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 چکیده
بازرگانانی بود که در پی تجارت با ساکنان این   ٔه مناطق اطراف دریای خزر در طی تاریخ کم و بیش مورد استفاد 

مورد بررسی، شاهد گسترش تجارت در این مناطق، بخصوص نواحی   ٔه نواحی مجاور بودند. در دور  منطقه یا

های ارتباطی جنوب به شمال دریای خزر از نواحی مزبور باعث جنوبی و غربی دریای خزر، هستیم. عبور راه

د. ریای خزر و نواحی مجاور شمبادالت تجاری از طریق د   هٔ مراکز و در نتیجه، رونق و توسعتوجه بازرگانان به این  

والیات مازندران، گیالن، آذربایجان، شروان و اران بیشترین کاربرد را در امر تجارت داشتند. تولیدات این  

و نیز بالد اروپایی ارسال   جوارشد، به والیات هم نواحی، که شامل ابریشم، برنج، پوست، چهارپایان و ... می

رسید. با توجه به  جوار و اروپا به این مناطق صادر و به فروش میز بالد هم شد. همچنین کاالهای تجاری امی 

ای و کتابخانه  ٔه مورد بررسی، در این پژوهش با شیو ٔه نقش مهم نواحی مزبور در روند مبادالت تجاری در دور 

های راه مراکز اطراف دریای خزر در امر تجارت، کاالهای مبادالتی و تحلیلی به بررسی نقش -روش توصیفی

گذشتند، پرداخته خواهد شد. از جمله سؤاالتی که در این پژوهش به آن پاسخ تجاری، که از این نواحی می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:داده خواهد شد، می 

 د بحث تاثیرگذار بودند؟مور  ٔه دریای خزر در امر تجارت دور  ٔه چه مناطقی در حوز 

 گذشتند، چه بودند؟ناحیه می، که از این های بازرگانیکاالهای تجاری و راه

 های بازرگانی   مراکز تجاری، دریای خزر، کاالها، راه: های کلیدیواژه 
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 .مقدمه ۱
داشته است و اقوام ساکن  تجارت در مناطق اطراف دریای خزر از روزگاران گذشته جریان 

هایی نیز ند. در دورهنیز در تجارت با دیگر اقوام مجاور خود فعال بود ی خزراطراف دریا

اند و حکمرانان به اهمیت این دریا برای انتقال کاالهای شرق به غرب و بالعکس توجه داشته

های بزرگ اصلی خشکی و دریا با اعطای تسهیالت به بازرگانان، تجارت را از طریق شریان 

 د. گسترش دادن

ف دریای خزر ویران شد، اما با اگرچه با ورود مغوالن به ایران بسیاری از والیات تجاری اطرا

-فعالیتگیری دولت ایلخانان و در نتیجه توجه حکمرانان آن به امر تجارت، این حال با شکل

-کاروان در این دوره    خود را بازیافتند.  هٔ و مراکز تجاری رونق گذشت  گسترش یافت  بازرگانیهای  

ف دریای خزر، کاالهای مورد نیاز  های تجاری ایرانی و اروپایی، با عبور از مسیرهای تجاری اطرا

کردند که این امر در رونق تجارت این نواحی تأثیرگذار بود. بازرگانان خود را خریداری می

خزر  قسمتی از ابریشم تولیدی ایران را، که بخش مهمی از آن در نقاط جنوبی و غربی دریای

های این بازرگانان  کشتید و  کردنآمد، به شهرهایی چون تبریز و سلطانیه منتقل میبه دست می

؛ کالویخو، ۲۸۳: ۱۳9۰مستوفی بافقی،آمد بود )و  َمردان در رفتبین گیالن و مازندران با جزیره نیم

-ردان لنگر میمَ های ونیزی و جنوایی در جزیره نیم(. کشتی۸۲  :1387عون اللهی،  ؛  ۱۶۸:  ۱۳۶۶

 (. ۳۰۱: ۱۳۸۸رضوی، ) پرداختندبه خرید ابریشم استرآباد مینداختند و از این نقطه ا

شهرهای ایتالیایی در این دوره از مسیر شرقی و غربی دریای خزر انجام تجارت با دولت

شد. کاالهای تجاری نواحی جنوبی ایران از طریق عبور از خوارزم و دور زدن دریای خزر به می

