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  تشکرتقدیر و 

  

اش اکنون که به یاري خدا توانستم این پژوهش را به پایان برسانم با سپاس از درگاه خداوندي
ام کردند دانم در کسوتِ شاگردي از اساتیدي که در انجام پژوهش یاريبر خود واجب می

آذر، استاد راهنماي این سپاسگزاري نمایم. از استاد گرامی سرکار خانم دکتر پروین ترکمنی
گیري پژوهش تا انجام آن وقت و دقت بسیاري صرف کردند، ژوهش که از ابتداي شکلپ

بخاطر همراهی و رهنمودهاي ایشان؛ بسیار سپاسگزارم. همچنین از استاد محترم سرکار خانم 
سازي پژوهش داشتند؛ دکتر صفورا برومند که به عنوان استاد مشاور، نقش مؤثّري در بهینه

ده ام که همیشه پشتیبان و یاري رسانم بودند نهایت تشکر و قدردانی را ارم، از خانواسپاسگز
؛ ساندندباژدان که در انجام این پژوهش صمیمانه یاري ر دارم، از دوستانم خانم مهرابی و آقاي

سپاسگزارم و با تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا در انجام پژوهش یاري 
  شان سالمتی، موفقیت و همواره یاد دادن را آرزو دارم.اند. از خداوند براینموده

   



 ه
 

  تقدیم به

  

  م خود

  

  به پاس زحمات و تالش بسیارم

  

  



 و
 

  :چکیده
 و اقتصادي اوضاع از تصویري که است؛ در ایران دورة ایلخانان سلطنتی امالك دربارة حاضر پژوهش

 حکومت گیريشکل و مغوالن به ایران امالك سلطنتی با ورود. آن زمان را نشان خواهد داد اجتماعی
 سلطنتی امالك در تحوالت بررسی اساس این بر.  شد بسیاري تحوالت و تغییرات دستخوش ایلخانی

 ایران، اقتصادي و اجتماعی اوضاع بر تحوالت این تأثیر ایلخانی، دولت فروپاشی تا مغول حملۀ از پس
  است. شده استفاده تطبیقی و تحلیلی - توصیفی روش ازاست و  پژوهش موضوع

 شناخته اینجو ضیاع و صوافی، خاصه، خالصه، جمله: از هایینام با تاریخی ادوار در سلطنتی اراضی
. درآمد مسلمانان تصرف به ایران متعددي از نواحی تدریج به ها به ایران،ورود عرب از پس. اندشده
به  ایرانی مالکان امالك همچنین و ساسانیان سلطنتی امالك غصب چون هاییراه از را امالك این آنان

بخشی از زمینهاي سلطنتی را یا به اقطاع  ایرانی حکومتگران بود. مانده صاحببی دست آوردند که
  سرداران سپاه در می آوردند یا صرف امورعام المنفعه می نمودند.

 و شکار آنان اصلی کار که بودند استپ شبانان و نشین بیشه شکارچیان ابتدا در مغول قبایل
هایشان به در ادامه لشکرکشی و شدند متحد هم با مغول قبایل چنگیز آمدن کار روي با. بود ماهیگیري

تصرف  چنگیز حیات زمان در را ایران از زیادي بخش و تضعیف را خوارزمشاهیان سمت غرب قدرت
 قبایل فرزندانش، از یک هر براي را هایش، امالکیکشورگشایی و فتوحات از پس چنگیز. کنند

 مغوالن دوم حملۀ در. کرد مشخص استپ اشراف مالزمان مغول و خود و بزرگان همسران صحرانشین،
  .شد ریزي پی ایران در ایلخانی سلسلۀ شد، آغاز ایران به هالکو لشکرکشی با که

 متعلق را امالك این و کردند تصرف را ایران سالطین و شاهان به متعلق سلطنتی امالك ایلخانان
دانستند. به علت عدم آشنایی مغوالن با امر زمینداري متناسب با موقعیت  خود اینجوي و خود به

 را ایران اقتصادي کردند و اوضاع روبا تخریب و ویرانی روبه جغرافیایی ایران، بیشتر امالك سلطنتی را
 خواجه اش،ایرانی وزیر کاردانی با وي خان،غازان آمدن کار روي با. دادند قرار بحرانی وضعیت در

 بایر اراضی اجرا کرد؛ جامعه اوضاع اقتصادي بهبود براي اصالحاتی را و اقدامات اهللا،فضل رشیدالدین
 سلطنتی امالك از و کوشید بایر اراضی آبادانی در دانست؛ خود اینجوي و سلطنتی ملک را مخروبه و

 حفظ براي محلی امر موجب گردید تا حاکمان این. برد بهره اهداء و بخشش وقف، اقطاع، براي
 به دست سلطه، تحت امالك  حفظ براي همچنین ایلخانان خود و ایلخانان تصرف از خود امالك

 زدند که رونق اقتصادي و فرهنگ از نتایج بارز آن است. آموزشی و علمی مراکز ساخت و وقف

  .خانغازان اصالحات، اینجو، دیوان اینجو، اقطاع، خالصه، دیوان خالصه، :ها واژه کلید
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 :مسئله طرح.1.1

پادشاهان ایران باستان  .در تاریخ ایران همواره به آن توجه شده است است که یموضوعداری زمین

اراضی بسیاری در اختیار خود داشتند و از آن برای اجاره دادن و بخشش و واگذاری به افراد استفاده 

