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مقدمه
زمانى كه خوارزمشاهيان در اوج قدرت بودند توانستند بر تمامى قلمروهاى سلجوقيان 
در ايران سلطه يابند تا جايى كه بعد از غلبه بر قراختائيان، سلطان محمد خوارزمشاه 

خود را به عنوان قدرتى جديد در تركستان و ماوراءالنهر معرفى كرد.1
در سوى مقابل، نيروها و قبايل مغولى و ترك تحت رهبرى چنگيزخان توانستند 
چين را تصرف كنند.2 ظهور دو قدرت بزرگ شرايط را به گونه  اى رقم زد كه درگيرى 
بين آنان را ناگزير ساخت، هر چند مورخان، علل گوناگونى را براى شروع اين نبرد 
بيان داشته  اند. سيد ابوالفضل رضوى، نويسنده ى اثر حاضر عقيده دارد كه در هنگام 
خروج لشكريان مغول، ايران وضعيت سياسى مبهمى داشته است. (ص73) در واقع 

خوارزمشاهيان در داخل همواره با طغيان  هاى اياالت و شهرها روبه رو بودند. 
خانم شيرين بيانى نيز چنين مى  نويسند: «شگفت  انگيز نيست اگر در چنين وضعى 
از ماوراى مرزها، قومى بيگانه و پرخروش بر ايران بتازد.»3 با اين وجود نبايد تصور 
ــاهيان توانايى رويارويى با مغوالن را نداشته اند زيرا بنا بر اسناد و  كرد كه خوارزمش
منابع، تعداد سپاهيان سلطان محمد خوارزمشاه قريب به چهارصد هزار نفر بود. به 
هر روى ايران مورد هجوم مغوالن قرار گرفت و مناطق مختلفى از آن به تصرف 

مغوالن درآمد.
نويسنده ى اثر بر اين عقيده است كه حمله ى اول مغوالن به تثبيت حكومت آنان در 
ايران منجر نشد بلكه پس از يك دوره ى قتل و غارت شديد، مغوالن از ايران خارج 
شدند و بيش ترين تالش آن ها در جهت نابودى جالل  الدين و سپاهيان وى بود. در 
پى اين وقايع، شهرها و روستاهاى مختلف ايران آسيب بسيار ديدند. در اين ميان 
مناطق شرقى از جمله خراسان و سيستان در مقابل نواحى مركزى و غربى بيش تر 

در معرض ويرانى قرار گرفتند. 
ــى درباره ى فتوحات چنگيز چنين نوشته است: «...  پطروشفسـكى، محقق روس
ــاد و تا حدى در روابط  ــات چنگيزخان و چنگيزيان تغييرات عميقى در اقتص فتوح
ــان و به ويژه در زندگى اجتماعى روستا پديد آورد.  ــخره ايش اجتماعى ممالك ُمسَّ
ــت اينكه كشورگشايى مغوالن موجب ويرانى  هاى عظيم گشت و نيروهاى  نخس

توليدى كشورهاى مزبور به وحشيانه  ترين طرزى نابود شدند...»4
ــين به نواحى متمدن، همواره موجب  به نظر وى هر چند حمله ى قبايل استپ  نش
ويرانى مى شود اما اين ويرانى  ها در حمله ى مغوالن با شيوه  هاى متشكل  ترى صورت 

گرفت كه به تخريب كامل نواحى مورد هجوم انجاميد.5
ــت كه «... شدت كشتار و  ــاره كرده اس رضوى نيز در كتاب خود به اين مطلب اش
ويرانى شهرها و نمودهاى تمدن ايران به وسيله مغول  ها به قدرى بود كه مى  تواند در 

انحطاط و ايستايى ادوار بعدى جامعه ايران عامل مهمى تلقى شود...» (ص73)

