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تأثیر اصالحات غازان بر وضعیت کشاورزی قلمرو ایلخانی
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تاریخ دریافت92/8/7 :
تاریخ تصویب93/10/15 :

چکیده

اوضاع اقتصادی ایران به ویهه شاهاور ی ا ایارهار لرهو به شهت

آسیب دیت .غا انخان در طو حکولت نسبتاً شوتا خهود بها اناها

دادن اصالحاتي درصتد تهرلی و ببهران آسهیبههای واردشهت بهر
اوضههاع اقتصههادی قااههرو ایا ههاني برآلههت؛ الهها بهها توب ه ب ه لههر

ودهنگا غا ان این تردیت وبود دارد ش تأثیر ایهن اصهالحا بهر

اوضاع شااور ی در قاارو ایا اني پایدار بود باشت.

در این لقال با روش توصیفي -تحایاي درصتدی تا تأثیر اصهالحا

غهها اني را بههر ب بههود وضههریت شاههاور ی و شاههاور ان در قااههرو

ایا اني بررسي شنی .
1
2
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اگرچ برت ا درگذشت غا ان خان و خوابه رشهیتالتین ف ه اهلل
رونت اصالحا گسست شت و تتاو نیافت و دوبهار وواله ل هر

بر نتگي شااور ان لساط شهت شاهاور ی یهاد تحهت تهأثیر ایهن
اوضاع قرار نگرفت و هاچنان رونت رو ب رشت خود را حفظ شرد.

واژههااای کلیاادی :شاههاور ی شاههاور ان اوضههاع اقتصههادی
اصالحا

ایا انان غا انخان.

 .1مقدمه

اصالحا غا اني نقطة وطفي در تاریخ حکولت ایا اني است ش طي آن اقتالا ل ه و
اساسي برای ببران نابسالانيهای اقتصهادی ابتاهاوي فرهنگهي و سیاسهي قااهرو ایا هاني
اناا شت و درنتیاةآن اوضاع سیاسي اقتصادی و فرهنگي ایران در و هت ایا انهان لتحهو
شت .با توب ب نقش ل

و بنیادین شاهاور ی در اقتصهاد ایهران بهتی ي اسهت شه در ایهن

اصالحا ب شااور ی نیز توب ي ویهه شهت و اقهتالا ل اهي بهرای ب بهود آن صهور
گرفت باشت .البت رونت ترلی ویرانيها و اصالح نابسالانيها ا لان اوگتایقاآن (حکولت
639-624ق) و با لألوریت الیر وزالتین هروی برای با سا ی ش ر ههرا در 634ق آغها
شت بود (سیفي هروی  .)143-141 :1385درپيآن با استقرار حکولت ایا اني اقهتالا

واراني دیگری برای ب بود اوضاع صور گرفت؛ 1الا ب رغ چنین فرالیتهایي در آستانة

 .1ا آن باا ليتوان ب توصی های لنگو قاآن (حکولت 657-649ق) ب هوالشو لبنهي بهر آبهاد شهردن ویرانهيهها در
ایران (رشیتالتین  )687 /2 :1367ساختن واارا

باغها و ایااد آباداني در توس توسط ارغون آقا (حکولهت -641

654ق) (هاان  )692واهار سها ی هوالگهو در اورلیه و لراغه (هاهان  )716با سها ی قوچهان و احیهای آن شه ر

ب دست هوالشو (هاان  )693ش درنتیاة چنین اقتالاتي والق ب آباداني و واار ب ونوان یکهي ا صهفا ثانویه و
واللا لایزة هوالشو نزد لورخان درآلت بود (هاان  .)734هاچنین ا راوت دوستي آباقاخان و اقهتالا وارانهي

وی در اطراف سااس خبر داد انت (شاشاني 107 :1384؛ لستوفي  .)64 :1362والو بهر ایهن او های خانهتان بهویني

ب ویه وطالاک بویني در راستای ترلی ویرانيها ب ویه در بینالن رین ب اقتالا وارانهي ل تافهي دسهت یا یتنهت
(نک :بویني 29 /1 :1375لقتلة لصحح؛ رشیتوو 245-244 :1368؛ غفراني  .)171 :1383هاچنین ا رشت و رونه
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ب قتر رسیتن غا ان هنو شااور ی رونقي نتاشت و خزانة ایا انان ش بیش ا ههر چیهز
بر خراج و درآلتهای حاص ا اراضي راوي لتکي بود ت ي شت و غا ان خان را در نی
ب اهتافش ناتوان شرد بود (وصهاف  .)326 :1338بها توبه به ناشهالي اسهالف غها ان و
شوتا بودن لت حکولت غا ان پس ا اناا اصالحا

این پرسشها ب ذههن لهيرسهت:

آیا لیزان لوفقیت این اصالحا با تالشهای ایا انان قباي لتفهاو بهود اسهت آیها ایهن
اصالحا و اقتالا توانست تأثیری پایدار در اوضهاع شاهاور ی قااهرو ایا هاني فهراه
آورد بنابراین رسالت لقالة حاضر یافتن پاس ي روشن به ایهن پرسهش اسهت :اصهالحا
غا ان چ تأثیری بر اوضاع شااور ی در دورة ایا اني داشت یها به وبهار ب تهر لیهزان
توفی اصالحا غا اني در ب بود اوضاع شااور ی در قاارو ایا انان چگون بود
تاشنون تحقیقا لترتد و لفصاي دربا تهاریخ ایا انهان و اصهالحا غها ان صهور
گرفت ؛ الا اشثر این پهوهشهها لرطهوف به توصهی

شهرایط ابتاهاوي و اقتصهادی قااهرو

ایا اني و ضرور و نحوة اناا اصالحا بود و شاتهر به لیهزان توفیه ایهن اصهالحا
پرداخته شههت اسههت (اشههلولر 320-316 :1372؛ پطروشفسههکي 478-467 :1371؛ اقبهها
547-546 :1365؛ لابتهههون 201 :1372؛ ب رالهههي  .)54-48 :1330دیگهههر اثهههر لرهههروف
پطروشفسکي ( )1357نیز بیاتر لرطهوف به لسهائ شاهي هاچهون انهواع لالکیهت و تطهور
لناسبا ارضي در طو دورة ایا اني است و لاالي برای پرداختن ب چنین لسئاة بزئهي را
نتاشههت اسههت .غفرانههي ( )186-181 :1385نقههش خواب ه رشههیتالتینف ه اهلل را در ایههن
اصالحا و فریتون الا یاری ( )50-40 :1383تأثیر اصالحا را بر حیا ش ری ایهران در
دورة ایا اني بررسهي شهرد انهت؛ الها بها توبه به آنکه اصهالحا غها اني سهرآغا یهک
دگرگوني در اوضاع شااور ی ایران در و ت ایا انان درنظر گرفته لهيشهود با شهاوی و
تبیین تأثیر این اصالحا بر شااور ی نیز ضرور ليیابت.

شااور ی در هرا ب سري الیران آ شر در فاصاة سا های  663تا 683ق نیز ليتوان نا برد (نهک :سهیفي ههروی

 396-394 389 361 359 355 342 325 315 311 :1385و .)397
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 .2اوضاع کشاورزی در آستانة حاکمیت غازان

در قرون لیان اساس اقتصاد ایران بر شااور ی لتکهي بهود؛ الها در دورة ایا هاني تها قبه ا روی
شار آلتن غا انخان (حکولت 703-694ق) تحت تهأثیر وواله چنهتی نظیهر شاهتارهای اولیه
تاختوتا نگودریان ظا و ابحاف لألوران حکولتي و بينظاي در اخذ لالیا ب شهت آسهیب
دیت و ا رون افتاد .ا وضهریت شاهاور ی و لیهزان لحصهوال به دسهتآلهت در دورة ایا هاني
داد های آلاری شافي در دست نتاری ؛ فقهط حاهتاهلل لسهتوفي در شهرح لالیها قااهرو ایا هاني
ضان قیاس این لالیا با ادوار سا

لالیا این لنطق را در و ت سااوقیان حتود 50ههزار تولهان

برليشاارد ش در آستانة حاشایت غا ان به  1700تولهان رسهیت بهود (لسهتوفي  .)27 :1362ایهن
آلار یک شاهش سرسا آور بیش ا  96/5درصتی را ناان ليدهت ش والو بهر تصهتی روایها
لورخان وا فابر را نیز ليناایانت .وصهاف نیهز در شهرح لیهزان لحصهوال والیهت شربها در
فارس اظ ار ليشنت ش لیزان لحصوال آن والیهت شه در و هت آ بویه 700ههزار خهروار و در
نیاة او قرن هفت یرني در لان حاشایت اتابکان فارس 300هزار خروار غا بود در اوایه و هت
غا ان ب 42هزار خروار رسیت بود (وصاف  .)445 :1338این روایت حاشي ا آن است شه لیهزان
لحصوال آن لنطق نسبت ب و ت بوی یان بیش ا  94درصت و نسبت ب و هت اتابکهان بهیش ا 86
درصت شاهش داشت است.
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در و هت لرهو بها دوران پهیش ا آن براسهاس

