
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 ةــي املجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
  سمايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  كاتبه مقرونا

 لالنتفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.
  املتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم املجلةالكاتب واسم احة بالعنوان و س الصف( سطرا

ورقم العدد وسنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة داخل 
املصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صفحة25املجلة على )

( صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الترجمة
فوق  ( دينار عن كل صفحة زائدة2000بلغ )تتقاض ي هيئة التحرير م ،املشار إليها

 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر العددين املذكورين
ً
، فضال

لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم صول على ورقة القبول؛ والح
 . والطباعة واإلصدار

  
ً
 ويعّرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش، لكل صفحة ترتب الهوامش أرقاما

لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في 
 . موضع الذكر األول 

   عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث ليس مأخوذا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كال

 ن املنشور املشاع على الشبكة الدولية للمعلومات )االنترنت(.م وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى خبيرين يرشحان

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، ويحال ته من سالم
 .القبول أو الرد للفحص األخير وترجيح جهة

 ابها نشرت أو لم تنشرال ترد البحوث إلى أصح . 
 على هد 

ً
 آراء الخبراء في مدة أقصاها ييتعين على الباحث إعادة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته األخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
مسؤولية ما يكون في بحثه  ى الباحثوتقع عل، متقنا

من األخطاء خالف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة أخرى 

والحذر من األغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 
اللغة العربية أو بإحدى اللغات األجنبية، وترجمة ما يلزم من جهة الباحث ب

 الترجمة من ذلك عند الضرورة.
 

 ))هيئة التحرير((  
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 االصالحات االقتصادية يف دولة املغول االيلخانية يف بالد

 ايران والعراق على عهد السلطان حممود غازان

 م(1303 -1294هـ/ 703 -694)

  م.د. مصطفى هاشم عبد العزيز احلنون

7/11/2017 تأريخ القبول: 2/10/2017 تأريخ التقديم:  

 :التمهيد
 أواًل: الموقع الجغرافي لبالد ايران:

متععبالدععيرالن ععونعالدمراععبالهمونأعع الم ععاةالالععوالأعع الس ععواالنتععديرالنت  و عع  الرن ات ععور  ةالتت
تععيل ونكاليد ععونكالملععوالنتل ععروالنتقر معع ةالأقععراليععوعالمرال ععوالملدععوالت مرن ععي النتدو عع الدعع عالمل قعع ال
نتشوقالن ا ىالأ الن  والرمل ق النتدسوالن د ضالنتمتر  ةالأقرالظ  ال وقالنتتهعوواالنتوي  ع  ال

ال.(1)عدوالديرالن ونعالميو النت ل عد عالنتشوقالرنتموبالتموال
اموالععالمراعبالدعيرالن عونعالنتهمونأع الأقعرالويعوالتلعوال عوار النتسمعر ةالنعالدعيرالن عونعالتقعبال
ضععمعالنا ععع االنون عععوعالس عععاالاععوربال))نون عععوعالنودلععع النودعععوهةالأععوتودبالن ررالن عععونعالشععع والر ععع ال

ال.(2)ل  ودروالرا  توعالرنت د وعالم وناالردر لدحالردووغ سالر رسالرن م وال ودونع((
والعععععالنتسعععرررالنتهمونأ ععع التعععديرالن عععونعةالأ سعععرالن عععونعالمععععالنتشعععمورال عععسون النت ععع عالنمععع

رنتدععوم والردسععوالاععنر عالمعععاللوس عع الن عع والنتر عع ىةالرمعععالنتمععوبالنتلععونقالرا ععاالمعععالنوود هععوعةال

                                                 

 لموصل ا/ جامعة آلداباكلية  /قسم التاريخ. 
ةال2رتدوةالررلوتربالن ونعالموض  والرسوضو وةالتوهمع العدعرالنتمعللاالمسمعرالس عل  عةالرنوالنتيتعوبالنتم عو ةال (ال1)

ال.10(بالص1985ال)نتقو واة
ا(بالملهاالنتد عرنعةالرنوال عوروةال)د عور ةال1228 ع/ال626نتسمر ةالش وبالنتر عالندعالعدرالنهللال وار ال) ال(ال2)

ال.351ةالص2ر. (ةالمج
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رمعععععالنتهلععععربالنتن عععع جالنتلودعععع الردسععععوالعمععععوعالردلععععضالمعععععالنتمسعععع  النت لععععر الرشععععواوكالهدععععورال
ال.(1) لرريشالرنت لر

أقععرالويععوالنتمنونععرعالنعالدععيرالن ععونعالاععرالنشععتق المعععالي معع النمععوالععععالت ععم  الدععيرالن ععونعال
ن عونع(الراعرالرور ال عو الال-آو وةالرمل والننو النتي م النتهل   الرنتهمونأ  ال  ونعالنتسر لع ةال)او عو

نتي م الأ ال)ن أ تو(النرال)ن د توق(النتت التلل الديرالنألو  عةالرتوتكاليوعال قعورالت دقع النتم عركال
عةالر دععععررالنعال ععععونالنتم عععع  حالاععععرالظ ععععوالنتل ععععوالن  ععععونل  عال)آو ععععوالم ععععو(الن السععععوم الن و عععع 

ال.(2)نتفوو  الن نم ل الس االهو الويو والأ النتتونت رالرنت  رن النتر ل  الأ الن أ تو
 ثانيًا: السيرة الذاتية لمحمود غازان:

 اسمه ووالدته ونشأته وواليته: -1
 عرالغعوننعالنعوعالدعععالاوغعرعالنعوعالدععالآدواونععوالدععال ر يعرالدععالترتععر النعوعالدععالهلي ععنال

ا(ةالردوتوغاالمععال1271 ع/ال671 رال ودبالن   نول  عالمعالسيواالن ونعةالرترالأ العواال)نوعةالرال
نلهالن دعالنترس رال وغرعالنوعةالأوعالهر الآدواوالنوعالوغبالأ النعال ينوالنت فعرالنت عم والعلعر ال

رعلععرموالد ععخالنتنوم عع المعععالعمععو ةالنو عع هالال(3)ت تععرتىال ععرالتود تععهالدلف ععهةالأرنأععقالرنتععر الع ععىالوتععك
                                                 

؛ال358(ةالص1928ا(بال رواالن وضةالم دل الندو عرةال)ت عرعةال977 ع/ال367ندعالسرارةالندرالنتقو اال) ال(ال1)
نس ععععالنتتقو ععع االأععع الملوأععع الن اعععوت اةالم دلععع الالا(ب985 عععع/375نتمقر ععع ةالشعععمسالنتعععر عالندععع العدعععرالنهللال) ال

؛الت تولجةالي بالد رنعالنتنيأ النتشوا  ةالتوهم بالدشع والأون ع سالريعروي سال260(ةالص1906ندو رةال)ت رعةال
ال.423عرنرةالم درعو النتمهمبالنتل م النتلونا ةال)ر.اةالر. (ةالص

 فال ععل ةالر عع العدععوواالععععالنألأ ععتوبالر عع النتيتععوبالنتمقععرسالت ر ولعع النتنورنشععت  ةالر تهععورنالعمو ععوالليلعع الن(ال2)
مر عععرع الت سضعععوواالرنتلقوأععع الرن نعععيقالرن للوردرتره عععوالت شعععلربالن و ععع .الشعععد بةاللعععو فالمسمعععربالنتملتقعععرن ال

-71(ةالص2014نتر ل  الرنلو عوالأع النتمهتمعبالأع الدعيرالن عونعالادعرالن  عياةالرنوالنتيتعبالنتل م ع ةال)د عور ةال
ال.72

ا(بالهععومبالنتتعرنو )ةال)تعوو )الغعوننعالنعوع(ةالتوهمعع بال1318 عع/ال718نت معونل ةالوشع رالنتعر عالأضعرالنهللال) ال(ال3)
؛النادععوربالعدععوسبالتععوو )ال78(ةالص2000ةال)م ععوةال1أععننرالعدععرالنتمل عع النت عع ورةالنتععرنوالنتلقوأ عع الت لشععوةال 

ن عونعالدلعرالن  عياةاللق عهالععععالنتفوو ع  بالمسمعرالععي النتعر عالمل ععروةالرنوالنتلقوأع الت لشعوالرنتترن عبةال)نتقععو واةال
عدعرالنتمل ع بالنتشعوقالن  عيم الأع الع عرالن   نعول  عةالملشعرون المويعنال؛النت ع ورةالأعننرال459(ةالص1989

ال.247(ةصال1985نترلويقالرنترون و الن ل ول  ةال)ا وةال
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ت ل معععهالر لقفعععهالأععع الع عععراالنتممعععررالرآرند عععاةالال(1)ع معععو النتن عععوي  عالرنتعععر الآدوأونعععوعالنتعععىالنسعععر
رنيرالنمسال لرن الاتعاالدت عكالنتملعووفةالرأع ال ععالنتلوملع اليعوعالهعر الآدوأونعوعال  عسدهالأع ال

ال.(2)هم بالوسي النت  رةالأدراال تروبالع ىالنتفور   الرنتومو  
عالنعوعةالرعلرموالد خالغوننعالنتلوشواالمعالعمعو ةالتعرأ الهعر الآدوأونعوعالأينعو الرنتعر النوغعرال

نتععو الننععوال لععرالغععوننعالنعععرنرنكاله ععرنكالت م معع النتن  ععواالنتتعع اليععوعالع  ععهالنعال ضعع  بالد ععوالأعع ال
نتعو اليعوعال لعرالمععالن عاالنتلمعروالال(3)م تقدرالس وتهةالأل دهالرنت عوكالمععالاد عهالع عىالنا ع االنون عوع

أ الررت النتممررالأ الديرالن ونعةالأظ و المقروتعهالأع النرنواال عو النتملعو قةالرننعوالغعوننعال دعورال
 النسيعععواالشعععنرعالنتهععع شالرن رنواةالراعععرالراعععبالننت عععووالنوغعععرعالنعععوعالع عععىالن م ععععوالنته عععررالأععع

ت  ععسبالندلععهالغععوننعالنتععىالنون ععوعالأ يععرعالم ععوعرنكالتععهالرلويدععوكالعلععهالأعع السيععاال ععو الال(4)لععرورن
ال.(5)نتمل ق 

