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  چکیده

بن  سلیمان  ندان  بزرگ، فرز سلجوقیان  طوری  یھ امپرا بال تجز بھ دن
از آســیای  ھایی بخشای از خاندان سلطنتی سلجوقی)، حکومت (شاخھ قتلمیش

نا  جا ب سلجوقیان روم را در آن سلھ  ند و سل ست گرفت بھ د صغیر را 
شرق اسالمی، در مقابل  ھای حکومتنھادند. سلسلھ مذکور، ھمانند بیشتر 

ســیل مغــول قــدرت ایســتادگی را از دســت داد و ســرانجام بــھ اطاعــت 
ایلخانیان گردن نھاد. منابع طبیعی غنی و درآمد سرشار آناطولی موجب 

مھ  دش لت نی یان و دو بط ایلخان بر روا صادی  کرد اقت مواره روی تا ھ
ھــای ستره دیگر عرصھمستقل سلجوقیان روم سایھ افکند. این امر نوع و گ

ای کــھ ســلجوقیان روم بھ گونــھ ؛روابط فیمابین را تحت شعاع قرار داد
خویش را از  صادی  یارات اداری و اقت سپس اخت سی و  ستقالل سیا تدا ا اب
فع  بھ ن صھ را  جری عر شتم ھ قرن ھ تدای  تدریج از اب بھ  ند و  ست داد د

ضعیت اجتماعی و ،نوع روابط اقتصادی با ایلخانیانمھاجمان ترک گفتند.
  قرار داد. تأثیر تحتجامعھ آسیای صغیر را  سیاسی و

ناطولی و  بھ آ یان  صادی ایلخان کرد اقت سی روی بھ برر لھ  ین مقا در ا
 ھا مغولروند تضعیف و انحالل دولت سلجوقیان روم در مقابل فزونخواھی 

  پرداختھ شده است. 
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  مغوالن، روابط اقتصادي، آسیاي صغیر ایلخانیان، سلجوقیان روم،

  مقدمه

از  هـایی  بخـش و بـر   کردزمانی که چنگیزخان امپراطوري خوارزمشاهیان را متالشی 

اي براي پیشروي به سوي غرب نداشت. اما جانشینان وي بـا  ایران استیال یافت، شاید برنامه

قابل خویش، به این سست و پراکنده در م و در عین حال ومت متعدداهاي مقمشاهده جبهه

هـاي خـرد دور از   دیگر حکومتکردن نکته پی بردند که تسخیر مرکز خالفت عباسی و تابع 

دسترس نیست. در همین راستا اهداف دور و درازي طراحی شد و حـدود نـیم قـرن بعـد از     

ون و اقصـی  حـ هـاي میـان جی   آغاز یورش مغول، منگوقاآن به هالکو دستور داد تا سـرزمین 

  ممالک مصر را تصرف کند. 

تصرف قلمرو سلجوقیان روم از چند لحاظ براي ایلخانیان مهم بـود: نخسـت    ،در این میان

توانسـت بـه کـانون مقاومـت علیـه      آنکه دولت سلجوقی به عنوان دولت مسلمان مطرح بود و می

سـوي مغـرب زمـین و    دوم آنکه ارتش مغول در صورت هجوم احتمالی به  .ایلخانیان تبدیل شود

تصرف قسطنطنیه، پایتخت دولت بیزانس، یا در صورت نیاز به نیروي کمکی صلیبیان براي نبـرد  

هاي زمینی و دریایی آسیاي صغیر نیاز داشت. سومین دلیل به رونق تجاري  با جهان اسالم به راه

انـان آسـیایی،   هاي آسیاي صغیر محل تالقـی تجـار و بازرگ   منطقه مربوط است؛ شهرها و لنگرگاه

آفریقایی و اروپایی بود و بدون تسخیر مراکز تجاري فوق، هـدایت سـود تجـاري سرشـار آسـیاي      

بایسـت  شد. در کنار دالیل مذکور، مـی صغیر به قلمرو ایلخانیان و شهر تبریز  قرین موفقیت نمی

ارتـش   هاي اقتصادي و مالی آسیاي صغیر اهمیت زیادي قائل شد. حفظ و نگهداري ظرفیت رايب

مغول در آسیاي غربی به منابع مالی و طبیعی کشورهاي منطقه نیـاز داشـت. آسـیاي صـغیر بـا      

توانست بخشـی از نیازهـاي مـادي و    منابع طبیعی غنی و محصوالت کشاورزي و دامی فراوان می

  کند. تأمینمالی دستگاه نظامی ایلخانیان را 

شام که تا مرگ ابوسـعید ایلخـانی ادامـه     و مصراشتغال ایلخانیان به نبرد با ممالیک 

برداري از مزیت ژئوپلتیک آسـیاي صـغیر بـراي حملـه بـه       یافت مانع از توجه ایشان به بهره
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د. بنابراین استعمار اقتصادي منطقه مـذکور  شدولت بیزانس یا ایجاد اتحاد با مسیحیان اروپا 

نـوان  روم همچنـان بـه ع   ها قرار گرفت و حکومـت پوشـالی سـلجوقیان    در دستور کار مغول

  باقی ماند. مجري اوامر ایلخان بر سر کار

شود که رویکرد اقتصـادي ایلخانیـان   به این صورت تعریف میفرضیه در مقاله حاضر 

کـرد. از همـین روي   را با سلجوقیان روم تعیـین مـی   یاي صغیر نوع و ابعاد روابط آنهابه آس

روابط  که ایلخانیان قرار داشت. هرچند هاي سیاستبرقراري روابط اقتصادي قوي در اولویت 

هـا از منـابع و محصـوالت    اقتصادي فیمابین بر حصول حداکثر سود مالی و اقتصادي مغـول 

هـا در  اما حفظ رضایت و امنیت عمـومی و پیشـگیري از شـورش تـوده     ،آناطولی مبتنی بود

  ر نبود.ثیأت آناطولی در تنبیه و جابجایی کارگزاران ارشد مالی و سیاسی بی

  

  سیس امپراطوري ایلخانیانأمغول تا تاز یورش

ــده    ــر قاع ــان ب ــت ســلجوقیان روم و ایلخانی ــان دو دول اســاس رابطــه اقتصــادي می

گذاري نهاده شده بود. در نتیجه اعمال خراج، حکومت مغـول قـادر بـود کـه تمـام یـا        خراج

کند. سلجوقیان روم  بخشی از کاالها و محصوالت تولیدي آسیاي صغیر را به رایگان تصاحب

ها را از عهد عالءالدین کیقباد قبول کرده بودنـد. البتـه تابعیـت ایـن      پرداخت خراج به مغول

اي یکی از شروط منـدرج در عهدنامـه   ها آندولت از استیالگران جدید، و پرداخت خراج  به 

) .م 1243 ژوئـن  26ق./ 641محرم  6بود که بعد از شکست سلجوقیان در نبرد کوسه داغ (

امیر سلجوقی متعهد شده بود  ،از قواي مغولی میان دو طرف بسته شد. بر اساس این قرارداد

ها در امور داخلی دولـت سـلجوقیان روم، آن دولـت سـاالنه      که در مقابل عدم دخالت مغول

 ارزش بـا تعداد معینی برده، گوسـفند و دیگـر متـاع     همراهدینار  360000خراجی به مبلغ 

بپردازد. همچنین مقرر شد که هزینه سفر سفیران مغول به آناطولی را نیـز دربـار سـلجوقی    

) ایـن معاهـده تـا مـدتی     Erdem,1995:94-95; Cahen, 1979: 309(. متحمـل شـود  

هـاي   ها نجات داد. اما سران سلجوقی به این وجه از اهمیـت  آناطولی را از قتل و غارت مغول
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اي طوالنی داشت تا پیش از حمله میان امراي دولت که سابقهعهدنامه پی نبردند. کشمکش 

 ،هاي سیاسی و اقتصادي دولت سلجوقی را تضعیف کرده بـود مغول رو به شدت نهاده و پایه

فرمانده موفق مغـول   ،بایجونویان در نتیجه دولت مذکور از پرداخت خراج ساالنه عاجز ماند.

بود مکرراً سفرایی را براي درخواسـت خـراج     ر شدهکه ترتیب امر تابعیت آناطولی به او واگذا

عقب افتاده به دربار سلجوقی گسیل داشت. خزانه سلجوقیان که قدرت پرداخت خـراج را از  

دست داده بود، با افزوده شدن هزینـه پـذیرایی از سـفراي مغـول بـه مخـارج دیگـر رو بـه         

 هـا  آنمات ومت در مقابـل خـد  ورشکستگی نهاد. البته امراي دولت نیز با توجه به اینکه حک

 .کردنـد اي را به عنوان اقطـاع تصـرف   ها یا نواحی گسترده زمین ،پولی براي پرداخت نداشت

)Aksarayı', 1944: 74 افزود. با ) این امر نیز به نوبه خود بر ضعف اقتصادي دولت مرکزي

ضعف اقتصادي و مالی سـلجوقیان رو بـه افـزایش     .م 1250 ق./660 تر شدن به سال نزدیک

 ،هاي جلوس همزمـان سـه شـاهزاده سـلجوقی بـر اریکـه سـلطنت       نهاد. عالوه بر این هزینه

هاي مغول یا به هر دلیل دیگري همراه سفرا  هدایاي گرانبهایی که به مناسبت جلوس خاقان

ت بار و پرتجمـل کـه   زندگی عشر هد؛ و خو گرفتن سالطین سلجوقی بش م ارسال میربه قو

. در رود بـه شـمار مـی   ضعف اقتصادي این ترین دالیل  هاي زیادي دربرداشت، از عمدههزینه

ارسال مکرر سفرا نزد خان مغول و حضور شخص سلطان سلجوقی در دربـار   ،کنار این ضعف

گرفت، مقام و منزلت سلطان سلجوقی را ایلخان که به منظور کسب مرحمت وي صورت می

 ،هاي مغول نیز با اندکی سختگیري و پذیرفتن هدایاي مختصـر  یادي تنزل داد. خانحد ز تا

منگوخاقان هنگام جلوس بر ) İbni Bibi, 1956: 616(. دادندرا مورد عطوفت قرار می ها آن

اقدامات اقتصادي در قلمـرو خـویش صـورت داد. در همـین     م.  1250 ق./647 سلطنتاریکه 

. او همچنین اصـول و  انجام شودچارچوب در سراسر امپراطوري مغول دستور داد تا سرشماري 

) Cüveyni',1937, 244( .هـا افـزود   را تجدید و اصالح نمود و بر مقدار آن ها مالیاتمقررات 

سـران دولـت سـلجوقی بـا اطـالع از       هنگامی که نوبت سرشماري نفوس به آناطولی رسـید، 

م، موفـق  رکه قدرت تحمل بار مالیات مضاعف را نخواهند داشت، با ارسـال سـفرا بـه قـو     این
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راضی  ها آن  را به تجدید نظر در خصوص اجراي این دستور در قلمروخاقان شدند که منگو 

از   بـایجو بعـد  نیروهاي تحـت فرمـان   ) ibni Bibi,1956:617( .منصرف کنندوي را کرده و 

) بـه  هجـري  669مـیالدي /   1256بر سلجوقیان غلبه کنند (  آنکه توانستند در نبرد سلطان اونو

هـاي  تقبل هزینه  از  قصد سکونت دائمی وارد آناطولی شدند. این شرایط دولت سلجوقی را ناچار

هرچنـد  شـد.  اي جـداي از خـراج سـاالنه محسـوب مـی     ارتش تازه وارد مغولی کـرد کـه هزینـه   

 امـا    ،هالکوخان هنگام لشکرکشی به بغداد، بایجو را براي ملحق شدن به لشکر خویش فرا خواند

  )Aksarayi', 1944: 62(. تعداد زیادي از نیروهاي مغول هنوز در آناطولی حضور داشتند

  

  سیس حکومت ایلخانیان تا سلب اختیارات اداريتأاز 

ارسال فراخـوان بـه    ر گشت و در باازآذربایجان بهنگامی که هالکو بعد از تصرف بغداد به 

 سـیس ایلخـانی  أتابعیت ایشـان از حکومـت جدیدالت   ،امرا و سالطین آسیاي مقدم و شرق نزدیک

د، در میان امرا و سالطینی کـه دسـتور وي را اجابـت    کرها تکلیف  را به آن) م.  1258 ق./656(

  نیـز   چهـارم   ین قلـیچ کیکاووس دوم و رکن الـد الدین یعنی عزّ ،کرده بودند دو سلطان سلجوقی

 ;Fazlullah Tabib, 1338: 718-719( .در تختگـاه ایلخـان، یعنـی مراغـه حضـور یافتنـد      

Benakiti', 1348: 419-420     هالکو ضمن آنکه موقعیت هـر دو سـلطان را بـه رسـمیت .(

ها وام پرداخـت   آن هدینار) نیز ب 16000بالش ( 400شناخت از خزانه خویش مبلغی حدود 

) البته در مقدار خراج آن دولت نیز تجدید نظر ıbn Bibi, 632; Aksarayi', 61-62(. کرد

تـوپ پارچـه ابریشـمی و     500 ،دینـار) نقـد   200000تومـان (  20آن را به سـاالنه  و کرده 

. قاطر افزایش داد رأس 500س اسب و رأ 500اطلس طالکاري شده،  300هاي دیگر،  پارچه

)Aksarayi, 62 که مالیات جدید چنـدان تفـاوتی بـا     رسد به نظر می گونه این) در نگاه اول

باید این نکته را در نظر داشت کـه  اما  ،نداشته است ،شدمقدار مالیاتی که سابقاً پرداخت می

هاي ضروري خویش نیـز اعتبـار کـافی    هزینه تأمیندر این زمان دولت سلجوقی حتی براي 

با ضعف اقتصـادي سـلجوقیان روم عـالوه بـر مطالبـات روزافـزون        نداشت. در واقع همزمان
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دولت را به قطعات متعدد تقسیم کـرده بودنـد نیـز بـر     این ها، امراي نظامی که قلمرو  مغول

  .افزودندوخامت اوضاع اقتصادي 

خـود از   هـاي  بدهیسلجوقیان که با فقدان پول نقد مواجه شده بودند براي پرداخت 

بالفاصـله بعـد از آنکـه سـالطین نـامبرده از دربـار هالکـو         ؛اخذ وام و قرض استفاده کردند

هاي اردوي مغولی معاش و هزینه تأمینجهت  ،بابا طغرائی الدین شمس ها آنبرگشتند، وزیر 

هالکـو   .اما اندکی بعد از این درخواست فوت کرد ،در آناطولی از هالکو خان طلب قرض کرد