های  رسید و برای اداره بهتر زمین امالک سلطنتی آنان به افراد خانواده شاه و وارثان به ارث می .کردند می

  اراضی یک دسته از آن :شدند تهچهار دس هازمین ،به ایران ها عرببا ورود . سلطنتی، دیوانی وجود داشت

آن، چگونگی یابی به  است و پژوهشگر سعی دارد، چگونگی دست که موضوع پژوهش است سلطنتی

اجتماعی دورۀ -افزایش آن و تحوالت به وجود آمده در این نوع امالک و تأثیر آن را بر اوضاع اقتصادی

ه اراضی خالصة مسلمانان ب ،اسالم ورود  در آغاز اراضی سلطنتی شاهان ایران. ایلخانی را ارزیابی کند

-ای مصالح مسلمانان، سپاه و راضی نگاهالمال واریز و بر ابتدا به بیت درآمد این امالک در .تبدیل شد

، دیوان کم با افزایش امالک و اراضی صافی یا خاصه یا خالصهکم. شدداشتن هواداران صرف می

ی این دیوان برای دلجوی. مخصوصی به نام دیوان خالصات برای نگهداری از این نوع امالک تأسیس شد

بعد از . کرد، اجاره و هدیه، به افراد واگذار میرا به صورت اقطاع از طرفداران حکومت امالک خالصه

به امالک سلطنتی با ظهور عباسیان بر وسعت امالک خالصه افزوده شد و به مرور زمان ورود اسالم و 

دهی  در این زمان رسم اقطاع. دادامالکی اطالق شد که رهبر مردم، خلیفه یا حاکم، به خود اختصاص می

اقطاع را از امالک خالصه و سلطنتی برای  .رفت ایغار به جای آن به کار میرواج یافت و گاهی واژه 

گیری شهرهای  کردند و سبب شکل راضی نگه داشتن هواداران و افزایش محصول درآمد، واگذار می

شد، امالکی هم به وزراء  جدای از اقطاعاتی که به لشکریان و فرزندان خانواده سلطنتی داده می .جدید شد

دیوان خاصی برای اداره کردن امالک سلطنتی . کردند شد که در ازای مواجبشان دریافت می میواگذار 

های دیوان خاص، دیوان خالصه از آن یاد شده است و این  های مختلف با نام وجود داشت که در دوره

س و عباامیه، بنی در هر حال رسم خلفای بنی. کرد دیوان درآمد اراضی را صرف نگهداری دربار می

های وسیعی به کردند، این بود که از راه فتح، غلبه و مصادره، زمینایران حکومت می دری که یهاسلسله

خالصه بعد از ورود مغوالن به ایران به امالک اینجو امالک . نام امالک خالصه برای خود به دست آورند

تصرف  آنان با. شدمی انخانایل نتی از آن ایلخان و اینجویاراضی خصوصی، وقفی و سلطتبدیل شد و 

 و  ندرا گسترش داد اینجو وسعت امالک ،امالک شاهان مغلوب، صاحب منصبان عزل شده و تودۀ مردم
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 .دو نگهداری سپاه استفاده می کردن های دربار خان، اعضای خاندان ویهزینه برایدرآمدهای آن از 

شد بر وضعیت جامعه  تحوالتی که در امالک سلطنتی رخ داد و استفاده هایی که از این امالک می

-محسوب می در این دوره عالوه بر امالک و اراضی، افراد و شهرهای التجائی هم اینجو .تأثیرگذار بود

نار ایران حکومت که از زمان سلجوقیان و بعد از سقوطشان در گوشه و ک)با هجوم مغول، اتابکان . شدند

تحت تابعیت مغوالن و ایلخانان درآمدند و اقطاعاتی که ایلخانان در اختیار اتابکان گذاشتند، ( کردندمی

برای ایمن  ودند مستقل شوند وسبب شد در دوران ضعف حکومت ایلخانی هر کدام در مناطقی که ب

ایلخانان، به وقف امالک خود یا ساخت مراکز علمی و  مجدد کردن امالک خود از خطر تصرف

 .آموزشی روی آوردند

 

 :سؤاالت.1.1

 : عبارتند ازسؤال اصلی پژوهش 

 اجتماعی دورۀ ایلخانان چگونه بود؟ –تأثیر تحول امالک سلطنتی بر اوضاع اقتصادی  -

 :بر این اساس سؤاالت زیرمجموعه این پژوهش عبارتند از

 به ایران چه تحوالتی در امالک سلطنتی رخ داد؟ با ورود مغوالن. 1

 ؟اجتماعی دوره ایلخانان داشت–امالک سلطنتی چه تأثیری بر اوضاع اقتصادی  .1

 :فرضیات.1.3

امالک  موضوع هدف از این پژوهش، پاسخ به سؤاالت باال است که با توجه به منابع، سعی شده است

 :برای نیل به این منظور فرضیات زیر بررسی شده است. سلطنتی قلمرو ایلخانی ارزیابی شود

 از بسیاری مغول داد، امرای رخ سلطنتی اراضی مالکیت در تغییراتی ایران به مغوالن ورود با -

 یافت نام تغییر اینجو به ایلخانی دورۀ در اراضی این .کردند تصرف را سلطنتی هایزمین جمله از ا،ه زمین

 امالک و التجائی شهرهای و افراد ، اراضی بر عالوه زیرا اینجو ها شد؛آن گسترش سبب مسئله این که

