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 دهیچک 

های محلی، شهر یرزد از امنیرت   وجودآمدن سلسله زمان با بهدر عصر ایلخانی و پس از آن، هم
مظفر در طول دوره ایلخانی، با توجره بره   های محلی اتابیان و آل ود. سلسلهنسبی برخوردار ب

خیز، نقش مواصالتی آن و وفور ابریشم و تولیدات نساجی توانسرتند  دوری یزد از مراکز تحول
ها، کاروانسراها و ایجاد بازار به ها، ساخت رباطبا گسترش حیات شهری، برقراری امنیت جاده

شریوه  توجهی کنند. پرژوهش حاضرر برا روش تراریخی، بره       مک شایانرشد اقتصادی یزد ک
کوشد که نقش و اهمیرت  ای میهای کتابخانهتحلیلی و با تییه بر مطالعات و بررسی -توصیفی

عنوان وهرارراه اقتصرادی مهرم و معتبرر در مسریر      یزد در قرون هفتم و هشتم هجری قمری به
ادویه و همچنین علل رونرق اقتصرادی آن شرهر در ایرن     ابریشم و راهِ  المللی جادهتجارت بین

دهد کره جررافیرای اقتصرادی یرزد در     دوره را بررسی کند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می
فارس و از آنجا به بندرهای هند و ورین، باعرث رشرد    اتصال تجارت از دریای سیاه به خلیج 

ه ابریشم گردید و وجود بازارهرا و  صادرات، دادوستد و حضور بازرگانان در مسیر جنوبی جاد
  .شهری باعث رونق اقتصادی یزد شده بود کاروانسراهای متعدد درون و برون
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 مقدمه

بیا تصیرف کامیل اییران      تهاجم و حاکمیت مغوالن، دوران جدیدی را در تاریخ ایران آغاز کیرد. 

هیای مغیوالن،   دست هالکو و آغاز حکومت ایلخانان در کشور ثبات برقرار شد؛ اما بیا تخرییب   به

جامعه شهری و روستایی ایران آسیب جدی دید و کاهش جمعییت، مشیکالت بسییاری پدیید     

وقف فتوحیات و  گیری از دیوانساالران ایرانی، روند جدیدی را آغاز کردند. تآورد. ایلخانان با بهره

تجاری همچیون   های مهمخزانه خالی باعث شد که از موقعیت هبیعی و مناسب ایران بر سر راه

هیای  جاده ابریشم به دو هریق استفاده کنند: یکی گسیترش تجیارت و دیگیری وضیع مالییات     

دسیتی و نسیاجی   هیای کشیاورزی، صینایع    سنگین. تولیدکنندگان شهری و روستایی در بخش

وران را بیه بازارهیای داخلیی ییا     کردند. تجار، محصوالت تولیدی پیشیه غوبی تولید میکاالهای مر

وران، تجیار  کردند و در نهایت، حکومت از هریق اخذ مالیات از کشاورزان، پیشیه خارجی صادر می

آورد. سود عاید از تجارت، بیشتر بیه خزانیه دولیت    دست می های تجاری، درآمد زیادی بهو کاروان

رسید؛ زییرا بیا کسیب مالییات     شد و بیشترین سهم از آن به امرا، شاهزادگان و اربابان می میواریز 

وران در پا و همچنیین کشیاورزان و پیشیه   ، تجار خرده«هر »تمغا و همچنین نوعی معامله به نام 

پیول واحید، مشیکالت اقتصیادی را      فقیدان  نبودن اوزان، مقادیر و وضعیت نابسامانی بودند. یکسان

خان به ثبات رسید کیه آن اصیالحات هیم    فقر در زمان غازان وضعیت اقتصادی  .شتر کرده بودبی

هیا در  شیهری و ایجیاد راه   ادامه پیدا نکرد. وجیود کاروانسیراهای درون و بیرون   ی های بعددر زمان

مسیرهای تجاری از جمله عوامل امنیت برای تجار و بازرگانان بودند. با توسیعه تجیارت، شیهرها و    

 های حمایتی فرمانروایان ایلخانی بود.قتصاد ایران تا حدودی رونق گرفتند که سبب آن، سیاستا

های تجاری در مرکیز اییران   علت قرارگرفتن بر سر راه عنوان چهارراه اقتصادی مهم، بهیزد به

 ابریشم، در زمان ایلخانان بسیار پراهمییت بیود.  و منطقه فعال بازرگانی در قسمت جنوبی جاده 

آرامی شروع شید و تیا دوره    کاکویه و اتابکان بهرشد شهر یزد از زمان پیش از ایلخانان یعنی آل 

های تجاری از سوی ایلخانان به حکومیت رسییدند، ادامیه یافیت. اظهیار      مظفری که با امتیاز راه

انقیاد در زمان حمالت مغوالن از سوی اتابکیان، رونید رشید ییزد را متوقیف نسیاخت؛ بلکیه از        

شهر نیز جلوگیری کرد. مشکالت اقتصادی زمیان ایلخانیان از جملیه رکیود کشیاورزی،       خریبت

های گوناگون هم در این شهر وجود داشت؛ امیا ییزد از روزگیار قیدیم،     کاهش جمعیت و مالیات

های ابریشمی بود و نساجی آن شیهرت جهیانی داشیت، همچنیین میردم بیا       محل تولید پارچه

کردنیید. وجییود یییه آب از هریییق قنییوات روزگییار را سییپری میییکوشییی کشییاورزان و تهسییخت

الیدین و توجیه بزرگیان    الدین و پسرش سیید شیمس  های برجسته همچون سید رکن شخصیت
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هیا و  ها، ساخت ربیاط اهلل باعث شد که پیوند راهفضل حکومت مرکزی از جمله خواجه رشیدالدین

المنفعیه و  یزد صورت بگیرد. وقیف بناهیای عیام   کاروانسراها، بازارها، ایجاد محالت و در کل توسعه 

بر اهیداف سیاسیی بیه اقتصیاد شیهر کمیک کیرد.         استفاده از عایدات آن در نگهداری بناها عالوه

آیید،  بطوهه و مارکوپولو برمیی های داخلی و خارجی همچون سفرنامه ابن  چنانکه از متن سفرنامه

وآمید بازرگانیان در جهییت   و محییل رفیت  ییزد در زمیان ایلخانیان بازارهییای محلیی فعیال داشیت      

سمت جنوب کشیور و هنید    به« راه ادویه»خریدوفروش ابریشم بود، همچنین قرارگرفتن در مسیر 

 سبب افزایش صادرات یزد شده بود.

اند و شهر ییزد هیم از ایین نکتیه      تواریخ محلی بیشتر به اوضاع اجتماعی و سیاسی پرداخته

ان تا پس از حاکمییت ایلخانیان، بیا تیدبیر حاکمیان محلیی در       مستثنا نیست. یزد از زمان اتابک

هیای گونیاگون،   ها و کتیاب المنفعه، بازار، کاروانسرا و خانقاه رونق گرفت. مقالهبرپایی بناهای عام

انید و کمتیر    بیشتر معماری بناها و وضعیت سیاسی و فرهنگی این دوران در یزد را بررسی کرده

 اند؛ خاصه در موضوع ابریشم و کاالهیایی کیه در مسییر جیاده     هبه وضعیت اقتصادی آن پرداخت

رو، اهمیت پژوهش حاضیر در بررسیی تیاریخ     شدند؛ ازاینابریشم به نقاط مختلف دنیا ارسال می

 محلی یزد، وضعیت اقتصادی و ارتباط آن با بازارهای جهانی در دوران مذکور است.

