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جایگاه صنایع کارخانه ای در اقتصاد و جامعۀ عهد 
ایلخانان

سیدابوالفضل رضوی
دانشیار دانشگاه خوارزمی

مقدمه
علی  رغم خشونت و شدت عمل مغول  ها در حمالت آغازین به ایران، عصر حاکمیت 
ایلخانان امنیت و ثباتی نسبی پدید آورد و اوضاع سیاسی و اقتصادی بسامان  تری را 
رقم زد. یکی از ویژگی  های مهم این عهد بهبودی نسبي در زمینۀ صنعت و هنر است. 
در خصوص صنایع و ِحَرفي که مورد توجه مغول  ها بود این موضوع به  ویژه نمودهاي 
مشهودتري داشت. پس از دوره  ای تشتت، توجه به صنعت و تأسیس کارخانه  ها آغاز 
شد. اهتمام عمومي مغول  ها به صاحبان فنون و صنایع در گیر  و  دار فتوحات مشهود 
بود و پس از آن نیز ادامه یافت. در مقایسه با سایر رعایا، صنعتگران وضعیت بهتري 
داشتند. توجه به محترفه و انتقال بسیاري از صنعتگران به سرزمین مغولستان به 
سبب نیازهاي معیشتي و نظامي مغول  ها بود و بدین سبب که در تمامي ادوار این 
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دسته از نیازها وجود داشتند، به صنعتگران و هنرمندان هم که مرتفع  کنندگان این 
نیازها بودند توجه می  شد.

مغول  ها مردمي جنگجو بودند و اقبال عمومي خود را از جهانگیري و کشورگشایي به 
دست آورده بودند. به عالوه، پس از یک دوره فتوحات در زمان چنگیز، به سروران 
بخش مهمي از بالد متمدن آن روز جهان تبدیل شده و زندگي آنها در تجمل و 
شوکت فرورفته بود. تأمین وسایل و تدارکات جنگي برای تداوم فتوحات و ابزار و لوازم 
معیشت تجملي آنها بر عهدۀ صاحبان صنایع بود و بدین سبب که قوم فاتح در این 
خصوص تجربه  اي نداشت، بار اصلي بر دوش صنعتگران اقوام مغلوب قرار می  گرفت. 
همانندی ساختار حکومت ایلخانان با ساختار امپراتوری مغول و نیاز آنها به تولیدات 
صنعتی و هنری از یک سو و پیشینۀ صنعت و هنر به منزلۀ شیوه  ای از معیشت مردم 
شهری ایران از سوی دیگر، اهتمام به صنعتگران را ضرورت بیشتری بخشید و در 
سراسر عهد ایلخانان و به  ویژه عهد مسلمانی آنها، کارخانه  ها رونق بسیار داشتند. به 
نظر می  رسد نیاز مغول  ها به مصنوعات کارخانه  ها در این رونق سهمی بسزا داشت و 

رونق نسبی در اقتصاد شهری نیز در میان دخیل بود.

در این مقاله، ضمن مروری بر زمینه  های رونق صنایع کارخانه  ای عهد ایلخانان، 
جایگاه کارگاه  های حکومتی )کارخانه  ها( را با در نظر داشتن پیشینۀ آنها در ایران 
بررسی می  کنیم و در ادامه، وضعیت صنایع پُرکاربردتر پارچه  بافی و اسلحه  سازی را 
از نظر می  گذرانیم. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی در پی بررسی تأثیر نیاز 

متقابل جامعه و حکومت عهد ایلخانان در رشد صنایع کارخانه  ای این عصر است. 

زمینه  های فعالیت صنعتی در عهد ایلخانان
در ایران که زمینه  هاي رشد صنعت و هنر به منزلۀ مظاهر زندگي شهري و تمدن 
دیرپاي ایراني فراهم بود، نیاز و عالقه  مندي مغول  ها نقش مضاعفي در این زمینه ایفا 
کرد و برخي از رشته  هاي صنعتي رو به رشد نهادند. اولین نشانه  هاي توجه مغول  ها 
در این زمینه از دورۀ فترت قبل از شکل  گیري حکومت ایلخانان خود را نشان داد و 
با تأسیس کارخانه  هاي شهري در زمان حکومت گورگوز بر خراسان قدم مهمي در 
این خصوص برداشته شد.1 توجه به صنعت و هنر پس از پیدایش حکومت ایلخاني 
هم ادامه یافت و در نتیجۀ تمرکز سیاسي و اقتصادي نسبی قلمرو و لزوم مقابله 

1رشیدالدین فضل  اهلل همدانی، جامع التواریخ )چاپ 2؛ تهران: انتشارات اقبال، 1362(، جلد 1، 484. 
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با مشکالت نظامي، زمینه  هاي مناسب  تري در اختیار صنعتگران قرار گرفت. روابط 
فرهنگي میان ایران و چین هم در رشد صنعت و هنر و تعالي و تنوع سبک و فنون 
صنعتي این عصر تأثیرات قابل توجهي داشت. همچنین، مناسبات میان ایران و اروپا 
در این زمینه بي  تأثیر نبود. تساهل مغول  ها در زمینه  هاي عقیدتي و فرهنگي و از میان 
رفتن بخشي از محدودیت  ها نیز رشد صنعت و هنر را به دنبال داشت و در برخي از 
رشته  هاي هنري از جمله نقاشي، نگارگري و کاشي  سازي تحوالت چشمگیري پدید 
آورد. امر دیگري که در جاي خود سهم مهمي در روند تولیدات صنعتي داشت رشد 
تجارت و گسترش مبادالت اقتصادي در جهان آن روز بود. بخش مهمي از تولیدات 
صنعتي این روزگار در خدمت تجارت بود و تقاضاي فراوانی در اطراف و اکناف عالم 
داشت. این دسته از تولیدات صنعتي که در رأس آن پارچه  بافي و تهیه و تولید مواد 
خام صنعتي و معدني بود رشد بسیار کرد و عالوه بر نیازهاي معیشتي مغول  ها، 

بخشي از مایحتاج سایر ملل را نیز برآورده مي  کرد.

مجموع عوامل فوق رشد صنعت و هنر را به دنبال داشت، اما در تمامي مراحل 
حکومت ایلخانان آهنگ رشد صنایع یکسان نبود و همۀ مناطق ایران به یک میزان از 
این شرایط برخوردار نبودند. مشخص  ترین نمودهاي رشد صناعت در عصر مسلماني 
آنها بود و بیشترین رونق صنعتي به مناطق مرکزي و نیمه  غربي ایران تعلق داشت. 
به عبارتي، مناطقي که مورد هجوم مغول قرار نگرفت، نواحي  ای که در مسیر عبور 
راه  هاي تجاري قرار داشتند و مناطقي که مرکز سیاسي حکومت ایلخاني و حّکام تابع 
آنها بودند بیشترین رشد صنعتي را داشتند. در کل، ایلخانان به دنبال ویراني بخش 
مهمي از مناطق شرقي و یک دوره نابساماني پس از تهاجم مغول بر ایران حکومت 
یافتند و نوع تأثیرگذاري آنها بر حیات صنعتي و هنري مسئلۀ مهمي محسوب مي  شد. 
با این همه باید در نظر داشت که این تأثیرگذاري رشد همۀ صنایع را به دنبال نداشت 
و بیشترین رشد از آِن رشته  هاي مطلوب آنها )پارچه  بافي و فلزکاري( بود. رشته  هاي 
هنري و صنعتي دیگري از قبیل کاشي  سازي، جواهرسازي، کاغذسازي، معماري، 
نقاشي، کتاب  آرایي، خط و تذهیب هم در پرتو تحوالت این زمان رو به رشد نهاندند، 
اما رشدی به اندازۀ پارچه  بافی و اسلحه  سازی نداشتند. در زمان ایلخانان، صنعتگران 
دیوان و دفاتر مخصوص به خود داشتند و فعالیت کارخانه  ها اقدام بي  سابقه  اي به 
حساب مي  آمد. بازارها و کارخانه  ها، دو مرکز مهم صنعتي این زمان، مورد اهتمام 
خاصي بودند و در هر شهري که در این زمان ساخته یا احیا شده است، این دو 
مرکز اقتصادي اهمیت خاص داشتند. عمدۀ فعالیت  هاي صنعتي این زمان درون بازار 
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شهرها صورت مي گرفت و صرف نظر از تولید گیاهان صنعتي و بخشي از صنایعي 
که روستاییان نیز در آن مشارکت داشتند، مابقي مصنوعات در کارخانه  هاي شهري 

تولید مي شدند.