 .شدمی شامل هم را مصادره شده کارگزاران حکومتی

حاکمان محلی برای حفظ والیات خود از خطر حمله و تصرف ایلخانان، سرزمینی را که در اختیار  -

داشتند، زیر نظر ایلخانان قرار می دادند؛ همچنین آنان قسمتی از امالک خود را وقف کردند تا در سایة 
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سنت وقف و ساخت آن بتوانند مابقی امالک خود را نگاه دارند، به همین دلیل است که در این دوره 

  .مراکز آموزشی و علمی گسترش پیدا کرد

 

 (:مکانی، زمانی، موضوعی)قلمرو پژوهش .1.1

های قلمرو مکانی این تحقیق شامل جغرافیای سیاسی ایران در دورۀ ایلخانی است و به لحاظ زمانی سال

موضوع پژوهش نیز بررسی امالک سلطنتی ایلخانان  .گیردمی دربر .ق 751-651حکومت ایلخانان را از 

است و عمدۀ کار به بررسی تحوالت امالک سلطنتی در دورۀ ایلخانی و تأثیر آن در اوضاع اقتصادی و 

 .اجتماعی جامعه اختصاص دارد

 

 :روش پژوهش.1.1

. ه استتحلیلی و تطبیقی استفاده شد –در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، از روش توصیفی

های قبل تطبیق نماید و سرانجام کوشد،  موضوعِ بحث را توصیف و تشریح و با دورهپژوهشگر نخست می

تمامی ابعاد و زوایای موضوع را تحلیل و تبیین کند، بدین صورت که ضمن توصیف و تشریح وضعیت 

جامعه را تحلیل و  امالک سلطنتی در دورۀ ایلخانی، تأثیر این امالک در اوضاع اجتماعی و اقتصادی

 . کندبررسی می

 

 :پیشینة پژوهش.1.1

هایی که دربارۀ کتاب ۀ ایلخانی تألیف نشده است؛تا کنون کتابی مستقلی دربارۀ امالک سلطنتی در دور

اند؛ اما دربارۀ امالک ایلخانان و مغوالن نوشته شده، در مجموع به حکومت و اوضاع سیاسی آنان پرداخته

ها به این نوع امالک و هایی چند صورت گرفته است که در آندر دیگر ادوار، پژوهشصه و سلطنتی لخا

شناسان چون اشپولر، پطروشفسکی و لمتون است؛ همچنین برخی از شرقداری نیز اشاره شدهمسائل زمین

 .اندها پرداختهدر آثار خود به امالک سلطنتی در این دوره و مسائل همسو با آن

خصوص بسیاری از آثار دورۀ مغول این است که وارد شدن در این عرصه با این پیش نکتة مهم در 

. داوری است که مغوالن قومی وحشی بودند و بخش عظیمی از جمعیت نقاط تصرف شده را از بین بردند

ن اکنون چند نمونه از ای. شودبنابراین بسیاری از تغییرات رخ داده در عهد مغول به این موضوع منسوب می
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اند و از البه الی آثار که به صورت مستقیم و غیر مستقیم، به این موضوع و مسائل مرتبط با آن پرداخته

 .شودها اطالعاتی دربارۀ این نوع امالک ارائه داده اند ، بررسی و تحلیل میآن

طبقة مالک نویسنده در این اثر به بررسی وضعیت و روابط دو : (1161لمتون، )ایران  در زارع و مالک

و زارع، ساختار طبقاتی قشر روستایی، زمین استیجاری و کشاورزی و جنبه اقتصادی آن در ایران 

داری و ادارۀ درآمدهای اراضی در ایران از صدر اسالم تا اعطای زمین پردازد؛ همچنین از تاریخچة می

ر ایران مطالبی در راستای از  کتاب مالک و زارع ددر این پژوهش، . مشروطیت سخن به میان آورده است

 .سوابق امالک سلطنتی در ایران اخذ گردید

موضوع این اثر دربارۀ : (1171پطروشفسکی، )ل مغو عهد ایران در ارضی مناسبات و کشاورزی

. داری در ایران دورۀ مغول و ایلخانان در قرون هفتم و هشتم هجری استکشاورزان و کشاورزی و زمین

خان و از جلد دوم مطالب مفیدی اول این کتاب اطالعاتی دربارۀ اصالحات غازان از جلددر این پژوهش، 

 . شوددربارۀ انواع اراضی اخذ شده است که اراضی سلطنتی را هم شامل می

زندگی اجتماعی به توصیف : (1115والدیمیرتسف، ) (بدوشی خانه فئودالیسم) مغول اجتماعی نظام

اجتماعی قدیم، دورۀ میانه و جدید نظام نویسنده در این کتاب به  .اختصاص داردمغول در مغولستان 

مغوالن، اصل و مبدأ فئودالیسم، اقتصاد مغوالن قدیم، جنگل، استپ و گسترش فئودالیسم و طبقات 

مطالبی راجع به امالک و زمین مغوالن، قبل از در این پژوهش، . پرداخته استدر جامعه مغولی اجتماعی 

 .ز این کتاب برداشت شده استورود به ایران ا

عنوان دیباچه . شامل یک دیباچه و سه فصل است(: 1151گروسه، )امپراطوری صحرانوردان 

از فصل دوم این اثر، مطالبی استخراج شده که راجع به ، نقش سلجوقیان در . مرغزاران و تاریخ است