روایت لستوفي حاشي ا این است ش هاة ایاال قااهرو ایا هاني بهین  80تها  91درصهت شهاهش
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لالیا داشت انت و با توب ب آنکه اسهاس و یربنهای لالیها در ایهران را در قهرون گذشهت خهراج
ارضي تاکی ليداد ليتوان این الر را ب لرنای افت شااور ی دانست .لطهاب ایهن آلهار حتهي
در ایاالتي هاچون آنهاتولي (رو ) شهروان شرلهان و گربسهتان شه بهاوبود حکه رانهان بهولي-
لحاي ا ساطة لستقی ایا انان خارج بودنت نیز چنین شاهاي دیت ليشود.
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 .3روند اصالحات در امور کشاورزی

رشیتالتین خود با برشاردن تالشهای ایا انان قباي برای ب بود اوضاع شااور ی دربهارة

ناشالي آنها و دالی دست نیافتن ب لقصودشان ليگویت:
پیش ا این پادشاهان لرو [ ]...هوس واهارا داشهت انهت و در آن شهروع شهرد
لیکن شاتر ب اتاا رسانیت چنانش لااهت رفت و هر شاا بنیادی ن ادنهت لبهال
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الوا برآن صرف شهت و ا والیها وبهو تها بقهور و چارپهای و آال و لهزدور
ليآوردنت و خالی را حاا ليرسیت و اشثر تا

ليشتنت و شساني ش بر سهر

آن بودنت الایا حباي ليگفتنت و لا ا لیانه لهيرفهت و یهاد واهارتي لیسهر
ناههيشههت و آن نیههز شه شردنههت بههر بنیههاد نبههود و به انههتا لههاني خههرا گاههت
(رشیتالتین .)993 /2 :1367

ولي غا انخان در آغا حکولهت خهود رونهت اصهالحطابانه درپهیش گرفهت و دیگهر
ارشان و صنادیت شاور نیز با وی هارا بودنت؛ چنانش الیر نورو در سا 690ق نگودریان
را ا هرا رانت و ب فرلان غا ان اهالي هرا را ا نقاط لااور دوبار باعآوری شرد به
هرا با گردانت و آنها را ب شااور ی لارو شرد (سیفي هروی .)410-409 :1387
 .4محورهای اصالحات

ن ستین پرسش دربارة اصالحا غا ان در لینة شااور ی لرطوف به لیهزان و لحهتودة
این اصالحا است .توب ب برخي شواهت ناان ليدهت نتایج این اصالحا و تهأثیرا آن

را در دو لحور ليتوان بررسيشرد.
 .1-4رفع موانع و زمینهسازی

ب نظر ليرست غا ان و درباریانش وات اصاي ناشهالي فرالیهتههای اصهالحگرانهة ایا انهان
قباي را ن ست در تفاو فرهنگي و سلس تفاو لریاتي و اقتصادی لیهان لرهوالن و تهودة
ایراني بالر لي داننت .بنابراین غا ان اقتالا خود را ب ترتیب برای رفع این لوانهع به شهار
گرفت تا با رفع این ووال و لین سا ی لناسب را تتاو رونت اصالحا را هاوارشنت.
 .1-1-4رفع اختالفات فرهنگی

ا فحوای شال خواب رشیت لبني بر اینک قب ا غها ان «به وهتد باهاوتي شه ایهن لهان
واار

ليشننت خرابي ليشردنت» (رشیتالتین  )994 /2 :1367برليآیت ش غا ان واهت

اصاي ناشالي تالش ایا انان قباي را وبود اختالف فرهنگهي لهيدانسهت و لهيشوشهیت تها

7/27/2015 3:59:03 AM

Text [26].indd 76

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 77 /

لین ای را فراه شنت ش تالش برای ترلی ویرانيها ب یک خواسهتة واهولي لبهت شهود.
ن ستین قت برای رفع این لانع پذیرش اسال و لحتودیت لذاهب غیرتوحیهتی در قااهرو
ایا اني بود ش غا انخان در ابتتای ساطنت خهود در شهربان  694به آن پرداخهت (هاهان
 )904-900و در نتیاة آن وحت فرهنگي لیان حاش و تود ایااد شت.
 .2-1-4رفع اختالف معیشتی و اقتصادی

وات دیگر ناشالي اصالحا قباي را ه ليتهوان وبهود اختالفها لریاهتي لیهان ایهال
حاش لرو با تودة یکباناین ایراني و هاچنین وبود ل الفاني ش ا اصهالحا لت هرر
ليشتنت دانست و این گرو نیز بُز اشراف لرولي و شارگزاران دربهاری نبودنهت؛ بنهابراین
غا انخان در قت برتی تصای ب رفع این اختالف گرفت .با توب ب غابهة اقتصهاد شهباني
در لیان لروالن و ونایت ب اینکه غها ان بهیش ا هرچیهز خهان ایهن لرهوالن بهود و اقتهتار
سیاسياش بیش ا هرچیز لتیون این لروالن بود ليتهوان تصهور شهرد شه اناها هرگونه
اصالحا اقتصادی و ابتااوي بتون باب رضایت لروالن الکهانپهذیر نبهود .بنهابراین در
باع فرلاندهان لرولي س نراني شرد و با شیو ای هاتالن اینگون استتال شرد:
لن بانب رویت تا یک نايدار اگر لصاحت است تها هاه را غهار شنهی  .بهر
اینشار ا لن قادرتر شسي نیست .باتفاق برارتی لیکن اگهر لهنبَرهت ترهار و آش
توقع داریت و التااس نااییت با شاا خطا ِ ونیه
شنیت ش چون بر روایا یادتيشنیت و گاو و ت

شنهی و بایهت شه شهاا انتیاه
ایاان و غا ها ب ورانیت لهنبرهت

چ خواهیت شرد (هاان 1044؛ قس .هروی .)25 :1346

او در ادال برای تحکی استتال خود و اقناع لروالن برای وهت ترهرض به شاهاور ان
ليگویت« :بایت رویت ای ا یاغي پیتا باشت و فرق آن اسهت شه روایهای ایه ا لها ایاهن
باشنت و یاغي ناایان چگون شایت ش ای را ایان نتاری و ا لا در وذا و حات باشنت»
(رشیتالتین  .)1045 /2 :1367بها ایهن اسهتتال او به ایهال لرهو هه اطاینهان داد شه
اصالحا وی نه بهرای طهرفداری ا ایرانیهان باکه نهووي حاایهت ا تهتاو حاشایهت
لروالن است ش فقط ا طری حفظ شااور ی و شااور ان و سلس اخهذ لالیها ا آنهها
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الکانپذیر است .در وین حا ب حالتي ت تیتگون نیز ب آنها گهوش د شهرد شه غهار
شااور ان ب لرنای نابودی شااور ی و نتیاة آن ت ي شتن خزان اسهت .ظهاهراً ایهن نحهوة
استتال و س ن غا ان تأثیرگذار بود و بیاتر رؤسای ایال لرولي بر این اصالحا گهردن
ن ادنت و تا پایان حکولهت وی نیهز لطیهع لانتنهت .الها به تصهریح رشهیتالتین غها ان خهود
ليدانست و بیاناا بود ش لبادا این اصالحا لوقتي باشت و لتتي برت ب فرالوشي سلرد
شود (هاان )1039؛ بنابراین بهرای پهیشگیهری ا ایهن الهر شوشهیت تها ا دو را به ترایه
اصالحا خود بلردا د .1 :با تریین حتود ییالق و قاالق سري شرد با ل ار لگا گسهی تگي
ایال لرو آنها را ا تررض ب لزارع روستاییان با دارد؛ بنابراین برای هریهک ا ایهال
لح قاالق و ییالق خاص لرین شرد و ا آنها التزا گرفت ش لنبرهت لطاقهاً به روایهای
سر را خود دستدرا ی نکننت .این ق ی چنان ورص را بر آنها تنه

شهرد شه برخهي ا

آنها لتواری و ب نگودریان در شرق قااهرو ایا هاني لاحه شهتنت (سهیفي ههروی :1385
 )454و بقی این ق هی را پذیرفتنهت .2 .به لنظهور اسهکان ایهن ایهال شوشهیت .ا آناها شه
ل ترین لانع برای تتاو اصالحا

پایبنتی لروالن به اقتصهاد شهباني بهود غها انخهان

شوشههیت تهها لرههوالن را به نههتگي یههکباناههیني و شاههاور ی سههوق دهههت .او در یکههي ا
فرلانهای خود ب لگها گسهی تگي برخهي سهران لرهو اشهار و تصهریح لهيشنهت شه بها
اصالحا وی دست آنها شوتا شت :
و ا آن حرا خوارگي بيب ر شونت ایاان را ضروری باشت ش ا پيِ ر قي حال
لاننت تاار و راوت و گاکاری و انواع واارا برونت و آن وادا و تصرفا
و حرشهها لههذلو را فرالههوششننههت و دنیهها را ا نههو رسههاي و آیینههي پتیههتآیههت
(رشیتالتین .)1037 /2 :1367