 کارگاه  های حکومتی در عهد ایلخانان
الف. پیشینۀ کارگاه  ها در ایران

فعالیت  هاي صنعتي در کارگاه  هاي تحت نظر حکومت در سراسر دوران اسالمي 
صورت می  گرفت و سابقۀ آن به عهد ساسانیان مي  رسید. در دوران بني  عباس، تعدادي 
از صنعتگران در کارگاه  هاي دولتي به بافت و تولید و تزئین پارچه مي  پرداختند و 
تولیدات آنها در اختیار دولت قرار مي  گرفت. این کارگاه  ها را “طرازخانه” )دارالطراز( 
و به اختصار “طراز” مي  گفتند و زیر نظر منصبي که عنوان “صاحب الطراز” داشت 
فعالیت مي  کردند. وظیفۀ صاحب طراز نظارت بر کار بافندگان، تهیۀ مواد خام و 
وسایل مورد نیاز آنها و پرداخت مزد و مواجب ایشان بود.2 در ایران، چنین کارگاه  هایي 
را ترازکده و تراز مي  خواندند و موارد عدیده  اي از آن در شهرهاي ایران گزارش شده 
است. ابن  حوقل از وجود چنین کارگاه  هایي در کازرون، شوشتر، شوش، جهرم و بم 
سخن گفته و یاقوت حموي از سوء استفادۀ محمد  بن مسافر، پادشاه دیلم، از چنین 
شیوه  اي براي استثمار صنعتگران یاد مي  کند.3 این شخص با دادن وعده  هاي مالي 
صنعتگران را به سوي خود جذب مي  کرد و با محبوس کردن ایشان در قلعۀ سمیران 
و وادار کردنشان به کار اجباري سود فراواني مي  برد. گویا شمار پارچه  بافاني که او 
استثمار مي  کرده است از 5هزار نفر هم بیشتر بوده است.4 عالوه بر ترازکده ها، طریق 
دیگري که در تولید پارچه معمول بود، گرفتن مساعده از دولت و تحویل پارچه در 
قبال آن بود. ابن  بلخي از چنین شیوه  اي در کازرون زمان سلجوقي یاد کرده است: 
“جوالهگان کازرون علي  الرسم مساعده  اي از دیوان مي  گرفتند تا براي آن جامه بافند 
و تحویل آن بر عهدۀ بیاعان معتمدي بود که قیمت عدل بر آن مي  نهادند.  ”5 بر پایۀ 

2عبدالرحمن ابن  خلدون، مقدمه، ترجمۀ محمد پروین گنابادی )چاپ 4؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 

1364(، جلد 1، 452.
3ابن  حوقل، ایران در صورة االرض، ترجمۀ جعفر شعار )چاپ 2؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1366(، 28، 77، 

.66-65
4شهاب  الدین ابي  عبداهلل یاقوت حموي، معجم البلدان )تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگي، 1380(، 

الجزء الثالث، 291-290.
5ابن  بلخي، فارسنامه، تصحیح گاي لسترنج و رینولد نیکلسون )چاپ 2؛ تهران: دنیاي کتاب، 1362(، 198-

.199
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سندي از وسائل الرسائل اثر رشید الدین وطواط، در روزگار خوارزمشاهیان همچنین 
کارگاه  هایي وجود داشته و عنوان بیوتات داشته است. افراد امیني در رأس این بیوتات 

قرار داشته و امور آنها را زیر نظر وزیر اداره مي  کردند.6 

ب. آشنایی مغول با کارگاه  های صنعتی
بر اساس گزارش برخي منابع، مي  توان گفت که مغول  ها قبل از حمله به ایران با 
عملکرد چنین کارگاه  هایي آشنایي داشته و از تولیدات آنها استفاده مي  کرده  اند.7 از 
این گذشته، در همۀ ایام فتح و حکومت، پارچه  بافان و آهنگران مورد توجه مغول  ها 
و در مقام غالمان و زیردستان بزرگان مغول مشمول لطف و مساعدت بودند.8 به هر 
ترتیب، آشنایي قبلي مغول  ها با این پدیده یا نیاز مبرم آنها به محصوالت تولیدي 
صنعتگران که لزوم برخورد منطقي و اقتصادي را در خصوص فعالیت آنها مطرح 

مي  کرد، نقش مهمي در پیدایش کارگاه  هاي حکومتي در این زمان داشته است.

چنین به نظر می رسد که در آغاز هجوم به ایران، برخورد مهاجمان مغول با صنعتگراني 
که اسیر و جزئي از آرات هاي خان  زادگان و خواتین مغولي محسوب مي  شدند به دو 
صورت بود. عده  اي از آنها را همراه با خانواده  هایشان به مغولستان انتقال مي  دادند و 
با سکونت آنها در یورت هاي مشخص به تولید مصنوعات مورد نظر وادار مي کردند. 
برخي دیگر را در شهرهاي محل سکونتشان باقي مي  گذاشتند تا در آنجا به تولید 
کاالهاي مورد نیاز بپردازند. هر دو دستۀ این صنعتگران اسیر و برده مغول  ها بوده 
و ممکن بود ملک مشترک تمامي خان  زادگان و خواتین مغولي بوده باشند یا در 
مالکیت جداگانۀ هر یک از آنها به شمار روند. برای مثال، تعدادي از جامه  بافان هرات 
به یکي از خواتین چنگیز تعلق داشتند9 و در همان حال، در شهر بخارا صنعتگراني 
متعلق به تمامي خان  زادگان مي  زیستند.10 ایلخانان بر صنعتگراني که در کارخانه  هاي 

ني،  نشر  )تهران:  آژند  یعقوب  ترجمۀ  ایران،  میانۀ  تاریخ  در  تحول  و  تداوم  لمبتون،  اس.  کي.  6ان. 
 .358 ،)1372

7برای نمونه بنگرید به غریغوریوس ابوالفرج  بن اهرون ابن  عبري، تاریخ مختصرالدول، ترجمۀ محمد علي 
تاج  پور و حشمت  اهلل ریاضي )تهران: انتشارات اطالعات، 1364(، 318. 

شیرین  ترجمۀ  خانه  به  دوشی،  فئودالیسم  مغول:  اجتماعي  نظام  والدیمیرتسوف،  یاکوولیویچ  8باریس 
بیانی )چاپ 2؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1365(، 196-190. 

