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سرآغاز
حيات جمعي انسان ها از روابط متقابل ميان آن ها به وجود مي آيد و ساختار زندگي اجتماعي 
ــت. بخش مهمي از كنش و تعامالت انسان ها  آن ها حاصل كنش ها و تعامالت جمعي اس
كه در پيدايش، تحول و تداوم فرهنگ ها و تمدن ها تأثيرگذار بوده است، در شهرها صورت 
ــمار مي روند. شهرها بنا بر علل مختلفي  ــهرها مادر تمدن ها به ش گرفته و از اين منظر، ش
به وجود آمده و كاركردهاي متفاوتي داشته اند، اما مطلب مهم اين است كه ساختار حيات 
ــير تحول تمدن بشري سهم پررنگي داشته است.  ــهري و كاركردهاي خاص آن، در س ش
ــهري جايگاه  ــبات حيات ش ــيني و مناس ــه ى تاريخ ايران نيز به لحاظ شهرنش دوران ميان
ــاختار حيات شهري در عصر ايلخانان  ــته است. در اين بين، مطالعه ى س قابل توجهي داش
ــلماني مغول ها در عهدي از  ــر ويژگي هاي خاص خويش و به ويژه نامس ــري كه بنا ب (عص
ــان بر ايران، از ديگر ادوار متفاوت بود) از اين جهت كه زمينه را براي مطالعه ى  حكومتش
ــاختار و مناسبات حيات شهري با اعصار قبلي و بعدي فراهم مي كند و مي تواند  تطبيقي س
ــد. در همين خصوص، پس از  ــود، مهم تر مي نماي ــق مطالعات تاريخي مؤثر واقع ش در رون
ــهري در ايران دوره ى اسالمي و جايگاه شهر در ساختار  ــاختار حيات ش نگاهي كوتاه به س
حيات ايلي مغول، چگونگي ساختار شهرنشيني در عصر ايلخانان مورد نظر قرار مي گيرد. 

ساختار 
حيات شهري در 
عصر ايلخانان

● دكتر سيد ابوالفضل رضوي

سرآغاز
اجتماع زندگ ساختار و آيد م وجود به آنها ميان متقابل روابط از انسانها جمع حيات
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ساختار  حيات شهري در عصر ايلخانان 

حيات شهري در ايران دوره ى اسالمي 
ــاني بود؛ اما در عين حال دگرگوني هايي نيز پذيرفت. وضع  ــالمي، به لحاظ ساختاري، تداوم عصر ساس ــهر ايراني دوره ى اس ش
ــازمان هاي ديني نقش مهم تري در امور يافتند و مراكز ديني  ــهر همچنان متداوم بود؛ اما س ــي، اقتصادي و اجتماعي ش سياس
ــتري در چگونگي فضاي كالبدي شهر ايفا مي كردند. در اين عصر، دايره ى محصور  ــجد، مدرسه و خانقاه نقش بيش همانند مس
ــي فراگيري بر جامعه حاكم شد. فاصله ى ميان شهر و روستا كمتر  ــت و پويايي اجتماعي، اقتصادي و سياس طبقاتي درهم شكس
ــتاهاي پيرامون آن در نظام هايي منطقه اي با يكديگر پيوند خوردند و مجموعه ى همبسته اي پديد آوردند.  ــهر و روس ــد و ش ش
ــتگي ميان فعاليت هاي كشاورزي و صنايع دستي و پيشه وري با همبستگي شهر و روستا تكميل شد و شهرها و روستاها  همبس
ــترده، به همراه برابري و تعاوني كه ايدئولوژي  ــاختارهاي كهن در درون يك امپراتوري گس را به يكديگر نزديك كرد. تداوم س
اسالمي مدعي آن بود، شهرنشيني را در قرون سوم و چهارم هجري از رونق فراواني برخوردار ساخت و در كنار اين رونق، فرم 
و ساختار شهرها نيز صورت ويژه اي به خود گرفت. (ويژگي هاي تاريخي شهرنشيني در ايران، ص11-10) روند شهرنشيني در 
ــت. ورود اعراب و تفوق تدريجي ايدئولوژي  ــهر ايراني فراز و نشيب هاي چندي از سرگذرانده اس ــان نبوده و ش اين دوران يكس
ــت. تسلط اعراب بر  ــيني را به طوركلي دگرگون نكرد؛ اما تأثيرات زيادي بر آن گذاش ــاختار شهرنش ــالمي بر ايران، اگرچه س اس
ــلط ژرمن ها و سقوط روم غربي)  ــه با آن چه كه در اروپاي قرن پنجم ميالدي (تس ــاير قلمروهاي متصرفي، در مقايس ايران و س
ــود. (the Islamic City, p.32) دين فاتحان دين صلح و آرامش  ــه دور از ويراني و ايجاد دگرگوني كامل ب ــر و ب رخ داد، آرام ت
ــيني ارزش قائل بود و بنيان و ساختار شهرنشيني را مردود نمي دانست. (ماكس وبر و اسالم، ص59؛  ــهر و شهرنش بود، براى ش
اسالم و سرمايه داري، ص49-33) از سوي ديگر، زندگي روزمره ى فاتحين روزبه روز ساختار پيچيده تري مي گرفت و كارگزاران 
ــي آن نمي توانستند به شهر به عنوان عنصري اصلي در نظام سياسي مشرق زمين بي توجه باشند. به ويژه از اين جهت كه  سياس
ــهر را به  ــتر به تجارب اجرايي مردم مغلوب روي آوردند و اين نيز اهميت ش ــتند، هرچه بيش در امور اجرايي تجربه ى قبلي نداش
ــهرهاي ايران به جز در مواردي چند،  عنوان مركز اجرايي دوچندان كرد. در اين زمينه، صرف نظر از دوران اوليه ى فتوحات، ش
ــديد و نافرماني نكردند و اين هم در حفظ اوضاع قبلي مؤثر بود. (تاريخ ايران از دوران باستان تا  ــتادگي ش در مقابل فاتحان ايس
سده ى هيجدهم،ص 57-154) اين در حالي بود كه در هنگام فتوحات عرب، شهرنشيني در ايران از رونق نسبي برخوردار بود. 
ــت جدي مواجه نشود. چنان كه  ــهري در ايران روند قبلي خود را ادامه دهد و با گسس از اين روي، طبيعي مي نمود كه حيات ش
در مبحث قبلي مطرح شد، برخي ساختار شهري دوران اسالمي را تداوم شهرنشيني دوران قبل از اسالم مي دانند و حتي ميان 
شهرهاي نوظهوري كه اغلب در جهت نيازهاي نظامي و سياسي به وجود آمد، و بيشتر ساختار عشيره اي و كالبد مخصوص به 

 (The Islamic City, p. 32-33) .خود داشتند، با شهرهاي به جامانده از قبل فرق مي گذارند

جايگاه شهر در ساختار حيات ايلي مغول
ــبي برخوردار بودند، كه گرفتار تهاجم ويرانگر مغول ها شدند و رويارويي  ــهرهاي ايران در آغاز قرن هفتم هجري از رونق نس ش
ــان مغولي اين رشد و رونق را در محاق فروبرد. مغول ها كه در ظاهر امر شناخت عميقي از پديده ى  ــهري با خانه به دوش مردم ش
شهرنشيني نداشتند، در هنگام تهاجم نقش مخربي در اين زمينه ايفا كردند. از اين جهت، نگاهي به نگرش آن ها به مقوله شهر 
ــن تر شدن چگونگي ساخنار شهرنشيني در عهد ايلخانان كمك كند. ابن  ــنايي آنان با اين مقوله مي تواند در روش و چگونگي آش
خلدون تفاوت عادات و رسوم و شئون زندگي اقوام و ملل را در نتيجه ى اختالف آن ها در شيوه ى معيشت مي داند. از نظر وي، 
ــخ گويي به همين نياز معيشتي است. (ابن خلدون، مقدمه، ج1،  ــكل آن نيز، در جهت پاس نفس پيدايش زندگي جمعي به هر ش
ــان بر وفق امور طبيعي مى داند و توضيح مي دهد  ــين را به طور يكس ــكل گيري زندگي اقوام بيابانگرد و شهرنش ص225) وي ش
ــيني را  ــيوه اي اجتناب ناپذير روي مي آوردند. (همان، ص27-226) همين طور وي شهرنش ــب ضرورت به ش كه هر كدام بر حس
ــبب ضعف روحيه و انحطاط مي شمارد. با اين  ــتي مى داند و اسباب و تجمالت آن را س ــيني موجب سس ــه با باديه نش در مقايس

در هنگام فتوحات عرب، شهرنشيني در ايران 
از رونق نسبي برخوردار بود. از اين روي، طبيعي 
مي نمود كه حيات شهري در ايران روند قبلي خود را 
ادامه دهد و با گسست جدي مواجه نشود
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اوصاف، يكي از ويژگي هاي اصلي زندگي بيابانگردان شيوه ى معاش خاص آن ها و بي توجهي به شهرنشيني است. عبدالرحمن 
بن خلدون در اين ارتباط از باديه نشينان عرب و بي توجهي آن ها به شهر و نمودهاي حيات شهري ياد مي كند، اما آن را عادت 

