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Isfahan’s Economical and Social Position in Mongols’ Era
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Abstract
Isfahan, as a prosperous district having a strategic position at the bank of Zayandehrood River, has a
special position in the history of Iran. During the Islamic era, Isfahan was noticeably prosperous
because of this it attracted the attention of different tribes and races and conquerors who brought
prosperity to the city in return. However, political and religious struggles and the social hypocrisy
governing the city in the sixth H.Sh. Century reduced its prosperity. This little prosperity was
terminated by the looting of the Mongols continuing towards the start of the Safavid Dynasty. This
paper attempts at investigating the social-economic backgrounds of the conquer of Isfahan by the
Mongols, based on clarifying the conditions of the time in Isfahan and raising the question about the
effect of the looting of the Mongols on the social and economic life of the city, to identify the
consequences of this conquer. Results of the study show that looting of the Mongols brought about a
break down in the social life and a recession in the economic life of urban as well as rural life of
Isfahan, bringing about changes in the structure of the city.
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چكیده
اصفهان بهعنوان منطقه برخوردار و دارای جایگاه راهبردی در حاشیه رودخانهه زاینهههرود ،در تهاری ایهران موقتیه
ویژهای دارد .در دوران اسالمی ،اصفهان از رونق شهری درخور توجهی برخوردار بهود و ایهم مههر در ااتفهاو اقهوا و
جهانگشایان مختلف به ایم شهر مؤثر بود و اابته در جای خود ،یکی از عوامل رونق مذکور قلمهاد میشه .با ایهم همهه،
اختالفاو سیاسی و مذهبی و نفاق اجتماعی حاکر بر شهر در قرن ششر قمری/دوازدهر میالدی ،موجب شه تا ایم شهر
رونق مطلوب خود را از دس

بههه .رونق نسبی مذکور نیز با ایلغار مغول در محاق فرو رف

و تا دوران صفویه رونهق

الز را حاصل نکرد .نوشتار حاضر در پرتو تبییم وضع حاکر بر اصفهان و با طرح ایم سؤال که ایلغار مغول بهر حیهاو
اقتصادی و اجتماعی ایم شهر چه تأثیری گذاش ؟ زمینههای اقتصادیاجتماعی غلبه مغول بر اصفهان را بررسی میکنهه،
تا پیامههای هجو و حاکمی
اجتماعی و رکود متیش

مغول بر ایم شهر را تبییم کنه .نتایج پژوهش نشان میدهه ایلغار مغهول گسسه

شهری و کشاورزی اصفهان را درپیداش

حیهاو

و در فضای کاابههی و سهاختاری شههری اصهفهان

تغییراتی ایجاد کرد.
واژههای کلیدی :اصفهان ،مغول ،ایلغار ،اقتصاد ،اجتماع ،رکود.
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حیاو شهری اصفهان را فراهر آوردنه .اصفهان از

مقدمه
قرارگرفتم در حاشیه زاینههرود و در

اصفهان به عل

جمله شهرهایی بود که بنا به دعوو عههای از رعایای

مرکز راههای شمال به جنوب و شرق به غرب فالو

شهری ،ایلی مغول را پذیرف ؛ اما به سرنوش

ایران ،از جایگاه اقتصادی و راهبردی ویژهای برخوردار

شهرهای مقاوم کننهه در برابر تاتار گرفتار آمه و

اس  .در دوران اسالمی ،ایم شهر بهتهریج چنان رونقی

مرد اصفهان در

آسیب جهی دیه .بیتردیه مقاوم

سیاسی ایران بود

برابر مهاجمان نامسلمان مغوای و پشتیبانی از

اسالمی به شمار میرف  .آوازه

جاللااهیم خوارزمشاه که فتح شهر را تا هفهه سال

ایم شهر در دوران اسالمی ،برای ورود اقوا مختلف از

پس از هجو مغول به تتویق انهاخ  ،از عواملی بود

عرب ،دیلر ،ترک و ناراضیان سیاسی و مذهبی جاذبه

که مغول را به شهوِ عمل در ایم شهر وادار کرد .در

که اابته ایم مهاجران به همراه خود،

سیاسی مبهر ایران

گرف

که در دوران سلجوقی پایتخ

و دومیم شهر مملک

مناسبی داش

پی استیالی مغول و به تبع وضتی

مشکالتی را به ایم منطقه وارد کردنه .اختالفاو

در تقسیربنهی اواوسهای چنگیزی ،شهر اصفهان نیز

طبقاتی و نارضایتی اجتماعی موجود در جامته

در فترتی سیاسی فرو رف

و تا حهود دو دهه ،حاکر

کشاورزی اصفهان ،در دوران اسالمی همچنان باقی مانه

مشخص و تأثیرگذاری نهاش

و هر از گاهی فرصتی برای خوارج ،مزدکیان ،باطنیان و

در شهر برقرار سازد.

تا نظر و امنی

نسبی را

اسماعیلیان فراهر میآورد تا در مقابل وضع سیاسی

شهو عمل مغول در اصفهان و نابسامانی و ناامنی

بپردازنه .اختالفاو میان جانشینان

پس از آن ،در کنار زیادهخواهی سران نظامی و

ملکشاه سلجوقی و ادامه آن باعث شه تا ایم مشکالو

کارگزاران اعزامی مغول ،حیاو اقتصادی و اجتماعی

بروز پیها کنه؛ بنابرایم در سراسر قرن

جهی همراه کرد و اقتصاد شهری

موجود ،به فتاای
نهفته فرص

اصفهان را با گسس

ششر قمری/دوازدهر میالدی تا به هنگا یورش

و تجاری منطقه را در محاق فرو برد .اصفهان در مرکز

مغوالن ،همواره فضای اصفهان را به دعواهای سیاسی و

فالو ایران ،دوردس تر از شهرهای ماوراءاانهر و

اختالفاو اجتماعی و مذهبی دچار کرده و هزینههای

خراسان بود؛ اما کمتر از شهرهای آباد و پرقهم

آن

سنگینی بر ایم شهر وارد کرد.

نواحی صهمه نهیه و عصری بحرانی را از سرگذرانه

باایمحال ،هنوز وضع حاکر بر اصفهان بهگونهای بود

که تا عهه صفوی و شکوفایی دگرباره آن تهاو پیها

که هجو وحشتناک مغول نتوانه به همان سرعتی که

کرد .از ایم حیث ،تأملی بر تاری

اصفهان در عهه

خراسان را درنوردیه ،اصفهان را هر تصرف کنه.

هجو مغول و بهویژه شناخ

مغولها بهواسطه دعوو هواداران شافتیمذهب

اجتماعی شهر با تکیه بر پیامههای هجو ایم قو ،

آلخجنه ،یتنی یکی از طرفهای درگیر در نزاعهای

موضوع درخور اعتنایی اس  .موضوعی که با توجه به

مذهبی قرن ششر قمری ایم شهر ،وارد اصفهان شهنه.

تأثیر بلنهمهو هجو مغول بر ساختار حیاو شهری و

با

تاری محلی

دعوو آلخجنه از مغولها در جه

رقاب

روحیه مرد اصفهان هر از جه
شناخ

حیاو اقتصادی و

شناخ

تاری عمومی ایران با تأکیه بر

حنفیهای شهر و تالفی سرکوب قبلی خویش به

و هر از جه

تحریک رقیب بود؛ اما مغولها پس از سه بار یورش و

سیر تحول ساختار شهر و شهرنشینی ،درخور مطااته

با قتلعا شهیه رعایا و ویرانی شهر ،موجباو افول

نشان میدهه.
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جااب ایم اس

که درباره حادثه بزرگ ایلغار مغول

به اصفهان نهتنها گزارشهای منابع تاریخی انهک و

اوضاع اقتصادی و اجتماعی اصففاا یفیا اه همفو
مغول

محهود اس  ،بلکه پژوهش مستقل و مشخص جهیهی

در دوران ساسانی ،اصفهان مقر وایتهه بود (کریستم

هر انجا نشههاس  .عالوهبرایم ،کلیاو تاری اصفهان

سم .)693 :6311 ،از عههنامه صلح اعراب با اصفهانیان

در دوران میانه نیز در هااهای از ابها اس  .فرهادی در

چنیم برمیآیه که موقتی

راهبردی و نقش اقتصادی

خصوص اصفهان در قرون پنجر و ششر قمری،

اصفهان برای ایشان مهرتر بودهاس

مقااه ای را تهیه کرده و به حوادث اصفهان پیش از

 .)6310جایگاه اصفهان در دوران اسالمی تقوی

یورش مغول پرداخته و آن را در سای

(طبری:6310 ،
شه.

راسخون منتشر

شایه پایتختی ایم شهر برای آلبویه و سلجوقیان که

راسخون)« .جان

مقهمه رسیهن اصفهان به اوج شکوه خود در اواخر قرن

وودز» هر در مقااهای که با عنوان «حمله مغول به

پنجر قمری/یازدهر میالدی بود ،سبب شه تا ابمفنهق

اصفهان» منتشر کرده ،به شکل ویژه حمله مغول را

در نیمه قرن ششر قمری ،اصفهان را پس از بغهاد

( .)woods,1977: 49-51اما در هیچ

دومیم شهر ممااک اسالمی بخوانه (ابمفنهق:6316 ،

کردهاس

(فرهادی :6333 ،سای

شرح دادهاس

کها از دو مقااه ،به علل و نتایج اشاره نشههاس .

 .)39ایم موقتی ِ ممتاز در کنار برخورداربودن از

نوشتار حاضر با روش توصیفیتحلیلی و تبییم و

منطقه مناسب و قرارگرفتم بر سر راههای تجارتی

تفسیر وجوه مختلف موضوع و طرح ایم سوال اصلی

بزرگ ،زمینهساز ورود ناخواسته و تشکیل و توسته

مغولها در حیاو اقتصادی و

شهرک تجارتی یهودیه در ناحیه اصفهان بود

اجتماعی اصفهان چه پیامههایی داش ؟ ایم مهعا را

(مجملااتواری

وااقصص091 :6360 ،؛ فیشر:6301 ،

دنبال میکنه که هجو و فرمانروایی مغول در ایران ،در

) 610؛ بنابرایم ،گسترش آوازه اصفهان عل

وجوه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیاو شهری

برای توجه اقوا و جهانگشایان مختلف به ایم منطقه،

که هجو و حاکمی

اصفهان گسس

ایجاد کرد؛ اما در مسائلی همچون

مناسبی

در دوران میانه ایران بود .تغییراو تهریجی در وضتی

کاهش منازعاو مذهبی ،برقراری انتظا اجتماعی و

اجتماعی اصفهان ،از همان آغاز ورود مسلمانان ایجاد

بر

شه و تا زمان هجو مغوالن ادامه یاف  .با ورود اعراب

جای گذاش  .در ایم جه  ،ایم مقااه پس از تأملی بر

مهاجر در قرون اول و دو قمری/هفتر و هشتر

اقتصادیاجتماعی اصفهان در دوران پیش از

قومی منطقه به هر خورد (یتقوبی،

همگرایی اعتقادی میان مرد ایم شهر تأثیر مثب
وضتی

ایلغار مغول و ذکر مهرتریم تحوالو آن در جهول
ترسیمی ،با استفاده از منابع تاریخی و تاریخنگاری که
متاسفانه

گزارشهای

کمتری

درباره

حیاو

میالدی ،باف

05 :6301؛ بالذری.)116 :6311 ،
با آغاز رونق اصفهان در قرن دو قمری/هشتر
میالدی و پیچیهن آوازه آن در طول قرن سو

سیاسیاجتماعی اصفهان مقارن با هجو مغول و

قمری/نهر میالدی ،ایم شهر عرصه جهال دیلمیان و

دهههای پس از آن ارائه میکننه ،برای تبییم اوضاع

نزدیک به چهارصه

اقتصادی و اجتماعی اصفهان در عهه هجو

ترکان شه .به ایم ترتیب ،با گذش

و

سال از فتح اصفهان توسط اعراب ،گروههای عرب و

فرمانروایی مغولها تالش میکنه؛ سپس پیامههای

ترک و دیلمی به گروههای قومی قهیر اضافه شهنه.