9سیف  بن محمد  بن یعقوب هروي، تاریخ  نامۀ هرات، تصحیح محمد الزبیر الصدیقي )چاپ 2؛ تهران: انتشارات 

کتابفروشي خیام، 1352(، 107. 
10فضل  اهلل  بن عبداهلل شیرازی )وصاف الحضره(، تاریخ وصاف، به اهتمام محمدمهدي اصفهاني )تهران: 

کتابخانۀ ابن  سینا و کتابخانۀ جعفري تبریز، 1338(، 51. 
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قلمرو قوبیالي قاآن مشغول به کار بودند حق مالکیت داشتند و با ارسال ملک معظم 
فخرالدین احمد در زمان غازان )697ق/ 1299م( سهم آنها از منافع کارخانه  هاي 
مذکور که از زمان هوالکو به تعویق افتاده بود پرداخت شد.11 در شهرهاي بخارا و 
سمرقند، عالوه بر صنعتگراني که در مالکیت عمومي سران امپراتوري مغول بودند، 
هر یک از خان  زادگان اولوس هاي جغتاي و اوکتاي نیز کارخانه  هاي خاص خود 

داشتند.12

ج. کارگاه  های صنعتی در ایران دوران مغول
آغازین  دوران  فتوحات  دنبال  به  که  نسبي  نظم  دوره  از یک  هرات، پس  مانند 
برقرار شد، تعدادي از صنعتگراني که به اسارت به مغولستان برده شده بودند به 
سرزمین خود بازگردانده شدند تا با رعایت شرایط در کارگاه  هاي حکومتي فعالیت 
کنند.13 از این زمان، مقارن با دورۀ فرمانروایي اوکتاي قاآن، مدام از تأسیس و ایجاد 
کارخانه  هایي سخن رفته است که صنعتگران تحت نظر وابستگان مغولي در آنها کار 
مي  کردند. در ایران به صورت هم  زمان جورماغون در نواحي غربي ایران و گورگوز 
صورت  را  اقدامی  چنین  خراسان  شهرهاي  در  )637-641ق/1239-1243م( 
دادند.14 جورماغون پس از کنار آمدن با مردم تبریز و در سایۀ مساعدت صنعتگران 
فردي با نام منگو پوالد را در مقام باسقاق پیشه  وران تعیین کرد و با ارسال منسوجات 
گرانبها و از جمله خیمۀ بسیار مجللي که پارچه  بافان تبریزي براي قاآن ساخته بودند، 
در این مسیر گام برداشت. هدف از این اقدام نظارت بیشتر بر پیشه  وران و بهره  برداري 
از حاصل کار آنها بود و تأسیس کارگاه حکومتي یا بردگي پیشه  وران در نظر نبود. 
در عوض، گورگوز بنا به دستور قاآن به تأسیس “کارخانه  هاي نیکو” در شهرهاي 
خراسان پرداخت و آهنگران و پارچه  بافان اسیر مغولي را در آنها به کار گماشت.15 
اندکي قبل از آن، با بازگشت پیشه  وران و جامه  بافان هراتي به سرکردگي عزالدین 
مقدم هروي و تحت نظارت شحنگان مغولي چنین کارگاه  هایي در شهر هرات نیز 
تأسیس شده بود.16 با این اوصاف، پیدایش کارگاه  هاي حکومتي اقدام مهمي بود 

11وصاف، تاریخ وصاف، 506. 

12وصاف، تاریخ وصاف، 69. 

13سیفي هروي، تاریخ  نامۀ هرات، 71، 107-  108. 

14عالء  الدین عطاملک جویني، تاریخ جهانگشا، به سعي و اهتمام عبدالوهاب قزویني )چاپ 4؛ تهران، 

انتشارات ارغوان، 1370(، جلد 2، 237-  238، 247. 
15رشیدالدین فضل  اهلل، جامع التواریخ، جلد1، 484. 

16سیفي هروي، تاریخ  نامۀ هرات، 107- 108. 
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که در آن دورۀ نابساماني و تشتت بسیاری از صنعتگران را در خود جاي مي  داد 
و امکان تداوم فعالیت  هاي صنعتي را فراهم مي  کرد که از زمان اوکتاي قاآن و از 
634ق/1236م تا 638ق/1240م آغاز شده بود. در دوران بعدي نیز مکرراً فعالیت 
این دسته از کارخانه  هاي حکومتي که به  ویژه در زمینۀ منسوجات و اسلحه فعالیت 
مي  کردند در منابع منعکس شده است. از سخنان جویني در شرح امارت امیر ارغون 
چنین بر  مي  آید که در زمان او تعداد این کارخانه  ها رو به گسترش نهاد و اساتید 
مجربي در آنها مشغول به کار بودند.17 هوالکو نیز از همان آغاز عملیات خود در 
زمینۀ فعالیت کارخانه  ها اهتمام ویژه  اي به خرج داد. از جمله اقدامات او در این زمینه 
تأسیس کارخانه در خبوشان بود.18 پس از فتح بغداد نیز در کنار علي بهادر که او را 
به شحنگي ارتاقان و اوران نامزد کرد، فردي با نام ابن  دربوس )درنوس؟( را به سمت 
خازن کارخانه منصوب کرد.19 از این اقدام چنین بر  مي  آید که یا هوالکو دستور به 
تأسیس کارخانه  هایي در شهر بغداد داده بود یا از زمان بني  عباس چنین کارخانه هایي 
وجود داشته و در آن زمان تحت نظر حکومت مغول در  آمده بود. آشکار مي  شود که 
در این دوره میان صنعتگراني که در بازار و براي خود کار مي  کردند با آنهایي که 
در کارخانه  هاي حکومتي مشغول بودند تفاوت بود. انتصاب علي بهادر در رأس امور 
“ارتاقان” و “اوران” )صنعتگران و صاحبان حرف( و ابن  دربوس به سمت خزانه  داري 
کارخانه  هاي بغداد دلیل این موضوع است. بنا بر گزارش ابن  فوطي، ابن  دربوس تا 
زمان مرگ این سمت را بر عهده داشت.20 در زمان هوالکو و در جریان اختالفات 
سیاسي  اش با برکه، وصاف از کشته شدن 5هزار خانوار از صنعتگران متعلق به اولوس 
جوجي گزارش داده است که به فرمان قوبیالي قاآن در کارخانه  هاي شهر بخارا 
مشغول به کار بودند و از توجه ویژۀ مغول  ها به کارگاه  هاي حکومتي و گسترش 
فوق  العاده آنها در این زمان حکایت دارد.21 بدیهي است که وقتي صنعتگران متعلق 
به اولوس جوجي 5هزار خانواده بودند، سهم دیگران نیز قابل توجه بوده و می  توان 
تخمین زد که حداقل در این شهر 20هزار خانواده در کارخانه  ها به فعالیت مشغول 
بودند. ادامۀ مطالب وصاف در خصوص فعالیت کارخانه  هاي بخارا حاکي از این است 
که بخش مهمي از فعالیت این کارگاه  ها تولید اسلحه و اصالح آالت جنگي بوده 

17جویني، تاریخ جهانگشا ، جلد 3، 103-  104. 

18جویني، تاریخ جهانگشا، جلد 3، 105.

19کمال  الدین ابی  الفضل عبدالرزاق  بن الفوطی البغدادی، حوادث الجامعه و التجارب النافعه فی المأئة السابعه 

)بیروت: دارالفکر الحدیث، 1407(، 195؛ جویني، تاریخ جهانگشا، جلد 3، 291، 476-  477. 
20جویني، تاریخ جهانگشا، جلد 3، 291، 476-  477.