عام باديه نشينان مي داند. (همان، ص286-87)
بر اساس اطالعات منابع، قبايل مغول تا زمان قدرت گيري چنگيز، برحسب نوع زندگي و خصوصيات اقتصاد داخلي به دو دسته ى 
ــيم مي شدند. (جامع التواريخ، ص20-117؛ نظام اجتماعي مغول، ص58-59)  ــكارچيان بيشه نشين و شبانان استپ تقس كلي، ش
معيشت آن ها از راه شكار و دامپروري بود و به اقتضاي اين شيوه ى معاش، زندگي خانه به دوشي داشتند. بيابانگردان استپ، كه 
نسبت به بيشه نشينان وضعيت بهترى داشتند، به نام دسته ى ساكن ارابه هاي نمدي نيزخوانده شده اند. تحرك و جابه جايي آن ها 
ــيني در ميان آن ها جايگاهي نداشت. پس از قدرت گيري چنگيز و  ــهر و شهرنش بر همين ارابه هاي نمدي صورت مي گرفت و ش
ــيني تداوم يافت. ياساي چنگيزي به طور مشخص مغول ها را از  ــهر و شهرنش تمركز قدرتي كه به وجود آمد، باز بي توجهي به ش
ــت. (لمب، چنگيزخان، ص98-196) حتي پس از دوران فتوحات و شكل گيري امپراتوري  ــهر و شهرنشيني برحذر داشته اس ش
ــهر و شهرنشيني وجود داشته است. در دوران قدرت مغول ها در  ــبت به ش مغول نيز، حداقل در مفهوم نظري، ذهنيت منفي نس
ــيرت جالل الدين منكبرني،  ــت. (س ــالق خاندان حكومتي مغول امري عادي بوده اس ايران و تا حدودي در چين، ييالق و قش
ــاهده مي كنيم و حتي پس از  ــم را مش ــنت هاي ايراني، اين رس ــلماني ايلخانان و پذيرش س ص7) در ايران مدت ها پس از مس
ــقوط ايلخانان، در اختالفات عصر ملوك الطوايفي جهت گيري هايي در اين ارتباط مي بينيم. ملك اشرف حاكم سلسله چوپاني  س
ــتن خالف توره ى چنگيزخان است.»  ــاكن تبريز چنين مي گويد: «مغول را در شهرنشس در مخالفت با برخي از بزرگان نظامي س
ــنت ديرپاي استپ نشينان آسياي مركزي  ــت كه بي توجهي به مقوله ى شهر س ــعدين، ص192) نكته ى جالب اين اس (مطلع س
بوده و به نظر مي رسد كه مغول ها در اين مورد از اسالف خود تقليد كرده اند. سكاها به عنوان قديمي ترين استپ نشيناني كه در 
حد فاصل قرون هفتم تا سوم قبل از ميالد قدرت گسترده اي در مناطق استپ به دست آوردند، چنين نگرشي داشتند و زندگي 
جمعي بر روي ارابه ها، از آن ها به صحرانشينان بعدي به ارث رسيده است. در ميان «تيوكيو»ها نيز بي توجهي به شهر پديده اي 
ــخناني يافت مي شود كه  ــاور «موكي لين» از آخرين بازماندگان تيوكيو س ــت. در ميان نصايح «تون - او- كوك» مش عام اس
دقيقًا همانند سخنان عبدالرحمن بن خلدون در شش قرن بعد از اوست. وي در خطاب به ولي نعمت خود، كه قصد مقيم ساختن 
تركان تيوكيو به يك جانشيني داشت، چنين مي گويد كه تنها مزيت و برتري صحرانشينان اين است كه صحرانورد و سريع السير 
ــرقي در قرن گذشته (قرن  ــود كه آداب و اخالق چيني ها باعث ضعف روحيه و ناتواني تيوكيوهاي ش ــتند. وي متذكر مي ش هس
هفتم ميالدي) گشته و بذل ثروت و تجمل و اخالق چيني ملت ترك را به سوي خود جلب كرده است. وي در قطعه اي چنين 
ــت اقامت كنم.» (امپراتوري صحرانوردان، ص201-200) با اين اوصاف، بي توجهي به شهر  ــرايد كه: «مي خواهم در دش مي س
ــينان آسياي ميانه، از زمان سكاها تا مغول ها، شهرنشيني وجود  ــت. در ميان استپ نش در ميان بيابانگردان پديده اي عام بوده اس
نداشته و در بهترين حالت به همان صورت زندگي بر ارابه ها بوده است. از اين ها گذشته، در ميان استپ نشينان و به ويژه مغول ها، 
جنگ و درگيري و تالش براي بقا كه از شرايط نامساعد اقليمي و محيط نامناسب طبيعي و شيوه ى معاش ابتدايي آن ها ناشي 
مي شد، امري طبيعي بود و اين نيز فرصتي براي توجه يا روي آوردن آن ها به زندگي شهري به وجود نمي آورد. (تاريخ جهانگشا، 

ج1، ص15-14) اكنون سؤال اين است كه مغول ها از دوران چنگيز به بعد نسبت به شهر چه ديدگاهي داشتند. 
ــنت هاي ايلي،  ــاي چنگيزي و س ــت. از يك منظر ياس ــوان از دو منظر نظري و عملي به موضوع نگريس ــه مي ت ــن زمين در اي
شهرنشيني را مردود مي دانست و مغول ها نيز در عمل آن را پاس مي داشتند.. كشتار جمعيت و ويراني شهرها در دوران فتوحات 
ــهرهايي كه «ايلي» آن ها را مي پذيرفتند، از  ــت. اما در همين مرحله نيز، مغول ها مردم ش ــي اس نيز در همين جهت قابل بررس
ــتند و شهرهايشان را تخريب نمي كردند. پس به نظر مي رسد كه ناخوشايندي آن ها نسبت به شهر  ــتار معاف مى داش قتل و كش
ــنن ديرپاي استپ نشيني ناشي مي شد؛ اما  ــت. منع شهرنشيني از طرف چنگيزخان از س ــي مي شده اس از بي فكري محض ناش
مالحظات سياسي و نظامي نيز در آن دخيل بوده است. چنگيزخان بر اساس همان نگرش «تون - او - كوك» كه شهرنشيني 

حتي پس از دوران فتوحات و شكل گيري 
امپراتوري مغول نيز، حداقل در مفهوم 
نظري، ذهنيت منفي نسبت به شهر و 

شهرنشيني وجود داشته است
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ــيني مخالف بود. از منظر عملي، برخورد مغوالن با سنن شهرنشيني و حسن توجه  ــت، با شهرنش را موجب زوال قدرت مي دانس
آن ها در اين زمينه، از همان آغاز عصر قاآن ها، جهت ديگري داشت. تالش هاي اين چنيني از همان آغاز عصر «اوكتاي قاآن» 
ــيد از بناي «قراقورم» در كنار نهر «اورقون» به وسيله ى اوكتاي سخن مي گويد كه در نوع ساخت،  ــده است. خواجه رش آغاز ش
چگونگي تأمين مايحتاج ساكنان و نظام ُپستي آن (يام) دقت زيادي شده بود و عظمت آن را با بغداد قياس كرده است. (جامع 
التواريخ، ص478) «ابن عبري» از اسكان مردمي از ختا، تركستان، فارس و اعراب در قراقورم زمان اوكتاي سخن گفته است. 
ــد و در ساخت آن صنعت گران و معماران ختايي  ــاخته ش (تاريخ مختصر الدول، ص368) بناي رفيع ديگري كه در اين زمان س
نقش داشتند، در نزديكي قراقورم بود و «قرشي» نام داشت. اين بنا كه در حوالي آن عمارات برادران و پسران اوكتاي و امرا و 
سران نظامي قرار داشت، بسيار زيبا بوده و به اشكال حيوانات مختلف كه از منافذ آن ها شراب و «قميز» بيرون مي آمده است، 
مزين شده بود. بناي ديگر زمان اوكتاي در محلي به نام «كرچاغان» در فاصله ى يك منزلي قراقورم به وسيله بازرگانان مسلمان 
ساخته شد و نظر به رونق تجاري قلمرو قاآن مي بايست از رونق زيادي برخوردار شده باشد. بناي ديگر در دو فرسنگي قراقورم 
موسوم به «تزغوباليق» (تزغوشهر) بود و تفريحات و سرگرمي هاي قاآن و استقبال مردم از وي در آن جا انجام مي شده است. در 
ــالق «اونگ قين» كه محل شكار «جرگه» بود نيز، بناي عظيمي در همين زمان ساخته شد. (جامع التواريخ، ص478-79)  قش
قوبيالي نيز در اين خصوص تالش زيادي داشته است. تعمير و احياي «خان باليغ» كه در زمان چنگيز ويران شده بود و ايجاد 
ــوم به «داي دو»، شهري بزرگ با هفده برج كه هر كدام از آن ها يك فرسخ با يكديگر فاصله داشتند و گسترش  ــهري موس ش
ــيد در ادامه مي آورد كه در اين واليات شهرهاي بسيار  ــيمالى» از آن جمله بود. خواجه رش ــهرهايي همچون «چوچو» و «س ش
كرده و هر يك را نامي نهاده اند كه از روي اشتقاق معني خاص دارد و مراتب احكام از القاب آن شهرها معلوم مي شود. (همان، 
ص42-639) شهر «شينگ تو» و «برس ختوه» هم در زمان قوبيالي ساخته شدند. (تسف، ص75) والديميرتسف ادعا دارد كه 

در منابع چيني اشاراتي مبني بر زندگي شهرنشيني در ميان مغول هاي قديمي نيز وجود دارد. (همان، ص76) 
در مناطق ديگر نيز نمودهايي از تالش مغوالن در جهت آباداني شهرها به چشم مي خورد. در مورد ايران مشخص ترين اين گونه 
ــت. جويني با نوعي اغراق، زمان وي را دوره ى  ــان انجام گرفته اس ــط «كوركوز» حاكم انتصابي اوكتاي در خراس تالش ها توس
ثبات و امنيت دانسته و آن را سخت ستوده است. (تاريخ جهانگشا، ج2، ص238) كوركوز شهر «توس» را آباد و مركز حكومت 
ــت  ــرايي اول روز به دو دينار و نيم ركني بفروخته بودند يك هفته ديگر دويس ــات او تا بدان جا بود كه : «...س ــرار داد و اقدام ق
ــت.  ــتان اين زمان نيز تالش هايي صورت گرفته اس ــتان و ارمنس و پنجاه دينار بفروختند.» (همان، ص238) در مازندران، سيس
ــبات ارضي در ايران، ص137) اقدامات عمراني توسط امير ارغون نيز دنبال شد و در عهد ايلخانان صورت  ــاورزي و مناس (كش
مشخص تري به خود گرفت. به اين نكته هم توجه كنيم كه شدت ويراني هاي مناطق شرقي ايران تا حدي جبران ناپذير مي نمود 
ــد، به  ــتوار و قطع تجاوزات ويران كننده منتهي نش ــكل گيري حكومت ايلخاني به صلح اس و از اين نظر كه فتح ايران و حتي ش
ــتر بود. سيادت مغوالن و حاكميت گرايشات سياسي و اقتصادي آن ها، كه در يك دوره مانع از احياي  ــدت موضوع بيش نوعي ش

كامل شهرها و ايجاد شهرهاي جديد مي شد، نيز در اين زمينه تأثيرگذار بود.

- جايگاه شهر در عهد ايلخانى
الف- بررسي تاريخي 

ــت. اولين  ــهر در عهد ايلخانى، مى توان از منظرهاى متفاوتى به موضوع نگريس ــى ماهيت، كاركرد و ميزان اهميت ش در بررس
ــاكن ايران به مقوله ى شهر هم  ــت كه رويكرد مغوالن س ــينى عهد ايلخانى اين اس ــهر و شهرنش نكته ى مطرح در زمينه ى ش
همانند نگاه كلى مغوالن از دو منظر نظرى و عملى قابل بررسى است. از اين روى، بر پايه ى نگرش ايلى و لزوم عمل به ياسا 
ــت. ماهيت نظامى حكومت مغوالن و تأثيرپذيرى آن از ساختار كلى امپراطورى  ــينى پديده اى مطرود بوده اس ــهر و شهرنش ش
ــرافيت ايلى مغول  ــات گريزازمركز اش مغول و ضرورت حفظ قدرت مغوالن به هر صورت ممكن نيز، مؤيد اين امر بود. گرايش

ياساي چنگيزي و سنت هاي 
ايلي، شهرنشيني را مردود 
مي دانست و مغول ها نيز در عمل 
آن را پاس مي داشتند.

