشاورزی بود .در کتاب مکاتبات رشیدی طرح اولیه ی نهر به همراه نام روستاهای آن
یش .د
ذکر شده است .نیروی انسانی مورد نیاز برای کندن این نهر بیست هزار نفر بود و مزد آنان روزانه پرداخت می ی
ایشان فردی به نام زکی الدین مسعود را به دیار بکر ،اراضی پرباران شمال عراق ،فرستاد تا در ح یرهن لصوم دود    
بکند و در دو طرف نهر چهارده روستای محوط احداث کند و رعایا را برای س  اج نآ رد تنوک ا م قطانم ز
گرد آورد (همان.) 225 - 224 :

ختلف
خخخ خخخ
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در ناحیه ملطیه از توابع روم که امروز در کشور ترکیه واقع است ،نیز دستور کندن نهری را داد که از ف بعشنم تار   
یشد و رعایا و کشاورزانی از سایر بالد ب عمج اج نآ رد تنوکس یار     
یشد و در کنار آن ده روستای معتبر بنام 
م 
   

یشدند .در طرح و نقشه نهر که در مکاتبات رشیدی باقی مانده ،محل قرار گ هاتسور نتفر ا هک یروط هب 
آوری م 

هشت روستا در قسمت باالیی نهر و دو روستا در قسمت پایین نهر باشد ،مشخص شده است (همان .) 247 - 246 :در
یگزیدن :نامه( د   
تمی ی
خوزستان نیز دستور ساختن روستایی کوچک را داد که کشاورزان نخل کار در آن جا س نوک ت ت
 .) 182خواجه رشید در کنار ربع رشیدی نیز باغ وسیعی احداث نمود و در میان آن پنج روستا بنا کرد که در هر یک
غالمانی از یک مملکت ساکن کرده بودند (پطروشفسکی ، 344 1 ،ج 151 :2؛ رجب زاده .) 381 : 1377 ،از ابعاد دیگر
توجه خواجه به کشاورزی تأمین منابع آب بود .ساخت روستاها در کنار دجله و استفاده ازکانالهای آبیاری از جمله
ن: 945 1 ،
دیار بکر ،دیار ربیعه ،ارمنیه کبری و صغری و روم نیز از ابت تسا هدوب دیشر هجاوخ تاراک یدلادیشر( نننننن نننننن
 .) 245در خوزستان نیز دستور ساختن بندی داده بود تا از آب آن برای کشاورزی اس وش هدافت دد ددد(همان .) 179 :کن ند
نهر و جاری کردن قنات از دیگر برنامههای اصالحی در جهت احیای کشاورزی بود (همان 84 :؛ رشیدالدین، 1362 ،
زا   

یکرد بذر و نه ار فلتخم ناهایگ لا
ج .) 994 -3 99 :2وی برای احیای کشاورزی به والیان و کارگزاران توصیهم 

سرزمینهای گوناگون به اندازه ی کافی خریداری نموده و در اختیار کشاورزان قرار دهند ت خ اب نازرواشک ا ا یرط     
آسوده به آبادانی و زراعت بپردازند (رشیدالدین .) 182 -181 : 945 1 ،او به والی خوزستان دس رازه جنپ ات هداد روت     
نهای والیت دستاباد بکارند و برای کشت ای و ناتخرد ن
اصله نخل خرمای خستویی از هویزه تهیه نمایند و در زمی 
آبیاری و حفاظت آنها ده نفر کشاورز کاردان از هویزه بیاورند(همان.) 182 :
جنبش مدرسه سازی در عصر ایلخانان ،فصلی درخشان در تاریخ فرهنگ و تمدن اس عبر .تسا هدوب ناریا و مال     
رشیدی مجموعه بزرگ و بی نظیری بود که در اواخر قرن هفتم هجری یا اوایل قرن هشتم به امر خواجه رش نیدلادی
فضل اهلل در تبریز تأسیس شد .این مجموعه دارای مدارس ،دارالشفا ،دارالسیاده ،مساجد ،خانقاه ،کتابخانه ،رص  هناخد
و حجرات بسیار برای طالب علوم بود و موقوفات بسیاری نیز برای اداره آن معین گردید (رشیدالدین-913 : 945 1 ،
ینم هتخاس دو   
 .)713در شنب غازان نیز مراکز علمی که نقش مهمی در آموزش فرهنگ ،علوم دینی و حکمت ایفام 
شد« .و در هر یک از مدرسه شافعیه ،حنفیه ،مدرسان و معیدان و طلبه و خادمان ...و در رصدخانه ،مدرسی ک سرد ه
علوم حکمی تواند گفت و معید و طلبه و فراش و در دارالشفا ،طبیب و کحال و جراح و بیمار دار و در بیت الکتب،
ن،
خازن و فراش و در بیت القانون کاتب( »...خواند میر ، 80 31 ،ج .) 187 - 188 :3غازان نیز مانن لادیشر هجاوخ د دی ننن ننن
موقوفات بی شماری را برای این مجموعه در نظر گرفته بود (همان 188 :؛ رشیدالدین ، 1362 ،ج .) 997 - 994 :2یکی
از کارکردهای رفیع و بزرگ نهاد وزارت در عهد مسلمانی مدرسه سیاره است که خیمه ای بسیار وسیع بود .گروهی
از علما و فضال در آن به تدریس اشتغال دارند و مب جات و نیدلادیشر نوچ یگرزب یارزو نآ عد هاشیلع نیدلا        
یرسد این مدرسه به منظور تعلیم عش ق و ریا ببای زیر حرط ل ی هدش      
بودند(وصاف الحضره .)0 28 : 83 31 ،به نظر م 
است .مغوالن در هجوم خود به بسیاری از شهرها از کشتار و غارت هنرمندان ،ص ارگتعن ننن ،ص و عیانص نابحا