ها، تواریخ ییزد و مآخیذ گیردآوری شیده     هِاول، سفرنام پژوهش حاضر با تکیه بر منابع دست

از عبدالحسیین آیتیی    تیاریخ ییزد  است. منابع مورداستفاده مربیوط بیه تیاریخ ییزد عبارتنید از:      

 جامع مفییدی (، 1001نوشته جعفری ) تاریخ یزد(، 1013اثر کاتب ) تاریخ جدید یزد(، 1013)

از افیراد تأثیرگیذار در رونیق    الیدین کیه   (. در مورد وقفیات سید رکین 1012بافقی )از مستوفی 

استفاده شد؛ اما این منیابع نتوانسیتند تمیام اهالعیات      الخیراتجامعاقتصادی یزد بود، از کتاب 

همین دلیل، برای شناخت اوضیاع   الزم جهت ارزیابی موضوع موردنظر را در اختیار قرار دهند. به

ایین منیابع رجیوع شید:      هیور شیهر ییزد بیه    اقتصادی دوران ایلخانی، جیاده ابریشیم و همیین   

(، 1030اثیر محمیود کتبیی )    مظفیر تیاریخ آل  (، 1030اهلل )فضیل اثر رشیدالدین  التواریخ جامع

 االنسیاب مجمیع (، 1035اثر حمداهلل مستوفی ) القلوبنزهه(، 1053یزدی ) اثر معلم مواهب الهی

 ِاول. نابع دست( و دیگر م1031ابرو )اثر حافظ  جغرافیای تاریخی(، 1030ای )شبانکاره

امپراتیوری  (، 1021اثیر اشیپولر )   تاریخ مغول در اییران های بیشتر، از مآخذی چون برای بررسی
از پطروشفسیکی  اقتصادی ایران در دوره مغیول   -تاریخ اجتماعی(، 1013از رنه گروسه ) صحرانوردان

، قسیمت اصیلی   ( و برای تکمیل پژوهش از مقاالتی چند بهره گرفته شیده اسیت؛ بنیابر ایین    1033)

 موضوع حاضر، حاصل مطالعات جدیدی است که در این پژوهش بررسی خواهد شد.
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 جغرافیا و پیشینه تاریخی یزد

در حاشیه کویر نمک در مرکز ایران قیرار گرفتیه   هزار کیلومتر مربع  30 یزد با مساحت تقریبی

ق که با گذر از مسیجد  است. این استان از هریق دو محور موردتوجه است: اول، محور یزد به باف

خرانیق، بیاضیه تیا خیور و      -یابید؛ دوم، محیور ییزد   کهن فهرج در حاشیه کویر تا بافق ادامه می

هیای صیحرایی و   شده از تاق، بوتیه شکلِ شنی پوشیدههای گنبدیبیابانک که در این مسیر، تپه

اریخ ییزد در  اخبیار تی   (.31-31: 1013دل، )زنیده انید   هیای متعیدد قیرار گرفتیه    کویری و رباط

های اسالمی، عمدتاً متکی به منقوالت جعفری و احمد کاتب در قرن نهیم هجیری قمیری     دوره

واری هیای افسیانه  هستند و اهالعات مربوط به ادوار پیش از اسالم نیز اساساً در محدوده رواییت 

 (.15: 1031اند )پویا، مانده است که در همان متون آورده

والیت یزد متعلق بیه فیارس بیود.    »رتولد در توصیف یزد نوشته است: از نویسندگان اروپائی، با

راه شیراز به یزد مثل همین دوره معاصر از اصطخر و دهبید و ابرقو مثل والیت کرمان غالب ابنییه  

)بارتولید،  « کردنید. نقصان جنگیل چیوب اسیتعمال نمیی     از گل و دارای گنبد بودند، یعنی بواسطه

آید که تا اوایل قرن هفتم هجیری قمیری، کِثیه جزئیی از     د چنین برمی( از منابع موجو11: 1021

هیم بیه ایین مطلیب      القلوبنزههیزد و خود یزد در حوزه اصطخر بوده، چنانکه مستوفی در کتاب 

 (.30: 1035اشاره کرده است )مستوفی، 

 -302ق.(، اتابکیان ) 000 -203کاکوییه ) دوران هالیی و شکوفایی یزد هی سیه مقطیع آل   

ق.( اتفاق افتاد. تعامیل حکومیت مرکیزی بیا حاکمیان محلیی،       302-312مظفر )ق.( و آل 203

خیز و انتقال قدرت با کمترین درگیری، از عوامل مهیم امنییت   دوری این منطقه از مراکز تحول

کاکویه در اواخر سده ششم هجری قمیری/ دوازدهیم    نسبی در این دوران بوده است. پس از آل

سیام نخسیتین امییر    الیدین  خان، اتابکان در یزد حکومت داشتند و رکین  غازانمیالدی تا زمان 

ق.( بیه حکومیت رسیید کیه     313 -311شیاه ) اتابکان بود. مصادف با اواخر عهد ایلخانی، حاجی

ای بیود کیه ایلچییان بیرای     گونیه وجود آوردند. وضیعیت بیه   شحنگان مغول آشوبی در منطقه به

هیای  نشیدن آنهیا، درِ خانیه    کردند و مردم یزد برای متعرض ف میاستراحت، منازل مردم را تصر

هیای   (. اتابکیان بیرای آبیادی ییزد کوشیش     5/1200: 1030)همیدانی،   1گرفتندخود را گِل می
                                                           

هیای  گذشتند، در خانیه شهرها میاهلل آمده است که اقامت شحنگان و مغوالنی که از . در کتاب خواجه رشیدالدین فضل1
هیا را پرداخیت کننید. اوضیاع     بایست تمام هزینیه رسید و مردم میشد که گاه تا چهار ماه هم میمردم چنان هوالنی می

دادند و آنها محیل  شدن این امرا به دیگر مردم شهر اهالع می محض نزدیک چنان وخیم شده بود که بعضی از مردم یزد به
دلییل اینکیه ییزد محیل     بیه  (5/1001: 1030همیدانی،  )کردند تا در این مصیبت شریک نشیوند.  ک میزندگی خود را تر

برایشیان پرسیود بیود، تغیییر      وآمد بازرگانان شده بود، این وضع زیاد دوام نیاورد و مغوالن اوضاع را برای تجارتی کیه  رفت
 (.010 :1013براونستون،  فرانک و) دادند
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دست امیر مبارزالدین برچییده شیدند،   ق. به 311بسیاری کردند. پس از حکومت اتابکان که در 

 (.151: 1013یه یزد به حکومت رسیدند )آیتی، های قدرتمند ناحمظفر یکی از خاندانآل 

الدین خراسانی بود کیه وارد  مظفر، محمد بن مظفر بود. امیر مظفر، از نوادگان غیاثسرسلسله آل 

دربار مغول شد و به حکومت میبد دست یافت. پس از او، پسرش امییر مبارزالیدین محمید در اواییل     

از  مظفیر ترتیب، خاندان آل راهداری یزد رسید. بدین حکومت ابوسعید بهادر خان به حکومت میبد و 

 ند.گرفتراهداری یزد و میبد به حکومت رسیدند و مناهق جنوبی کشور را در دست 

ومیرج داخلیی کشیور    مظفر با توجیه بیه هیرج    رسد قبول تابعیت ایلخانان از هرف آلنظر می به

رد، اختالفیات داخلیی امییران و شیاهزادگان     کی  منطقی بود و آنچه در عهد مظفریان، یزد را ناآرام می

هیای  مظفری بود. یزد در این دوران، مرکز اصلی حکومت شد و افرادی از این سلسله، موجب آبیادانی 

 (.53: 1030؛ کتبی، 513: 1020متعدد در این شهر و اهراف آن شدند )افشار، 

چهیاردهم مییالدی دوران   بنا بر منابع تاریخ یزد، قرون هفتم و هشتم هجری قمری/ سییزدهم و  

محمید و پسیرش سیید    الیدین اهلل، سیید رکین  فضل عظمت یزد بوده است. بزرگانی چون رشیدالدین

زیبیایی بیا    ای دیگر از خواجگیان، ابنییه  عدهاشرف و الدین محمد و داماد آنها سید معینالدینشمس

کنییه، کمالییه، شمسییه،    حمایت ایلخانان و درآمدهای دیوانی ساختند و تأسیساتی چیون میدارس ر  

 (1/53: 1033وجود آوردند )افشار،  حسینیان، ضیائیه و دارالشفای صاحبی را به

 

 کاکویه و اتابکان رونق اقتصادی یزد در زمان آل

آرامیی در   واسطه بازارها و عناصر عملکردی آن، محالت اهراف بازار و ضرب سکه، بهشهر یزد به

 ین رشد در قرن پنجم و ششم هجری قمیری در حاکمییت آل  ابریشم رشد کرد که اکنار جاده 

کاکویه در کنیار شیهر، تعیدادی روسیتا و قنیوات      داشت. در زمان آل  کاکویه و اتابکان پیشرفت