ین معتز را نزد سالطین سلجوقی فرستاد. الد پرداخت شده، تاج هاي قرضدریافت مبلغ براي 

نیز از بدو ورود به آناطولی به تحصیل مطالبات ایلخان پرداخت. امـا در ایـن میـان     الدین تاج

را به عهـده   ها و تالش کرد تا مسئولیت قرض مناسبی بروز نداد العمل عکسالدین سلطان عزّ

زیرا هالکـو کـه بـه نیـت      ،گیري مقدمات سقوط او را فراهم کرد رد. این موضعبرادرش واگذا

الـدین نیـز بـا    را تحت فرماندهی آلینجیق بر سر او فرستاد. عزّهی سپاالدین پی برده بود عزّ

اقرار به اینکه قدرت مقابله با نیروهاي مغولی را ندارد، عقب نشینی کرده از قلمرو سلجوقیان 

ها داد تا دست نشانده خـود را بـر اداره    یب او فرصت مناسب را به مغولخارج شد. بدین ترت

ین، امـور  با فرار عزالدIbni Bibi, 635-640; Aksarayi', 65-70(1 ( .امور آناطولی بگمارند

ین پروانه افتاد. هالکو نیز پس از اطمینـان  الد ین و وزیر او، معینالد دولت به دست سلطان رکن

را   او ها تالش خواهد کرد بدهیاز اینکه پروانه نسبت به ایلخان صادق مانده و در عودت دادن 

بـدین ترتیـب دوره    )Fazlullah Tabib, II, 734-735( .گـري آنـاطولی برگماشـت    به والی

و  هدکردر تاریخ سلجوقیان روم آغاز شد. در واقع پروانه به قول خود وفا » پروانه«معروف به 

هاي منطقـه آنـاطولی را    مور مالیاتی مغول مشغول کار شد. او تمام نیازهاي مغولأهمچون م

  .  کرد به موقع برطرف می

خـواهی او  ه مانعی در برابر فزونین قلیچ ارسالن را کالد پروانه پیش از هر کاري رکن

ـ    بود و با چپاول منابع دولت توسط امرا مخالفت مـی  دنبـال آن  ه کـرد از میـان برداشـت و ب

                                                            
:Akdağ, 1995بنا به نظر پروفسور آکداغ فروپاشی اقتصادي واقعی در آناطولی بعد از فرار عزالدین آغاز شد. ن.ك (. 1 34(  
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پروانه تمام عوامـل سـلطان را از    .را به تخت سلطنت نشانید ساله چهارین کیخسرو الد غیاث

کار برکنار کرده و عناصر مطلوب خود را وارد مناصب و مشاغل دولتی و دیوانی کـرد. بـدین   

حاکم مطلـق ایـن    ،استبدادي را بر قلمرو سلجوقیان روم سیطره داده بود نظامترتیب او که 

هـا را   هـاي مغـول  تهزیرا والی تمام خواسـ  ،د. شرایط جدید براي ایلخان مطلوب بودشقلمرو 

کرد. از جملـه بـراي بازپرداخـت قـروض ایلخانیـان بالفاصـله وارد عمـل شـده و         اجابت می

 .درآمدهاي حاصل از والیات قسطمونی، آق سـراي و دولـو را بـه همـین امـر اختصـاص داد      

)Aksaray, 73(1  پروانـه در ایـن دوره، وجـود     الدین معینتنها مشکل باقی مانده بر سر راه

هـاي امـراي بـومی     عالوه بر مخالفت با چپاول و زورگـویی  ها ترکمنقبایلی ترکمن بود.  عناصر

به   ها آن  فرماندهان مغول، نگاه تحقیر آمیز حکومت محلی یا ایلخان مغول را که به وآناطولی 

نگریست، قبول نداشتند. حرکت اعتراضی ) میLehmann,1939: 67-68( عنوان رعایاي عاجز

مغـولی تحـت فرمـان پروانـه      ـآمیز نبود و نیروهاي سلجوقی   آغاز چندان مخاطره ها در ترکمن

  )Erdem, 306-310( .اما قبایل مذکور دست از مخالفت برنداشتند ند،را سرکوب کرد ها آن

هاي مرسوم،  ها موفق باشد عالوه بر مالیات مین مطالبات مغولأپروانه براي اینکه در ت

بـزرگ را بـر رعایـاي خـویش       یـام و مـال    بها، مال  بیوت، نعل چهار نوع مالیات جدید یعنی

شـود  هاي جدیـد در طـول سـال و در چهـار مرتبـه اخـذ       تحمیل کرد. مقرر شد که مالیات

)Aksarayı, 89کاسـت،  ها هرچند تا حدي از فشار وارد بر دولت سلجوقی می ). این مالیات

گـر   گونـه جلـوه   در نگـاه نخسـت ایـن    2تر کـرد. شده بر دوش مردم را سنگین تحمیلبار  اما

هاي نیروهاي مغـولی حاضـر در آنـاطولی وضـع     مین هزینهها براي تأ شود که این مالیات می

هاي نظامی اختصـاص داشـت.   رفع هزینهبراي دانیم که نعل بها و مال یام زیرا می ؛شده بود

تحمیل کـرد کـه تـا آن    هایی را  ن مناطق مرزي (اوچ) مالیاتاهمچنین والی مذکور بر ساکن

رجال و کارگزاران مالی سلجوقی با وجـود از دسـت    ). تا این هنگامIbidزمان بی سابقه بود(

                                                            
)(Kaymaz, 1970: 92 .در خصوص عملکرد پروانه و تحوالت دوره وي ن.ك. 1
البته برخی محققان برخالف نویسنده مقاله حاظر، نسبت به دوره پروانه نظر مثبتی دارنـد و از روزگـار قـدرت وي در    . 2

  مترجم. -)340، 1378، تاریخ اسالم کمبریج(ن.ك:  .انداي از ثبات و آرامش یاد کردهآناطولی، همچون دوره
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ـ  ،رفتن بخشی از استقالل سیاسی دولت هنوز بر سر کـار بودنـد   آوري  جمـع ویـژه در امـر    هب

ر واقع . دداشتندولی شیوه خاص خود را  ،کردند می برداري فرمانها  مالیات هر چند از مغول

اي پـردازان آنـاطولی مداخلـه    ها در این دوره در خصوص نحوه مطالبه مالیات از مالیات مغول

مـه  ذتنها مبلغـی را کـه بـر     ها آنکردند. نداشتند. حتی مقدار و نوع آن را نیز مشخص نمی

دند. بنابراین دولت سلجوقی تا این زمـان  کردرخواست می ،دولت سلجوقی گذاشته شده بود

  داشت.استقالل اداري و مالی نسبی  ،زه اقتصادي و مالیدر حو

  

  دوره اضمحالل استقالل اداري

ـلجوقیان و ایلخانیـان بـا وقـوع نبـرد میـان ایلخانیـان و         روابط مطلوب اقتصادي مابین س

نبردها   این  دنبال آغازه و ضرورتی که ب. م 1270 ق./670 در اوایل دهه 1سالطین مملوك مصر

رو بـه   برادر هالکو) پیش آمـد،   براي فراخواندن سپاهیان مغولی آناطولی (تحت فرماندهی آجاي،

تـدابیري    خود را با اتخاذ هاي بدهیضعف گذاشت. دولت سلجوقیان روم که تا این زمان خراج و 

افتـاد.  هـاي مـذکور دوبـاره بـه عجـز       جنگ کرد با افزوده شدن هزینهاز سوي پروانه پرداخت می

سـالطین   هـا  آنشـد،  خیر پاسـخ داده مـی  أهاي مغـول انـدکی بـا تـ     هنگامی که مطالبات نویان

تنزل  در این حین پروانه که ) ibni Şeddad, 1941:33( .دادند سلجوقی را تحت فشار قرار می

کرد براي ایجاد اتحاد با ممالیک دنبال روزنـه  ها احساس می اهمیت و مقام خویش را نزد مغول

د که در صـورت رهـایی   کرگشت. او در همین راستا سفرایی را نزد بایبرس فرستاد و پیشنهاد 

واگذار ها با کمک ممالیک، نیمی از قلمرو سلجوقیان روم به آن دولت  آناطولی از زیر یوغ مغول

) اما جریان وقایع بـر وفـق مـراد    ibni Şeddad, 1941:34; Turan, 1983 : 495-496( .شود

                                                            
ـان اسـالم در    . 1 ـار آمـد و در مقابـل      658م. /  1260سلطنت ممالیک مصر در بهبوهه یورش مغول بـه جه ق. در مصـر روي ک

ـان و ممالیـک بـراي تصـرف سـرزمین      پیشروي ایلخانیان به سوي غرب مانع عمده ـاي غربـی    اي ایجاد کرد. نبرد میان ایلخانی ه

ـازان خـان بـه اوج رسـید و در      جهان اسالم (آسیاي صغیر،  سوریه، عربستان و شمال آفریقا) از دوره هالکو آغاز شـد، در دوره غ

دوره ابوسعید ایلخانی فروکش کرد. این نبردها در نهایت با درخشش سالطین مملوکی مانند بـایبرس، قتـوز و قـالوون بـه نفـع      

  مترجم. - ).303-  289، اریخ اسالم کمبریجت؛ 359- 281: 1382ممالیک و متحدان آنها تمام شد (ن.ك: بیانی، 
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 ق./676(بـه قتـل رسـید    شـد  اشهاي او براي ایلخانیان فـ پروانه پیش نرفت و هنگامی که نقشه

). İbni Bibi, 670-684; Aksarayı, 113-116; ibni Şeddad, 92-94( .)م 1277

پدیـد   ین، نظم مالی خاصی کـه او در قلمـرو دولـت سـلجوقی روم    الد همزمان با مرگ معین

فروپاشید و ایلخان براي برقـراري نظـام مـالی جدیـد در آنـاطولی وزیـر مشـهور         ،آورده بود

  محمد جوینی را عازم آن دیار کرد. الدین شمس ،خویش

هاي منطقـه   جوینی بالفاصله به تحکیم نظم و امنیت سیاسی پرداخت و تمام شورش

هـاي   رار داد. او بسیاري از مالیاترا فرونشانید و سپس اصالحات اقتصادي را در دستور کار ق

مورد  هاي بی اخذ مخارج و باج ،کرد از میان برداشتغیرضروري را که بر مردم فشار وارد می

ین طغرایی از دولـت  الدکه سابقاً شمس هایی وامجاي پرداخت ه چنین برا متوقف کرد و هم

درآمدهاي حاصل از ایـاالت   هاي عقب افتاده، و خراجها  بدهیایلخانی اخذ کرده بود و دیگر 

(در آمد خالصه) به دیوان ایلخانیان  1ارزنجان و برخی نواحی دیگر آناطولی را به عنوان اینجو

اي که مختص ایلخـان  هاي خالصه در نتیجه، زمین İbni Bibi, 721-722(2(. اختصاص داد

  شکل گرفت.در آناطولی  ،شدبود و درآمد آن مستقیماً به خزانه امپراطوري واریز می

بـود   3نوآوري مالی دیگري که صاحب دیوان در اقتصاد منطقه اعمال کرد، مالیات تمغـا 

شد. بر اساس منابع، ایـن  که تا این زمان به استثناء آناطولی در سراسر قلمرو ایلخانیان اخذ می

به  ) تمغا کهFazlullah Tabib, 33(. نوع مالیات تا زمان جوینی در آناطولی اعمال نشده بود

افـزایش درآمـدهاي   شد تا حـدي موجـب   صورت عمومی از امتعه تجاري در شهرها گرفته می

دولت شد. احتماالً عواید حاصل از تمغا مستقیماً نه به خزانه دولت سلجوقی بلکه بـه خزانـه   

ـ  بدین ترتیب مغول شده است.ایلخان واریز می تـدریج از اخـذ خـراج سـالیانه مقـرر از      ه ها ب

. تحصـیل  رفتنـد به سوي تحصیل درآمـد مسـتقیم از سـرزمین آنـاطولی      حکومت سلجوقی

                                                            
  مترجم. -شد.اینجو، در دوره مغول به امالك خاص خاندان سلطنتی اطالق می. 1
).Barthold, 1931: 150( هاي اینجو و تمغا بنگرید به تادر خصوص مالی .2
ایلخانان نوع تمغا بنا بـه اهمیـت    گفتند. در دورهمی» تمغا«شد که به آن  ها و اسناد عهد مغول مهري زده می در نامه. 3

  ). ـ مترجم.216-7: 2535تفاوت داشت (رجب زاده،  ،شد موضوع سند و یا کسی که فرمان به نام او صادر می
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بودند که   هاي جدید مبتنی بود. ایلخانان، دیگر قادر صورت مستقیم نیز بر وضع مالیاته درآمد ب

ها را نیز مشخص کرده و دخالـت خـود را در اقتصـاد و نظـام مـالی آنـاطولی        نوع و میزان مالیات

در صفحات آتی مالحظه خواهد شد، نظـام جدیـد بعـدها گسـترش      گونه که افزایش دهند. همان

یافت. ایلخانیان در نتیجه برقراري نظام جدید به این امکان دست یافتند که به صـورت مسـتقیم   

و   مورانأمـ   حد بر عواید آناطولی دست یابند. با محدود شدن منابع درآمد، سالطین سلجوقی تا

  تنزل یافتند. ،کردایلخان را میکارگزاران اداري و نظامی که خدمت 

 10ین جوینی در آسیاي صغیر بنا نهاد به مـدت  الد که شمس ينظم اقتصادي جدید

ین علی و انتصاب فخرالدین قزوینی از سـوي ایلخـان بـه    فخرالد ،سال تا فوت وزیر سلجوقی

دوام آورد. در این زمان نبردهاي سنگین ایلخانیان با ممالیـک  . م 1288 ق./686 جاي او در

دولت سلجوقی و اتباع آن را در شرایط اقتصـادي   آناطولیو تحرکات قبایل ترکمن در داخل 

و سیاسی سختی قرار داد. ورود ارتش مغول تحت سرکردگی شاهزاده گیخاتو بـه قلمـرو آن   

زیرا خزانه خالی بود و احتمال غـارتگري   د.بر وخامت اوضاع افزو. م 1285 ق./684 دولت در

هـاي  هـا را بـا صـرف دارایـی     ین وزیر توانست نیازهـاي مغـول  سربازان وجود داشت. فخرالد

اما ثـروت او نیـز تکـافوي     ،)Aksarayı, 146-147(. شخصی خویش تا حدي برطرف سازد

عـاجز مانـده و حتـی     ها آنها را نداشت. وزیر که از پاسخگویی به مطالبات  هاي مغولهزینه

جـان  . م 1288 ق./687 ثروت خود را در این راه از دست داده بود از شدت حزن و اندوه در

حاکمیت اداري دولـت   ،) با مرگ وزیرTarilı-i Ali Selçuk, 1952:49; Turan, 591( .سپرد