 .ینان چنگیز استو جانشمغوالن چنگیزخانی  و تاریخ ترک، قراختاییان، خوارزمشاهیان

(: 1166کوب ودیگران، زرین)( از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان)کمبریج  ایران تاریخ

بویل گردآوری شده که شامل یک مقدمه و ده فصل است، از فصل نخست با .آ.زیر نظر جی این اثر

که دربارۀ ورود ترکان به ایران و استیالی آنان بر بقایای غزنویان و « تاریخ سیاسی و دودمانی ایران»عنوان 

« ی سلجوقیساختار درونی امپراتور»گیری حکومت سلجوقیان است؛ فصل دوم با عنوان آل بویه و شکل

داری و فنون ای، شیوۀ زمین دربارۀ اوضاع دیوانی، اقتصادی و اجتماعی سلجوقیان و و نحوۀ معیشت عشیره
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دربارۀ حملة مغول تا فروپاشی دولت « ای و سیاسی ایلخانان تاریخ سلسله»جنگاوری آنان؛ فصل چهارم 

که دربارۀ پیامدهای « در دورۀ ایلخاناناقتصادی ایران -اوضاع اجتماعی»ایلخانی؛ و از فصل ششم با عنوان 

 .حملة مغول، اوضاع کشاورزی و موقعیت روستاییان در این دوره است مطالبی برداشت شد

نویسنده در جلد اول، نفوذ اسالم در ایران و (: 1177اشپولر، )اسالمی  نخستین قرون در ایران تاریخ

های مطالبی در تاریخ امویان و عباسیان و حکومت: کند که شاملاهمیت آن در تاریخ ایران را بررسی می

ایرانی و اوضاع دینی و مذهبی ایران است و در جلد دوم حیات معنوی و فرهنگی ایران، تشکیالت اداری، 

مناسبات حقوقی، اوضاع اقتصادی، قشربندی اجتماعی مردم، مناسبات مالکیت ارضی و زندگی روزمرۀ 

استفاده « امالک سلطنتی در ایران تا دورۀ مغول»این کتاب در بخش  از مطالب. کندمردم  را بررسی می

 .شده است

در این کتاب منابع تاریخی دورۀ مغول، تاریخ سیاسی مغوالن و (:1116اشپولر، )ایران  در مغول تاریخ

ند کردهای محلی که تابع آنان بودند یا در کنار فرمانروایی مغوالن حکمرانی میایلخانان ایران، حکومت

از این کتاب . شودو همچنین مسائل مذهبی و اقتصادی و اجتماعی ایران در دورۀ ایلخانان بررسی می

 .مطالبی در خصوص امالک  خصوصی و اقطاع مغوالن و اصالحات غازان اخذ گردید

در این کتاب نویسنده (: 1117اقبال آشتیانی، ( )از حملة چنگیز تا تشکیل دولت تیموری) مغول تاریخ

الک آسیا، تشکیل دولت مغول، سیاست چنگیز و حمالت او، جانشینان چنگیز تا هالکو، لشکرکشی مم

هالکو به ایران، سالطین ایلخانی، فترت بین دورۀایلخانی و تیموری و تمدن، معارف و صنایع در عصر 

بی از این در بخش محدوده و موقعیت جغرافیایی مغوالن مطال. کنداستیالی مغول راتحلیل و بررسی می

 .کتاب برداشت شد

در دورۀ ایلخانی پرداخته است؛ ( اینجو)یگانه پژوهشی که به صورت خاص به امالک سلطنتی

امالک اینجو و وقف خاص در دورۀ ایلخانان نمونة »ای از سید محمد حسین منظوراالجداد، با نام  مقاله

دورۀ حکومت مغوالن، تبدیل این وی در این مقاله به موضوع حقوقی اراضی اینجو در . است« فارس

 .اراضی به وقف خاص و نحوۀ مالکیت ایلخانان بر این اراضی پرداخته است

هایی از تاریخ مغوالن و ایلخانان به اهل تاریخ و این تحقیقات عمدتاً با هدف نقل و شناساندن گوشه

ام آن اطالعاتی در میان این داری و اقسدربارۀ زمین. برای شناخت هر چه بیشتر منابع این دوره مفیدند

شود؛ اما امالک سلطنتی در این دوره و تحوالت رخ داده بر آن در اثر مرور زمان و تأثیر کتب یافت می
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از آنجا که تحول امالک سلطنتی تأثیر . این تحوالت در اوضاع اقتصادی و اجتماعی بررسی نشده است

لیل خأل پژوهشی در این حوزه، پژوهشگر در نظر مستقیمی در اوضاع اجتماعی و اقتصادی دارد و به د

گیری از منابع موجود تحلیلی از تحول امالک سلطنتی در دورۀ ایلخانی و تأثیر آن در اوضاع دارد با بهره

 .این پژوهش در پنج فصل تدوین خواهد شد. اقتصادی و اجتماعی را ارائه دهد

ؤاالت، فرضیات، قلمرو پژوهش، روش در فصل اول، به کلیات پژوهش که شامل طرح مسئله، س

 .شودپژوهش، پیشینه پژوهش، مفاهیم، بررسی و نقد منابع است؛ پرداخته می

در بخش اول آن، به سوابق : شود و شامل سه بخش استفصل دوم، پیشینة موضوع ارزیابی میدر    

خالصه، در بخش دوم امالک سلطنتی و تحول آن در ایران تا دورۀ مغول و سیر تحول اقطاع و دیوان 