شدند. دیگر بازرگانان با می  هشترخان و از آنجا به مراکز تجاری ایتالیایی چون کافا و تانا ارسال

 ن، به دادوستد مشغول بودند.عبور از نواحی قفقاز، چون اران و شروا

تولیدات نواحی مجاور دریای خزر جایگاه مهمی در بازار تجاری این دوره داشتند. بازرگانان 

 ند.شدمیدوستد این محصوالت وارد اطراف دریای خزر و قلمرو ایلخانان مختلف به منظور دا

 توان از ابریشم، احشام، چوب و ... نام برد.میاین تولیدات  هٔ جمل از

دریای خزر ادامه یافت اما از آنجایی   ٔه با روی کار آمدن تیموریان، روند مبادالت از طریق حوز  

، مسیر نواحی جنوبی دریای خزر را پایان دادن مسیر تجاری قبچاق ابکه تیمور قصد داشت 

گیری چون هشترخان را ویران ساخت. به دنبال شکلکز مهم تجاری جایگزین آن سازد، مرا

وضاع اقتصادی ایران ا هجدهم،میالدی تا قرن  شانزدهمحکومت صفوی در ایران از آغاز قرن 
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های قابل توجهی دست به پیشرفت  ...  زندگی شهرنشینی، مناسبات تجاری و  ،از نظر کشاورزی

در این دوره، گذشته اهمیتی بیش از پیش یافتند.  یافت. شهرها رونق یافته و مراکز تجاری

قاز، یعنی های خود را از هشترخان، پس از عبور از شهرهای قفالتجارهبازرگانان خارجی مال 

کردند و کاالهایی چون پوست سمور، دربند و شماخی، به بنادر جنوبی دریای خزر منتقل می

ح گرم، مس و ... را به ایرانیان سنجاب، عاج، خاویار، کتان، گندم، شکر، کاغذ، سال

  فروختند.می

ایلخــــانی بــــا تشــــکیل حکــــومتی واحــــد در ایــــران، تجــــارت خــــارجی و  ٔه از دور 

ــراف  ــاطق اطــــــــــ ــزر و منــــــــــ ــای خــــــــــ ــق دریــــــــــ ــی از طریــــــــــ  داخلــــــــــ

ــت ــون دولــ ــایی همچــ ــان اروپــ ــن دوره، بازرگانــ ــت. در ایــ ــرار گرفــ ــه قــ ــورد توجــ -آن مــ

خانــــان آغــــاز کردنــــد و بــــرای شــــهرهای ایتالیــــایی مناســــبات تجــــاری خــــود را بــــا ایل

ــای ــیر دریـ ــور مسـ ــن منظـ ــزر و را ایـ ــتفاده خـ ــورد اسـ ــاور آن را مـ ــواحی مجـ ــکی نـ ه خشـ

ــور همچنــــان  ــیر مزبــ ــق مســ ــانی از طریــ ــز بازرگــ ــفوی نیــ ــد. در دوره صــ ــرار دادنــ قــ

ــاربرد داشــــت. دولــــت ــکیل کمپانیکــ ــا تشــ ــیس و روس، بــ ــای انگلــ ــاری هــ ــای تجــ هــ

مــــورد بحــــث،  ٔه داختنــــد. در دور در شــــمال و جنــــوب دریــــای خــــزر، بــــه دادوســــتد پر 

یــــق دریـــای خــــزر و نــــواحی جنــــوبی و غربــــی آن، تجـــارت خــــارجی و داخلــــی، از طر

ــت. کمپانی ــود نداشـ ــن وجـ ــیش از ایـ ــا پـ ــه تـ ــت کـ ــق یافـ ــان رونـ ــانی، چنـ ــای بازرگـ هـ

ــن دوره  ــادالت ایــ ــترش مبــ ــد، در گســ ــت بودنــ ــورد حمایــ ــان مــ ــوی اروپاییــ ــه از ســ کــ

ــاالت د ــنده در مقــ ــتند. نویســ ــی داشــ ــش مهمــ ــاری نقــ ــادالت تجــ ــار و مبــ ــری تجــ یگــ

ــورد مطال ٔه دور  ــث را مـ ــورد بحـ ــراف مـ ــاطق اطـ ــه منـ ــایی کـ ــت. از آنجـ ــرار داده اسـ ــه قـ عـ

دریـــــای خـــــزر دارای موقعیـــــت تجـــــاری مهمـــــی در ایـــــن دوره بودنـــــد، لـــــذا ایـــــن 

پــــژوهش در صــــدد اســــت تــــا نقــــش نــــواحی مــــذکور را در رونــــد تجــــارت ایــــن دوره 

 مورد بررسی قرار دهد.  