املع    

ینمودند(کسایی ، 1379 ،ج .) 991 :2ظن قوی این است ک  لماوع زا یکی رما نیمه ه ا موادت یساس
خودداری م 

      

ی ،ش زاغ بن ا و ین
فرهنگ و ملیت ایرانی باشد و در پس آن مراکز بزرگ علمی تم نام یند ن دیشر عبر د یی یی یییی

عمتجم    
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سلطانیه با آن همه پشتوانههای عظیم مالی و برنامههای وسیع علمی و تحقیقاتی که حاصل فکر و اندیش و ناریزو ه
دیوانساالران ایرانی بود شکل گرفت .مدرسه ی دیگر تبریز «غیاثیه» نام داشت ک قوف سرادم هزادنا هب ه

تیمها       

نداشت .این مدرسه را وزیر ابوسعید غیاث الدین محمد فرزند رشیدالدین «در کمال ترفع و وسعت و نهای فلکت ت   
و زینت بنا فرمود ...مزارع خوب و مستغالت مرغوب بر آن وق ومن ف دد ددد»(خوان یم د رر ررر .) 321 - 322 : 2535 ،وی هم
یانداخت(همان .) 327 :از جمل سرادم ه   
چنین در شبهای جمعه با حضور علما و فضال جلسه مباحثه علمی راهم 
دیگر مدرسه رشیدیه یزد بود که به خواجه رشیدالدین منتسب بود که مانند م قوم رگید سراد و راد یتاف د زا  هلمج     
بازار کاغذیان در جنب مدرسه واقع بود(کاتب .)121- 122 : 86 31 ،مدرسه شمسیه (چهار منار) در یزد توسط شمس
الدین داماد رشیدالدین که جهت جا نمایی و پالن و نقشه آن با نظرخودش در تبریز اق و دیدرگ ماد

رد هسردم ود   

مقابل همدیگر با چهار منار در اطراف هر دو مدرسه ساخته شد و پس از وفات ایشان در سال  337هجری جن وا هزا
یرسد نزدیکی ایشان ب رد هجاوخ ه   
را به یزد آوردند و در مدرسه دفن نمودند(جعفری .)011-111 : 84 31 :به نظرم 
جهت ساخت مراکز آموزشی و تمدنی ت ثأ یر داشته هر چند خود وی و پدرش سید رکن الدین قاض هسردم یناب( ی    
رکنیه) موقوفاتی در این زمینهها داشته اند .ظاهر ًاًا پذیرش ایلی مغوالن در جلوگیری از تخری اینب ب نن نننهاای تم و یند
فرهنگی ،علم دوستی و عالقه مندی به مدرسه سازی ،آبادانی و عمران شهری در شهرهای آذربایجان ،ی سراف و دز   
ههه هههه،

اهمیت داشت و تداوم ساخت سازههای فرهنگی ریشه در همین جریان دارد .ابن بطوطه از وج یدجم هسردم دو

تاش خاتون ،مدرسه بقعه شیخ ابوعبداهلل خفیف ،مدرسه بقعه شمس ال انمس نید ن رک دای زاریش رد ی د ا(تسا ه بببببب بببببببن
بطوطه ، 1376 ،ج .) 251 ،162 ،262 ،662 :1از جمله مدارس دیگری ک لادیشر هجاوخ ه د رد نی

شقن نآ تخاس     

داشت مدرسه ارزنجان است و در مکتوبی متولی و مدرس این مدرس  نیدلا سمش انالوم هب ار ه م دمح

ییاینوق        

ن، 945 1 ،
واگذار کرده تا به تدریس فقه ،حدیث ،تفسیر ،اصولین ،علم ک  عاونا و مال عع عععل لادیشر(دزاذرپب یلقع مو دی ننن ننن
مکتوب  .) 172 : 36وزیر دیگرایلخانان تاجالدین علیشاه بود که نقش مهمی در کشاورزی و عمران شهری ایف .دومن ا   
ایشان در شیوه ساخت سلطانیه همانند سایر شهرهای ایلخانی ابتدا قلعههه ،خوابگ غاب ریظن یدنچ تاسیسأت و ها و    
قصری در مرکز شهر بنا کرد و سپس از اطراف زمینی را که برای ساخت شهر در نظ و هتفرگ ر

سپس .دیشک وراب     

امراء و بزرگان دولت دستور یافته اند که هر ک سب ار یتارامع راصح لخاد رد ماد ا هدمع تلع هویش نیا .دنز    

     