ساختار  حيات شهري در عصر ايلخانان 



1
3

8
7

اد 
رد

م

8

ــرافيت، در اين جهت نيز تأثيرات منفى به جاى مى گذاشت. تخريب شهرها در دوره ى هجوم و  ــنتى تر اين اش و عملكردهاى س
به ويژه انحطاط شهرهاى نيمه شرقى و تداوم جنگ و گريز در اين مناطق هم به نوبه ى خود مانعى جدى در اين مسير به شمار 
ــى و سكونت در  ــهرهايى همچون مراغه و تبريز، تحرك سياس ــتگاه ايلخانى هم از همان آغاز با وجود توجه به ش مى رفت. دس
ــهرها داشتند. مراتب فوق  ــتر از ش ــاير بزرگان به مراتب اهميتى بيش ــالق ها را در پيش گرفت و اردوى ايلخان و س ييالق و قش
ــگى خود در تاريخ ايران،  ــت دادن حمايت حكومت به عنوان حامى هميش ــهر عهد ايلخانى با از دس ــان مى داد كه ش چنين نش
ــهر به نوعى رويكرد نظرى مغوالن به شهر و شهرنشينى را  ــتنتاج كلى از مقوله ى ش ــرعت طريق زوال بپيمايد. اما اين اس به س
نشان مى دهد. چرا كه در بُعد عملى از همان آغاز دوره ى فترت، توجه مثبت مغوالن به مقوله ى شهر و تالش در جهت آبادانى 
آن مشاهده مى شود. در همين زمينه بايد در نظر داشت كه چون ساخت سياسى ايران عهد ايلخانى تلفيقى از ساختار امپراتورى 
مغول و سنن اجرايى ايرانى بود و آن چه به امور شهرها و اداره و اجراى 
ــيله ى ديوان ساالران ايرانى انجام  احكام بر آن ها مربوط مى شد، به وس
ــتقيم روياروى رفتار مغوالن نبودند. آنچه  ــهرها به طور مس مى شد؛ ش
ــات مركزطلبانه  تحت عنوان برخورد ايرانيان و مغوالن در قالب گرايش
ــطح حكومتى  ــتر در س ــود، بيش و يا تمايالت گريزازمركز ناميده مى ش
ــت و كمتر با زندگي مردمي در ارتباط بود. از آن مهم تر  موضوعيت داش
تمام ايران مورد تهاجم مغوالن واقع نشد و مناطق مورد هجوم به يك 
اندازه متحمل خسارات نشدند. در برخى مناطق، حيات شهرى همچون 
ــاختار قبلى اداره مى شد و حضور مغوالن در مراكز  گذشته بر پايه ى س
حكومتى بيشتر حالت رسمى داشت. البته به خاطر عواملى كه ريشه در 
ــت، حيات شهرى در مناطق شرقى ايران رو  دوران تهاجم مغول ها داش
ــهرى در تمامى  ــت نياورد؛ اما اين به معناى بى رونقى حيات ش ــابق را به دس به انحطاط نهاد و تا آخر عهد ايلخانى نيز رونق س
مناطق نبود. به عالوه سير حيات شهرنشينى در سراسر اين دوره روند يكسان نداشته است. همانند ساخت سياسى، اقتصادى و 
حقوقى اين عهد كه با گذشت زمان، هرچه بيشتر ماهيت ايرانى به خود گرفته است، شهرنشينى هم هرچه بيشتر ماهيت حقيقى 
ــه با اسالف خود  ــت. به ويژه پس از عهد غازان، كه مغوالن در مقايس ــاختارى همانند قبل يافته اس خود را پيدا كرده و فرم و س
ــتى جداگانه يافتند و در زمينه هاى شهرسازى وشهرنشينى گام هاى بلندى برداشتند. نقشى كه نيروهاى خارج از حاكميت  سرش
در حيات شهرى اين دوره ايفا مى كنند، مطلب مهم ديگرى است كه در مقايسه با گذشته نمود مشخص ترى به خود مى گيرد. 
تأثيرات نهاد تصوف و ارتباط متقابل متصوفه با بازاريان و كاركردهاى اهل فتوت و مناسبات آن با پيشه وران، واقعياتى است كه 
ساختار حيات شهرى اين عهد را تحت تأثير خود قرار داده است. قطعًا حمالت مغول و خسارات ناشى از آن كه يأس و نوميدى 
با خود داشت، نابسامانى و به هم ريختگى ساختار منظم تر قبلى كه زمينه ى ظهور تشكيالت خودجوش را فراهم مي كرد، سقوط 
ــت، تالش هاى علمى بزرگان متصوفه كه عرفان  ــده از شريعت را در دستور كار داش ــى كه نگاه قالبى و تعريف ش خالفت عباس
ــته است. در اين  ــامح كلى مغوالن كه همواركننده ى راه بود، در اين زمينه نقش مهمى داش ــراق را درهم آميخته بود و تس و اش
ــيع تر شد و  ــعيد، زمينه هاى فعاليت اين نيروها وس ــفتگى پس از مرگ ابوس خصوص، به ويژه از اواخر عهد ايلخانى و دوران آش
ردپاهاى آشكارترى از فعاليت اصناف و اهل فتوت مشاهده مى شود. تالش براى تداوم و ايمن ماندن از تبعات آشفتگى هاى پس 
ــت. در تقسيم بندى  ــته اس از تهاجم مغول و تكاپو براى حفظ موجوديت اقتصادى و اجتماعى نيز در اين زمينه نقش مهمى داش
چهارگانه ى «خواجه نصير» از طبقات اجتماعى «اهل معامله» شامل تجار و محترفه و ارباب صنايع و جبات خراج، كه در تأمين 
معيشت مردم نقش اساسى داشتند، اهميت زيادى دارند و اين از نقش مهم شهرنشينان و بازاريان در حيات شهرى حكايت دارد. 
(اخالق ناصري، ص305-304؛ تاريخ شاهي، ص42-39) «ابن اخوه» (م729هـ .ق) هم از موقعيت برجسته ى اجتماعى پيشه وران و 
بهبودى نسبى وضعيت آن ها در قرن هفتم هجرى خبر مي دهد. اين مؤلف كه از لزوم رعايت اصول حسبت از طرف مشاغل و مناصب 
ــخن مى گويد و برقرارى نظم اقتصادى و اجتماعى را مورد نظر دارد، در يك مورد كه نظرات موافق و مخالف در  ــهرى س مختلف ش
زمينه ى پذيرش يا عدم پذيرش «گواهى» (شهادت) احبان برخى مشاغل را توضيح مى دهد، لزوم پذيرش گواهى پارچه بافان، نگهبانان، 
كارگران حمام، حجامت كنندگان و غيره را متذكر مى شود و علت آن را نياز جامعه به ايشان و اهميت شغلشان مي داند. (آئين شهرداري 
در قرن هفتم، 202) اهميت پيشه وران و نعتگران براى مغول و سلوك متساهالنه ى آن ها با اين قشر و همين طور توجه به بازرگانان 

و «ارتاقان» نيز از اهميت شغل و موقعيت اقتصادى و اجتماعى ايشان حكايت دارد. 
شهر در ايران قرن هفتم محل تكاپوى اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى بود و با وجود سلطه ى مغول، تداوم فرهنگ و تمدن ايرانى 
ــت. مولوى شاعر بزرگ اين قرن، با وجود ابراز ناخرسندى از عملكرد تركان و مغوالن و نظم ناپذيرى  ــالمى را در خود داش ـ اس
سلوك آن ها، شهر را محل پرورش عقل و زندگى عقاليى مى داند. (مثنوي، دفتر دوم، 30) «ملح الدين سعدى» در دامن همين 

چون ساخت سياسى ايران عهد 
ايلخانى تلفيقى از ساختار امپراتورى 
مغول و سنن اجرايى ايرانى بود و آن چه 
به امور شهرها و اداره و اجراى احكام 
بر آن ها مربوط مى شد، به وسيله ى 
ديوان ساالران ايرانى انجام مى شد؛ 
شهرها به طور مستقيم روياروى رفتار 
مغوالن نبودند
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شهر تربيت شده بود و بر اساس الگوى زندگى شهرى، بزرگان خاندان جوينى و ايلخان «اباقا» را به عدل و داد و سلوك مثبت 
ــى و اقتصادى اين عهد را به  ــاعر نقادى كه اوضاع اجتماع ــعدي، 21-920) «عبيدزاكانى» ش ــا رعايا فرا مى خواند. (كليات س ب
ــت، محصول همين جامعه ى شهرى بود. خاندان هاى «جوينى»، «رشيدى»، «زنجانى» و ديگران  ــيده اس زبان طنز به نقد كش
در همين شهر مى زيستند و مهر مغوالن را بر پايه ى مرزبندى هاى زندگى شهرى در دستور كار داشتند. شهر عهد ايلخانى اين 
ــرد ايلى و مدنى بود و درنهايت برترى  ــمار، محل تنازع دو رويك ــه ى مهم را در خود دارد كه با وجود تحمل صدمات بى ش نكت
ــينى در همين شهر متحقق شد. حيات شهرى اين زمان، بدون توجه به نوع رفتار و سلوك حاكمان  ــاختار استپ نش مدنيت بر س
ــاس ترين ادوار حيات خود را  ــى فعال بود و يكى از حس ــت، در درون بس راه خود را مى پيمود و اگر گاه ظاهرى اندوهناك داش
سپرى مى كرد. چنان كه آمد، شهرهاى اين زمان به يك اندازه مورد تهاجم مغوالن قرار نگرفت و تسلط مغول بر آن ها يكسان 

ــينان قرار مى داد تا  ــبى در اختيار شهرنش نبود. اين امر هم فرصت مناس
به دور از دغدغه هاى مربوط به حاكميت سياسى راه خود را ادامه دهند. 
ــتان، بوشهر و هرمزگان  ــتان خوزس ــه اس مناطقي كه در محدوده ى س
ــتند، به همراه استان هاي امروزي ايالم، لرستان، چهار  كنوني قرار داش
محال و بختياري، كهكيلويه و بويراحمد، فارس و كرمان مورد حمله ى 
مستقيم مغول قرار نگرفتند و در دوران ايلخاني هم وضعيت خاص خود 
را داشتند. تمامي مناطق اخير، در سراسر عهد ايلخانى با شدت و ضعف 
ــط حكام محلى و البته با حضور نمايندگان و باسقاقان مغولى اداره  توس
ــدند. اين مناطق به همراه آذربايجان، كه مركز سياسى ايلخانان  مى ش
ــي زيادي داشت، نقش بسيار مهمى در  بود و اهميت اقتصادى و سياس
ــتند. بخش مهمى از درآمد تجارى  ــور داش تأمين درآمد اقتصادى كش