 

 . مراکز تجاری ۲
های تجاری و نیز دادوستد به عبور کاروانمناطقی که در اطراف دریای خزر قرار داشتند محل  

. عالوه بر این، تولیدات این نواحی سبب جذب بازرگانان ملل مختلف (۱تصویر  رفتند )شمار می

های متعدد، نواحی ها بود. اگرچه با روی کار آمدن حکومتو در نتیجه رونق اقتصادی آن 
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شد، ولی باید وب و ویرانی میر نواحی ایران دستخوش آشدریای خزر نیز همچون دیگاطراف 

توجه داشت که موقعیت استراتژیک این شهرها و والیات خود عاملی برای بهبود اوضاع و به 

های بازرگانی بود. در این بخش به والیات و مراکز تجاری، که در روند دنبال آن گسترش فعالیت

 ند، پرداخته خواهد شد. تجارت نقش داشت

 

 
 1تجاری: مراکز ۱تصویر

 

 

 . گرگان۱-۲

تجارت با ایاالت  یکی از والیات اطراف دریای خزر بود. وهرکان(-)هیرکانیایا جرجان  2گرگان 

لنهر و مناطق ساحلی خزر این ناحیه را مرکزی مهم برای دادوستد ءامجاور چون خراسان، ماورا

توان ها میآن  هٔ بودند. از جمله در نوع خود مشهور ری این ناحیکاالهای تجا تجار ساخته بود.

حجم مهمی از صادرات این والیت   بحثمورد    ٔه به ابریشم اشاره کرد که از روزگاران گذشته تا دور 

 .دادمیرا به خود اختصاص 

 
1. https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com. 15/10/95 

  اشده و گاه ب در طی تاریخ دارای حدود جغرافیایی متعددی بوده است. گاه یک والیت مجزا را شامل می این منطقه .2

 (.۲۰7: ۱۳۸7معطوفی، ) دادواحد را تشکیل می ایالتوالیات اطراف یک 
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 این والیت،مغوالن به  هٔ حملدارای تجارت پررونقی بود اما مغول  هٔ از حمل گرگان تا پیش

آن  ؛های بسیار و رکود کشاورزی و معیشت مردم شدون دیگر نواحی ایران، سبب ویرانیمچه

:  ۱99۸،  قزوینی)  های ناشی از تهاجم مغوالن بر این والیات باقی بودها بعد خرابه چنان که تا سال 

(. اما این وضع چندان نپایید و به مرور، اوضاع اقتصادی این منطقه بهبود یافت؛ ۲۸9-۲۸۸

نان، از ملل مختلف، در دیگر مراکز تجاری جنوب دریای خزر و گرگان به دادوستد مشغول گازر با

 1های ابریشمی و چوب خلنجابریشم خام و بافته توان بهات گرگان، میاز جمله تولیدشدند. 

تیموری، این والیت به تابعیت این حکومت درآمد.  ٔه (. در دور ۳۴۸-۳۴9همان: اشاره کرد )

هایی که برای تصاحب گرگان میان اندان تیموری و همچنین درگیریان رقیبان خاختالفات می

-۱۵۰۲/ق9۰۸-۸7۲) ( و آق قوینلوم۱۴۰7-۱۴۶۸/ق۸7۳-۸۱۰) ترکمانان قراقوینلو

و همچنین  مشکالت یناما با وجود ا کرد؛دچار آشوب میرا داد این منطقه ( رخ میم۱۴۶7

دست خاندان  ن تا روی کار آمدن صفویان درها بر این ناحیه، حکومت گرگاحمالت ازبک

در راستای  شاه اسماعیل در صدد تسلط بر گرگان برآمد. صفوی، ٔه در دور تیموری باقی بود. 