 کـه  أموران و رجـال اداري بـه دسـت مـ    هـا  آنسلجوقی بر آناطولی خاتمـه یافـت و اداره قلمـرو    

دولـت    جانبه  همه  افتاد. بدین ترتیب مرحله دیگري در طریق حذف ،بودند نشانده ایلخان دست

  سلجوقی پیموده شد.
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  دوره التزام  

نخسـتین وزیـر     شدند.بعد از فخرالدین علی، وزراي سلجوقیان از طرف ایلخان تعیین می

ها براي تغییر نظـام مـالی آسـیاي     مغول ین قزوینی بود. موازي با این جریان،، فخرالداز میان آنها

بـود.   قزوینی  فخرالدینرا در دستور کار قرار دادند. نخستین فرد التزام گیرنده  صغیر شیوه التزام

هزینـه سـنگین     و  قبایل ترکمن آناطولی به شیوه اداري و اقتصادي جدید که بر تحمیل مالیات

واکـنش نشـان دادنـد و     ،کـرد ا ایجـاب مـی  بر رعایا مبتنـی بـود و نظـام حکـومتی اسـتبدادي ر     

وقوع پیوست. با این حال ایلخانیان تـا مـدت مدیـدي ایـن     ه هایی در اقصی نقاط منطقه ب شورش

  )Tarilı-i Ali Selçuk, 1952:49-50( .شیوه اداري را بر منطقه تحمیل کردند

برابـر   10هـا را بـه    ابتـدا مبلـغ مالیـات    ،قزوینی در مقابل التزامی که قبول کرده بود

نیمـی از آن را حـذف کـرد.     ،اما هنگامی که از تحصیل این مبلغ گـزاف عـاجز مانـد    ،رساند

خبـر  هاي مقرر در منطقه بی محصالن مالیاتی که در آناطولی فعالیت داشتند از انواع مالیات

یش غافل ماندند. در نتیجه مبلغ پ ،از مالیات جزیه که سابقاً معمول بود ها آنبودند. از جمله 

) Aksarayı, 152-153( .پردازان منطقه حاصل نشـد  شده جهت تحصیل از مالیاتبینی 

 .اندوخته کندثروتی  1هاي عشر، خراج، تمغا و قپچور قزوینی تالش کرد تا با اخذ مالیات

)Ibid; Tarilı-i Ali Selçuk, 52-64 .(ها، دو نوع دیگر مالیات کـه در   در کنار این مالیات

ین قزوینـی و  فخرالـد  شـد. یعنی نعل بها و مال یام نیـز مطالبـه مـی    ؛رواج یافته بودزمان پروانه 

هایی که به خرج دادند به مقصود خود نائل نشدند. بنـابراین   محصالن مالیاتی مغول با تمام تالش

 امـر تحصـیل را     ننـد و ک تقسیم بخشمجیرالدین نائب پیشنهاد کرد که منطقه مالیاتی را به دو 

  واقـع   گیري کنند. با قبول این نظـر، منطقـه   جداگانه و تحت مسئولیت دو شخص پی صورته ب

ین امیرشـاه  در غرب قیصریه تا مرز بیزانس به قزوینی و شرق قیصریه تا مرز ایلخانیان به مجیرالد

د. هر دو امیر تنها مسئولیت ناحیـه تحـت امـر خـود را داشـتند. بـدین ترتیـب قلمـرو         شواگذار 

                                                            
 ) و برخـی 308 دام (اشپولر، همـان، ص هاي مهم عصر مغول، مالیات قپچور است که برخی آن را مالیات بر  از مالیات .1

  ). ـ مترجم.149اند (رجب زاده، ص نستهنیز نوعی مالیات سرانه دا
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مـالی متفـاوت    نظـام دو  بـا   )م.  1290- 1292 ق./688- 690( سـال  دوم به مدت سلجوقیان رو

هـاي غـرب    نید، در این مدت مردم واقع در سرزمقابل اعتماد باش آق سرایی اداره شد. اگر  گفته

 .بردنـد قیصریه تحت ظلم و فشار  و اهالی قسمت شرقی در نهایت امنیت و آرامـش بـه سـر مـی    

)Aksarayı, 153-155; Turan, 595-596  اما با رسیدن خبر وخامت اوضاع قسمت غربی بـه (

. کـرد محاکمـه    و  هرا به تبریز فراخواند هر دو امیر م.  1292 ق./690 پایتخت، ایلخان مغول در

امـا قزوینـی کـه لقـب نظـام       ،گردیدین بی گناه تشخیص داده شد و آزاد در این دادگاه مجیرالد

 اعـدام    گرفتـار آمـد و   د به خشم وزیر یهودي ایلخـان، سـعدالدوله  کشیالملک را نیز به یدك می

  )Fazlullah Tabib, 76-77; Aksarayi, 156;  Tarilı-i Ali Selçuk,53( .شد

به مدیریت مـالی آنـاطولی تعیـین     بعد از قزوینی، خواجه احمد القوشی و قالووز اوغلو

 خان به تعویق افتاد. جلوس غازانموریت خویش تا أم جهتاما حضور القوشی در منطقه  ،شدند

قالووز اوغلی که با قواي حاکم بر آناطولی به توافق نرسیده بود از کسب حمایت امراي مغـولی  

) در Aksarayi, 156-159( .محلی عاجز ماند. اندکی بعد نیز مقام و جان خود را از دست داد

حضور داشـت، یعنـی خواجـه     این مدت احتماالً وزیر و نائب شاهزاده گیخاتو که در آناطولی

تدبیر، درستکاري و علـم   نتیجه درکرده است. او بر امور مالی منطقه نظارت می ،یننصیرالد

خویش توانست از طرفی از خسارت نیروهاي مغول بر منطقه جلوگیري کند و از طرف دیگر 

ناقص فخرالدین قزوینی جهت  هاي تالشهاي عمومی بکاهد. در این دوره از میزان نارضایتی

ثبت و برآورد درآمدهاي تمام اراضی توسط ایلخان گیخاتو عینیت یافت. براي اینکه مالیـات  

ین بـا تـدبیر خـویش ارزش واقعـی عایـدات      ها نشود، خواجه نصـیرالد  بیشتري نصیب مغول

در  )Tarilı-i Ali Selçuk,56( .کـرد  مـی حاصل از اراضی آناطولی را کمتـر از واقـع ثبـت    

نتیجه حجم مالیات تحمیل شده بر رعیت نیز کاهش یافت. گیخاتو که تازه به تخت نشسته 

ناطولی لشکرکشی کرد. در جریـان  آها به  به دنبال شورش ترکمن م.  1291 ق./690 در بود

این یورش جداي از قتل عام گسترده مردم منطقه، خسارات زیادي نیز بر منـابع مـالی وارد   

Tarilı-i(. آمد Ali Selçuk,61-63; Turan, 605(  با رجوع گیخاتو به ایران، نجـم  ین الـد
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گـري آنـاطولی منصـوب     صاحب دیوان و تاش تیمور ختایی مغول به ترتیب به وزارت و والی

نیز به تایجو و حسن بیگ سپرده شد. اندکی بعد با بـروز   1شدند. اداره اراضی اینجو و داالي

بـه مقـر خـویش برگشـته و مـردم را در       ها آنکور، هرکدام از اختالفات اداري میان افراد مذ

ین نائب آن بخـش  هاي گزاف تحت فشار قرار دادند. به همین دلیل مجیرالد پرداخت مالیات

ساکن در آسیاي صغیر اختصاص داشـت، تحـت    هاي مغولبه  کهاز اراضی اینجو و داالي را 

مسئولیت خویش درآورد. در این زمان مستوفی و قاضی جدیدي نیز براي قلمرو سـلجوقیان  

و  شـد د. با ورود صاحب منصبان فوق، بر میزان مشکالت مالی و اداري افـزوده  شروم تعیین 

) بـر اسـاس   Aksarayi, 180-181(. حاکمان و امرا بر ظلم خویش نسبت به رعایا افزودنـد 

ویژه ه نامه، تاش تیمور ختایی تعدي زیادي بر رعایا روا داشته و ب اطالعات مندرج در سلجوق

خـاطر ظلـم و   ه کرد. او بعداً بـ تحمیل می ها آندر چارچوب مالیات قپچور فشار مضاعفی بر 

  )Tarilı-i Ali Selçuk,64( .داد دست ازهاي بی حد و حصر منصب خود را  ستم

پـول کاغـذي موسـوم بـه چـاو بـراي        استفاده ازترین رخداد اقتصادي دوره گیخاتو،  مهم

ها و کمبود بودجه، رجال دولت ایلخـانی  نخستین بار در منطقه آسیاي غربی بود. با افزایش هزینه

اي چاو را وارد بازار تبریز کردند. اما این ابتکار بـه طـور غیـر منتظـره    م.  1294 ق./693 در شوال

و کسی حاضر به داد و ستد با استفاده از پـول جدیـد نشـد.     را در پی داشتنفی مردم واکنش م

تجار از وارد کردن امتعه به بازار خودداري کردنـد. در نتیجـه اغتشـاش و بـی نظمـی اقتصـادي       

. در تمام ایاالت تابع ایلخانیان از جمله آنـاطولی حیـات   دبزرگی بر سراسر امپراطوري مستولی ش

از   مـاه  کارگزاران چاو بعد از یـک   ریان افتاد و مردم با کمبود بزرگی مواجه شدند.اقتصادي از ج

    .اوضاع اقتصادي سـابق احیـا شـد    تدریجه آغاز تداول آن، از ابتکار خود عقب نشینی کردند و ب

)Fazlullah Tabib, 87-88; Abu Farac, 1950: II, 644-645; Aksarayi, 234  بـا (

   جان و تخت گیخاتو را از او گرفت.این حال بدعت جدید 

                                                            
اي مغولی است و درباره کاربرد آن در عهد مغول و ایلخانی نظرات متعددي مطرح شده است.  واژه» داالي«یا » دالي«. 1

از امالك و رقبات دیوانی همه آنچه، به مواجب و مرسوم لشکریان متعلق باشد، داالي «در لغت نامه سنگالخ آمده است: 

  ). ـ مترجم. 156، 1374(ن.ك: استرآبادي، » د.و آنچه مختص سرکار خاصه سالطین باشد اینجو نامن
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ین زنجانی که بعد از گیخاتو حدود هشت ماه بر مسند ایلخانی نشست، صدرالد بایدو

زنجانی با ارسال  )Fazlullah Tabib, 53-54( .مور کردأرا به اداره امور اقتصادي آناطولی م

نـه خـالی امپراطـوري    موران مالیاتی به اقصی نقاط آن منطقه، تالش کرد تا به اوضاع خزاأم

مغـول،   مـأموران سروسامان بخشد. منابع اشاره دارند که در این زمان در نتیجه فشـار زیـاد   

) بنابراین Aksaray, 184-185(. مردم آناطولی مجبور به ترك خانه و کاشانه خویش شدند

  در این دوره نیز بحران اقتصادي با سرعت به مراتب بیشتري ادامه یافت.

  

  ت مالی و اقتصاديدوره اصالحا

روابــط اقتصــادي میــان ایلخانیــان و  م. 1295 ق./694سـال   خــان در بـا جلــوس غــازان 

هـاي زمامـداري خـود را بـه سـرکوب       سلجوقیان روم وارد مرحله جدیدي شد. او نخستین سـال 

او   بود.  امیر تغاجار  ،یکی از عاصیان این دوره والی آناطولی هاي صورت گرفته صرف کرد. عصیان

به تنگ آورده بـود. بـا حـذف وي از     ،خود مردم منطقه را تا حدي که آرزوي مرگ کنند دورةدر 

-Aksaray, 189-196; Turan, 614(. سوي غازان، مردمان تحت ستم نفس راحتی کشیدند

 امیر بالتو نیز در قلمرو سلجوقیان سر به شورش برداشت ( ،شورشاین دنبال ه ). البته ب615

حال در جریان این  د. با اینش) که بعد از یک سال سرکوب  م. 1297 -1296ق./696-695

 ,Fazlullah Tabib( .وارد شدخسارت مالی و اقتصادي زیادي به منطقه آناتولی ها  شورش

111-112, 117;  Aksarayi, 197-200; Tarilı-i Ali Selçuk, 67(  

نظـم اقتصـادي جدیـد در    هاي فوق، بـراي ایجـاد    غازان خان بعد از رهایی از شورش

ین الـد  . معـین به وجود آوردآناطولی اقدام کرد. او ابتدا تغییراتی را در مناصب مالی و اداري 

 ،ین تفلیســی را بــه نیابــت خــویش در آنــاطولیالــد محمــد را بــه منصــب پروانچــی، کمــال

عثمان را به استیفاي آن منطقه گماشت. سپس  الدین شرفین محمد را به وزارت و الد جمال

را  کـرد و هرکـدام از ایـن چهـار شـخص     آناطولی را به چهار منطقه مالیاتی جداگانه تقسیم 

 ین پروانه، قسطمونی، چانکريالد . بنابراین معیندادقرار مسئول یکی از چهار ناحیه جداگانه 
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عثمـان   الدین شرفسواحل دریاي سیاه؛  نائب تفلیسی، آماسیه، سامسون و الدین کمالو آنقره؛ 

وزیر نیز نواحی سیواس و قیصریه را بر عهده گرفتنـد. چهـار    الدین جمالمستوفی، قیر شهر؛ و 

موریت خویش تالش کردند تـا  أصاحب منصب فوق در جهت جمع آوري مالیات ناحیه تحت م

 موفق شدند کهنه  ،شده بودشیوه مناسبی را بکار گیرند. اما همانند آنچه که در سابق مالحظه 

مبلغ تعیین شده را گردآوري کنند و نه قوانین مورد نظر را جاري سـازند. زیـرا مبـالغ مطالبـه     

هاي مبتنی بر زور جزم عزم خود را براي امتحان شیوهلذا  شده خارج از قدرت و توان مردم بود.

). در نتیجه بروز Aksarayi, 217-218( .کردند. اما شیوه اخیر نیز با شکایت رعایا مواجه شد

ین الـد  ین امیرشـاه را بـه نیابـت خـویش و شـرف     مجیرالـد  ،نارضایتی عمومی، غـازان خـان  

دو صاحب منصب دیگر هنوز مقام خـود را   گري آناطولی گماشت. حمان را به مستوفیعبدالرّ

  حفظ کرده بودند.

مور کـرد تـا سـاالنه از    ان خان هریک از این چهار تن را مأغاز ،تغییراتاین دنبال ه ب

بـدین   ناحیه تحت مسئولیت خود شصت تومان گردآوري و به خزانـه ایلخـان واریـز کننـد.    