مملكت از مناطق اخير به دست مى آمد و تجارت دريايى و بنادر معروف تجارى در اين مناطق متمركز بود. همين طور مناطق 
اخير به راحتى با مناطق تجارى پراهميتى همچون عراق عرب، شام، هند، آسياى ميانه و بنادر آناتولى در ارتباط بود و در كنار 
ــى، نظامى و اقتصادى هم مناطق اخير جزو امن ترين مناطق  تجارت دريايى، در تجارت زمينى نيز فعال بودند. به لحاظ سياس
اين عهد به شمار مى رفتند. در حالى كه آذربايجان و اران و روم به عنوان قطب اقتصاد تجارى و پايگاه سياسىـ  نظامى ايلخانان 
ــرقى، مورد حمله ى اولوس جغتاى و  ــان و ديگر مناطق ش ــت قپچاق و مملوكان بود، خراس مدام مورد تهديد فرمانروايان دش
اوكتاى و عرصه ى فعاليت نكودريان بود و ديگر نواحى ايران دست خوش تمايالت گريزازمركز اشرافيت ايلى مغول اين مناطق 
به لحاظ ويژگي هاى خاص خود، مشكالت كمترى داشتند. نفوذ كمتر مغوالن در اين مناطق و شرايط اقليمى خاص آن در اين 
ــت كه مناطق اخير اصًال مورد حمله ى مغوالن و يا مركز توجه آن ها  ــت. البته اين به معناى آن نيس جهت اهميت زيادى داش
ــه با مناطق شرقى ايران، عراق عجم و آذربايجان و اياالت همجوار صدمات  ــت كه در مقايس قرار نگرفت؛ بلكه به اين معنا اس
ــبانكارگان در ابتداى امر و غارتگرى نكودريان كه در يك دوره فارس و كرمان و  ــدند. حمله ى مغوالن به ش كمترى متحمل ش
ــواحل جنوب را مورد حمله قرار مى دادند، (تاريخ وصاف، ص201، 203، 129، 24-423) ، مشكالتى كه حكام  ــهر و س گاه بوش
محلى اين مناطق با دربار مركزى مغول داشتند، نابساماني امور در اياالتى مثل فارس و كرمان كه به دنبال سقوط سلسله هاى 
ــكالت اين مناطق است؛ منتهى هنوز وضعيت آن ها نسبت به مناطقى كه مغول ها در آن جا  ــى از مش محلى به وجود آمد، بخش
حضور فعال داشتند، بهتر بود. مناطق اخير به لحاظ كشاورزى هم اهميت زيادى داشت. با در نظر داشتن اين نكته كه تخريب 
كشاورزى و كشتار جمعيت بيشتر در نواحى شرقى و مركزى ايران صورت گرفت، اهميت اقتصادى اين مناطق به مراتب بيشتر 
ــن ميان بى تأثير نبود. با  ــى از مناطق فوق و كنار آمدن آن ها با مغوالن هم در اي ــان مى دهد. رام بودن مردم بخش ــود را نش خ
ــهرى بر اساس ساختار ويژه ى خود اداره شود و سنن زندگى  ــيعى از ايران حيات ش اين اوصاف، زمينه براى اين كه در بخش وس
ــى ايلخانان در اين بين مانعى جدى به شمار نمى رفت. به عالوه مناطق  ــد، وجود داشت و حاكميت سياس ــهرى را تداوم بخش ش
اخير مى توانست مأمنى براى متواريان و ناراضيان از سلوك مغوالن در ديگر مناطق باشد. چنان كه آمد، در مناطقى كه مغوالن 
حضور فعال داشتند و به ويژه در آذربايجان، نمايندگان فرهنگ ايرانى از همان آغاز تالشي جدى را در جهت مهار مغوالن آغاز 

كردند كه اين نيز حاكى از تداوم ساختار حيات شهرى در ايران عهد ايلخانى بود. 
ــبت به اين مقوله ناشى مي شد؛ اما ايلخانان از همان  ــهر اگرچه از منظر نظرى از نگرش كلى مغوالن نس نگرش ايلخانان به ش
ــاالران ايرانى  ــتند و اداره ى امور آن را به ديوان س آغاز در امور اجرايى و ادارى، بناى حكومت خود را بر الگوهاى ايرانى گذاش
سپردند. به عالوه، از منظر عملى از همان آغاز عصر قاآن ها، نمودهايى از توجه مغوالن به شهر و شهرسازى مالحظه مى شود. 
از اين روى، هنگامى كه هوالكو به ايران آمد و زمانى كه حكومت ايلخانى شكل گرفت، مغول ها تا حدى اهميت شهر را درك 
ــاس  ــورد ايران صادق نبود. در چين هم قوبيالى از همان آغاز بناى اداره قلمرو خود را براس ــن واقعيت تنها در م ــد. اي مى كردن

شهر عهد ايلخانى اين نكته ى 
مهم را در خود دارد كه با وجود 
تحمل صدمات بى شمار، محل 
تنازع دو رويكرد ايلى و مدنى 

بود و درنهايت برترى مدنيت بر 
ساختار استپ نشينى در همين 

شهر محقق شد

ساختار  حيات شهري در عصر ايلخانان 
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ــد. (جامع التواريخ، 46-642؛ سفرنامه ماركوپولو،  ــت و نظم و ترتيب خاصى در اين جهت قائل ش ــينى گذاش معيارهاى شهرنش
ــران مغول به شهرنشينى هم تنها خاص ايران  ــكالت عملى و تمايالت گريزازمركز و بى توجهى بعضى از س ص15-114) مش
ــاورزي و مناسبات  ــت. (تاريخ فتوحات مغول، ص22-120؛ كش ــت قپچاق نيز نمودهاى خاص خود را داش نبود و در چين و دش
ــوان به طور دقيق از چگونگى پيوند  ــلمانى مغوالن، نمى ت ــي، ص90-89) در مورد ايران عهد ايلخانى و به ويژه عصر نامس ارض
ــالق از طرف  ــخن گفت. ماهيت ايلى حكومت مغوالن و ادامه ى ييالق و قش ــهرى و كاركرد طبقه ى حاكمه س ميان حيات ش
ــينى بيگانه بوده اند؛ اما  ــهر و شهرنش ــتگاه ايلخانى، در نگاه اول اين نكته را به ذهن متبادر مى كند كه اصوالً ايلخانان با ش دس
ــينى به سراغ موضوع رفته اند. اين كه  ــده و اغلب محققين با يك نگاه پيش ــد كه در اين زمينه به نوعى اغراق ش به نظر مى رس
ــالف آن ها بر اذهان مورخين  ــكل گرفت و خاطره ى ويرانى هاى اس حكومت ايلخانان پس از تهاجمات خانه برانداز مغوالن ش
همان عصر نيز سنگينى مى كرده است، در اين خصوص نقش مهمى داشته است. اين در حالى است كه برخى محققين همان 
عصر از حكومت ايلخانان با رضايت كامل سخن گفته و گاه آن را ستوده اند. در اين زمينه، نوشته هاى ابن طباطبا، كه مستقيمًا 
ــه با حكومت هاى قبلى تاريخ ايران ستوده  ــت و ايلخانان را در مقايس ــر نمى برد، از همه واضح تر اس هم در دربار ايلخانان به س
ــعرا، ص160، 171) در اين جا اين نكته مطرح مى شود كه مگر نه اين است كه در  ــت. (تاريخ فخري، ص40-34؛ تذكره الش اس
عهد مسلمانى ايلخانان هم ييالق و قشالق حكومتى ادامه داشت، پس چگونه است كه در اين عهد ايلخانان مسلمانى همچون 
غازان و الجايتو، با وجود ادامه ى سنت ييالق و قشالق، بانيان و احياكنندگان شهرهايند؛ اما در عصر نامسلمانى وجود اين سنت 
ــته، دو ايلخان اخير توجه به شهر و شهرنشينى را تا حدودى از پدرشان  ــينى بوده است؟ از آن گذش ــازى و شهرنش مغاير شهرس
«ارغون» به ارث برده بودند و بخشى از آن چه توسط آن ها انجام شد، تكميل بناهاى ارغون بوده است. اين در حالى است كه 
ــت. بسيارى از بناهاى اين عصر از  ــلمانى آن ها به طور خاص، آثار كمى باقى مانده اس از عصر ايلخانان به طور عام و عصر نامس
ــدند. منابع مكتوب هم در خصوص  ــغال ويران ش ــت خام بودند و به مرور از بين رفتند و گاه بر اثر زمين لرزه و تهاجم و اش خش
ــتند و در نوع خود يكى از بهترين نمونه هاى  ــات اندكى ارائه مى دهند. با اين وجود، آثار و ابنيه باقى مانده كم نيس ــا اطالع آن ه
معمارى قرون وسطى را عرضه مى كنند. شكى نيست كه مسلمانى ايلخانان، كه در اصل به معناى برترى گرايشات ايران شهرى 
بر تمايالت مدنيت گريز ايلى بود، در اين جهت نقش مهمى داشته است. بيشتر آثار و ابنيه ى باقى مانده از اين عصر هم بناهاى 
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دينى هستند. مقبره ى غازان به همراه موقوفات و بناهاى عظيم خيريه ى اطراف آن، كه خود شهرى با امكانات كامل اقتصادى 
ــود. وقتى بنايى به عنوان آرامگاه، آن چنان كه منابع توصيف مى كنند، اين  ــوب مى ش و فرهنگى بود، تنها يك نمونه از آن محس
همه رونق داشت؛ طبيعى بود كه سطح زندگى شهرى به حدى بوده است كه چنين بنا و يا مجموعه هاى عظيمى همچون «ربع 