اوطای لالکیت لینهای بایر ب آبادشننتة آن نیز را شاری لوفه بهود شه لهيتوانسهت
لروالن را ب استقرار در یک لنطق تاوی شنت (هاان  .)1106ب والو یرلیرهي شه غها ان
در سا 703ق ب ت واگذاری اراضي اقطاوي به لاهکریان لرهو صهادر شهرد در احیهای
اراضي شااور ی و ب ویه باوگیری ا ویراني آنها نقش ل اي داشهت؛ چنهانشه رشهیت
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التین ف

اهلل ا والقة لاکریان لرو ب راوت در این اراضي سه ن گفته اسهت (هاهان

 .)1069ظههاهراً لسههاوي غهها ان بهه بههار ناسههت و بارههي ا ایههال لرههو را بهه نههتگي
یکبانایني سوق داد؛ چنانش در اواخر و ت ایا اني ترتاد بهيشهااری ا ایهن ایهال در
نواحي اطراف لیان

ناان و سهااس سهاشن شهتنت و به شاهاور ی پرداختنهت (لسهتوفي

 64 :1362و  .)66رشیتالتین نیز ا وال خراج خو ستان خواست ش صحراناینان لر شرد
و ور را در ناحیة هویز ساشن شنت و آنهها را به شاشهت ن ه و سهایر درختهان لاهرو
گردانت (رشیتالتین  .)183-175 :1364براسهاس گفته ههای قطبهي اههری لهيتهوان چنهین
استتال شرد ش تتاو رونت اصالحاتي غا ان اثرگهذار بهود و بارهي را به سهوی نهتگي
تاتني و ادالة را غا ان باب شرد؛ حکولت بالیری را نااینتة این گرو ليتهوان درنظهر
گرفت .درلقابه

ب اهي دیگهر ا لرهوالن بهر تهتاو اقتصهاد شهباني و ترهرض به الهالا

یکباناینان اصرار داشتنت ش برحسهب روایهت وی خانهتان چوپهاني نااینهتة ایهن گهرو
است (قطبي اهری  .)182-181 :1373اگر درنظر بگیری ش فوج خاصة ایا اني لوسو ب
تولان قراون ییالقاان را در لنطقهة سهیا شهو در اطهراف ناهان و قاالقاهان را در حهوالي
برههتاد لههيگذرانتنههت (رشههیتالتین  )789 /2 :1367و توب ه ب ه اینک ه لرههوالن برههتاد ب ه
سرشردگي آ بالیر حالي شااور ی و آباداني بودنت و هاچنین لروالن یهکباناهین در
اطراف ناان بودنت شایت بتوان تصور شرد شه بیاهترین تهأثیر اصهالحا غها اني در بهین
گرو قراون و فوج خاصة ایا اني بود باشت .ب هر حا شاهاکش بهین ایهن دو گهرو به
وا ایا انان لنار شت و برهت ا آن نیهز به تقابه و لبهار ة آن دو اناالیهت شه درن ایهت
بالیریان لوف شتنت با شکست دادن چوپانیان پیرو ی لرهوالن لتاهتن را لسها شهرد
تتاو آباداني و شااور ی را ت این شننت .ا برخي اسناد و ت بالیهری اسهتنباط لهيشهود
ش در لان غابة چوپانیان بر آذربایاهان برخهي نابسهالانيهها ایاهاد شهت بهود شه شهاهان
بالیههری را لابههور شههرد تهها پههس ا غابهه بههر آن ایالههت اصههالحاتي اناهها دهنتشهه
درواقههع احیهای فرلههانهههای فرالههوششههتة غهها ان بههود؛ به ایههن لرنهها شه آنههها شوشههیتنت
تا دوبار بالر را بر لتار و لحور اصالحا و فرلهانههای غها ان قهرار دهنهت (ن اهواني
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 339-338 316-221 311-219 207-206 :1964و 373؛ هرلهههههههان 122-115 :1379؛
.)Herrmann, 2004: 173-175 & 178-181
 .3-1-4رفع اجحافات اداری و مالیاتی

چنانش گفت شت بترفتاری شارگزاران حکولتي و شهیوة نهالطاو لالیهاتي نیهز ا وواله
لؤثر بر شااور ی بود  .تا قب ا حاشایت غا ان حکا نیز بها سهایر شهارگزاران دولتهي در
والیا ه دست ليشتنت و با اخذ لالیا های گوناگون لرد را تحت فاار ليگذاشهتنت.
ل ترین لالیا هایي ش ا شااور ان و روسهتاییان اخهذ لهيشهت لالیها ههای «قبچهور» و
«خراج» بود ش در طو سا بیست تا سي بار ا روایا گرفته لهيشهت (رشهیتالتین :1367
 .)1028-1024 /2با اصالحا لالیاتي غا ان در وصو ایهن لالیها هها و ل اهت پرداخهت
آنها اصالحاتي صور گرفت .طي فرلان ایا ان لقرر شت ش قبچور روسهتاییان و روایهای
د ناین در دو نوبت :یکي در نورو (ب ار) و دیگری در لا لیزان (پاییز) و قبچهور روایهای
صحراناین در یک نوبت آنه در او سا گرفت شود و «خراج» نیز فقط یهک نوبهت (در
او سا ) پرداخت شود (هاان 1041-1040؛ اشهلولر  .)315 :1380او بهرای تثبیهت لهان
اخذ لالیا و لاانرت ا ابحاف ب شااور ان دستور ایااد سیسهت گها شهااری بتیهتی
داد ش لبنای خورشیتی داشت و ب تقوی خاني ش ر یافت (بیرشک .)201 :1367
غا ان لالیا قبچور برخي نواحي هاچون لنطقة وراق وا را لرو شهرد و به بهای آن
لالیا تارا را برقرار شرد (لستوفي 604-603 :1364؛ نطنزی 139 :1383؛ پطروشفسکي
 .)745 /2 :1357در بسیاری ا لوارد برای پرداخت خراج با حذف بتوتهای و ت لرهو
رسو و سنن ش ن نواحي ل تا

قاارو را احیا شهرد (رشهیتالتین  33-34 :1364و -122

123؛ ابنفوطي  .)296 :1381هاچنین وی باعآوری لالیا ب صور «حر » و «لقاسا »
(یرني پرداخت س

لریني ا لحصو ب ونوان لالیا ) را لرو شهرد (رشهیتالتین /2 :1367

 .)1043-1035والو بر این شارگزاران حکولتي را ب طور شال ا تررض ب لرد و الوا
آنها لنع شرد (هاان  .)1050-1044بتیت او در این لین چنان بود ش :

7/27/2015 3:59:04 AM

Text [26].indd 80

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 81 /

اگر الریاذ باهلل اسبي ا آنِ الیر تولان در روي شتی و یک نیا داخ

رع و یک

نیا خارج بودی ب حک یاسای او آن یک نیا ش داخ بودی ب صاحب لاک
دادنتی و خود ش را در ایا دولت او یهارای آن بهودی شه نها «ظ» ظاه و « »
ترتی ببردی (شبانکار ای .)268 :1363

قوانین اصالحي او در این لینه چنهان نتیاه داد شه «بااهة الهرا و ارشهان دولهت شه
هریکي خود را در اوايلرتب و رفیعتر درب ای دانستنتی در لان او چون قنافذ سهر تسهاط
در بیب لطاووت شایتنت» (هاانبا).
 .4-1-4اصالح قوانین مالکیت

پیشتر گفت شت ش در اوای و ت ایا انان ب ش وسیري ا اراضي شاهاور ی به صهور
بایر درآلت بود؛ چنانش در قاارو ایا اني «لاالک ا د یکي آبادان نبود و باقي تاالهت
خرا » بودنت (رشیتالتین  .)1104-1103 /2 :1367غا انخان اراضهي دیهواني و سهاطنتي
بایر را ب چنت دست تقسی شرد و هریک را تحت شرایط خاصي ب شساني سلرد ش قادر به
احیهها و آبههاداني آن بودنههت (هاههان 1107-1105؛ اقبهها 296 :1365؛ اشههلولر 319 :1372؛
لابتون  .)195 :1372واولاً ل ترین التیا ی ش ب این افراد داد شت ب اهودگي لالیهاتي
بود ش در رغبت و پیونت شااور ان با راوت و احیای اراضي شااور ی نقش چا گیهری
داشت .او ن ست طي یرلیري ب تاریخ شربان سا 700ق ب ایهن ل هاون «شهي لاهک شه
لت سي سا در تصرف شسي بود باشت بر هاان قرار لقهرر دارنهت» لالکیهت لهینههای
راوي را ب شساني واگذار شرد ش خود یا رویتاان سي سا در آنها راوهت لهيشردنهت
( .)Herrmann, 2004: 68-69والو بر این برای آبادشننهتگان ایهن اراضهي تسه یال
دیگری نیز درنظر گرفت شت؛ ا باا اینکه ههر شهس الالشهي را شه آبهاد شهرد بهود در
تااک وی و فر نتانش قرار ليگرفت و ح انتقا و خریت و فهروش آن را داشهت .غها ان
سلس برای ادارة این اراضي و تارشز الور لربوط ب آنها «دیوان خالصا » را ایااد شهرد
و اراضي لذشور را تحت نظار آن درآورد تا با رسیتگي ب الور این اراضهي ا هرگونه
ت افي در لینهة ضهبط و واگهذاری ایهن اراضهي باهوگیری شهود (رشهیتالتین /2 :1367
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1108 -1107؛ لابتون  .)183-174 :1377درلورد اراضهي لهوا و بهایری شه در یهور
لروالن واقع شت بود نیز لقرر شت لروالن توسط اسیران و بنهتگان خهود به آبهاداني آنهها
بلردا نت.
 .2-4اقدامات تشویقی و حمایتی