یا  تومان 240به  ردازدبایست در هر سال به ایلخانیان بپترتیب جمع مالیاتی که آناطولی می

ـ  رسید. عالوه بر این مقرر شد که اراضی گسـترده می دینار 2400000 راي اي در آنـاطولی ب

نیز ماننـد گذشـته    ها مالیاتمین احتیاجات ارتش ایلخانیان زیر کشت برود. شیوه تحصیل أت

  )Ibid, 242-253( .یافت ادامه

خالصه کالم آنکه سلجوقیان روم با از دست دادن اسـتقالل اقتصـادي و مـالی هرچـه     

کارگزاران حقـوق  یکی از بیشتر به سوي سقوط سیر کردند و در نهایت سلطان سلجوقی تا حد 

و   دور از انتظار نبود که تحمـیالت  این شرایط از سوي دیگر با توجه به تنزل یافت. بگیر مغول

اداري   افزایش روزافزونی مواجه شود. علی رغم ترتیب با ها بر مردم منطقه مطالبات مالی مغول

شده براي تحصیل از  بینی استوار که بازمانده سیستم اداري سلجوقیان بود، مبالغ مالیاتی پیش

زیـرا سـازمان مـالی     بـه خـود نگرفـت،   روشـنی   شـکل گاه کامالً عینیت نیافت و  آناطولی هیچ

ایلخـانی    هاي روزافزون دولتد. هزینهبوهاي مالی در آناطولی  ایلخانیان عامل بروز هرج و مرج
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مکان ذخیره هاي بی حد و حصر اعضاي خاندان ایلخانی ا همراه با مخارج ارتش و ریخت و پاش

  و پس انداز ارزي را از بین برده بود. 

هاي خویش در خصوص مالیات آناطولی، ایـن  دنبال عدم نیل به خواستهه غازان خان ب

او   )Ibid, 257-258( .مور آن منطقه کردأمم.  1300 ق./699 سالدر ین یحیی را الد بار نظام

کرد که خواهد توانسـت مالیـات مـورد نظـر را گـرد      گونه تصور می نیز مانند اسالف خود این

او بـراي   1ند.کآورده و به این ترتیب با تقویت خزانه مرکزي، تمجید و تکریم ایلخان را جلب 

 وریت خویش چند تن از صاحب منصبان ایرانی را با خـود بـه آنـاطولی بـرد.    أمموفقیت در م

خود تا قونیه (مرکز دولـت سـلجوقی)   ین یحیی به محض ورود به آناطولی بر سر راه الد نظام

در شهرهاي ارزنجان، سیواس، قیصریه و آماسیه مردم را براي پرداخت وجوه نقد تحت فشار 

قرار داد. از جمله در جاهایی که در دیوان درآمدهاي حاصل از آن منطقه میان دو الـی سـه   

ی که قبالً مقـرر شـده   همچنین در حال .اخذ کردهزار دینار ثبت شده بود، پنجاه هزار دینار 

 شود، ده دینـار از آنهـا  گرفته ها از کشاورزان محلی تنها یک دینار مین هزینهأبود که براي ت

مجیرالـدین   ویـژه  بهاو براي ارعاب صاحب منصبان و مقامات دولت سلجوقی، ( کرد.مطالبه 

بـاج گرفـت. ایـن شـرایط مـردم آنـاطولی را در وضـعیت         هـا  آنامیر شاه) مبالغ هنگفتی از 

حمان مستوفی اقدامات خـارج از انصـاف   ین عبدالرّالد نامطلوبی قرار داد. در این شرایط شرف

ین را بـه تبریـز فراخوانـد و    الد ایلخان نیز نظام .کارگزار مذکور را به اطالع غازان خان رساند

ــ  ــات او را اع ــات تخلف ــه و اثب ــد از محاکم ــردبع ــه 699.( رمضــاندام ک  م. ) 1300ق./ ژوئی

)Fazlullah Tabib, 124-125; Aksarayi, 258-270( آناطولی بـراي   در نتیجه رعایاي

آمیز نبودن شیوه التزام را در آناطولی اثبـات   مدتی نفس راحتی کشیدند. واقعه اخیر موفقیت

کرد. از طرفی مردم تحت فشار قرار داشتند و از طرف دیگر درآمد دولـت مرکـزي از ایـن ناحیـه     

  خزانـه،  فـوق و نیـز حفـظ درآمـدهاي     رونـد ناچیز بود. غازان خان در نهایت براي متوقف کردن 

                                                            
ین یحیی از سوي ایلخانان مورد تشویق قرار گرفتـه بودنـد. از جملـه    الد چند تن دیگر از عمال دولتی نیز همانند نظام. 1

  : ك سعدالدوله ملتزم بغداد به دلیل موفقیت در تحصیل مالیات تا مقام وزارت ارغون ارتقا یافت. ن.

)Fazlullah Tabib, 71-73(  
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وارد   .م 1300 ق./699- 700سـال  ایجاد اصالحات در این زمینه را در دسـتور کـار قـرار داد و از   

شـد. در همـین   هـا مربـوط مـی    . نخستین اصالحات به زمان و نحوه جمع آوري مالیاتعمل شد

ـارگزارانی   ها در هر سال تنها یک راستا مقرر شد تا مالیات بار و بدون واسطه و حضور مناصب و ک

در موقـع   پردازان موظـف بودنـد   ون ملتزم و مستقیماً از مردم اخذ شود. بدین ترتیب که مالیاتچ

همچنـین در   ت جنسی و نقدي خود را به مراکز دولتـی اخـذ مالیـات تحویـل دهنـد.     مقرر مالیا

هـاي  راستاي اصالحات پولی دستوري مبنی بر لزوم پیروي از عیار و شکل یکسـان بـه ضـرابخانه   

-Fazlullah Tabib, II, 243-286; Erdem, 370( .سراسر امپراطوري ایلخانی صـادر شـد  

 منـاطق  ایلخـانی و  هـاي  سرزمینتصمیم اصالحاتی دیگر به انجام اقدامات عمرانی در  )381

هاي حاصل از یورش نیاکان خـود اعتـراف   تابعه آن مربوط بود. در واقع غازان خان به ویرانی

بـا   .کـرد کید مـی أکرد و بر لزوم تعمیر و آبادانی اراضی کشاورزي، مساکن و اماکن مخروبه ت

 هـا  آنن کشاورزان تخم رایگان تقسیم کـرد و آالت کشـاورزي در اختیـار    همین نیت در میا

هاي کشاورزي تا زمان آبادانی کامل از پرداخت مالیـات معـاف    قرار داد و مقرر شد که زمین

ها در  زمان با بناي کاروانسراها، مدارس و خانقاه) همFazlullah Tabib, 352-356( .باشند

اما تمـام ایـن    )Ibid, 324-325( .سیس شدهایی تأ و حمامشهرها، در روستاها نیز مساجد 

ناتمام مانـد. بـرادر و جانشـین     م.  1303ق./703سال  اقدامات با مرگ غازان خان در اواخر

وي، اولجایتوخان در تعقیب اقدامات غازان موفق نبود. با ایـن وجـود اقـدامات غـازان خـان      

و بقاي آن را حداقل به مدت سـی سـال دیگـر    انتظام و تمرکز را به دولت ایلخانی بازگرداند 

وزیـر مشـهور    شـد.  منـد  بهـره د. دولت سلجوقیان روم نیز از فواید این اصالحات کرتضمین 

 اشـاره کـرده   "مکاتبـات "خویش بـا عنـوان    کتابرشیدالدین فضل اهللا همدانی در  ،ایلخانی

و  هو تمغا از برخی محصوالت متوقف شـد  1که در دوره غازان اخذ مالیات قپچور، قالن است

 .دشـ در تمـام قلمـرو ایلخـانی صـادر      براي اجراي معافیـت مالیـاتی   همزمان با آن دستوري

                                                            
شد. ظاهراً این نـوع مالیـات شـامل بیگـاري بـراي کارهـاي       نامیده می» قالن«، »مالیات بر مستغالت«در دوره مغول . 1

  مترجم. ـ). 309کشاورزي و نظامی و یا عام المنفعه بوده است (ن.ك: اشپولر، 
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)Fazlullah Tabib, 1369: 34-35(  دیگر  بار یکفوق براي آناطولی نظیر معافیت مالیاتی

در دوره حکومت ابوسعید ایلخانی صورت گرفت. در آن زمان ایلخان مذکور دستوري مبنی بـر  

اي عدم اخذ مالیات قپچور در آناطولی صادر کرد. همچنین بر اساس اطالعات موجود در کتیبه

اي از آنـاطولی  شحنه و صابون نیـز بـر اهـالی ناحیـه     1متعلق به دوره مورد بحث مالیات تابقور،

  ) Hinz, 1949: 775-780(. شیده شده بودبخ

لی در مکاتبات رشیدالدین در خصوص دیگر اقدامات ایلخانیان در حـوزه مالیـات آنـاطو   

 منـدرج در مجموعـه   بیست و هشتماساس نامه شماره  است. بر این دوره حاوي اطالعات مهم

سـیواس بـر اسـاس    سـیاده  نکه در آمدهاي حاصل از موقوفه دارالای ، شکایتی مبنی برمکاتبات

وجود دارد. صاحب نامه لزوم ترتیـب امـر    ،وصیت وقف کننده (غازان خان) مصرف نشده است

) در نامه Fazlullah Tabib, 1369: 156-157( .ه استکردنامه را درخواست  براساس وقف

کـه ادراري موالنـا محمـد رومـی کـه بـه        است نیز دستوري صادر شده بیست و نهمشماره 

,Ibid( دشـو فـوراً برقـرار    ،ریاست یکی از مدارس ارزنجان گماشـته شـده بـود    158-159 .(

آبیاري در حوزه رود فرات و کوچ دادن اهـالی   هاي کانالسیس گذشته از آن حکومت لزوم تأ

ینیـت بخشـی بـه آن    یافت و ترتیب عدر  ،آناطولی از نقاط دیگر به این حوزه را براي زراعت

,Ibid( .آشکار کرد 244-245(  

  

  میزان عودت عواید به مصارف داخلی آسیاي صغیر

ها بـه آنـاطولی و ابعـاد و میـزان      تر شدن نوع نگاه مغولدر ادامه مقاله، جهت روشن

اهمیت این منطقه براي ایلخانیان، اطالعات مربوط بـه مقـدار درآمـد حاصـل از آنـاطولی و      

حمداهللا قزوینـی  «گیرد. عایدات به مصارف داخلی آن مورد مطالعه قرار می میزان عودت این

اشاره کرده است که در سراسر آناطولی حدود شصت شهر بزرگ و کوچـک   »در نزهه القلوب

وجود داشته است و درآمدهاي مالیاتی حاصل از آن سرزمین ساالنه به سیصد و سی تومـان  

                                                            
  مترجم. -).99(استرآبادي، » ج را خوانندتحمیل و تکلیف زاید بر خرا«نوشته است:» تابقور«استرآبادي در تعریف . 1
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قدار از دویست و چهل تومانی که در زمـان غـازان   ) این مKazvini, 1913: 94(. رسیدمی

کـه ایـن مبلـغ     اسـت  شد نود تومان بیشتر است. البته همین منبع اشاره کردهخان اخذ می

شـد. ناگفتـه   بسیار کمتر از آن چیزي است که قبل از یورش مغول از این سرزمین عاید می

یه، سـیواس، خرپـوت و   پیداست که بیشترین سهم این درآمـدها از شـهرهاي قونیـه، قیصـر    

شد. شهرهاي دیگر بیشتر در حکم قصبه عاید می ،ارزنجان که شهرهاي بزرگ آناطولی بودند

کـل  م.  1350 ق./751 در دیـوان محاسـبه متعلـق بـه سـال      1بودند تـا یـک شـهر بـزرگ.    

  درآمدهاي مالیاتی حاصل از آناطولی به سیصد تومان کاهش یافت. 

در از مالیات حدود سیصد تومـان بـود.    ساالنه آناطولیبراساس اطالعات موجود، درآمد 

 و  ششصـد و   حالی که کل درآمد ساالنه ایلخانیان از مالیـات سراسـر امپراطـوري بـه دو هـزار     

رسید. از این مبلـغ، هشتصـد و بیسـت تومـان بـه درآمـدهاي مقرریـه، یعنـی         چهار تومان می

تعلـق داشـت.    ،ر در حـال تغییـر بودنـد   عوایدي که رقم ثابتی نداشتند و از سالی به سال دیگـ 

مقرریه به مقامات و کارگزاران فرهنگی، اجتماعی و دینیِ دولتی مانند سید، امام، شیخ، علمـا،  

مانده نیـز بـه    شد. هزار و هفتصد و هشتاد و چهار تومان باقیاطبا، مدرس و سفیر پرداخت می

اختصـاص   داد دیگـري از مناصـب  مواجب و حقوق امرا، دیوانیان، شـاهزادگان، نظامیـان و تعـ   

شود که در این شرایط بیشـترین  ) مالحظه میMazenderani, 1952: 161-166( .داشت

رسید. شـرایط  هاي مناصب نظامی و اداري میصرف هزینهمدرآمدهاي دولت ایلخانی به مقدار از 

تومانی آنـاطولی تنهـا   اي دیگر بود. در حالی که از درآمد سیصد حاکم بر مخارج آناطولی به گونه

شـد، سـهم   شیوخ، سید و دیگر مقامات و مناصب مشـابه پرداخـت مـی    ،بیست تومان آن به علما

,Ibid( .کارکنان نظامی و اداري دویست و شصت تومان تعیین شده بود ) در عراق عرب نیـز  170

ـاعی پنجـاه و هفـت تو    ،که تحت حاکمیت ایلخانیان قرار داشت ـان و  سهم عناصر دینی و اجتم م

سهم مناصب اداري و نظامی صد و هفتاد تومان از کل دویست و پنجاه تومان درآمد مالیـاتی آن  

                                                            
تومان بـود. زکـی ولیـد طوغـان نیـز طـی        25دینار و درآمد خرپوت 2500تومان و  33مثالً در آمد مالیاتی ارزنجان  .1

شـد. ن.ك   سعه اقتصادي ایـران و آنـاطولی منجـر   که حاکمیت مغول به رونق و تواست اي این نظر را مطرح کرده مقاله

)Togan, 1931: 15.(  



1391 و زمستان ، پاییز53و  52، ش 14و  13، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ            116

شصت تومان بـود،  و  ناحیه تعیین شده بود. در آذربایجان نیز از کل عایدات آن ایالت که دویست

ینـی و  و بیست تومان به کارکنان نظامی و اداري و به همان میزان نیز به مقامات و مناصب د صد

) در نتیجـه تخصـیص بودجـه در آذربایجـان بـه ترتیـب       Ibid, 170( .اجتماعی اختصاص داشت

) آنـاطولی  Jahn, 1979: 58-59( .مذکور، تبریز به مرکز علمی و فرهنگی آن دوره ارتقـاء یافـت  

دچـار پسـرفت    ،نیز با توجه به سهم اندکی که به حوزه فرهنگی و اجتماعی اختصاص یافتـه بـود  

ایلخانیـان بـیش از   فرهنگی و علمی شد. جداي از این، اطالعات فوق بیانگر این واقعیت است که 

 نظـر  درنگریسـتند. ایـن نگـرش بـا     اي نظامی مـی آناطولی را به عنوان منطقه هر ویژگی دیگري

  گرفتن موقعیت مرزي آناطولی در امپراطوري ایلخانیان قابل توجیه است.