                                                 

نتن وي  عبالنتن يال االهموعو ال الس والت والمعالنتدررال ل شرعالأع النت عسون الر لدعررعالنت عرن الر لعوم اال(ال1)
ني عععرالتسمعععوكال ال فواعععرعالدععع عالنت عععو والرغ عععوالر عععاالنونالال–نت سعععاالنتلععع  ةالر ال عععيي رعالنتندعععنالر ال لوأعععرعالنتنمعععو

ةال عومشال24(ةالص1978ةال)دمعرنرةال1نت و و.النتلدررةاللوأبالترأ قبالنتررت النتنرنونم  ةالم دل النتهومل ةال 
(.ةالراععرالويععو االنتق قشععلر الأقععوربال)) ععاالهععلسالمعععالنتتععوكالدير ععاالمتونمعع التععديرالنت عع ع((.الرويععوال27واععاال)

تن والرنعالمل والنتىالهوتقالدوتقالنودل عال رموالنعالمر ل الهوتقالدوتقالن ضوكالنعالمر ل ال)ام ره (الدول والمعالديرالن
ا(بال1418 ععع/821 عع الاوعععراال ععو النتمم يعع المعععالدععيرالنتن ععو.النتق قشععلر ةالندععرالنتلدععوسالنسمععرالدعععالع عع ال) ال

ال.487-483ةالصال4(ةالج1914 دحالن عشىالأ ال لوع الن لشوةالنتم دل الن م و  ةال)نتقو واةال
ال.247نت  وربالنتموهبالنت ودقةالص(ال2)
نا عع االنون ععوعبالر عع الدععيرالرن ععل ةالنررالسععررر والممععوال  عع النتلععونقةالا ععدت والهععر عالرد  ععقةالرننععوالسععررر وال(ال3)

ممععو   النت لععرالر نوو ععتوعالرغنلعع الر ه ععتوعالريومععوعالرتعع سالوتععكالمل ععوالنلمععوال ععرالن ععونفالسععررر و.ال ععوار ال
ال.350ةالص2نتسمر بالنتم روالنت ودقةالمج

يعرالمععالناعوت االنون عوعالر دس عتوعالرنتلعونقالرنوود هعوعالمععاللرورنبالر عرالندععالنوغعرعالآاعوالنتعو اليعوعال سيعاال(ال4)
عومعوةالريععوعالمععالندععونالسيععواالال39ادعرالنتممععررالنتعو عال سيمععرعالأع الملمرت ععو.الراعرالظععرال سيعاال ععو النتعديرالمععراال

نتممررالرنيلو االلشو وكالأ الن يحالسورالنتوعو والن  ونل  عالرنتتنف فالعل اةالرعلرموالاواال ر يرالدسم تهالع عىال
ا(ةالنمعوال1277 عع/676ا(النلضاالنوغرعالنت هةالرعوشالنتعىالنعالنرويعهالنتمعر الععواال)1253 ع/651ن ونعالعواال)

ن دعاللرورنالأقرالنعتلقالن  ياالر ووالمليكالنع ىالت م  االنتو ال همبالد عالنتشعهوع الرلدعرالنتن عق.النت ع وربال
ال(.1ةال ومشالوااال)248نتموهبالنت ودقةالصال

ال.461-460نادوربالنتموهبالنت ودقبالص(ال5)
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وغاالتلوضالنا  االنون وعالنتىالنتقيارالرن ض وندو الأ النراو اليل عواةالن النعالغعوننعال
أععع النتم عععرنعالر تن عععىالنتلقدعععو الر لدععع النلعععهالناعععر المععععاليعععوعال دعععونالشعععهوع الأويقععع الر  عععمرال

ن سرناةالر تضحال ونالعلرموالنوجاللرورنالع ىال وعتهةالنوالاورمهالمقورم العل فع الع عىالنتعوغاال
معععال ععموال ععلهالنتععىالنعالنهدععو الأعع النتل و عع الع ععىالنتنضععرهالرنتععرنررالأعع ال وعتععهالملتععوونكالعمععوال

ال.(1)ألر
اليولععععععهالغععععععوننعالرملععععععوالوتععععععكالنتراعععععع الظععععععراللععععععرورنالمن  ععععععوكالتمععععععوننعةالرلظععععععونالتل ععععععرالم

الر عععمرالملنتتعععهةالن عععتموال عععننررالسيعععاالنون عععوعالأععع الع عععرالن   نعععول  عةالنت عععو عالن فعععرنالاوغعععرعال
الريععععععوتكال(2)نععععععوعالأعععععع التععععععرت العععععععوشالدععععععيرالن ععععععونعالرلللعععععع الد ععععععااليععععععرالمعععععععالي نععععععوترالنععععععوع

رأ الع رال ونالن ن عواليعوعالغعوننعال شعلوالدولعهالاسعقالدوتم عكةالريعوعاليل عورعالمععالال(3)دو ررنوع
ىالنتتمععورالع ععىالدو ععررالنععوعةالردوتفلععرالتميعععالغععوننعالدوتتلععورعالنتممععررال ن ررلععهالر شععهلرل االع عع

ن معوالنتعو النر النتعىالال(4)مبالن م واللرورنالمععالن  قعوهالدو   نعوعالدو عررالعلعرالنمعون النتممعررال
م وعهالمموالم رالنت و قالنمواالغعوننعالمععالن  عت ي الع عىالععوشالنتممعررالردوتفلعرالتعاالتعهالمعوال

الا(.1294ه/ال694نونرالروتكالأ العواال)
ال

                                                 

ال.249نت ودقةالصالنت  وربالنتموهبال(ال1)
ي نوترالنوعبالي نوترالنوعالر رالننرالنوغعرعالنعوعالرععاالغعوننعالتعرتىالنت ع   الدعرالرأعواالنن عهالاوغعرعةالريعوعال(ال2)

ا(.الندعرالنتفعرن ةالعمععورال1291 عع/690آلعونكالسويمعوكالع عىالدعيرالنتععوراالراوود هعوعالرنلتنعبالنولعوالت ممعررالعععواال)
تدشعوةالنتم دلع النتس ع ل  النتم عو  ةالا(بالنتمنت والأ النندووالن1331 ع/732نتر عالن موع رالدعالمسمرال) 

ال.454؛النادوربالنتموهبالنت ودقةالص32-31ةالص4ةال)ر.اةر. (ةالج1 
دو ررنوعبال رالندعال وغو الدعال ر يرالترتر الدعالهلي نالنوعةالتعرتىالسيعاالنتممعررالأع الدعيرالن عونعالدلعرالنعالال(3)

لعدي الرنتنعرنت عالريعوعالاضىالن مون الع ىالي نوترالرارالن وهاليدووالن مون النتىالن لضمواالنت عهةاليمعوالا عر النت
ا(.الندعرالنتفععرن بالنتم عروالنت ععودقةال1294 عع/694ه ر عهالع عىالنتلععوشالأع الشع والهمععور الن رتعىالمععالعععواال)

؛النتقعنننةالمسمعرال عوتحالرنرربالنتس عواالنت  و ع  الأع النتلعونقالأع الع عرالنت ع  واالنتممرت ع ةالم دلع ال32ةالص4ج
ال.137ةال136(ةالص1971نتقضو ةال)نتلهفةال

تتوي دعع النتر ل عع الرنت  و عع  ةالتوهمعع بال عع فالع عع ةالنتمويععنالن يععور م التيدسععواةالد ععول ةالشعع و عبالنتممععررالن(ال4)
ال.309ةال308(ةالص2013)د ور ةال
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 ازان لالسالم:اعتناق غ -2
ال19ه/ال694نعتلعععععقالغعععععوننعالن  عععععياالأععععع النت عععععراالنتوندعععععبالمععععععالشععععع والشعععععلدوعالععععععواال)

ا(الريوعالدتيل والاتوديهالراويراله شهاللرورنةالريوعال ونالنتقويرالارالرعرالغعوننعالنتعو ال1295 رل ر
يعوعالنم ععونكالع ععىالنا عع االنون ععوعالدم عوعرتهالضععرالدو ععررالنععوعالرنتععو اليعوعالاععرالاتععرالي نععوترالنععوعال

 ععىالنتلععوشةالريولعع ال ععو النتم ععوعرااللظ ععوالرعععرالمعععالغععوننعالدوعتلواععهالعععاالغععوننعالرن ععترتىالع
ن  ياةالرارالنع عالغوننعالتسرتهالنتىالن  ياالع ىال رالنتش )ال روالنتعر عالندعون  االدععالنتشع )ال

رت ععمىالدو ععاالمسمععررةالررنهالأعع ال ععو النتملو ععد النتيل ععوالمعععالال(1) ععلرالنتععر عالسمر ععهالنتهععر ل 
نتععو بالرنتفضعع الرنت نتععنالع ععىالنتلععوسةالرأشععوالالنتل و ععوالرن مععرنرالع ععىالنتمشععو )الرنتل مععو الرللععو

ال.(2)ن  ياالدوتممررةاليموالناتر الدهالملظاالنمونيهالرضدو هالرهلر 
يععوعالنعتلععوقالغععوننعالتي ععياالضععورو وكةالروتععكال  ععتقونوالنتسيععاالنتممععرت الر عع المسعع  ال
ن يم ةاليموالاراالتعهالنتمنعوجالن ملعرالمععالنتمعينقالنتعو الشعلوالنتهم عبالدلقعرالر يتعهالع عىالنلعوال

ال.(3)ت  و   الرن ات ور  النت  ي النتت اليول التموالد والنتديرنتت رون الن
ا(اليولعع العييععاالن ل  ععووالاععرالن ععدس ال1294 ععع/694رعلععرموالنعت ععىالنتلععوشال ععل ال)

رنضععس الأعع اله ععاالنتررتعع النتممرت عع الأعع اليوأعع النتلععرنس ةالنضععفالنتععىالوتععكالنتتشععوواالأعع الدل ععع ال
ال.(4)نته شالنتممرت الدفلرالتلررالمونينالنتقر الرنتقونو