21وصاف، تاریخ وصاف، 51.
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است.22 در زمان آباقا و ایلخاناِن پس از او نیز کارخانه  ها مورد توجه ویژه بودند. سیفي 
هروي و فصیحي خوافي از ساخت کارخانه  اي در بیرون دروازۀ فیروزآباد شهر هرات 
در زمان آباقا به سال 663ق/  1265م یاد مي  کنند که پس از اتمام شخص ایلخان 
آن را افتتاح کرد.23 بازسازي نیشابور در سال 669ق/  1271م که به دنبال زلزلۀ سال 
666ق/  1268م صورت گرفت نیز یقیناً همراه با ساخت کارخانه در این شهر بوده 
است، چرا که رشیدالدین در جامع التواریخ از وجود کارخانه  ای در این شهر سخن 
مي گوید.24 در زمان احمد تکودار از اسکان 300 خانوادۀ پارچه  باف در کارخانه هاي 
شهر ورامین به دست ارغون گزارشی در دست است که در جریان درگیري احمد 
و ارغون به اسارت سپاهیان احمد درآمده بودند. به دنبال این اقدام، ارغون با ارسال 
ایلچیاني به کارخانه  هاي شهرهای نیشابور، توس و اسفراین که در قلمرو حکومتي 
او قرار داشتند برای سپاهیان جامه خواست و پس از وصول آنها را میان سپاهیان 
تقسیم کرد.25 چنان  که از این مطالب بر  مي  آید، صنعتگران کارخانه  هاي اخیر در حکم 
ملک شخصي ارغون بوده و از این روي مي  توان گفت اوراني )صنعتگراني( که در 
کارگاه  هاي حکومت فعالیت مي  کردند تحت تملک سران مغول بودند. در خصوص 
فعالیت کارخانه  ها پس از دورۀ حکومت ارغون مطلب قابل ذکر نابساماني  هایي است 
که در این بخش صنعتي حاصل شد و رشیدالدین فضل  اهلل به شرح آن پرداخته است. 
نابساماني  هاي اخیر از فساد کلي حاکم بر فعالیت  هاي صنعتي آن زمان ناشي مي  شد 
و در نتیجۀ آن فعالیت کارخانه  ها دچار اختالل شده بود. این اختالالت و علل آنها را 

رشیدالدین فضل  اهلل چنین توصیف مي  کند:

و در بعضي شهرها کارخانۀ اوران سالح بود و مبالغ وجوه در وجه آن معین 
و نواب امراء قورچي بر آن، و هر وجوه که اطالق رفتي، عوض آن از بیست 
یکي حاصل نشدي، یکي به خاطر مشکالت موجود در والیات و زیاد بودن 
ایلچیان و طلبکاران و نیرنگ و سیاهکاري حّکام . . . و دیگري به خاطر 
طمع و تصرفات نواب و بیتکچیان مساس و بعضاً به خاطر کثرت امرایي که 
بر سر آنها بوده و نظارت مي  کردند و هر یک وجهي را متصرف مي  شدند. از 
آن گذشته، اوران چون این  چنین مي  دیدند از کار کردن شانه خالي کرده 

22وصاف، تاریخ وصاف، 69-68. 

23فصیحي خوافی، مجمل فصیحي، تصحیح محمود فرخ )تهران: انتشارات کتابفروشي باستان، 1340(، 334؛ 

سیفي هروي، تاریخ  نامۀ هرات، 285. 
24رشیدالدین فضل  اهلل، جامع التواریخ، جلد 2، 792؛ فصیحی، مجمل فصیحي، 340. 

25رشیدالدین فضل  اهلل، جامع التواریخ، جلد 2، 792. 
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و به جاي کار مفید مشغول عواني و ایقاقي و منازعت و نفاق بودند. در 
نتیجۀ این امور کار به آنجا رسید که امور شوم شد و همواره یارغوي اوران 
و گفت  وگوي ایشان بود و خلل  ها در امور ملکي پیدا شد و هیچ درآمدي از 

این کارخانه  ها حاصل نمي  شد.26

رشیدالدین فضل  اهلل سپس به شرح اصالحات غازان در این زمینه پرداخته و اطالعات 
کامل  تري در خصوص کارخانه  هاي این عهد به دست می  دهد. بر این اساس،

الف. صنعتگران کارخانه  هاي اخیر که زیر نظر بیتکچیان و نواب دیوان مساس کار 
مي  کردند در حکم اسیران حّکام ایلخاني محسوب مي  شدند و تعدادشان بسیار 

زیاد بود.

ب. بسیاری از آنها که به تولید اسلحه برای مغول  ها مي  پرداختند مشخصاً قومیت 
مغولي )غیر تاجیک( داشتند. تاجیکان هم در کنار آنها حضور داشته، اما در اوایل 
مهارت الزم در زمینۀ تولید سالح  هاي مورد نظر مغول  ها را نداشتند. در مراحل 
بعدي، اینها نیز در ساخت سالح  هاي اخیر تخصص یافته و در زمان غازان به وفور 

هر نوع سالحي در بازار یافت مي  شد. 

ج. تولیدات کارخانه  ها به دیوان مساس تحویل مي  شد و دیوان به صنعتگران کارخانه  ها 
)اوران، آرات  ها( مواجبي پرداخت مي  کرد و سالح  ها را در اختیار سپاهیان قرار 

مي  داد.

د. در نتیجۀ اقدامات غازان، وضعیت صنعتگران کارخانه  ها بهبود یافت و هزینه و 
سرمایۀ الزم در اختیار آنها قرار داده شد. 

ـ. این صنعتگران مي  توانستند تولیدات خود را در بازار بفروشند و معادل آن را وجه  ه
نقد به خزانه تحویل داده و مواجب خود را به صورت نقدي دریافت کنند. فقط 
سالح  هایي که در بازار کیفیت الزم را نداشتند یا تعدادشان کم بود به دیوان 

تحویل مي  شد. 

و. در پرداخت مواجب آنها همچون دیگر صنعتگران دقت فراوانی به عمل می  آمد و 
افراد امیني مسئولیت پرداخت آن را بر عهده گرفتند.27

26رشیدالدین فضل  اهلل، جامع التواریخ، جلد 2، 1094-  1095. 

27رشیدالدین فضل  اهلل، جامع التواریخ، جلد 2، 1096-1095. 
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توضیحات رشیدالدین فضل  اهلل در خصوص این مشکالت و اصالح آنها فقط به 
سوء  نیز  پارچه  بافي  کارخانه  هاي  در  نیست.  محدود  اسلحه  سازي  کارخانه  هاي 
استفاده  هایي صورت می  گرفت، اما در نتیجۀ اصالحات غازان از بین رفت.28 در دورۀ 
غازان هم در امور کارخانه  ها اصالحاتي به عمل آمد که کارخانه  هایي متعدد در 
شهرک  هاي غازانیه و رشیدیه تأسیس شدند. طبیعي است که در آن زمان و تحت 
تأثیر مسلماني ایلخانان صنعتگران این کارخانه  ها شرایط بهتري داشتند. در همین 
زمان، سهم ایلخانان از درآمد کارگاه  هاي حکومتي قلمرو قاآن نیز که از زمان هوالکو 
تا آن زمان دریافت نشده بود با ارسال رسوالني به چین وصول شد.29 مطالب منابع در 
زمینۀ فعالیت کارخانه  ها در زمان الجایتو دقیق  تر است. در آن زمان، احتماالً به علت 
اصالحات غازان از طرفي و صلح و آرامش نسبي در سیاست خارجي و داخلي فرصت 
بیشتري در این زمینه فراهم شد. در زمان الجایتو، کارخانه  هاي پارچه  بافي اهمیت 
بیشتري داشت و شاید تحت تأثیر صلح حاکم بر این زمان از فعالیت کارخانه  هاي 
اسلحه  سازي به نفع کارخانه  هاي پارچه  بافي کاسته شد و پارچه  هاي تولیدي سهم 
مؤثرتري در فعالیت  هاي تجاري ایفا کرد. از این مطلب که وصاف در زمان الجایتو از 
ورود آالت و ادوات جنگي از اروپا سخن مي  گوید،30 و فعالیت کارخانه  هاي پارچه  بافي 
رشد زیادي کردند مي  توان چنین استنباط کرد که سرمایه  گذاري بیشتر در زمینۀ 
صنعت نساجي بوده است. در آن زمان، به  خصوص کارخانه  هاي پارچه  بافي سلطانیه 
و بغداد رونق زیادي داشتند که با عنوان “فردوس” مشهور بودند. کارخانۀ فردوس 
بغداد اهمیت بسیار داشت و به احتمال زیاد سابقۀ آن به اقدامات عصر هوالکو و 
فعالیت  هاي عطاملک جویني برمي  گشت. ترقي موقعیت خواجه تاج  الدین علیشاه 
در زمان الجایتو از سرپرستي همین کارخانه  هاي بغداد آغاز شد و به  رغم ترفندهاي 
خواجه سعدالدین ساوجِي وزیر علیه او، تاج  الدین علیشاه با انجام مأموریت صحیح 
خود در ادارۀ این کارخانه  ها و افزودن بر درآمد آنها موقعیت ویژه  اي به دست آورد. 
به  ویژه پس از به قتل رسیدن نواب سعدالدین وزیر در بغداد به سال 711ق/  1313م 
به جرم اختالس در کارخانه  هاي اخیر، موقعیت تاج  الدین علیشاه رو به تعالي نهاد.31 

28رشیدالدین فضل  اهلل، جامع التواریخ، جلد 2، 980 و 1092. 