  

  گیري نتیجه

 در عرصـه اقتصـادي   قیان رومگونه ادعا کرد که روابط ایلخانیـان و سـلجو   توان اینمی 

تحوالت و رخدادهاي صورت یافته در روابـط اقتصـادي،    .تر بود پررنگ نسبت به سایر عرصه ها

کـرد. بـه عبـارت دیگـر     شکل و گستره مناسبات اجتماعی و فرهنگی فیمـابین را تعیـین مـی   

اي هـ  و بـا اتخـاذ سیاسـت   می نگریستند اقتصادي  از دیدگاه ولی بیشترها به منطقه آناط مغول

  .کردند استثمار استعماري، مردم آن منطقه را

ها در تاریخ سلجوقیان روم و به تبـع آن در تـاریخ آسـیاي    هاي اقتصادي مغول سیاست

نتایج سیاسی و اجتماعی ماندگاري را رقـم زد. نخسـتین نمـود ایـن رونـد در عملکـرد        ،صغیر

پروانه قابل مشاهده است؛ پروانه با تضعیف سیاسی  الدین معینها و شخص  حکومت تابع مغول

دولت سلجوقی و تصرف سازمان اداري و مالی کشـور، ایلخانیـان را در غـارت منـابع آنـاطولی      

گیـري  نهـایی شـدن شـکل    ،خصوصـیت اجتمـاعی مانـدگار ایـن دوره     تـرین  یاري رساند. مهم

 و تـرین  مهـم هـا و دراویـش صـوفیه    . ترکمناستهاي جدید اجتماعی در جامعه آناطولی  گروه

  بندي جدید بودند.بارزترین نیروهاي اجتماعی در گروه
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 به این واقعیت رسیدند کـه اداره و  ها مغولین دوره از روابط سیاسی فیمابین، مطی دو

لذا تـالش کردنـد تـا     ،بهره خواهد بودکنترل آسیاي صغیر با استفاده از عمال دیوانی محلی بی

آغـاز   .م 1280 ق./ 680 اداره منطقه را به صورت مستقیم در دست گیرند.این دوره که از دهه

هاي جامعه منجـر   ر و گروه، تمایز اجتماعی را سرعت بخشید و حتی به گسست میان عناصدش

شد. ضمن سقوط دولت سلجوقیان روم که همزمان با انشقاق اجتماعی مشـروعیت خـویش را   

گیـري  اي از هـم گسـیخته زمینـه شـکل    قبیله هاي گروهدر جامعه آناطولی از دست داده بود، 

تـاریخ   در الطوایفی ملوك واحدهاي سیاسی جدید و کوچک را فراهم کردند. به این ترتیب دوره

، به تدریج بـا  است این دوره نشین عثمانی که پیدایش آن از نتایج آسیاي صغیر آغاز شد. بیگ

ها، دراویش و صـوفیان)  ترین نیروها و عناصر تجزیه شده از جامعه سلجوقی(ترکمن جذب مهم

  تحت بیرق واحد، اساس دولت عثمانی را بنا نهاد.
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چکیده

به دنبال تجزیه امپراطوری سلجوقیان بزرگ، فرزندان سلیمان بن قتلمیش (شاخهای از خاندان سلطنتی سلجوقی)، حکومت بخشهایی از آسیای صغیر را به دست گرفتند و سلسله سلجوقیان روم را در آنجا بنا نهادند. سلسله مذکور، همانند بیشتر حکومتهای شرق اسلامی، در مقابل سیل مغول قدرت ایستادگی را از دست داد و سرانجام به اطاعت ایلخانیان گردن نهاد. منابع طبیعی غنی و درآمد سرشار آناطولی موجب شد تا همواره رویکرد اقتصادی بر روابط ایلخانیان و دولت نیمه مستقل سلجوقیان روم سایه افکند. این امر نوع و گستره دیگر عرصههای روابط فیمابین را تحت شعاع قرار داد؛ به گونهای که سلجوقیان روم ابتدا استقلال سیاسی و سپس اختیارات اداری و اقتصادی خویش را از دست دادند و به تدریج از ابتدای قرن هشتم هجری عرصه را به نفع مهاجمان ترک گفتند. نوع روابط اقتصادی با ایلخانیان، وضعیت اجتماعی و سیاسی جامعه آسیای صغیر را تحت تأثیر قرار داد.

در این مقاله به بررسی رویکرد اقتصادی ایلخانیان به آناطولی و روند تضعیف و انحلال دولت سلجوقیان روم در مقابل فزونخواهی مغولها پرداخته شده است. 



کلیدواژهها: 
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مقدمه

زمانی که چنگیزخان امپراطوری خوارزمشاهیان را متلاشی کرد و بر بخشهایی از ایران استیلا یافت، شاید برنامهای برای پیشروی به سوی غرب نداشت. اما جانشینان وی با مشاهده جبهههای مقاومت متعدد و در عین حال سست و پراکنده در مقابل خویش، به این نکته پی بردند که تسخیر مرکز خلافت عباسی و تابع کردن دیگر حکومتهای خرد دور از دسترس نیست. در همین راستا اهداف دور و درازی طراحی شد و حدود نیم قرن بعد از آغاز یورش مغول، منگوقاآن به هلاکو دستور داد تا سرزمینهای میان جیحون و اقصی ممالک مصر را تصرف کند. 

در این میان، تصرف قلمرو سلجوقیان روم از چند لحاظ برای ایلخانیان مهم بود: نخست آنکه دولت سلجوقی به عنوان دولت مسلمان مطرح بود و میتوانست به کانون مقاومت علیه ایلخانیان تبدیل شود. دوم آنکه ارتش مغول در صورت هجوم احتمالی به سوی مغرب زمین و تصرف قسطنطنیه، پایتخت دولت بیزانس، یا در صورت نیاز به نیروی کمکی صلیبیان برای نبرد با جهان اسلام به راههای زمینی و دریایی آسیای صغیر نیاز داشت. سومین دلیل به رونق تجاری منطقه مربوط است؛ شهرها و لنگرگاههای آسیای صغیر محل تلاقی تجار و بازرگانان آسیایی، آفریقایی و اروپایی بود و بدون تسخیر مراکز تجاری فوق، هدایت سود تجاری سرشار آسیای صغیر به قلمرو ایلخانیان و شهر تبریز  قرین موفقیت نمیشد. در کنار دلایل مذکور، میبایست برای ظرفیتهای اقتصادی و مالی آسیای صغیر اهمیت زیادی قائل شد. حفظ و نگهداری ارتش مغول در آسیای غربی به منابع مالی و طبیعی کشورهای منطقه نیاز داشت. آسیای صغیر با منابع طبیعی غنی و محصولات کشاورزی و دامی فراوان میتوانست بخشی از نیازهای مادی و مالی دستگاه نظامی ایلخانیان را تأمین کند.

اشتغال ایلخانیان به نبرد با ممالیک مصر و شام که تا مرگ ابوسعید ایلخانی ادامه یافت مانع از توجه ایشان به بهرهبرداری از مزیت ژئوپلتیک آسیای صغیر برای حمله به دولت بیزانس یا ایجاد اتحاد با مسیحیان اروپا شد. بنابراین استعمار اقتصادی منطقه مذکور در دستور کار مغولها قرار گرفت و حکومت پوشالی سلجوقیان روم همچنان به عنوان مجری اوامر ایلخان بر سر کار باقی ماند.

در مقاله حاضر فرضیه به این صورت تعریف میشود که رویکرد اقتصادی ایلخانیان به آسیای صغیر نوع و ابعاد روابط آنها را با سلجوقیان روم تعیین میکرد. از همین روی برقراری روابط اقتصادی قوی در اولویت سیاستهای ایلخانیان قرار داشت. هرچند که روابط اقتصادی فیمابین بر حصول حداکثر سود مالی و اقتصادی مغولها از منابع و محصولات آناطولی مبتنی بود، اما حفظ رضایت و امنیت عمومی و پیشگیری از شورش تودهها در آناطولی در تنبیه و جابجایی کارگزاران ارشد مالی و سیاسی بیتأثیر نبود.



از یورش مغول تا تأسیس امپراطوری ایلخانیان

اساس رابطه اقتصادی میان دو دولت سلجوقیان روم و ایلخانیان بر قاعده خراجگذاری نهاده شده بود. در نتیجه اعمال خراج، حکومت مغول قادر بود که تمام یا بخشی از کالاها و محصولات تولیدی آسیای صغیر را به رایگان تصاحب کند. سلجوقیان روم پرداخت خراج به مغولها را از عهد علاءالدین کیقباد قبول کرده بودند. البته تابعیت این دولت از استیلاگران جدید، و پرداخت خراج  به آنها یکی از شروط مندرج در عهدنامهای بود که بعد از شکست سلجوقیان در نبرد کوسه داغ (6 محرم 641ق./ 26 ژوئن 1243 م.) از قوای مغولی میان دو طرف بسته شد. بر اساس این قرارداد، امیر سلجوقی متعهد شده بود که در مقابل عدم دخالت مغولها در امور داخلی دولت سلجوقیان روم، آن دولت سالانه خراجی به مبلغ 360000 دینار همراه تعداد معینی برده، گوسفند و دیگر متاع با ارزش بپردازد. همچنین مقرر شد که هزینه سفر سفیران مغول به آناطولی را نیز دربار سلجوقی متحمل شود. (Erdem,1995:94-95; Cahen, 1979: 309) این معاهده تا مدتی آناطولی را از قتل و غارت مغولها نجات داد. اما سران سلجوقی به این وجه از اهمیتهای عهدنامه پی نبردند. کشمکش میان امرای دولت که سابقهای طولانی داشت تا پیش از حمله مغول رو به شدت نهاده و پایههای سیاسی و اقتصادی دولت سلجوقی را تضعیف کرده بود، در نتیجه دولت مذکور از پرداخت خراج سالانه عاجز ماند. بایجونویان، فرمانده موفق مغول که ترتیب امر تابعیت آناطولی به او واگذار شده بود مکرراً سفرایی را برای درخواست خراج عقب افتاده به دربار سلجوقی گسیل داشت. خزانه سلجوقیان که قدرت پرداخت خراج را از دست داده بود، با افزوده شدن هزینه پذیرایی از سفرای مغول به مخارج دیگر رو به ورشکستگی نهاد. البته امرای دولت نیز با توجه به اینکه حکومت در مقابل خدمات آنها پولی برای پرداخت نداشت، زمینها یا نواحی گستردهای را به عنوان اقطاع تصرف کردند. (Aksarayı', 1944: 74) این امر نیز به نوبه خود بر ضعف اقتصادی دولت مرکزی افزود. با نزدیکتر شدن به سال 660ق./ 1250 م. ضعف اقتصادی و مالی سلجوقیان رو به افزایش نهاد. علاوه بر این هزینههای جلوس همزمان سه شاهزاده سلجوقی بر اریکه سلطنت، هدایای گرانبهایی که به مناسبت جلوس خاقانهای مغول یا به هر دلیل دیگری همراه سفرا به قورم ارسال میشد؛ و خو گرفتن سلاطین سلجوقی به زندگی عشرت بار و پرتجمل که هزینههای زیادی دربرداشت، از عمدهترین دلایل این ضعف اقتصادی به شمار میرود. در کنار این ضعف، ارسال مکرر سفرا نزد خان مغول و حضور شخص سلطان سلجوقی در دربار ایلخان که به منظور کسب مرحمت وی صورت میگرفت، مقام و منزلت سلطان سلجوقی را تا حد زیادی تنزل داد. خانهای مغول نیز با اندکی سختگیری و پذیرفتن هدایای مختصر، آنها را مورد عطوفت قرار میدادند. (İbni Bibi, 1956: 616) منگوخاقان هنگام جلوس بر اریکه سلطنت 647ق./ 1250 م. اقدامات اقتصادی در قلمرو خویش صورت داد. در همین چارچوب در سراسر امپراطوری مغول دستور داد تا سرشماری انجام شود. او همچنین اصول و مقررات مالیاتها را تجدید و اصلاح نمود و بر مقدار آنها افزود. (Cüveyni',1937, 244) هنگامی که نوبت سرشماری نفوس به آناطولی رسید، سران دولت سلجوقی با اطلاع از اینکه قدرت تحمل بار مالیات مضاعف را نخواهند داشت، با ارسال سفرا به قورم، موفق شدند که منگو خاقان را به تجدید نظر در خصوص اجرای این دستور در قلمرو  آنها راضی کرده و وی را منصرف کنند. (ibni Bibi,1956:617) نیروهای تحت فرمان بایجو بعد  از آنکه توانستند در نبرد سلطان اونو  بر سلجوقیان غلبه کنند (1256 میلادی / 669 هجری) به قصد سکونت دائمی وارد آناطولی شدند. این شرایط دولت سلجوقی را ناچار  از  تقبل هزینههای ارتش تازه وارد مغولی کرد که هزینهای جدای از خراج سالانه محسوب میشد. هرچند هلاکوخان هنگام لشکرکشی به بغداد، بایجو را برای ملحق شدن به لشکر خویش فرا خواند،  اما  تعداد زیادی از نیروهای مغول هنوز در آناطولی حضور داشتند. (Aksarayi', 1944: 62)



از تأسیس حکومت ایلخانیان تا سلب اختیارات اداری

هنگامی که هلاکو بعد از تصرف بغداد به آذربایجان بازگشت و در بار  ارسال فراخوان به امرا و سلاطین آسیای مقدم و شرق نزدیک، تابعیت ایشان از حکومت جدیدالتأسیس ایلخانی (656ق./ 1258 م. ) را به آنها تکلیف کرد، در میان امرا و سلاطینی که دستور وی را اجابت کرده بودند دو سلطان سلجوقی، یعنی عزّالدین کیکاووس دوم و رکن الدّین قلیچ  چهارم  نیز  در تختگاه ایلخان، یعنی مراغه حضور یافتند. (Fazlullah Tabib, 1338: 718-719; Benakiti', 1348: 419-420). هلاکو ضمن آنکه موقعیت هر دو سلطان را به رسمیت شناخت از خزانه خویش مبلغی حدود 400 بالش (16000 دینار) نیز به آنها وام پرداخت کرد. (ıbn Bibi, 632; Aksarayi', 61-62) البته در مقدار خراج آن دولت نیز تجدید نظر کرده و آن را به سالانه 20 تومان (200000 دینار) نقد، 500 توپ پارچه ابریشمی و پارچههای دیگر، 300 اطلس طلاکاری شده، 500 رأس اسب و 500 رأس قاطر افزایش داد. (Aksarayi, 62) در نگاه اول اینگونه به نظر میرسد که مالیات جدید چندان تفاوتی با مقدار مالیاتی که سابقاً پرداخت میشد، نداشته است، اما باید این نکته را در نظر داشت که در این زمان دولت سلجوقی حتی برای تأمین هزینههای ضروری خویش نیز اعتبار کافی نداشت. در واقع همزمان با ضعف اقتصادی سلجوقیان روم علاوه بر مطالبات روزافزون مغولها، امرای نظامی که قلمرو این دولت را به قطعات متعدد تقسیم کرده بودند نیز بر وخامت اوضاع اقتصادی افزودند.