نتمل  عععقال لعععرالنعتلعععوقالغعععوننعالرن فويعععهالتي عععياالرت ق عععباللف عععهالد قعععبالتعععونالرمععععال عععونال
 عع  وعالدععر المعععالن  نععوعالرنتنععوو االنتععر عالن  ععيم الر لععوكالو ععم والت ععديرالةاللق عع التسععررال ومعع ال
أعع التععوو )النتممععررالعومعع الرن   نععول عالأعع الدععيرالن ععونعالنو عع ةالنواليولعع الأوتسعع الع ععوالهر ععرال

                                                 

ا(الريععوعالهم ععرالنتشععيراله ععرالنتقععون االر لععوكالراععرونكةال1246 ععع/644نتشعع )ال ععروالنتععر عالنتهععر ل بالرتععرالعععواال)(ال1)
ال.250ت ودقةالص تمتبالدملنت ال وم  الردوستوناالدوتخالأ الررت الغوننعالنوعبالنت  وربالنتموهبالن

ةال187عدععرالنتس عع اةالوهععبالمسمععربالنلتشععووالن  ععياالدعع عالنتممععررةالرنوالنتل ضعع النتلود عع ةال)ر.اةالر. (ةالص(ال2)
ال.188

(ةال2007ةال)د ععععور ةال1 قععععرشةالمسمععععرال عععع  ربالتععععوو )النتممععععررالنتلظععععواالرن   نععععول  عةالرنوالنتلفععععويسةال (ال3)
ال.266ص

النتموهباللف هةالرنت فس .ال(4)



                                                  م(1303 -1294هـ/ 703 -694) االصالحات االقتصادية يف دولة املغول االيلخانية يف بالد ايران والعراق على عهد السلطان حممود غازان 

 م.د. مصطفى هاشم عبد العزيز احلنون                                                                                                                            

 304 

واةالمعععالتم  ععوالت ععلظاالن ات ععور  النتتعع ال نت ععفالععععال ععودقهالدمم ععنن الأعع اليوأعع المظععو والنتس عع
ال.(1)يول ال ويراةالأوللي  النلوو الع ىالرننرالديرالن ونعالرنووهه

الالمبحث االول                              
 اصالحات السلطان محمود غازان االقتصادية 

يععوعالت نونععع الل عع باليد ععوالمعععالعلو عع النت عع  وعالمسمععررالغععوننعةالأللععرموالتععرتىالعععوشال
رالن ونعالرنتلونقةالرهعرالنعالسعورالنتفيسع عالاعرالر عرالنتعىالنا عىالروهعو النتفقعوالنتممررالأ الدي

رنتلععرنةالروتععكالد ععدبالنعالنسععتيرالنتممععررالت ععو النتععديرالرسععورد االنتمتتوت عع الأ  ععوةالأضععيكالععععال
مظععوتاالعمععوت االرهععرو اةاليععرال ععو الن مععروالنر النتععىالنععونبالنتقععو النتنونع عع ةالر هععواال ععيول وال

عاالنتي ورةالأيوعالع ىالمسمررالغوننعالنتنعووالنهعون ن المموالنر النتىالدروالن ونض النتنونع  الرال
 ععو ل اليععوعالمعععالشععيل والنعالتل ععرالنتس ععواالنتععىالن ونضعع النتنونع عع النتم هععرواالرعععرراالنتفيسعع عال

رمعالنهرالوتكالاواالنت   وعالمسمررالغوننعالدوتنووالعراالاونون اليوعالمععالشعيل والنععوراالال(2)نت  و
النتس واالنتنونع  النتىالرضل والنت د ل الأ النتدير.

سيععواالن   نععول  عالادععرالمسمععررالغععوننعالاععرالسععورترنالنعععوراالنتفيسعع عالنتفععوو عالمعععالالريععوع
اععون االدشععتىالنتر ععويرالتيععل االتععاال ف سععرنالأعع الوتععكةالس ععااليععوعالدلععضالنتفيسعع عال قععرمرعالت هلععرال
وشور الي ال ال هدور االع ىالنتلرراالنتىالاون االمواالننو ةالروغااليرالنتت   ي النتتع الاعرم ال

س ررالتاال يعالدوتقروالنتيوأ النتو ال   دعهالنتهلعرةالرمععاللعاالت فيس عالأ الوتكالنترا ةالأوعالنتم
أقععرالوا المسمععررالغععوننعالنعال ق ععبالنتهلععرالدلععضالن ونضعع النتنونع عع الت م ععو م الأعع الن ععيحال
سععورالنتنونععع المعععاللوس عع ةالرعععراالنت هععر النتععىالنتنننلعع الت س ععررالع ععىالنست وهععوت االمعععاللوس عع ال

ال.(3)ننو 

                                                 

ال.267نتموهباللف هةالصال(1)
شععتروبالنتتععوو )الن ات ععور الرن هتمععوع الت شععوقالن ر عع الأعع النتل ععروالنتر عع ىةالتوهمعع بالعدععرالنت ععور الآ(ال2)

ال.317؛النت  وربالنتموهبالنت ودقةالص337(ةالص1985عد  ةالرنوالات د ةال)رمشقةال
س ق ععوةالنمععرالمسمععربالمعععالتععوو )النتممععررالن نمععو الن ات ععور  الأعع الع ععوالنتررتعع الن   نول  عع ةالتقععر ابالنسمععرال(ال3)

ال.54(ةالص2016ةال)م وةال1ر ةالع عالنترون و الرنتدسراالن ل ول  الرن هتموع  ةال منتووالنتلدو
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هالنتهلععععرةالدععععرال ععععدقهالرتععععاال يعععععالنت عععع  وعالمسمععععررالغععععوننعالنررالمعععععالأيععععوالأعععع النا ععععو
ن   نولععو النت ععت النت ععودقرعةالتيععل االيععولرنال قت ععورعالع ععىالنا ععوهاليدععووالنتهلععرالأقعع الررعالنعال
 س ععرالنتهلععرالع ععىالشعع  المعععال ععو الن ا وع ععو ةالنمععوالمسمععررالغععوننعالأقععرالن ععروالمو ععرموكال

.الرمعالهولبالننوالنموالنت ع  وعالمسمعررالغعوننعالنتفيسع عال(1) قض الدوا وهاليرالنأونرالنته ش
ويل االأعع الاععون االنرالأعع المععننوع اةالرعععراالن لتقععورالنتععىالنونضعع الننععو ةاليمععوالاتععناالن وتدععو الديمعع

ن ععسوبالن وضالدلععراالادععررالمعععال فععوالنتعع  االرنعورتععهالنتععىالن وضالنتتعع اليععوعال ععنوهالد ععوالمعععال
رنعاليععععوعالمسمععععررالغععععوننعالاععععرالملععععبالنتفيسعععع عالمعععععالممععععورواالاععععون االرنمععععو االدو وتدععععو الال(2)ادععععر

وع و المعالنعال لتقررنالنعال ن  النتفيس عالاعرالدو وضةالأ النترا اللف هالسووالن سوبالن ا 
 ععوورنالعد ععرنكالت ععاةالأ ععاالنسععونوالدمرهععبالنتشععو ل الن  ععيم  ةالرن ععدحالر ي ععاالتععيوضالنتتعع ال
 نوعرل ععوالرت ميععوعالنتععو ال ععه  الن ععمون االأعع الأ وو ععهالرتععاال لععرال ععونالنتععر  الموتد ععوكالدشععنصال

ال.(3)ن ا وع 
عالمسمععررالغععوننعالترن ععبالرمعععالنهععرالن ععوراالم ععوس الن ونضعع النتمنورععع ةالاععووالنت عع  و

ن ونض النتدروالع عىالنتفيسع عالردشعور ال عن  ةالرمععالنهعرالتسق عقال عونالن معوةالنمعوالمسمعررال
غععوننعالدم ععحالهم ععبالن ونضعع النتمععونرالن ت ععيس والأعع الدععيرالن ععونعةاللععاالنمععوالدععوعالتق ععاالليلعع ال

ال.(4)نا وااليرالس بال و ق النت ق الدو ضوأ النتىالمر الهرراالن وضالرورنيت و
 ونض النتمونرالن ت عيس وةال عرالمعوال لتمعرالأع النونعتعهالع عىالم عو الأوتق االن ررالمعالن

ن م ععووةالأ ععونالنتلععرهالمعععالن ونضعع العلععرموال شععوهالنتفيسععرعالأعع النعموو ععوةال ال ل ععرعالر ععرنعال
ممعوالال(5)نتمورالش يوكالا الأ النت ل الن رتىالمععالنونعت عوةالنمعوالأع النت عل النتلول ع الأ عرألرعالرنلقع ع

                                                 

ال.54س ق وبالنتموهبالنت ودقةالص(ال1)
دقرشةالنسمرالعدرالنتلن نبالنتمهتمعبالنتممعرت الأع الع عوالن   نعول عالأع الضعر النتم عوروالنتفوو ع  ةالو عوت ال(ال2)

ال.122(ةالص2004ريترون ال)غ والملشروا(ةالي   الن رنبةالهومل الع عالشمسةال)نتقو واةال
ال.55س ق وبالنتموهبالنت ودقةالص(ال3)
ال.183.؛النتقنننةالنتموهبالنت ودقةالص394نت مونل بالنتم روالنت ودقةالص(ال4)
نترنلقبالتفظ النعهم  الملود الدمللىالسد ةالر رالمعالن رننعالرمععالنتلقعرال لعوررال عرسالنتعرو االريعوعالملورأعوكال(ال5)

ا(بالت عوعالنتلعوبةالتسق عقبال1311 عع/711علرالن رالمي الادرالن  يا.الندعالملظعروةالهمعورالنتعر عالمسمعرال) 
ال.308ةالص5عدرالنهللالنتلي   ةالرنوالت وعالنتلوبةال)د ور ةالر. (ةالمج
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نتلوتلععع ال عععرألرعالنودلععع الررنلعععقالرل عععفةالرمععععالال عععرالمقعععووالهعععنن التلعععد االر عععل  اةالرأععع النت عععل 
سقرقالر رنعالنتمعورالأع اليعرالر  ع ةالرمعوال ن عرالعععالوتعكالأ عرالسعقالت فعيحةالريعوتكالمعوالأ عهالمععال