ب ش دیگری ا اصالحا غا اني در شااور ی بنبة حاایتي داشت .او در طو حکولت

شوتا لت خود با اقتالا تاویقي هاچهون دادن بهذر به شاهاور ان ایاهاد شاریزهها و
قنوا و حاایت و نظار بر سیست آ یاری شوشیت تها حاهایتي هاه بانبه ا شاهاور ان
ب وا آورد .با اقتالا حاایتي وی در انتا لاني اشترا ب شااور ی رون گرفت .ا
اینگون حاایتها در لان الاایتو اطالوا شافي نتاری و لاکن است ش تصور شهود بها
لر

غا ان این حاایتها قطع شت باشت؛ الا با توب ب اینک سیست آ یاری بهینالن هرین

در فاصاة سا های  698تا 720ق ب درستي شار شرد و ا بریان سیال در اراضي لاانرت
ب واه آلهت بهود (رشهیتوو  )246 :1368لهيتهوان اسهتنباط شردشه بها ح هور خوابه
رشیتالتین در لسنت و ار

این اقتالا تتاو یافت و فقط برهت ا لهر

رشهیتالتین در

718ق این حاایتها قطع و بالفاصا نتیا اش آشکار شت (هاان .)246
 .1-2-4قرار دادن بذر و دام در اختیار کشاورزان

ب گفتة رشیتالتین تا قب ا حاشایت غا ان بیاتر والیا خرا و روایا بهذر و دا لهورد
نیا برای راوت را در اختیار نتاشتنت و هنگا گراني غا حتي بذر انتشي را نیز ش دیهوان
ب آنها ليداد ب بای شاشت لصرف ليشردنت .این وضریت ه

یان دیهوان و هه

یهان

شااور ان را درپي داشت .غها ان بهرای حه ایهن لاهک دسهتور داد شه لبارهي ا ووایهت
لالیاتي هر والیت را بهرای تهألین هزینهة بهذر و سهایر لایحتهاج راوهت اختصهاصدهنهت تها
والیا ْ راوت و آباداني خود را ا سر بگیرنت .هاچنین لقرر شرد در والیاتي ش لتصرفان
آنها با حیا بذرهای شااور ی را تا

شرد بودنت بذر در اختیار شاهاور ان قهرار گیهرد

(رشیتالتین  .)1102-1101 /2 :1367ب ایهن ترتیهب الهالا دیهواني شه تها قبه ا ایهن
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ب وات نتاشتن بذر و دا شات نايشتنت لاتد واار و راوت خود را ا سر گرفتنت و
ب لرور لان ار اني و آباداني پتیت آلت.
غا ان به پهرورش دوا و طیهور نیهز توبه شهرد و دسهتور داد شه دیهوان چارپایهان و
پرنتگاني را ب قرار لرین ب شساني بسلارد ش لای ب پرورش آنها باشنت .هاچنهین حکه
شت ش برت ا این هیچشس ب چارپایان و پرنتگان روستاییان و روایها دسهتانهتا ی نکنهت.
قوشچیان نیز ا شکار این پرنتگان و حیوانا لانوع شتنت .با صهتور ایهن فرلهان دا هها و
پرنتگان روستاییان و روایا ا ترتی و تصرف واا حکولتي رهایي یافتنت (هاهان -1102
1103؛ خوانتلیر .)182-181 /3 :1333
 .2-2-4احیای شبکههای آبیاری

در ایران قب ا هاهو لرهوالن شاهاور ی برپایهة آ یهاری لصهنووي (رود بهوی ن هر
بویبارهایشوهستاني چا شاریز و قنها ) بهود .ایارهار لرهوالن ا طریه ویرانهي شاهور
شاهش باریت و ب دنبا آن وت تکاپوی شارگر ب این سیست آ یهاری آسهیب فراوانهي
وارد شهههرد (اسهههفزاری  117 114-107 /2 :1338و 119؛ پطروشفسهههکي .)72 /1 :1357
بنابراین غا ان اقتالا وسیري را بهرای احیهای شهبک ههای آ یهاری اناها داد و ن رهها و
شاریزهای لترتدی را باری گردانیت .ا بااة این ن رها دو ن ر بزر

در لنطقة بینالن هرین

لرروف ب ن ر غا اني اواي و سفاي بود ش آ را ا رود فهرا به لنطقهة شهربال لهيبهرد.
ایااد این ن رها آباداني لنطقة شربال را درپي داشت و باوث شت تا تاا حوالي ایهن لنطقه
آباد و لزروع شود و باغ و بوستانهای فراواني در اطراف آن پتیت آیت (رشیتالتین :1367

 .)994-993 /2رشیتالتین نیز ب احیهای شهبک ههای آ یهاری توبه ویهه ای داشهت و به
شارگزاران خود دستور ليداد ش ب ساخت ن رها ایااد شاریزها و قنوا

ایاهاد روسهتاها

و اسکان شااور ان در آنها اقتا شننت (رشیتالتین  245-244 158-157 :1364و -246
 .)247والو بر این برخي دیگر ا شارگزاران و ارشان حکولتي ایا اني نیز هریک ب س
خود در اناا چنین اقتالاتي پیشقهت بودنهت (یهزدی 100- 99 83-81 :1340؛ برفهری
111-107 :1389؛شاتب یزدی .)118 -116 :1386
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 .3-2-4بازگرداندن کشاورزان مهاجر

چنانش گفت شت پیش ا غا ان وتة یادی ا شااور ان و روستاییان بالی وطهن شهرد
و ب اطراف و اشناف لتهواری شهت بودنهت .بها توبه به آنکه ل ه تهرین واله ال بهرای
شااور ی نیروی انساني لار بود برای غا انخان در این اوضاع و احوا اسکان لاتد
روستاییان در دها و با گردانتن اروان فراری ب والیتاان برای احیای شااور ی الهری
ال بود (ربب اد )137 :2353؛ بنابراین فرلان داد ش هیچشس او ا لرهو و تا یهک
ح نتارد روایا و شااور ان اراضي دیگر را ب لاک خهویش را دههت و صهاحبان الهالا
لوظهه

بودنههت روایهها و روسههتاییان فههراری را بهه والیههت و اراضههي خههویش با گرداننههت

(رشیتالتین .)1108-1107 /2 :1367
 .4-2-4آموزش کشاورزی

رشن دیگر اصالحا غا ان تالش برای آلو ش فنون و ل هار ههای صهحیح شاهاور ی

بود ش طبیرتاً توسط خواب رشیتالتین و دیگر وااای دربار صور گرفت .در این رونهت
خواب رشهیت ا طریه سهیاحان سهفیران و با رگانهان نهواحي ل تاه
ل تا

به شناسهایي انهواع

گون های گیاهي در سراسر آسیا پرداخت و با نگهارش شتها االحیها و اثثهار به

بررسي و آلو ش شیو های ل تا

شاهاور ی اوه ا نحهوة پیونهت دن شاشهت فوایهت

شود دادن و چگونگي آن آلایش لین شااور ی و نحوة ش

دن و لررفهي گونه ههای

بتیت گیاهي پرداخت (وا فالحت  .)75-62 :1323طي این رونت لؤل

با اشار ب بهایر

بودن لینهای راوي ضان لررفي تاربیا لوف شاارو ان برخي لناط هاچون یهزد و
اصف ان روشههای بتیهت (هاچهون شهیوة شهبس) شاهاور ی را لررفهي شهرد و ا آنهها
خواست ش ا آنها استفاد شننت تا اراضي بایر یر شات برونت (هاهان  .)80هاچنهین بها
اشار ب شیوة درست نگا داری بذر در انبار سري شرد بحران ش بهود بهذر نزدشاهاور ان را
ب حتاق برسانت (رشیتالتین 164-163 :1350؛ وا فالحت  .)82 :1323در بایي دیگر
ضان انتقاد ا ش

ني با بی در اصف ان فوایت ش

نهي بها اسهتفاد ا گهاوآهن را ذشهر

ليشنت تا ا این پس شااور ان را بتان لسیر سوق دهت (وا فالحت  .)84 :1323ا آناها
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ش یکي ا لاکال اصاي شااور ان در استفاد ا این روش ت ی و نگا داری گهاو بهود
ب آنها پیشن اد ليدهت ش بهرای ایهن الهر چنهت نفهر بها هه شهریک شهونت (هاهان .)83
هاچنین ضان تأشیت بر ضهرور پهرورش برخهي گونه ههای گیهاهي نهالراو در قااهرو
ایا اني (ب ویه آذربایاان و نواحي پیرالون پایت ت ایا اني) شااور ان را ب سهوی اناها
چنین تارب ها و شارهایي تاوی ليشنت (هاان  113 110و 92؛ رشیتالتین .)15 :1350
 .5جانشینان غازان و اصالحات