هجو آنها را در چنه مؤافه بررسی میکنه.
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حضور ایم گروههای قومی در اصفهان علل متتهدی
داش

که همان علل زمینهساز انتقال اختالفاو بزرگ

ایم تزازل سیاسی بود ،ضربه سختی بر موقتی
وارد کرد .تثبی

اصفهان

قهرو در زمان محمهبمملکشاه دوامی

و پایتختی اصفهان قربانی درگیریهای

به ایم منطقه شه .به عبارو دیگر ،مهاجران اختالفاو

نیاف

قهیر خود را به اصفهان آوردنه .اختالفاو مذهبی یکی

سلجوقیان و استراتژی دفاعی ایشان در برابر خالف

از مشکالو عمومی جهان اسال بود که به عل

شه (راونهی991 :6311 ،؛ تاری

اختالف در منافع اقوا و طبقاو اجتماعی ،در تنوع

آناطوای .)11 :6311 ،به ایم ترتیب ،در دهه سو قرن

قومی ایجادشهه در اصفهان رشه مضاعف کرد

ششر قمری/دهه چهار قرن دوازدهر میالدی ،اصفهان
موقتی

(مقهسی.)00/6 :6316 ،

آلسلجوق در

داد؛ اما آوازه

پایتختی درجه دو را از دس

اختالف طبقاو فقیر و غنی که در دوران ساسانی

قهیر اصفهان بهانه درگیریهایی برای تصرف ایم شهر

زمینه قیا های مزدکیان شهه بود ،در دوران اسالمی حل

بود که تا یورش مغوالن ادامه یاف

و تمامی شکوه

نشه .در ایم دوران ،طبقاو جهیه اشراف نارضایتیهای

گذشته اصفهان را قربانی خود کرد .در آن زمان،

قهیر را توسته دادنه و همیم باعث شه تا بخش

اصفهان حکر تاجر ورشکسته اما پرآوازهای را داش

کشاورزی اصفهان ،پایگاه مهمی برای ناراضیان عرب

که امیهها از او قطع نشهه بود و یورشهای متتهد،

باشه تا آنان به کمک ایم طبقاو روستایی ،علیه

هزینههایی از ویرانی و قحطی و قتلعا بر آن تحمیل

مرکزی قیا کننه .قیا خوارج در نیمه دو

حکوم

قرن اول قمری/هفتر میالدی (طبری3131 :6310 ،؛

کرده بود .در جهول شماره ،6فهرستی از ایم حوادث
دستهبنهی شههاس .

اشپوار ،)31/6 :6313 ،قیا عبهاهللبممتاویه در نیمه اول

تصرف شاه دژ و سرکوب خشون بار اسماعیلیان به

قرن دو قمری/هشتر میالدی (جهشیاری11 :6300 ،؛

فتوای ابوااقاسر مستود بممحمه خجنهی (ابماثیر،

ابماثیر ،)933/61 :6316 ،قیا مزدکیان (نظا ااملک،

 ،)903/93 :6316شروعی برای دسته بنهیهای

 361 :6311و  )360و خیزش خرمهینان و اسماعیلیان

جهیهی در قااب مذهب بود .در دوران سلجوقی،

(راونهی601 :6311 ،؛ رشیهااهیم فضلاهلل)05 :6301 ،

اصفهان شهری شافتیمذهب به نظر میرسیه؛ اما

از ایم جه

حنفیمذهبها بیشتر بوده و شافتیان از مقا و موقتی

درخور توجه هستنه.

پایتختی اصفهان در قرون چهار و پنجر قمری/دهر

برخوردار بودنه (کجباف .)636 :6301 ،آلصاعه بیشتر

و یازدهر میالدی ،زمینه رونق ویژه ایم شهر شه؛ اما

در میان طبقاو فقیر و کشاورز نفوذ داشتنه و محله

اختالفاو سیاسی و مذهبی که رهاورد اختالفاو

جوباره بهعنوان محل استقرار طرفهاران ایشان ،همواره

طبقاتی حلنشهه قهیر و ورود مهاجران و اختالف

محله فقیرنشیم بود .آلصاعه با آلخجنه که در محله

سیاسی

ساکم بودنه و اشراف و بازرگانان

منافع سیاستمهاران بود ،باعث شه تا موقتی

اصفهان متزازل شود و ایم شهر رونق پیشیم را از
دس

دهه .در حوزه فرهنگی نیز ،با آمهن سلجوقیان،

درگیریهای حنبلی و اشتری قهیر جای خود را به
درگیری میان حنفیها و شافتیها داد (کجباف:6301 ،
 .)631درگیریهای میان فرزنهان ملکشاه که نقطه آغاز

اعیاننشیم دردش
از آنان حمای

6

میکردنه ،از قرن ششر قمری/دوازدهر

میالدی ،فصلی از درگیری را آغاز کردنه که به موازاو
حوادث تل

سیاسی و اجتماعی ذکرشهه در جهول

شماره ،6تا زمان یورش مغوالن وضتی

اجتماعی و

اقتصادی اصفهان را روزبهروز بحرانیتر میکرد .بزرگ

جایگاه اقتصادی و اجتماعی اصفهان در عصر فرمانروایی مغولها10/

(زیهری نسوی،

« تاتاران به جانب شرقى اصفهان یکروزه راه به

آلخجنه به رئیس شهرو داش

که در دورهای ،صههزار

موضت ی که آن را دیه سیم گوینه فرود آمهنه.

(قزوینی .)301 :6313 ،شایه همیم

منجّمان با سلطان تقریر کرده بودنه که سه روز صبر

تا

بایه کردن و روز چهار مقابل شهن .بنابرایم سه

پطروشفسکی آلصاعه را طرفهار توده و آلخجنه را

روز سوار نگش  ... .آنگه روز مصاف را متیّم کرد

نماینهه ثروتمنهان بهانه (پطروشفسکی.)609 :6313 ،

و قاضى اصفهان و رئیس را احضار کرد .فرمود که

 )601 :6311و مشهور اس
نیروی مسلح داش

مستنهاو و نمونههای مشابه آن ،سبب شههاس

با فروکشکردن توان اقتصادی اصفهان در اواخر قرن

پیادگان را در سالح درآورنه و استتراض کننه... .

ششر قمری/دوازدهر میالدی ،بهویژه پس از قحطی

سلطان سه هزار مرد بر مراصه گماش

تا دربنهها را

هواناک سال 015ق ، 6610/از قهرو آل خجنه و

گرفتنه ،و در آن مضایق صواعق و بوارق بر ایشان

حامیان ثروتمنه ایشان کاسته شه (راونهی:6311 ،

باریهنه و قرب چهار صه اسیر ،از مأمور و امیر ،با

 ) 33و تا یورش مغوالن ،دور قهرو در اصفهان در

هر بیاوردنه .سلطان جماعتى را از آن اسرا به قاض ی

اختیار آل صاعه قرار گرف  .در ایم میان ،آل خجنه

و رئیس تسلیر کرد تا در شاهراه های شهر جه

چنهیم بار با توس ل به نیروهای بیگانه کوشیه تا

تشجیع عوا بکشنه و باقیان را ضرب اارّقاب فرمود

رفته را بازیابی کنه که در ایم راستا،

و جثّهاى ایشان را بیرون به صحرا انهاختنه تا سگان

دعوو از مغوالن برای تصرف اصفهان درخور

خوردنه و در روز موعود سلطان به مصاف بیرون

قهرو از دس
بررسی اس

(ابم ابی ااحهیه .)313 :9551 ،ایم

آمه و اشکرها را ترتیب کرد ... .حربى عظیر رف

درگیریها خساروها ی اقتصادی و اجتماعی فراوانی

میان ایشان چنان که قابل شرح نیس  .آخر روز،

بر اصفهان وارد کرد که جبران ناپذیر بود .در جهول

میمنه سلطان بر میسره تاتار حمله آورد که به فرار و

شماره ، 9فهرستی از حوادث مربوط به درگیری های

ترک جانب قرار ااتجا کردنه و اشکر سلطانى ایشان

ایم دو گروه ارائه شهه اس .

را در پى کرد .بهر که مى رسیه به مااک مى رسانیه»
(نسوی 611 :6301 ،تا .)619
در جنگ سیم ،وقتی در اواخر جنگ ،خوارزمشاه در

فتح اصفاا در ایلغار مغول
مغوالن در همان سالهای اوایه یورش خود،

تتقیب برادرش غیاثااهیم از سپاه جها شه ،مغوالن

خراسان و عراقعجر و قفقاز را تصرف کرده

گمان بردنه که شاه برای بستم راه فرار مغوالن و

بهسرع

بودنه؛ اما دستیابی ایشان به شهر اصفهان تا پانزده سال

دورزدن ایشان رفتهاس ؛ بنابرایم سپاه مغول بهسرع

به تتویق افتاد (جوزجانی .)600/9 :6313 ،در سال

اصفهان را ترک کرد؛ درحاایکه خوارزمشاه در تتقیب

190ق ، 6990/مغوالن با اطالع از استقرار سلطان

برادر خود ،به ارستان رفته بود .قاضی صاعهی که در

جاللااهیم خوارزمشاه در اصفهان ،به ایم شهر حمله

ایم جنگ نقش مهمی در پیروزی خوارزمشاه داش ،

کردنه و جنگ مهمی در شمال اصفهان ،در روستای

پس از خروج خوارزمشاه و رهاشهن اثاثیه مغوالن و

(تتوی،

خوارزمشاهیان در میهان ،به مرد اجازه نهاد تا به اموال

سیم ،میان خوارزمشاه و مغوالن درگرف

 .)3110 :6309نسوی گزارش مفصلی از ایم جنگ
آوردهاس :

موجود تترض کننه .او از مغوالن یک هفته مهل
خواس

تا خوارزمشاه بیایه و اگر نیامه تایسی را که
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در سال 195ق 6993/علیه غیاثااهیم در اصفهان قیا
کرده بود ،به حکوم

بردارنه (مستوفی133 :6311 ،؛

اقبال .)691 :6311 ،خوارزمشاه پیش از اتما مهل
قاضی صاعهی ،به اصفهان بازگش

 191هه.ق چنهیم بار بر آنجا فرود آمهه بودنه و با
مرد آنجا جنگیهه بودنه و از دو طرف کشتار بسیار
شهه بود؛ وای هیچ کها به ههف خود نرسیهه بودنه