نافرجامی و ناهمگونی شهر سلطانیه و دیگر شهرهای جدید دوره ایلخانی است .یکی از افرادی که بیشترین عم تارا
را در سلطانیه ساخت تاج الدین علیشاه جیالنی است .وسعت عمارات ساخته شده توسط وی در سلطانیه ب یردق ه   
بود که برخی تصور کرده اند وی مسوولیت اصلی ساخت شهر را به عهده داش ربا ظفاح(تسا هت ووو وووو .) 45 : 1350 ،از
جمله این عمارات یکی بازاری بسیار عالی به نام بازار بزازان بود(همان جا) .این بازار بنا به گفته کاشانی «کم خرج و
بسیار دخل» بود و از سنگ و آجر پخته ساخته شده و در مقایسه با تمامی عماراتی که در بغداد ،تبریز و شام س هتخا
شده بود در علو رفعت قرار داشت(القاشانی .) 122 : 84 31 ،قبل از آن نیز لیاقت خ ک رد ار دو اارخان دادغب سودرف ه    
نشان داد که باعث رونق این کارخانه پارچه بافی گردیده بود(همان .)121- 122 :عالوه بر این خواجه علیشاه ک یخا
به نام «بهشت» نزدیک قلعه سلطانیه ساخته بود که بسیار زیبا و باشکوه بود (همان .) 178 :عالوه ب یا ر نن نننهاا علیش ها
کارخانه بزرگی در سلطانیه ایجاد کرد که خود وی مدتی عهده دار اداره امور آن بود(حافظ ابرو .) 67 : 1350 ،علیش ها
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یکوش هناخراک یو .دی   
در کار آبادانی و برافراشتن بناهای عالی در تبریز و سلطانیه که خوشامد الجایتو بود سختمی ی
نساجی بزرگی در تبریز ،به نام فردوس ،که چهار هزار نفرصنعتگررا با اهل و خانه از بغداد به آن جا کوچ داد ،ایج دا
نمود(.وصاف .) 279 -0 28 : 83 31 :در تبریز نیز مسجدی بزرگ و عالی ساخت که بقای هاشیلع دجسم مان هب نآ یا      
هنوز پابرجاست(حافظ ابرو.)161 : 1350 ،
خواجه رشیدالدین فضل اهلل دیگر وزیر الجایتو و رقیب علیشاه جیالنی نیز در سلطانیه عماراتی را ب و تسا هدروآ ر
از آن جمله محله ای به نام رشیدیه بود .حافظ ابرو این محله را مشاهده نموده و این گونه توصیفمی ی
ینماید«::در آن

جا قریب هزار خانه بوده و عماراتی عالی و دو مناره بزرگ بر دو طرف ایوان آن و در آن عمارت مدرسه ،دارالشفا و
خانقاه هر یک با موقوفات بسیار قرار داشت»(ح ربا ظفا وو ووو .) 68 : 1350 ،ع جلا نیا رب هوال ا رد یتافوقوم داینب وتی    

  

سلطانیه احداث نموده و مسوولیت آن را به رشیدالدین فضل اهلل واگذار نموده است .گرچه با م راصح وتیاجلا گر

   

بیرونی شهر و تأسیسات آن نیمه کاره رها گردید و امرا و بزرگان نیز از جدیت خود در س سساخت آن کاس یانب و دنت   
شهر سلطانیه هیچ گاه کامل نگردید(القاشانی .) 225 : 84 31 ،علی رغم کامل نشدن شهر مستوفی پس از تبری زا ار نآ ز
یداند(مستوفی.) 97 :1831 ،
زیباترین و بهترین شهرهای ایران از جهت زیبایی و عظمتم 
یشد بل ارزو هک ءء ،امراا ،خ تلود نایعا و نیتاو    
در این دوره فعالیتهای عمرانی فقط به شخص ایلخان محدود نم 
مغول نیز در شهرسازی و فعالیتهای عمرانی دست اندر کار بودند ،گویا این امر تا اندازه ای نیز بر ا و رابجا رث

رب    

یگرفت .رشیدالدین از یرلیغی که غازان برای شرکت وک ناوید یال   
اساس دستورالعمل رسمی و حکومتی صورتم 

در امر احیا و عمران داده ،سخن گفته است« :آن چه فرموده تا به موجب حکم یرلیغ شرط نام یالکو تکرش هب ه     
دیوان خالصات احیاء و عمارت کنند آن را نهایت نیست و در عهد مبارک او به واسطه ع اش لد م رازه نارازه شل     
آدمی به مشارکت ایشان به عمارت مشغول اند»(رشیدالدین ، 1362 ،ج .)9 94 :2دخالت اعیان دولت در امر شهرسازی
همیشه اجباری و یا با انگیزههای اداری و سیاسی نبود .انگیزههای اسالمی و آخرت گرایان مالسا شریذپ زا سپ ه     
تهای عمرانی و شهرسازی در ساختن ام و یبهذم نکا
توسط مغوالن در فعالی 

 ماع ا جسم ریظن هعفنمل دددددد ددددددد ،خانقاهه،

دارالسیاده و موقوفاتی از این دست وجود داشت .هم چنین بولغان ،خاتون خراسان دختر امیر تسو ک رفص رد ه    807
ه.ق وفات یافت ،در کنار بغداد شهری ساخته و خراسان نام نهاد .آن را با خانقاهی ساختند و بر آینده و رونده وقف
کردند و تولیت آن به خواجه رشیدالدین سپردند(القاشانی.) 82 : 84 31 ،
عرق وطن دوستی مشاوران ایرانی که در رأس آن وزیرانی چون خواجه رشیدالدین فضل اهلل هم نیدلا جات و یناد    
تهاای عمران و ی
ی ،فعالیت ت
علیشاه جیالنی از همه ممتازتر بودند در تحریک ایلخان ایس ذاختا هب نا س یارگرهش ت یییی ی ییییی
یدانن رب هوالع .د    
شهرسازی م ثؤ ر واقع شد .از همین رو بسیاری رشیدالدین را معمار اصالحات در دربار غ نازا می ی
ساخت مجموعه معروف ربع رشیدی بانی سازههای معروف دیگری در زمینه مذهبی ،اقتصادی ،آموزش ینارمع و ی   
در شهرهای ایران می باشد از جمله ساخت شهرس دیشر نات ی ح هیناطلس رد هیدیشر هلحم و زیربت  ا ها زئ م تی

      