، 1ترکیان عزالدین و بازاری توسیر میریم  احداث شدند. در دوره اتابکان، بازارهایی از سوی اتابک 

 (.35: 1001وازه شهر بنا شدند )جعفری، مادر ابومنصور اسفهساالر در بیرون در

                                                           
 آباد را ساخت.ریم. مریم ترکان، روستای م1
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 (360: 0399کاکویه )بهره و نادری، های یزد در دوره حاکمیت آل : بارو و دروازه0تصویر 

 

 
 (366)همان:  0های یزد در دوره حاکمیت اتابکان: توسعه بارو و دروازه3تصویر 

                                                           
هیا و  کاکویه و اتابکان در شهر یزد رخ داد، بیانگر آن است که بناها، دروازهحکومت آل  . تغییراتی که در این تصاویر، در دوره1

ساختار شهر از نظر رشد شهری دچار تغییراتی شدند؛ بنابر این، در منابع از آنها نام برده شده اسیت و اگیر امیروز اثیری از آن     
 هایی ناشی از سیل و موارد دیگر است.دلیل تغییرات حکومتی و یا آسیبمانده، بهندرت باقیتحکامات نیست و یا بهاس
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ن، باعث رشید شیهر شید.    وجود بازار یزد خارج از دروازه شهر و ایجاد محالت در اهراف آ

لجایتو و ابوسعید بیود کیه   وبازار و در کنار آن کاروانسرا، از عناصر کالبدی شهر یزد در زمان ا

( در کنیار  51: 1011کرد و نمونیه آن بیازار کاغیذیانِ ییزد )سیرائی،      پویایی بازار را حفظ می

اد درخیور  مدرسه رشیدیه از موقوفات این مدرسه بود. در قیرن هشیتم هجیری قمیری، تعید     

توجهی کاروانسرا و حجره در یزد وجود داشت. در این قرن، بازارهای متعددی توسر تجیار و  

توان به مشاغل آن زمان هیم پیی بیرد؛ میثالً: بیازار      حکام یزد ساخته شدند که از نام آنها می

ان، بیازار  دوزدوزان، بیازار کیاله  کاغذیان، بازار دالالن، بازار صرافان، بازار صحافان، بازار کفیش 

ایین  »بطوهه هم از بازارهای یزد یاد کیرده اسیت:   ها. ابن ها و بازار حالجها، بازار کبابیقصاب

شهر بسیار نیکو و پاکیزه و دارای بازارهای عجیب و جویبارهیای فیراوان و درختیان سرسیبز     

ه اصیلی  (. هست1/523: 1033بطوهه، )ابن « انداست. مردم آن غالباً بازرگان و شافعی مذهب

 (.Bonine, 2009: 2شد )ها بود که موجب توسعه آن هم میبازار، بیشتر در مسیر کاروان

ق. 333از بُعد ساختاری، پیشرفت چشمگیری در احداث بازار در ییزد صیورت گرفیت. در    

: 1012بیافقی،   محمد بن مظفر در دروازه سیعادت خانقیاه، بیازاری احیداث کیرد )مسیتوفی      

گنبدی چهارسو با چهل دکان معتبر ساخت و آن را بازار گنبد نام نهیاد.  یحیی، (. شاه 0/301

یحییی نزدییک مسیجد جمعیه شیهر، بیازار       بازار شاهی از بقایای بازار گنبد است، مادر شیاه  

الدین در میان شیهر، بیازاری بیه    نام سید رکن یحیی به ، وزیر شاه1دوزان را احداث کرد کفش

نو، دو  همچنین وی در آستانه دروازه کوشک(. 11-15: 1013، نام بازار دالالن ساخت )کاتب

یحییی هیم   (. خیواهرزاده شیاه   113حمام ساخت و در کنار آن خانقاه و بازار بنا کرد )همان: 

(. از آثیار مهیم   03-01: 1001بازاری مشهور به بازار سلطان ابراهیم تأسیس کیرد )جعفیری،   

انبیار و بیازار بیود    ای از مدرسه، حمام، آبموعهالدین در محله چهار منار یزد، مجسید شمس

(؛ ایجیاد بیازار در ییزدِ زمیان     213-5/211: 1030که در حال حاضر مدفون هستند )افشیار،  

 دهنده رونق اقتصادی بود.ایلخانان، نشان

 

                                                           
یحیی را بازار خاتون ذکر کرده است که مشتمل بیر شصیت دکیان و بیر      . جعفری در کتاب تاریخ یزد، نام بازار مادر شاه1

 (03 :1001جعفری، )بر درِ مسجد جمعه شهر نوشته است.  ای بود و محل احداث آن راباالی هر دکان حجره
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 های مسجد جامعنو با دید به مناره کوشک ی: برج و بارو3تصویر 

(Image Archive Of Yazd Historic City World Heritage Base Documentation Center, 2018, Yazd) 

 

تبریز در این زمان، پایتخت حکومت ایلخانان بود و در مسیر اصیلی تجیارت شیرق و غیرب     

: 1011قرار داشت. رونق بازرگانی و ارتباهات وسیع آن شهر در مبادالت کاال بیا ییزد، )سیرائی،    

ها و شهرت جهانی کاالهای تولییدی  اقتصاد، امنیت راه دهنده حجم دادوستد، پویایی( نشان02

های موجود، بازار شهر تبریز در ایین  های ابریشمی آن است. هبق سفرنامهخصوص پارچهیزد به

 (.  231: 1010های زربفت یزد بود )اقبال، دوره، بازار اهلس و پارچه

ضیعیت تجیارت عصیر    برای بررسی دیگر دالیل رشد اقتصادی شهر یزد، ابتیدا گیذری بیه و   

هیا و کاروانسیراهای آن را در   کنیم و سپس جایگاه ابریشم یزد و راه ابریشم میایلخانی در جاده 

 ابریشم بررسی خواهیم کرد.مسیر جاده 

 

 وضعیت تجارت در عصر ایلخانان

تجارت نقش حیاتی در اقتصاد جوامع از جمله ایران دارد. در گذشته، مردمان خریدوفروش را با 

سمت تجارت سوق یافتند تیا اقتصیاد منطقیه خیود را     کاال شروع کردند و سپس به ادله کاالبهمب

توان تجارت ایران را حتی تیا هیزاره هفیتم قبیل از     شناسی میارتقا بخشند. با اکتشافات باستان

کش دهلران مربوط های مس مربوط به آن را در تپه علیکه مهرهمیالد هم رساند، یعنی زمانی 

(. موقعیت هبیعی اییران در تجیارت   Hole & Others, 1969: 422نطقه انارک یزد یافتند )به م

سزایی داشت. اهداف اقتصادی اقوام بیگانه همچون مغوالن در هجوم به ایین   المللی نقش بهبین

 سیاه بیه خلییج  جنوب یعنی دریای  -های دریایی شمالدهنده راهدلیل نقش اتصالسرزمین، به

سازی در تجارت آن زمان داشت. در دوره مغوالن، ایران واسطه تجیارت  که آثار تحولفارس بود 

هور ممالیک سیاحلی مدیترانیه، مصیر و     بین مرکز و شرق آسیا یعنی هند، چین، شرق و همین
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اروپا بود که قسمت شرقی تجیارت در دسیت تجیار مسیلمان و قسیمت غربیی یعنیی سیواحل         

(. ایلخانیان درییای   231: 1010ن ونیزی و دیگران بود )اقبیال،  مدیترانه و اروپا در دست بازرگانا

(. بیا شیروع   210-213: 1013سیاه را به دو راه مهم باستانی شرق و غرب پیوند دادند )گروسه، 

 بخشیید، جیاده  هایی که حمیالت مغیوالن را تسیهیل میی    های چنگیز خان، یکی از راهپیشروی

غربیی و  ردن راه تجیارتی مییان مغولسیتان و آسییای     ابریشم بود. هدف چنگیز از فتوحات، بازک

ها و سالهین عیسوی اروپا و لشکرکشیی بیه شیام و مصیر بیود.      همچنین برقراری روابر با پاپ

سیابقه بیود، بیا فیتی ممالیک      گسترش تجارت و برقراری ارتباط شرق و غرب که تا آن زمان بی

ای و فیروش محصیوالت عشییره   (. 233آسیای مرکزی و غربی توسر چنگیز آغاز شید )همیان:   