 که از سال ،وارد استرآباد شد و ازبکان را م۱۵۱۰/ق9۱۶سپاه قزلباش در سال  این هدف،

حکومت  ،س از آن متواری ساخت. پ ،بر این منطقه مستولی شده بودند م۱۴9۶/ق9۰۲

 (. ۳۸۳-۳۸۴و   ۲9۱-۲9۴ :۱۳۸7معطوفی، شد )گرگان به یکی از حامیان صفوی واگذار 

، واقع در ساحل دریای خزر، یکی از مراکز تجاری والیت گرگان بود. نیم ردان نیم مَ  جزیره

 :۱۳۶۵اشپولر، بود )روابط تجاری ایران با دشت قبچاق و روسیه کانون در عهد ایلخانان مردان 

انداختند و از این نقطه، ابریشم های ونیزی و جنوایی نیز در این جزیره لنگر میکشتی (.۴۳۱

آورد: چنین می ،در توصیف این جزیره ،مستوفی(. ۳۰۱:  ۱۳۸۸رضوی، دند )خریاسترآباد را می

که از روس و گیالن و مازندران  ،هاکشتی .مردم بسیار در آنجا ساکنند .ای استجزیره»

نجا سه فرسنگ است تا استرآباد و محصول بسیار از آآیند و از در آنجا بیرون می ،دآینمی

 (.160: 1336مستوفی، ) ها داردکشتی

 
شد. از این چوب های طبرستان یافت میآن در کوه های مختلف که بهترین نوعچوبی است سخت و خوشبو به رنگ .1

؛ پادشاه، ۳۴9: ۱99۸شد )قزوینی، های تسبیح استفاده میبرای ساخت ظروف، ادوات جنگی)تیر و کمان( و نیز دانه

 (.۱۶9۳فرهنگ آنندراج،
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 آمدند.هایی بود که از روس و گیالن و مازندران میلنگرگاه کشتی 1کبودجامه  ٔه جزیر 

در پایان قرن  ،های تیمورلشکرکشی هٔ کبودجامه در تولید ابریشم مشهور بود اما در نتیج

 (. 401: 1364؛ لسترنج، 241: 1308بارتولد، ) ویران شد ،هشتم

 

 2مازندران. ۲-۲

دریای خزر بود. مازندران، تا پیش   ٔه طبرستان یا مازندران از دیگر نواحی تجاری مهم حوز والیت  

شهرهای  ،در جریان حمالت هوالکواز هجوم مغوالن، دارای اوضاع اقتصادی مناسبی بود اما 

 به عنوان برده و بسیاری از ساکنان این نواحیویران  ،استرآباد و آملیالت، همچون هم این ام

(. با اقداماتی که از سوی ایلخانان در جهت آبادی 9:  ۱۳۶۶پطروشفسکی،  )  ان برده شدندبه خراس

شهر استرآباد و حوالی آن محل  .رونق یافتوالیت اوضاع این شهرها صورت گرفت، به تدریج 

صفویان، به منظور تسلط کامل  .ی رونق یافتتجار شد و به لحاظق شاهزادگان ایلخانی قشال

 هٔ الت مکرری به این ناحیه داشتند ولی نتوانستند بر آن مستولی شوند. سلطبر مازندران، حم

م و در زمان حکومت شاه عباس اول صورت ۱۵9۶ق/۱۰۰۵کامل صفویان بر مازندران در سال  

 گرفت.

 
 بهشهر کنونی .1

م کاربرد داشته است و با ورود  8ق/2تا قرن    خواندند کهنام این ناحیه را در ابتدا تپورستان )محل سکونت اقوام تپور( می .2

شود که تبرستان از تبر، به معنی کوه )تبرستان= سرزمین اعراب به ایران، به طبرستان تغییر نام یافت. گفته می

پر از درختان  بوده که آنجا سرزمینی اندبرخی نیز چنین بیان کرده (.38: ۱۳7۵بارتولد، کوهستانی(، گرفته شده است )

به معنی   ،برستانت. به همین دلیل آن را شتوجود ندا  به این ناحیه  کان ورودام  ،درختان  عه و جز با استفاده از تبر و قطانبو 

لفان ایرانی  ؤ م(. دیگر نامی که بر این والیت اطالق شده مازندران است. ۴7۳: ۱99۸قزوینی، ) اندنام نهاده ،تبر هٔ ناحی