است(حافظ ابرو .) 68 : 1350 ،اقدام در خور تحسین دیگر وی تأمین آب تبریز است که در می ادقا ریاس نا م یو تا
بسیار برجسته است ،هرچند اقدامات فراوانی در زمینه فعالیتهای عمرانی داشته است(القاشانی .)611 : 84 31 ،غی ثا
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الدین محمد رشیدی نیز نقش مهمی در کشاورزی و رونق کشت و زرع ایفا نمود .او همانن دپ د رر رررش رش رد نیدلادی
کار آبادی شهرها همت گماشت و ربع رشیدی را مرمت نمود(رجب زاده.) 45 1 ، 153 : 1377 ،
تجارت و رونق حیات شهری
در سده هفتم هجری بر اثر حمله مغوالن و مسائل پس از آن ،امنیت و آس خلیا ورملق فلتخم قطانم رد شیا ا نان      
یکردند که باید برای رف هراچ لکشم نیا ع     
دچار اختالل شد ،و دستههای دزد و راهزن برای مردم مشکل ایجادم 
یشد .مقابله با دزدان و راهزنان و ایجاد امنیت در راهها ،از دو جهت در پیش یرهش تایح قنور و تفر     
اندیشی م 
ت ثأ یر داشت؛ یکی آن که ایجاد امنیت در راهها گامی مهم در جهت رفاه عمومی و جلب قلوب م  دوب مدر کک ک ککککه در ا رث
یداد .از طرف دیگر با ایجاد امنیت ،رفت
عدالت به وجود می آمد و فاصله بین مردم و حکومت ایلخانان را کاهشم 
یگرفت .خواجه رشید به
تهای اقتصادی رونقم 
یشد و فعالی 
و آمد کاروانهای تجاری و مسافران راحت تر انجامم 
یکرد تا جماعت متمردان را که در کوهها و قلعهها پناه گرفته بودند سرکوب کرده و به راه آورند
تمام والیان توصیهم 
(همان :مکتوب  123 ، 87 ، 22 -02 : 21؛ عقیلی .)912 : 364 1 ،رشیدالدین برای توفی  داجیا رد رتشیب ق ا سد تینم ت رو      
یداد تا در نواحی مختلف ،دارالمسافرین ،رباط و کاروان سراهایی محکم با امکانات رفاهی چ اچ نو هه ههههاای آب و
م 
دیگر امکانات ضروری ساخته شود(همان .) 22 ، 88 :اقتصاد عص و یناخلیا ر

هب تراجت

شهری به طور خاص از ساخت سیاسی حاکم ت ثأ یر پذیر ب ناخلیا شالت .دو ان ا دوب نی

یشخب ناونع داصتقا زا        
تهج ناکما دحرس ات     

    

شهای سیاس اظن و ی می   
گیریهای تجاری خود را فارغ از مالحظات محض سیاسی تنظیم نمایند حتی بخشی از تال 
یگرفت و به ط  فادها صخشم رو ا ن یداصتق د وضر(تشا
آنها در راستای امور تجاری انجام م 

ی.) 225 : 88 31 ،
ییییی ییییی

تهاا و ش رو شششهاای
فعالیتهای تجاری در این دوره تا حد زیادی تحت الشعاع امنیت و ثبات سیاسی ب کرح و دو تت تت
یگذاشت اما می هب یراذگ ریثأت ناز
مختلف از جمله شورش امیر نوروز در خراسان قطع ًاًا بر تجارت داخلی ت ثأ یرم 

   

حدی نبود تا فعالیتهای تجاری در این دوره را مختل نماید .در عهد مسلمانی ایلخانان با پایان یافتن هرج و م و جر
درگیریها و تثبیت حکومت ،تجارت رونق زیادی گرفت(همان .) 228 - 229 :گرفتن مالیاتهاای تج هلیسو هب یرا    
منصب تمغاچی برقرار شده که از شرح رشیدالدین فضل اهلل در واقعه ساخت غازانیه و کشیدن حصار ب زیربت رود ه   
یشود(رشیدالدین ، 1362 ،ج .) 1052 - 1053 :2تالش در زمینه جاده سازی و حفظ و حراست از جادهها که
استنباط م 
کمتر مورد توجه ایلخانان قبلی بود نیز اقدام مشخصی در خدمت تجارت بود(اشپولر.) 425 : 84 31 ،
رونق تجارت دریایی ایران و نقش جزایر خلیج فارس که قبل از زمان غازان نیز پر رونق بودند هم چنان ادامه داشت
و بازرگانان متنفذی هم چون ملک االسالم جمال الدین ابراهیم طیبی به لحاظ برخورداری از ثروت و مکنت فراوانی
که از تجارت خلیج فارس کسب کرده بود هم چنان در اوج اقتدار و نفوذ بود .همین شخص که در زمان غ زین نازا   
بر و بحر فارس را برای ده سال به مقاطعه گرفته بود در یک نوبت که به خدمت غ دیسر نازا هه ههه ،ه تخا بسا راز ههه هههه،
مرواریدهای خوشاب ،جامههای زربفت و حریر و جواهر گرانمایه و انواع ظرفهای زر و نقره و متاع گرانبهایی که
تها مناس اریا یراجت تاب ننن نننن،
از اقصای چین و هند آورده بودند به غازان تقدیم کرد(وصاف .)133 :8331 ،این فعالی 
یدهد .از آن جا که رشیدالدین فض ک هب زا دوخ تابوتکم زا یکی رد هللا ل اااااا ااااااار
چین و هند را در این زمان نشان م 
یگوید(رش یدلادی ننن،
انداختن دویست و پنجاه تومان از اموال خود در کار تجارت و سپردن آن به تجار امین سخنمی ی
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یتوان حدس زد که این افراد بعض ًاًا موقعیت سیاسی برجسته ای نی زا هک دنتشاد ز   
 ، 945 1مکتوب .)732-832 : 36م 
یهای تجاری ،ثروت فراوان به دست آورده اند .بیش یراجت رفس رت    
راه تجارت و به ویژه مشارکت در سرمایه گذار 
یگرفت .شواهد تاریخی تیز رونق این مسیر را تأییدمیکند .رش نیدلادی
عهد ایلخانان به هند از طریق دریا صورتم 
  