محدوده و موقعیت جغرافیایی سرزمین مغولستان و در بخش سوم به سوابق امالک خصوصی نزد مغوالن 

 .شودپرداخته می

: شود فصل سوم  پژوهش با عنوان بررسی امالک سلطنتی نزد ایلخانان مغول، از پنج بخش تشکیل می

ید اراضی اینجو و کارکرد آن امالک، مباحث اقطاع های افزایش امالک سلطنتی، عوامعرفی ایلخانان، راه

های که از وظایفش نظارت بر اراضی اینجو و به ثبت رساندن و در تملک درآوردن زمین)و دیوان اینجو 

 .، ادغام دیوان اینجو و داالی(بایر بود

 بخش اول آن به بحران رخ داده در امالک سلطنتی و اصالحات: فصل چهارم شامل سه بخش است

برداری های استفاده یا به کارگیری امالک سلطنتی و  بخش سوم به تأثیر بهره غازان خان، بخش دوم به راه

از امالک سلطنتی در مسائل اجتماعی و اقتصادی و بررسی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تحوالت 

 .امالک سلطنتی اختصاص دارد

شود؛ در فارس و یزد و کرمان بررسی می در بخش اول آن اتابکان: فصل پنجم شامل دو بخش است

  . شودبعد از ایلخانان پرداخته می( آل جالیر و آل مظفر و آل اینجو)های محلی بخش دوم به حکومت

 .گیری ارائه خواهد شد حاصل نتابج این پژوهش نیز در بخش نتیجه

 :مفاهیم.1.1

ایرانی، اسالمی، ترک و مغول و در تمامی های اصطالحاتی استفاده شده که در فرهنگ ازدر این پژوهش 

این برای روشن شدن مفهوم این لغات و اصطالحات  است؛ بنابر شدههای سلطنتی اطالق میادوار به زمین

 .پردازیم ها میدر این قسمت به تعریف هر یک از آن
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-و آنامالک شخصی سلطان و خاص کردن به معنای مصادره کردن امالک و اموال  :خاص و خاصه

 (155: 1ج:1117پطروشفسکی،. )ها را در تملک پادشاه یا حاکم درآوردن است

-منشأ خالصه و این نوع زمین. امالک اعضای خاندان سلطان یا اموال شخصی به طور عموم 1:خالصه

. گردد؛ به عبارت دیگر، خالصه زمین متعلق به دولت است داری در ایران به دورۀ پیش از اسالم باز می

. همان زمین پاکیزه است؛ یعنی پاک از مالیات دولت( جمع آن خالصات)فارسی خالصه  -ح عربیاصطال

 (155: 1ج:1117پطروشفسکی،)

رسید و از غنائم تقسیم شده آن قسمت از غنائمی بود که به امام یا خلیفه می (:جمع صافیه)1صوافی

ها را به خود اغلب خلفا و امیران مقدار زیادی از زمین ،گذشت زمانبا . میان جنگجویان مجزا بود

صه تبدیل ها به خاکه تمامی زمیناختصاص دادند به این ترتیب معنای صافیه گسترش یافت، به طوری

صه این بود که گروهی از مردم در اثر جور و تعدی های خازمینگیری  زمینه های شکلیکی از . شدند

ا به هگذاشتند و کم کم آن زمینرا در اختیار خلیفه یا یکی از بزرگان میهای خود حاکمان محلی زمین

ها بود که خلفا قطعه قطعه کرده و در حکم اقطاع به شد، همین زمینصه تبدیل میملک خالفت یعنی خا

هم بود؛ اما ( ص)حضرت رسول هر چند که صوافی در زمان . (111: 1116 بالذری،(دادند این و آن می

 شاه،عمر پس از شکست امپراتوری ساسانی کلیة امالک . عمر گذاشتخلیفه اساس عملی این کار را 

به اضافة امالکی را که مالکان آن در جنگ با مسلمانان کشته  درباریان او و تمامی اقطاعات آنان ،خاندان

افیه تبدیل کرده بود، ذکر کرده هایی را که عمر در سواد به صبالذری زمین. ضبط کرد را شده بودند

 .)76-71 :همان)است 

هایی به زمین در فقه اسالمی صوافی. ها و تعاریف متعددی بیان شده استدر مورد صوافی، دیدگاه

های امالک پادشاهان سرزمین)شود که امام با رضایت خاطر مسلمانان از اراضی مفتوح العنوه گفته می

عالوه بر ( ص)در زمان پیامبر. (11: 1161مدرسی طباطبایی،)کند تخاب میبرای بیت المال ان( فتح شده

فی در اختیار ایشان، در مقام رهبر مسلمانان قرار امنزلة ص خمس، بخشی از غنائم منقول و یا غیر منقول به

 صة پیامبر نامیده شد، که اینخا ،این اموال. شدمحسوب می( ص)گرفت؛ بنابراین ملک شخصی پیامبر  می

شد که خلیفه و چنین تصور می زیرا .های بعد بودها در دورهمسئله منشأ اصلی ایجاد صوافی و خالصه

                                                             
1 Xales-e  
2
Savafi  
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، "خالصه"قربانی زرَین، )تواند اراضی وسیعی را در حکم خالصه و صوافی به خود اختصاص دهد حاکم می

مال محفوظ مانده باشد، پس از  های سنی معتقد بودند اگر عین هبرخی از فق. (711: 11، جدانشنامه جهان اسالم