رشيدى» و يا «مجتمع سلطانيه» را به وجود آورد. 
ــده و بعد از آمدن هوالكو نيز ادامه  ــكل گيرى حكومت ايلخانى آغاز ش ــط دوره ى فترت، قبل از ش ــينى از اواس توجه به شهرنش
ــت كه در مورد ايران، آبادانى  ــتين نمود ويژه ى اين امر اس ــن نيت و اقدامات اوكتاى قاآن در اين جهت نخس ــت. حس يافته اس
ــت. (تاريخ نامه ى هرات، ص106-102). در همين زمان، به دستور  ــال 634هـ .ق نمونه ى بارز آن اس ــهر هرات در س مجدد ش
ــهرهاى خراسان پرداخت كه بازسازى و رونق طوس يك نمونه ى آن بوده  اوكتاى، «كوركوز» حاكم مغولى ايران به عمارت ش
است. (تاريخ جهانگشا، ج2، ص47-246) در همين زمان، ديگر كارگزاران مغولى هم در مناطقى همچون سيستان و مازندران 
ــهرها آغاز كرده اند. در زمان امير ارغون، كه از اختيارات و در عين حال لياقت بيشترى برخوردار  ــازى ش اقداماتى در جهت بازس
ــخنان جوينى، امير ارغون نه تنها مدافع شهرنشينان در مقابل  ــخص ترى به خود گرفت. در س ــكل مش بود، جريان تحوالت ش
زياده طلبى هاى افرادى همچون «شرف الدين خوارزمى» است؛ بلكه در زمان او امور شهرنشينان نظم مشخصى به خود گرفته و 
صورت ماليات و پرداخت هاى آن ها وضعيت مشخص ترى يافته است. امير ارغون در مرو عمارات زيادى به پا كرد و طوس را كه 
در زمان كوركوز تا حدى مورد توجه قرار گرفته بود، به عنوان مقر حكومت قرار داد. هوالكو هم پس از رسيدن به خراسان، در 
عمارت منصوريه ى طوس نزول كرد. از جمله دستورات منكو قاآن به هنگام اعزام هوالكو، آبادانى و عمارت شهرها بوده است: 
«...درجميع احوال بيدار و هوشيار باشى و رعايا را از تكليفات و مؤنات ناموجه آسوده و مرفه دارى و واليات خراب گشته را به 
حال عمارت بازآرى...» (جامع التواريخ، ص687) اولين اقدام هوالكو در اين زمينه دستور به عمارت «خبوشان» بود. جوينى كه 
ــخن مى گويد، اقدام هوالكو را در اين زمينه بسيار مهم شمرده است. هزينه ى تعمير  ــهر س از نقش خود در احياى آبادانى اين ش
قوچان بيش از سه هزار دينار زر بود و انجام آن بر عهده ى «سيف الدين آقا» نامى كه احتماًال همان سيف الدين بيتكچي، اولين 
وزير هوالكو بود، واگذار شد. عالوه بر تعمير كاريزها و ابنيه و مسجد، «كارخانه اى» نيز در اين شهرساخته شد كه توجه مغوالن 
ــان مى دهد. عالوه بر هزينه هاى هوالكو، ساير امرا و اعيان نيز دستور داشتند  ــان نش را به صنعتگرى از همان آغاز حكومت ايش
ــازى شهر و تعمير  ــازند. پس از فتح بغداد هم بالفاصله توجه هوالكو به بازس ــهر خانه بس به مقدار قدرت و مرتبه خود در اين ش
ــد. بر اساس اطالعات منابع ارمنى، هوالكو ساكنان روستاهاى اطراف را براى بازسازى ويرانى ها  ــده معطوف ش مناطق ويران ش
برگزيد و در اين جهت آن ها را از پرداخت ماليات معاف كرد. همچنين امور اجرايى، اقتصادى و انتظامى بغداد به افراد مسلمان 
سپرده شد و در اين جهت دقت زيادى به عمل آمد. جوينى كه در كنار انتصاب وزير و صاحب ديوان و شحنه از گماردن فردى 
ــتور هوالكو را جهت تعمير شهر چنين  ــخن مى گويد، در ادامه، دس به نام «ابن دربوس» در رأس خيل «اوران» (صنعتگران) س
مى آورد كه: «... بفرمود تا بغداد را به عمارت آوردند و كشتگان و چهارپايان مرده را برداشتند و بازارها معمور كردند...» (تاريخ 
ــهر به  ــكونت هوالكو در همدان قبل از فتح بغداد و به ويژه توجه او به مراغه و مركزيت اين ش ــا، ج2، ص92-291) س جهانگش
ــت كه مى توان آن را  ــتور به ايجاد رصدخانه ى مراغه، بخش ديگرى از تالش هاى اوس عنوان پايتخت حكومت ايلخانى و دس
ــت. در «آالتاغ» هم به دستور هوالكو قصرى در شهر «خوى»  ــينى دانس نمونه اى از رويكرد مثبت مغوالن به مقوله ى شهرنش
ــلمانى آن هاست، نيز اين روند ادامه يافته است. اباقا نيز نسبت  ــد. در زمان اباقا، كه اوج قدرت ايلخانان در عهد نامس ــاخته ش س
به امور شهرسازى بى توجه نبود. وي در محل اقامتگاه تابستانى خود، از سال674هـ .ق شروع به ساخت قصرى كرد كه محل 
ــود. اين قصر كه تكميل آن تا عهد «ارغون»  ــيز» و محلى است كه اكنون تخت سليمان ناميده مى ش ــتانى «ش آن جايگاه باس
ــكوه و عظمت تاالر بارعام خسروان  ــاخت آن ش به طول انجاميد، يكى از بهترين نمونه هاى معمارى اين عصر بود و گويا در س
ــهرى، اعزام «شمس الدين محمدجوينى» به روم است  ــت. نمونه ى ديگر توجه ايلخان اباقا به امور ش ــانى مد نظر بوده اس ساس
ــهرهاى منطقه پس از تخريب آن ها به دست «بيبرس» فرمانرواى مملوك. (جامع التواريخ،  ــال 676هـ .ق، جهت تعمير ش در س

بر اساس اطالعات منابع ارمنى، 
هوالكو ساكنان روستاهاى اطراف 
را براى بازسازى ويرانى ها برگزيد 
و در اين جهت آن ها را از پرداخت 
ماليات معاف كرد

ساختار  حيات شهري در عصر ايلخانان 
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ص770) در نامه ى احمد به سالطين مملوك و تالش او در كنارآمدن با مماليك هم، توجه به عمران و آبادانى شهرها به چشم 
مى خورد. در نامه ى وى، عالوه بر توجه به تجارت و اهميت روابط تجارى براى دو دولت، از قصد او مبنى بر رونق بخشيدن به 
شهرها سخن گفته شده و روابط مسالمت آميز با مماليك را در اين جهت مهم دانسته است. (تاريخ مختصرالدول، ص386) در 
زمان ارغون فعاليت هايى كه در زمينه ى شهرسازى و توجه به وضع اقتصادى آن ها انجام گرفت، صورت مشخص ترى داشت. 
تالش هاى «سعدالدوله يهود» امور مالى قلمرو ارغون را به طور نسبى سامان داد و تالش هاى مشخصى در جهت بهره بردارى 
بيشتر از درآمدهاى تجارى صورت گرفت. در همين خصوص، ارغون تالش كرد تا با رونق بخشيدن بيشتر به تجارت عراق و 
ــى از راه هاى تجارى به سمت بغداد، مانع برترى تجارت دريايى مماليك در زمان سيف الدين قالوون مملوك  ــوق دادن بخش س
ــنب) با عنوان «ارغونيه» در سال698هـ .ق در بيرون تبريز  ــقوط بغداد و آغاز ...، ص28-127) بناى اوليه ى شام (ش ــود. (س ش
ــام» داشت، در زمان ارغون گذاشته شد. همين طور ارغون  ــيع آن به زبان محلى نام «شم» يا «ش ــبب علفزارهاى وس كه به س
ــازى، بناى  ــيدن حصار برگرد تبريز بود كه به علت مرگ او ناتمام ماند. اقدام مهم ديگر ارغون در زمينه ى شهرس درصدد كش
ــروياز» كه مغوالن آن را «قنقراوالنگ» مى گفتند، در زمان  ــلطانيه در چمنزارى به نام «ش ــلطانيه» است. بناى س اوليه ى «س
ــاخت آن در زمان الجايتو در راستاى عملى كردن خواسته پدر و تكميل آن بوده است. تكميل  ــته شد و ادامه ى س ارغون گذاش
ــايد دربند معروف ارغونشاه بر ورودى  ــليمان» هم در زمان همين ارغون انجام شده است. ش ــوم به «تخت س قصر مجلل موس
ــد. البته بارتولد آن را منتسب به امير ارغون حاكم مغول خراسان  ــاخته شده باش ــط اين ايلخان س قلعه ى كالت نادرى هم توس
ــط ايلخان را رد كرده است. دليل بارتولد اين است كه در  ــاخت آن توس ــته و قول دسـون مبنى بر س قبل از اعزام هوالكو دانس
ــته مقاومت كند  ــال683هـ .ق اين قلعه ويران بوده و ارغون پس از پناهندگى به آن نتوانس زمان درگيرى احمد و ارغون در س
ــامانى امور مالى، موقعيت شهرنشينان قابل توجه بوده است.  ــده است. در زمان گيخاتو هم با وجود نابس ــرعت تسليم ش و به س
عكس العمل شديد بازاريان و نقش فعال نيروهاى مردمى در برابر دستگاه ايلخانى در ماجراى رواج «چاو» در سال693هـ .ق و 
پيروزى آن ها، نمود مشخصى از رونق حيات شهرى است. به عالوه، در همين زمان، راه هاى تجارى فعال بوده و تجارت دريايى 
و زمينى رونق خاصى داشته است. سفر ماركوپولو از راه دريا در اين زمان و آوردن عروس چينى و تحويل آن به ايلخان و سپس 
خروج وى از راه زمينى كه به ترابوزان مى رسيد، شاهدى بر اين امر است. همين گيخاتو در كنار رود كر شهر بزرگى بنا نهاد و 

آن را «قتلغ باليغ» نام نهاد. (جامع التواريخ، ص834)
ــهرى در عهد ايلخانان مسلمان سير ديگرى دارد. آن چه مى تواند تحت عنوان معمارى، اقتصاد و  ــازى و تعالى حيات ش شهرس
تمدن عهد ايلخانى خطاب شود، به طور مشخص در اين دوره نمودهاى ويژه ى خود را عرضه مى كند. رشيدالدين ضمن اين كه 
از فعاليت هاى عمرانى آباء و اجداد غازان سخن مى گويد و اقدامات اخير را به خاطر عدم دقت در ساخت بناها و مسامحه كارى، 
نافرجام توصيف مى كند، عصر غازان را چه به لحاظ شهرسازى و چه اصالح ساختار زندگى شهرى مهم مى شمرد و به روايتى، 
ــه هاى ايران شهرى بر رويكرد صحرانشينى  ــاب مي آورد. از زمان غازان كه عصر برترى انديش آن را آغاز دوره ى جديدى به حس
بود، همانند هميشه تاريخ ايران شهرى از اهميت زيادى برخوردار شد. نكته ى مهم در خصوص فعاليت هاى عمرانى زمان غازان 
و الجايتو اين است كه انديشه ى ايرانى بار ديگر فرصت ظهور يافت و در قالب پيوند دين و حكومت بهترين نمودهاى معمارى و 
توجه به فضاى كالبدى شهر را از خود بروز داد. در اين زمان، نه تنها شهر به لحاظ كاركردهاى سياسى و جغرافيايى جاى «اردو» 
ــود و در ادامه ى روند هميشگى خود جانى دوباره مى  ــاختار آن نيز اصالح مى ش را پر مى كند؛ بلكه در قالب اصالحات غازان س
ــاختار زندگى شهرى را در خود نشان مى دهد  ــازى، كه چگونگى س گيرد. عمده ى فعاليت هاى اين دو ايلخان در زمينه ى شهرس
در گسترش، تعمير و يا ساخت دو شهر عمده ى «تبريز و سلطانيه» تجلي يافته است. در مباحث بعدي، موقعيت ويژه ى اين دو 

شهر و ديگر شهرهاى مهم عهد ايلخانى جداگانه بررسى مى شود. 