رشیدي،  مکاتبات  همدانی،  فضل  اهلل  رشیدالدین  2، 996؛  جلد  التواریخ،  جامع  فضل  اهلل،  29رشیدالدین 

جمع  آوري موالنا محمد ابرقوهي، به سعي و اهتمام و تصحیح محمد شفیع )پنجاب: بی  نا، 1945(، مکتوب 
51، 21-  318؛ وصاف، تاریخ وصاف، 506. 

30وصاف، تاریخ وصاف، 554-553.

31ابوالقاسم کاشاني، تاریخ الجایتو، به اهتمام مهین همبلی )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1348(، 121-

  122؛ ابوسلیمان داود  بن محمد بناکتی، روضة اولي االلباب في معرفة التواریخ و االنساب، به کوشش جعفر 
شعار )چاپ2؛ تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1378(، 476. 
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کاشاني، در شرح انتصاب تاج  الدین علیشاه، کارخانۀ فردوس بغداد را چنین توصیف 
مي  کند که “از نگارخانۀ ارژنگ و صنعت ماني سبق برده بود.  ”32 در بناي سلطانیه هم 
عالوه بر اهتمام ویژه اي که در ساخت بازارها به خرج رفت، کارخانه  هاي چندي از 
جمله کارخانۀ پارچه  بافي بزرگي با عنوان فردوس ساخته شد و بسیاري از صنعتگران 
کارخانۀ فردوس بغداد به آن منتقل شدند.33 وصاف در شرحي که عظمت کارخانۀ 
فردوس بغداد را نیز در خود دارد کارخانۀ فردوس سلطانیه را چنین توصیف مي  کند:

به توفیق ارادت بي  چون و میامن دولت روزافزون پادشاه . . . عمارت کارخانۀ 
فردوس و دیگر اماکن که غیرت کارخانۀ فردوس برین است از مستحدثات 
راي رزین مخدوم جهانیان دستور نظام جهان تاج الدوله و الدین علیشاه ــ    زید 
قدره ــ     به اتمام پیوست و چهارهزار نفر صناع بدیع  صنعت دقیق  حرفت با اهل 
و سکن از بغداد بر سبیل طوع و رغب به آنجا نقل فرمود و اصطحال مبني 
بر سیصد گز طول و صد گز عرض در پیشگاه آن به سنگ  هاي مرمر محجر 

ساخت.34

نقش محرز تاج  الدین علیشاه در بناي کارخانۀ اخیر و ایجاد بازاري که در زمان 
حافظ ابرو به بازار بزازان معروف بود در ذیل جامع التواریخ رشیدي نیز آمده است.35 
در زمان ابوسعید هم کارخانۀ اخیر رونق داشت و سرپرستي آن بر عهدۀ تاج  الدین 

علیشاه بود.36

این کارخانه  ها سهم عمده  اي در تداوم و پویایي فعالیت  هاي صنعتي داشتند و حمایت 
شدید حکومت از آنها در این خصوص تأثیر بسیار داشت. در کارخانه  هاي اخیر 
صنعتگراني از سراسر قلمرو ایلخانان و بالد خارجي فعالیت داشتند و همین امر 
فرصت خوبي برای تحول صنعتي و هنري قلمداد مي  شد. تأثیرپذیري هنر ایران از 
هنر چیني و تحوالت فرهنگي این زمان تا حدودي در همین کارخانه  ها واقع شد 

و حمایت و تساهل مغول  ها از فعالیت  هاي آنها در این زمینه نقش مهمي ایفا کرد.

32کاشاني، تاریخ الجایتو، 121. 

33کاشاني، تاریخ الجایتو، 46- 47، 122؛ نوراهلل عبداهلل  بن لطف  اهلل حافظ ابرو، ذیل جامع التواریخ رشیدي، 

به اهتمام خانبابا بیاني )تهران: انتشارات انجمن آثار ملي، 1350(، 82-  86. 
34وصاف، تاریخ وصاف، 541. 

35حافظ ابرو، ذیل جامع التواریخ رشیدي، 43-  44. 

36وصاف، تاریخ وصاف، 620. 
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د. پارچه  بافی در ایران عهد ایلخانان
صنعت پارچه  بافي مورد توجه همیشگي مردم ایران اعم از شهري و روستایي بوده و 
مراحل متفاوتی از رشد و رونق را سپري کرده است. از سوي دیگر، مردم خانه  به  دوش 
که به استفاده از محصوالت ملل متمدن عالقه  مند بودند به محض برقراري رابطه با 
این ملل حرص و ولع زیادي در استفاده از منسوجات تولیدي آنها نشان مي دادند. 
استپ  نشینان آسیا، که در پرتو مناسبات تجاري با دستاوردهاي صنعتي و هنري 
ایراني  ها و چیني  ها آشنا بودند، براي پارچه  هاي تولیدي آنها ارزش فراوان قائل بودند 
و بعضاً از این پارچه  ها را چون پول در معامالت استفاده مي  کردند.37 مغول  ها هم 
به منسوجات ملل متمدن بهاي زیاد مي  دادند. در تاریخ سري و در شرح وقایع 
قبل از قدرت  گیري چنگیز از پارچه  هاي پشمي آبي  رنگ و پیش  بندهاي ابریشمین 
به صورت کاالهاي تجملي یاد شده است.38 چنگیز هم در موقع یادآوري وحدت  
“آندایي” پدرش با آونگ  خان کرائیت و درخواست اتحاد از او جامه همسرش را 
به نشانۀ تعهد فرستاد. در زمان تهاجم مغول  ها به شهرهاي ماوراءالنهر و خراسان 
و توجه عمومي آنها به محترفه، پارچه  بافان مورد توجه بیشتري بودند. در تسخیر 
هرات، صنف جامه  بافان که ریاست آنها با امیر عزالدین مقدم هروي بود از محدود 
کساني بودند که از قتل عام مغول  ها رهایي یافتند.39 جامه  بافان که با هدیۀ جامه  هاي 
فاخر در یک نوبت مانع از نابودي شهر شده بودند، پس از اسارت به مغولستان 
برده شدند و تعداد آنها از هزار خانوار بیشتر بود. از میان آنها عدۀ زیادي به عنوان 
غنیمت جنگي به یکي از زنان چنگیز رسیدند و با هدف تولید لباس و پوشاک 
ابریشمي براي وابستگان وي به مغولستان منتقل شدند.40 شهر تبریز در آذربایجان 
و گنجه در اران هم به یُمن وجود پارچه  بافان از نابودي رهایي یافتند.41 اطالعات 
پالن کارپن هم توجه مغول  ها به پارچه  بافاني را تأیید مي  کند که به عنوان اسیر 
در سرزمین مغولستان به سر مي  بردند.42 در دورۀ ایلخانان، صنعت نساجي از رونق 

37و.و. بارتولد، تذکرۀ جغرافیاي تاریخي ایران، ترجمۀ حمزه سردادور )چاپ3؛ تهران: انتشارات توس، 

 .137 ،)1372
38تاریخ سري مغول  ها: یوان چائو پي شه، ترجمۀ شیرین بیاني )تهران: انتشارات دانشگاه تهران،1350(، 

 .35  -34
39سیفي هروي، تاریخ  نامۀ هرات، 71، 107. 