که از سرحدات گیالن تا شهر  ،های مازکوهاند. برخی مازندران را والیت واقع در داخل مازندران را در چند معنی بیان کرده

توسط   م9ق/۳که در قرن  ماز دیواری بود  .انداند. برخی دیگر مازندران را مشتق از ماز دانستهجاجرم بسط یافته بود، دانسته

نام  (. اگرچه هر دو 239-240: ۱۳۰۸بارتولد، ؛ ۲۱: ۱۳۴۵مرعشی، ) ساخته شده بود ،حکمران مازندران ،مازیاربن قارن

شد اما نام طبرستان بر مناطق کوهستانی و مازندران بر نواحی پست ساحلی، که از دلتای برای این والیت استعمال می

شده است. معلوم نیست نام مازندران از چه زمانی به جای سفیدرود تا جنوب شرقی دریای خزر را شامل بود، اطالق می

: ۱۳۶۴لسترنج،  داشته است )استعمال  این نام  مصادف با حمالت مغوالن  د که  رسرستان به کار رفته است، اما به نظر میطب

 (.۱97: ۱۳۸۶؛ نوری، ۳9۴
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ها، یزم، میوه، سنگ سرمه، معادن زر و سیم و انواع پارچهدران همچون هکاالهای مازن

. محصوالت این والیت، از طریق دریا و خشکی، به نواحی اطراف ندمشهور بود  چوب خلنج و ...

، برده کاالهای نواحی مختلف همچون قالیشد. همچنین  های متعدد ارسال میو نیز سرزمین

ابن اسفندیار، )  شدفرستاده میهر ارسال و پس از آن به سایر بالد  و حصیرهای عبادانی به این ش

 (.۴۰۴ :1998؛ قزوینی،  ۱۰۰: ۱۳۸۶

 

 گیالن. ۳-۲

یکی از مناطق تجاری مهم ایران است که همواره در طی تاریخ اهمیت بازرگانی   1والیت گیالن

ای با جایگاه یهایلخانان تا پایان عصر صفوی، ناح ٔه خود را حفظ کرده است. گیالن، از دور 

ن منطقه به تجارت مشغول بودند و تولیدات این والیت، به تجاری مهم بود که بازرگانان در ای

 دادند. ویژه ابریشم، را به مناطق مختلف انتقال می

از هجوم مغوالن  نامالیمالعبور بودن و آب و هوای که به دلیل صعب گیالن تنها والیتی بود

 یابند. در سالالجایتو نتوانستند بر این والیت دست مان تا ز. مغوالن نجات یافت

نتوانستند به طور کامل بر آن اما  گیالن برآمدند تصرفدر صدد ایلخانان  م،۱۰۳۶ق/7۰۶

این وضع تا پایان  .دینار خراج اکتفا کردندبیست هزار تنها به دریافت ساالنه  . آنهاتسلط یابند

و پس   (65/ 2:  1372؛ اصالح عربانی،  170- 171:  1365لر،  پواش)  حکومت الجایتو ادامه داشت  ٔه دور 

خاندان کیا بر گیالن  ،تیموری ٔه در دور های محلی بر سر کار آمدند. از آن بار دیگر حکومت

اما .  واداردگیالنیان را به دادن خراج    بر گیالن مسلط و  توانستتا اینکه تیمور    حکومت داشتند

 
-آن را گیالن نامیده  برخیجغرافیایی متغیر بوده است.    مورد بررسی به لحاظ نام و محدودٔه   والیت گیالن از ابتدا تا دورٔه  .1

و  ۴های در قرنکنند. این ناحیه در این منطقه بیان می گالی یا گلاسکان اقوامی به نام گذاری را ین نامند و علت اا

بعدها این مناطق از آن جدا شدند شد. می که عالوه بر گیالن شامل مازندران و گرگان نیز م دیلم نام داشت ۱۱و ۱۰ق/۵

: ۱۳7۲اصالح عربانی، ت )حدود گیالن کنونی به کار رفجیالن بر  گیالن یاو اسم دیلم کاربرد خود را از دست داد و نام 

  )گیالنی و گیلی( خوانند و ایرانیان آنجا را گیالن نامند کند که آن والیت را جیالنی و جیلییاقوت بیان می (.۲۴-۲۳