ب- بررسي ساختاري
1- مراكز تأثيرگذار در ساختار حيات شهري

ــاختار زندگى شهرى بود. ساخت سياسى حكومت ايلخانان و  ــلوك مغوالن حاكى از بى توجهى به شهر و س ــاى چنگيز و س ياس
ــاخت سياسى اين عهد با رويكرد  ــاختار حيات ايلى نيز مؤيد همين واقعيت بود. اما اين تمامى قضيه نبود و س اثرپذيرى آن از س
خاص ايرانيان همراه بود. تساهل مغوالن و فكر و فرهنگ ابتدايى آن ها در مقايسه با ايرانيان و لزوم رعايت مالحظات اقتصادى 

آن چه مى تواند تحت عنوان معمارى، اقتصاد و تمدن عهد 
ايلخانى خطاب شود، به طور مشخص در اين دوره نمودهاى 

ويژه ى خود را عرضه مى كند
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و سياسى هم در اين بين نقش مؤثرى ايفا كرد و از همان ابتدا، سران حكومت ايلخانى را به كنار آمدن با مبانى زيست شهرى 
مجبور كرد. از اين روى، در بدترين حالت شهر عهد ايلخانى روند قبلى خود را از سرگرفته و تنها در برخى ادوار فشار اقتصادى 
را تحمل كرده است. شكى نيست كه تحت تأثير ماهيت نظامى حكومت ايلخانان و ييالق و قشالق سران حكومتى، «اردوى» 
ــى و اقتصادى در  ــاير بزرگان حكومتى موقعيت پايتخت را تحت تأثير قرار مى داد و تصميم گيرى هاى كالن سياس ايلخان و س
اردو اتخاذ مى شد؛ اما در همين زمينه بايد در نظر داشته باشيم كه با وجود اهميت اردو در سراسر عهد ايلخانى، هيچ از اهميت 
ــهرهايى همچون تبريز، سلطانيه، شيراز، كرمان، اصفهان و غيره كاسته نشد و به بزرگ ترين و پررونق ترين شهرهاى دنياى  ش
آن روز تبديل شدند. در اين زمان، جايگزيني «اردو» به جاى «كهن دژ» خاص پايتخت بود و ساير شهرها همان سيماى قبلى و 
ساختار خاص خود را داشتند. از اين گذشته، همين اردو كه در حكم شهرى سّيار بوده است، كامًال هم منفى عمل نمى كرده و در 
رشد اقتصادى مناطق سر راه (ييالق و قشالق) و فعال شدن «اردو و بازارها» نقش مهمى داشته است. صرف نظر از ويرانى عهد 
ــى از ايران، هيچ دليل مشخصى وجود ندارد كه نتيجه بگيريم سيماى شهرهاى اين  ــهرى در بخش تهاجم و انحطاط زندگى ش
دوره دگرگون شده است. به غير از پايتخت، در ساير شهرها اثرگذارى مراكز سه گانه ى «كهن دژ»، «شهرستان» و «بازار» روند 
قبلى خود را داشته و مردم شهرها در محالت جداگانه و بر پايه ى قواعد و سنن قبلي مى زيسته اند. خواجه رشيد در جريان تصرف 
ــپاهيان هوالكو، از تسخير بخش «شهرستان» شهر سخن مى گويد. (همان، ص691) اين امر حاكى از آن  ــت س «تون» به دس
ــت. بازار هم در تمامى شهرها فعال بود و بى وجود آن شهر مفهومى  ــيمات سه گانه ى فوق هنوز معمول بوده اس ــت كه تقس اس
نداشت. اداره ى امور عملى جامعه بر پايه ى سنن اجرايى ايرانى و قرار داشتن بخش گسترده اى از كشور در دست حكومت هاى 
محلى و نقش خاص طبقه ى حاكمه در تمامى شهرها، از وجود كهن دژ با هر عنوانى ديگر حكايت دارد. با اين اوصاف، در اين 
دوره هم مراكزى همچون «ارگ»، مساجد، بازار و محالت در ايجاد فضا و چگونگى سيماى شهرها نقش مؤثرى داشتند و در 
ــراها، آسياب ها، دروازه ها و ضراب خانه ها  ــهرى همانند: مدارس، خانقاه ها، حمام هاى عمومى، كاروان س كنار آنها، ديگر مراكز ش
ــهرى ايران از منظر نگاه حكومتي نيز  ــلمانى ايلخانان، حيات ش ــكيل مى داده اند. پس از مس ــهر را تش و غيره فضاى كالبدى ش
شكل و محتواى قبلى خود را به دست آورد و مراكز فوق الذكر اهميت بيشترى كسب كردند. در همان عهد نامسلمانى آنها هم، 
نمودهاى اين امر مشاهده مى شود. منابع محلى از وجود و ساخت مساجد، بازارها، مدارس، كاروان سرا، ابنيه خيريه و فعاليت هاى 
سياسى، اجتماعى در دوران آن ها سخن مى گويند. از بهترين نمونه هاى چنين جهت گيرى ها مى توان از عكس العمل مردم تبريز 
ــلمانى ايلخانان، اهميت  ــهر نام برد. (همان، ص836) در دوره ى مس ــجد جامع ش در برابر «پول كاغذى» و تجمع آن ها در مس
ــد. اقدامات غازان و الجايتو در شهرهاى تبريز و سلطانيه و اهميت ارگ سلطانيه از اهميت يافتن  ــتر ش اين مراكز به مراتب بيش
هر چه بيشتر پايتخت و حاكم نشين بودن آن حكايت مى كند و بازارهاى زيباى دو شهر، اهميت كاركردهاى اقتصادى آن ها را 
نشان مي دهد. مساجد بزرگى كه تاج الدين عليشاه در تبريز و سلطانيه ساخت و سبك معمارى خاصى كه در اين دوره به وجود 
ــت. اطالعاتى كه خواجه رشيد در مورد بناهاى غازانيه و به ويژه بناى ربع رشيدى  ــهرى اس آمد، حاكى از همين رونق فضاى ش
و تقسيم آن به محالتي كه ساكنين آن بر اساس تخصص و نوع فعاليتشان در آن جا ساكن بودند، نشان دهنده ى اين است كه 
ــتى، صنعتى، دينى و قومى در چگونگى توزيع جمعيت شهرى نقش مؤثرى داشته و محالت  ــغلى و معيش ــائل ش هنوز هم مس
يكى از فضاهاى اثرگذار در سيماى شهرها بوده اند. (وقف نامه ى ربع رشيدي، ص99-190؛ مكاتبات رشيدي، ص21-318) در 
شرح اقدامات غازان و الجايتو از ساخت مدارس، كاروان سراها، حمام ها، بازارها، مساجد، دارالسياره ها، كتاب خانه ها، آتش خانه ها 
ــهرى ايفا مى كرده اند. دامنه ى اين اقدامات تنها به پايتخت  ــنويم كه هر كدام كاركردهاى ويژه اى در جامعه ى ش و غيره مى ش
ــتاها را شامل مى شد. (جامع التواريخ، ص1086) اهميت بناهاى شهرى و كاركرد  ــر مملكت و حتى روس محدود نبود و گاه سراس
ساختارى آن ها به حدى بود كه در اواخر عهد ايلخانى شاهد ساخت چنين بناهايى از طرف سران حكومتى در شهرهاى مكه و 

مدينه جهت بهره بردارى سياسى در سطح منطقه و كسب مشروعيت و رقابت دينى و سياسى با مملوكان هستيم. 

2- ساختار ادارى و اجرايى شهر
شهر عهد ايلخانى هم به مانند عملكرد هميشگى شهر در تاريخ ايران، كاركرد سياسى ـ ادارى پررنگ ترى داشت و كاركردهاى 
اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى در پرتو آن انجام مي گرفت. البته فراگيرى كاركردهاى سياسى و تصلب دستگاه حاكم به معنى 
ــكيالت جمعى و تشكالت اقتصادى و اجتماعى نبود. تشكل هاى اقتصادى و اجتماعى در حيات شهرى ايران حضور  مطلق تش

اداره ى امور عملى جامعه بر پايه ى سنن اجرايى ايرانى و قرار داشتن بخش 
گسترده اى از كشور در دست حكومت هاى محلى و نقش خاص طبقه ى 
حاكمه در تمامى شهرها، از وجود كهن دژ با هر عنوانى ديگر حكايت دارد

ساختار  حيات شهري در عصر ايلخانان 
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داشتند، منتهى بيشتر تحت كنترل دستگاه حكومتى بودند و استقالل عمل زيادى نداشتند. حكومت مغوالن، به ويژه در دوره ى 
ــنن ايرانى و تن دادن به ساختارهاى ادارى، در اداره ى امور تجربه ى جديدى بود و لذا  ــلمانى ايلخانان، با وجود پذيرفتن س نامس
ــالمي  ــود. براى اولين بار بود كه در ايران عهد اس ــاختار ادارى و اجرايى اين عهد دگرگونى هايى حاصل ش طبيعى بود كه در س
حكومتي به وجود مى آمد كه نسبت به دين رعايا و قوانين و قواعد زندگى جمعى آن ها (كه تمامى صورت دينى داشت) بي تفاوت 
بود. قوم حاكم رفتار خود را بر اساس سنن ايلى و ياساى چنگيزى تنظيم مى كرد و صرف نظر از بي توجهي به شريعت به لحاظ 
ــا قبل از اين زمان، حاكم در  ــاى زندگى مدنى عمل مي كرد. اين در حالي بود كه ت ــى نيز به دور از معياره ــى و اجتماع فرهنگ
معناى نظرى هم كه بود، رهبر دينى محسوب مى شد و قدرت او ماهيت دينى و دنيوى داشت. ساختار ادارى و اجرايى مملكت 
ــبت، دفاع، برقرارى امنيت و  ــأت مى گرفت. تكاليف مهمى همچون قضا، حس و قوانين حاكم بر آن هم از همين اصل كلى نش
عدالت و به طور كلى قوانين زندگى كه تمامى از شريعت ناشى مى شد و ساختار زندگى جمعى بر اساس آن ها تنظيم مى گرديد، 
در اين زمان سرنوشت مشخصى نداشت و حداقل در يك مفهوم نظرى هم كه بود، به اين امور توجهي نمي شد. در اين ميان، 
ــينى، به عالوه ضرورت واگذارى امور اجرايى  ــاهل مغوالن در امور عقيدتى و بيگانگى آن ها از روش هاى زندگى يك جانش تس
ــت و در امور عملى جامعه  ــائل فوق را در محدوده ى امور نظرى نگه داش به ايرانيان، واقعيتى بود كه از همان آغاز اهميت مس
ــكالتى وجود داشت، از حيث مسائل اقتصادى و آن هم نه  ــكالت چندانى به وجود نياورد. اگر هم در امور عملى جامعه مش مش
ــايد تنها  ــاختار اقتصادى جامعه؛ بلكه در قالب زياده خواهى و تحميالت مالى بود. در اين زمينه، ش به صورت دگرگون كردن س
ــلمان بود كه در اين جهت هم شمشير مغوالن و  ــاختارى پرداخت ماليات (آن هم ماليات هاى متعدد) به حكام نامس ــكل س مش
ــكلى را در امور اجرايى جامعه سد مى كرد. البته به نظر مى رسد كه در اين  ــتياليى آن ها راه بروز هرگونه مش ماهيت حكومت اس
عهد، كنشگران عرصه ى حيات شهرى چندان هم منفعل نبوده اند و در راستاى دفاع از حريم خود، فعاليت هايى داشته اند. حضور 
ــى و اجتماعى و فعاليت بيشتر تصوف و جرگه هاى اخوت و فتوت در اين زمان حاكى  ــه وران در امور سياس فعال تر اصناف و پيش