فضل اهلل نیز در سفر خود به هند از طریق راه تجاری کرمان به قهس د یقرش لامش هیشاح هب نات ر رد نامع یای     

نزدیکی چابهار کنونی بندر تجاری تیز در مکران آمده و از همین مسیر تجاری به هند مسافرت نمود(رضوی: 88 31 ،
 .) 284رشیدالدین فضل اهلل در شرح ساخت غازانیه و ابواب البر آن از رفت و آمد تجار اروپایی یاد کرده و ب روط ه   
صریحم 
ن ، 1362 ،ج:2
ینویسد که غازان «...فرمود تجاری که از روم و افرنج رس نیاشگ اج نآ راب دن دددد ددددد»(رش یدلادی ن ن
 .) 996فعالیت ارتاقان در ادوار بعد هم چنان استمرار داشت تا آن جا که بناکتی به هنگام سخن گفتن از اوضاع فارس
متذکرم 
یکنند(»...بناکتی .)904 : 1378 ،جاده س ت و یزا ععع می ار ر ه ههاای
یشود که «...ملکی شیراز ارتاقان و بازرگانانم 
مواصالتی در زمان ابوسعید از جمله اقداماتی بود که جهت مناسبات گسترده تجاری با مملوکان و مص انآ اب هحلا ن    
صورت گرفت .ساخت پل تاج الدین علیشاه بر روی رود اهر وحصار شهر ارجیش در آسیای صغیر (لسترنج: 1377 ،
ی.) 54 1 ،331 :1831 ،
ینمای فوتسم (د یی یی
 ) 182و باروی سلماس نیز در جهت ت ار تینما نیمأ هه ههههاای تج مهم یرا    می ی
یشود ک رب نازاغ نامز رد ه ورد زا کی ره رد از هههههه ههههههههاای تبری گرزب ییارسناوراک ز    
رشیدالدین فضل اهلل متذکرم 
یگزیدند تا «تمغاچی قماشاات
یآمدند در یکی از همین کاروانسراها سکونتم 
یساختند و بازرگانانی که به تبریزم 
م 
یرفتند باید در یکی از هم هارسناوراک نی ا وتیب  ته    
ایشان ضبط کند» و سپس به شهر درآیند .تجاری هم که از تبریزم 
یبازرگان آزا و نا نننهاایی
یکردند تا «تمغاچی احتیاط بارها کند و از آن جا روانه گردند» .این قوانین شامل حال تمام 
م 
که « ...از آناتولی و افرنج رسند» بوده است(رشیدالدین ، 1362 ،ج .) 996 :2بازرگان عرف و لصا رب هوالع نا تم اغ      
ی ، 1976 ،ج .)561- 172 :2رش زین نیدلادی   
یپرداختن ناوجخن(د ی ی
عوارض دیگری مثل حق راهداری و کاروانساالریم 
در مکتوبی به فرزند خود خواجه جالل الدین حاکم روم توصیه نموده که ...« :و رباطات که قدما س خا تته ان یور و د
یخواهد که از مال خود در جه و تراجت ت
به خرابی نهاده به حال عمارت آوری» و در ادمه از ویم 

  

رد یناگرزاب

مرزهای روم بکوشد و در راههای نا امن به ساخت کاروانسراهای محکم و صنایع و انبارها همت گمارد .بنابراین به
یرسد که هماهنگی همه جانبه بین همه عواملی ک دا راتخاس رد ه ا و یر
نظرم 

 یسایس م ب لوغش و یارب دند قنور

ینم هب ریزو شقن و دو لماع ناونع
تجاری در داخل و خارج از مرزهای کش ورض رو ری    می ی

رت مهم ییارجا

     
        

یخواهد تا امنیت راهها را چنان برقرار س ات دزا   
بود(رشیدالدین ، 945 1 ،مکتوب  .) 88 : 21در همین مکتوب از ویم 
مسافران و تاجران بدون بدرقه نیروی نظامی ،دادن رشوه و تاراج به تج :نامه(دنزادرپب ترا     .) 87در م تایلام درو   
تمغا نیز رشیدالدین در نامه ای به صدرالدین محمد ترکه از اصالحات صورت گرفته توسط خادم خود خواجه علی
یدهد تا قانون تجارت در اصفهان را که توس لاظ نایچکتیب ط م معا  ال     
فیروزانی که مردی کاردان و عادل بود خبرم 
ب ،ص وبا ننن ،فواک هشمقا و ه   
شده بود تغییر داده و از دفترها بشویند و تمغای برخی از تولیدات شهری از جمله چوب ب
حذف گردد و میزان تمغای برخی حرف نیز از ده درصد به پنج درصد کاهش یابد و این قانون را در سراس روشک ر   
اعمال نمایند (همان ،مکتوب .)33- 34 : 13در عهد غازان تحت ت ثأ یر اصالحات گسترده و رونق تج یداصتقا و یرا   
یگرفت بازار نقش م ثؤ رتری به خ نازیم و تیمها .تفرگ دو     
یرسد با مشاوره وزراء صورتم 
این عهدکه به نظرم 
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ت ثأ یر گذاری بازار در سیما و ساختار شهری این دوره بارزتر شد و اقدمات غازان به همراه مسلمانی مغولها بار دیگر
فضا و ساختار بازار را به دوران قبل از مغول باز گردانید .به جای شحنه ب ازا ررر ،محتس و تسشن ب