 ،های شیعه ولی فق .درگذشت امام باید به بیت المال بازگردانده شود و متعلق به جامعة اسالمی خواهد بود

دانستند که این حق به امام و جانشین وی منتقل خواهد شد صفی را جزء انفال و متعلق به مقام امامت می

 .(11: 1161مدرسی طباطبایی،)

های دوران اسالمی به جای این واژه، قطیعه به معنای زمین بریده شده از در نخستین سده: اقطاع

ای از زمین خراج به کسی و زمین را به اصطالح اقطاع به معنای، بخشیدن پاره. خراج کاربرد داشته است

. ید آن استاقطاع هم به معنی واگذاردن زمین و هم به معنی بخشیدن حاصل و عوا. تیول دادن آمده است

 ،(های موات، آباد و معادنواگذاردن زمین)اقطاع التملیک . 1:اند از این رو آن را به دو نوع تقسیم کرده

های در ابتدا زمین. اندبرخی نیز اقطاع اإلرفاق را به آن افزوده(. واگذاردن درآمد آن)اقطاع االستغالل .1

همین اصطالح اقطاع به تدریج  .شد واگذار میاقطاع  های بایر ، موات و باتالقی به صورتخالصه، زمین

 (.151-115 :1116الذری،ب) از زمان ایلخانان به تیول تبدیل شد

هدف از این کار در . التجاء اصطالحاً به معنی زمین خود را به خلیفه یا بزرگی سپردن است: التجاء

همچنین چون مالکان سهم محصول را مستقیماً  .امان ماندن از ستم حاکمان محلی و محصالن مالیات بود

الکان اصلی برای فرار از مبه عبارتی دیگر، . شدندهای اضافی نمیمشمول مالیات ،پرداختندبه خلیفه می

مالکان  .کردند می های خود را به امیر یا فرد نیرومندی واگذار گیران، امالک، مزارع و باغ تعدّی باج

 آمد می به مرور زمان به تملک او درکه کردند  امالک خود را در دفاتر دولتی به نام فرد متنفّذ ثبت می

 .(151 :همان)

ها و به منظور ییالق ل و ترک و ایرانی، برای چراگاه داموزمینی بود که طوایف صحرانشین مغ :یورت

این اراضی عمالً تحت . کردندو از آن استفاده می و قشالق خود در تابستان و زمستان در اختیار داشتند

حاکمیت رئیس قبیله بود و از لحاظ حقوقی ملک مشترک قبیله بوده و استفاده از مراتع آن جنبة عمومی 

 .(115: 1116؛ ستوده، 111 :1ج:1117 آشتیانی، اقبال)داشته است 

اه به علت فرماندهی، طبیعتاً شد، خواه به صورت موروثی و خوهنگامی که ارباب مالک افراد می

دانست زمینی سپس ارباب وظیفة خود می. کردندشد که افراد در آن زندگی و کوچ میمالک زمینی می

تشکیل دهد که کفایت برآوردن حوایج صحراگردانی را داشته باشد که به وی تعلق گرفته بودند و به آن 
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های نشینان و صحرانشینان شکارچی بودند، در ارّابهعالوه بر این، مغوالن که کوچ. گفتندزمین یورت می

رف یورت صحرانشینان که معّ .شدگفتند که به راحتی برچیده میساکن بودند که به آن یورت می نمدی

 های شکارچیان بیشه نشین؛کلبه. 1: در تحول خود مراحل زیر را پیموده است ،سکونت بدوی است

سرانجام یورت بدون دهانه . 1یورت نمدی با مخرج و دهانه؛ . 1یورت پوشیده از پوست حیوانات؛ . 1

، به خانی (قلماق، کلوران، قراقرم)افرادی که در الغ یورت چنگیز خان . (111-71 :1115 والدیمیرتسف،)

پانزده  ظفرنامه،در مقدمة  یزدیعلیالدینبه روایت اشرفاین افراد نشستند و به اردوبالیغ مشهور بودند، 

نقل قول  فر اول آنان به اتفاقن. نوزده نفر بودند ،اربعه الوسگورکان در بیگنفر و به قول میرزا الغ

بیگ، الغ از لنقاوغالن و به یزدی، تایزیالدینقاآن و نفر آخر آنان به روایت شرف اوکتای ،مورخان

  .(71-17 :1ج: 1111 خواندمیر،)اوکتمور بود  بناوای

پس از ورود این . های ترکی و مغولی، با معانی تقریباً یکسان استای در زباناولوس واژه :الوس

واژه به زبان مغولی، صورت نوشتاری آن از اولوش ترکی به اولوس مغولی تغییر یافت، از آن پس به 

د که با مغوالن آمیختگی پیدا مفهوم مردم و کشور به کار رفت و به مردم مغول و همسایگانشان اشاره دار

اند؛ و همچنین به معنای ایل تر این کلمه به معنای مردمی که تابع و مطیع حاکمی معینترجمة دقیق. کردند

الوس مجموع تابعان یک فرمانروا، ائتالفی از چند قبیلة گوناگون، ملت، خلق . و ملتی کوچک است

ی ملت بزرگ مغول است که اول بار در مُهر گیوک در وجه دیگر اولوس مغول به معنا. وسرزمین است

ابتدا به  اولوس در. استدر این مهر واژۀ اولوس به مفهوم امپراتوری و شاهنشاهی ترجمه شده. یافت شد