با توب ب آنک تاریخ صتور برخي فرلانهای اصالحگرانة غا انخان به ربهب سها 703

(یرني فقط س لا قبه ا لهرگش) برلهيگهردد (رشهیتالتین  )1043 /2 :1367لهيتهوان
استنباط شرد ش او در هاة لت حکولت خود حتي تها آخهرین رو ههای حیها

درگیهر

اصالحا بود است .این الر ناان ليدهت هنو فرصت شهافي بهرای ن ادینه شهتن قهوانین
لوضووة وی نبود و خود غا ان ه ا لوقتي بهودن اصهالحاتش به شهت بهی داشهت و در
ب اي ا فرلان خود ب این ق ی اشار شرد و برای لقابا با آن تا یهتاتي انتیاهیت اسهت
(هاان  .)1039غا ان در بستر لر

بها نگرانهي ا توقه

اصهالحا

اویهان و الهرا را به

تتاو اصالحا سفارش شرد (وصاف 458-457 :1338؛ شاشاني .)14-12 :1384
ا برخههي اسههناد لوبههود در بقرههة شههیخ صههفي برلههيآیههت شه بالفاصهها پههس ا لههر
غا انخان ت طي ا دستورا وی آغها شهت و ترهرض صهاحبنفهوذان دربهار ال هاني به
الالا راوي برخي شااور ان ا سر گرفت شهت؛ چنهانشه بهرادر و باناهین وی سهاطان
الاایتو (حکولت 716-703ق) در ذی الحاة  704با صتور یرلیري خطها به «باسهقاقان
لاوا نوا

لتصرفان بیتکچیان و واا دارالااک تبریز و اردبی » ش به ب انهة لطالبها

دیواني لالکان و اروان را تحت فاار گذاشت بودنت تذشر داد تا «برت الیهو به ههیچ نهوع
ترا نسا نت و ترهرض نرسهاننت و لهزاح ناهونت» ( .)Hermann, 2004: 73-74احسهاس
آ ادی برت ا لر

غا ان تا آن حت بود شه حتهي گروههي دیگهر ا لالکهان و شاهاور ان

الالا وقفي را در اختیار گرفتنت و حقوق اوقافي را نايپرداختنت و الاایتو ناچار با یرلیرهي
دیگههر در ذیالقر هتة  704آنههها را ا ایههن الههر ن ههي شههرد و خاطیههان را ب ه قاضههي سههلرد
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( .)Hermann, 2004: 73-74 & 85-87الاایتو نیز دوستدار آبهاداني و رونه

راوهت

بود (شاشاني )225 :1384؛ بنابراین ضان آنک در آغا حکولت تتاو اصالحا غا اني
را سرلوحة شارهای خود اوال شرد (وصاف  )449 :1338در وا نیز ب تتاو اصالحا
وفادار لانت .او ش با ساختن چنتین ش ر در آباداني شاور شوشا بود ا حاایت شاهاور ان
نیز غاف نبود (شاشاني  152 133 82 48 :1384و 225؛ لستوفي .)606 :1364

رشیتالتین و یر غا انخان و الاایتو  1نیز والو بر آنک در سا 710ق با تأسهیس ربهع

رشیتی حفر ن ر و تألین آ

ب ایااد باغا و لزارع در اطهراف آن پرداخهت (شاشهاني

 )116 :1384شارگزارانش در نواحي ل تا

را نیز ب تالش درب ت توسهر و پهیشرفهت

شااور ی و توب ب الور روستاییان و شااور ان تاوی شرد (رشیتالتین 13-12 :1364
 158-157و  .)183-175در لههان ایا ههان ابوسههریت قت ه خواب ه رشههیت در 718ق (ر.ا:
سارقنتی  )64-63 :1372تتاو اصالحا را با لاک روبه رو شهرد؛ چنهانشه بالفاصها
درا دسههتي شههارگزاران حکههولتي ب ه شاههاور ان آغهها شههت (وصههاف .)634-630 :1338
ابوسریت تا پایان حکولت خود لابور بود تا هرا گاهي با صتور فرلان و ابالغی های لتوالي
و لتاو این شارگزاران را ا تررض ب الالا راوهي لنهع شنهت (شهیخالحکاهایي :1383
113؛ )Herrmann, 2004: 90-92, 97-98, 102-103 & 107-108؛ ولهي ههیچگها
این الر ل ار نات و حتي در آخرین لا های حکولتي وی قتر به دسهت برخهي رؤسهای
لرولي افتاد بود ش گویا خود را فراتر ا قانون دانست ب لوبب فرلان این رؤسها درلقابه
الور لالي و دیواني حکولت ایستادگي ليشردنت؛ چنانش ساطان طي یرلیري ب تهاریخ 20
ربب ( 734بیست لا قب ا لر ) ب آنها هاتار داد (.)Herrmann, 2004: 111-112
هاچنین وت لراقبت ا بنتهای دبا طریان آن و سیالبي وظی در 720ق را درپي داشت
ش درنتیاة آن «برتاد یر آ رفت و بسیاری ا باها ویران شت» (رشهیتوو .)246 :1368
فتنة نا خاتوني نیز در سا 724 -723ق در وراق وا چنان نتایج یانباری ب بار آورد شه
لورخان آن را با حااة غزها ب خراسان در قرن شا لقایسه شهرد انهت (سهارقنتی :1372
 .1نقش خواب رشیت در ایهن اصهالحا آن قهتر پررنه

ال وی را لبتکهر و طهراح اصهاي ایهن
اسهت شه برخهي اصهو ً

اصالحا ليداننت (نک :وصاف 435 :1338؛ غفراني 187-167 :1385؛ ربب اد .)152-85 :2535

7/27/2015 3:59:06 AM

Text [26].indd 86

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 87 /

 .)90-89درنتیا «روایا لاک و اسبابي ش به دو و سه هزاردینهارليار یهت به دو و سه
دینار اگر خریتار ليیافتنت لي فروختنت» (لیرخوانت .)4359 /8 :1380
ظاهراً با انتصا غیاثالتین لحاهت به و ار در اواخهر 727ق ایهن روا لنقطهع و بها
تاوی اهالي خراسان ب آباداني و ا سرگیری راوت رونت اصالحا احیا شت (سارقنتی
 101 :1372و  )124و ا هاراهي دیگر شارگزاران دیواني برخوردار شهت (لسهتوفي بهافقي
 558 /3 :1385و )559 -556؛ الا شااشش و رقابت الیران لرولي برت ا لر

ابوسهریت در

736ق چنان اوضهاع را آشهفت شهرد شه ا آن بهاونوان «فتهر » یها «فتهرا » یهاد شهرد انهت
(لستوفي  .)27 :1362در این فترا ش لتاک ا نبردهای لتوالي لیان الیران لرو اسهت
آسیبهای فراوان ب نظا اقتصادی و ب ویه شااور ی وارد آلت ش ب اي ا آن را حهافظ
ابرو با ترابیری هاچون «قت و غار وا شردنت و فروج و دلا و الوا لسهااانان بهر خهود
لباح و حال شاردنت» (حافظ ابرو  )200 :1350لنرکس ليشنت .در این لیان شهارگزاران
حکولتي و درباریان روش «بطالن ادرارا و وظای

اه استحقاق و لصادرا بر واها و

روایای بیچار ب بان رسیت » درپیش گرفتنهت و دسهت ترهرض به الهالا لهوروثي دیگهر
صاحبنفوذان قاارو ایا هاني درا شردنهت (حهافظ ابهرو  .)205 :1350ایهن اوضهاع آشهفت
چنان بود ش حتي ساطان سایاان (حکولهت 745-741ق) باآنکه توسهط الیهر شهیخ حسهن
چوپاني ب قتر رسیت بود (حافظ ابرو  )208 :1351ناچار شت طي یرلیرهي به تهاریخ 18
صفر« 743شیخ حسن چوپاني باسقاقان حکا نوا

لتصهرفان اردبیه و بکهاوالن ههزار

بکالناا ( )» را لورد خطا قرار دهت« :وب اقطاع خود [ ]...یاد ا لبا سي دینار شهي
لقرر بود و احکا بتان ناط

نطابنت و اگر چیزی یاد ا آن گرفته باشهنت با گرداننهت»

( .)Herrmann, 2004: 111-119وی یرلی دیگری ب تهاریخ  25شهربان  743بهرای لنهع
شارگزاران دولتي ا تررض ب الالا راوهي صهادر شهرد و در آن ضهان لحتهر دانسهتن
یرلی ایا انان سا

ها را به روایهت آن یرلیه هها سهفارش شهرد« :بایهت ههیچ آفریهت ا

نوشران و لاکریان و لتصرفان در [ ]...تصرف ننااینت و قا و قهت به شاهي ا آناها شوتها
دارنت» (.)Ibid, 125-126
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 .6پیامدهای اصالحات غازانی در امور کشاورزی