خرید مایحتاج خود اعم از غالت و حبوبیات، دیگیر اهیداف مغیوالن در گسیترش تجیارت بیود        

(. گسیترش مسییرهای کیاروانی از زمیان چنگییز و نوادگیانش از       310-5/310: 1031)شرقی، 

بدیل بیه  وسطا، آنها را تفارس در اواخر قرونسیاه تا کیش و هرمز در خلیج هرابوزان در دریای 

ابریشیم کیه از   ای از جیاده  یکی از تجار بزر  دریایی کرد. با استقرار حاکمیت ایلخانان، شیاخه 

دست آنها کرد، به خزر حرکت میسمت غرب از هریق ایران در جنوب دریای مرکزی بهآسیای 

 کرد.   گذشت، رقابت میافتاد و با راه تجاری که از قلمرو اردوی زرین می

وبی در مناسبات تجاری ایران و چین نقش بسیار مهم ایفا کردنید؛ زییرا مغیوالن    های جنراه

های محلیی ایین   دلیل، حکومتهمین  فارس پیشروی نکردند؛ به در مناهق و جزایر حوزه خلیج

المللیی  ( و توانستند به مراکیز تجیارت بیین   120: 1021مناهق اقتصاد بهتری داشتند )اشپولر، 

هایی که بر جای گذاشتند، عمالً اقتصیاد اییران را نیابود کردنید.     ا تخریبتبدیل شوند. مغوالن ب

هالکو با تشکیل حکومت، انسجامی را آغاز کرد. در این زمان خزانه خالی بیود و ایلخانیان بیرای    

هیای جدییدی   منظور اداره امور کشوری و لشکری نیازمنید اتخیاذ سیاسیت    تأمین منابع مالی به

با تمدن و شهرنشینی پیوندی نداشتند، استفاده از دیوانسیاالران ایرانیی را    بودند. از آنجا که آنها

هیای گونیاگون گذاشیتند.    در دستورکار قرار دارند و تمرکز خیود را بیر تجیارت و اخیذ مالییات     

 هایی مهم از جهان آن روز را در اختیار داشتند و راه تجیارت از چیین تیا درییای    ایلخانان بخش

 س، اقیانوس هند و اروپا باز شد.  فارمدیترانه، خلیج 

سلطنت مغوالن با چهار جامعه متمدن و بزر  آن روزگار یعنی چین، هندوسیتان، اییران و   

(. در زمان قوبیالی، تجیارت درییایی و زمینیی رشید     03: 1030بیزانس تماس داشت )ساندرز، 

کردنید و بیرای حمیل    هیا را تجهییز   کرد و در همین دوره، مارکوپولو به چین سفر کرد. آنها راه

تر اجناس، شروع به ساخت کشتی کردند. کاالهایی چون ابریشم، ظروف چینی، مرواریید،  آسان
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فیارس ارسیال   شکر و برنج از هریق ناوگان دریایی برای فروش به سراسر جنوب آسییا و خلییج   

 رسییدند  شدند و از اییران کاالهیایی چیون اسیلحه، قیالی و تولییدات چرمیی بیه اروپیا میی           می

(Prawdin, 1967: 350 ؛Rossabi, 1993: 357- 358) 

میدت   م.( تجارت با شهروندان جنوایی اروپا به1510-1511ق./  310-313در دوره ارغون )

سییاه بیه مدیترانیه از سیر گرفتیه شید       ادوییه و از هرییق درییای    ابریشیم و راه   قرن از راهنیم 

(Ciociltan, 2012: 95.) بوسعید، روابر بازرگیانی مطلیوبی مییان اییران و     در دوران اولجایتو و ا

بر تجیارت، بخیش تولیید هیم پییش از      های اقتصادی ایلخانان عالوه اروپا فراهم شد. در فعالیت

سزایی داشت. شیهرهای کوچیک و متوسیر کیه بازارهیای محلیی محیدودی         تجارت اهمیت به

 ند.کرد داشتند، در سیر تولید، صادرات و واردات نقشی مهم ایفا می

وران و محترفیه  توان اهل بازار را به سه دسیته تجیار، پیشیه   در دو بخش تولید و تجارت می

وران شهری مشغول بودنید، پیشیه  تقسیم کرد. تجار یا بازرگانان کسانی بودند که به تجارت برون

شهری را برعهده داشتند و منظور از محترفیه کسیانی بودنید کیه     کسانی بودند که تجارت درون

شیهری تولیید    شیهری و ییا بیرون    گویی به تجیارت درون  و محصوالت صنعتی را برای پاسخ کاال

در عصیر مغیوالن   نییز  بر اقتصاد تجاری، اقتصیاد شیهری   (. عالوه 25: 1011کردند )رضوی،  می

 مند نبود.های مالی مغوالن از امنیت چشمگیری بهرهموردتوجه بود؛ اما در برابر سیاست

تیداوم   (. آنهیا نقشیی مهیم در   03: 1011از اقتصاد شهری بود )همان،  تشکیالت اصناف، بخشی

هیای مختلیف داشیتند. بیا هجیوم مغیوالن و       و آرامش شیهر در زمیان   ساختار حیات شهری، اقتصاد

گرفت. اهیل بیازار   های زیاد و کاهش جمعیت، ساختار گذشته زندگی شهری تحت تأثیر قرار تخریب

تیرین تحیولی کیه مییان ارتبیاط اصیناف و بازارییان بیا         یند. مهیم کردند ثبات خود را حفظ نما سعی

م.( در 1513ق./ 310حکومت مرکزی پیش آمد، زمان گیخاتو و اعالم استفاده از پول کاغیذی چیاو )  

العمل نشان دادنید و خواسیتار لغیو آن شیدند )همیدانی،      وران عکسمعامالت بود که بازاریان و پیشه

وران در دوره ایلخانان در دو مرحله تغییراتیی داشیت: یکیی    یشه(. موقعیت پ5/1111-1113: 1030

شیدن   شدن ایلخانان که فشارهای زیادی بر آنها وارد آمد و دیگیری، پیس از مسیلمان   قبل از مسلمان

: 1025هیروی،   خان که روابر با حکومیت مرکیزی بهبیود یافیت )سییفی     خصوص غازان ایلخانان به

 های سیاسی است. تباط بازاریان و کارکرد آن بر فعالیتتأثیر ار امر، بیانگر(؛ این 121

دسیتی و دارای   در این زمان، شهرهای کوچک و متوسیر مثیل ییزد کیه از مراکیز صینایع      

های کتانی، ابریشم و قیالی  بازارهای محلی کوچکی بودند، توسعه یافتند و کاالهایی چون پارچه
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(؛ اما توسعه یزد پییش از ایلخانیان   22: 1015کردند )کریمی و رضائی،  جهت صادرات تولید می

 کاکویه و اتابکان شروع شده بود.یعنی از زمان حکومت آل 

 

 جایگاه ابریشم یزد در تجارت جاده ابریشم

یکی از دالیل افزایش صادرات و گسترش تجارت خارجی، انحصار تجارت ابریشیم بیود. ابریشیم از    

(. در عصر ایلخانیان،  10-12: 1013است )سلطانیان، دیرباز، جایگاهی مهم در اقتصاد ایران داشته 

کردند )اقبیال،   های مهم شرق بود و تجار غربی برای خرید آن تالش میالتجارهابریشم یکی از مال

شیهرهای ایتالییایی انجیام     خصوص که صادرات انواع ابریشم ایران به دولت(؛ به233-221: 1010

قدری بود کیه قسیمتی از مالییات کیاالی والییاتی      شم به(. اهمیت ابری023: 1011شد )بیانی، می

 چون یزد و نیز خراج پرداختی به مؤدیان، ابریشم بود.