و ضمم تکریر

تا ا ینکه در سال  133هه.ق مرد اصفهان به دو گروه

کسانی که در جنگ با او همراه بوده ،خاطیان را که از

حنفی و شافتی تقسیر شهنه و میانشان جنگ های

بزرگان شهر و بهاحتمال از آلخجنه هر در میان ایشان

پیوسته و تتصب آشکار بود .در ایم حال ،گروهی از

نشانه و اباس زنان بر آنان پوشیه و

پیروان شافتی به یکی از ممااک تاتار که در نزدیکی

ایشان را در شهر چرخانه (وصاف130 :6300 ،؛

و مجاورو آن ها قرار داش

مراجته کردنه و به

جوینی055 :6300 ،؛ ابم خلهون.)996/1 :6313 ،

آن ها گفتنه :به سوی ایم شهر حرک

بودنه ،به ذا

ک نیه تا آن را

ابمابیااحهیه از حمالو مکرر مغول در سال

به شما تسلیر کنیر .ایم خبر که به قاآن پسر چنگیز،

(ابمابیااحهیه،

که حاکر آن زمان بود ،منتقل شه ،او سپاهی را از

191ق 6935/نیز گزارش کردهاس

)313 :9551؛ اما آخریم نبرد مغوالن با اصفهانیان که

شهر ی که تازه بنا کرده بودنه و فراتر نا داش

منجر به سقوط ایم شهر شه ،در سال 133ق6931/

اعزا

روی داد .در ایم زمان ،پنج سال از مرگ جاللااهیم

نیروهای کمکی هر به ایشان پیوستنه .سرانجا در

خوارزمشاه گذشته بود .درگیریهای حنفیان و شافتیان

همان سال 133هه .ق اصفهان را محاصره کردنه؛

در شهر ،امکاناو شهر را از میان برده بود .شافتیان

درحاایکه پیروان شافتی و حنفی در داخل شهر بر

شهر که در جریان جنگ سیم تحقیر شهه بودنه ،به

روی یکهیگر شمشیر کشیهه بودنه و بسیاری از

مغوالن،

آن ها به قتل رسیهه بودنه و دروازه شهر گشوده شه

مسئله مهر سکوو منابع اس  .ابماثیر چنه سال پیش

و شافتیان براساس پیمانی که میان ایشان و تاتار بود

از آن فوو شهه بود .جوینی هر درباره ایم فتح

دروازه را گشودنه تا آن ها حنفیان را بکشنه و

سکوو کردهاس  .خواجهرشیهااهیم نیز بسیار گذرا از

شافتیان را ببخشنه  .وقتی مغول وارد شهر شه از

دنبال تالفی بودنه .در فتح اصفهان به دس

آن گذشته و جوزجانی به شرحی مبهر اکتفا کردهاس .
شایه ایم بیتوجهی منابع متأثر از رقاب

داخلی

سرداران مغوای برای اهمی نهادن یا ثب نکردن
فتوحاو رقیبان اس

(بویل .)611 :6306 ،تنها شرح

مفصل ماجرا در قااب کمتر از یک صفحه که اتفاقاً
تاری سال فتح را هر ذکر کرده ،در شرح نهجاابالغه
ابمابیااحهیه آمههاس

که در نوع خود بینظیر و

ترجمه آن ایم اس :
« ...پس از او [چنگیز] قاآن جای او را گرف

و

جرماغون نیز در آذربایجان باقی مانه و جز تصرف
اصفهان کاری برای آن ها نمانهه بود که در سال

کرد .آن سپاه از جیحون عبور کردنه و

شافتیان آغاز کرده و همه را از د تیغ گذرانهنه و
پیمان را زیر پا گذاشتنه .آنگاه حنفیان را کشتنه و
پس از آن دیگر مردمان را کشتنه و زنان را به
اسارو گرفته و شکر زنها ی آبستم را شکافتنه
اموال را غارو کردنه و دارایی توا نگران را مصادره
کردنه .آنگاه آتشی افروختنه و اصفهان را به آتش
کشیهنه تا به تلها یی از خاکستر تبهیل شه»
(ابم ابیااحهیه.)313 :9551 ،
جوزجانی از اقتهار قاضی صاعهی نوشته و یادآور
شهه اس  ،اگر قاضی سپاهان شهیه نشهه بود ،گرفتم
اصفهان برای کفار مسلر نمیشه (جوزجانی:6313 ،

جایگاه اقتصادی و اجتماعی اصفهان در عصر فرمانروایی مغولها11/

 .)635/9جان وودز هر ترور رهبر مرد اصفهان و

تسلیر ایشان شه .اصفهان تسلیرشهه بود؛ اما برخورد

منحرفکردن آب زاینههرود را در تسلیر اصفهان موثر

مغول با ایشان ماننه شهرهای تسلیرنشهه یا یاغی بود.

( .)woods, 1977: 49ستهی شاعر متروف

از ایم جه  ،در ایلغار مغوای ،اصفهان تنها شهر

که در بوستان

تسلیرشهه و ویرانشهه به شمار میرود .ایم برخورد

حکایتی را در قااب «نقل سقوط اصفهان» ،از رفیق

خشم و منحصربهفرد ،بازتابی از عصبانی

مغوالن در

اصفهانی خویش آوردهاس  9.براساس پاورقی ایم نقل،

کوششهای ناموفق برای تصرف ایم شهر در فاصله

بهویژه در ابیاو پایانی ،ستهی به موضوع هجو

حضورشان در ایران بود .برخورد مغول با جمتی

وحشتناک و جنگ و بهعههیهایی که باعث شکس

شهری اصفهان ،از برخورد آنها در نیشابور چیزی کر

در برابر مغول شه و نیز قضا و قهر و جبر روزگار

نهاش  .تأکیه ابمابیااحهیه بر قتل مردمان ،اسارو

دانستهاس

ایرانی از دیگر راویان فتح اصفهان اس

(ستهی 631 :6310 ،تا .)630

اشاره کردهاس

زنان ،دریهن شکر زنان ،غارو و مصادره اموال
توانگران و در نهای

حیات اجتماعی اصفاا در دورا فرمانروایی مغوال
در تاری

ایران ،یورش تاتار مترادف با غارو و

ویرانی اس  .حضور مغوالن که از سال 161ق6963/
آغاز شهه بود ،با تخریب و ویرانی شهرهای دنیای

به آتش کشیهن شهر نشان

میدهه که شهو عمل مغوالن در اصفهان از نیشابور
کمتر نبودهاس

(ابمابیااحهیه.)313 :9551 ،

رضوی فهرستی از شهرهای خراسان که در یورش
مغول ویران شههانه ،ارائه کردهاس

که ایم شهرها تا

وارد حاشیه شرقی کویر شه و

سالها پس از یورش مغول ،گرفتار رکود و افسردگی

نیشابور را به ویرانی دچار کرد .یکی از دستوراو

بودنه (رضوی 03 :6335 ،تا  .)31اصفهان در مرکز

مجموعه یاسای چنگیزی ،بیتوجهی به زنهگی شهری

فالو ایران قرار داش ؛ اما مغول برای تصرف آن

در شهرها بود

و رنج بیشتری برد .هفهه سال تأخیر در تصرف

اسال  ،به سرع

و منع مغوالن از زنهگی و سکون

زحم

(رضوی)613 :6335 ،؛ ازایم رو ،مغوالن از همان آغاز

ایم شهر به اراده مغول نبود ،بلکه مقاوم

به زنهگی شهری و شهرنشینان بهبیم بودنه؛ برای

حضور و پشتیبانی مرد از جاللااهیم خوارزمشاه

مثال ،وقتی یکی از بخاراییان را در خراسان احوال

باعث آن شه؛ بنابرایم ایم مقاوم

و پشتیبانی عواملی

پرسیهنه ،گفته بود « :آمهنه و کنهنه و سوختنه و

بود که مغول را برآن داش  ،با اصفهان در وضع تسلیر

کشتنه و بردنه و رفتنه» (جوینی.)636 :6300 ،

همان برخوردی را کنه که با نیشابوریان کرده بود.

مهاجمان مغول ایم قاعهه را در سایر شهرهایی که

گزارشهای تاریخی از سالهای پس از تصرف اصفهان

مقاوم

کرده بودنه ،اجرا کردنه.

فتح اصفهان به دس

مغوالن ،بهسختی و بهدنبال

مرد شهر و

نشان میدهه که ایم شهر تا سالها بهون حاکر
بودهاس

و نبودن حاکر و دستگاه دیوانی عالمتی برای

حمالو متتهد صورو گرف  .نخستیم یورش مغول به

رکود و انفتال اس  .سیفی هروی در مقهمه تاری نامه

اصفهان در سال 196ق 6991/و دومیم حمله آنان به

هراو یادآور میشود که عل

تحریرنشهن مسائل پس

ایم شهر در سال 190ق 6990/صورو گرف  .باالخره

از حمله مغول ،ویرانی کامل شهر هراو اس

در سال 133ق ، 6931/اصفهان نه با جنگ بلکه با

شهر حاکر نهاشتهاس

دعوتی که رئیس آلخجنه از مغول به عمل آورد،

نظر می رسه همیم وضتی

و اینکه

(سیفی هروی .)1 :6306 ،به
بر اصفهان نیز حاکر بوده و
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فقهان اخبار تا سی سال پس از فتح ،به همیم عل

و سازه های ارتباطی نیز ویران شه تا توزیع و ارتباط

بوده اس  .نخستیم حاکر انتصابی مغوالن برای

هر ق طع شهه و سکوتی مرگبار بر ایم شهر حاکر

اصفهان در سال 116ق ، 6913/یتنی  90سال پس از

شود .ایم وضع ناگوار ،به جز در دوره های کوتاه ،تا

سقوط ایم شهر ،منصوب شه (تتوی.)1533 :6309 ،

پایان ایلخانان برقرار بود.

در ایم فاصله ،بیگمان مأموران نظامی که از
گذشته های دور به عنوان اهل شمشیر ،قواعه دریاف

بهاءااهیم جوینی (حک 116تا 110ق 6913/تا
 ) 6913نخستیم حاکر رسمی شهر پس از ایلغار

ماایاو و باج را از روی دفتر شخصی خود

مغوالن در اصفهان اس

می خوانهنه ،با زیادهخواهیها ی خود ،ستر و ویرانی

خود ،سخ گیری های وحشت ناکی کرد تا با ایجاد

اصفهان را مضاعف کردنه .در ایم ارتباط ،نا

نظر ،به آشفتگیها ی ایلغار پایان دهه (خوانهمیر،

شرفااهیم که از کارگزاران مغوای حاکر در ایم

 .) 653/3 :6305در دوران ااجایتو ( 159تا

منطقه بود ،آنچنان برای مرد شهر منفور بود که او را

161ق 6353/تا  ) 6361که ساوجی و رشیهااهیم

به کنایه شرّ فی ااهیم می خوانهنه .جوینی ضمم بیان

وزارو را به عههه داشتنه ،در انتظا شهر و رونق

ستمگریها ی ایم مرد ،یادآور میشود «مغوالن فقط
کشتار و ویرانی به بار می آوردنه و غارو و
باج ستانی از مرد را نمی دانستنه که ایم شرفااهیم
به آن ها آموخ » (جوینی 011 :6300 ،تا .)011
در ایم وضتی  ،شهر اصفهان ویران شهه و اصناف
از هر پاشیهه و مرد نیز پراکنهه و ساختار حیاو
شهری به کلی منهه شهه بود .بی گمان بخشی از
مرد

اصفهان به عادو دیرینه خود ،به اطراف

گریختنه .سقوط تجارو اصفهان که پس از کشتار
بازرگانان شافتی منسوب به آل خجنه کلیه خورده
بود ،اکنون به افول قطتی کشیهه شه .در ایم زمان،
کشاورزی اصفهان هر آسیب فراوان دیه .شهر
اصفهان که در تما دوره های تاریخی صورو باغ
شهر داش

و کشاورزیاش را حفظ کرده بود

(رفیتی مهرآبادی 11 :6309 ،تا  ،) 01اکنون ویران
شهه بود .زوال اصفهان محه ود به تجارو و صنت
و کشاورزی نبود ،بلکه حمله مغوای و پیامههای آن
تمامی کارکردهای شهری را از اصفهان گرف  .پس
از حمله ،اداراه ها و نهادهای حکومتی اصفهان توان
امنیتی و اقتصادی و فرهنگی خود را از دس

دادنه

که در روزگار حکوم

بازار و رسیهگی به تأسیساو شهری اقهاماتی شه؛ اما
پس از آن ،تا پ ایان ایلخانان ایم چراغ خاموش مانه.
رشه گروهها ی فتیان و کلوها که به شکل خودجوش،
برای انتظا امور شهری جای دوا

را می گرفتنه

(ابمبطوطه ) 911 :6311 ،نیز نشان دیگری از
آشفتگی در امور انتظامی شهر اس  .حمله مغوالن و
تثبی

ایشان در ایران دوره های مختلفی دارد که در

ایم دوره ها ،عملکرد مغوالن متفاوو اس  .حضور
مغوالن در اصفهان و کارکرد ایشان در ایم منطقه نیز
از همیم قاعهه پیروی می کنه .ازایم رو ،می توان
زنهگی شهری اصفهان را از دو ران حمله مغول تا
فروپاشی ایلخانان به پنج دوره تقسیر کرد:
 .دوران نخس

از سقوط اصفهان تا روی کارآمهن

بهاءااهیم جوینی در سال 116ق 6913/که ویرانی و
رکود و افسردگی حاکر اس  .در ایم دوره ،اصفهان
حاکر مشخص و مأمور نهاش

و شهر تتطیل و

زنهگی شهری از هر گسیخته و مردمان پراکنهه و
متواری بودنه؛
 .دوران دو از آغاز حکوم

بهاءااهیم در سال

116ق 6913/تا مرگ او در سال 110ق 6913/که

جایگاه اقتصادی و اجتماعی اصفهان در عصر فرمانروایی مغولها13/

ایم دوران با سختگیری های بهاءااهیم آغاز شه.