طبیري است ش اقتالا اصالحي غا ان بسیار بر اوضاع شاهاور ی در قااهرو ایا هاني اثهر
گذاشت باشت؛ الا برخي لحققهان تصهور لهي شننهت ایهن اصهالحا گهذرا بهود و بها لهر
غا انخان ب پایان رسیت است (لابتون 201 :1372؛ اشلولر  .)320 :1372آشکار است شه
اقتالا تاویقي و حاایتي ش لستقیااً ب اوضاع شااور ی سالان لهيداد ناپایهتار بهود و
برت ا لتتي قطهع و تهرا شهت اسهت؛ ولهي ابرهاد یرسهاختي و بنیهادیشه ف ها را بهرای
فرالیتهای شااور ی فراه ليشرد بنبة دائايتر و ثابتتهر به خهود گرفته و باناهینان
غا ان نیز سري در تتاو آن داشتنت و این الر خود لینة رون گرفتن شاهاور ی در قااهرو
ایا اني است .اگرچ ب سبب رفع حاایتهای بانبي و تاویقي واهالً سهطح شاهاور ی ا
حت دوران غا ان تنهز شهرد در لقایسه بها دوران قبه ا غها ان وضهریت ب تهری را ناهان
ليدهت .بنابراین پیالتهای اصالحا را در چنتین لحور بایت ار یابي شرد.
 .1-6امنیت اجتماعی

یکي ا ل ترین شرایط ضروری ب ت ب بهود ترقهي تقویهت و رشهت شاهاور ی وبهود
النیت است .بتین لرنيش شااور برای آنک ب خوبي و راحتي بتوانت در الور شاهاور ی
فرالیت و سرلای گذاری شنت نیا لنت ب آن است ش در ف ایي الن ب این ق ی بلردا د تا
بتوانت در وقت ضرور

لراقبتهای ویه را ا شات خود ب وا آورد .چنانک گفت شهت

در و ت ایا انان نالسااان احساس النیت ب طورشال ا لیان رفت و اوضاع شاهاور ی به
شت ا رون افتاد بود و ب گفت خواب رشیت انتا شااور ی لوبود در بالر ایهران
در آستان حاشایت غا ان را «بز بر برشتي شه حه ترهالي شرالهت فرلهود و بنهتگان را ا
ر ق لحرو نگردانیت حا نايتوانشرد»(.رشهیتالتین  .)1047/2 :1367ولهي در نتیاه
اصالحا

ف ایي ب وبود آلت ش شااور ان در سای آن ليتوانستنت به شهار خهود اداله

دهنت(شبانکار ای  .)268 :1363فرالیني ش غا ان در خصوص شیو برخورد شارگزاران بها
لرد وضع و صهادر شهرد به ونهوان سرلاه و الگهویِ اداری لرهوالن در اداله حکولهت
ایا انان درآلت و برت ا وی نیز دو ایا ان برتی یرني الاایتو و ابوسهریت سهريشردنهت شه
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این ف ای الن را نگ دارنت .ب گون ای ش در سای ان باط اداری لروالن ش در ایهن لهان
ا ترشیب یاسا و قوانین لتني -اساللي حاص شهت بهود النیهت ابتاهاوي بالهب تهوب ي
ایاادشت ش برخي ا لورخان آن را ستود انت (آلاي .)122 :1313
 .2-6کشت محصوالت جدید

یکي دیگر ا نتایج اصالحا غا ان شات لحصوال بتیت بود؛ چون ایا ان فرلان داد

بود ش ا سایر لاالک بذر انواع درختان لیو دار ریاحین و حبوبها را به تبریهز آورنهت و
ن ا و شاخ هایاان را پیونت ننت و ب پرورش آنها بلردا نت .وی ایاچیهاني نیهز به لاالهک
هنت و چین فرستاد تا ت

لحصوالتي را ش ل صوص این لاالک بود به تبریهز آورنهت و

در آناهها بکارنههت .رشههیتالتین ا نتههایج لثبههت ایههن اقههتا غهها ان در بههاروری لحصههوال
شااور ی س ن ليگویت« :این لان لااوع آنها در تبریز بادیت آلهت رو به رو درلهي
رست و یهاد ا آنکه در شهرح گناهت» (رشهیتالتین  .)996 /2 :1367درنتیاهة لسهاوي
غا انخان و و یر نا دارش خواب رشیت والو بر تاوی شااور ان به شاشهت گونه ههای
گیاهي شناخت شت تالش وسیري بهرای آشهنا شهردن آنهها بها انهواع گیهاهي لنهاط دیگهر
ا باا هنت چین و اروپا و ترویج شات آنها در لیان شااور ان قاارو ایا اني آغها شهت
ش برخي ا این تالشها در شتا االحیا و اثثار خواب رشیتالتین انرکاس یافته اسهت.

 .1تا آناا ش ش دانست است در لیان آثار لترتد خواب رشیتالتین ف

1

اهلل شتابي با نها اخبهار و آثهار وبهود داشهت ؛

ولي در لتن وق نالة رشیتی ( )237 :1350در ف رست آثار خود ب آثار و احیا اشار شرد ش ب نظهر لهيرسهت ههر دو

یکي باشنت (وق نالة رشیتی  :1350سي و شش) .ا طرف دیگهر وبهتالرفار ناه التوله اصهف اني در سها 1322ق

نس ة شتابي را یافت و در 1323ق ب صور چاپ سنگي لنتار شرد ش لؤل

آن را «ش صي آگا و وهال و سهیاحي

در و ت غا انخان حتود هفتصت هاری» لررفي شرد ؛ الا لطالرة لتن شتا ناان ليدهت ش در آن بها صهفت «انهاراهلل

برهان » ا غا ان یاد ليشنت (وا فالحت  )61 :1323ش ناانة آن است در و ت الاایتو نوشت شهت و بارهها ا حاصه

تاربیا خود دربارة آ لایش شات گیاهان بتیهت در تبریهز و سهاطانی خبهر داد (هاهان 17 16 14 10 11 9 7

 94 93 91 88 73 59 43 42 38 37 33 35 32 29 28 22 20و  )113و در وههین حهها یههک بههار ا هاههرا
بودن خود د ر شنار غا ان برای شاشت برنج هنتی در تبریز خبر داد است (هاان  )86و والو بر آن در لتن نا شتا

را آثار و اخبار ذشر شرد است (هاان  .)7هاچنین برخي اشارا در وقه ناله هاچهون تأشیهت بهر انتقها و شاشهت
گیاهي ش لربوط ب لنطق نیست شاشت نارنج و ترنج در تبریز نحوة حفهظ غهال ا آفهت (رشهیتالتین 15 :1350

 164-163و  )213دیت لي شود ش لااب ت وایبي با لنتربا وا فالحت دارد .بر این اساس ليتهوان آن شتها را
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بر این اساس خواب رشیت در طو دوران و ار خود آ لایشهایي لوف بهرای شاشهت
انایر ونا
نب

ذر

شتان نی

نارنج ترنج یتون رونیاس وفران شاهو برهتادی گه

درخت چنار و بز آن در هر دو پایت ت ایا اني یرني تبریز و ساطانی اناا داد (وا

فالحههت  106 94 93 91 46 88 43 37 35 28 7 :1323و 113؛ رشههیتالتین :1350
 .)213هاچنین ب دستور غا ان شاشت نووي برنج هنتی در تبریز آغا شهت شه آ لهایش
آن لوف ه نبههود و ثاههر نههتاد (هاههان  .)86در لکاتبهها رشههیتی نیههز ا انههواع لحصههوال
شااور ی او ا لیو ها سبزیاا و لرشباتي ش در ایهن دور پهرورش یافتنهت سه ن به
لیان آلت است (رشیتالتین .)207 -198 :1364
 .3-6رونق کشاورزی و افزایش قیمت زمین زراعی

در نتیاة اصالحا

شااور ان ا ترتیِ لحصالن لالیاتي رهایي یافتنهت .شاهاور ان فهراری

ب اراضي خویش با گاتنت و با آسودگي خاطر بیاهتری به شهار راوهت لاهرو شهتنت و
اراضي بایر را احیا شردنت (رشیتالتین  .)1033 /2 :1367شایت را لوفقیت اصهالحا ایهن
باشت ش «در و ت لبارا او ب واسطة وت شالاش هزاران هزار آدلي ب لاارشت ایاان به
واار لارو انت و آنچ ب ت خود ليشننت صت چنتان باشت» (هاهان  .)994ایهن بهتان
لرناست ش او با ایااد هاسانيِ لذهبي لیان لروالن و لرد

لین ای فراه آورد ش تهالش

برای ترلی ویرانيها ب یک خواستة واولي (ن فقط خواستة ایا هان) لبهت شهود و طبیرهي
است ش هرشس برای خود بیاتر تهالش لهيشنهت تها بهرای حهاش  .پهس ا چنهین رونهتی
آباداني ب حتی رسیت ش «هر خان و باغ ش پیش ا ین ب صت دینار بود ایهن لهان به ههزار
دینار» رسیت (هاهان  995و  .) 1033ایهن آلهار حتهي اگهر لبالره هه باشهت گویهای رونه
شااور ی و افزایش قیات لین راوي در شاور است.
والق لنتی ب الور راوي و استقبا ا روشهای لناسب شاهاور ی به آن حهت رسهیت
ش در روستاهای یزد و اصف ان تولیت و فروش شودهای دالي و حیهواني رونه گرفته و به
ب اي ا شتا اخبار و آثار یا آثار و احیا خواب رشیت فرض شرد؛ ولي چهون در اربهاع به لنهابع لریهار لا صها