 هایی اطالق شد که به چهار پسر او داده شددولت بزرگ چنگیزخان و سپس به مردم و سرزمین

 .( Amitai, 2000:814) 
امالک شخصی ایلخانان یا دیگر . اینجو در منابع گوناگون تعاریف متعددی شده استاز : اینجو

کردند،  های تابع و خدمتگزاران ایشان که در اراضی آنان زندگی میاعضای خانوادۀ خان و همچنین خان

بنابراین اینجو مترادف با اراضی خصوصی ایلخان و اعضای خانوادۀ اوست و این . شداینجو محسوب می

گفتنی است که اراضی . (111: 5ج: 1166 ایلیاپاولویچ، ،پطروشفسکی)واژه، خاص دورۀ ایلخانی است 

هایی که مالکان آن گریخته یا های ضبط شده، زمینهایی چون زمینخصوصی یا امالک سلطنتی از راه

کشته شده بودند، امالک متعلق به شاهانی که مغوالن بر آنان غلبه یافته و نیز امالک وقفی که ایلخانان آن 

 ،اشپولر)را ضبط کرده بودند، به دست آمده بود و برای ادارۀ این امالک کارگزارانی گماشته شده بود 
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محمدخدابنده به هر یک از امیران آمده است که سلطان وصاف تحریر تاریخمثالً در . (115-111 :1116

وصاف در . منصبی داد، از جمله اینکه حفظ و نگهداری امالک اینجو را بر عهدهء حسین بیک گذاشت

در محضر اولجایتو خوانده، از حسین بیک چنین یاد  .ق 711ای که هنگام عرضه کتاب خود در قصیده

 : کرده است

 است که از رایض حکم            ابلق توسن افالک کشد اندر زین اینجوی حسین میر

 (171،171: 1ج:1111وصاف الحضره،)                                                                                                   

که خاص  فردیهر  و به به کار رفتاصطالح اینجو بعدها به معنی صاحب دیوان امالک پادشاه 

امالک و دارایی پادشاه، باغ، کشتزار، سپاه، کنیز، ستور، اینجو  .شدپادشاه و از متعلقان او بود اطالق می

اراضی ملکی .1: شد بنابراین اراضی اینجو به دو دسته تقسیم می .شدپذیر را شامل میتملک شیءدام و هر 

نجوی خاص یا یمتعلق به شخص سلطان و خان که ااراضی .1اعضای خاندان سلطنتی یا همان اینجو؛ 

 .(155 :1ج: 1117 ،پطروشفسکی)شد خالصه، به معنی خالص و پاک شده از مالیات دیوان، نامیده می

عالوه بر امالک خاصه و سلطنتی، افراد و اشخاص التجاء جسته که حمایت ایلخانان را به دست 

و عواید آن، به شکل موروثی به افراد خانواده اینجو ی اراض. شدندآورده بودند، جزو اینجو محسوب می

خان دستور داده بود که بعد از مرگش امالک اینجوی وی، که غازانشد، چنانو دیگران بخشیده می

پطروشفسکی معتقد است در . (111: 1151/1511 ،همدانی)اش شوند اینجو و ملک فرزندان خاتون سوگلی

منطقة فارس از . (157: همان پطروشفسکی،)آن زمان امکان خرید و فروش این اراضی نیز رایج بوده است 

 .(Lambton,1978: 975)قرار داشت در آن بسیاری اینجوهای و  هایی بود که به اینجو تبدیل شد سرزمین

گرفت منسوبانِ مطیع و تحت سلطة خان بزرگ تعلق میهایی بود که به حاکمان و دالی زمین: دالی

واژۀ دالی در مدتی کوتاه منسوخ . شد که از نظر نسبی با حاکمان اولویت داشتندواگذار میافرادی و به 

  .(جاهمان) شد

 

 :بررسی و نقد منابع.1.1

از معرفی و بررسی منابع این پژوهش، برای آشنایی بیشتر با منابع تاریخی ایران به ویژه در دورۀ  پیش

نگاران ایرانی و اسالمی، سلطان محور و قدرت بیشتر آثار تاریخ.1. شودمغوالن و ایلخانان مطالبی بیان می
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ن قدرت است و اصوالً از ها دربردارندۀ شرح احوال صاحبامحور است؛ بدین معنی که غالب این کتاب

اند؛ اگر هم در جایی سخنی از مردم به میان آمده است، طرف اهمیتنگاه مورخان، تودۀ مردم عادی بی

. صاحب منصب یا ارباب قدرتی است که به واسطة شرحی از احوال او به مردم اشاره شده است ،سخن

ها توجه ابراین در نگارش تاریخ به واقعیتبسیاری از آثار تاریخی به دست ادیبان نوشته شده است؛ بن.1

ترین نقاط ضعف منابع این دوره، پیچیده بودن از بزرگ. نشده، بلکه بیشتر توجه در فن نویسندگی است

ها و فهم متون را دشوار کرده است؛ همچنین هاست که استخراج تاریخ از درون آنزبان اکثر آن

کمترین تغییری است، که البته به منابع این دوره مختص  رونویسی منابع پسین از منابع پیشین بدون

ها در نگاری این دوره حضور مورخان در مصدر قدرت است؛ زیرا آنم تاریخویژگی مهّ.1. شود نمی

تعدادی از آنان در مناصب حکومتی به کارهای مهم مشغول . خدمت حکام و از طبقة دیوانساالران بودند