40سیفي هروي، تاریخ  نامۀ هرات، 109-106. 

41ابوالحسن عزالدین ابن  اثیر، الکامل في التاریخ، راجع و صحح محمد یوسف الدقاوه )الطبعة 2؛ البیروت: 

دارالکتب العلمیه، 1996(، مجلد 10، 495؛ بارتولد، تذکرۀ جغرافیاي تاریخي ایران، 231- 232.
42پالن کارپن، سفرنامه، ترجمۀ ولي اهلل شایان )تهران: انتشارات یساولي، 1363(، 35، 98 و 34-  77. 
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خاصي برخوردار بود و بسیاري از شهرها در این زمینه فعالیت چشمگیر داشتند. 
خواجه نصیر در اخالق ناصري پارچه  بافي را یکي از صنایع مهم مورد نیاز جامعه 
ذکر مي کند.43  سیاحان و مورخان آن زمان مراکز مهم این صنعت را برشمرده  اند. 
زکریاي قزویني از انواع دیبا، پارچه  هاي ابریشمي، خز، پرده، گلیم، فرش و قالي در 
شهر تستر؛ بافته  هاي حریري و سرپوش  هاي گلدوزي شده در شیراز؛ پارچه  هاي 
ابریشمي و کتاني در کازرون؛ دستمال  هاي حریر زیبا و محکم در شهر یزد؛ رشد 
نساجي و جوالهي و تولید پارچه  هاي پنبه اي و سرپوش  هاي زنانه در اصفهان؛ و 
بافت پارچه  هاي عنابي، سقالطون و اطلس در تبریز یاد مي  کند.44 مارکوپولو هم 
از تولید بهترین و گرانبهاترین ابریشم و پارچه  هاي بسیار نازک و ظریف در شهر 
ارزنجان، بافت پارچه  هاي زربفت در شهرهاي گرجستان، تولید پارچه  هاي بافته  شده 
از طال و ابریشم موسوم به موسیلین در موصل، بهترین پارچه  هاي ابریشمي همچون 
دمشقي و دبیت  هاي ُگل  دار و زربفت با طرح  هاي گوناگون و اشکال متنوع در بغداد، 
انواع پارچه  هاي زربفت و ابریشمین و پنبه  اي در تبریز، پارچه  هاي ابریشمي یزدي، 
و تولید منسوجات ابریشمین و انواع پرده  هاي رنگارنگ و رومتکایي و نازبالش  هاي 
بسیار زیبا در کرمان سخن مي  گوید.45 در زمان ایلخانان، عده زیادي از بافندگان 
چیني به ایران آمدند و تحت تأثیر فعالیت آنها سبک و روش  هاي تزئیني نویني 
در صنعت نساجي پدید آمد. همچنین، عده اي از ایرانیان به چین رفتند و در آنجا 
به تولید پارچه  هاي ابریشمي پرداختند. نمونه  هایي از پارچه  هاي ایراني این عهد که 
در موزه  هاي وین و قاهره موجودند این تنوع و تحول را تأیید مي  کنند.46 حمایت 
و استقبال بزرگان دستگاه ایلخاني از تولید پارچه  هاي گوناگون سهم مهمي در 
رشد عمومي صنعت نساجي داشت. به  ویژه، پارچه  هایي که براي اهدا به ایلخانان و 
خان زادگان مغولي بافته مي  شدند مورد توجه بیشتري بودند. در این زمینه، بخش 
قابل توجهي از نیازمندي هاي دستگاه ایلخاني را کارگاه  هایي تولید مي  کردند که 
تحت نظارت کارگزاران حکومتي قرار داشتند. رشیدالدین فضل  اهلل که با بناي ربع 
رشیدي و ایجاد کارخانه  هاي شعربافي و صوف  بافي و سکونت صنعتگران و پارچه 

43خواجه نصیرالدین طوسي، اخالق ناصري، تصحیح مجتبي مینوي و علیرضا حیدري )تهران: انتشارات 

خوارزمي، 1364(، 212. 
علمي  )تهران: مؤسسۀ  عبدالرحمان شرفکندي  ترجمۀ  البالد،  اخبار  و  البالد  آثار  قزویني،  44زکریاي 

اندیشۀ جوان، 1366(، 29، 41، 54، 62، 82 و 111-  112.
45مارکوپولو، سفرنامه، ترجمۀ منصور سجادي )تهران: انتشارات گویش، 1363(، 33.

46س.م. دیماند، راهنماي صنایع اسالمي، ترجمۀ عبداهلل فریار )چاپ2؛ تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 

 .238  -234 ،)1365
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بافان در محالت مشخصي از شهرک رشیدیه توجه زیادي به این صنعت نشان داد، 
انواع متعددي از پارچه  هاي تولیدي این عصر را برشمرده است. کمخا، اطلس، موئینه، 
برد، بندقي، عتابیه، کتان، ارمک، برک، سقرالط، صوف، قطیفه، ابیاذیه الوان، مصریه، 
شمسیه، عین البقر، صابوریه، ذبیقیه، قدک، متقالیه، مخمل الوان و کرباس برخي 
از این نمونه  هاست.47 در همین زماِن رشیدالدین فضل  اهلل در شهر تبریز پارچه  هاي 
ابریشمي یک  رنگ )کمخا( و پارچه  هاي بافته  شده از پشم شتر )برک( و مخمل  هاي 
رنگارنگ تولید مي  شد، در شیراز کرباس، پارچه  هاي نخي و کتاني، در کازرون کرباس، 
در اصفهان پارچه  هاي نخي، در کاشان پارچه  هاي ابریشمي و در هرات منسوجات 
ابریشمي و کمخا تولید مي  شد. در سفرنامه ابن  بطوطه هم پارچه  هاي متعددي از 
قبیل ارمک )قباي باالپوش(، بیرمي )پارچه  اي از پنبه(، جز )ابریشمي الوان(، کف 
)کفش ساق  بلند(، دبیلي )بافت انطاکیه(، دراعه )قباي بلند دکمه  دار(، زردخاني 
)ابریشمي لطیف و منقش به شکل حیوانات(، طاقیه )کاله بلند مخصوص شیوخ(، 
عصابه )پیشاني  بند(، فرجي )پیراهن فراخ مخصوص شیوخ(، الذقي، مرغري )پارچه  اي 
لطیف از موي بز(، سرمین، شانباف، صالحیه، ملف، وسطانیات و تحتانیات نام برده 

شده است.48

نیشابور، شیراز، طوس،  بغداد،  تبریز،  به شهرهاي  فقط  پارچه  بافي  رونق صنعت 
شوشتر، کرمان و شهرهاي گرجستان و روم محدود نبود. بخش مهمي از منسوجات 
آن زمان در کارخانه  هاي وابسته به حکومت تولید مي شد. قطعاً حمایت بزرگان مغول 
و وابستگان به دستگاه ایلخاني در این زمینه نقش فراوانی داشت. حمایت و تشویق 
کارگزاران حکومت ایلخاني از این صنعت برای تأمین نیازهاي آنها بود، اما چنان  که از 
گزارش  های منابع آشکار است، بخشي از این فعالیت  هاي با اهداف اقتصادي و تجاري 
صورت مي  گرفت. بی  شک پارچه  هاي تولید یزد، کرمان، شیراز، تبریز، اصفهان، بغداد، 

موصل و غیره از صادرات اصلي آن زمان محسوب مي  شد.49

فرش و قالي هم در والیات آن زمان بافته مي  شدند، اما نمونه  هایي از آنها به جا نمانده 
است. متأسفانه اطالعات منابع نیز در این خصوص اندک است. فقط مستوفي است 

47رشیدالدین فضل اهلل، مکاتبات رشیدي، مکتوب 51، 320-  321؛ مکتوب 33، 185-  193. 