شتا شناختي لنترج در چاپ است ب هاان ونوان وا فالحت ارباع داد شت.
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لاراة اقتصادی تبتی شت بود (وا فالحت  .)76 -75 :1323بنابراین ف های لوبهود به
احتاث قنوا و چا های لترتد و لتراقب آن ایااد لزارع بتیت شاک شرد شه بها داوری
براساس اسالي قنا ها و لزاروي شه در بهالعال یهرا (یهزدی  89-86 83-81 :1340و
 )100-99و هاچنههین وقه نالههة ربههع رشههیتی (رشههیتالتین  116-44 :1350و )215-204
ليتوان به گسهتردگي و ترهتد ایهن قنها هها و لهزارع در اطهراف یهزد تبریهز اصهف ان و
تاحتودی شیرا شا رون و ق در لان حکولت الاایتو و ابوسریت پي بهرد و بهر آن قیهاس
تصور شرد ش در نقاط دیگر ه این رونت لزرو سا ی وبود داشت است.
 .4-6افزایش محصوالت

با توب ب آنک ب بود شااور ی ب خواستة واولي لرد لبهت شهت و رغبهت واهولي به

خریت لینهای راوي فزوني گرفت بود طبیري است ش لیزان لحصهوال شاهاور ی در
قاارو ایا اني نیز افزایش داشت باشت .ب گفتة رشیتالتین« :این لان در تاالهت لاالهک به
واار آن لارو انت و رو ب رو در یاد است و بر هي لهرد بهتان لسهتظ ر و دیهوان
خالصا وظی با رون و هر سها لحصهو آن یهاد لهيشهود» (رشهیتالتین /2 :1367
 .)1108واگذاری اراضي اقطاوي اگرچ در ابتتا ب سهبب نیها لاهکریان و درپهي ضهرور
های نظالي اناا گرفت توسر و پیشرفت شااور ی را نیز درپي داشت (لابتهون :1372
 .)194بنابراین با تتابیر ایا انان تاا لاالک به واهار و آبهاداني لاهرو شهت و لقهتار
لحصو افزایش یافت.
ا لقتار افزایش لحصوال اطالوي در دست نیسهت؛ الها هاهینقهتر لهيدانهی شه در
اواخر و ت الاایتو برخي لناط ایران لحصوال شااور ی خود را ب دیگهر نقهاط صهادر
ليشردنت؛ چنانش ا اصف ان و اب ر ورق بیتلاک و ا فارس گال به خهارج ا شاهور
صادر ليشت (وا فالحت  .)41-40 :1323این توفی حتهي بهرای لحصهوالتي شه شاهت
آنها تا آغا شت بود نیز ب چا ليخورد .بااینک نی هایاه ا هنهت وارد لهيشهت بها
ترویج شات نی در تبریز چنان شتش در اواخر و ت الاایتو ایهران ا وارد شهردن نیه ا

7/27/2015 3:59:07 AM

Text [26].indd 91

 / 92تأثیر اصالحات غازان بر وضعیت کشاورزی قلمرو ایلخانی

هنتوستان بينیا شت بود (هاان  .)93هاچنین پرورش رونیاس در تبریز به بهایي رسهیت
ش لا اد آن ب هنتوستان صادر ليشت (هاان .)94
ا لیزان لحصوال ب دستآلت در این دور داد ههای آلهاریشهافي نهتاری فقهط حاهتاهلل
لستوفي در شهرح لالیها قااهرو ایا هاني لالیها آن را در آسهتانة حاشایهت غها ان 1700تولهان
ليدانت ش برت ا اصالحا غا ان ب بهیش ا  2100تولهان تولهان رسهیت اسهت (لسهتوفي :1362
 .)27این آلار افزایش  23/5درصتی را ناان ليدهت ش گویای تهأثیر وایه اصهالحا غها ان بهر
لیزان لحصوال شااور ی در طو لت شوتا حکولت وی است .اگرچه حاهتاهلل لسهتوفي
در ادال اشار لهيشنتشه نهاالنيههای اواخهر و هت ایا انهان باوهث شهاهش لاهتد لقهتار
لحصههو شههت آلههاری شه وبههتاهلل لا نههتراني ( )163 -153 :1331دربههارة لیههزان لالیهها
سا 750ق ارائ شرد لیزان لالیا را  2167تولان ناان لهيدهتشه بها و هت غها ان تقریبهاً
برابر ليناایت .البت تتاو استفاد ا تقوی خهاني تها حهتود یهک و نهی قهرن برهت ناهان ا
پایداری نسبي اقتالا غا ان دارد (ابنش ا

 46 -45 :1987و .)57
2500
2000
1500
1000
500

بعد از غازان

ا نوع لحصوال

قبل از غازان

0

شااور ی این دور نیز اطالع دقیقي در دست نیسهت؛ الها بها داوری

برلبنای گفت های رشیتالتین ليتوان استنباطشرد ش هاة لحصهوال سهنتي و لراهو ههر
لنطق و هاچنین لحصوال بتیتی ش توسط دربار ب ایران آورد شهت بودنهت پهرورش
ليیافتنت؛ ولي در این لیهان برخهي لنهاط به پهرورش برخهي لحصهوال شه ر بیاهتری
داشتنت؛ چنانش پرورش برنج در گیالن لا نتران و استرآباد انگهور در بسهیاری ا لنهاط
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وراق وا و آذربایاان پیا در طار ذر در اصف ان و شاشان پست در اطراف سهانان
بنفا در شوشتر وگیالن یر در شرلان وفران در ق ستان ق هاتان و ن اونت رونیاس
در نایین و یزد پیا در طار بزرشتان در برتاد و حا لرشبا در برتاد شوشتر شبانکار
و لا نتران بو بيپوست در ق و شروان ن ود در قزوین تو در یزد و اصهف ان ونها
درگرگان رشهک در شاشهان نیاهکر در شوشهتر برهتاد و لا نهتران درخهت هنهتی در
لا نتران و سیب در اصف ان ش ر خاصي دارنهت (واه فالحهت 20 15 10 5 :1323
 92 90 88 87 81 36 33 31 28 24-23و .)110-105
 .5-6آبادانی خزانه

خزانة ایا اني بیش ا هرچیز بر لالیا لتکي بود و در آن لهان بها توبه به غابهة نهتگي
شااور ی این لالیا و درآلت حکولت واولاً لبتني بر خراج اراضهي راوهي بهود شه ا
شااور ان اخذ ليشت؛ بنابراین پیش ا و ت غا ان شه شاهاور ی رونقهي نتاشهت لیهزان
خزان و درآلت نقتی ایا انان نیز انتا بود و چنانش گفت شت غها ان در اوایه سهاطنت
خود با خزانة شالالً خهالي روبه رو شهت بهود (رشهیتالتین 979-978 /2 :1367؛ وصهاف
)326 :1338؛ ولي در سایة اصهالحا اناها شهت و درپهي آن رونه شاهاور ی و ا دیهاد
لحصوال

خزانة وی دوبار لااو ا نقتین شت ش ب گفتهة رشهیتالتین« :چنهانشه آ ا

چاا باری باشت ا خزانة پادشا اسال ر و باله روان اسهت و هرگهز در ههیچ و هتی
شسي ا پادشاهان لتقت این لقتار ر نقت و بال ش او ب اش فرلود و ليفرلایهت نهتاد
باشت» (رشیتالتین .)983 /2 :1367
 .7نتیجه

ا پیالتهای لنفي ایارار لرو ب ایران انحطاط شااور ی بود؛ چنانشه لیهزان شاهاور ی
در لقایس با دورة قب ا حااة لرو بین  80تها  91درصهت شهاهش پیهتا شهرد .هنگهاليشه
غا انخان بر ت ت ایا اني ناست اقتالا و اصهالحاتي وسهیع و پردالنه را بهرای احیهای
وضریت شااور ی و ب بود اوضاع شااور ان و روستاییان اناا داد .غا ان ن ست به رفهع
اختالفا فرهنگي و لریاتي لیان لروالن و ایرانیهان پرداخهت و بها پهذیرش اسهال اوطهای
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لالکیت اراضي بایر ب لروالن و واگذری اراضي راوي ب ونوان اقطاع به لاهکریان لینهة
یهکباناههیني لرههوالن را فههراه شههرد .سهلس بهها اصههالحا لههالي و اداری ا سههنگیني بههار
لالیا ها شاسهت و شهارگزاران حکهولتي را ا ترهرض به لهرد با داشهت .او هاچنهین بها
اقتالا حاایتي و تاویقي نظیر حفر شانا قنوا و دادن بذر و دا به شاهاور ان لینهة
احیا و آباداني اراضي شااور ی را فراه آورد .اگرچ تا لان قت خوابه رشهیتالتین در
718ق شاابیش این اصالحا ادال یافت برت ا او این رونت لنقطع شهت و دوبهار برخهي
ووال ل ر برشااور ی و اقتصاد ایا اني چیرگي یافت .با این حا اصالحا غها ان و
و یههرش رشههیتالتین ترییههر لثبتههي درشاههاور ی ایاههاد شههرد و لوبههب ب بههود وضههریت
شااور ان و رون نسبي شااور ی در این دور شت؛ چنانشه ا نتهایج لسهتقی اصهالحا
غا اني ليتوان ب ایااد و تتاو النیت رواج شات لحصوال بتیت رون شاهاور ی و
افزایش قیات لینهای راوي افزایش لحصوال شااور ی و آباداني خزان اشار شهرد.
ا رشت  23/5درصتی لالیا در پایان و ت ایا اني ليتوان لیزان رون شاهاور ی برهت ا
غا ان خان را استنباط شرد.
منابع
 آلاي اولیا اهلل ( .)1313تاریخ رویان .تصحیح وباس خایاي .ت ران :اقبا .
 ابنش ا