ال.(1)ودحال يرعالم يوكالته
نمعععوالنتق عععاالنتلعععول المععععالن ونضععع النتمعععونرالنعموو عععوةالأ ععع الن ونضععع النتتععع التستعععوجالنتعععىال

وال يعععرعالا ععع يكةالر عععونالنتلعععرهالمععععالن عععيحالال عععووالنتعععو اللو  عععكالعععععالي فععع الن عععتنونجالنتمعععو المل ععع
ن ونضععع الشعععو الأ  عععوالع عععىالنتفيسعععرعالنعال  ععع مرنالتعععر رنعالنتمعععورالنودلععع الررنلعععقالمععععالنتو عععراال

ال.(2)نتمقووا
نموالنتق االنتلوتاال  الت كالن ونض النتت ال يرعالأ  والمعالنت لبالهعرنكالنععوراالنعموو عوال

كالنتلعرهالنعال  عررالرنس ون والرع ىال ونالن  وسالأوعالنتفيحالنتو ال و رالنعال   حالاوضوكالمعالوتع
ل فوكالمعالسقرقالر رنعالنتمورةالر يرعالتهالنتل فالنتدعوا التقعر ونكالته عرر ةالراعرالنشعتو المسمعررال

.الرن ضوكالاووالمسمررالغوننعالنعاليعرالأعيحال(3)غوننعالنعالتنر الس  النتو راال و الدو االنتنونج
 قععراالدو ععيحالت ععكالن ونضعع ةالت ععدحالم يععوكالتععهةاليمععوال سععقالتععهالنعال رول ععوال ر ر الدلععرالرأوتععهةال

ال.(4)يوتكالنع ىالتهالنتسقالأ الد ل والتشنصالننو
رامععوالمسمععررالغععوننعالدععوعالت ععهرالهم ععبالن ونضعع النتدععرنوالأعع اليععرالر  عع الأعع ال ععهي ال
نو  ةالع ىالنعالتراقال و النت هي اليرالعوم عةالروتكالمعالنهرالنتتييرالمعالنل والاعرالعمعو ال

نضع النرالن ت  س الدوتيومرةالنرالنعالدلضعوكالمل عوالاعرالدقعىالررعالتلم عوةالرتملعبالنتتيععبالدو وال
ال.(5)معالادرالسيواالنتر  و 

                                                 

ال.317.؛النت  وربالنتموهبالنت ودقةالص394نت مونل بالنتم روالنت ودقةالص(ال1)
ال.395نتم رواللف هةالصال(2)
مععوالنععوجالشعع يوكالرنسععرنكةالنتنعونجبالنن لعع التفععوضالع ععىالن وضةالرنتنععونجالن عاالتيععون الرنتم عع الدقععروةالرأعع النت مع ال(ال3)

 نوههالنتقراالأ النت ل المعالموت االدقروالمل راالرن ضوال  الن تعوراالنتتع التننعوالمععالنمعرنرالنتلعوس.الندعرال ر عفةال
ال.38 ع(ةالص1352ةال)نتقو واةال2 ع(بالنتنونجةالنتم دل النت  ف  ةال 798 ع/182 لقربالدعالندون  اال) 

ال.395نت مونل بالنتم روالنت ودقةالص(ال4)
ال.397نتم رواللف هةالصال(5)
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رن ععروالنت عع  وعالمسمععررالغععوننعالمهمرععع المعععالنتقععونون النتتعع ال ععو م الأعع النتل ععرضال
درناععبالنتفيسعع عالرنتتنف ععفالمعععالملولععوت اةالرمل ععوالدععوعال يععرعالت مععننوهالس عع الأ مععوال لتهععهالمعععال
مس ررةالنواليوعال نوهالنوضوكالتودل الت سوياالنرالنتعرنت ةالريعوعال عرفالمسمعررالغعوننعالمععالوتعكال

ةالرنشعووالنت معونل الأع ال(1)رالنتفيحالع ىالأو ع النيدعوالتشعون التعرنناالنتنونعع الرنتلمعووا رالس رال
 ونالنت ررالاوييكبال))ت د  التوغد النتلوسةالرتي ال يرعالت سوياالمرنورالنضوأ  الاوولعوالنعال  ع االتعهال
نتمننوهالل االنرالودبالنتمس ررالريرالموال ن رالععالوتكةال  دحالم يعوكالتعهةالراعرالرأل عاالنتسعوصال

ررالع عىالي عبالرأ عوالنتعىالدعورالنتيل عوالمععالنتهعرالرن هت عورالأع الدعوبالرنت مبالمعالنهعرالنتس ع
ال.(2)نتتلم  والرنتتش  ر((

يععرال ععو الن هععون ن النتتعع النتنععو والمسمععررالغععوننعاليععوعالت ععوالن لععوالنترنضععحالأعع الن ععوراال
م عوس الن ونضعع النتمنورععع ةالدو ضععوأ النتعىالنتل ععرضالدععوترنابالنتنونععع الأع الدععيرالن ععونعالع ععىال

الع ر الد رواالرنضس .
يحاللظععواالنتععو الأقععراليععوعالتمسمععررالغععوننعالررونكالم مععوكالأعع الوتععكةالأقععراليععوعالنمععوالععععالن عع

ونععو الدععيرالن ععونعال لتمععرالدوتروهعع الن رتععىالع ععىالنتنونععع النتتعع اليععوعالننر وو ععوال قععراالع ععىاللظععواال
را قالت و الرتق  ال قر الن م ووالأ ال و النتمل ق ةالرتعاال يععالت عي  عالن   نعول  عالرسيعوم اال

نالنتشععيعةالرلت هعع الت  هعععراالنتممععرت الع ععىالن ونضععع الأعع الدععيرالن ععونعال  و ععع الرنضععس الأعع ال عععو
ةاليموالتاال شعوالنتعىال(3)ن  ونل  الر ر الت ن وال و النتمل ق النر النتىالنونبالرترم والشدي النتو 

ر الأعتحالالعرن الهر عراالال(4)نعالسيرمو ال ونالنتل راليول الت تاالدوننت التو عدو الن ل عووالرنتقلعرن 
اليرال و الن مروالنر النتىالترم واللظواالنتو الدوتيومر.

                                                 

ال.378نتم رواللف هةالصال(1)
النتم رواللف هةالرنت فس .(ال2)
ال.92ةالص1(ةال 1968هلفوةالسضدوكالس  عبالنتلونقالع رالنتممررالن   نو  عةالم دل النتلول ة)دمرنرةال(ال3)
ال.56س ق وبالنتموهبالنت ودقةالص(ال4)
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رعلعععرموالن عععت االمسمعععررالغعععوننعالنتسيعععاالأععع الررتععع النتممعععررالن   نول ععع الأععع الدعععيرالن عععونعال
رنتلععونقةالأعع ال ععو النتععديرالأععيموالدولشععو الن ل ععووالرنتتععوهالنتهر ععراةاليععوعالمعععالد ل ععوالتوععع النا معع ال

ال.(1)نتفالر لووال000ة100دوتقوبالمعالنتيرأ الد م التي فت واللسر
وتلونقالدسفععوالل ععوالدععوع ىال ععو اليمععوالعمععرالمسمععررالغععوننعالنللععو الن ووتععهالتمر لعع النتس عع الدعع

نتمر ل ةالأتاالوتكالر عم الدعوتل والنتمعوننل الرنمتعرال عو النتل عوالنتعىالمشع رالن معواالنتس ع عال)ع  عهال
نت عععيا(الأيأعععورالأويعععرااليد عععواالأععع الو النونضععع اليعععودي النتمقر ععع النت ود ععع ةالرتسرتععع الن ونضععع ال

ال.الال(2)نتممتراالع ىالهولد هالنتىالنونض الن د الم  ي الدوتسرنيقالرنتد وت ع
نعال عو الن اعرنمو المعععالادعرالمسمعررالغعوننعال  ععيحالر عويرالنتعو ةالاعرالنأععور الر شعكال

أويرااليد واالأ النس و النتنونع ةالرنعوراالنوتدو النتفيس عالدعو وضالنتتع اليعولرنالاعرال هعورنالرآتع ال
نتععععىالنتدععععرنوةالراععععرالنلععععتلشالسععععورال ععععو النت دقعععع النتيورسعععع ةالرعوشععععرنالأعععع النملععععوالر ععععياةاللت هعععع ال

نو والمسمعررالغعوننعالتسمعو ت االمععالغعوون الا عوهالنت عوقالتيهون ن النتلم   النتسو م النتت النت
ال.(3)رنت  رص

الالمبحث الثانيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 االصالحات المالية في عهد محمود غازان

اهعععو المسمعععررالغعععوننعالن عععيسو الموت ععع اليف ععع التوعو عععو الس عععواالاأضعععرةالررضعععلتهالأععع ال
الئالن  يم  .م وفاليدووالنتم  س عالأ النتشوقالرارالن ترسو والمعالنتمدور

يولعع النتنننلعع النتلومعع النوت عع المعععالنتمععورالعلععرموالتععرتىالمسمععررالغععوننعالنتسيععاةالرنتععديرال
 لم والنتنونبةالرنرضوهالنتررت المض ود ةالرنمرنرالنتررت العوض الت ل عبالرنتضع وهةالستعىالنلعهال

ال.(4)نض والنتىالن اتونضالتته  نالسم  التمسوود النعرنيهالنتو عاليولرنال  رررعالنا  االنون وع

                                                 

ال.317نت  وربالنتموهبالنت ودقةالص(ال1)
ال.93هلفوبالنتموهبالنت ودقةالص(ال2)
ال.291.؛ال قرشبالنتموهبالنت ودقةالص471ودقةالصنادوربالنتموهبالنت (ال3)
ال.289 قرشبالنتموهبالنت ودقةالص(ال4)
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 ق عرعالأعع الهدو عع النتضعونيبالالر س عع رل والمععالن  ععوت الأعع اليعرالمععواةاليمععواليعوعالنتععر اال
نتعو عال تعورررعالع ع  االتتلف عوالنمعروالنتررتع الال-ن  هع - سم رل االلفقو الناومع المدلعرل الن   نعوع