نیه روابط تجاری داشتند مردمان گیل و دیلم با عبور از مسیرهای دریای خزر با خزرها و مناطق ارمی  (.۱۲۱:  ۱99۵یاقوت،  )

م وارد می و از ارمینیه 
ُ
های بغدادی، انواع دیباج و حصیر از کردند. همچنین کاالهای تجاری چون قالی و آبگینهپوست قاق

: ۱۳۸۶ابن اسفندیار،  شد )والیات مختلف غربی و جنوبی وارد بازارهای طبرستان شده و از آنجا به اقصی نقاط دنیا برده می 

92.) 
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ز اطاعت گیالنیان بار دیگر سر ا، پس از مرگ تیمور این وضع مدت چندانی دوام نیافت و

 صفوی ٔه در دور  (.69-72/ 2: 1372اصالح عربانی، ) برداشتند و از دادن خراج امتناع کردند

اداره محلی های مستقل تا زمان روی کار آمدن شاه عباس، همچنان توسط حکومت ،گیالن 

به طور کامل به تصرف صفویان   م۱۵۸9ق/999در سال  تا این که    (80/ 2:  1372همان،  )  شدمی

 (.۱7۶: ۱۳7۶؛ حاجی خلیفه، ۶۵- ۶۸/ ۱: ۱۳۴9فومنی گیالنی، ) مدآدر 

های مختلف از اهمیت گیالن ابریشم بود که در دوره هٔ ترین محصوالت ناحییکی از مهم

توان به خیز این ایالت میاز جمله شهرهای ابریشم 1تجاری بسیاری برخوردار بوده است.

ایلخانی، بازرگانان جنوایی، به منظور خرید  ٔه و الهیجان اشاره کرد. در دور لم، رشت فومن، تو

ابریشم، در این ناحیه رفت و آمد داشتند. در عصر صفوی نیز با گسترش مناسبات تجاری میان 

در رفت. ترین مناطق دادوستد بازرگانان اروپایی به شمار میایران و اروپا، گیالن یکی از عمده

های خارجی، بخصوص کمپانی مسکوی و نیز تجار اری از نمایندگان کمپانیوره، بسیاین د

لنگرود و  ،در زمان صفویان  2شدند.پا، به منظور خرید و فروش ابریشم، وارد گیالن میخرده

حاصل این منطقه برنج،  (.7۴ :1362مرعشی صفوی، ) گیالن بود هایکشتیرودسر لنگرگاه 

 (. 187: 1364لسترنج، ) های گرمسیری بودمیوه ، ترنج وابریشم، نارنج

ترین بازار واردات و صادرات با روسیه مهم از شهرهای مهم و تجاری والیت گیالن ورشت 

به اقتضای رشد   رشت تا حد زیادی به تجارت ابریشم وابسته بود؛ چنانکهموقعیت تجاری    بود.

نواحی ترین ابریشم این شهر از بکرد. مرغوتغییر می ، تجارت آن نیزکشیو رکود ابریشم

  . (۴۸7/ ۱: ۱۳7۲؛ اصالح عربانی، 7۰ :1374رابینو، ) آمدکهدم، تولم، کسیم و سراوان به دست می

و  آمدندبه این شهر می ،فروش ابریشم و به منظور خرید ،روم و دیگر نقاط ،تجار از هند، بخارا

 کردنددیترانه منتقل میو دریای م خلیج فارس ریای خزر،د را به بنادر مختلف ی خودکاالها

 .(۳۴۴: ۱۳۶9؛کروسینسکی،  7۳ :1374 ؛ رابینو،۱۶9:  ۱۳۶۴؛ ملگونف، ۲۳۸- ۲۳9: ۱۳۰۸بارتولد، )

 
بافی ایران بود. ساکنان آن از طریق فروش آن  گوی کارخانجات ابریشمکه جواب ای بودلید ابریشم در گیالن به اندازهتو  .1

 (.۳۴۴: ۱۳۶9ثروت بسیاری به دست آورده بودند )کروسینسکی، 

فومنی  ) آمدندمیبازار ابریشم گیالن تا جنگ جهانی دوم رونق بسیار داشت و تجار از مناطق مختلف در این والیت گرد  .2

 (.۵/۱7۴۵: ۱۳7۲، شاردن؛ 9: ۱۳۴9گیالنی، 
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رفت. این شهر مرکز تجارت بازرگانان یکی دیگر از مراکز مهم تولید ابریشم به شمار می آمل