سبب اینکه تولید ابریشم یزد در سده هفتم و هشتم هجری قمری افزایش یافت و تشکیالت آن به

برای سفید رخت توت ای از دشد. نوع ویژهصورت منظم اداره میتابی شغل بیشتر مردم بود، بهابریشم

چرا کیه ییک درم تخمیه    »های زیادی داشت، تولید پیله ابریشم مورداستفاده بود. این درخت بر 

م ین   233»هر درخیت تیوت   «. کردخورد و یک م ن ابریشم تولید میم ن بر  توت می 233کرم 

یشیم فیراهم   پیلیه ابر « درم 0 -2»کرد و در بعضی منیاهق  تولید می« بر  و یک م ن ابریشم خام

ابرو در مورد تولییدات ابریشیمی ییزد نوشیته     (. حافظ 03: 1033شد )پطروشفسکی و دیگران، می

شود، پارچه ابریشمی خیوبی کیه   در یزد درخت توت فراوان است، ابریشم خوب حاصل می»است: 

یید  گردد و بازرگانیان بسییاری بیرای خر   ارسال می هاشود، به اکثر سرزمیندر این شهر تولید می

فیت انیواع   یزدیان در صنعت نسیاجی و با  .(0/113: 1031ابرو، )حافظ « آینداین کاال به یزد می

های ییزدی معروفییت جهیانی داشیتند و در     حریر ماهر بودند. پارچه های ترمه، ابریشم وپارچه

: 1021؛ اشیپولر،  513: 1035رسییدند )میرحسیینی،   بازارهای داخلی و خارجی به فیروش میی  

های ابریشمی در یزد چنان رونق گرفته بود کیه حتیی بعید از    رونق ابریشم و بافت پارچه(. 002

پرداختند و یزدییان مقیداری   ق. بازرگانان روم و شیروان به معامالت ابریشم می100ایلخانان در 

کردنید )باربیارو   های خود را به هند، جغتای، چین و ماچین، بورسا و ترکستان صادر میاز پارچه

هیای بافیت ییزد، واالد، تافتیه ابریشیمین، ابیاذییه، شمسییه و        (. از پارچه33: 1001گران، و دی

ویژه یهودیان یزد، اجناس را بودند و در اواخر دوره مغول، بازرگانان یزدی به رنگالبقرِ خود  عین

ان، های یزد مرغوبیت زیادی داشتند، چنانکیه پادشیاه  بردند. پارچهاز این شهر به آذربایجان می

 دادند.عنوان تحفه و هدیه به سفرا و میهمانان گرامی خود می آنها را به



63  0011زمستان ، 89، ش 33فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س 

« نساجان از سنگ و قالیب و نعلیک )اهیو(   »در کاشان و یزد  هی قرن هشتم هجری قمری

های مخملی تولید کاشان و یزد نسبت به نوع چینی خود خشن بودنید  کردند. پارچهاستفاده می

: 1035شیدند )مظیاهری،    به کارهای سیمین و زرین تولید می و بیشتر قطعات ابریشمینِ مزین

یزد در جغرافیای مرکزی اییران،   -که جاده ابریشم رونق یافته بود، محور کاشان(. زمانی 1/000

(. در سیفرنامه  0تیا::  العاده پراهمیتیی داشیت )غالمیی و پنیاهی،  بیی     موقعیت استراتژیک فوق

عده زیادی از کیاروان بازرگانیان تاتیار هیی      هجری قمریاست که اواخر قرن نهم  ونیزیان آمده

خریدنید و در مسیکو بیا خیز،      یزدی و پارچه فاستونی میهای ابریشمی مسافرت به ایران، پارچه

 (.35: 1001کردند )باربارو و دیگران،  لگام اسب، شمشیر و سایر لوازم معاوضه می

ب بودنید. اودورییک از وفیور انیواع     بر منسوجات، دیگر محصوالت کشاورزی یزد مرغوعالوه 

ها از جمله انجیر، کشمش و انگور در یزد خبر داده و آن را یکی از سیه شیهر اصیلی در    خوراکی

(؛ زیرا یزد از مراکز مهیم شیهری   Odoric, 1937: 215تمام امپراتوری پارس معرفی کرده است )

ر و ابریشیم ییزد اشیاره شیده و از     القلوب به پنبیه، غلیه، مییوه انیا    در عهد ایلخانان بود. در نزهه

(. بارتولید هیم در کتیاب    30: 1035اسیت )مسیتوفی،    گفته شدهسخن وران کوشی پیشه سخت

های اهراف یزد و اینکه همیشه یکی از نقاط مهیم تجیارت ترانزیتیی    خود، به حاصلخیزی زمین

وچیک، امیا دارای   ییزد همیشیه از مراکیز ک    (.112: 1021بارتولد، ایران بوده، اشاره کرده است )

اراضی کشاورزی و آب در یزد بسیار محدود بودند و مردم با تالش بسییار، آب تیأمین   کشاورزی بود. 

(. 111: 1035کردند. کمبود زمین و آب مانع مهم در مقابل توسعه کشاورزی ییزد بیود )لمبیتن،     می

-113تند )همیان:  خان و وزیرش خواجه رشیدالدین توجه زیادی به پیشرفت کشیاورزی داشی  غازان 

گذاری در این شیهر باعیث رونیق    ق. به یزد توجه کرد و با سرمایه333( و خواجه رشیدالدین در 113

دلییل ضیعف دولیت مرکیزی، تجیارت،      آن شد. با این حال، در اواخر قرن هشتم هجیری قمیری بیه   

سیاجی رو بیه   های نموقعیت کارکردی یزد و حجم مبادالت تا حدودی متزلزل شد و کارگاه ،بازرگانی

(. در میورد  53: 1011های ابریشمی و زری کیاهش یافیت )سیرائی،    ند و تولید پارچهذاشتتعطیلی گ

کیاری  صیورت مقاهعیه  های نساجی و وابستگی به دولیت ییا فعالییت بیه    تشکیالت، نحوه اداره کارگاه

خیر عصیر   (. با کاهش مبادالت و تجیارت در اوا 023: 1035اهالعات زیادی در دست نیست )لمبتن، 

خیان بیه فراموشیی    های داخلیی و خیارجی، اصیالحات غیازان     دلیل منازعات و کشمکشایلخانان به

وران و پیا، پیشیه  های گوناگون از تجار خیرده سپرده شد و برای پرکردن خزانه به دریافت انواع مالیات

پرداخیت کننید   جای بیاج   های خود را بهوران مجبور بودند بخشی از ساختهمردم دست زدند و پیشه

نشدن نیازهای آنها در امیر کشیاورزی،    سبب تأمین(. نارضایتی مردم زیاد شد و به33: 1030)کارپن، 
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مهاجرت از روستا به شهر فزونی گرفت. سودخواهی امیران کشوری و لشکری در تجیارت هیم باعیث    

شیاورزی نییز   رسد با کاهش جمعیت در اثر حمالت مغول، کنظر میدگرگونی وضعیت کشور شد. به 

جای کشت غیالت، محصیوالتی از قبییل پنبیه جیایگزین شیدند، همچنیین         رو به افول گذاشت و به

 دلیل تقاضای اروپا، کشت پنبه افزایش یافت. به

هیای مغیوالن   های سنگین و تخرییب مظفر، متأثر از مالیاتاوضاع اقتصادی یزد در دوره آل 

 هیی سمرقندی از قحطی غله در ییزد  . عبدالرزاق هور نسبی رشد پیدا کردبود؛ اما کشاورزی به

واسطه حملیه لشیکر    این عصر سخن گفته است که در فصل سرد سال رخ داده و اهراف شهر به

سمت کشیت پنبیه، درخیت     ( و مردم بیشتر به501: 1020بیگانه تخریب شده بود )سمرقندی، 

ن کشت پنبه داشتند که ییزد  آوردند. پنجاه مکان در ایرا توت و دیگر محصوالت کشاورزی روی

(. در پاییان قیرن هشیتم هجیری قمیری،      53: 1033نیز جزو آنها بود )پطروشفسکی و دیگران، 

اسیتفاده ماندنید و بیر اثیر سیقوط       های کشاورزی بیی بسیاری از روستاها خالی از سکنه و زمین

 سبب سیاست مالیاتی ایلخانان، شهرها از بازار هبیعی محروم شدند. کشاورزی به

سیبب،  هور کلی، سیاست ایلخانان بیر پاییه کسیب درآمید از میردم محلیی بیود. بیدین         به 

گرفتیه   1مراتب شدیدتر بود و از آنها نزدیک به سی نوع مالیات و بیغارکشی از روستاییان به بهره

شد. رسم هر  هم نوعی فشار اقتصادی بر روستاییان، صنعتگران و تجار بود کیه روسیتاییان   می

تر از دادند و دولت این محصوالت را گرانتر از بازار به خزانه میخود را به بهایی نازل محصوالت

کرد. اعییان، روحانییان، میأموران و افیرادی کیه نماینیدگان       بازار با تجار و صنعتگران معامله می