نت ومعع الراععدضالن مععرنرالنتم ععتسق ةالرنت عععفالهدععوت االدوتم ظعع الرنتشععراةالرنتملععورفالنعالنتعععر اال
ةالر ال و ع رعالنتعىالنتنننلع النتلومع ال عر النتق  عرالمل عوةاليولرنال ستفظرعالدملظعاالن معرنرالنتمهدعوا

روتععععكالدععععوتترن فالمععععبالمععععرظف الر ععععرنعالنتمععععورالنتععععو عال مظععععرعالنتلظععععوالععععععال ععععو النتتهععععورنن ال
ال.(1)رنتمنوتفو التقو المدوتخالمل ل المعالن مرنر

نر ال و النت  و  النتموت  النتىالأونوالنتيل والمععالنت عيوعالرنتفيسع عالمععالاعون اةالرنعونبال
ن ععتلمرالنتععر االنتقععراالت قععدضالع عع  االرنعععورت اةالرنونالأشعع رالأععول اال لمععررعالأعع النتمععرعالرنتقععو ةالرال

ال.(2)نتىالنتقدضالع ىالل وي االرن فوت ا
تيلوالمسمررالغوننعالد ونالنترضعبالنت ع  ةالراعووالنتلمعرالع عىالوأعبالنتظ عاالعععالن  عوت ال
رن يحالنتشنرعالنتموت  الرن ات ور  ةالرملباليدووالمرظف النتررت المععالن  عت ي الع عىالنمعرنرال

النتمورالدشتىالنت وقالرنتنوالعراالترند والمعالنهرالوتك.الر رنع
 اصالح النظام الضريبي: -1

اععععووالمسمععععررالغععععوننعالن ععععيحالنتلظععععواالنتضععععو د ةالأي ععععروالنرنمععععو النتععععىالنتهدععععواالدلععععراال
تس  رالنتضونيبالايلوالمعالمواالرنسراالأ النتلواةالرنتو ال سعوررالتس ع رالنتضعونيبالأع الغ عوال

نتتل عفالرن هسعوفالدسقعرا اةالععوضاللف عهالالن راو النتمسرراالت والنرالنتدبالمبالنتلوسالن ع رب
ألشععرالنلععرنهالنتلقردععو ةالريععوعالمسمععررالغععوننعال ه ععسالدلف ععهالأعع الملظععاالنراععو العم ععهالت   ععبال
ع ىالنترلويقالرنتميوتدو النتو م  ةالرنمعوالنتشعنرعالنتمتل قع الدعرنورن النتررتع الرم عورأوت والأيعوعال

ال.(3) راق والموت عالأ النتلوا
نتنونع ع الملظم عوالمععالهر عرةالرنعالتتنعواليموالنموالمسمررالغوننعالدوعالتم عحالن ونضع ال

لتعععويجالوتعععكالن و عععوالالأععع الأعععوضالنتضعععو د ةالأقعععراليولععع النتضعععونيبالتفعععوضال عععودقوالرأقعععوال  عععرن ال

                                                 

ال.314.؛النت  وربالنتموهبالنت ودقةالص472نادوربالنتموهبالنت ودقةالص(ال1)
.؛النتهععوفةالس عععاليععو ابالمر ععرع التععوو )الن ععونعالنت  و عع المعععالا ععواال282نت مععونل بالنتم ععروالنت ععودقةالص(ال2)

ةال2(ةالمعععج2008ةال)د عععور ةال1ر  ةالنتعععرنوالنتلود عع الت مر عععرعو ةال نتررتعع النت عععفوو  النتعععىالا ععواالنتررتععع النت عععف
ال.305ص

ال.304ةالص2.؛نتهوفبالنتموهبالنت ودقةالمج285نت مونل بالنتم روالنت ودقةالص(ال3)
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رن ضعععوالنمعععوالمسمعععررالغعععوننعالدتل  عععقالنتد ولعععو الال(1)نتسيعععواالمععععالنتممعععررالرعمعععوت االمععععالنتفعععوس
كالنتنو عع الدوتضععونيبالعلععرالمععرننرالنتقععو النرالأعع النتم ععوهرالرملودععرالنت  ععررالرنتل ععوو ةالريععوت

نتدععررالنتوسععرالأعع المععونع  االروتععكالععععال و ععقالنتععلقشالع ععىالنتنشععبالنرالنتسهععوواالنرالنتملععرعالنرال
المعالنهرالن يهالنتلوسالع   و.ال(2)ن ترنحالنتميترد 

رد ععععو الن هععععون ن النتتعععع النهون ععععوالمسمععععررالغععععوننعالن ععععتقو الن رضععععوهالأعععع النتر  ععععو ال
قععراليععفالمسمععررالرر عع  النتععىالروهعع اليد ععواالمعععالنتلمععونعالرن نر ععووةالنمععوالنتلمععورالنتهععويورعةالأ

غععععوننعالن ععععر  االل وي ععععوالععععععالنتظ ععععاالرن عتععععرن ةالرد ععععونالرهععععرالنتلععععوسالن معععععالرن مععععوعالأشععععلورنال
ال.الال(3)دوت ميلل  الرونس النتدور

ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال

 اصالح النظام المالي: -2
 النقود: -أ

                                                 

دوري مععوعةاليععووربالتععوو )النتشععلربالن  ععيم  ةاللق ععهالنتععىالنتلود عع باللد ععهالنمعع عالأععووسالرمل ععوالنتدل ديعع ةالرنوال(ال1)
ال.274ةالص2ج(ةال1988نتل االت مي  عةال)د ور ةال

ال.290 قرشبالنتموهبالنت ودقةالص(ال2)
ال.316نت  وربالنتموهبالنت ودقةالص(ال3)
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يولعع النتلقععررالادععرالمهعع  المسمععررالغععوننعالنتععىالنت عع   ةالتضععوبالدلدععوون المنت فعع الأعع الال
رغ و والمعالنتد رنعةالروتكالدو عاالنتم عركالر عي  عالال(3)يوموعرالال(2)رأووسال(1)يرالمعالنوود هوع

-690ا(الري نعوترال)1291-1284 ع/690-683ت كالنتد رنعةالرأ الع راليرالمعالاوغرعال)
ا(ال روالأومولعوكالدعيعال يعرعالع عووالنتعو بالرنتفضع الت عل النعشعووالأع ال1294-1291 ع/694

ضع ال ال تهعورنال عدل اليرالنتديرةالرتيعال ونالنتقولرعاليوعالا م وكالأقع ةالأظعرالع عووالنتعو بالرنتف
نعشععووالع ععىالنيلععوالتقععر وةالرس ععاالنعالنتمل ععووالنتو ععم اليععوعالمتفورتععوكةالأععوعالنتتهععووالنضعع ورنال
نتععىالنتتلومععرالرنتمتععوهواالععععال و ععقالنتمقو ضعع ةالرااد ععرنالع ععىالنتععو بالرنتفضعع ال شععتورل والمعععال
نتملو قالنتت ال يرعالع وو والنيلوالمعالع ووالنتملعو قالنتتع ال ل شعرنالأ  عوةال ل عاالدعوتكالس ع رنال

أويعراالنيلععو.الراعرالد ععخالنتسعورالسععرنكالمععالنت ععر ةالدس عاالنل ععاال عوورنال شععتورعالنتلقعررالدععلمعالالع عى
ال.(4) قرالععالا مت والنتسق ق  

تععرنوكالمسمععررالغععوننعال ععونالنتن ععرالأي ععروالاععونونكال قضعع الدت ععف  النتععو بالرنتفضعع المعععال
نتمشةاليموالنموالدوعالتضوبالنترون االمت ور  النترنعالت تلومرالد عوالنتلعوسةالر يعرعالرنعالنتعرو اال

ال.(5)ملقوراللص

                                                 

نوود هوعبالمعالناوت االنتمشوقالن  عيم ةالر سعر والمععالدووعع المشعواوالنتعىالنوود هعوعالممودعوةالر ت عرالسعر وال(ال1)
ت ععراالمعععاله عع النتشععمورالدععيرالنتععر  اةالرنتهدععرالرنت ععوا.الر ععرالنا عع االرن ععبالر ععرالمعععالنشعع والمععرل وةالتدو ععنةالر عع الن

ا(بالمون عرال1338ه/ال739ا دت والالرنيدوالمرل و.الندعالعدرالنتسعقالنتدمعرنر ةال عف النتعر عالعدعرالنتمعنمعال) 
(ةال1954ن  ععيهالع ععىالالن ععمو الن ميلعع الرنتدقععوهةالتسق ععقبالع عع المسمععرالنتدهععور ةالرنوالنتملوأعع ةال)د ععور ةال

ال.ال47ةالص1ةالج1 
وهعوعالرمععاله ع اليومعوعالنت ع وهوعالرمععال(الأووسبالر   الرن ل الرنا  االأ  حةالنررالسررر والمعاله ع النتلعونقالن2)

ال.226ةالص4ه  ال وسرالدسوالنت لرال  ونفالرمعاله  النت لرالميونع.النتسمر بالنتم روالنت ودقةالمج
يوموعبال  الر   المش رواالرلوس  اليد واالملمرواالتيلوالأ  والنتديرالرنتقو الرنتمرعالرن ل الد عالأعووسالرميعونعال(ال3)

ال.454صالة4ر ه توعالرنون وع.النتسمر بالنتم روالنت ودقةالمج
ال.125.؛الس ق وبالنتموهبالنت ودقةالص319نت مونل بالنتم روالنت ودقةالص(ال4)
(الغععوناةالنمععوالرنعالنتملقععورالن  ونلعع الستععىالنرجالنتل ععروال46ة4يععوعالرنعالنتملقععورالنتشععوع الدععوتلونقال  ععور ال)(ال5)

(الغعععونا.ال لعععتسةالأعععوتتونبالنتميو  عععرال3ة4نتر ععع ىاليعععوعال  عععتلرالنتعععىالرنعالرو عععاالنتي عععرالنت و عععول النتقعععر االنلععع ال)
ةال2رن رننعالن  يم  الرموال لورت والأ النتلظواالنتمتو ةالتلو باليومرالنتل   ةالملشرون النتهومل الن ورل  ةال 