تصرف کنه (تتوی)1990 :6309 ،؛

بهاءااهیم عالقهمنه بود که با سختگیریهای خود،

 .دوران چهار از آغاز حکوم

آشفتگیهای پس از یورش و غارو مغول را نظر دهه.
در ایم دوران ،بحرانهای بزرگی در زمینه مااکی

غازان در سال

131ق 6930/تا مرگ ااجایتو در سال 161ق6361/

و

که در آن ،اصفهان روی رشه و رونق را به خود دیه.

تصاحب اماکم بیصاحب و نیز اموال دواتی و

ایم شهر

مهتی پیش از غازانخان ،ایهاجی به حکوم

زمیمهای کشاورزی روی داده بود و کسانی از سر

منصوب شهه بود و غازان هر حکوم

زیادهخواهی خود ،شهر را با ناامنیهایی آشفته کرده

کرد (رشیهااهیم فضلاهلل .)13 :6315 ،ایهاجی ده سال

بودنه .بهاءااهیم با اقهاماو سختگیرانه خود ،ایم بخش

حاکر اصفهان بود .در ایم دوران ،نسیر اصالحاو

را سامان داد (خوانهمیر653/3 :6305 ،؛ ایم:6303 ،

غازانی به اصفهان هر رسیه و کشاورزی و زنهگی

 .)936نشانه ایم انسجا در زنهگی شهری ،در توجه

شهری و تجارو رونق گرف  .اصفهان در اصل ،به

بهاءااهیم به دانشمنهان یافته میشود .توجه خواجه

انهازه شهرهای مهر خراسان خسارودیهه بود؛ اما

نصیرااهیم به او (صفا :6310 ،ج3ب )19/6و جمعشهن

بهسرع

خود را هرپای شهرهای بزرگ و

شاعران مهمی همچون مجه همگر ،پوربهای جامی و

مهر کشور در غرب مملک

توانس

او را تمهیه

ایلخانی برسانه؛

بهرااهیم جاجرمی در دربار بهاءااهیم (ایم:6303 ،

 .دوران پنجر از بهقهرورسیهن ابوستیه بهادر تا

939؛ صفا :6310 ،ج3ب 035/6تا 015؛ رضوی:6339 ،

فروپاشی ایلخانان و چهبسا تا سال 105ق 6313/که

 11تا  ،)11نشان میدهه که او در انسجا زنهگی

در آن ،رونق و فتاایتی ایجاد نشه .در ایم دوران،

و مشکالو امنیتی

اصفهان دوباره آماج حمالو کشورگشایان محلی بود.

بهاءااهیم نیس  ،بلکه او به دانش

شه .در

شهری تا حهودی موفق شههاس
مسئله اول حکوم

و شتر و ادب که مرحله بته از کارزار اس

نیز اعتنا

میکنه (خوانهمیر)916 :9030 ،؛
 .دوران سو

در ایم دوره ،اصفهان چنهیمبار دس بهدس
اواخر حکوم
نهاش

از مرگ بهاء ااهیم در سال

110ق 6913/تا روی کار آمهن غازان خان در سال

ابوستیه ،اصفهان حاکر مشخصی

و به عبارتی ،رها شهه بود تا اینکه جمتی از

امرای محلی و کالنتران به قصه انتظا شهر اداره آن را
به دس

گرفتنه (حافظ ابرو.)13 :6305 ،

131ق 6930/که در ایم دوره ،خانهان شمسااهیم

اصفهان از حمالو مغوالن آسیب فراوان دیه؛ اما

و

جغرافیایی مناسب و شبکه

جوینی در کانون بغض حکوم

ایلخانی قرار گرف

برخورداری از موقتی

تثبی شهه مغوالن

به اقهاماو ایشان در اصفهان بیتوجهی شهه و اموال

راههای مساعه و همهستی مهیری

ایشان تصرف شه .در ایم دوران ،بهویژه در زمان

در دوران دو و چهار  ،بهسرع

ارغون (حک 103تا  ،) 6936/135اصفهان دوباره

بهگونهایکه نه در حه دوران سلجوقی بلکه تا حهودی

گرفتار آشوب و هرجومرج شه .شهو ایم آشوبها

انسجا

آورد .وجود

تا جایی رسیه که در سال 135ق ، 6936/پس از مرگ

گروههای اجتماعی مؤثر در انتظا شهری و صنوفی

ارغون ،شهر اصفهان به تصرف ااوار درآمه و غارو

ماننه کالنترها و بزرگان محلی نشان میدهه که اصفهان

شه (آیتی .)615 :6303 ،پس از آن ،در زمان گیخاتو،

در دوران غازانخان احیا شههاس

(رضوی:6335 ،

محمه ایهاجی به اصفهان اعزا شه تا ایم شهر را

 .)601در همیم ارتباط ،زکریای قزوینی از سفااینههای

آن را بازسازی کرد؛

شهری گذشته را به دس

 /05پژوهشهای تاریخی ،سال پنجاه و سو  ،دوره جهیه ،سال نهر ،شماره یکر (پیاپی ،)33بهار 6331

ارزشمنه و منسوجاو عاای آن نوشتهاس

که از

برای یافتم فراریان به تخریب آنها پردختهانه .مغوالن

در ایم شهر حکای

میکنه

به اخذ باقاعهه ماایاو اعتقاد نهاشتنه و هر از گاهی نیز

(قزوینی .)301 :6313 ،صادراو انواع صیفیجاو

با درهرریختگی اوضاع ،دوباره ترکتازی و غارو را از

خشک از اصفهان به ممااک هرجوار نیز ،نشان از رونق

سر میگرفتنه (رضوی .)00 :6335 ،شرفااهیم مأمور

بهرونقافتادن صنت

تجارو در ایم شهر اس

(اشپوار.)133 :6301 ،

مغوالن برای عراقعجر بوده و حتی مأمور استیفای
شهرهایی از خراسان هر بود .شرفااهیم تصور میکرد

ییامففدهای ایلغففار مغففوال در اصفففاا هوال حیففات

که اصفهان ویرانشهه بایه به انهازه اصفهان پیش از

اقتصادی

حمله مغول ،برابر آنچه در دفاتر دیوانی نقل شههاس ،

تصرف و ویرانی و نسلکشی مغول در اصفهان ،زوال

ماایاو بپردازد .ازایمرو سختگیریهایی کرده که

اقتصادی و اجتماعی عظیمی را موجب شه .شهو

مأموری

مغوالن را در ویرانی اصفهان تکمیل کرد

عمل مهاجمان در اصفهان صاحبان صنایع و حرفههای

(جوینی 011 :6300 ،تا .)011

فراوانی را از میان برد ،تجار و صاحبان سرمایه کشته

مستوفی در گزارشی که بیش از صه سال پس از

شهنه ،ارتباطاو اقتصادی و تجاری نابود شه و رابطان

حمله مغول به اصفهان ،از ماایاو ایم شهر آورده ،اف

تجاری و توایهکننهگان کاالها از میان رفتنه .کشتار

شهیه درآمههای ماایاتی ایم شهر را یادآور شههاس :

جمتی

در اصل نابودی قشر توایهکننهه بود .ازآنجاکه

اقتصاد آن زمان اغلب بر پایه ماایاو کشاورزی بود،
نابودی نیروی انسانی میتوانس

به درآمههای ماایاتی

« حقوق دیوانی والی

عراق در سنه خمس و

ثالثیم خانی ،سی وپنج تومان به جامته ااحساب
درآمه و نسخها ی دیه به خط پهر جهّ  ،مرحو

بخش کشاورزی ضربه وارد کنه .ایم امر طبیتی بود که

امیم ااهیم نصر مستوفی که در عهه سالجقه مستوفی

فاتحان در نوع زنهگی ،با مرد مناطق مفتوحه همچون

دیوان سالطیم عراق بوده و عراق عجر را دو هزار و

اصفهان ،مشابه نباشنه؛ برای مثال ،مغوالن زمیمهای

تومان و کسری ایم زمان حاصل

پانصهوبیس

و اکنون جه

تخریب والیاو به ایم قهر

کشاورزی را به چرای دا های خود میسپردنه یا در

بوده اس

آنجا چادر میزدنه (پطروشفسکی .)36/6 :6311 ،ایم

آمهه .تومانیم اصفهان در او ،سه شهر اس  :اصفهان

ایلغار با قتلعا و تخریب و آتشسوزی شهر همراه

و فیروزان و فارفاآن» (مستوفی) 03 :6306 ،

بود (ابمابیااحهیه )313 :9551 ،و به تبع آن ،ساکنان

پطروشفسکی با شاخص قراردادن گزارش مستوفی و

شهر کشته شهه و مختصری نیز به فرار موفق شهنه؛

مقایسه ماایاو شهرها پیش از حمله مغول با گزارش

ازایمرو ،گسس

ماایاتی دوران مستوفی در سال 115ق، 6315/

اجتماعی را نیز باعث شه.