یهابت و داسف     

حاکم بر بازار نقش کمرنگ تری به خود گرفت(رشیدالدین ، 1362 ،ج .) 1059 - 1060 :2در این زمان تشکیالت ب رازا
بسیار فعال بود و محتشمین ،اربابان و کدخدایان بازار در جهت همکاری با مناصبی از جمله ارباب بازار و کدخ یاد
ی،
یبایست با مقامات حکومتی همچون امیر عسس (ناظر شبانه بازار) همکاری کنند به وجود آم ناوجخن(د ی ی
بازار که م 
 ، 1976ج .) 157 :2فعالیتهای اقتصادی بازار نظم و ثبات نسبی به خود گرفت و از بی رسمیهای موج زاب رد دو ار   
جلوگیری به عمل آمد(رشیدالدین ، 1362 ،ج.) 77 01- 084 1 ، 054 1- 1057 :2
در همین عهد دو شهرک غازانیه و رشیدیه (ربع رشیدی) دارای بازارهای مختلف و با امکانات کافی بودن نیا رد .د   
   

شهرکها بازارها ،کارخانهها و کاروانسراهای متعددی ساخته شده بود و شاغالن هر حرف وصخم هلحم رد ه ص هب 

یزیستند(همان 996 :؛ رشیدالدین ،مکتوب  .)813- 321 :15در یزد نیز بازارهایی س ک هک دش هتخا ه نیرت ن      
خودم 
    

آنها بازار کاغذیان به همراه کاروانسرای بزرگ در کنار آن بود .در زمان الجایتو و ابوس ایوپ زین دیع ی ظفح رازاب ی

شد(رضوی .)343 : 88 31 ،تنها در ربع رشیدی بیست و چهار کاروانسرا ،هزار و پانصد دکان ،حمامهای بس یارب رای   
مسافران ،کارخانههای شعربافی ،کاغذ سازی ،رنگرز خانه و دارالضرب و غیره ب ازاغ ریزو روتسد ه نننن ننننن ،رش نیدلادی
ساخته شد(همان.)813 :
بخش قابل توجهی از نیازمندیهای دستگاه ایلخانی به وس اگراک هلی هه ههههاای س حت هک یتنطل ت نارازگراک تراظن       
ی،
ی ،ص فاب فو یی یی
یشد .رشیدالدین با بنای ربع رش ناخراک داجیا و یدی ههه هههههاای ش فابرع ی ی
حکومتی قرار داشتند تولیدم 
سکونت صنعتگران و پارچه بافان در محالت مشخصی از شهرک رشیدیه توجه زیادی به این صنعت داشت که انواع
ک،
ی ،عتابیههه ،کتاننن ،ارمک ک
متعددی از پارچههای تولیدی این عصر را بر شمرده است .کمخا ،اطلس ،مویینه ،برد ،بن قد ی ی
برک ،سقرالط ،صوف ،قطیفه ،ابیاذیه الوان ،مصریه ،شمسیه ،عین البقر ،صابوریه ،ذبیقیه ،قدک ،متقالیه ،مخمل ال و ناو
کرباس برخی از این نمونههاست(همان :مکت بو

813- 32 1 :15؛ مکت بو

 .) 85 1- 193 :33رش زا هللا لضف نیدلادی   

رونق صنعت اس ونا تمیق شهاک و هحل ا هس و هتفگ نخس هحلسا ع م ادقا  م تا ار نازاغ

یا رد ن هنیمز هم م

           

یشمارد(رشیدالدین ، 1362 ،ج .) 094 1- 1096 :2در یکی از مکتوبات رشیدالدین به فرزندش خواجه ابراهیم ح مکا
م 
یشدند.
یمورد تقاضای وی که در این شهر ساختهم 
شیراز برخی از سالحها و وسایل نظام 
به این صورت آمده است .شمشیر (0001عدد) ،خنجر ( 0001عدد) ،دیوس(0001عدد) ،کلرمیه ( 005عدد)) ،س نیک
( 005عدد) ،قوس ( 005عدد) ،خدنگ( 005عدد) ،قصب هن  ید ( ( 006عدد)) ،رم  حا ( (  1300عدد)) ،خی  نارز ( (001
عدد)(رشیدالدین : 945 1 ،مکتوب  .) 327 : 52در این زمان تولید انواع روغنها معم و هدوب لو لادیشر د رد نی

کی    

یگوید(همان :مکتوب
مورد از چهل نوع روغن که برای مصرف در دار الشفای ربع رشیدی تقاضا کرده است سخنم 
 .) 53 - 56 : 18هم چنین وی از شناخت معادن و استخراج آنها در زمان غازان س و هدنار نخ و تازلف نتخادگ زا   
ی ،آهنگ یروآدای ار یرگرز و یر    
یکن ر عیانص جاور روط نیمه .د ی رگ هتخ یییییی یییییی
ترتیب آالت و ادوات فلزی یادم 
یکند(رشیدالدین ، 1362 ،ج.) 971 - 972 :2
م 
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نظر به صلح و آرامش نسبی که بر سیاست خارجی ایلخانان ح و دوب مکا

ر روط نیمه وی آو  هدرتسگ ندر تج اااااا ااااااار

یداد .س وغم تختیاپ هیناطل للل للللهاا بازاره یا
اروپایی به ایران ،بازار کارکردهای خود را به نحو شاخص تری انجاممی ی
مجلل داشت و صرف نظر از ایلخانان ،وزراء و بزرگان حکومتی نیز در س زاب تخا ا و ر