ال.15ةال14)ر.اةالر. (ةالص
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رعم  الرون عاالرنعالنتعرو االمل عوالليلع الملوا عرالرملقعورال نعوجالدل عد الوتعكةالر يعرعاليعرال
ملقورالمععالنتعو بالدوودلع الرعشعو عالرو معوكةالرضعوبالمععالنتعو بالنشع و المنت فع النتعرنعالنم ع ال
ملوا ععرةالرليلعع الملوا ععرالرملقععو عالرملقععورةالراعال لمععرالوتععكالأعع الهم ععبالنتععديرةالألمععرالرنلتفععبال

ال.(1)نتلوسالده
نمعععوالنت ععع  وعالمسمعععررالغعععوننعالتعععرنررالنت عععي النتتععع الامعععوالدضعععود والررعالغ و عععوةالراعععرال

ررضعععبالع   عععوالعيمععع الدس عععاال ال  عععت  بالن الشعععنصالتنر و عععوةالري عععفالنتعععر االدعععوعال قرمعععرنال
دضعععد النت عععي النتمنوتفععع الت عععونالنتقعععونوالرن  عععونهالد عععسق والرنو عععوت والنتعععىالرنوالضعععوبالنت عععي ةال

 عععىالرهعععهالنت عععي اليعععوعال يتعععبالن عععاالنهللالت ععع و والرنععععوراال ععع وغت والرأقعععوكالتقعععونوالن   نعععوعةالرع
رنتو ععررالرن   نععوعالن ضععوك.الريولعع النتيتودعع الع ععىالنتلم عع الدن ععر العود عع الرنر مرو عع الر عع ل  ةال

ال.(2)رت وناليوعالمعالنت لبالتنر و و
ريموالترهرالنمسالعمي المعالنتفض الأ الع رالمسمعررالغعوننعةالرعم ع الو د ع الرنسعراةال

 ال)شو لشععو الاعظععاالغععوننعالنععوعالرعم عع اللسو عع  الرنسععراةالراععراليتععبالع ععىالدلععضال ععو النتلمععي
ن رالم يه(الريتبالع ىالظ و وال) النتهالن النهللالمسمرالو عررالنهلل(الريتعبالع عىالنتعدلضالن نعوال

ال.(3))غوننعالمسمرر(الرع ىالظ و وال)مسمرالو ررالنهللال رالنهللالع  هالر  ا(
ردععوتكال يععرعالمسمععررالغععوننعالاععرالنرنععرالورسععوكالهر ععراالمعععالنتلقعع الأعع النتم ععرنعالنتتهععوو ال

اتمعععىالن رونقالنتموت ععع الرنتتععع ال عععدقالت ععع فهالنعالن عععتسرل والع عععىالنت و قععع الرن ات عععور ةالس عععاال
نت  ل  ةالراسرالمس  واللقرنكالملرل وكال س حالنترنعالرنتق م الريوعالت ونالنتترد والنلو النترنضعحالأع ال

ال.(4)ن وراالمرنورالنتررت 
ال

                                                 

ا(بالنتسععرنراالنتهوملعع الرنتتهععووبالنتلوألعع الأعع ال1323ه/723ندعععالنتفععر  ةالندععرالنتفضععرالعدععرالنتععوننقال) ال(ال1)
.؛الس ق ععوبالنتموهععبال498ه(ةالص1351)دمععرنرةالالنتمويعع النت ععودل ةالتسق ععقبالم عع فىالهععرنرةالم دلعع النتفععون ة

ال.125نت ودقةالص
ال.320نت  وربالنتموهبالنت ودقةالص(ال2)
ال.140دقرشبالنتموهبالنت ودقةالص(ال3)
ال.125س ق وبالننتموهبالنت ودقةالص(ال4)
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 تحريم التعامل بالربا: -ب
بالنتعديرالا(النتىالهم 1298ه/698ن روالنت   وعالمسمررالغوننعالمو رموكالأ العواال)

نتت ال سيم وةالدسظوالنتتلومرالدوتودوةاليموالامعوالنتمعوناد عالرنتسيعواالدملوادع النتمنعوتف عةالريولع ال
ععععوراالن اعععونضالدوتودعععوالاعععرالنلتشعععو النلتشعععوونكالرن عععلوكالأععع الهم عععبال دقعععو النتمهتمعععبةالرتلعععوضال
نتمقتوضرعالدوتودوالتلقردو الشر راالتروهع النعالنتيل عوالمعل االآرالامعو االنتعىالن أعيسةالراعرالنتدعبال

رالغععوننعالن ععراالعم  عع اليف  عع الدععيعالتقضعع الع ععىالنتودععوةالر عع النلععهال ععررالنتمععوند عالدضعع وهالمسمععرال
نمرنت االر قر السق االأ النتم وتد الد وال رن الايعوعالنتمقتوضعرعالنس عو الااالامعرن ةال عونالأضعيكال
عععالترا ععبالنتلقردع الع عع  اةالرد عوناللهععحالمسمععررالغعوننعالأعع النتقضعو الع ععىالت عكالنتدرععع النت عع ي ال

ال.(1)نتمسوم الأ الن  يا
 تعديل الموازيين والمكاييل والمقاييس: -ج

اععواالنت عع  وعالمسمععررالغععوننعالدتلععر رالنتمععرنن عالرنتميو  ععرالرنتمقععو  سةالروتععكال ل ععوالادععرال
ع رالمسمررالغوننعاليول التنت فالمعالر   النتىالننو ةالدرالمعالا د النتعىالننعو ةالريل عونكالمعوال

 الأععع الن عععر اليعععوعالنتن عععرال ت عععوقالنتعععىالن  عععلوواللت هععع الت عععونالنتتفعععور ةاليمعععواليعععوعالوتعععكالوو لععع
نتمرظف عالنتفو ر عالتتس  رالمدعوتخالنيدعوالمععالنتمدعوتخالنتمقعوواالضع موكالرععررنلوكةالأيعولرنال  ع درعال
معالنمرنرالنتوعو واليرالموال و عررعالعععال و عقالنتتلعو بالدعرعر الننعتيفالنتمعرنن  عالرنتميو  عرةال
يمعواليععوعالوتععكالنتتفععور ال عددوكالأعع النليمععوشالنتتهععوواالرنسهععواالنتتهعووالع ععىالسمععرالدضععويل االنتععىال

رتترس عععرالن رننعالال(2)والنتر  عععو الس عععاال لشعععيالنتنعععيفالدععع عالنتدعععويبالرنتمشعععتو السعععررالنتعععرنع عععوي
رنتميو  رالا روالمسمررالغوننعالمو رموكالرنو رالل نوكالملهالنتىالمنت عفالنلسعو النتعديرةالري عفال
نللعع عالمعععالعموتععهالدترس ععرالملععو  والنلقععورالنتععو بالرنتفضعع الأعع اليععرالميععوعالع ععىالنعالت ععلبالمعععال

تيرعالنلقورالنتو بالرنتفض الم ور  الت عرنعالنتو عم النتملمعررالدعهالنتسر رالرتنتاةاليموالاموالدوعال

                                                 

.؛الن معععع عةالس عععععبال182.؛النتقععععنننبالنتموهععععبالنت ععععودقةالص360-350نت مععععونل بالنتم ععععروالنت ععععودقةالص(ال1)
ال.326(ةالص1992ونل  الرن  ياةالرنوالنتتلووفالت م درعو ةال)د ور ةالنتممررالد عالنترلل  الرنتل 

ال.471.؛النادوربالنتموهبالنت ودقةالصال328.؛الد ول بالنتموهبالنت ودقةالص324نتم رواللف هةالصال(2)
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راعال يععرعالمعلمعالنتشععيرةالراعال لعع عالأعع اليعرالر  عع النللعع عالمععالنتلقععواالدس ععاال قععراالال(1)أع التدو ععن
نسععرالن شععنوصالن ملععو الدم ودقعع النتلقععرالمعععاللظ ععو الأعع التدو ععنالدسضععروالنتمست ععبةاللععاال قععراال

تععرنعالرع ععىالنتلقععواالنعال  ععه رنالن ععاالنتلقععواالدنتمععهالر ال  ععمحالأل الشععنصالننععوالد ععلبالنلقععورالن
مععال  عع مرلهال ععو الن لقععورالت تلومعرالد ععوةالستععىال ال ععتميعالمععال ععللبالنلقععورالننيفعع الرن ععتنرنم وال

ال.(2)ر تاالهمبالن لقورالموااليرالش والتمونهلت والرملواد المعال لد الع  هالنتلمرالدم و و
 الةالنتععىالرو ععاالرنسععرالأعع(3)يمععوالاععووالمسمععررالغععوننعالنعالتيععرعالن رننعالمعععالعشععواالنملععوع

–معععالرنسععرالال-ملععوع–نسععر العشععوالا لعع الع ععىالنتلسععرالنتتععوت بالعشععواالاملععوعالرنم عع الاملععوعال
رو عاالرنسعرةالامعوالال-رو معوعال-نم ع الرون عاال-عشواالرون االال-لمعالمعال-ودبالمعال-ل فالمع

ةال(5)ةالرنتقف عععععن(4)نتميو  ععععرةالأقعععععرالنمععععوالدوتمعععععو اليوأعععع النتميو  عععععرالنت ععععودق النتتععععع التلععععوفالدوتي عععععر
قعععو الع الع عععىالنتميو  عععرالنتم ودقععع التميو  عععرالتدو عععنةالررسعععرالةالرغ عععوالوتعععكةالرععععراالن د(6)رنتتمعععوو

نتميو  رالتيراللعرهالمععالنتمعيراليعوتقمحالرنتشعل والرن ونالنتسمعصالرنت م عاالرنتعوواةالرنعال يتعبال
                                                 

تدو نبالر  المعالنش والمرعالنا  االنوود هوعةالر  المر لع الععومواالس علو الون الن عرنوالدعو هوالرنتهعصالرأع ال(ال1)
ال.13ةالص2رنتد وت عالمس   الد و.النتسمر بالنتم روالنت ودقةالمجر   والعراالنل ووالهوو  ال

ال.471.؛النادوربالنتموهبالنت ودقةالص324نت مونل بالنتم روالنت ودقةالصال(ال2)
(اليماالردق ال رالنت ويرالأ الديرالأووسالستىالنرن  ال5/6املوعبالنتمعالنتتدو ن ال رالنتمعالنت م والر  ور ال)(ال3)