توانستند ها به اسناد سری دسترسی داشتند، نمیاگرچه آن. و معایبی داشتبودند که این مسئله، محاسن 

شد برای حفظ مقام و جایگاهشان، از آوردن مطالبی که خالف واقعیت را نقل کنند و این امر سبب می

قدرت از موقعیتی برخوردار نبودند،  در ساختارحتی مورخانی که . خواست حاکمان است خودداری کنند

دورۀ مغول درخصوص . کردندهای حکام را کمتر نقد میها و ضعفخواری، کاستیرس یا جیرهبه دلیل ت

در کتب نزدیک به دورۀ . تألیف شده استآثار معدودی قرون ششم و هفتم هجری، و مقارن و ایلخانی 

دربارۀ امالک دورۀ ایلخانان، به ویژه امالک  .شودمغول و ایلخانی نیز نوعی تکرار مطالب دیده می

از . اندسلطنتی آنان، اطالعات زیادی در دسترس نیست و منابع به ندرت از این نوع امالک سخن گفته

امالک سلطنتی در ضعیت ها به وآنبا بررسی دقیق  بایدهای منابع، پژوهشگر کم و کاستیاینرو به رغم 

تفاده از آثار مربوط به دورۀ ایلخانی اسش، محقق در حد توان خویش در این پژوه. این دوره پی ببرد

، (عمومی و محلی و ادواری)برای گردآوری مطالب این پژوهش، از منابع و ثبت تاریخی . کرده است

شرح حال، فقه سیاسی، جغرافیایی و تحقیقات و مطالعات جدید چه مختص به دورۀ ایلخانی و چه 

 .ایلخانی به منزلة پیشینة موضوع استفاده شدهای قبل از مغول و  دوره

 

 :تواریخ عمومی

را  خیالتوارجامعخان تألیف به دستور غازان .ق 711رشیدالدین در سال (: 1115همدانی، )التواریخ جامع -

این کتاب در اصل شامل دو بخش بود؛ ولی . آغاز کرد و در زمان اولجایتو، جانشین غازان، به پایان رساند
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جلد اول این . دوم که تاریخ اولجایتو، تاریخ عمومی و مسالک و ممالک بوده، به جای نمانده استبخش 

قاآن، کتاب شامل تاریخ قبایل ترک و مغول و انساب چنگیزخان، تاریخ چنگیزخان و فرزندان او، اوگتای

ایران، مصر، شام، ها و مختصری در احوال خانان، ملوک و اتابکان خان و اولوس آنخان و جغتایجوجی

خان، منگوقاآن و فرستادن هالکو به جانب خان، گیوکزمان آنان و وقایع تولویخلفای عباسی هم روم و

خان را خان تا پایان دورۀ غازاناست؛ جلد دوم از آغاز سلطنت هالکوغرب و قوبیالی به جانب شرق بوده

مربوط به امالک خصوصی مغوالن و فصل سوم  از این اثر مطالبی دربارۀ پیشینه موضوع بخش. دربردارد

 .موضوع دیوان خالصه و فصل چهارم، علل و نتایج اصالحات غازان استفاده گردید

آغاز کرد و در سال  .ق 711شبانکاره تألیف این کتاب را از سال (: 1161شبانکاره، )األنساب مجمع -

طالب همراه با مموضوع این کتاب از زمان حضرت آدم تا دورۀ ایلخانان را . به پایان رساند .ق 716

. دارددر برسودمندی دربارۀ ایلخانان به ویژه دورۀ اولجایتو، ابوسعید، ملوک شبانکاره، فارس و هرمز 

حمد رشیدی الدین مدر مقدمة اول مدح سلطان ابوسعید و غیاث. دارای دو مقدمه است األنسابمجمع

-ها ثبت شدهاست؛ در مقدمة دوم عنوان خطبة کتاب، و ستایش سلطان و وزیر او بدون ذکر نام آنآمده

از این کتاب اطالعاتی دربارۀ امالک سلطنتی و سیر تحول اقطاع در ایران تا دوره مغول، برداشت . است

 .شد

تاریخ این کتاب . استلیف شدهأت .ق 117و  116های  در سال(: 1116نطنزی، )معینی  التواریخ منتخب - 

. وقایع نزدیک به زمان مؤلف اهمیت بسیاری دارد است و عمومی مختصری از عهد آدم تا وفات تیمور

ملوک کرمان که به  ؛ملوک هرمز؛  طبقه ملوک شبانکاره: عبارتند ازهای اصلی کتاب  عناوین فصل

 ؛طبقات ملوک لرستان ؛ نسبت ایشان أول بودند و مبدملوک یزد که معاصر دولت مغ ؛مشهورند انییقراختا

 اوالد چوپان که در  ةطبق ؛ ؛ طغاتیموریان اوضاع و اخبار ایشان ،هوالکوخان و احوال ةطبق ؛ اتابکان بزرگ

محمد  اوالد و شاه اینجو محمود ، اوالد اوالد امیر شیخ حسن بزرگ؛ عراق و فارس بودند ،آذربایجان

در بخش . احوال و کیفیت او ،اوضاع ،تیمور و اخبار ةطبق ؛النهر خروج کردند ءماورا ی که دریامرا ؛مظفر

 .های محلی مطالب مفیدی از این کتاب اخذ شدمربوط به اتابکان و حکومت

 

 :تواریخ ادواری