ناخراک ههه هههههاای آن مش تکرا
  

جدی داشتند .تاج الدین علیشاه وزیر که از شغل داللی بازار به مرتبه صدارت رسیده بود بازاری ب رد یلاع تیاغ ه

ی،
این شهر ساخت و کارخانه ای موسوم به فردوس بنا نهاد که سخت توجه ایلخ ناشاقلا(درک بلج دوخ هب ار نا ییییی ییییی
 .) 47 ،121 ، 122 : 84 31تاریخ الجایتو تعداد دکانهای معمور در سلطانیه را بیش از ده هزار باب آورده است .در این
زمان به خصوص کارخانههای پارچه بافی سلطانیه و بغداد که به عنوان فردوس مشهور بودند رون .دنتشاد یدایز ق    
نقش محرز تاج الدین علیشاه در بنای کارخانه اخیر و ایجاد بازاری که در زمان حافظ ابرو ب زاب ه ا فورعم نازازب ر     
بود در ذیل جامع التواریخ رشیدی نیز آمده است(حافظ ابرو .) 43 - 44 : 1350 ،در زمان ابوس ریخا هناخراک مه دیع     
رونق داشته و سرپرستی آن بر عهده تاج الدین علیشاه بوده است(وصاف .) 620 :8331 ،در کارخانههای صوف ب یفا
رشیدیه (ربع رشیدی) نیز  50صوف باف از انطاکیه و  02هزار نفر از قبرس روانه دارالسلطنه تبری ندش ز د رد ات  نآ   
جا به کار گمارده شوند(رشیدالدین ، 945 1 ،مکتوب  .) 320 - 321 :15در زمان الجایتو تح کاح حلص ریثأت ت مم مم ممممم ،از
فعالیتهای کارخانههای اسلحه سازی به نفع کارخانههای پارچه بافی کاسته شد و پارچههای تولیدی سهم مهم رد ی
تهاای
فعالیتهای تجاری داشتند(رضوی .)963 : 88 31 ،این کارخانههاا س  موادت رد یا هدمع مه و پ  و یای ی یلاعف  تتتتت تتتتت
صنعتی داشته و حمایت شدید حکومت از آنها در این جهت ت ثأ یر مض رد .تسا هتشاد یفعا خراک ان هههه ههههههاای اخیر
صنعتگرانی از سراسر قلمرو ایلخانان و بالد خارجی فعالیت داشتند و هم تهج رد یبوخ تصرف رما نی

لوحت

     

یشد.
صنعتی و هنری قلمدادم 
نتیجه گیری
تالشهای دولتمردان ایرانی در جهت مهار رفتارهای غیر مدنی مغول و تعدیل گرایشهای گری رد ناشیا زکرم زا ز

  

سیاست و اقتصاد ،تالشهایی که از اندک زمانی پس از ایلغار مغول آغاز شد؛ پس از پ السا شریذ م ازاغ طسوت  نننن ننننن،
ماهیت منظم تری به خود گرفت .در این عصر ،ایرانیان دیوانساالر به رهبری رشیدالدین فضل اهلل و با به زا یریگ هر   
نظام شهریاری و الگوی ایرانشهری ،راهبردکارآمدی را در مواجهه با تحوالت تاریخی ،رقم زدند که بهترین نمودهای
آن در اصالحات غازانی قابل پیگیری است.با مسلمانی ایلخانان ،موجبات استقالل سیاس ناریا ی    در مقاب هاگتسد ل   
قاآنی فراهم آمد و این مهم در کنار زوال خالفت عباسی در نیمه قرن هفتم ،زمینه را برای تحکیم مناس عماج تاب ه و 
حکومت در بستر نظام شهریاری ایرانی هموار نمود .در این چارچوب ،وزیران ایرانی در عه لسم د م قیوشت اب ینا     
ایلخانان مغول و تغییر نگرش آنها نسبت به شهر و مردم شهرنشین ب نیرفآزاب ه ی ناریا گنهرفو تیوه  ی بلاق رد       
معماری و شهرسازی پرداختند.بدین ترتیب هماهنگی و همکاری بین وزیران ایرانی وایلخانان مغول در جهت تثبیت
حاکمیت ،و تأمین منافع و مصالح جامعه ،موجبات رقم خوردن اص ا هک دروآ مهارف ار یتاحال ه مع هب مامت رررررر ررررررران و
آبادی و رونق شهر و شهرسازی از جمله نمودهای بارز آن بود.
منابع

ابن بطوطه ،محمدبن عبداله (  1376ش) ،سفرنامه ،ترجمه محمد علی موحد ،چاپ ششم ،انتشارات آگه ،تهران.

 813فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هفتم ،شماره دوم ،بهار 6931

اشپولر ،برتولد ( ،) 84 31تاریخ مغول در ایران ،ترجمه محمود میر آفتاب ،چاپ ششم ،علمی و فرهنگی ،تهران.
افشار ،ایرج (  ،) 1350رشیدالدین فضل اهلل و یزد(در مجموعه خطابههای تحقیقی درباره رش ینادمه هللا لضف نیدلادی ))) )))) ،ج،1
انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
اللهیاری ،فریدون ،) 82 31( ،بازنمایی مفهوم ایران در جامع التواریخ رشیدالدین فضل اهلل همدانی ،فصلنامه مطالعات ملی ،بهاررر،
شماره .51
بناکتی ،ابوسلیمان داود بن محمد(  ،) 1378روضه اولی االلباب فی معرفه التواریخ و االنساب(تاریخ بناکتی) ،به کوش رفعج ش   
شعار ،چاپ دوم ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،تهران.
بحرانی ،مرتضی(  ،) 85 31تقلیل عدالت به امنیت در اندیشه ایرانشهری ،فصلنامه علوم سیاسی ،بهار ،شماره .33
پطروشفسکی ،ای ،پ ( ،) 344 1کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول ،ترجمه کریم کشاورز ،ج ،1مؤسسه مطال تاع
و تحقیقات اجتماعی ،تهران.