48محمد  بن عبداهلل ابن  بطوطه،  سفرنامه، ترجمۀ محمدعلي موحد )چاپ6؛ تهران، انتشارات آگه، 1376(، 

جلد 1، 111، 251، 251، 311، 349، 352، 369، 588، 406 و 105؛ جلد 2، 277، 278، 170 و 286. 
49بنگرید به مارکوپولو، سفرنامه، 33-  45؛ زکریاي قزویني، آثار البالد و اخبار البالد، 41، 54، 62 و 82.
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که از بافتن زیلو و قالي در شهر قالیقال، از شهرهاي روم، سخن مي  گوید.50 در همین 
زمان، صنعت فرش  بافي شیراز مورد توجه بود و در زمان غازان همۀ فرش هایي که 
براي مفروش کردن ساختمان  هاي ابواب البر غازانیه الزم بود از شیراز تهیه شدند. از 
نقاشي  هاي به  جا  مانده از آن زمان و اینکه در دورۀ تیموري و صفوي قالي  بافي ایراني رو 
به رشد گذاشت مي  توان استنباط کرد که قالي  بافي این دوره نیز رونق داشته است.51

هـ. اسلحه  سازی
تولید اسلحه مهم  ترین صنعتي بود که توجه مستقیم مغول  ها را به خود جلب کرده 
بود. بنا بر ماهیت نظامي حکومت ایلخانان و مشکالت مداوم آنها در خطوط مرزي، 
تأمین تجهیزات نظامي سپاهیان مغول یکي از دغدغه  هاي اصلي حکومت بود. از زمان 
چنگیز، مغول  ها از صنعتگران ماهري که در زمینۀ ساخت اسلحه مهارت داشتند 
حمایت می  کردند و آنها را در یورت هاي مخصوص سکونت مي  دادند.52 در جریان 
تهاجم مغول هم صنعتگران اسلحه مورد توجه آنها بودند و از اوان دورۀ فتوحات یکي 
از امور مهم مورد نظر تّجار تأمین مایحتاج نظامي مغول  ها بود. به هنگام قیام محمود 
تارابي در بخارا، یکي از عواملي که در برتري اولیۀ قیام مؤثر واقع شد غارت کارواني 
بود که از شیراز به مغولستان مي  رفت و حدود چهار خروار انواع سالح  هاي نظامي با 
خود حمل مي  کرد.53 پالن کارپن از اهتمام ویژۀ سپاهیان مغول براي مجهز ساختن 
خود به سالح  هاي پیشرفتۀ آن زمان و تجهیز خویش به کاله  خودهاي آهنین و انواع 
نیزه و در اختیار داشتن مواد منفجره سخن مي  گوید.54 در هنگام اعزام هوالکو به 
ایران، بخشي از سپاهیاني که از طرف قاآن به او هدیه شد هزار خانوار از صنعتگران 
مجرب ختایي بودند که در ساخت اسلحه و فنون منجنیق تخصص داشتند.55 در 
آغاز پیدایش حکومت ایلخاني، سپاهیان خود مجبور به تهیه یا ساخت تجهیزاتشان 
بودند. اما جنگ  هاي پي  در  پي و استهالک روزافزون آالت و ادوات جنگي این امکان را 

50حمداهلل مستوفي، نزهة القلوب، به کوشش محمد دبیر سیاقي )تهران: انتشارات کتابخانه طهوري، 1336(، 

 .112
51بنگرید به ذبیح  اهلل صفا، تاریخ سیاسي و اجتماعي و فرهنگي ایران از آغاز تا پایان عهد صفوي )تهران: 

انتشارات فردوسي، 1376(، 256؛ دونالد ویلبر، معماري اسالمي ایران در دورۀ ایلخانان، ترجمۀ عبداهلل فریار 
)تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1365(، 19 و 32.

52بنگرید به والدیمیرتسوف، نظام اجتماعي مغول، 190. 

53جویني، تاریخ جهانگشا، جلد 1، 88. 

54کارپن، سفرنامه، 66-  67 و 70. 

55جویني، تاریخ جهانگشا، جلد 3، 93. 
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از سربازان مغولي مي  گرفت و ایلخانان را وادار کرد در این زمینه اقدامي جدي به عمل 
آورند. توجه به این مقوله از زمان آباقا آغاز شد. در آن زمان، عالوه بر کارخانه  هایي که 
تحت نظر دستگاه حکومتي به تولید اسلحه مشغول بودند، دیگر صنعتگراني که در 
این رشته تخصص داشتند مجبور به تولید اسلحه براي دستگاه حکومتي و تحویل 
آن به قورچیان مخصوص این کار بودند.56 آنچه تحت عنوان دیوان مّساس در زمان 
ایلخانان وجود داشت و با سرشماري دقیق از صنعتگران و ثبت اسامي آنها در دفاتر 
مخصوص بر عملکردشان نظارت مي  کرد در درجۀ اول فعالیت صنعتگران اسلحه را 
در نظر داشت. اوزان یا اوران )لغتي مغولي که به صنعتگران و کارگران کارخانه  ها 
اطالق مي  شد( در این دوره اهمیت بسیار داشتند و رابطۀ آنها با دستگاه حکومتي از 
طریق دیوان مّساس برقرار مي  شد.57 جامع التواریخ، تاریخ  نامۀ هرات و دستورالکاتب 
دربارۀ دیوان مساس و امیري که در رأس آن قرار داشت اطالعات پراکنده  اي به دست 
مي  دهند.58 بر اساس گزارش  هاي رشیدالدین فضل  اهلل، در دوران قبل از ایلخاني 
غازان، در هر یک از شهرها و والیات اوران بسیار از “کمانگیر و تیرتراش و قربان  ساز 
و شمشیرگر و غیُرهم،” اعم از مغول و غیر مغول، مشغول به کار بودند و در ازاي 
سالح  هایي که به قورچیان تحویل مي  دادند مرسوم و مواجبي دریافت مي  کردند. 
همچنین، افرادي با دیوان مّساس قرار مي  گذاشتند که هر سال تعداد معیني سالح 
تحویل دهند و در عوض آن بر وجوه والیات برات دریافت کنند. بخشي از سالح  هاي 
مورد نیاز هم در کارخانه  ها تولید مي  شد.59 این مورخ در ادامۀ مطلب از فساد و سوء 
استفاده  هاي فراواني که در امور مالي این صنعت به وجود آمده بود سخن مي  گوید. 
بر اساس گفتۀ او، کساني که با دیوان مّساس قرار به تولید انواع اسلحه داشتند با 
کنار آمدن با قورچیان و نواب دیوان به جعل اسناد مي پرداختند و بدون تحویل هیچ 
سالحي به دیوان آن را در دفتر ثبت و در مقابل برات دریافت مي  کردند. از این روي، 
در حالي که جماعت طلبکاران بسیار زیاد و ایلچیان متعددي براي وصول مطالبات در 
والیات سرگردان بودند، سالح چندي به دیوان تحویل داده نمي  شد. از سوي دیگر، 
قورچیان و دیگر ُعّمال در پرداخت مواجب صنعتگران کوتاهي مي  کردند و این امر 

موجب دلسردي و شانه خالي کردن آنها از بار مسئولیت و انجام کار مي  شد.

56بنگرید به برتولد اشپولر، تاریخ مغول در ایران )چاپ3؛ تهران: انتشارات علمي فرهنگي، 1368(، 411. 

57بنگرید به جویني، تاریخ جهانگشا، جلد 3، حواشي مصحح، 478-477. 