تاجالتینحسن ( .)1987جامعالتواریخ حسنی .به شوشهش حسهین لترسهي

طباطبایي و ایرج افاار .شراچي :لؤسسة تحقیقا واو آسیای لیان و غربي.
 ابنفوطي شاا التین وبتالر اق ( .)1381الحوادثالجامعه .ترباة وبتالاحات آیتهي.
ت ران :اناان آثار و لفاخر فرهنگي.
 اسفزاری لرینالتین لحات لاي ( .)1338روضات الجناات فای اوصااف مدیناه الهارات.
تصحیح و تحایة لحاتشاظ الا  .ت ران :داناگا ت ران.
 اشلولر برتولت ( .)1384تاریخ مغول در ایران .ترباة لحاهود لیرآفتها  .چ .7ت هران:
وااي و فرهنگي.
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 اقبا آشتیاني وباس ( .)1365تاریخ مغول از حملة چنگیز تا تشکیل دولت تیموری.
چ .6ت ران :الیرشبیر.
 الا یاری فریتون (« .)1383تحایاي بر با تا اصالحا غا اني در رونت با سا ی لراشز
ش ری ایهران ( .»)703-694مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشاگاه اصاههان.

د .2ش 36و  .37صص.52- 37
 بارتولت واسیاي ( .)1366ترکستاننامه .ترباة شری شااور  .ت ران :آگا .
 باو اني السانترو ( .)1359ایرانیان (تاریخ ایاران باا تکیاه بار اوضااع اقتصاادی و

اجتماعی) .ترباة لسرود رببنیا .ت ران :رو ب ان.

 بناشتي داودبن لحاهت ( .)1378روضه اولیااللباب فی معرفه التواریخ و االنساب .به
شوشش برفر شرار .ت ران :اناان آثار و لفاخر فرهنگي.
 ب رالي تقي ( .)1330تاریخ کشاورزی ایران .ت ران :داناگا ت ران.
 بیرشک احات ( .)1367گاهنامة تطبیقی سه هزار ساله .ت ران :وااي و فرهنگي.
 پطروشفسکي ایایا پاولوویچ (« .)1371اوضاع ابتااوي ایران در وصر لرو » در تااریخ

ایران کمبریج .ج .5گردآوری بي.آ .بوی  .ترباة حسن انوش  .ت ران :الیرشبیر.

 .)1357( _______ کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول .ترباة شری
شااور  .ت ران :نی .
 تس

والدیایر ( .)1345نظام اجتمااعی مغاول .ترباهة شهیرین بیهاني .ت هران :بنگها

تربا و نار شتا .
 برفری برفربن لحات ( .)1389تاریخ یزد .به شوشهش ایهرج افاهار .ت هران :وااهي و
فرهنگي.
 بویني وطالاک ( .)1375تاریخ جهانگشاای .تصهحیح لحاهت قزوینهي .ت هران :دنیهای
شتا .
 حافظ ابرو ش ا التین وبتاهلل خوافي ( .)1350ذیل جامع التواریخ رشیدی .تصحیح
خانبابا بیاني .ت ران :اناان آثار لاي.
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 خوانتلیر غیاثالتین بنهاا التین ( .)1333حبیبالسیر .ب لقتلة بال التین هاهایي.
ت ران :خیا .
 ربب اد هاش ( .)2535آیین کشورداری در عهد وزارت رشایدالدین فلالاهلل

همدانی .ت ران :توس.

 رشیتالتین ف

اهلل هاتاني ( .)1367جامعالتواریخ .ب شوشش ب اهن شریاهي .ت هران:

اقبا .
1364( _______ ق .) 1940 /مکاتبات رشیدی .تصحیح لحاهت شهفیع .الههور :شایه
پناا .
 .)1350( _______ وقف نامة ربع رشیدی .ب شوشش لاتبهي لینهوی و ایهرج افاهار.
ت ران :اناان آثار لاي.
 رشیتوو پي نن ( .)1368سقوط بغداد و حکمروایی مغوالن در عراق .ترباة استاهلل
آ اد .لا ت :آستان قتس.
 سارقنتی وبتالر اق ( .)1372مطلع سعدین و مجمع بحرین .به اهتاها وبتالحسهین
نوایي .ت ران :لؤسسة لطالرا و تحقیقا فرهنگي.
 سیفيهروی سی بن لحاهت ( .)1385تاریخنامة هارات .تصهحیح غاللرضها طباطبهایي
لات .ت ران :اساطیر.
 شبانکار ای لحاتبنواي ( .)1363مجمع االنساب .تصحیح لیرهاشه لحهتث .ت هران:
الیرشبیر.
 شیخالحکاایي واادالتین (« .)1383بررسي یک پار سهنت ایا هاني» .ناماة بهارساتان.
س .5ش 1و  .2دفتر  9و .10صص.118-111
 وا فالحت (1323ق) .ب شوشش وبتالرفار نا التول اصف اني .ت ران ( چاپ سنگي).
 غفرانهي واههي (« .)1385رشههیتالتین ف ه اهلل و انتیاهة آبههادگری در قااههرو ایا انههان».
مطالعات اسالمی .ش .71صص.190-167
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فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 97 /

 قطبياهری ابوبکر (1373ق) .تاریخ شیخ اویس .ب سري و اهتاا یهن فهن لهون .الهه
اشساسیور.
 شاتب یزدی احاتبن حسین ( .)1386تاریخ جدید یزد .ب شوشش ایرج افاار .ت هران:
الیرشبیر.
 شاشاني ابوالقاسه ( .)1384تاریخ الجاایتو .به اهتاها ل هین هاباهي .ت هران :وااهي و
فرهنگي.
 لابتون ان.شي.اس ( .)1372تداوم و تحول در تاریخ میاناة ایاران .ترباهة یرقهو
آژنت .ت ران :نار ني.
 .)1377( _______ مالک و زارع در ایران .ترباة لنوچ ر الیهری .ت هران :وااهي و
فرهنگي.
 لا نتراني وبهتاهللبهن لحاهتبن شیها (1331ق .) 1952 /رسااله فلکیاه .تصهحیح والتهر
هینتس .ویسبادن :چاپ انة فرانتس اشتاینر.
 لستوفي حاتاهلل ( .)1364تاریخ گزیده .تصحیح وبتالحسین نوایي .ت ران :الیرشبیر.
 .)1362( _______ نزههالقلوب .تصحیح گای لسترنج .ت ران :دنیای شتا .
 لستوفي بافقي لحاتلفیت ( .)1385جاامع مهیادی .به شوشهش ایهرج افاهار .ت هران:
اساطیر.
 لیرخوانت لحاتبن خاونت شا ( .)1380روضهالصها .تصحیح بااهیت شیهانفهر .ت هران:
اساطیر.
 ن اواني لحاتبن هنتوشها ( .)1964دستورالکاتب فای تعیاین المراتاب .تصهحیح
وبتالکری وایزاد  .لسکو :انتاارا دانش.
 نطنزی لرینالتین ( .)1383منتخب التواریخ .ب اهتاا پروین است ری .ت ران :اساطیر.
 وصههافالح ههر ف ه اهللبههن وبههتاهلل ( .)1338تاااریخ وصاااف الحلااره .ب ه اهتاهها
لحاتل تی اصف اني .ت ران :شتا خانة ابن سینا و برفری تبریزی.
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 / 98تأثیر اصالحات غازان بر وضعیت کشاورزی قلمرو ایلخانی

 هرلان گوتفریت (« .)1379فرلان ساطان حسین بالیری» .ترباهة واهي .وقاف میاراث

جاویدان .س .8ش .29صص .122 -115

 هروی قاس بن یوس

( .)1346ارشادالزراعه .تصحیح لحات لایری .ت هران :داناهگا

ت ران.
 یزدی سیترشنالتین و شاسالتین (« .)1340بالع ال یهرا (وقه نالهة سهیت رشهن

التین)» در فرهنگ ایرانزمین .ب شوشش لحاتتقي دانشپهو و ایهرج افاهار .س.13

ش .9صص.277-68
Herrmann, Gotfried )2004(. Persische Urkunden der mongolen zeit.
Text-und Bildit, Wiesbaden: Harrasowitz verelag.
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