سلجوقیان که با فقدان پول نقد مواجه شده بودند برای پرداخت بدهیهای خود از اخذ وام و قرض استفاده کردند؛ بلافاصله بعد از آنکه سلاطین نامبرده از دربار هلاکو برگشتند، وزیر آنها شمسالدین بابا طغرائی، جهت تأمین معاش و هزینههای اردوی مغولی در آناطولی از هلاکو خان طلب قرض کرد، اما اندکی بعد از این درخواست فوت کرد. هلاکو برای دریافت مبلغ قرضهای پرداخت شده، تاجالدّین معتز را نزد سلاطین سلجوقی فرستاد. تاجالدین نیز از بدو ورود به آناطولی به تحصیل مطالبات ایلخان پرداخت. اما در این میان سلطان عزّالدین عکسالعمل مناسبی بروز نداد و تلاش کرد تا مسئولیت قرضها را به عهده برادرش واگذارد. این موضعگیری مقدمات سقوط او را فراهم کرد، زیرا هلاکو که به نیت عزّالدین پی برده بود سپاهی را تحت فرماندهی آلینجیق بر سر او فرستاد. عزّالدین نیز با اقرار به اینکه قدرت مقابله با نیروهای مغولی را ندارد، عقب نشینی کرده از قلمرو سلجوقیان خارج شد. بدین ترتیب او فرصت مناسب را به مغولها داد تا دست نشانده خود را بر اداره امور آناطولی بگمارند. (Ibni Bibi, 635-640; Aksarayi', 65-70)[footnoteRef:4] با فرار عزالدّین، امور دولت به دست سلطان رکنالدّین و وزیر او، معینالدّین پروانه افتاد. هلاکو نیز پس از اطمینان از اینکه پروانه نسبت به ایلخان صادق مانده و در عودت دادن بدهیها تلاش خواهد کرد او  را به والیگری آناطولی برگماشت. (Fazlullah Tabib, II, 734-735) بدین ترتیب دوره معروف به «پروانه» در تاریخ سلجوقیان روم آغاز شد. در واقع پروانه به قول خود وفا کرده و همچون مأمور مالیاتی مغول مشغول کار شد. او تمام نیازهای مغولهای منطقه آناطولی را به موقع برطرف میکرد.  [4: . بنا به نظر پروفسور آکداغ فروپاشی اقتصادی واقعی در آناطولی بعد از فرار عزالدین آغاز شد. ن.ک (Akdağ, 1995: 34)] 


پروانه پیش از هر کاری رکنالدّین قلیچ ارسلان را که مانعی در برابر فزونخواهی او بود و با چپاول منابع دولت توسط امرا مخالفت میکرد از میان برداشت و به دنبال آن غیاثالدّین کیخسرو چهار ساله را به تخت سلطنت نشانید. پروانه تمام عوامل سلطان را از کار برکنار کرده و عناصر مطلوب خود را وارد مناصب و مشاغل دولتی و دیوانی کرد. بدین ترتیب او که نظام استبدادی را بر قلمرو سلجوقیان روم سیطره داده بود، حاکم مطلق این قلمرو شد. شرایط جدید برای ایلخان مطلوب بود، زیرا والی تمام خواستههای مغولها را اجابت میکرد. از جمله برای بازپرداخت قروض ایلخانیان بلافاصله وارد عمل شده و درآمدهای حاصل از ولایات قسطمونی، آق سرای و دولو را به همین امر اختصاص داد. (Aksaray, 73)[footnoteRef:5] تنها مشکل باقی مانده بر سر راه معینالدین پروانه در این دوره، وجود عناصر قبایلی ترکمن بود. ترکمنها علاوه بر مخالفت با چپاول و زورگوییهای امرای بومی آناطولی و فرماندهان مغول، نگاه تحقیر آمیز حکومت محلی یا ایلخان مغول را که به  آنها  به عنوان رعایای عاجز (Lehmann,1939: 67-68) مینگریست، قبول نداشتند. حرکت اعتراضی ترکمنها در آغاز چندان مخاطرهآمیز نبود و نیروهای سلجوقی ـ مغولی تحت فرمان پروانه آنها را سرکوب کردند، اما قبایل مذکور دست از مخالفت برنداشتند. (Erdem, 306-310) [5: . در خصوص عملکرد پروانه و تحولات دوره وی ن.ک. Kaymaz, 1970: 92)) ] 


پروانه برای اینکه در تأمین مطالبات مغولها موفق باشد علاوه بر مالیاتهای مرسوم، چهار نوع مالیات جدید یعنی بیوت، نعل بها، مال یام و مال بزرگ را بر رعایای خویش تحمیل کرد. مقرر شد که مالیاتهای جدید در طول سال و در چهار مرتبه اخذ شود (Aksarayı, 89). این مالیاتها هرچند تا حدی از فشار وارد بر دولت سلجوقی میکاست، اما بار تحمیل شده بر دوش مردم را سنگینتر کرد.[footnoteRef:6] در نگاه نخست اینگونه جلوهگر میشود که این مالیاتها برای تأمین هزینههای نیروهای مغولی حاضر در آناطولی وضع شده بود؛ زیرا میدانیم که نعل بها و مال یام برای رفع هزینههای نظامی اختصاص داشت. همچنین والی مذکور بر ساکنان مناطق مرزی (اوچ) مالیاتهایی را تحمیل کرد که تا آن زمان بی سابقه بود(Ibid). تا این هنگام رجال و کارگزاران مالی سلجوقی با وجود از دست رفتن بخشی از استقلال سیاسی دولت هنوز بر سر کار بودند، بهویژه در امر جمعآوری مالیات هر چند از مغولها فرمانبرداری میکردند، ولی شیوه خاص خود را داشتند. در واقع مغولها در این دوره در خصوص نحوه مطالبه مالیات از مالیاتپردازان آناطولی مداخلهای نداشتند. حتی مقدار و نوع آن را نیز مشخص نمیکردند. آنها تنها مبلغی را که بر ذمّه دولت سلجوقی گذاشته شده بود، درخواست میکردند. بنابراین دولت سلجوقی تا این زمان در حوزه اقتصادی و مالی، استقلال اداری و مالی نسبی داشت. [6: . البته برخی محققان برخلاف نویسنده مقاله حاظر، نسبت به دوره پروانه نظر مثبتی دارند و از روزگار قدرت وی در آناطولی، همچون دورهای از ثبات و آرامش یاد کردهاند. (ن.ک: تاریخ اسلام کمبریج، 1378، 340)- مترجم.] 




دوره اضمحلال استقلال اداری

روابط مطلوب اقتصادی مابین سلجوقیان و ایلخانیان با وقوع نبرد میان ایلخانیان و سلاطین مملوک مصر[footnoteRef:7] در اوایل دهه 670ق./ 1270 م. و ضرورتی که به دنبال آغاز  این  نبردها برای فراخواندن سپاهیان مغولی آناطولی (تحت فرماندهی آجای، برادر هلاکو) پیش آمد،  رو به ضعف گذاشت. دولت سلجوقیان روم که تا این زمان خراج و بدهیهای خود را با اتخاذ  تدابیری از سوی پروانه پرداخت میکرد با افزوده شدن هزینه جنگهای مذکور دوباره به عجز افتاد. هنگامی که مطالبات نویان های مغول اندکی با تأخیر پاسخ داده میشد، آنها سلاطین سلجوقی را تحت فشار قرار میدادند. (ibni Şeddad, 1941:33) در این حین پروانه که  تنزل اهمیت و مقام خویش را نزد مغولها احساس میکرد برای ایجاد اتحاد با ممالیک دنبال روزنه گشت. او در همین راستا سفرایی را نزد بایبرس فرستاد و پیشنهاد کرد که در صورت رهایی آناطولی از زیر یوغ مغولها با کمک ممالیک، نیمی از قلمرو سلجوقیان روم به آن دولت واگذار شود. (ibni Şeddad, 1941:34; Turan, 1983 : 495-496) اما جریان وقایع بر وفق مراد پروانه پیش نرفت و هنگامی که نقشههای او برای ایلخانیان فاش شد به قتل رسید(676ق./ 1277 م.) (İbni Bibi, 670-684; Aksarayı, 113-116; ibni Şeddad, 92-94). همزمان با مرگ معینالدّین، نظم مالی خاصی که او در قلمرو دولت سلجوقی روم پدید آورده بود، فروپاشید و ایلخان برای برقراری نظام مالی جدید در آناطولی وزیر مشهور خویش، شمسالدین محمد جوینی را عازم آن دیار کرد. [7: . سلطنت ممالیک مصر در بهبوهه یورش مغول به جهان اسلام در 1260 م. / 658 ق. در مصر روی کار آمد و در مقابل پیشروی ایلخانیان به سوی غرب مانع عمدهای ایجاد کرد. نبرد میان ایلخانیان و ممالیک برای تصرف سرزمین های غربی جهان اسلام (آسیای صغیر، سوریه، عربستان و شمال آفریقا) از دوره هلاکو آغاز شد، در دوره غازان خان به اوج رسید و در دوره ابوسعید ایلخانی فروکش کرد. این نبردها در نهایت با درخشش سلاطین مملوکی مانند بایبرس، قتوز و قلاوون به نفع ممالیک و متحدان آنها تمام شد (ن.ک: بیانی، 1382: 281-359؛ تاریخ اسلام کمبریج، 289 -303).- مترجم.] 


جوینی بلافاصله به تحکیم نظم و امنیت سیاسی پرداخت و تمام شورشهای منطقه را فرونشانید و سپس اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داد. او بسیاری از مالیاتهای غیرضروری را که بر مردم فشار وارد میکرد از میان برداشت، اخذ مخارج و باجهای بیمورد را متوقف کرد و همچنین به جای پرداخت وامهایی که سابقاً شمسالدّین طغرایی از دولت ایلخانی اخذ کرده بود و دیگر بدهیها و خراجهای عقب افتاده، درآمدهای حاصل از ایالات ارزنجان و برخی نواحی دیگر آناطولی را به عنوان اینجو[footnoteRef:8] (در آمد خالصه) به دیوان ایلخانیان اختصاص داد. (İbni Bibi, 721-722)[footnoteRef:9] در نتیجه، زمینهای خالصهای که مختص ایلخان بود و درآمد آن مستقیماً به خزانه امپراطوری واریز میشد، در آناطولی شکل گرفت. [8: . اینجو، در دوره مغول به املاک خاص خاندان سلطنتی اطلاق میشد.- مترجم.]  [9: . در خصوص مالیات های اینجو و تمغا بنگرید به (Barthold, 1931: 150).] 


نوآوری مالی دیگری که صاحب دیوان در اقتصاد منطقه اعمال کرد، مالیات تمغا[footnoteRef:10] بود که تا این زمان به استثناء آناطولی در سراسر قلمرو ایلخانیان اخذ میشد. بر اساس منابع، این نوع مالیات تا زمان جوینی در آناطولی اعمال نشده بود. (Fazlullah Tabib, 33) تمغا که به صورت عمومی از امتعه تجاری در شهرها گرفته میشد تا حدی موجب افزایش درآمدهای دولت شد. احتمالاً عواید حاصل از تمغا مستقیماً نه به خزانه دولت سلجوقی بلکه به خزانه ایلخان واریز میشده است. بدین ترتیب مغولها به تدریج از اخذ خراج سالیانه مقرر از حکومت سلجوقی به سوی تحصیل درآمد مستقیم از سرزمین آناطولی رفتند. تحصیل درآمد به صورت مستقیم نیز بر وضع مالیاتهای جدید مبتنی بود. ایلخانان، دیگر قادر  بودند که نوع و میزان مالیاتها را نیز مشخص کرده و دخالت خود را در اقتصاد و نظام مالی آناطولی افزایش دهند. همانگونه که در صفحات آتی ملاحظه خواهد شد، نظام جدید بعدها گسترش یافت. ایلخانیان در نتیجه برقراری نظام جدید به این امکان دست یافتند که به صورت مستقیم بر عواید آناطولی دست یابند. با محدود شدن منابع درآمد، سلاطین سلجوقی تا حد  مأموران  و کارگزاران اداری و نظامی که خدمت ایلخان را میکرد، تنزل یافتند. [10: . در نامهها و اسناد عهد مغول مهری زده میشد که به آن «تمغا» میگفتند. در دوره ایلخانان نوع تمغا بنا به اهمیت موضوع سند و یا کسی که فرمان به نام او صادر میشد، تفاوت داشت (رجب زاده، 2535: 7-216). ـ مترجم.] 


نظم اقتصادی جدیدی که شمسالدّین جوینی در آسیای صغیر بنا نهاد به مدت 10 سال تا فوت وزیر سلجوقی، فخرالدّین علی و انتصاب فخرالدین قزوینی از سوی ایلخان به جای او در 686ق./ 1288 م. دوام آورد. در این زمان نبردهای سنگین ایلخانیان با ممالیک و تحرکات قبایل ترکمن در داخل آناطولی دولت سلجوقی و اتباع آن را در شرایط اقتصادی و سیاسی سختی قرار داد. ورود ارتش مغول تحت سرکردگی شاهزاده گیخاتو به قلمرو آن دولت در 684ق./ 1285 م. بر وخامت اوضاع افزود. زیرا خزانه خالی بود و احتمال غارتگری سربازان وجود داشت. فخرالدّین وزیر توانست نیازهای مغولها را با صرف داراییهای شخصی خویش تا حدی برطرف سازد. (Aksarayı, 146-147)، اما ثروت او نیز تکافوی هزینههای مغولها را نداشت. وزیر که از پاسخگویی به مطالبات آنها عاجز مانده و حتی ثروت خود را در این راه از دست داده بود از شدت حزن و اندوه در 687ق./ 1288 م. جان سپرد. (Tarilı-i Ali Selçuk, 1952:49; Turan, 591) با مرگ وزیر، حاکمیت اداری دولت سلجوقی بر آناطولی خاتمه یافت و اداره قلمرو آنها به دست مأموران و رجال اداری که دستنشانده ایلخان بودند، افتاد. بدین ترتیب مرحله دیگری در طریق حذف  همه  جانبه  دولت سلجوقی پیموده شد.