چكيده 
سرزمين ايران در سير تاريخى خود بارها شاهد هجوم اقوام و ملل بيگانه 
ــى،  ــاختار سياس ــت. برخى از اين هجوم ها تأثيرات چندانى بر س بوده اس
اقتصادى و اجتماعى ايرانيان نداشته  اند اما برخى ديگر، تغييراتى در ساختار 
قدرت و نيز حيات اقتصادى، اجتماعى و مذهبى مردم ايران زمين به وجود 
ــه ى تاخت وتاز مغوالن و  ــده ى هفتم هجرى، ايران عرص آورده اند. در س
غارت و چپاول آنان بود. اين حمالت به تشكيل حكومت ايلخانى انجاميد 

و ايلخانان بيش از يك سده بر اكثر نواحى ايران حكمرانى كردند. 
كليدواژه ها: ايلخانان، شهرهاى ايران، حيات اقتصادى، حيات تجارى

شهر، سياست و اقتصاد در عهد ايلخانان
نويسنده: سيدابوالفضل رضوى 

تهران: انتشارات اميركبير، چاپ اول، 1388، 457 صفحه
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در واقع مغوالن عالوه بر تخريب شهرها، به قتل صنعتگران شهرهاى پرجمعيت 
ايران كمر بستند. اين اقدام، تمدن شهرى ايران را كه قدمتى طوالنى داشت و به 
روزگار باستان ايران و به ويژه عصر ساسانيان و سپس دوره ى اسالمى بازمى گشت، 
ــتاهاى ايران را نابود كرد. در پى اين  ــرفته ى روس ــاند و اقتصاد پيش به ويرانى كش
تغييرات، انحطاطى در سيستم كشاورزى و مناسبات ارضى به وجود آمد كه تا سال  ها 
ادامه يافت. از سوى ديگر، مغوالن كه نظام اقتصادى مبتنى بر دامدارى و كوچ  نشينى 
داشتند و به منظور جنگجويى دايم، چنين اقتصادى را همراه با يك نظام عشايرى 

در بسيارى از نواحى ايران مستقر گرداندند.6
ــان حكمرانى منگو قاآن و با  ــل ايران نه در زمان چنگيزخان بلكه در زم فتح كام
ــال 651ق. محقق شد. اولين هدف مغوالن در اين  حمله ى هالكوخان در پاييز س
حمله، نابودى اسماعيليان بود كه با حمالت هالكو به دژهاى آنان و ويران كردن 

اين دژها صورت پذيرفت.7
سپس نوبت به دستگاه خالفت عباسى رسيد كه در پنج  شنبه چهارم محرم 656ق. 
بغداد به تصرف سپاهيان هالكو درآمد. ابن  طقطقى علت اين امر را غفلت و اهمال 
خليفه ى عباسى در زمينه ى حمله ى مغوالن دانسته و در مقابل درماندگى و عجز 
خليفه، به هوشمندى و آمادگى هالكو اشاره كرده است.8 در پى اين اتفاقات، هالكو در 

سال 656ق./1258م. سلسله ى ايلخانى را بنيان گذاشت. (ص105)
نگاهى به آثار علمى نويسنده ى كتاب

نويسنده ى اثر، دكتر سيد ابوالفضل رضوى، استاديار تاريخ دانشگاه لرستان است. وى 
تخصص خود را در زمينه ى دوره ى ايلخانى گرفته و پس از سال  ها تحقيق و بررسى 
در اين زمينه و نيز چاپ مقاالتى در دوره ى تاريخى ياد شده، به نگارش كتاب شهر، 
ــت و اقتصاد در عهد ايلخانان پرداخته است. وى به مباحث معرفت  شناسى9  سياس
ــى10 در حوزه ى تاريخ عالقه مند است. در زمينه هاى تاريخ  نگارى11 و  و روش  شناس

فلسفه ى تاريخ12 نيز به مطالعه و تحقيق پرداخته و مقاالتى به چاپ رسانده است.
ــنده در خصوص دوره ى ايلخانان در ايران مى  توان به موارد  از جمله مقاالت نويس
ذيل اشاره كرد: «ساختار حيات شهرى در عصر ايلخانان»، «حج در عهد ايلخانان»، 