از آن است كه جامعه ى عصر ايلخانى تاحدودى فعال بوده و رويكردهاى پوياترى در پيش گرفته است. 
ــى، امور اجتماعى و اقتصادى و  ــهرهاى عهد ايلخانى را مى توان در چهارچوب امور ادارى ـ سياس ــاختار اجرايى ش چگونگى س
ــه در پايتخت و اردو به صورت  ــى و كاركرد طبقه ى حاكم ــى كرد. در اين زمان، مركزيت سياس ــور انتظامى و حقوقى بررس ام
توأمان انجام مى گرفت و اياالت و شهرهاى واليات ديگر هم بسته به اين كه به وسيله ى حكومت هاى محلى اداره مى شدندو 
ــته اند. در مناطقى كه حكومت هاى محلى سابق ايلِى  ــتقيمًا به وسيله ى منصوبين حكومت ايلخانى، وضعيت متفاوتى داش يا مس
ــحنگان و باسقاقان مغولى به عنوان نمايندگان حكومت مركزى در كنار حكام حضور داشتند.  مغول را پذيرفته بودند، معموًال ش
ــوب مى شدند. (تاريخ وصاف، ص289) به غير از اين،  اينان به خصوص مدافع منافع اقتصادى حكومت ايلخانى در اياالت محس
ــهرهاى مختلف اياالت را تعيين مى كردند. در اين مناطق،  ــتند و حكام ش حكام محلى در امور ايالت خود اختيارات زيادى داش
حكام شهرى همانند قبل داراى اختيارات وسيع و تنها در برابر حاكم ايالتى پاسخ گو بودند. در مناطقى كه اداره ى آن ها مستقيمًا 
زير نظر حكومت ايلخانى قرار داشت، وضعيت متفاوت بود. در اين مناطق گاهى براى يك شهر والى يا حاكم تعيين مى كردند 
ــقاقان مى گماردند. پس از فتح بغداد، «ابن عمران» به عنوان حاكم و «على بهادر» به  ــحنگان و باس و گاهى در كنار حكام، ش
ــال657هـ .ق در كنار «ملك مظفر» حاكم  ــدند. (همان، ص41) پس از فتح «ماردين» در س ــحنه ى بغداد منصوب ش عنوان ش
آن جا باسقاقانى نيز منصوب كردند. ( همان، ص49) بهاءالدين محمد جوينى در زمان اباقا حكومت اصفهان و تومانات عراق و 
يزد را به دست آورد. (همان، ص61) در همين زمان با وجود حكومت بهاءالدين محمد بر عراق عجم و بخشى از يزد را «ملك 
ــد «شحنه»  ــت. (جامع التواريخ، ص744) به نظر مى رس اختيارالدين» حكومت قزوين كه جزئى از عراق عجم بود در اختيار داش
ــئوليت مالى و حاكم مأموريت ادارى و اجرايى، به همراه نظارت بر تمامى امور را بر  ــهرها، باسقاقان مس ــكرى ش فرمانده ى لش
عهده داشته است. در سفرنامه ى پالن كارپن هم مأمور جمع آورى ماليات ها با عنوان «باسقاق» معرفي شده است. (سفرنامه ى 
ــهرها را هم بر عهده داشتند. نمايندگان ايلخان در شهرها، كه به عنوان حاكم يا والى  ــحنگان گاه حكومت ش كارپن، ص22) ش

حضور فعال تر اصناف و پيشه وران در امور سياسى و 
اجتماعى و فعاليت بيشتر تصوف و جرگه هاى اخوت و 

فتوت در اين زمان حاكى از آن است كه جامعه ى عصر 
ايلخانى تاحدودى فعال بوده و رويكردهاى پوياترى در 

پيش گرفته است
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ــخن رفته است. ( تاريخ مغول در ايران،  ــتند. به عالوه از وجود وزير در كنار آن ها نيز س معروف بودند، براى خود نايبانى نيز داش
ــكار نيست. به  ــهرهاى عهد ايلخانى به طور دقيق آش ــحنگان در ش ص39-236؛ تاريخ آل مظفر، ج2، ص61-60) موقعيت ش
ــاس مطالب جوينى، قبل از دوران مغوالن هم  ــحنگان امور نظامى و انتظامى را توأمان انجام مى داده اند. بر اس ــد ش نظر مى رس
ــحنه اى از طرف قراختائيان در قلمرو «اويغورها» ياد مى كند كه حافظ منافع  ــته اند. جوينى از انتصاب ش ــحنگان وجود داش ش
ــيد كه از وجود شحنگان در شهرهاى تبريز، شيراز، اصفهان و بغداد  ــت. (تاريخ جهانگشا، ج1، ص22) خواجه رش آن ها بوده اس
سخن مي گويد، حوزه ى اختيار و كاركرد آن ها را مشخص نمى كند. ( جامع التواريخ، ص784، 795، 798، 813) به نظر مى رسد 
ــلمانى ايلخانان توسط شحنگان انجام مى گرفته است؛ چراكه گاه از وجود مقامى با  ــبان» در دوران قبل از مس كه نقش «محتس
عنوان «شحنه ى بازار» مى شنويم كه مسئوليت برقرارى نظم و انتظام بازار را بر عهده داشته است. (تاريخ نامه هرات، ص595) 
خواجه رشيد در جريان شرح اصالحات غازان يكى دو مورد از وجود منصب محتسب و نظارت او بر امور مالى و اكيال و اوزان 
ياد مى كند؛ اما به طور صريح از وجود آن در عهد ايلخانان مسلمان ياد نمى كند. (همان، ص1059) اما نخجوانى صريحًا از وجود 
مقام محتسبان و وظايف و كاركردهاى آنان در ابتداى عهد جاليريان سخن مى گويد كه حقوق و مستمرى شان نيز بر عهده ى 
بازاريان بوده است. (دستورالكاتب، جزء دوم، ص26-225) اين كه نخجوانى به طور دقيق از وظايف و ماهيت عمل اين منصب 
سخن مى گويد، مى تواند حاكى از سابقه ى قبلى اين شغل در زمان مسلمانى ايلخانان و فعاليت آن در اين دوره باشد. نخجوانى 
همين طور از «اميرعسس» كه محافظت از بازار را در هنگام شب بر عهده داشت، ياد مى كند و ميان او با مقام محتسب فرق 
مى گذارد. (همان، ص58-157) اگر در عهد ايلخانى هم اين چنين بوده است، به يقين عسس زير نظر شحنگان نظم و امنيت 
را بر قرار مي كرده و آن چنان كه در مورد محتسبان سراغ داريم، وظيفه ى اخالقي و ديني نداشته است. البته نخجوانى در جاى 
ــيار گسترده تر آورده و عالوه بر برقرارى نظم و امنيت، رسيدگى به امور حقوقى و رعايت ياسا  ــحنه را بس ديگر حوزه ى عمل ش
ــحنه در امور اخير مربوط به  و نظارت بر دادگاه هاى يرغو را نيز از وظايف وى مي داند. (همان، ص36-35) احتماًال اختيارات ش
ــيدگى به امور حقوقى مغوالن بر اساس دادگاه هاى عرفي و زير نظر امير يرغو بوده  ــلمانى ايلخانان و لزوم رس دوران پس از مس
ــته است. در زمان الجايتو و پس از  ــحنه و داروغه به صورت مترادف به كار رفته و مفهوم حكومتى داش ــت. گاهى عناوين ش اس
سقوط اتابكان در يزد، مى بينيم كه شحنه اى بنام «بلغدر» به داروغگى شهر گماشته مى شود و حكومت آن جا را اداره مى كند. 
ــحنه» مى گفته اند، وجود دارد. در جريان  ــهرها را «ش ــاراتى مبنى بر اين كه در زمان غازان نيز حاكم ش (تاريخ يزد، ص47) اش
ــت كه بايد اموال مربوطه را در هر واليتى به «شحنه» آن جا  ــيد از قول غازان نوشته اس ــپاهيان، خواجه رش اصالح مواجبى س
ــظ داروغه هم در دوره ى مغول كاربرد زيادى  ــگام نياز به حوالت به آن ها بپردازد. (جامع التواريخ، ص1068) لف ــپرند تا به هن س
ــته است. به اعتقاد لمبتون، داروغه در ابتداى امر، وظيفه ى آمارگيرى از ساكنين، نظارت بر قشون محلى، نظارت بر وسائل  داش
ارتباطى و پست، جمع آورى ماليات و ارسال آن به دربار را بر عهده داشته و در مورد ايران اولين بار در دوره ى ايلخانى به وجود 
آمده است. در اين زمان، به تدريج داروغه به جاى شحنه نشسته و مسئوليت انتظامى و امنيتى را بر عهده گرفته است. با گذشت 
زمان، اين اصطالح كاربرد عام و اختيارات گسترده ترى به دست آورده و معادل حاكم شده است. (تركستان نامه، ص837؛ سيري 
در تاريخ ايران...، ص153) در عهد ايلخانى، چنان كه در مورد فارس وجود داشت، حكومت را به مقاطعه مى دادند و مقاطعه داران 
ــطوح پائين تر از حكام (با هر عنوانى) مناصبى همچون  ــادى نيز برخوردار بودند. (تاريخ وصاف، ص331،340) در س ــوذ زي از نف
رئيس و كالنتر و كدخدا وجود داشت و در برخى ادوار نفوذ به سزايى داشتند. سمرقندى در شرح وقايع زمان ملك غياث الدين 
كرت از شاه بلوچ نامى به عنوان كالنتر بلوچ ها ياد كرده كه به فرمانرواى كرت خراج مى پرداخته است. (مطلع سعدين، ص48) 
«اسفزارى» هم در شرح وقايع سال695 از «كالنتر و كدخدا» قصبه ى كوسويه كه در جهت مقابله با سپاهيان اولوس جغتاى با 
اعيان و بزرگان محلى تشريك مساعى داشته اند، ياد مى كند. (روضات الجنات، ص22-121) خواجه رشيد هم از وجود جماعت 
ــيدي، ص226) نخجوانى در  ــاد مى كند. (وقف نامه ى ربع رش ــكونت آن ها در محله «صالحيه» ي ــيدى و س كدخدايان ربع رش
ــتگان بزرگان مغولى نسبت به «خواجگان شهرى» و «كدخدايان» و حرمت و حيثيت  ــرح وقايع عهد غازان از بدرفتارى وابس ش

نخجوانى صريحاً از وجود مقام محتسبان و وظايف 
و كاركردهاى آنان در ابتداى عهد جاليريان سخن 
مى گويد كه حقوق و مستمرى شان نيز بر عهده ى 
بازاريان بوده است