از بزرگتریم خساراتی که مغوالن به اقتصاد ایران

مینویسه :ماایاو اصفهان پیش از مغول 90,955,555

وارد کردنه ،نابودی شبکههای آبیاری بود .پس از

دینار ایلخانی بود؛ درحاایکه در پایان حکوم

ایلخان،

یورش مغول ،از شبکه ارزشمنه و حسابشهه تقسیر

با وجود توسته ناشی از اصالحاو غازانی ،به عهد

ایم شبکه

 9,306,155دینار مغوای رسیه که حهود  35درصه

چه عاقبتی پیها کرد؛ اما درباره قنواو که مهرتریم منبع

کاهش را نشان میدهه (پطروشفسکی.)611/6 :6311 ،

که مغوالن

از جمله خساراو مهر ایلغار مغول در بخش

آب زاینههرود خبری نیس

و متلو نیس

آب برای کشاورزی بودنه ،مشخص اس

جایگاه اقتصادی و اجتماعی اصفهان در عصر فرمانروایی مغولها06/

کشاورزی ،تبهیل زمیم های دواتی به اشرافی بود .پس

کاسته شه .خواجه رشیهااهیم فضلاهلل همهانی در

از حمله مغول و در نتیجه هرجومرج موجود ،مااکی

دوران غازان خان ،اقهاماو اصالحی مهمی در

زمیم های کشاورزیِ منسوب به دوا
کسانی قرار گرف

قهیر ،در اختیار

بخش های ماایاتی انجا

داد .او زیادهخواهیهای

که از مترکه مغوای جان ساار به

مأموران ماایاتی را منع کرد تا بازرگانان با امیهواری

در برده و توانسته بودنه ایم زمیمها را در اختیار

بهتری کار کننه .در نامه خواجه رشیهااهیم به

بگیرنه (پطروشفسکی .)606/6 :6311 ،ایم اشخاص

صهرااهیم محمه ترکه درباره ماایاو اصفهان

ماجراجو همچنیم با تصرف زمیمهای بیمااک،

آمههاس :

مجموعهها ی مااکیتی کوچکی تشکیل دادنه .اگر در

« ...خواجه علی فیروزی را که مردی جَله و کاردان

اصفهان هر به ماننه د یگر نواحی ایران ،ایم اتفاقاو

بهانجا فرستادیر تا در حضور آن

افتاده باشه ،طبیتی اس

و کافی و عادل اس

که آثار مخربی درپی

جناب مجهداً قانون اامهه اصفهان بسته و دفاتر قهیر

داشته اس  .یکی دیگر از خساراو حمله مغول در

را که در زمان اتراک جابر و بیتکچیان ظاار پیهاشهه

منطقه کشاورزی اصفهان ،ویران شهن روستاها و تبهیل

بشویه و مقرر کردهایر که اهاای اصفهان از مزروعی

روستاییان به جماعاو کوچنشیم بود .آنها در ایم

ده یک و از تمغا ده نیر به نواب دیوان جواب گوینه

بیشتری داشته

و فرمودهایر که رسرها ی محهث چون تمغای چوب،

باشنه .به طور کلی ،حمله مغول به اقتصاد اصفهان در

تمغای صابون و فواکه و اقمشه که در اصفهان

و کشاورزی ،خساراو جبرانناپذیری

میسازنه به کلی برانهازنه و از متون جرایه و روی

مساعه اصفهان ،به مرور زمان،

دفاتر پاک کننه» (رشیهااهیم فضلاهلل.)33 :6310 ،

ایم خساراو را تا حهودی جبران کرد و حیاو

اقهاماو خواجه رشیهااهیم در رونق حیاو اقتصادی

اقتصادی اصفهان دوباره به رونق افتاد .ماننه حیاو

شهر ها تأثیر فراوان داش  .ایم اقهاماو به متنی

شهری ،اقتصاد اصفهان نیز از زمان تصرف شهر تا

کاهش ماایاو تا حهود نصف بود (گرانتوسکی و

ایلخانان ،پنج دوره را طی کرد که در

دیگران .) 990 :6303 ،شایه همیم اقهاماو بود که

بخش زوال حیاو شهری درباره آن تذکر داده شه .در

و کشاورزی را به

شکل از زنهگی می توانستنه امنی
بخش صنت

وارد کرد؛ اما موقتی

پایان حکوم

رونق بخشها ی بازرگانی و صنت

دوره اول که به دنبال ایلغار تا سی سال پس از آن

دنبال داش

بود ،اقتصاد اصفهان دچار رکود شه که در اثر

به عنوان احیای اصفهان یاد می شود .فراموش نشود که

سختگیری های بهاءااهیم محمه جوینی که از سال

پس از اسال آوردن مغوالن ،تصور مرد ایم بود که

 116تا 110ق 6913/تا  6913حکوم

کرد ،ایم

وضع آشفته و راکه کمی سامان گرف

و به رونق

افتاد .در دوران پس از بهاءااهیم تا آمهن غازانخان در

(پطروشفسکی )635/6 :6311 ،و از آن،

ماایاو اسالمی را به دوا

اسالمی میپردازنه.

گسست در حیات اجتماعی

سال 131ق ، 6930/دوباره اصفهان آشفته شه.

پیش از ایلغار مغول ،طبقاو و گروه های مختلف

و کشاورزی

اجتم اعی در اصفهان حضور داشتنه که در نوع خود،

اصفهان رونقی ایجاد کرد که تا دوران ابوستیه بهادر

در فضای شهری اصفهان تأثیرگذار بودنه .آلخجنه و

در رونق

آلصاعه دو خانهان مؤثر و تصمیرگیرنهه برای شهر

اصالحاو غازان خان در بخش صنت
ادامه یاف ؛ وای پس از آن  ،از ایم سرع
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بودنه .آل خجنه به امیه غلبه بر رقیب داخلی ،دروازه

اصفهان را که بهشهو آشفته و نامنظر بود ،به عههه

شهر را به روی مغوالن گشودنه؛ اما مغوالن به

گرفتنه (حافظ ابرو.)13 :6305 ،

تساوی ،هر دو طایفه را از صحنه سیاسی و اجتماعی
بیرون کردنه .شهو کشتار مغول از ایم دو خانهان ،تا
آنجا بود که پس از ایلغار مغول ،نامی از آلخجنه

درو گرایی در معماری مناهل
اصفهان «شهری اس

بر هامون نهاده» که دفاع طبیتی

نمانه .از خانهان آلصاعه هر تا سال 139ق، 6933/

بر آن متصور نبود .دیوار اصفهان که در زمان عالءااهواه

سال پس از تصرف اصفهان به

کاکویه ساخته شه ،در برخی از دورهها خساراتی دیه

یتنی حهود شص
دس

مغول ،خبری نیس

(آیتی .)616 :6303 ،هجو

که بهزودی جبران شه .باروی شهر اصفهان در دوران

ویرانگر مغول و کشتار جمتیِ مرد تا حهی بود که

بته از ملکشاه تا یورش مغوالن ،چنهیم مرحله دفاع از

شکر مادران را میدریهنه و فرزنهان ایشان را

مرد اصفهان را بهخوبی انجا داد که آخریم آن حفظ

میکشتنه .تخریب شهر و آتشزدن آن قیامتی در شهر

شهر در برابر مغوالن بود .در هیچیک از حمالتی که در

ایجاد کرده بود که هیچکس آمادگی شنیهن آن را

طول دوران اسالمی تا آمهن مغول انجا شه ،مرد شهر

نهاش  .ایم کشتار نسلکشی وحشتناکی بود که

اصفهان قتلعا نشهنه .ایم مسائل باعث میشه تا مرد

بسیاری از خانوادهها را از میان برد و بسیاری از ایشان
را فراری داد .شایه وضتی

تا آنجا پیش رف

که وقتی

فراریان به شهر بازگشتنه ،هیچگاه اقوا خود را نهیهنه

احساس امنی

کننه و خانههای باز داشته باشنه؛ اما

پس از ایلغار مغوالن ،وضتی

سی سال پس از حمله مغول ،شهر اصفهان انسجا الز

و خانوادههای فراری یکهیگر را نیافتنه .باالخره مسائل

را به دس

ماای و اجتماعی وحشتناکی به دنبال آن روی داد که در

اوج رکود و گسس

تاری

اصفهان اهمی

متفاوو شه .حهاقل تا

نیاورد (تتوی .)1533 :6309 ،ایم به متنی
حیاو شهری اس  .صاحب

فراوانی دارد .کمالااهیم

تاری وصاف از سختگیریهای خواجه بهاءااهیم دفاع

اسماعیل که خود شاهه ماجرای قتلعا مغوالن در

کرده و یادآور شههاس

که وقتی بهاءااهیم مُرد ،بار

اصفهان بود ،شهو فاجته را در ایم رباعی توضیح

دیگر ناامن ی و قتل به اصفهان بازگش

و آشوبی

میدهه (کمال اسماعیل.)311 :6310 ،

درگرف

کههو دیهه کههه تا بر وطههم خود گهریه

کشتهشهگان دوران بهاءااهیم بیشتر بود (آیتی:6303 ،

دى بر سر یک مرده دو صه گریان بود

 .)13گزارشهای تاریخی نشان میدهه که پس از

گههریه

اصفهان ،به جز در

بر
امروز

حههال
یکى

دل
نیس

و

واقتهههه
که

بر

بهه
صه

گریه

که تتهاد کشتههای آن آشوب از تتهاد

حمله ویرانگر مغول وضتی

مقاطتی بسیار کوتاه ،هرگز آرا نشه .هنوز زخر حمله

در فاصله سالهای پس از حمله مغول تا پایان حکوم

مغول برجا بود که تیمور از اصفهان ویرانهای ساخ

ایلخانان ،در اصفهان از خیزشهای مردمی خبری نبود.

در اطراف آن کلهمنار برپا کرد .تکرار حمالو و

قیا میرمیران ،یکی از کالنتران اصفهان ،تنها خیزش

بیدفاعی اصفهان ،به مرور زمان ،مرد را به شیوه دفاع

مردمی بود که شایه هر نتوان نا قیا بر آن گذاش .

غیرعامل در متماری منازل مسکونی سوق داد.

میرمیران با تتهادی از بزرگان چهاردانگه و عمادااهیم

شخصی افراد را تأمیم

انبانی همهس

شهنه و در سال 133ق ، 6333/اداره

درونگرایی که تا حهودی امنی

و

میکرد ،در متماری منازل مسکونی اصفهان تحوای

جایگاه اقتصادی و اجتماعی اصفهان در عصر فرمانروایی مغولها03/

ایجاد کرد که در دورههای بته و تا اواخر قاجار،
بهعنوان متماری بومی اصفهان شناخته میشه.

نارسایی فرهنگی و هوال اخالقی
حمله ویرانگر مغول به اصفهان و غارو و نسلکشی

مسئله بسیار مهر در خانههای سنتی اصفهان،

آنها ،شهر را به گسس

حیاو اجتماعی و تفرقه قومی

درونگرایی در بنا و استفاده از تزییناو اس  .در ایم

دچار کرد .ایم مشکالو عوارض متتهدی در

ااگو ،فضای بیرونی منزل تزییم نمیشه ،هیچ پنجرهای

حوزههای مختلف ،برای اصفهان فراهر کرد .نخستیم

رو به بیرون از منزل نبود و تمامی نور الز از حیاط

ضربه مغول بر پیکره فرهنگ ایران ،کشتار دانشمنهان و

مرکزی گرفته میشه .ورودی غیرمستقیر از طریق

ادیبان و بهدنبال آن ،ویرانی مراکز فرهنگی ماننه

هشتی یا داالن ،برای امنی

بیشتر و محهودکردن دیه

مهرسهها و کتابخانهها بود .مغوالن اهل علر و مترف

مستقیر در نظر گرفته میشه .مرد از بیر شناختهشهن

نبودنه و به ارواح و شیاطیم اعتقاد داشتنه .عاامان و

و غارتی که ممکم بود توسط حکومتیان دوران مغول و

دانشمنهان ،مگر برای ضرورو ،چنهان جایگاهی در

پس از آن یا اقوا بیرونی صورو بگیرد ،بهطور متمول

نزد مغوالن نهاشتنه (جوینی.)609 :6300 ،

میکوشیهنه تا همه نماهای زیبا را در مترض دیه عا

از مهرتریم عوارض حمله مغول در اصفهان ،تأثیراو

نگذارنه؛ زیرا هر از گاهی مأموران ماایاو و داروغگان

فرهنگی حضور ایشان بود .با ورود خشون بار مغوالن

حکومتی به بهانههای مختلف سرمایه آنها را به تاراج

به اصفهان ،ایم شهر به یکباره رونق ادبی و فرهنگی

میبردنه (سلطانزاده.)605 :6319،

خود را از دس

درِ ورودی خانههای مسکونی اصفهان که از چوب
قطور ساخته شهه بود نیز ،تهاعیکننهه وجه امنیتی بود.