هم های بزر  بازرگانی بودند، بیشترین عالقه و ساز اعضای شرکت ها، شاهزادگان و امیرانخان

(. بیشیترین سیودِ   033-030: 1030را در تجارت عصر ایلخانی داشتند )پیگولوسکایا و دیگران، 

عاید از تجارت مخصوص درباریان و وابستگان به دربار بود. این اشخاص در پرداخت مالییات بیر   

پیا بیود.   تجارت از تسهیالت بزرگی برخوردار بودند و مالیات بر دوش صنعتکاران و تجیار خیرده  

های مهم خزانه بود و تمغا، مالیات مربوط به تجیارت و صینایع بیود     لیات بر تجارت از دریافتیما

دهنیده اهمییت تجیارت و منیافع     شد. وضع مالیات تمغا نشانوران گرفته میکه از تجار و پیشه

درصید  ده حاصل از آن در میان مغوالن است و با این حال، نرخ تمغا مشخص نبود؛ اما نیرخ آن  

(. در هر والیتی هم به میزان 35: 1033هر معامله بازرگانی بود )پطروشفسکی و دیگران، ارزش 

دلیل توقف فتوحات ایلخانان و فقدان غنایم، فشیار  شد و بههای سنگینی اخذ میدلخواه، مالیات

وران و تجیار بیزر  و   شد. تنهیا در دوره غیازان خیان، میردم، پیشیه     اقتصادی بر مردم وارد می

                                                           
 ها که بار سنگینی بود.ها و احداث جادهو تنقیه قنوات، ساختمان، قالع، کاخ  . کار اجباری برای احیا1
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هیای اقتصیادی کیه    خان در اصالحات خود به زیانامش نسبی را تجربه کردند. غازان کوچک آر

 حاکمان پیش از او بر مردم وارد ساخته بودند، توجه کرد.

کردنید، منیع کیرد.    زور دریافیت میی   غازان عوارضی را که شاهزادگان و عمال حکیومتی بیه  

اهق میزان تمغا را تیا نصیف بیرای    همچنین وی تمغا را در بسیاری از شهرها لغو و در بعضی من

(. حقیوق دییوانی   035: 1030صنعتکاران و بازرگانان خُرد کاهش داد )پیگولوسیکایا و دیگیران،   

هیزار   1تومیان و   52شد و نرخ آن در شهر یزد و والییات اهیراف   صورت تمغا دریافت مییزد به

 (.30: 1035دینار مقرر شده بود )مستوفی، 

 

 های یزد در مسیر جاده ابریشمرباطگسترش کاروانسراها و 

فیارس  های بازرگانی ایران، از خلییج  هایلخانان با حمایت از تاجران و ایجاد امنیت در شهرها و را

هیا  تا دریای سیاه و دریای خزر به اقتصاد و تجارت کمک زیادی کردند و با تاجران که از ملییت 

یش گرفتنید. ایلخانیان و نییز اروپائییان     مدارای میذهبی در پی   و مذاهب مختلف بودند، سیاست

یکیی از   .(Howorth, 1880: 2اهداف تجاری خود را در پشت سیاست مذهبی قرار داده بودنید ) 

همیین   دالیل برقراری امنیت در جاده ابریشم توسر مغوالن، سوددهی تجارت برای آنان بود، به

حیدی بیه تجیارت کمیک کردنید. از       ها و دژها تیا دلیل با قراردادن چهارپایان، ساخت رباط، راه

های تجاری و پیشرفت و رونق شیهری  وظایف هر دولتی، مقابله با راهزنان و ایجاد امنیت در راه

مندی مردم، کاهش فاصله مییان میردم   و کشوری بوده است که در نتیجه، رفاه عمومی، رضایت

ان و کاال را در پیی دارد.  ونقل مسافرو حکومت، تسهیل در برقراری ارتباط با تجار خارجی، حمل

هیا بیرای مناسیبات تجیاری مییان ایلخانیان و       سازی و تعمیر راهدر زمان ابوسعید ایلخانی، جاده

دستور شیاهان، حکیام محلیی و    مملوکان صورت گرفت. ساخت و گسترش کاروانسراها اغلب به 

ز مسافران دریافیت  دالیل مختلفی از جمله اقتصادی، اجتماعی و مذهبی بود و عوایدی اتجار به

کردنید و  شد که برای آنها منفعت داشت. ایلخانان عوارض سنگینی از کاروانیان دریافت میی می

های کسب درآمد آنها بود. آنها در هر منزل از هر عدل بار، یک آقچیه عیوارض   یکی از محلاین 

بییاط و دارالمسییافرین، ر ،اهلل در منییاهق مختلییففضییلدسییتور رشیییدالدین  هگرفتنیید. بیی مییی

 حکم با امکانات رفاهی همچون چاه آب فراهم و ساخته شد.  ستکاروانسراهایی م

های یزد از رونق تجیاری خیالی شیدند؛    پس از انتقال پایتخت توسر ایلخانان به تبریز، جاده

دلیل شناخت ایلخانان از اهمیت یزد و کاالهای تولیدی آن، برای رساندن کیاال بیه تبرییز،    اما به

های تجاری بود. پس مسیر جدید، از راه یزد بیه نیائین و از آنجیا بیه اردسیتان و      د راهیزد نیازمن
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الدین برای تشیویق کاروانییان و   الدین و پسرش سید شمسگذشت. سید رکنسپس قم و کاشان می

هیا  سازی جادههایی جهت ایمنتجار، وسایل رفاهی آنها را در این مسیر فراهم ساختند. رباط و خانقاه

اد کردند و موقوفات زیادی جهت مخارج و تعمیرات ایین امیاکن در نظیر گرفتنید )میرحسیینی،      ایج

ها در مسیر تجیاری،  الدین، خاندان رکنیه در کنار کاروانسراها و رباط(. پیش از سید رکن131: 1010

سیفنجرد  کیلومتری شهر ییزد، مجیومرد ییا ا    15هایی بنا کردند؛ از جمله: روستای ابرندآباد در  خانقاه

نائین، هفتادُر  -کیلومتری یزد بر سر جاده یزد 13کیلومتری یزد، چ فت در  52شهر فعلی( در  )رضوان

نیائین،   -کیلومتری یزد بر سر جیاده ییزد   133نائین، عقدا در  -کیلومتری یزد بر سر جاده یزد 13در 

کیلومتری اردستان بیر   03ر کیلومتری نائین، نیستان از دهات حوالی نائین، ظفرقند د 15گنبد در  نُه

 (.31: 1011بافقی، سر جاده نائین به اردستان تا حوالی قم )تشکری 

 ترین کاروانسرای استان یزد، کاروانسرای سنگی انجیره اردکان مربوط بیه دوره ایلخیانی  قدیمی

است. کاربری آن تجاری بود و به رشد تجارت یزد افزود. در ساخت کاروانسرای سینگی انجییره   

متیر از   233ردکان که در بیابان انجیره، مجیاور راه قیدیم ییزد بیه سیاغند در فاصیله تقریبیی        ا

هیای آن از آجیر اسیتفاده    کاروانسرای آجری انجیره قرار گرفته، از سنگ و در بعضی از قسیمت 

در فهرسیت آثیار ملیی     5001ضلعی نامنظم بوده و به شیماره ثبتیی    شده است. پالن آن هشت

فییایی خیود، ایسیتگاهی    ده است. قریه مجومرد هم با توجه به موقعیت جغراکشور به ثبت رسی

دیگیر بیه میبید، عقیدا، نیائین،      از سیوی  سو به یزد، کرمیان، سیسیتان و    ز یککه ا کاروانی بود

رسییده اسیت. در قیرن هشیتم     دیگر به خراسیان بیزر  میی   اصفهان، کاشان و ری و از سمتی 

و وجیود ایین مراکیز تجیاری      1یزد کاروانسرا و بازار داشیت اندازه  هجری قمری، کمتر شهری به

 دهنده فعالیت زیاد بازرگانی این ایالت است. نشان

شهری بود که بیشتر، بارانیداز  شهری، رباط نوعی کاروانسرای درونبر کاروانسراهای برونعالوه 

شدند. برخیی از  نا میها و رسوم یکدیگر نیز آششد و در آنجا افراد با فرهنگکاروانیان محسوب می