دوره التزام 

بعد از فخرالدین علی، وزرای سلجوقیان از طرف ایلخان تعیین میشدند.  نخستین وزیر از میان آنها، فخرالدّین قزوینی بود. موازی با این جریان، مغولها برای تغییر نظام مالی آسیای صغیر شیوه التزام را در دستور کار قرار دادند. نخستین فرد التزام گیرنده فخرالدّین قزوینی  بود. قبایل ترکمن آناطولی به شیوه اداری و اقتصادی جدید که بر تحمیل مالیات  و  هزینه سنگین بر رعایا مبتنی بود و نظام حکومتی استبدادی را ایجاب میکرد، واکنش نشان دادند و شورشهایی در اقصی نقاط منطقه به وقوع پیوست. با این حال ایلخانیان تا مدت مدیدی این شیوه اداری را بر منطقه تحمیل کردند. (Tarilı-i Ali Selçuk, 1952:49-50)

قزوینی در مقابل التزامی که قبول کرده بود، ابتدا مبلغ مالیاتها را به 10 برابر رساند، اما هنگامی که از تحصیل این مبلغ گزاف عاجز ماند، نیمی از آن را حذف کرد. محصلان مالیاتی که در آناطولی فعالیت داشتند از انواع مالیاتهای مقرر در منطقه بیخبر بودند. از جمله آنها از مالیات جزیه که سابقاً معمول بود، غافل ماندند. در نتیجه مبلغ پیش بینی شده جهت تحصیل از مالیاتپردازان منطقه حاصل نشد. (Aksarayı, 152-153) قزوینی تلاش کرد تا با اخذ مالیاتهای عشر، خراج، تمغا و قپچور[footnoteRef:11] ثروتی اندوخته کند. (Ibid; Tarilı-i Ali Selçuk, 52-64). در کنار این مالیاتها، دو نوع دیگر مالیات که در زمان پروانه رواج یافته بود؛ یعنی نعل بها و مال یام نیز مطالبه میشد. فخرالدّین قزوینی و محصلان مالیاتی مغول با تمام تلاشهایی که به خرج دادند به مقصود خود نائل نشدند. بنابراین مجیرالدین نائب پیشنهاد کرد که منطقه مالیاتی را به دو بخش تقسیم کنند و  امر تحصیل را  به صورت جداگانه و تحت مسئولیت دو شخص پیگیری کنند. با قبول این نظر، منطقه  واقع  در غرب قیصریه تا مرز بیزانس به قزوینی و شرق قیصریه تا مرز ایلخانیان به مجیرالدّین امیرشاه واگذار شد. هر دو امیر تنها مسئولیت ناحیه تحت امر خود را داشتند. بدین ترتیب قلمرو سلجوقیان روم به مدت دو سال (690-688ق./ 1292-1290 م. ) با  دو نظام مالی متفاوت اداره شد. اگر  گفته آق سرایی قابل اعتماد باشد، در این مدت مردم واقع در سرزمینهای غرب قیصریه تحت ظلم و فشار  و اهالی قسمت شرقی در نهایت امنیت و آرامش به سر میبردند. (Aksarayı, 153-155; Turan, 595-596) اما با رسیدن خبر وخامت اوضاع قسمت غربی به پایتخت، ایلخان مغول در 690ق./ 1292 م. هر دو امیر  را به تبریز فراخوانده  و  محاکمه کرد. در این دادگاه مجیرالدّین بی گناه تشخیص داده شد و آزاد گردید، اما قزوینی که لقب نظام الملک را نیز به یدک میکشید به خشم وزیر یهودی ایلخان، سعدالدوله گرفتار آمد و  اعدام  شد. (Fazlullah Tabib, 76-77; Aksarayi, 156;  Tarilı-i Ali Selçuk,53) [11: . از مالیاتهای مهم عصر مغول، مالیات قپچور است که برخی آن را مالیات بر دام (اشپولر، همان، ص 308) و برخی نیز نوعی مالیات سرانه دانستهاند (رجب زاده، ص149). ـ مترجم.] 


بعد از قزوینی، خواجه احمد لاقوشی و قلاووز اوغلو به مدیریت مالی آناطولی تعیین شدند، اما حضور لاقوشی در منطقه جهت مأموریت خویش تا جلوس غازانخان به تعویق افتاد. قلاووز اوغلی که با قوای حاکم بر آناطولی به توافق نرسیده بود از کسب حمایت امرای مغولی محلی عاجز ماند. اندکی بعد نیز مقام و جان خود را از دست داد. (Aksarayi, 156-159) در این مدت احتمالاً وزیر و نائب شاهزاده گیخاتو که در آناطولی حضور داشت، یعنی خواجه نصیرالدّین، بر امور مالی منطقه نظارت میکرده است. او در نتیجه تدبیر، درستکاری و علم خویش توانست از طرفی از خسارت نیروهای مغول بر منطقه جلوگیری کند و از طرف دیگر از میزان نارضایتیهای عمومی بکاهد. در این دوره تلاشهای ناقص فخرالدین قزوینی جهت ثبت و برآورد درآمدهای تمام اراضی توسط ایلخان گیخاتو عینیت یافت. برای اینکه مالیات بیشتری نصیب مغولها نشود، خواجه نصیرالدّین با تدبیر خویش ارزش واقعی عایدات حاصل از اراضی آناطولی را کمتر از واقع ثبت میکرد. (Tarilı-i Ali Selçuk,56) در نتیجه حجم مالیات تحمیل شده بر رعیت نیز کاهش یافت. گیخاتو که تازه به تخت نشسته بود در 690ق./ 1291 م.  به دنبال شورش ترکمنها به آناطولی لشکرکشی کرد. در جریان این یورش جدای از قتل عام گسترده مردم منطقه، خسارات زیادی نیز بر منابع مالی وارد آمد. (Tarilı-i Ali Selçuk,61-63; Turan, 605) با رجوع گیخاتو به ایران، نجمالدّین صاحب دیوان و تاش تیمور ختایی مغول به ترتیب به وزارت و والیگری آناطولی منصوب شدند. اداره اراضی اینجو و دالای[footnoteRef:12] نیز به تایجو و حسن بیگ سپرده شد. اندکی بعد با بروز اختلافات اداری میان افراد مذکور، هرکدام از آنها به مقر خویش برگشته و مردم را در پرداخت مالیاتهای گزاف تحت فشار قرار دادند. به همین دلیل مجیرالدّین نائب آن بخش از اراضی اینجو و دالای را که به مغولهای ساکن در آسیای صغیر اختصاص داشت، تحت مسئولیت خویش درآورد. در این زمان مستوفی و قاضی جدیدی نیز برای قلمرو سلجوقیان روم تعیین شد. با ورود صاحب منصبان فوق، بر میزان مشکلات مالی و اداری افزوده شد و حاکمان و امرا بر ظلم خویش نسبت به رعایا افزودند. (Aksarayi, 180-181) بر اساس اطلاعات مندرج در سلجوقنامه، تاش تیمور ختایی تعدی زیادی بر رعایا روا داشته و به ویژه در چارچوب مالیات قپچور فشار مضاعفی بر آنها تحمیل میکرد. او بعداً به خاطر ظلم و ستمهای بی حد و حصر منصب خود را از دست داد. (Tarilı-i Ali Selçuk,64) [12: . «دلای» یا «دالای» واژهای مغولی است و درباره کاربرد آن در عهد مغول و ایلخانی نظرات متعددی مطرح شده است. در لغت نامه سنگلاخ آمده است: «از املاک و رقبات دیوانی همه آنچه، به مواجب و مرسوم لشکریان متعلق باشد، دالای و آنچه مختص سرکار خاصه سلاطین باشد اینجو نامند.» (ن.ک: استرآبادی، 1374، 156). ـ مترجم. ] 


مهمترین رخداد اقتصادی دوره گیخاتو، استفاده از پول کاغذی موسوم به چاو برای نخستین بار در منطقه آسیای غربی بود. با افزایش هزینهها و کمبود بودجه، رجال دولت ایلخانی در شوال 693ق./ 1294 م. چاو را وارد بازار تبریز کردند. اما این ابتکار به طور غیر منتظرهای واکنش منفی مردم را در پی داشت و کسی حاضر به داد و ستد با استفاده از پول جدید نشد. تجار از وارد کردن امتعه به بازار خودداری کردند. در نتیجه اغتشاش و بی نظمی اقتصادی بزرگی بر سراسر امپراطوری مستولی شد. در تمام ایالات تابع ایلخانیان از جمله آناطولی حیات اقتصادی از جریان افتاد و مردم با کمبود بزرگی مواجه شدند. کارگزاران چاو بعد از یک  ماه  از آغاز تداول آن، از ابتکار خود عقب نشینی کردند و به تدریج اوضاع اقتصادی سابق احیا شد.    (Fazlullah Tabib, 87-88; Abu Farac, 1950: II, 644-645; Aksarayi, 234) با این حال بدعت جدید جان و تخت گیخاتو را از او گرفت. 

بایدو که بعد از گیخاتو حدود هشت ماه بر مسند ایلخانی نشست، صدرالدّین زنجانی را به اداره امور اقتصادی آناطولی مأمور کرد. (Fazlullah Tabib, 53-54) زنجانی با ارسال مأموران مالیاتی به اقصی نقاط آن منطقه، تلاش کرد تا به اوضاع خزانه خالی امپراطوری سروسامان بخشد. منابع اشاره دارند که در این زمان در نتیجه فشار زیاد مأموران مغول، مردم آناطولی مجبور به ترک خانه و کاشانه خویش شدند. (Aksaray, 184-185) بنابراین در این دوره نیز بحران اقتصادی با سرعت به مراتب بیشتری ادامه یافت.



دوره اصلاحات مالی و اقتصادی

با جلوس غازانخان در سال 694ق./ 1295 م. روابط اقتصادی میان ایلخانیان و سلجوقیان روم وارد مرحله جدیدی شد. او نخستین سالهای زمامداری خود را به سرکوب عصیانهای صورت گرفته صرف کرد. یکی از عاصیان این دوره والی آناطولی،  امیر تغاجار  بود.  او در دورۀ خود مردم منطقه را تا حدی که آرزوی مرگ کنند، به تنگ آورده بود. با حذف وی از سوی غازان، مردمان تحت ستم نفس راحتی کشیدند. (Aksaray, 189-196; Turan, 614-615). البته به دنبال این شورش، امیر بالتو نیز در قلمرو سلجوقیان سر به شورش برداشت ( 696-695ق./1296- 1297 م. ) که بعد از یک سال سرکوب شد. با اینحال در جریان این شورشها به منطقه آناتولی خسارت مالی و اقتصادی زیادی وارد شد. (Fazlullah Tabib, 111-112, 117;  Aksarayi, 197-200; Tarilı-i Ali Selçuk, 67)

غازان خان بعد از رهایی از شورشهای فوق، برای ایجاد نظم اقتصادی جدید در آناطولی اقدام کرد. او ابتدا تغییراتی را در مناصب مالی و اداری به وجود آورد. معینالدّین محمد را به منصب پروانچی، کمالالدّین تفلیسی را به نیابت خویش در آناطولی، جمالالدّین محمد را به وزارت و شرفالدین عثمان را به استیفای آن منطقه گماشت. سپس آناطولی را به چهار منطقه مالیاتی جداگانه تقسیم کرد و هرکدام از این چهار شخص را مسئول یکی از چهار ناحیه جداگانه قرار داد. بنابراین معینالدّین پروانه، قسطمونی، چانکری و آنقره؛ کمالالدین نائب تفلیسی، آماسیه، سامسون و سواحل دریای سیاه؛ شرفالدین عثمان مستوفی، قیر شهر؛ و جمالالدین وزیر نیز نواحی سیواس و قیصریه را بر عهده گرفتند. چهار صاحب منصب فوق در جهت جمع آوری مالیات ناحیه تحت مأموریت خویش تلاش کردند تا شیوه مناسبی را بکار گیرند. اما همانند آنچه که در سابق ملاحظه شده بود، نه موفق شدند که مبلغ تعیین شده را گردآوری کنند و نه قوانین مورد نظر را جاری سازند. زیرا مبالغ مطالبه شده خارج از قدرت و توان مردم بود. لذا عزم خود را برای امتحان شیوههای مبتنی بر زور جزم کردند. اما شیوه اخیر نیز با شکایت رعایا مواجه شد. (Aksarayi, 217-218). در نتیجه بروز نارضایتی عمومی، غازان خان، مجیرالدّین امیرشاه را به نیابت خویش و شرفالدّین عبدالرّحمان را به مستوفیگری آناطولی گماشت. دو صاحب منصب دیگر هنوز مقام خود را حفظ کرده بودند.

به دنبال این تغییرات، غازان خان هریک از این چهار تن را مأمور کرد تا سالانه از ناحیه تحت مسئولیت خود شصت تومان گردآوری و به خزانه ایلخان واریز کنند. بدین ترتیب جمع مالیاتی که آناطولی میبایست در هر سال به ایلخانیان بپردازد به 240 تومان یا 2400000 دینار میرسید. علاوه بر این مقرر شد که اراضی گستردهای در آناطولی برای تأمین احتیاجات ارتش ایلخانیان زیر کشت برود. شیوه تحصیل مالیاتها نیز مانند گذشته ادامه یافت. (Ibid, 242-253)

خلاصه کلام آنکه سلجوقیان روم با از دست دادن استقلال اقتصادی و مالی هرچه بیشتر به سوی سقوط سیر کردند و در نهایت سلطان سلجوقی تا حد یکی از کارگزاران حقوق بگیر مغول تنزل یافت. از سوی دیگر با توجه به این شرایط دور از انتظار نبود که تحمیلات  و مطالبات مالی مغولها بر مردم منطقه با افزایش روزافزونی مواجه شود. علی رغم ترتیب  اداری استوار که بازمانده سیستم اداری سلجوقیان بود، مبالغ مالیاتی پیشبینی شده برای تحصیل از آناطولی هیچگاه کاملاً عینیت نیافت و شکل روشنی به خود نگرفت، زیرا سازمان مالی ایلخانیان عامل بروز هرج و مرجهای مالی در آناطولی بود. هزینههای روزافزون دولت  ایلخانی همراه با مخارج ارتش و ریخت و پاشهای بی حد و حصر اعضای خاندان ایلخانی امکان ذخیره و پس انداز ارزی را از بین برده بود. 