داد .اطالعاو موجود درباره خساراو

فرهنگی مغول در اصفهان بسیار کر اس ؛ اما ازآنجاکه
عملیاو مغول در خراسان با تفصیل گزارش شههاس

به

و اصفهان تنها شهر در عراقعجر بود که ماننه شهرهای

برای

خراسان ویران و سوزانهه شه ،میتوان به قرینه تصور

میکرد .در منازل مسکونی سنتی

کرد که مغول در اصفهان کتابخانهها را ویران کرده و

اصفهان« ،پستو» ،برای نگههاری غالو و اواز دیگر در

اهل علر را با بیاحترامی تما کشتهاس  .شایه

گوشههای ناقص ساختمان تتبیه میشه .در منازل،

سرنوش

کمالااهیم اسماعیل ( 011تا 130ق 6619/تا

غیبگاه یا گنجخانه هر برای افزایش ضریب امنی

 ،) 6930شاعر خوشذوق اصفهانی ،تنها نمونه

تتبیه میشه .نگارنهه در مصاحبه میهانی ،گزارشهایی

گزارششهه از دانشمنهان و ادیبان کشتهشهه به دس

ساختار قطور درب ورودی و تزییناو آن که شباه
تزییناو اباس جنگاوران داش  ،از اهمی
صاحب آن حکای

امنی

که نشان میدهه در سالهای قحط و

مغول در ایم شهر اس  .بیگمان ،خانهانهای آلصاعه

یورش ،بهطور متمول غیبگاهها در کانون توجه یاغیان

مبانی مذهبی خود،

تهیه کردهاس

و آلخجنه هر کها برای تقوی

و دزدان برای یافتم غیبگاه در

مهارسی داشتنه و هر مهرسه برای خود ،تأسیساو و

منازل متصرفی ،با سرنیزه و ماننه آن به دیوارها میزدنه

هیچیک از ایم مهارس

و غارتگران بودهاس

تا از طریق صها ،متوجه محل غیبگاه شونه .مرد هر
برای نامشخصبودن غیبگاه ،میکوشیهنه به جای تیغه
نازک ،دیوار غیبگاه را با خش

کامل تیغه کننه تا

صهای بر آن دزدان را از محل آن آگاه نکنه.

موقوفاتی داش  .از سرنوش

پس از یورش مغول ،خبری در دس

نیس  .خسارو

بزرگ دوران مغول در بخش اقتصاد آموزشی ،از
میانرفتم موقوفاتی بوده که منبع درآمه و پشتوانه ماای
نظا آموزشی بود (کسایی.)366 :6311 ،
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ایم وضتی

در کنار ناامن ی شهیه ،سبب شه تا

کردنه .در ایم

 ،) 609 :6300ایم وضع را تقوی

دانشمنهانی که از شمشیر مغول جان ساار بهدربرده

دوران ،در واقع گرایش به تصوف هر آرا بخش بود

بودنه ،به مناطق اممتر کوچ کننه .برخی از شترای

و هر صورو اعتراضی داش

(بیانی.)900 :6301 ،

اصفهان به شیراز گریختنه .نظا اصفهانی که از

ازایم رو ،بازار خانقاه ها و پیران گر شه و فصلی از

شترای اشرافی اصفهان بود و مهح آل خجنه

تاری ایران را به خود اختصاص داد .از جمله پیران

میگف  ،به شیراز رف

(صفا ،6310 ،ج3ب.)300 :6

متروف که در ایم دور ان در ههای

فرهنگی مرد

در دوران بهاءااهیم جوینی رونقی ایجاد شه؛ اما پس

اصفهان مؤثر بودنه ،می توان به پیربکران در قرن

از آن  ،دوباره رکود در بازار ادبی اصفهان حاکر شه؛

هفتر و عموعبهاهلل از عرفای قرن هشتر اشاره کرد.

تاجایی که به اعتبار ایم خاموشی ،چلکوفسکی متتقه
اس

که اصفهان وضتی

مناسبی برای رونق ادبی در

خود نهاشته اس  .او متتقه اس

اصفهانیان بیشتر

اهل عمل و واقعگرا یی هستنه تا تخیل و ازآنجاکه

در دوران صهرااهیم ،فرزنه شی
اصفهان از شی

صفیااهیم  ،مرد

نماینهه و خلیفه خواستنه و شی

صهرااهیم هر اسماعیل را اجازه توبه داد و به
اصفهان فرستاد (مرتضوی.)393 :6315 ،

شتر زاده تخیل اس  ،ربطی و رونقی در اصفهان
نهاشته اس

(چلکوفسکی.)699 :6300 ،

کاها مناهعات مذهبی و انتظا اجتماعی

پس از یورش مغول ،با افول ادبیاو و مهارس،

در کنار پیامههای اقتصادی و اجتماعی بازدارنهه ای

بازار خانقاه ها گر شه و گوشهنشینی که به عبارتی

که هجو و حاکمی

مغول در اصفهان داش  ،بایه

نشان از تسلیر در برابر وضع موجود بود ،اوج گرفته

از یک پیامه تقریباً مثب

و تصوف جای تفلسف را گرف  .ایم نوع نگاه که از

بهون تردیه در اصفهان یاد کرد و آن همانا کاهش

قرن پنجر قمری و با ورود سلجوقیان در ایران

مناز عاو مذهبی و ایجاد وفاق نسبی در حیاو

پاگرفته ،اکنون رونقی بسزا یافته بود .ضرورتی که

اجتماعی بود .در اوضاع رونق و فضای امم و امان،

شافتیان برای مقابله با حریف خردگرای خود در

در وفاق اجتماعی

گروه اسماعیلیان تشخیص داده بودنه ،در نهای
رواج انهیشه عرفانی و تهاف

حاکمی

مهارای اعتقادی مغول می توانس

آن ها در ایران و

به

شهر سهر مؤثری برجای گذارد؛ اما در همیم دوران،

اافالسفه نویسی منتهی

در کاهش

زوال نیز نقش خاصی داش

و می توانس

شهه بود (هوا  .)960 :6310 ،بی گمان ایم وضتی

منازعاو فرقه ای و انسجا نسبی اجتماعی اثرگذار

درون گرایانه و گرایش های عرفانی ،در سطحی نگر

باشه .چنان که آمه ،اخبار فراوانی درباره اختالفاو

شهن مرد و خرافه گرایی و عقل ستیزی ایشان مؤثر

مذهبی در دوران پیش از یورش مغوالن به ایران مو

بود و پویایی و پ ایایی را از جامته گرف  .اما پس از

جود اس  .اسماعیلیانِ خردگرا و متتزای در برابر

حمله مغول ،عرفان و درونگرایی نقش مؤثری در

سنیان از یک سو و حنفیان و شافتیان از گروه اهل

کاهش آال مرد در برابر وضع ایجاد شهه داش .

تسنم از سوی دیگر ،حهود دویس

سال در تاری

دنیاگریز ی عارفان در دل کنهن مرد از دنیایی که

ایران با یکهیگر ج هال داشتنه .شهو ایم درگیری ها،

مغول گرفته و ویران کرده بود ،مؤثر بود .مغوالن که

به ویژه در قرن هفتر ،تا جایی بود که درگیری های

خود به جادو و قضا و قهر اعتقاد داشتنه (جوینی،

درونشهر ی طرفهاران هر گروه ،شهر ها را به ویرانی

جایگاه اقتصادی و اجتماعی اصفهان در عصر فرمانروایی مغولها00/

کشانهه بود .متوایان هر گروه با بسیج طرفهاران

میان جانشینان ملکشاه سلجوقی و درگیری های

خویش ،می کوشیهنه نیروهای طرف مقابل را از میان

مذهبی میان آل صاعه و آل خجنه ای م شهر را از رونق

بردارنه .بیگانه بودن مغوالن و فقهان اشتراکاو

انهاخ  .آوازه رونق اصفهان که پیش از ایم هر شهر

اعتقادی ایشان با ایرانیان ،سبب شه تا تتصبی برای

را عرصه تاخ وتاز جهانگشایان کرده بود ،مغوالن را

مذاهب موجود در ایران نهاشته باشنه .که با حمله

چنان شیفته تصرف و غارو آن کرد که پس از سه

مغوالن ،طبقاو برگزیهه و متوایان مذاهب متالشی

بار یورش ،با بهرهگیر ی از اختالفاو درونی ،باالخره

شهنه و برپاکننهگان نزاعهای مذهبی از میان رفتنه.

توانستنه شهر را تصرف و غارو کننه .اصفهان از

عامالن دعواهای مذهبی از میان رفتنه و مرد فقیر و

جمله شه رهایی بود که تسلیر مغوالن شه؛ اما

و آواره شهنه و انگیزه های مذهبی ایشان

مردمش قتل عا شهنه و شهر ویران شه .حضور

و گرایش به تصوف و استمهاد از پیران

ویرانگر مغوالن در اصفهان و نسلکش ی و ایجاد

برای پذیرش وضع موجود ،امری طبیتی شه .در

گسس

در زنهگی اجتماعی باعث شه تا نیروی کار

فاصله پس از حمله مغول تا روی کارآمهن غازان خان،

تحلیل رود و با ویرانی شبکهها ی آبیاری ،کشاورزی

بهبخ

کاهش یاف

انسجا اجتماعی از نظر مذهبی درخور مالحظه نبود؛
اما به مرور زمان  ،انتظا اجتماعی تقوی
طول حکوم

شه .در

مغوالن ،احترا به ساداو و دراویش

رونق گرف  .هوالکو ضمم فرمان خود ،شیخان و
علویان و قضاو را امان داده بود (جوینی:6300 ،
 .)131ایم طرز نگاه به ساداو از همان آغاز امتیازی
بود برای ایم طبقه تا در امنی

زنهگی کننه .از زمان

غازان خان به ایم سو ،مذهب ت شیع و ساداو علوی
در کانون توجه قرار گرفتنه .غازان خان دستور داد تا
در اصفهان ،برای ساداو دارااسیاده بسازنه و
موقوفاتی هر برای آن مشخص کننه (میرجتفری،
.)653 :6303

اصفهان ن یز خساراو جبران ناپذیری متحمل شه .ایم
عوامل تا آنجا در زوال حیاو اقتصادی نقش داش
که درآمههای ماایاتی دوا

را تا 35درصه کاهش

داد .ازمیان رفتم مهارس دینی و موقوفاو نیز از
جمله خساراو مغول برای اصفهان بود .اابته
فارغ بودن مغوالن از تتصباو مذهبی و بیگانه بودن
ایشان با عقایه مسلمانان باعث شه تا به اختالفاو
مذهبی وارد نشونه؛ بنابرایم در زمان ایلخانان،
اختالفاو مذهبی کاهش یاف  .اقهاماو ایلخانان
مغول ،به ویژه سختگیریها ی بهاءااهیم جوینی و
تنظیماو غازان خان ،باعث شه تا با خروج اصفهان
از رکود ،بخش کوچکی از خساراو جبران شود؛ اما

نتیمه
اقلیر مناسب اصفهان و کشاورزی پررونق آن سبب
شهه اس

رو به افول نهاد و در پی آن ،صنت

و تجارو

تا همواره ،ایم خطه به عنوان مهر تریم

منطقه در قلب فالو مرکزی ایران به حساب آیه.
رونق اصفهان در دوران اسالمی و پایتختی آن در
دوران آل بویه و سلجوقیان ،ایم شهر را به اوج شکوه
رسانیه؛ اما اختالفاو طبقاتی موجود ،درگیری های