____________( ،) 344 1کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول ،ترجمه کریم کشاورز ،ج ،2مؤسسه مطالعات و
تحقیقات اجتماعی ،تهران.

___________(« )1 37 1مقاله اوضاع اجتماعی-اقتصادی ایران در دوره ایلخانان » :در تاریخ ایران کمبریج ،گردآورنده بویل،
ترجمه حسن انوشه ،ج ،5امیرکبیر ،تهران.
جعفری ،جعفربن محمد بن حسن( 84 31ش) ،تاریخ یزد ،به کوشش ایرج افشار ،انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران
حافظ ابرو ،نوراهلل عبداهلل بن لطف اهلل(  1350ش) ،ذیل جامع التواریخ رشیدی ،به اهتمام خانبابا بیانی ،سلسله انتشارات انجمن
آثار ملی ،تهران.
خواندمیر ،غیاث الدین بن همام الدین الحسینی ( 80 31ش) ،تاریخ حبیب السیر ،ج  ،3چ چهارم ،کتابخانه خیام ،تهران.
ی ،چ ود پا ممم ،انتش ابقا تارا لل للل،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (  2535ش) ،دستورالوزراء ،تصحیح و مقدمه سعید نفیسی ی
تهرانمی و فرهنگی ،تهران..
رجب زاده،هاشم(  ،) 1377خواجه رشیدالدین فضل اهلل ،چاپ اول ،طرح نو ،تهران.
رشیدالدین فضل اهلل همدانی ،) 1356 ( ،وقف نامه ربع رشیدی ،به کوشش مجتبی مین یو

 -ای اشفا جر رر ررر -عب نراک یلعلاد گگ گگگ،

انجمن آثار ملی ،تهران.

________________(  ،) 1362جامع التواریخ ،تصحیح بهمن کریمی ،ج ،1چاپ دوم ،اقبال ،تهران.

________________(  ،) 1362جامع التواریخ ،تصحیح بهمن کریمی ،ج ،2چاپ دوم ،اقبال ،تهران.

________________( ،) 945 1مکاتبات رشیدی ،گردآوری محمد بن ابرقویی ،به اهتمام محمد شفیع ،کلیله پنجاب.
رضوی ،سید ابوالفضل( ،) 88 31شهر ،سیاست و اقتصاد در عهد ایلخانان ،چاپ اول ،امیرکبیر ،تهران.
ساندرز ،ج .ج (  ،) 1363تاریخ فتوحات مغول ،ترجمه ابوالقاسم حالت ،چ چهارم ،امیرکبیر ،تهران.
عقیلی ،سیف الدین حاجی بن نظام( ،) 364 1آثارالوزراء ،تصحیح میر جالل الدین حسینی ارموی ،چاپ دوم ،اطالعات ،تهران.
القاشانی ،ابوالقاسم عبداهلل بن محمد( ،) 84 31تاریخ اولجایتو ،چ دوم ،علمی و فرهنگی ،تهران.
کاتب ،احمد بن حسین بن علی ( 86 31ش) ،تاریخ جدید یزد ،به کوشش ایرج افشار ،چاپ سوم ،انتشارات امیر کبیر ،تهران.
کسایی ،نوراهلل(  1379ش) ،سرگذشت دانشمندان و مراکز دانش در حمله مغول ،مجموعه مقاالت اولین سمینار ت وغم یخیرا لل للل،
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،ج ،1تهران.

جایگاه وزرای عصر مسلمانی ایلخانان913 ...

گروسه ،رنه(  ،) 1379امپراطوری صحراگردان ،ترجمه عبدالحسین میکده ،چاپ چهارم ،علمی و فرهنگی ،تهران.
لمبتون ،ا.ک.س(  ،) 1377مالک و زارع در ایران ،ترجمه منوچهر امیری ،چاپ چهارم ،علمی و فرهنگی ،تهران.
نهای خالفت شرقی ،ترجمه محمود عرفان ،چ سوم ،علمی و فرهنگی ،تهران.
لسترنج ،گی(  ،) 1377جغرافیای تاریخی سرزمی 
مستوفی ،حمداهلل( ،)1831نزهه القلوب ،تصحیح محمد دبیر سیاقی ،چاپ اول ،حدیث امروز ،تهران.
ب ،ب و یعس ه
نخجوانی ،محمدبن هندوشاه بن سنجربن عبداهلل ص  یبحا ((  1976م) ،دس تارملا نییعت یف بتاکلاروت بببب بببب

امتها م    

وتصحیح عبدالکریم اوغلی زاده ،ج ،2اداره انتشارات دانش ،مسکو.
والدیمیرتسف( ،) 365 1نظام اجتماعی مغول ،ترجمه شیرین بیانی ،چاپ دوم ،علمی و فرهنگی ،تهران.
ی ،کتابخان انیس نبا ه    
وصاف الحضره ،فضل اهلل بن عبداهلل (8331ش) ،تاریخ وصاف الحضره ،به اهتمام محمد مهدی اص ناهف ی ی
وکتابخانه جعفری تبریز ،تهران

________________( 83 31ش) ،تحریر تاریخ وصاف ،به قلم عبدالمحمد آیتی ،ج ،1چاپ سوم ،پژوهشگاه علوم انس ینا
و مطالعات فرهنگی ،تهران.