غازان خان به دنبال عدم نیل به خواستههای خویش در خصوص مالیات آناطولی، این بار نظامالدّین یحیی را در سال 699ق./ 1300 م. مأمور آن منطقه کرد. (Ibid, 257-258)  او نیز مانند اسلاف خود اینگونه تصور میکرد که خواهد توانست مالیات مورد نظر را گرد آورده و به این ترتیب با تقویت خزانه مرکزی، تمجید و تکریم ایلخان را جلب کند.[footnoteRef:13] او برای موفقیت در مأموریت خویش چند تن از صاحب منصبان ایرانی را با خود به آناطولی برد. نظامالدّین یحیی به محض ورود به آناطولی بر سر راه خود تا قونیه (مرکز دولت سلجوقی) در شهرهای ارزنجان، سیواس، قیصریه و آماسیه مردم را برای پرداخت وجوه نقد تحت فشار قرار داد. از جمله در جاهایی که در دیوان درآمدهای حاصل از آن منطقه میان دو الی سه هزار دینار ثبت شده بود، پنجاه هزار دینار اخذ کرد. همچنین در حالی که قبلاً مقرر شده بود که برای تأمین هزینهها از کشاورزان محلی تنها یک دینار گرفته شود، ده دینار از آنها مطالبه کرد. او برای ارعاب صاحب منصبان و مقامات دولت سلجوقی، (به ویژه مجیرالدین امیر شاه) مبالغ هنگفتی از آنها باج گرفت. این شرایط مردم آناطولی را در وضعیت نامطلوبی قرار داد. در این شرایط شرفالدّین عبدالرّحمان مستوفی اقدامات خارج از انصاف کارگزار مذکور را به اطلاع غازان خان رساند. ایلخان نیز نظامالدّین را به تبریز فراخواند و بعد از محاکمه و اثبات تخلفات او را اعدام کرد.( رمضان699ق./ ژوئیه 1300 م. ) (Fazlullah Tabib, 124-125; Aksarayi, 258-270) در نتیجه رعایای آناطولی برای مدتی نفس راحتی کشیدند. واقعه اخیر موفقیتآمیز نبودن شیوه التزام را در آناطولی اثبات کرد. از طرفی مردم تحت فشار قرار داشتند و از طرف دیگر درآمد دولت مرکزی از این ناحیه ناچیز بود. غازان خان در نهایت برای متوقف کردن روند فوق و نیز حفظ درآمدهای خزانه،  ایجاد اصلاحات در این زمینه را در دستور کار قرار داد و از سال700-699ق./ 1300 م.  وارد عمل شد. نخستین اصلاحات به زمان و نحوه جمع آوری مالیاتها مربوط میشد. در همین راستا مقرر شد تا مالیاتها در هر سال تنها یک بار و بدون واسطه و حضور مناصب و کارگزارانی چون ملتزم و مستقیماً از مردم اخذ شود. بدین ترتیب که مالیاتپردازان موظف بودند در موقع مقرر مالیات جنسی و نقدی خود را به مراکز دولتی اخذ مالیات تحویل دهند. همچنین در راستای اصلاحات پولی دستوری مبنی بر لزوم پیروی از عیار و شکل یکسان به ضرابخانههای سراسر امپراطوری ایلخانی صادر شد. (Fazlullah Tabib, II, 243-286; Erdem, 370-381) تصمیم اصلاحاتی دیگر به انجام اقدامات عمرانی در سرزمینهای ایلخانی و مناطق تابعه آن مربوط بود. در واقع غازان خان به ویرانیهای حاصل از یورش نیاکان خود اعتراف کرد و بر لزوم تعمیر و آبادانی اراضی کشاورزی، مساکن و اماکن مخروبه تأکید میکرد. با همین نیت در میان کشاورزان تخم رایگان تقسیم کرد و آلات کشاورزی در اختیار آنها قرار داد و مقرر شد که زمینهای کشاورزی تا زمان آبادانی کامل از پرداخت مالیات معاف باشند. (Fazlullah Tabib, 352-356) همزمان با بنای کاروانسراها، مدارس و خانقاهها در شهرها، در روستاها نیز مساجد و حمامهایی تأسیس شد. (Ibid, 324-325) اما تمام این اقدامات با مرگ غازان خان در اواخر سال 703ق./1303 م.  ناتمام ماند. برادر و جانشین وی، اولجایتوخان در تعقیب اقدامات غازان موفق نبود. با این وجود اقدامات غازان خان انتظام و تمرکز را به دولت ایلخانی بازگرداند و بقای آن را حداقل به مدت سی سال دیگر تضمین کرد. دولت سلجوقیان روم نیز از فواید این اصلاحات بهرهمند شد. وزیر مشهور ایلخانی، رشیدالدین فضل الله همدانی در کتاب خویش با عنوان "مکاتبات" اشاره کرده است که در دوره غازان اخذ مالیات قپچور، قلان[footnoteRef:14] و تمغا از برخی محصولات متوقف شده و همزمان با آن دستوری برای اجرای معافیت مالیاتی در تمام قلمرو ایلخانی صادر شد. (Fazlullah Tabib, 1369: 34-35) نظیر معافیت مالیاتی فوق برای آناطولی یک بار دیگر در دوره حکومت ابوسعید ایلخانی صورت گرفت. در آن زمان ایلخان مذکور دستوری مبنی بر عدم اخذ مالیات قپچور در آناطولی صادر کرد. همچنین بر اساس اطلاعات موجود در کتیبهای متعلق به دوره مورد بحث مالیات تابقور،[footnoteRef:15] شحنه و صابون نیز بر اهالی ناحیهای از آناطولی بخشیده شده بود. (Hinz, 1949: 775-780 ) [13: . چند تن دیگر از عمال دولتی نیز همانند نظامالدّین یحیی از سوی ایلخانان مورد تشویق قرار گرفته بودند. از جمله سعدالدوله ملتزم بغداد به دلیل موفقیت در تحصیل مالیات تا مقام وزارت ارغون ارتقا یافت. ن. ک: 
(Fazlullah Tabib, 71-73)]  [14: . در دوره مغول «مالیات بر مستغلات»، «قلان» نامیده میشد. ظاهراً این نوع مالیات شامل بیگاری برای کارهای کشاورزی و نظامی و یا عام المنفعه بوده است (ن.ک: اشپولر، 309). ـ مترجم.]  [15: . استرآبادی در تعریف «تابقور» نوشته است:«تحمیل و تکلیف زاید بر خراج را خوانند» (استرآبادی، 99).- مترجم.] 


مکاتبات رشیدالدین در خصوص دیگر اقدامات ایلخانیان در حوزه مالیات آناطولی در این دوره حاوی اطلاعات مهم است. بر اساس نامه شماره بیست و هشتم مندرج در مجموعه مکاتبات، شکایتی مبنی بر اینکه در آمدهای حاصل از موقوفه دارالسیاده سیواس بر اساس وصیت وقف کننده (غازان خان) مصرف نشده است، وجود دارد. صاحب نامه لزوم ترتیب امر براساس وقفنامه را درخواست کرده است. (Fazlullah Tabib, 1369: 156-157) در نامه شماره بیست و نهم نیز دستوری صادر شده است که ادراری مولانا محمد رومی که به ریاست یکی از مدارس ارزنجان گماشته شده بود، فوراً برقرار شود (Ibid, 158-159). گذشته از آن حکومت لزوم تأسیس کانالهای آبیاری در حوزه رود فرات و کوچ دادن اهالی آناطولی از نقاط دیگر به این حوزه را برای زراعت، در یافت و ترتیب عینیت بخشی به آن آشکار کرد. (Ibid, 244-245)



میزان عودت عواید به مصارف داخلی آسیای صغیر

در ادامه مقاله، جهت روشنتر شدن نوع نگاه مغولها به آناطولی و ابعاد و میزان اهمیت این منطقه برای ایلخانیان، اطلاعات مربوط به مقدار درآمد حاصل از آناطولی و میزان عودت این عایدات به مصارف داخلی آن مورد مطالعه قرار میگیرد. «حمدالله قزوینی در نزهه القلوب» اشاره کرده است که در سراسر آناطولی حدود شصت شهر بزرگ و کوچک وجود داشته است و درآمدهای مالیاتی حاصل از آن سرزمین سالانه به سیصد و سی تومان میرسید. (Kazvini, 1913: 94) این مقدار از دویست و چهل تومانی که در زمان غازان خان اخذ میشد نود تومان بیشتر است. البته همین منبع اشاره کرده است که این مبلغ بسیار کمتر از آن چیزی است که قبل از یورش مغول از این سرزمین عاید میشد. ناگفته پیداست که بیشترین سهم این درآمدها از شهرهای قونیه، قیصریه، سیواس، خرپوت و ارزنجان که شهرهای بزرگ آناطولی بودند، عاید میشد. شهرهای دیگر بیشتر در حکم قصبه بودند تا یک شهر بزرگ.[footnoteRef:16] در دیوان محاسبه متعلق به سال 751ق./ 1350 م. کل درآمدهای مالیاتی حاصل از آناطولی به سیصد تومان کاهش یافت.  [16: . مثلاً در آمد مالیاتی ارزنجان 33 تومان و 2500دینار و درآمد خرپوت 25 تومان بود. زکی ولید طوغان نیز طی مقالهای این نظر را مطرح کرده است که حاکمیت مغول به رونق و توسعه اقتصادی ایران و آناطولی منجر شد. ن.ک (Togan, 1931: 15).] 


براساس اطلاعات موجود، درآمد سالانه آناطولی از مالیات حدود سیصد تومان بود. در حالی که کل درآمد سالانه ایلخانیان از مالیات سراسر امپراطوری به دو هزار و  ششصد و  چهار تومان میرسید. از این مبلغ، هشتصد و بیست تومان به درآمدهای مقرریه، یعنی عوایدی که رقم ثابتی نداشتند و از سالی به سال دیگر در حال تغییر بودند، تعلق داشت. مقرریه به مقامات و کارگزاران فرهنگی، اجتماعی و دینیِ دولتی مانند سید، امام، شیخ، علما، اطبا، مدرس و سفیر پرداخت میشد. هزار و هفتصد و هشتاد و چهار تومان باقیمانده نیز به مواجب و حقوق امرا، دیوانیان، شاهزادگان، نظامیان و تعداد دیگری از مناصب اختصاص داشت. (Mazenderani, 1952: 161-166) ملاحظه میشود که در این شرایط بیشترین مقدار از درآمدهای دولت ایلخانی به مصرف هزینههای مناصب نظامی و اداری میرسید. شرایط حاکم بر مخارج آناطولی به گونهای دیگر بود. در حالی که از درآمد سیصد تومانی آناطولی تنها بیست تومان آن به علما، شیوخ، سید و دیگر مقامات و مناصب مشابه پرداخت میشد، سهم کارکنان نظامی و اداری دویست و شصت تومان تعیین شده بود. (Ibid, 170) در عراق عرب نیز که تحت حاکمیت ایلخانیان قرار داشت، سهم عناصر دینی و اجتماعی پنجاه و هفت تومان و سهم مناصب اداری و نظامی صد و هفتاد تومان از کل دویست و پنجاه تومان درآمد مالیاتی آن ناحیه تعیین شده بود. در آذربایجان نیز از کل عایدات آن ایالت که دویست و شصت تومان بود، صد و بیست تومان به کارکنان نظامی و اداری و به همان میزان نیز به مقامات و مناصب دینی و اجتماعی اختصاص داشت. (Ibid, 170) در نتیجه تخصیص بودجه در آذربایجان به ترتیب مذکور، تبریز به مرکز علمی و فرهنگی آن دوره ارتقاء یافت. (Jahn, 1979: 58-59) آناطولی نیز با توجه به سهم اندکی که به حوزه فرهنگی و اجتماعی اختصاص یافته بود، دچار پسرفت فرهنگی و علمی شد. جدای از این، اطلاعات فوق بیانگر این واقعیت است که ایلخانیان بیش از هر ویژگی دیگری آناطولی را به عنوان منطقهای نظامی مینگریستند. این نگرش با در نظر گرفتن موقعیت مرزی آناطولی در امپراطوری ایلخانیان قابل توجیه است.



نتیجهگیری

 میتوان اینگونه ادعا کرد که روابط ایلخانیان و سلجوقیان روم در عرصه اقتصادی نسبت به سایر عرصه ها پررنگتر بود. تحولات و رخدادهای صورت یافته در روابط اقتصادی، شکل و گستره مناسبات اجتماعی و فرهنگی فیمابین را تعیین میکرد. به عبارت دیگر مغولها به منطقه آناطولی بیشتر از دیدگاه اقتصادی می نگریستند و با اتخاذ سیاستهای استعماری، مردم آن منطقه را استثمار کردند.

سیاستهای اقتصادی مغولها در تاریخ سلجوقیان روم و به تبع آن در تاریخ آسیای صغیر، نتایج سیاسی و اجتماعی ماندگاری را رقم زد. نخستین نمود این روند در عملکرد حکومت تابع مغولها و شخص معینالدین پروانه قابل مشاهده است؛ پروانه با تضعیف سیاسی دولت سلجوقی و تصرف سازمان اداری و مالی کشور، ایلخانیان را در غارت منابع آناطولی یاری رساند. مهمترین خصوصیت اجتماعی ماندگار این دوره، نهایی شدن شکلگیری گروههای جدید اجتماعی در جامعه آناطولی است. ترکمنها و دراویش صوفیه مهمترین و بارزترین نیروهای اجتماعی در گروهبندی جدید بودند.

طی دومین دوره از روابط سیاسی فیمابین، مغولها به این واقعیت رسیدند که اداره و کنترل آسیای صغیر با استفاده از عمال دیوانی محلی بیبهره خواهد بود، لذا تلاش کردند تا اداره منطقه را به صورت مستقیم در دست گیرند.این دوره که از دهه 680 ق./ 1280 م. آغاز شد، تمایز اجتماعی را سرعت بخشید و حتی به گسست میان عناصر و گروههای جامعه منجر شد. ضمن سقوط دولت سلجوقیان روم که همزمان با انشقاق اجتماعی مشروعیت خویش را در جامعه آناطولی از دست داده بود، گروههای قبیلهای از هم گسیخته زمینه شکلگیری واحدهای سیاسی جدید و کوچک را فراهم کردند. به این ترتیب دوره ملوکالطوایفی در تاریخ آسیای صغیر آغاز شد. بیگنشین عثمانی که پیدایش آن از نتایج این دوره است، به تدریج با جذب مهمترین نیروها و عناصر تجزیه شده از جامعه سلجوقی(ترکمنها، دراویش و صوفیان) تحت بیرق واحد، اساس دولت عثمانی را بنا نهاد.
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