(الرو مععوكالرنتم ععتلمرال260عالن ععدحالرنعالنتمعععالنتشعوع ال)نتقعوعالنتوندععبالعشعوالنت هععو الرأعع الع عرالمسمععررالغعونن
ال.49ةال48أ التدو نال رالنتمل ووالنتو م الت ررت .ال لتسبالنتموهبالنت ودقةالص

(التتوةالنموالأع ال08ة22(اليماال)امح(الن المو  ور السرنت )17نتي رباليوعالنتي رالنترنسرالأ الرمشقال  ور ال)(ال4)
(ال469ود لععع اليعععوعالنتي عععرالنترنسعععرال  عععور ال)(التتعععوةالرأععع الر عععووال56ة6س عععبالأقعععراليعععوعالنتي عععرالنترنسعععرال  عععور ال)

ال.71ةال70 لتمتونالميلدو.ال لتسبالنتموهبالنت ودقةالص
نتقف ععنبالن ععدحالنتقف ععنالمي ععو الأعع الأععووسالدتععيل والنتلععوبةالروكال عالنتفوو عع ال ععنلوالنتععرنعالع ععىالنتي ععرةالراععرال(ال5)

دععالسراعرالننت فالنتقف نالمعالمل ق النتىالننو ةالأيوعالاف نالنتقمعحالنترنسعرالدشع وننالس عبالاعررالن  ع نو الرن
(التتععوةالرس ععبال5ة13(التتععوةالرأعع اليععونورعالأيععوعال  ععور ال)44ة8(اليمععاالن النعال ععلتهاليولعع ال)5ة6  ععور ال)

(اليمعاةالرأع النتقعوعالنتوندعبالعشعوالنت هعو اليعوعالنتقف عنالاعرالنو عىال217ة1اررالنتمقر  النتقف نالدتدو نال  عور ال)
ال.66ة67(اليما.ال لتسبالنتموهبالنت ودقةالص10ع ىالاوعراالنترنعالرغر الا متهالسرنت ال)

نتتمعععووبالمععععالرسعععرن النتعععرنعالر  عععتلمرالغوتدعععواليمي عععورالت سدعععربةالر لعععوررالمويععع .ال لعععتسبالنتموهعععبالنت عععودقةال(ال6)
ال.ال60ص
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ع ىاليرالمي ورالن االنتم  النتت التيورالدهةالرع ىالنتم نرت عالدوتتلورعالمعبالنتمست عبالنعال سعررال
 ععلبالتنر و ععوةالرنونالااععراالشععنصالوتععكالنتمي ععورةالرنعال لقشععرنالع ععىالسوأتععهالعيمعع النو عع ال 

ال.(1)ع ىالألرالوتكالتق بال ر ةاليموالتاالرضبالميو  رالنو  التيرالمعالنت دعالرنتنرالرنتن  
نتععو التقععوسالدععهالن امشعع الال(2)رنمععوالنتمقععو  سالأقععرالنونرالمسمععررالغععوننعالنعال يععرعالنتععوونه

 عو الم ودقوالت وونهالنتتدون ةالر  قوسالدوتوونهالنتورم النتعو ال نت عفالننتيأعواليد عونالعلعهةالرأع ال
نتسوتعع ال هععبالنعال نععتاال وأععوالنتععوونهةالريععرالمعععال م ععوالنرال دععررال ععو النتمقععو  سال لععوضاللف ععهال

ال.(3)ت قتر
ر ميعالنتقررالدوعالمسمررالغوننعالالعهالن عت وهالنتل عرضالدوات عورالنتعديرةالتيععالوتعكالتعاال

لهععونن المعععال وناد ععوالر ونع  ععوالدلععرالرأوتععهال  ععتموالتفتععواال ر  عع الد ععدبالرأوتععهةالرتععاالتهععرال ععو الن 
النألموالنتو ال و االأ التر روالنرضوهالنتررت الر قر  والأ موالدلر.

الالمبحث الثالثالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 دور محمود غازان في تطوير الصناعة والتجارة

 أواًل: دور محمود غازان في تطوير الصناعة:
نعالتلوضععع الت تعععر روالع عععىالنلعععوالنتمعععنرالع عععىالنتعععوغاالمععععالنعالنت عععلوع الأععع الدعععيرالن عععوال

نتممرت الت مل ق ةالرأقر النتمرعالن  ونل  الرنتلونا  النتلر رالمععالن  عر النتمعو واالأع النت علوع ةال
ن النعالدلععععضالنت ععععلوعو الن ععععتمو الرسوأظعععع الع ععععىالميولت ععععوةالر وهععععبالوتععععكالنتععععىالن تمعععععواال

                                                 

ال.471.؛النادوربالنتموهبالنت ودقةالص327ة328نت مونل بالنتم روالنت ودقةالص(ال1)
ا(الر د عععخالملعععررال عععررالنتعععوونهال861ه/ال247نتعععوونهبال عععرالوونهالمق عععوسالنتل عععرالنتقعععر االر وهعععبالنتعععىالععععواال)(ال2)

(ال اةالر و ال  الموالتت عمىالدوتعوونهالنت عررن النتلدو ع  ةالنمعوالنتعوونهالنتفوو ع  بالأيعوعالن  عاالنتمفضعرال04ة54)
(اليعاةال875ة49ووهالره نالرن االووعع عال معوبالنتعووهالنتشعوع ةالرنتعووهالن  عف ول ةالرنتعووهالنتشعوع ال  عور ال)

وكاليععرالنتراعع .ال(ال ععاةالرتععوتكال ال يععرعالرا قعع63ة81(ال ععاالرال)8ة79نمععوالنتععووهالن  ععف ول الأ ععرال تععونرحالدعع عال)
ال.93-83 لتسبالنتموهبالنت ودقةالص

ال.166.؛الس ق وبالنتموهبالنت ودقةالص328نت مونل بالنتم روالنت ودقةالص(ال3)
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شالر عععبالن   نعععول  عالدوت عععلوع الرنتفلعععرعالرنتسعععوفالنتمنت فععع الملعععرالنت عععلوع الرنتسعععرنراالرنتعععلق
ال.(1)نتملورعالرنتنون  الرنت لوعو الن نو 

راععرالنمععوالمسمععررالغععوننعالدععيعال ععلظاالن ععراليععرالسوأعع المعععالنتسععوفالأعع اليععرالمر لعع النتععىال
دلض االنتدلضةالرل عبالع عىاليعرال ويفع المشعوأوكالع ع  اةالراعرالنشعووالنسعرالنتمعنون عالنتقعرنمىال

ر يععرعالاععوييكبال))ريععوتكالل ععبالع ععىالواساليععرال ويفعع الشن ععوكالام لععوكالرمرلراععوكالت شععوفالع عع  اال
ةاليموالاووالن ال ل  النتلمعورالورنتعبالرنلمعوال سو عدرعالع عىالاعروال(2)ضوملوكالننيا االرامولت ا((

ال.(3)نلتوه ا
رمعععالندععونالنت ععلوعو النتتعع الدععون الأعع الع ععرالمسمععررالغععوننعال ععلوع الن رر عع النتتعع ال

س ععععاالنمععععوالمسمععععررالغععععوننعالال-نتمرهععععرراالأعععع النت ععععسون –نعتمععععر الع ععععىالن عشععععوبالنت د عععع ال
والنتمشعع رو عالمعععاليععرالميععوعالتي ععتلول الد ععاالأعع ال ععلوع النتلقععوا والدو ععترعو الع مععو النتلقععوا 

ال.(4)نت د  
 ثانيًا: دور محمود غازان في تطوير التجارة:

لت ه الت مرابالنتهمونأ الت ررت الن   نول  الأ الديرالن عونعالرنتلعونقالررارع عوالعلعرالم تقعىال
 عالنت لعععرالنت ععوقالدععع عالن ععع والمععععاللوس ععع الرنرودعععوالرنأو ق عععوالمععععاللوس ععع الننعععو ةالن عععدس اله عععونكالدععع

رارن  الن  والرنت  عالمعالهولبةالرنتهن واالنتلود  الرنتشواالرم والرنتممعوبالمععالهولعبالننعوةال
ر يونالاروالت يوعال و النتمل ق النعال يرعالت االرروال واالأ التهوواالنتلوتاةالرمموال شعكالأ عهالنعال
نت همو الن رتىالنتت الشل والنتممررالع ىالنتلعوتاالن  عيم النلعو اليل عونكالع عىالنتتهعوواال للعرناال

                                                 

ال.65ةال64.؛الس ق وبالنتموهبالنت ودقةالص207نت مونل بالنتم روالنت ودقةالص(ال1)
ال.377نتم رواللف هةالصال(2)
ال.377نتم رواللف هةالصال(3)
ال.208نتم رواللف هةالصال(4)
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ةالتيعععععالمععععوالنعالن ععععتقو الن مععععروالد ععععاالعم ععععرناله ععععر االتتشععععه ل والرتلم ت ععععوالراععععرمرنال(1)معععععن 
ال.(2)نتت   ي الت تهوو

راعععواالمسمعععررالغعععوننعالدوتلمعععرالع عععىالتعععيم عالنتتهعععووةالروتعععكالمععععالنعععيرالنتقضعععو الع عععىال
نت  رصالرا وهالنت وقةالس عاالاعواالدتسر عرالم عنرت  المعوال قعبالمععالا عبالنت عوقالنرالت ر عر وةال

ةالر ش والنتوسوت الموويرالدرترالنتعىالملعرال(3) ق النتت التقبالأ  والنتسرنرارنتقوي والع ىال يوعالنتمل
س ععععاالويععععوال))نعال ععععيوعالدلععععضال ععععو النتملععععو قال الال-أعععع الييمععععهالععععععالنا عععع االأععععووسال–وتععععكال

– تروعرعالععالنلننرالنألو الدوتتهووالرنتم وأو عالترالنمتي الا رد االوعدوكالمععالنتتتعووالنتشعوا  عال
ال.(4) ىالنتلونب((نتو عال لنترعالد االناال- ق رالد االن   نول  ع