خساراو کلی ایلغار مغول در اصفهان جبران نشه و
تا زمان صفویه ،اوضاع اقتصادی و اجتماعی آن
سامانِ الز را پیها نکرد.
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یینوشت
جهول شماره 6رویهادهای مهر اصفهان از قرن ششر قمری تا حمله مغول
سال
130

شرح رویداد
در ایم سال پس از مرگ برکیارق ،محمهبم ملکشاه به سلطن
برسه که پایتخ

نشس  .او توانسته بود با سنجر به توافق

اصفهان باشه و سنجر در مرو به عنوان وایتهه سلجوقیان حکوم

کنه (خوانهمیر،

.)053/9 :6306
055

تصرف شاه دژ به دس

066

مرگ محمهبم ملکشاه و جانشینی محمود سیزدهسااه (راونهی.)951 :6311 ،

063

جنگ میان سنجر و محمود و شکس
سلجوقیان مرو اس

060

محمود و پذیرش وایتههی محمود .از ایم زمان پایتخ

اصلی

و اصفهان شهر دو (راونهی.)950 :6311 ،

حادثه عظیر آتش سوزی در مسجه جامع اصفهان و کا خ محمود .در ایم سال ،محمود به پیشنهاد وزیر
خود تصمیر گرف

090

محمهبم ملکشاه و پایان فتنه اسماعیلیان (راونهی 601 :6311 ،تا .)616

تا ماایاو ها را کر کنه سامان دهه (ابم اثیر.)61/90 :6316 ،

مرگ محمود و آغاز جنگ های جانشینی .از ایم سال اس

که اتابکان رقاب

شاهزاده پرورده خویش داشتنه .پس از ایم ،مستود در همهان به تخ

عظیمی در روی کارآوردن
و رسماً پایتخ

نشس

از

اصفهان به همهان منتقل شه تا شایه خود را به بغهاد نزدیک کننه (راونهی .)991 :6311 ،جنگ میان
فرزنهان محمه که بته از مرگ برادرشان اکنون سودای حکوم

در سر داشتنه ،اصفهان را به میهان

کشمکش تبهیل کرد (ابماثیر.)601/90 :6316 ،
039

حمله ااراشهباهلل برای تصرف اصفهان و قتل وی در ایم شهر (بنهاری.)960 :6301 ،
در ایم سال قحطی و وبای بزرگی اصفهان و اطراف آن را فراگرف  .شهو قحطی تا آنجا بود که
آد خوار ی صورو گرف  .محاصره اصفهان توسط منکوبرس و ازمیان بردن محصوالو کشاورزی به
صورو نارس  ،ایم قحطی را تقوی

019

کرد (کاتب اصفهانی.)359 :9551 ،

تصرف اصفهان توسط اتابک بوزابه و ازدس دادن آن پس از مهو کوتاهی .ایم موضوع درگیری های
مذهبی داخل شهر را تقوی

کرد و مستود سلجوقی آن را فرصتی دانس

که شهر را تخریب و غارو

کنه و کتابخانه خجنهیان را بسوزانه (کاتب اصفهانی.)390 :9551 ،
010

تصرف اصفهان و غارو آن توسط ملکشاه بم محمود (بنهاری . )915 :6301 ،در ایم سال همچنیم قحطی
عظیمی در اصفهان روی داد که خساراو فراوانی وارد کرد (ابماثیر.)603/91 :6316 ،

015

قحطی هواناک در اصفهان روی داد که خساراو مادی و متنو ی فراوانی از خود به جای گذاش

در

نتیجه ایم قحطی ،به قول راونهی « :اشراف اصفهان ذایل شهنه و خانهان های مهر خوار و خاکسار شهنه»
(راونهی.)33 :6311 ،
035
039

پایان کار سلجوقیان و افتادن اصفهان به دس
تصرف اصفه ان به دس

وفاداران سلطان تکش خوارزمشاه (راونهی.)313 :6311 ،

نیروهای وفادار به خلیفه با همراهیها ی صهرااهیم خجنهی (تتوی:6309 ،

 . )3133یورش سلطان تکش خوارزمشاه به اصفهان و پس گرفتم آن از دس

خلیفه و وفاداران به او

جایگاه اقتصادی و اجتماعی اصفهان در عصر فرمانروایی مغولها01/

(کاتب اصفهانی.)606 :9551 ،
031

حمله مجهد تکش به اصفهان و تصرف مجهد آن شهر و سپردن شهر اصفهان به فرزنه خود (جوینی،
.)155 :6300

155تا

جابجاییها ی قهرو در اصفهان و تصرف مکرر آن توسط مملوکان و اتابکان (جوینی150 :6300 ،؛

161

ابماثیر.)35/36 ،6316 ،

161

تصرف اصفهان توسط سلطان محمه خوارزمشاه (ابم اثیر.)35/39 ،6316 ،

196

نخستیم یورش مغوالن به اصفهان و ناتوانی ایشان در شکستم حصار شهر.

196

به قهرو رسیهن جالل ااهیم خوارزمشاه در اصفهان (زیهری نسوی.)00 :6311 ،

190

دومیم یورش مغوالن به اصفهان و ناتوانی ایشان از شکس دادن خوارزمشاه در جنگ سیم (نسوی،
.)619 :6301

133

تصرف اصفهان و غارو و تخریب و آتش زدن آن ت وسط مغوالن (ابم ابی ااحهیه.)313 :9551 ،
جهول شماره 9منازعاو فرقه ای اصفهان پیش از ایلغار مغول
شرح رویداد

سال

ابوبکر آل خجنه ،جه خجنهیان اصفهان.

109

درگذش

131

صهور فتوای قتل و سوزانهن اسماعیلیان اصفهان توسط ابوااقاسر مستودبم محمه خجنهی(ابماثیر،
.)903/93 :6316

131

قتل ابواامظفر خجنهی از بزرگان ایم خانواده به دس

اسماعیلیان در اصفهان (ابماثیر:6316 ،

.)315/93
059

مرگ ابوااتالء صاعه جه آل صاعه اصفهان (ابماثیر 663/91 :6316 ،و .)661
اسماعیلیان به توطئه آل صاعه (ابماثیر.)631/90 :6316 ،

093

قتل عبهاالطیف خجنهی به دس

019

باز کردن دروازه و همراهی با اتابک بوزابه در تصرف اصفهان توسط خجنهیان .شکس خوردن بوزابه
از مستود سلجوقی و تصرف اصفهان توسط مستود .در ایم ماجرا آل صاعه فرصتی به دس
آل خجنه را تحقیر کرده محله دردش

آوردنه و

را غارو و کتابخانه مهر آل خجنه را سوزانهنه (بنهاری

اصفهانی 919 :6301 ،تا .)915
009

مرگ محمهبم عبهاالطیف خجنهی پیشوای شافتیان اصفهان و آغاز درگیری های داخلی در شهر اصفهان
میان آل خجنه و آل صاعه .در ایم فتنه خساراو فراوانی به بار آمه و جمتی

فراوانی از طرفیم کشته

شهنه (ابم اثیر .)93/91 :6316 ،در ایم سال اداره مسجه جامع اصفهان را حاکر سلجوقی از آل خجنه
گرف
000

و به آل صاعه داد .نتیجه مجموعه حوادث ایم سال پیروزی آل صاعه بود (راونهی.)60 :6311 ،

صهرااهیم خجنهی دروازه شهر را به روی سلیمان شاه گشود تا رقیب را از میان بردارد (بناکتی:6310 ،
.)933
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015

آغاز یک دوره جهیه از جنگ های داخلی وحشتناک میان حنفیان صاعهی و شافتیان خجنهی که در
نتیجه آن ،اموال فراوانی از دو طرف نابود شه ،خانه ها و بازارها ویران شه و بسیاری از مرد اصفهان
آواره شهنه (ابماثیر .) 965/91 :6316 ،نتیجه ایم دوره از درگیری ه ا پیروزی پیشوای مقتهر آل خجنه
بود .در همیم دوره اس

که عهد مردان مسلح صهرااهیم خجنهی را یک صههزار نفر نوشته انه

(قزوینی.)301 :6313 ،
005
009

مرگ محمهبم عبهاالطیف خجنهی و درگیری هایی میان طرفهاران (ابم اثیر 63/93 :6316 ،و .)03
آغاز دوره ای نو از درگیری های داخلی که در آن حنفیان شهر به فکر بازگش

اعتبار خود و کاستم از

تا

قهرو رقیب افتادنه .خیزش حنفیان به رهبری قاضی شهر و مقاوم

000

محمودبم عبهاالطیف ،موجی از درگیری های میهانی را ایجاد کرد .خساراو ایم درگیری ها از کشتار و
مجروحی

شافتیان به ریاس

تا آتش سوزی و غارو گری ،چنان چشمگیر بود که ابم اثیر آن را قابل شمارش نمی دانه .سه

سال بته در سال  ، 000نبرد سنگیم دیگری میان حنفیان و شافتیان اصفهان درگرف

که در جریان آن

منزل رکم ااهیم صاعه مستود قاضی اصفهان و بزرگ آل صاعه سوزانهه شهه و خود وی فراری شه.
نتیجه ایم دور از درگیری ها پیروزی آل صاعه بود (ابم اثیر03/93 :6316 ،؛ کمال 616 :6310 ،و .)619
035

تصرف اصفهان به دس

محمودبم عبهاالطیف خجنهی و همکاری او با نیروهای اعزامی از سوی خلیفه

در تصرف اصفهان که درنتیجه آن اصفهان را از خوارزمیان گرفتنه .در ایم مرحله پیروزی با آل خجنه بود
(راونهی.)306 :6311 ،
039

تصرف اصفهان توسط نیروهای اعزامی از سوی خوارزمیان و قتل محمودبم عبهاالطیف خجنهی توسط
سنقر که در ایم مرحله آل صاعه پیروزی به دس

آوردنه .آلخجنه پسازآن نتوانس

اقتهار گذشته را

بازیابی کنه (تتوی.)3130 :6309 ،
155

قتل رکمااهیم ابوااتالء صاعهی رهبر مقتهر آل صاعه و آغاز ریاس

پسرش قاضی رکمااهیم مستود بر

صاعهیان (نسوی316 :6301 ،؛ کمال 969 :6310 ،و .)963
163

آغاز دور جهی از درگیری میان آل خجنه و آل صاعه که به دنبال طرفهاری رکمااهیم صاعه از
غورسانجی روی داد که کشتار زیادی شه و خساراو فراوانی به بار آمه (نسوی.)10 :6301 ،

196

حمای

بیشائبه آلصاعه از جالل ااهیم خوارزمشاه ،پس از بازگش

پول برای تشکیل دوا
193
190

وی از هنه و دادن سپاه و اسلحه و

قوی (نسوی.)690 :6301 ،

مرگ صهرااهیم عمر ،رییس آل خجنه و جانشینی شهابااهیم خجنهی به جای او.
حمای

تما قه رکمااهیم مستود صاعهی از جالل ااهیم خوارزمشاه در جنگ سیم در نزدیکی اصفهان و

برگزاری جشم برای پیروزی او(مستوفی.)133 :6311 ،
پس از
190
133

در ایم دوران از دوستی آلخجنه و آل صاعه روایاتی در دس
دنبال نهاش

اس  .ایم صلح موقتی بود و دوامی به

(کمال 911 :6310 ،تا .)913

مکاتبه شهابااهیم خجنهی با مغوالن و دعوو ایشان به اصفهان .آل خجنه برای غلبه بر رقیب مغوالن
را دعوو کردنه مشروط بر اینکه آل صاعه و محله جوباره را نابود کننه (ابمابیااحهیه.)313 :9551 ،

جایگاه اقتصادی و اجتماعی اصفهان در عصر فرمانروایی مغولها03/

 .6هر اکنون نیز آثار اعیانی بودن و عوامی بودن ایم دو

دو

اشکر

محله ،در آثار باقیمانهه از منازل و تاسیساو شهری

تو

گفتی

به طور کامل مشهود اس .