ساختار  حيات شهري در عصر ايلخانان 
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ــن طور از وجود كدخدايان  ــتورالكاتب، جزء اول، ص206-204، جزء دوم، ص158) همي ــخن مى گويد. (دس اجتماعى آن ها س
محالت «سلماس» ياد مى كند و آن ها را در شمار بزرگان شهرى مى آورد. (همان، ص283) عملكرد مشخص تر رؤسا و بزرگان 
محلى و كدخدايان و كلويان اصفهان و به ويژه شيراز، در منابع عهد ايلخانى انعكاس مشخص تري دارد و در ماجراهاى سياسى 
اواخر اين عهد ردپاى ايشان به وضوح قابل مشاهده است. (مجمع االنساب، ص317؛ سفرنامه ى ابن بطوطه، ج2، ص48-247؛ 
مطلع السعدين، ص84-179) در مثنوى موش و گربه ى عبيد زاكانى هم عناوين رئيس و كدخدا به كار رفته است. (كليات عبيد 
ــهرى تأثيرگذار  ــهرهاى عهد ايلخانى هم بزرگان محلى در روند زندگى ش زاكاني، ص171) با اين اوصاف، مى توان گفت در ش
ــته از مجراى  ــهرها در اين زمان هم همانند گذش ــته اند. امور اجرايى ش ــى و اجتماعى زيادى داش بوده اند و  كاركردهاى سياس
ــتوفيان، بيتكچيان و غيره كه زير نظر حكام يا وابستگان به  ــيله ى مقامات ديوانى همانند مشرفان، مس ــاالرى و به وس ديوان س
آن ها انجام وظيفه مى كردند، اداره مى شده است. با اين اوصاف، در اين زمان ميان امور سياسى ـ اجرايى و امور انتظامى شهرها 
نزديكى بيشترى وجود داشته و در مناطقى تحت نفوذ مستقيم مغوالن امور انتظامى و اجرايى توأمان و گاه به وسيله ى مقامات 
واحدى انجام مى شده است. جايگاه و نقش نهاد «حسبت» هم حداقل تا عهد مسلمانى ايلخانان در يك وضعيت نامشخص در 

چهارچوب امور فوق مفهوم پيدا مى كرده است.
وضعيت حقوقى شهرهاى ايران در عهد نامسلمانى ايلخانان، به طور مشخص آشكار نيست. قدرت برتر مغوالن و تعصب آن ها در 
رعايت ياساى چنگيزى به طور قطع محدوديت هايى ايجاد مى كرد. منتهى تساهل عقيدتى مغوالن فرصت كمترى براى ظهور 
ــت زمان، سران مغول جذب فرهنگ و سنن ايرانى مى شدند و  ــت. به ويژه اين كه با گذش محدوديت هاى اخير به جاى مى گذاش
تعصب مغوالن بر اصول ياسا چندان محدودكننده نبوده است. در منابع محلى اين عهد، از وجود مقام قضا در شهرهاى اياالت 
سخن رفته و در يك دوره در زمان گيخاتو «قاضى القضاتى» مملكت به « قطب جهان» برادر وزير «صدر جهان» واگذار شده 
است. ( نسائم االسحار، ص22، 24، 36؛ مجمل فصيحي، ص344، 740، 776) از اين روى، در عصر نامسلمانى قضاوت و اجراى 
امور حقوقى بر اساس ساختارهاى قبلى و مبانى عرف و شرع انجام مى گرفته و چنان كه خواهيم گفت ياسا و امور حقوقى آن 
ــت. در عصر مسلمانى ايلخانان، به طور طبيعى حاكميت شريعت و رعايت قضاى اسالمى اهميت زيادى  خاص مغوالن بوده اس

يافت و قضات بار ديگر موقعيت برجسته خود را بازيافتند.
امور اجتماعى شهر در اين زمان، با وجود دگرگونى هاى عميق سياسى، روند قبلى خود را طى مي كرد و در برخى زمينه ها فعال تر 
شد و نمود بيشتري از خود نشان داد. نظر به نوعى استقالل عمل و صورت طبيعى تر مناسبات اجتماعى، كه بى توجه به قدرت 
ــجام عمل نيروهاى خودجوش اجتماعى بيشتر شد و در  ــتگى و انس حاكم، طريق خاص خويش را مى پيمود، در اين زمان پيوس
اواخر عهد ايلخانى نمودهاى مشخص ترى يافت. روابط متقابل اصناف، متصوفه و تأثيرپذيرى اصناف و سازمان هاى پيشه ورى 
از سلسله مراتب متصوفه و تشكيالت خانقاه ها و به ويژه آن چه كه با عنوان مجامع «فتوت» و «اخى» معروف شده است، بهترين 
نمودهاى امور اجتماعى اين دوره را رقم زده و در چگونگى ساختار شهرى نقش مهمى ايفا كرده است. سابقه ى ديرپاى متصوفه 
ــده بود اهل خانقاه مورد توجه عموم  ــان به تعلقات دنيوى، موجب ش در ايران و رويكرد مردمى تر آن ها، به همراه بى توجهى ايش
قرار گيرند و به يكى از مهم ترين نيروهاى اثرگذار اجتماعى تبديل شوند. (دين و دولت در ايران...، ج2، ص73-650) چهره ى 
ــبت به اين فرقه نيز، در تثبيت موقع صوفيان مؤثر بود. از اين روى،  ــدن بدبينى بزرگان دينى نس مذهبى گرفتن تصوف و كم ش
ــترى بر  ــوند و نقش بيش ــى فعال تر مى ش از قرن پنجم هجرى به بعد، متصوفه در عرصه هاى مختلف حيات اجتماعى و سياس
ــت، صوفيه را هرچه بيشتر مورد توجه  ــدت عمل آن ها، كه يأس و نااميدى را به دنبال داش عهده مى گيرند. تهاجم مغوالن و ش
ــى هم در اين بين  ــقوط خالفت عباس عموم قرار داد و خانقاه ها به عنوان پناهگاه آوارگان و بيچارگان نقش مهمى ايفا كرد. س
بى اثر نبود و اين صوفيان بودند كه خالء به وجودآمده از نبود مركزيت سياسى ـ دينى جهان اسالم را پر كردند و با تشكيالت و 
سلسله مراتب خاص خود، پاسخ گوى حوائج مردمى بودند. ارتباط تنگاتنگ متصوفه اين عهد با بازاريان و مردم عادى از سلوك 
ــت. «مناقب العارفين» جاى جاى از ارتباط نزديك موالنا با  ــكار اس بزرگان اين عهد به ويژه «جالل الدين مولوى» به خوبى آش

نظر به نوعى استقالل عمل و صورت 
طبيعى تر مناسبات اجتماعى در اين زمان 

پيوستگى و انسجام عمل نيروهاى خودجوش 
اجتماعى بيشتر شد و در اواخر عهد ايلخانى 

نمودهاى مشخص ترى يافت
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ــار را نشان مى دهد. (مناقب العارفين، ج1،  ــهرى سخن مى گويد و عشق و عالقه مولوى به اين اقش ــه وران ش عوام مردم و پيش
ــان مى دهد. در اشعار مولوى،  ــعار مثنوى هم اين واقعيت را به وضوح نش ص74، 85، 86، 91، 150، 151، 368، 372، 504) اش
مشاغلى هم چون خاركشى، آهنگرى، درودگرى، بازرگانى، پاالن دوزى و.. .به كرات مورد ستايش قرار گرفته است. (مثنوي، دفتر 
ــوند و با ايشان ارتباط  ــد كه حكام و صاحبان قدرت نيز از آن ها غافل نش ــوم، ص31) موقعيت ويژه ى متصوفه موجب مى ش س
ــيخ  ــتگان به آن ها با صوفيان بزرگى همچون موالنا جالل الدين، ش ــتگاه ايلخانى و وابس نزديك برقرار كنند. روابط نزديك دس
زاهد گيالنى، عالءالدوله سمنانى و در رأس آن ها، شيخ صفى الدين اردبيلى نمونه هاى مشخص اين واقعيت است. با اين وجود، 
كاركرد مهم تر متصوفه نقش اجتماعى تر آن ها و مناسباتشان با پيشه وران و اهل بازار بوده است. جايگاه پيشه وران و بازاريان و 
تأثيرپذيرى آن ها از متصوفه و چگونگى شكل گيرى آئين فتوت در فرصت هاى بعد بررسى مى شود. در اين جا فقط به اين نكته 
اشاره مى شود كه فتوت، به عنوان آئين جوانمردى و نيك مردى، در تمامى ادوار تاريخ ايران نمودهاي خود را در رفتار عياران و 
بازاريان و صوفيه و غيره داشته است؛ اما از دوره ى ايلخاني نظم مشخص تري يافته و تحت تأثير تشكيالت خانقاه ها و عملكرد 
متصوفه تشكيالت منظمى پيدا كرده است. صرف نظر از عملكردهاى ناصر خليفه در استفاده از فتوت در جهت اهداف سياسى 
ــى در قلمرو مملوكان، در ايران و قلمرو ايلخانى فتوت  ــپس احياى دوباره ى آئين فتوت با احياى خالفت عباس و اجتماعى و س
ــى جامعه تثبيت شد و موقعيت بازاريان و پيشه وران به لحاظ اقتصادى  ــد. اما به تدريج كه وضعيت سياس با نوعى ركود مواجه ش
بهبود يافت، فتوت هم زمينه هاى ظهور يافت و لنگرها و مراكز اجتماع آنان رونق دوباره گرفت. به ويژه در اواخر عهد ايلخانى، 
فتوت كاركرد فعال ترى داشت و ابن بطوطه در سفر به مناطقى هم چون اصفهان و آسياى صغير، جاى جاى از رواج و نفوذ آئين 

فتوت ياد مى كند. (سفرنامه ابن بطوطه، ج2، 48-247؛ فتوت نامه سلطاني، مقدمه ى مصحح، ص18-22) 
طبقات اجتماعى شهرى اين زمان هم در دو طيف كلى طبقات فرادست و فرودست قابل طرحند. در اخالق ناصرى جامعه به چهار 
ــيم شده است. ابن فوطى هم از زبان خواجه نصير به هوالكو نوشته  ــير، اهل معامله و اهل مزارعه تقس طبقه: اهل قلم، اهل شمش
است: «الناس اربع طبقات بين اماره و تجاره و صناعه و زراعه، فمن لم يكن منهم كان كال عليهم» (حوادث الجامعه...، ص165) 
ــاله اى منسوب به خواجه نصير، اهل قلم و اهل شمشير را به عنوان طبقات فرادست و اهل  ــاهى قراختائيان به نقل از رس تاريخ ش
ــاهي، ص41-39) به طور  ــت. (در: تاريخ ش ــت آورده اس زراعت، اهل تجارت، چهارپاى داران و طياران را به عنوان طبقات فرودس
ــرافيت ايلى، اين زمان تحت تأثير ماهيت حكومت ايلخانان جايگاه برجسته اى داشتند و در  ــير، و به اصطالح اش طبيعى، اهل شمش
مناطقى كه حضور مغوالن پررنگ تر بود، اين جايگاه نمود بيشترى داشت. البته بعد از دوران مسلمانى ايلخانان و برترى انديشه هاى 
ــان دادند. با اين اوصاف، شهر عهد ايلخانى  ــهرى، اهل قلم هم موقعيت خود را بازيافتند و كاركردهاى پوياترى از خود نش ايران ش
اگرچه تحت تأثير شرايط حاكم دگرگونى هايى پذيرفته و مشكالتى متحمل شده است؛ اما به لحاظ ساختارى، ماهيت قبلى خود را 

بازيافته و هرچه به پايان عهد ايلخانان نزديك تر شده اين جريان سرعت بيشترى گرفته است.
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