عنیوان فضیای تجیاری مطیر      کاروانسراها جزئی از بافت بازار بودند که تاجرنشین نام داشتند و به

الدین، چهار ربیاط و پسیرش هفیت ربیاط احیداث      (. سید رکن333 -5/331: 1030بودند )افشار، 

هی در قرییه ابوزیید از   الدین عبارت بودند از: رباط واقع در کاشیان، ربیا  های سید رکنکردند. رباط

های نطنز( و ربیاهی  توابع شهر کاشان و واقع در شارع عمومی، رباهی در اردستان )از جمله آبادی

 (.1: 1002الدین محمد، در داخل شهر نائین در محلی به نام باغ سعید جنب خانقاه )سید رکن

                                                           
 (.031 :1013براند، داند )را کمتر از دوره سلجوقی می مانده دوره ایلخانی. هیلن براند تعداد کاروانسراهای باقی1
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ریه ابرنیدآباد، ربیاط عقیدا،    الدین عبارت بودند از: رباط قریه مجومرد، رباط قهای سید شمسرباط

، رباط نیستانه واقع در قریه نائین، رباط قریه زبرقند )جوگنید( در نزدیکیی   1گنبدرباهی در صحرای نه

بیر ییزد، در   (. عیالوه  11-15)همیان:   5نطنز و رباط قم که بر سر راه شهر قم و آوه واقع بیوده اسیت  

خیان کاروانییان را از وجیود راهزنیان      د و غازانابریشم، کاروانسراهایی احداث شدنمسیر تجاری جاده 

تجیاری رونیق    -ابریشم با کارکرد اقتصیادی ( جاده 1025-5/1023: 1030سازی کرد )همدانی،  پاک

(. اهمییت اییران دوره ایلخیانی در    Majidi, 2014: 7- 8یافت؛ اما همین دلیل آن را از رونق انداخت )

نه، اقیانوس هند و دریای چین است که پیس از ایلخانیان   المللی در حوزه مدیتراگسترش تجارت بین

چوپیان، آل   های متعدد مییان آل رو به کاهش گذاشت. پس از مر  ابوسعید، آخرین ایلخان و جنگ

 های تجاری از بین رفت.مظفر، امنیت در راه جالیر و آل

 

 

 های یزد در مسیر تجارت جاده ابریشمایجاد و گسترش راه

های مختلف تاریخی ایران بیا توجیه   ها است. پیشینه راه در دورهجارت، وجود راهنکته مهم در ت

ابریشم و توجه به اهمییت آن از نظیر   به اهمیت فرهنگی، ژئوپلیتیک و اقتصادی آن مانند جاده 

های مختلف تاریخی ایران کمک کرده است. امیروزه پییدایش   المللی به ثبات و تثبیت دورهبین

ابریشیم بیه میراثیی میادی و     اروانسرا، قلعه، رباط و شیهرها  در تیداوم جیاده    هایی چون ک مکان

هیای مختلیف از   (. این راه، متشیکل از جیاده  13 -11: 1010معنوی بدل گشته است )افخمی، 

 (.Thubron, 2009: 3ابریشم نام گرفته است )مناهق گوناگون بوده که جاده 

تجیارت، تبیادالت فرهنگیی، هنیری و علمیی       دلییل فزونیی   هور کلی، در دوره مغوالن بهبه

(. مبلغیان و  113 -152: 1013سزایی داشیت )هیال،    فراوانی صورت گرفت که در ایران تأثیر به

بازرگانان اروپا با سفر به امپراتوری مغوالن، اهالعاتی در بیاره جغرافییا و فرهنیگ آسییا کسیب      

ایلخانان به ایران، هند و چین سیفر   (. گزارش مورخان و مسافرانی که در دوره11کردند )همان: 

خلییج   -کرده بودند، حاکی از رونق و آبادی شهرهایی است که در مسیر راه کاروانی دریای سیاه

آید، شهر یزد از لحیاظ گسیتره   فارس قرار داشتند. آنچه از سفرنامه جهانگردان و بازرگانان برمی

اکنون، جزو مراکز مهیم و معتبیر جیاده     های اقتصادی و فرهنگی از گذشته تادادوستد و ویژگی

اقتصادی مهم و معتبر در هول تیاریخ، محیل    -عنوان چهارراه فرهنگیابریشم بوده است. یزد به 
                                                           

دلیل سیاخت ایین ربیاط و عبیورومرور کاروانییان، میردم شیروع بیه         سکنه و مخوف بود که بهگنبد، محلی بیمنطقه نه. 1
 .سازی کردند و تبدیل به آبادی امن شد خانه
 .پذیر و امن تبدیل شد وعلف بود که در سایه ایجاد این رباط به محلی سکونت آب مخوف و بیاین منطقه نیز . 5
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ابریشیم  دلیل قرارگرفتن در مسیر جنوبی جیاده  های باستانی بوده است، همچنین بهتقاهع شاهراه

افیزود. چنانکیه میارکوپولو    ابریشم میرونق جاده  عنوان مرکز بازرگانی بربودن به و ادویه و نیز فعال

وآمید نقطیه    از لحاظ تجارت و رفیت و یزد شهر بزرگی است »م. نوشت: 1535در بازدید از یزد در 

میرزی در  هیای تجیاری درون  (. ییزد جیزو جیاده   03: 1023)میارکوپولو،  « رودشمار میی  مهمی به

 (.50: 1011شدند )رضوی، حل ختم میمسیرهای زمینی بود که در نهایت به بندرها و سوا

دلییل  در سایه امنیت یزد در این عصر، بازرگانی و مبادله کاالهای مختلف رونق یافیت و بیه  

اینکه ایاالت جنوبی ایران تحت حاکمیت مغوالن قرار گرفته بودند، کاالهای یزدی تیا آن سیوی   

هیای  ل، حفظ و حراسیت راه شدند و تنها مشکهای جنوبی ایران، خاصه هندوستان صادر میآب

هیای منتهیی   منتهی به بازار فروش بود. در اوایل قرن هشتم هجری قمری، مغوالن به شبکه راه

شاه، از هالکو تا اباقیا و ارغیون   الدین یوسف به یزد و امنیت آن توجه کردند. در عهد اتابک رکن

هیای ییزد   کومت اتابکان، راهبا سقوط ح ( و515: 1030ای، داشتند )شبانکارهنظر مثبتی به یزد 

آور بودند و تا قبل از مغوالن امنییت  ها رعبسبب موقعیت یزد در کنار بیابان، راهناامن شدند. به

مظفیر پیدر امییر    الیدین   هیای ییزد را بیه شیرف    کارآمیدن ایلخانیان، راه  کمتری داشتند. با روی

دفع راهزنیان پرداخیت؛ از جملیه     محمد واگذار کردند که وی با تمام نیروی خود بهمبارزالدین 

( و اعیراب فیوالدی کیه از فیارس بیه      05: 1001؛ جعفیری،  21: 1053ییزدی،   نکودریان )معلم

مرتبه هجوم امیر شیخ ابواسیحاق   نهشهربابک، هرات و مروست یزد حمالتی داشتند، همچنین 

در بعضیی از  (. چنانکیه  32: 1011بیافقی،  ها دفع کرد )تشیکری  را با تحمیل بیشترین خسارت

گذاشیت و چیون امنییت برقیرار بیود،      های زر و سیم میی وی در راه، کیسه که متون آمده است

(؛ البتیه ایین میدعا ابهامیاتی دارد. در     510: 1030ای، کسی جرئت دستبرد نداشیت )شیبانکاره  

ی اومقام وییژه الدین که در تبریز نزد ابوسعید بهادر خان و وزیرش، جاههمان زمان، سیّد شمس

های یزد کمک درخور توجهی کرد. اوضاع یزد در زمان مغوالن تغییراتیی  داشت، به گسترش راه

شد و در اوایل قرن هشیتم  ها که اغلب به امرا و بزرگان واگذار میپذیرفت؛ از جمله نگهداری راه

های منتهی به ییزد و امنییت آن حاصیل شید کیه باعیث       هر دو جنبه یعنی گسترش شبکه راه

 زرگانی و در نهایت شکوفایی اقتصادی و اجتماعی این شهر گردید.  توسعه با

های نظامی و تجیارت را تسیهیل کیرده بیود و شیهر       نظام راهداری منظم یزد حرکت دسته