ــگاه بازاريان در اقتصاد و جامعه ى عصر ايلخانان»، «راه هاى تجارى در عهد  «جاي
ــول كاغذى در اقتصاد و جامعه ى عصر ايلخانى»،  ايلخانى»، «علل ناكاركردى پ

«نظام پولى در عصر ايلخانان». 
دكتر رضوى ترجمه ى كتاب ايران در اوايل عهد ايلخانان (رنسانس ايرانى) اثر جورج 
لين را نيز بر عهده داشته است. سرانجام اين كه سال  ها پژوهش وى، به تأليف اثر 

حاضر منجر شده است. 
بررسى كتاب

يكى از داليل نگارش اين كتاب، بررسى حيات سياسى، اقتصادى و تجارى ايران 
در عهد ايلخانان و تفاوت آن با دوره ى هجوم مغوالن است. در واقع نويسنده معتقد 
است اكثر منابع در برخورد با دوره ى حمله ى مغوالن و سپس تشكيل دولت ايلخانى، 
با رويكردى سياسى به مسايل و وقايع اجتماعى و اقتصادى اين دوره نگريسته اند. 
وى الزم مى  داند پژوهشى انجام پذيرد تا به حيات اجتماعى و اقتصادى اين دوره تنها 
از ديدگاه سياسى نپردازد، بلكه به طور مستقل اين زمينه  ها را خالى از هر گونه حب 
و بغض مورد تحليل و بررسى قرار دهد. به راستى نيز آنچه پيرامون تاريخ مغوالن 
و ايلخانان به ويژه در ايران به چاپ رسيده، بيش تر به وقايع سياسى و آثار و تبعات 
حمله ى مغوالن به ايران پرداخته است. شايد در اين زمينه بتوان اثر پطروشفسكى 
با عنوان كشاورزى و مناسبات ارضى در ايران عهد مغول را كه توسط كريم كشاورز 
به فارسى ترجمه شده است، مجزا نمود. هر چند در منابع نيز مى  توان آثارى يافت كه 
بر جنبه  هاى حيات اجتماعى و اقتصادى ايران در دوره ى ياد شده پرداخته  اند، آثارى 
نظير نزهه  القلوب حمداهللا مستوفى، معجم البلدان، آثار البالد و اخبار العباد زكرياى 

قزوينى. 
كتاب با يك مقدمه، بخش نقد و بررسى منابع و در ده فصل تأليف شده است. از 
ــت كه نويسنده ميان حيات شهرى در زمان  نكات قابل ذكر در مقدمه، تفاوتى اس
حمله ى مغوالن و حيات شهرى در زمان حكومت ايلخانان مغول قائل شده است. 
به نظر وى، در زمينه ى زوال حيات سياسى- اقتصادى ايران در اين دوره اغراق شده 

است. پس در پژوهش خود كوشيده تا اين زمينه را تعديل كند. 

گنبد سلطانيه
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ــتفاده ى نويسنده از عبارت «دوران ميانه» براى  از نكات مهم ديگر مى  توان به اس
مقاطعى از تاريخ ايران نام برد. مشخص است كه نمى  توان تقسيم  بندى تاريخ اروپا را 
در مورد تاريخ ايران نيز به كار برد. در واقع، لفظ «قرون ميانه» در تاريخ اروپا داراى 
ــت كه اين ويژگى  ها را نمى  توان بر تاريخ ايران منطبق  ويژگى  هاى خاص خود اس
كرد. اين واژه توسط برخى از نويسندگان اروپايى و نويسندگان شوروى سابق براى 
دوره  هايى از تاريخ ايران به كار رفته است. حتى آ. لمبتون كه به اين امر اذعان داشته، 

كتابى تحت عنوان تاريخ ايران در قرون ميانه به نگارش درآورده است. 
در باب منابع نيز نويسنده اظهار داشته است كه در منابع اين دوران، اطالعات اندكى 
از حيات اجتماعى و اقتصادى وجود دارد و اگر مطالبى يافت شود، آميخته به مطالب 
سياسى و نظامى است. همچنين در زمينه ى شهرنشينى، تجارت و ساختار حيات 
ــود. لذا براى بررسى  ــهرى مطالب كم و مبهمى در منابع اين دوره يافت مى  ش ش