يمعوالتععاالن ضععوالنلشععو اللظععواالنععوصال قضعع الأع الهم ععبالنت واععو النتتعع ال نشععىالأ  ععوالمعععال
نتن ععوالدععوتنناالنت ععيوعالدلععو كالع ععىال  ععبالنتتهععووالدععوعال ععنررر االدععير  اللشعع   عالاملععو ال قرمععرعال

ال.(5)ع ىالنوشور االرتيم ل االد عاليراللوس  الرننو الر تقوضرعالنهونكالمقودرالوتك
سالأقعع الدوتتهععوواالنترنن  عع ةالرنلمععوالدوتتهععوواالنتنووه عع الن ضععوكةالرنعالن تمععواالن   نععول  عالتعع 

س ععاالتلق ععاالنتتهععوواالنتععىاللععرع عالرنن  عع الرنووه عع ةالأوترنن  عع ال عع المععوال هععو الد ععرواال د ل عع ال
دعع عالنتو ععفالرنتمر لعع الردعع عالنتمععرعاللف عع وةالرنتملععو قالنتو ف عع المععبالدلضعع وةالرنووه عع الر عع المععوال

                                                 

ال.77وهبالنت ودقةالصس ق وبالنتم(ال1)
يععوعالسيععواالنتممععررال ععرويرعالمععوالت تهععوواالمعععالن م عع الدوتمعع الأعع الونععو النتععديرالرلشععو  والن ات ععور ةالرايلععوال(ال2)

نتمعععععنون عالنتملو عععععو عال لتدعععععورعالنت عععععدبالأععععع الناعععععرناالهلي ننعععععوعالع عععععىالغعععععنرالررتععععع النعععععرنوناالأععععع الععععععواال
نتععو عالنو عع  االهلي ننععوعالا(ال ععرالاتععرالغودونععوعالسععوياالمر لعع النتععونوالأ مععوالرون النتل ععوالت تهععووال1219ه/616)

ت س ععررالع ععىال ونيععفالرتسععفالت ععكالنتععديرالدلععرالن ععتيونلهالمسمععرالندعععالتيععشال عع  وعالنععرنوناالرنعالهلي ننععوعال
نو عرالت شععو الدلعرالت ععكالنتسورلعع المععال ندععو الدععيعال))مععالنتمل ععررالمععالنتم ععركالنعالنتتهععووال ال قت عرعال ل ععاالعمععوواال

ن شعع و النتلف  عع ((.الندعععالنتلدععو ةالغو مرو ععرسالن اعوت االر ععاالنتععو عال سم ععرعالنتععىالنتم ععركالمععوالأ عهالمعععالنتتسععفالرال
ةال400(ةالص1983ا(بالتوو )المنت والنترررةالرنوالنتونيرالنت دلعول ةال)د عور ةال1286ه/658ندعالنتفوجال) ال

ال.135ةال134.؛الن دوكبالنتموهبالنت ودقةالص401
ال.134.؛الن دوكبالنتموهبالنت ودقةالص317ةال316نت مونل بالنتم روالنت ودقةالصال(3)
(ةال1995بالتوهمعع بالعدععرالنتلن ععنالهور ععرةالنت  يعع النتم ععو  النتلومعع الت يتععوبةال)نتقععو واةالوسععي المععوويرالدرتععر(ال4)

ال.70ةالص1 
ال.70ةالص1موويرالدرتربالنتموهباللف هةالج(ال5)



                                                  م(1303 -1294هـ/ 703 -694) االصالحات االقتصادية يف دولة املغول االيلخانية يف بالد ايران والعراق على عهد السلطان حممود غازان 

 م.د. مصطفى هاشم عبد العزيز احلنون                                                                                                                            

 318 

ورواالرنتدل راةالس االر رالنتتهعووالأع الت عكالنتفتعوااليوعال قراالد عالنتررت الن   نول  الرنتديرالنتمه
ال.(1)رديرالنتشواالرم وال-ن  والنت مو –نتىالنت  عالرنت لرالرديرالنتوراال

 الخاتمة
نعالن م عع الن  ععيسو الن ات ععور  النتتعع النلهن ععوالنت عع  وعالمسمععررالغععوننعالأعع الدععيرال

ععععالالن ععونعالرنتلععونقالتيمعععالأ مععوالعي ععتهالمعععاللتععويجالن هود عع الترضععس المعععالنععيرالوأععبالنتظ ععا
نتوع  ةالرملواد المعال  سقالن و الد اةالأسظ الدمسد النتلوسالرنستعونم االتعهةالنضعفالنتعىالوتعكال
يعععوعال عتلعععوقالنت ععع  وعالمسمعععررالغعععوننعالتي عععياالرنتنعععوو النتعععر عالنتو عععم الأععع الت عععديرةاللق ععع ال
تسععررال ومعع الأعع التععوو )النتممععررالن   نععول  عالأعع الدععيرالن ععونعالرنتلععونقةالنواليولعع الأوتسعع الع ععوال

هالدمم ععنن الأعع اليوأعع المظععو والنتس ععواةالر ععونالمععوال سظلععو المعععالنععيرالهر ععرال نت ععفالععععال ععودق
ن ععععيسو المسمععععررالغععععوننعالأعععع النتمهععععورالنتنونععععع الرنتمععععوت الريععععوتكالأعععع المهععععوت النت ععععلوع ال

الرنتتهووا.
أدوتل د الت نونع الس االيوعالنتفيسرعالأ الع رالن يأهال لولرعاليل عونالمععالظ عاالنتلمعورال

رالغوننعالنتىالنتنووالنهون ن ال عو ل اليعوعالنتو عاليولرنال لوم رل االد رواال  ي ةالمموالرأبالمسمرال
معالشيل والنعوراالنتس واالنتىالن ونض النتنونع  النتم هعرواالدو ضعوأ العتعىالععرراالنتفيسع عالعتعىال
اعون االنتتع ال هور عوةالريععوتكالنتسعورالأع ال  و عع النت ع  وعالمسمعررالغععوننعالنتموت ع الس عاالعمععرال

 و الد عاةالس ععاالع عىالوأعبالنتظ عاالععععالنتوع ع الدتنف عفالنتضععونيبالععل االرملوادع المعععال  سعقالن
يوعالر االنتمرعال ق رعالع ىالنتلوسالأ الهدو  النتضونيبةالمموالرأبالمسمعررالغعوننعالنتعىالنتلمعرال
ع ععىالن ععيحالنتشععنرعالنتموت عع الرن ات ععور  الرملععباليدععووالمععرظف النتررتعع المعععالن  ععت ي الع ععىال

النمرنرالنتلوسالد وقالغ والشوع  .
تهععععوواالأضععععيالععععععاليععععرالوتععععكالأقععععرالترضععععحالتلععععوالن تمععععواالنت عععع  وعالمسمععععررالغععععوننعالدوت

رنت علوع الأع الدعيرالن ععونعالرنتلعونقةالس عاالعمععرالع عىالتقعر االيوأعع النتت ع  ي الت تهعووالرنتلمععرال
ع عععىالتعععيم عال عععوقالنتتهعععوواالروتعععكالمععععالنعععيرالتل ععع عالنتميعععو المععععالنتسعععونسالتمونادععع النت عععوقال

الرنتسفوظالع   و.

                                                 

ال.143ةال139ن دوكبالنتموهبالنت ودقةالص(ال1)
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ن النعالملظاالن  يسو النتت الاواالد والمسمررالغعوننعالتعاالت دعقالأع الع عرالنت عي  عال
الا(.1303ه/703عالدلر النتىالنتسياةالنوالنل والنلت  الدرأوتهالأ العواال)نتو عالهويرنالم

   (1)جدول باسماء االيلخانات في الدولة المغولية االيلخانيةالالالالالالالالالالال

الا1264-1258 ع/663-657ال ر يرالدعالترتر الدعالهلي نالنوعال1

الا1281-1264 ع/680-663الادواوالنوعالدعال ر يرال2

الا1284-1281 ع/683-680الاسمرالتيررنوالدعال ر يرال3

الا1291-1284 ع/690-683الاوغرعالنوعالدعالادواوال4

الا1303-1294 ع/703-694الغوننعالنوعالدعالاوغرعال5

الا1316-1303 ع/716-703الارتهو ترال)نرندلر (الدعالاوغرعال6

الا1335-1316 ع/736-716الادرال ل رالد وروالنوعالدعالارتهو ترال7

ال1335 ع/736الاودوالنوعالاوترالدراوالدعالترتر ال8

ال1335 ع/736النوعالمر ىال9

ال
 

 

 

 

 

                                                 

-512(ةالصال2011نت ع رةالأعننرال عوتحبالمن  عرالنتعرررالن  عيم  ةالميتدع الس ع عالنتل عو  ةال)د عور ةال(ال1)
ال.513
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"Economic Reforms in Iran During The Reign of 

Mahmoud Ghazan" (694- 703 A.H/ 1294- 1303 A.D) 
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Abstract 

There were several factors that made Mahmoud Ghazan 

making his economic reforms in Iran. Since the time he had access 

to the throne, Mahmoud Ghazan realized that establishing a strong 

state requires important economic reforms. He inherited a kingdom 

which was in a very bad situation. What had been destroyed and 

ruined by his ancestors was not repaired; the kingdom treasury was 

fully empty and its people led a difficult life, suffering poverty as a 

result of successive wars. 

Henceforth, Mahmoud Ghazan had to unburden his people and 

to establish absolute justice. Drastic reforms had to be done, 

uprooting all the miseries the people suffered by his ruthless 

ancestors sultans. Mahmoud Ghazan endeavored to change the dark 

side of life into more brightful ones, restoring peace and security for 

the people and their properties. 

The researcher divides the research into an introduction, three 

sections, a conclusion, and an index. The introduction deals with the 

geographical position of Iran, the biography of Mahmoud Ghazan, 

and how he converted to Islam. 

The second section includes financial reforms during 

Mahmoud Ghazan reign, his most important achievements in 

taxation, coinage, prohibiting usury, and controlling weights and 

measures. The third section tackles Mahmoud Ghazan's policy in 

the development of industry and trade in Iran. The research 

concludes with the results arrived at during the research. The index 

includes names and periods of Elkins ruling of Iran. 