کرد. این راه پس از عبور از کرمانشاه، همدان، ری، نیشیابور و میرو   بغداد را به خراسان وصل می

ای های متعددی داشت؛ از جمله جاده ن جاده، شاخهشد. ایبه شهرهای مرزی جیحون ختم می

شد، از آنجا راهی به هرف اهواز و شیراز داشیت و  شرق و بصره منتهی میکه از بغداد به جنوب 
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هایی از اصفهان، ری، ییزد و نیشیابور و از سییرجان و کرمیان و سیسیتان بیا       در این نقطه جاده

القلیوب، ییزد را از   (. حمداهلل مستوفی در نزهیه 51: 1035کردند )لمبتن، یکدیگر تالقی پیدا می

 (.101: 1035والیات جنوبی بین کرمان و سیستان معرفی کرده است )مستوفی، 

هیای گونیاگون بیود و    چنانکه گذشت، یزد چهارراهی بر سر جاده ابریشم و محل تالقیی راه 

 شد:  کرد که در ادامه بیان خواهد تجارت شمال به جنوب ایران را تسهیل می

شد کیه راه هرمیز، کرمیان و ییزد از مرکیز بیه       فارس مربوط میاز سه هریق به خلیج  تبریز

 (.233: 1010شد )اقبال، جنوب متصل می

گذشیت و   رفت، از قم و کاشیان میی   سوی جنوب می یزد: این راه از ری به -اصفهان -راه ری

ای بیه  کرمیان و از کرمیان بیاز شیعبه    ای از آن، از راه یزد به رسید. در آنجا شعبه به اصفهان می

 پیوست.های دریای مکران )دریای عمان( میسیستان، سند و کرانه

تیرین  سیستان: از سیستان تا یزد راهیی وجیود داشیت کیه کیویر را در دورافتیاده       -راه یزد

 کرد. نبر میها یعنی میان ده سلم و گدارباروت میابخش

سیوی آنجییره و خزانیه     هیای بسییار داشیت، از ییزد بیه     راه یزد به خراسان: این راه، ایستگاه

رسید، از آنجا به ریگ  گذشت و به رباط محمد می بادام میرفت، از تل سیاه و ساغند و پشت می

رفت و سرانجام بیه ترشییز )کاشیمر( و از آنجیا بیه       و مهلب و رباط هرابوزان و جاهای دیگر می

 پیوست. نیشابور می

م، فارس، شبانکاره، کرمان و خراسیان از هرییق ییزد بیه هرمیز و      های ارتباهی عراق عجراه

فرسنگ به ابرقو که جزئی از فارس بیود،   51رسیدند. یزد از یک هرف با فاصله فارس میخلیج 

: 1035فرسنگ با کرمان در ارتبیاط بیود )مسیتوفی،     21شد و از هرف دیگر با فاصله متصل می

رسیید و در مسییر   از یزد به تفت و از تفت به ابرقیو میی  (. راه ارتباهی یزد به فارس 111 -111

هیای ایین خطیه    لجیایتو، حفاظیت از راه  وداد. در زمان اخود، مروست و هرات را نیز پوشش می

قیم و کاشیان قیرار داشیت، بیه       1هیای عیراق عجیم کیه در تومیان     همراه بخش دیگری از راه به

 (.00، 01: 1053یزدی، الدین مظفر سپرده شدند )معلم شرف

راه ارتباهی فارس و کرمان: این راه از هریق یزد، از شییراز بیه زرقیان، مرودشیت، سییوند و      

بنان، زرند و کرمیان راه  سمت بافق، کوه رسید. از ابرقو به تفت در تومان یزد و از آنجا بهابرقو می

هییور راه تابسییتانی اصییفهان بییه شیییراز   ( و همییین033و  023: 1030یافییت )لسییترنج، مییی

الدین بن براق حاجب پیس از اینکیه حکومیت کرمیان را از     شیراز( یکی بود. رکن -یزدخواست)

                                                           
 مات کشوری در دوره ایلخانانواحد تقسی .1
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(. 51: 1035اوکتای قیاآن گرفیت، از همیین راه بیه ییزد و سیپس کرمیان برگشیت )کرمیانی،          

 (.50: 1011همچنین ارتباط عراق عجم و ایالت شبانکاره از همین راه میسر بود )رضوی، 

سیلطانیه، آوه، قیم،   راه تجاری عراق عجیم و فیارس قیرار داشیت،     راهی که در امتداد مسیر 

رسیید. در  فارس بود که در این مسیر به ییزد هیم میی   کاشان، اصفهان و در نهایت جزایر خلیج 

عنیوان چهیارراه بیر سیر     بیه ابریشم و ابرکوه دوره رونق جاده ابریشم، یزد در مسیر جنوبی جاده 

رسیدند و در آن منسوجات مختلفیی تولیید   ور به جنوب میهایی قرار داشت که از مرکز کش راه

آمد. اودوریک پیس از ییزد    شدند که مواد اولیه آنها از نقاهی مانند استرآباد، گیالن و مرو می می

دهید، ییزد    نشان میاین امر ( که Odoric, 1937: 216به هرمز رفت و سپس به هند اعزام شد )

 ها برقرار بود.شت و امنیت راهدر مسیرهای اصلی تجارت جنوب قرار دا

 

 گیری نتیجه

بیر اینکیه کمتیر دچیار     مظفر، عیالوه   خطه یزد از اوایل قرن پنجم هجری قمری تا حکومت آل

کوشیی  های اجتماعی و حمالت اقوام بیگانه شد، با تیدبیر حاکمیان محلیی و سیخت    فرازونشیب

رمیانروایی ایلخانیان بیر سیرزمین     مردمان آن همواره رشد صعودی داشت. اتابکان یزد با قبول ف

اهلل از حیوادث  خان تا ابوسعید و همچنین خواجه رشیدالدین فضیل های غازان ایران و با حمایت

هیای  فرهنگی در کشور بر سر راه -عنوان چهارراه اقتصادی مختلف دور ماندند. قرارگیری یزد به

را بیه خیود جلیب کیرده بیود و      خصوص راه ابریشم و ادوییه، توجیه بازرگانیان    حیاتی تجاری به

های مرغوب، بازارهای یزد را پررونق ساخته بود. رونق تجیارت  پیشرفت در نساجی و تولید میوه

و عواید حاصل از آن در این دوره، پیامیدهای تجیاری و اقتصیادی مطلیوبی بیرای شیهر ییزد و        

چنیین رونیق   مناهق روستایی آن به همراه داشت و موجب افزایش تولیدات کشاورزی شید. هم 

وران یزدی در بخش تولیدات داخلی و خرید اجناس توسر بازرگانیان  وکار پیشه بازارها به کسب

و صادرات آنها بیه خیارج از مرزهیای اییران بهبیود بخشیید؛ در نتیجیه، افیزایش درآمید بیرای           

مالییاتی سینگین    شهرنشینان و روستاییان یزدی فراهم شد. گرچیه در تمیام کشیور، سیاسیت    

هیا و گسیترش   مظفر در تأمین امنییت راه شد، اما با تدبیر حاکمان محلی همچون آل میاعمال 

الیدین از  مرکزی مانند رشیدالدین توسر سید رکین  توجه بزرگان حکومت و همچنین جلبها آن

سمت یزد آمد که در ضمن آن، فضیای شیهری بیا ایجیاد     بزرگان یزد و پسرش، ثروت زیادی به

های بسیار در مسیرهای تجیاری و  ها و خانقاهانند بازارها، کاروانسراها، رباطالمنفعه مبناهای عام

های سیاسی و اجتماعی از عوامل رشد اقتصیادی   شهری توسعه یافت. حضور بازاریان در فعالیت
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یزد در آن دوران بود. همه این عوامل، نتیجه وسیعت قلمیروی ایلخانیان و نقیش آن در اتصیال      

رافیای اقتصادی یزد در سرزمین ایران بود که با قرارداشیتن در مرکیز   تجارت شرق و غرب و جغ

 های همجوار کمک کرد.کشور به پویایی اقتصادی یزد و دیگر استان

 

 

 (8 -9: 0389: مسیرهای جاده ابریشم در ایران )کرمی، 0نقشه 
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 (09: 0385: مسیر جاده ابریشم در ایران )فولتس، 3نقشه 
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