بيش تر، به منابع ادبى، و منابعى درباره ى متصوفه و فتوت روى آورده است.
ــرايط تجارى، حيات شهرى و  ــت كه در آن به ش جامع التواريخ از منابع مهمى اس
ــت. در كنار جامع  التواريخ، دو سفرنامه ى ماركوپولو و  ــده اس اقتصادى پرداخته ش
ابن  بطوطه از سفرنامه  هاى مهم عهد ايلخانى هستند كه در آن ها مى  توان مواردى 
از اوضاع تجارى و صنعتى و ساختار اقتصادى- اجتماعى ايران در اين عهد يافت. 
گفتنى است كه نويسنده، كتاب  ها و پژوهش  هاى مربوط به مطالعات بين رشته  اى را 

نيز از نظر دور نداشته است. 
فصل اول كتاب تحت عنوان «ساختار سياسى و اقتصادى شهرنشينى در ايران»، به 
چگونگى شكل  گيرى شهرنشينى در ايران از عهد باستان تا دوران اسالمى و دوران 
پيش از ورود مغوالن پرداخته است. در اين زمينه، اهميت تجارت در شهرها، مراكز 
ــاختار حيات شهرى، ساختار ادارى و اجرايى شهرها مورد مطالعه و  تأثيرگذار در س

بررسى قرار گرفته است. 
ــاختار ايلى  فصل دوم كتاب با عنوان «ايران در برخورد با مغول»، با مرورى بر س
ــرايط ايران در آستانه ى حمله ى مغول پرداخته و به  جامعه ى مغول، به بررسى ش
ــتين مغوالن اشاره دارد. در اين بخش،  وضعيت ايران قبل و پس از حمله ى نخس
ويرانى  هاى مناطق مختلف ايران به ويژه شرق و شمال ايران (خراسان و مازندران) 
كه به زوال حيات شهرى در شرق ايران منجر شد، بررسى شده است. صفحات 92 
تا 94 كتاب شامل جدولى ارزشمند در مورد مقايسه ى تخريب و كشتار شهرهاى 

خراسان و ماوراءالنهر است. 
ــت.  ــوم نيز ايران را در عصر حاكميت ايلخانان مورد مطالعه قرار داده اس فصل س
نحوه ى شكل  گيرى حكومت ايلخانان، نحوه ى تقسيم كشورى در عهد ايلخانان، 
ساختار سياسى دولت ايلخانان و ساختار شهرى در اين عصر، مطالبى است كه در 

اين فصل آورده شده است. 
به نظر مؤلف، ساختار سياسى حكومت ايلخانان برگرفته از آداب و رسوم مغولى و 
نظام ديوانساالرى ايرانى است. از سوى ديگر، ايلخانان پس از تثبيت حكومت خود، 
گسترش شهرها را مد نظر قرار دادند. اما اين بار رشد شهرها از نواحى شرقى ايران، 

به مناطق غربى و مركزى آن انتقال يافت. 
ــت. اقتصاد قبايل مغول به  «تجارت در عهد ايلخانان» نام فصل پنجم كتاب اس
ــين بودن و شرايط اقليمى بسيار ساده بود، اما مغوالن براى تأمين  دليل استپ  نش
ــاركت داشتند. در واقع مغوالن با امر  نيازمندى  هاى خود در تجارت بين  المللى مش
تجارت بيگانه نبودند و اين مورد را مى  توان در سرآغاز درگيرى ميان چنگيزخان و 

خوارزمشاه مشاهده كرد. 
ــوى ديگر، مناطق غربى ايران در عهد ايلخانان به مراكز تجارى تبديل شد.  از س
ايلخانان بخشى از تالش  هاى سياسى و نظامى خود را در راستاى امور تجارى به 
كار مى  گرفتند. البته اين نكته شايان ذكر است كه تجارت در تمامى عهد ايلخانان 