58رشیدالدین فضل  اهلل، جامع التواریخ، 772 و 1078-1080؛ سیفي هروي، تاریخ  نامۀ هرات، 361؛ محمد  بن 

هندوشاه نخجواني، دستورالکاتب فی تعیین المراتب، و تصحیح عبدالکریم اوغلی  زاده )مسکو: ادارۀ انتشارات 
دانش، 1976(، جزء 2، 77، 89 و 128. 

59رشیدالدین فضل  اهلل، جامع التواریخ، جلد 2، 1094. 
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بود، صنعت  آغاز شده  رفته  رفته  آباقا  عهد  اواخر  از  که  این مشکالت  نتیجۀ  در 
اسلحه  سازي دچار بي  نظمي شد و تا زمان قدرت  گیري غازان نظمی نسبي به خود 

ندید.60 برای بهبود این وضعیت در عهد غازان اقدامات زیر صورت گرفت:

1. کساني که در شهرهاي متفاوت با هزینۀ خود سالح مي  ساختند به ازاي هر چند 
دست سالحي که به دیوان تحویل مي  دادند و بنا بر قیمت عادالنۀ بازار اجرت 

دریافت مي  کردند.

2. درآمد هر والیت جداگانه براي پرداخت این اجرت  ها تعیین شد.

ـ     شاید هم منصبي با عنوان امین ــ   گماردند  3. بر سر هر گروه از صنعتگران فرد امیني ـ
تا بر دریافت سالح و پرداخت مواجب صنعتگران نظارت داشته، ضامن تعهدات 

آنها باشد.

4. برای صنعتگران مغولي هم که در کارخانه  ها کار مي  کردند و در حکم آرات  هاي 
بزرگان حکومتي به شمار مي  رفتند نیز مقرر شد که هزینه و سرمایۀ الزم از طرف 

دیوان در اختیار آنها قرار گیرد.

ـ      احتماالً  5. چون سالح  هاي باکیفیت در بازار زیاد بود و ساخت سالح به دست اوران ـ
ـ     و تحویل آن به دیوان و واگذاري آن به سپاهیان  آن دسته که جزء آرات  ها بودندـ
مقرون به صرفه نبود، مقرر شد به سپاهیان به جاي سالح از خزانه وجه نقد دهند 
تا خود سالح  هاي مورد نظرشان را بخرند. با این اوصاف، تولیدات اوران باید در 

بازار فروخته می  شد و وجوه آن به دیوان تحویل داده می  شد.

6. فقط سالح  هایي به سفارش دیوان ساخته مي  شد که در بازار وجود نداشتند و 
مابقي سالح  ها را از بازار و مستقیماً خریداري مي  کردند.

رشیدالدین فضل  اهلل در ادامه از رونق صنعت اسلحه و کاهش قیمت انواع سالح 
سخن گفته و سهم اقدامات غازان را در این زمینه مهم مي  شمارد.61 آنچه که راه سوء 
استفاده  هاي احتمالي در این صنعت را هموار مي  کرد اهمیت اسلحه و لزوم تأمین آن 
به هر طریق ممکن بود. نظر به اهمیت اسلحۀ مورد نیاز مغول  ها، بخشي از نیازهاي 
تسلیحاتي سپاهیان ایلخاني از بالد خارجي و از جمله اروپا وارد مي  شد و صنعتگران 

60رشیدالدین فضل اهلل، جامع التواریخ، جلد 2، 1094-  1095. 

61رشیدالدین فضل  اهلل، جامع التواریخ، جلد 2، 1094-  1096. 
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اروپایي در اردوي ایلخانان حضور فعال داشتند.62 عالوه بر تولید سالح در همۀ شهرها 
و والیاتی که رشیدالدین فضل  اهلل به طور عام از آن سخن گفته است، مهم  ترین مراکز 
تولید اسلحه در شهرهاي شیراز، کرمان، تبریز و اصفهان قرار داشتند.63 برای نمونه،  
در یکي از مکتوبات رشیدالدین فضل  اهلل به فرزندش، خواجه ابراهیم حاکم شیراز، 
برخي از سالح  ها و وسایل نظامي مورد تقاضایش که در شیراز ساخته مي  شدند به 
این صورت آمده است: شمشیر 1000 عدد، خنجر 1000 عدد، دیوس 1000 عدد، 
کلرمیه 500 عدد، سکین 500 عدد، قوس 500 عدد، خدنگ 500 عدد، قصب 

هندي 600 عدد، رماح 1300 عدد، خیزران1000 عدد.64 

نتیجه  گیری
پیشینۀ صنعت و ضرورت تأمین معیشت بخشی از مردم شهری ایران از راه تولید 
کاالهای صنعتی و هنری از یک سوی و نیاز مغول  ها به مصنوعات مردم شهری برای 
پاسخ  گویی به ضرورت  های نظامی و معیشتی از سوی دیگر، فرمانروایان مغول را به 
برخورد منطقی و آگاهانه با اهل ِحَرف و صنایع وامی  داشت. در آن سوی، صاحبان 
ِحرف نیز از این موقعیت ویژۀ خود برای مهار رفتارهای غیر مدنی مغول و تعدیل 
گرایشات نامعقول ایشان در سیاست و اقتصاد بهره می گرفتند. نیاز مبرم مغول  ها به 
تولیدات صنعتی قوم غالب را بر آن داشت که از همان آغاز فتوحات صاحبان حرف 
و به  ویژه مشاغل صنعتی مورد عالقه را حرمت بیشتری نهند و با هدایت فعالیت  های 
ـ         از  ـ    در جایگاه سنت دیرپای اقتصادی در تاریخ ایران ـ ایشان در چارچوب کارخانه  هاـ
دستاوردهای آنها بهرۀ بیشتری بگیرند. بنابراین، اندکی پس از تهاجم مغول به ایران، 
فعالیت  های این کارخانه  ها شروع شد و خوانین و خواتین خاندان چنگیزی، چه در 
مغولستان، چه در ماوراءالنهر و چه در خراسان، از تولیدات این کارخانه  ها استفاده 
کردند. به همین سبب، صنایع “اسلحه  سازی” از حیث اهتمام مغول به جنگ به مثابه 
شیوه  ای برای تأمین معاش و ابزاری برای تداوم قدرت و بنابراین نیاز همیشگی  اش 
به مصنوعات نظامی و “پارچه  بافی” از حیث دگرگونی ساختار زندگی و تمایل به رفاه 
و تجمل  طلبی خاندان حاکمه و اشرافیت نظامی مغول مورد توجه بیشتر بود و لذا 
طبیعی است که رشد بیشتری کرده باشد. فعالیت  های صنعتی در قالب کارخانه  ها 

62وصاف، تاریخ وصاف، 553-  554؛ سیفي هروي، تاریخ  نامۀ هرات، 504. 

63زکریاي قزویني، آثار البالد و اخبار البالد، 41، 54 و 112؛ مارکوپولو، سفرنامه، 44-  45. 

64رشیدالدین فضل  اهلل، مکاتبات رشیدي، مکتوب 52، 327. 



ایران نامگ، سال 5، شمارۀ 1، بهار 2020/1399
55

در سراسر عهد ایلخانان تداوم داشت. اگرچه ناآرامی  های سیاسی حد فاصل دوران 
ایلخانی ارغون تا غازان )683-694ق/1285-1296م( ساختار و نحوۀ فعالیت این 
کارخانه  ها را گسست، اما اصالحات عصر فرمانروایی غازان )694-703ق/1296-

1305م( گسست و فساد را ترمیم کرد. در پرتو اهتمام ایلخانان به شهر و شهرنشینی 
به خود گرفتند و صنایع  بیشتری  نظم  تولیدات کارخانه  ای  در عصر مسلمانی، 
اسلحه  سازی و پارچه  بافی به  ویژه حسب شرایط و سنخ نیاز مغول  ها در هر عصری 

ساختار منظم  تری پیدا کردند.