زباریهن
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کتابنامه
الف .کتاب های فارسی
 .ابمابی ااحهیه ،عزااهیم ابی حامه ،)9551( ،شرح
نهج اابالغه ،تصحیح ااشی

حسیم االعلمی ،ج،1

بیروو :موسسه االعلمی ال مطبوعاو.
 .ابم اثیر ،عزااهیم علی ،) 6316( ،تاری

کامل بزرگ

اسال و ایران ،ترجمه عباس خلیلی و ابوااقاسر
حاا  ،تهران :موسسه مطبوعاتی علمی.
 .ابم بطوطه ،شمس ااهیم عبهاهلل ،) 6311( ،سفرنامه
ابم بطوطه ،ترجمه محمه موحه ،ج ،6تهران :آگاه.
 .ابم خلهون ،عبهاارحمم ،) 6313( ،تاری

ابم خلهون،
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ترجمه عبهاامحمه آیتی1 ،ج ،تهران :فرهنگی.
 .ابم فنهق ،علی بم زیه بیهقی ،) 6316( ،تاری

دنیای کتاب.
بیهق،

 .جوینی ،عالءااهیم عطاملک .)6300( ،جهانگشای
جوینی ،تصحیح محمه قزوینی و سیهشاهرخ

تصحیح احمه بهمنیار ،تهران :کتابفروشی فروغی.
 .اشپوار ،برتواه ،) 6313( ،تاری ایران در قرون نخستیم
اسالمی ،ترجمه جواد فالطوری 9 ،ج ،تهران :علمی و

موسویان ،تهران :دستان.
 .چلکوفسکی ،پیتر ،) 6300( ،ادبیاو ایران پیش از

فرهنگی.
 .اقبال آشتیانی ،عباس ،) 6311( ،تاری

صفویه ،ترجمه محمهتق ی فرامرزی ،مجموعه مقاالو
اصفهان در مطااتاو ایرانی ،به کوشش رناتا هواود،

مغول ،تهران:

ج ،6تهران :فرهنگستان هنر.

امیرکبیر.
وصاف،

 .آیتی ،عبهاامحمه ،) 6303( ،تحریر تاری

 .حافظ ابرو ،عبهاهلل بماطفاهلل ،) 6305( ،زبهةااتواری ،
تصحیح سیهکمال حاج سیهجوادی ،ج ، 6تهران:

تهران :پژوهشگاه علو انسانی و مطااتاو فرهنگی.
 .بالذری ،احمهبم یحیی ،)6311( ،فتوح اابلهان ،ترجمه
محمه توکل ،تهران :نقره.
 .بیانی ،شیریم ، )6301( ،مغوالن و حکوم

وزارو فرهنگ و ارشاد اسالمی.
.

ایلخانی در

ایران ،تهران :سم .

حبیبااسیر1 ،ج ،تهران :خیا .
 .راونهی ،محمهعلی بم سلیمان ، )6311( ،راحةااصهور و

 .بناکتی ،ابوسلیمان داودبمابی اافضل محمه،)6310( ،

آیةااسرور در تاری آل سلجوق ،تصحیح محمه اقبال،

روضهاواو االاباب فی مترفه ااتواری واالنساب (تاری
بناکتی) ،تصحیح جتفر شتار ،تهران :انجمم آثار ملی.
 .بنهاری اصفهانی ،فتح علی ،) 6301( ،تاری

تهران :امیرکبیر.
 .رشیهااهیم فضل اهلل ،) 6315( ،تاری

سلسله

فرهنگ ایران.

اوستیم (اوقاف گیب).
 .هههههههههههههههههه ،)6301( ،جامع ااتواری آل سلجوق،

 .پطروشفسکی ،ایلیا ،) 6313( ،اسال در ایران ،ترجمه
کریر کشاورز ،تهران :پیا .
 .هههههههههههههههههه ،) 6311( ،کشاورزی و مناسباو
ارضی ایران در عهه مغول ،ترجمه کریر کشاورز،
 9ج ،تهران :دانشگاه تهران.
آل سلجوق در آناطوای ،) 6311( ،تصحیح نادره

جالای ،تهران :میراث مکتوب.
 .تتوی ،قاضی احمه و آصف خان قزوینی،)6309( ،
تاری اافی ،تصحیح غالمرضا طباطبایی مجه ،تهران:
علمی و فرهنگی.
 .جوزجانی ،منهاج ااهیم سراج ابوعمر عثمان،)6313( ،
طبقاو ناصری ،تصحیح عبهااحی حبیبی ،تهران:

مبارک غازانی،

تصحیح کارل یان ،هرتفورد (انگلستان) :استفم

سلجوقی ،ترجمه محمهحسیم جلیلی ،تهران :بنیاد

 .تاری

خوانهمیر،

غیاث ااهیم بمهما ااهیم،

(،)6305

تصحیح محمه روشم ،تهران :میراث مکتوب.
.

ههههههههههههههههههه،

(،)6301

جامع ااتواری

بنی اسرائیل ،تصحیح محمه روشم ،تهران :میراث
مکتوب.
 .ههههههههههههههههههه ،) 6310( ،مکاتباو رشیهی،
جمعآور ی موالنامحمه ابرقوهی ،به اهتما محمه
شفیع ،پنجاب :بی نا.
 .رضوی ،سیهابواافضل ،) 6335( ،شهر ،سیاس

و

اقتصاد در عصر ایلخانان ،تهران :امیرکبیر.
 .رفیتی مهرآبادی ،ابوااقاسر ،)6309( ،آثار ملی اصفهان،
تهران :انجمم آثار ملی.
 .زیهری نسوی ،نورااهیم محمه ،) 6311( ،سیره
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جالل ااهیم یا تاری جالای ،ترجمه محمهعلی ناصح،
به کوشش خلیل خطیب رهبر ،تهران :ستهی.

 .ایم ،جورج ،) 6303( ،ایران در اوایل عهه ایلخانان،

 .ستهی ،شی مصلح ااهیم ،) 6310( ،بوستان ،تصحیح و
توضیح غالمحسیم شکوهی ،تهران :خوارزمی.
مراکز مذهبی در ایران ،تهران :آگاه.

 .مجمل ااتواری وااقصص ،)6360( ،تصحیح ملک ااشترا
بهار ،تهران :کالاه خاور.

 .سیفی هروی ،سیف بم محمه ،) 6306( ،پیراسته
تاریخنامه هراو ،تصحیح محمه آصف فکرو،
ته ران :بنیاد موقوفاو دکتر محمود افشار.

 .مرتضوی ،منوچهر ،) 6315( ،مسائل عصر ایلخانان،
تهران :آگاه.
 .مستوفی ،حمهاهلل ،) 6306( ،نزهةااقلوب ،تصحیح

ادبیاو در ایران0 ،ج،

تهران :فردوس.

محمه دبیرس یاقی ،قزویم :حهیث امروز.
 .مقهسی ،محمهبم احمه ،)6316( ،احسم ااتقاسیر فی

 .طبری ،محمهبم جریر ،) 6310( ،تاری

طبری ،ترجمه

ابوااقاسر پاینهه ،ج6و1و ، 0تهران :اساطیر.
 .فیشر ،ویلیا بیم ،) 6301( ،تاری

ایران کمبریج ،ج6

 .قزوینی ،زکریابم محمهبم محمود ،) 6313( ،آثاراابالد و
اخبارااتباد ،ترجمه جهانگیرمیرزا قاجار ،تصحیح
میرهاشر محهث ،تهران :امیرکبیر.

موافان و مترجمان.

 .نسوی ،شهاب ااهیم ،) 6301( ،سیرو جالل ااهیم
منکبرنی ،تصحیح مجتبی مینوی ،تهران :علمی و
فرهنگی.
 .نظا ااملک طوسی ،ابوعلی حسم ،) 6311( ،سیرااملوک،
به اهتما هیوبرو دارک ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر

 .کاتب اصفهانی ،عمادااهیم محمهبم محمهبم حامه،
دواه آل سلجوق ،تحقیق یحیی مراد،

بیروو :دارااتلمیه.

کتاب.
 .وصاف شیرازی ،شهاب ااهیم عبهاهلل بم عزااهیم
فضل اهلل ،) 6300( ،تاری

 .کریستم سم ،آرتور ،) 6311( ،ایران در زمان ساسانیان،
ترجمه رشیه یاسمی ،تهران :امیرکبیر.
خالق اامتانی کمال ااهیم اسماعیل اصفهانی ،به
اهتما حسیم بحرااتلومی ،تهران :دهخها.

وصاف ااحضره ،تصحیح

علیرضا حاجیان نزاد ،ج ، 1تهران :دانشگاه تهران.
 .هوا

 .کمال ااهیم اسماعیل ،ابواافضل ،) 6310( ،دیوان

 .گرانتوسکی و دیگران ،) 6303( ،تاری

مترفةاالقاایر ،ترجمه علینقی منزوی9 ،ج ،تهران:
شرک

سرزمیم ایران ،ترجمه تیمور قادری ،تهران :امیرکبیر.

( ،) 9551تاری

رنسانس ایرانی ،ترجمه سیهابواافضل رضوی ،تهران:
امیرکبیر.

 .سلطان زاده ،حسیم ،) 6319( ،رونه شکلگیری شهر و

 .صفا ،ذبیح اهلل ،) 6310( ،تاری

ایران ،ترجمه یتقوب آژنه ،تهران :نی.

پی ا  ،و آن ک .س .امبتون ،) 6310( ،تاری

اسال پژوهش دانشگاه کمبریج ،ترجمه احمه آرا ،
تهران :امیرکبیر.
 .یتقوبی ،علی بم واضح ،) 6301( ،اابلهان ،ترجمه

ایران از زمان

محمهابراه یر آیتی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

باستان تا امروز ،ترجمه کیخسرو کشاورزی ،تهران:
پویش.

ب .مقاله

 .امبتون ،آن ،) 6311( ،.مااک و زارع در ایران ،ترجمه
منوچهر امیری ،تهران :علمی و فرهنگی.
 .ههههههههههه ،) 6319( ،تهاو و تحول در تاری

 .بویل ،جی .ای« ،)6306( ،تصرف اصفهان به وسیله
مغولها»  ،ترجمه مستود متتمهی ،مجله بررسی های

میانه

تاریخی ،ش ،30ص 610تا .601
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 .رضوی ،سیهابواافضل « ،)6339( ،پوربهای جامی و نقه
نظا

اقتصادی ایلخانان» ،پژوهش های تاریخی،

دانشکهه ادبیاو و علو انسانی دانشگاه اصفهان،
س ،13دورة جهیه ،س ،0ص 16تا .01
 .کجباف ،علیاکبر« ،)6301( ،بررسی کشمکشهای
مذهبی میان خجنهیان و صاعهیان در اصفهان عصر
سلجوقی»  ،فصلنامه علو انسانی دانشگاه اازهرا،
ش ،10ص 690تا .619
 .کسایی ،نوراهلل( ،بهار« ،)6311سرگذش

دانشمنهان و مراکز

دانش در حمله مغول» ،فصلنامهنامه پژوهش فرهنگی،،
ش ،1ص 903تا .399
ج .اینترنت
 .فرهادی ،آناهیتا ،)6333( ،نگاهی به تهاری اصهفهان در سههه
پنجر و ششر هجری قمری ،سای

اینترنتی راسخون.
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