ــابهى برخوردار نبود و در برخى از مقاطع، شدت و ضعف مى  يافت.  از وضعيت مش
ــنده به طور كلى تجارت در عهد ايلخانان را به دو دوره ى زمانى ايلخانان  اما نويس
ــلمان (از هوالكو تا گيخاتو) و ايلخانان مسلمان (غازان تا ابوسعيد) تقسيم  غيرمس

كرده است. 
فصل ششم كتاب به «راه هاى تجارى در زمان ايلخانان» مى  پردازد. راه هاى زمينى 
شامل راه تجارى عراق عجم، راه تجارى آذربايجان، راه تجارى كرمان و فارس و 
جاده ى ابريشم است. از راه هاى دريايى نيز مى  توان به راه هاى تجارى خليج  فارس، 

درياى عمان و راه درياى مازندران اشاره كرد. 
موضوع فصل هفتم كتاب «مراكز تجارى و ماليات  هاى شهرى» در اين دوره است. 

از ماليات  هاى شهرى مى  توان از تمغا، قوبچور و قالن نام برد. 
ــهرى در عصر ايلخانان» موضوع فصل هشتم كتاب است. در  «بازار و توليدات ش
مورد اهميت بازار مى  توان به اين نكته اشاره داشت كه بازار، نقطه ى مركزى شهر 
بود و تمامى ساكنان را به هم پيوند مى  داد. در حقيقت، بازار فعال  ترين و فراگيرترين 
مركز حيات شهرى محسوب مى شد. شرايط بازار در عهد ايلخانان و اهميت آن در 

اين عصر به تفصيل در فصل هشتم مورد بررسى قرار گرفته است. 
فصل نهم نيز به «اهل بازار و تشكيالت پيشه  ورى در عهد ايلخانان» مى  پردازد. اهل 
بازار به دو دسته ى بازرگانان و پيشه  وران تقسيم   شده  اند. بازرگانان عمده ى فعاليت 
ــه  وران به توليد و فروش  خود را به تجارت برون  مرزى اختصاص مى  دادند، اما پيش

كاالهاى مورد نياز مردم شهر مى  پرداختند. 
فصل دهم نيز به «نظام پولى عصر ايلخانان» اختصاص دارد. مسكوكات اين عصر 
و نيز انتشار چاو (پول كاغذى) و علل ناكاركردى چاو در جامعه ى ايران از موضوعات 

مطرح شده در اين فصل هستند. 
در پايان بايد اذعان داشت كه نويسنده تمام تالش خود را به كار بسته تا به دور از 
ــى مربوط به اين دوره، به بررسى و واكاوى حيات شهرى،  موضع  گيرى  هاى سياس

اقتصاد و تجارت در عصر ايلخانان بپردازد. 

پى نوشت
1- بارتولد، واسيلى والدميرويچ (1387). تركستان  نامه. ج 2. تهران: نشر آگه، چاپ سوم، صص760-
762. و بيانى، شيرين (1381). دين و دولت در ايران عهد مغول. ج 1. تهران: مركز نشر دانشگاهى، چاپ 

دوم، صص 79-75.
2- بارتولد، پيشين، ص821.

3- بيانى، پيشين، ص86.
4- پطروشفسكى (1344). كشاورزى و مناسبات ارضى در ايران. ج 1. تهران: مؤسسه ى مطالعات 

و تحقيقات اجتماعى، چاپ اول، ص47.
5- پطروشفسكى، پيشين، ص48.
6- پطروشفسكى، پيشين، ص60.

7- رشيدالدين فضل  اهللا (-). جامع   التواريخ. ج 2، صص687-689 و صص693-694. و نيز جوينى، 
عطاملك (-). تاريخ جهانگشاى. ج3 . تهران: دنياى كتاب، ص 119.

8- ابن طقطقى (1384). تاريخ فخرى. ترجمه ى محمد وحيد گلپايگانى. تهران: علمى و فرهنگى، چاپ 
چهارم، صص450-448.

9- epistemology

10- methodology

11- historiography

12- philosophy of history

حاكميت ايلخاني