خراسان و هندوستان برای خرید   بود. تجار از مناطق مختلف چون عراق، شام،  1بلغار و َسقسین

ریم 92: 1386ابن اسفندیار، آمدند )اری و سقسینی به آمل میکاالهای بلغ نیز هر   2(. در شهر ف 

خلیفه و کردند )شد و بازرگانان در آنجا کنیز خرید و فروش میپانزده روز یک بار بازاری دایر می

 (. ۳۲:  ۱۳9۱ نژاد،حسن 

 

 آذربایجان. ۴-۲

تی در همسایگی گیالن، ارتباط قابل توجهی با نواحی اطراف دریای  ه عنوان والیآذربایجان، ب

خزر داشت. شهرهای مهم این ناحیه همچون تبریز، اردبیل و سلطانیه مقصد بسیاری از 

داخل و خارج ایران کاالهای تولیدی نواحی ساحلی خزر و مرکز داد و ستد تجاری بودند که از  

امه، به وضعیت هر والت ایرانی، چون ابریشم، آمده بودند. در ادبه منظور خرید و فروش محص

 شود.یک از مراکز مهم آذربایجان پرداخته می

در قرون وسطی مقصد تجاری اروپاییانی بود که قصد رفتن به هندوستان و دیگر   شهر تبریز 

های با وجود تاخت و تاز (. این شهر، ۳۴تا: س، بیسایکهای آسیایی را داشتند )سرزمین

در جریان حمالت  . ترین شهرهای ایران بودیکی از آبادترین و پرجمعیت ،بکان سلجوقیان و اتا

 شهر را از خطر ویرانی محفوظ داشتند مبالغی،با قبول پرداخت  ،مغوالن به ایران، مردم تبریز

در حالی که دیگر شهرهای مهم آن  (؛۱۵۳- ۱۵۴: ۱۳9۰مستوفی بافقی،  ؛۱۴/ ۲: ۱99۵یاقوت، )

شهر تبریز   ،حکومت هوالکو  ٔه از غارت مهاجمان در امان نماندند. در دور   ،از جمله بغداد  ،رهدو

مرکز  به را  آن افزود و  در این شهرتجارت گسترش این امر نیز بر  شد.پایتخت ایلخانان معرفی 

باید به موقعیت  ،. جز این مواردبدل ساخت ها،به ویژه ایتالیایی ،توجه بازرگانان مختلف

 رو آن عصر قرار داشتهای کاروان چرا که شهر تبریز بر سر راه ؛کرداسب این شهر اشاره من

 
 اند از طایفهٔ قزوینی در توصیف این شهر آورده: »شهری است از شهرهای خزر، آبادان و معمور. اهل این شهر چهل طایفه  .1

اهل   املهٔ اشند... معبغز. در آن والیت، تجار غریب بسیار است... و اهل آن شهر مسلمان و در مذهب ابوحنیفه و شافعی می

سقسین قلع باشد چنانکه در سایر والیات به مس و طال و نقره است. گوشت در والیت ایشان بسیار و ارزان است و گوسفندی 

 (.۵99: ۱99۸دانگ خرید و فروخت نمایند. و میوه در والیت ایشان بسیار است« )قزوینی، را به نیم

 ران.های شرقی مازندشهری واقع در کوهستان .2
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-. درآمدی که شاه ایران از شهر تبریز کسب می(۶۵-۶۶: ۱۳۸7اللهی،  ؛ عون ۵7۰:  ۱۳۶۵اشپولر،  )

م ۱۳۴۰/ق7۴۰چنان که در سال  ؛آذربایجان بودرد بسیار بیشتر از درآمد سایر شهرهای ک

دینار کمتر از کل مداخل آذربایجان   ۳۴۰۰تومان و    تومان بوده که تنها چهار  ۸7۵  مالیات تبریز

 (. 7۳-7۴: ۱۳۸7اللهی، عون) بوده است

قویونلوها از تبریز دیدن کرده، این شهر را چنین آق ٔه یکی از سیاحان اروپایی، که در دور 

کنم که زیاد فکر نمی[ عنبر فراوان، اما شهر بزرگی است و در آن ]درختکند: »توصیف می

بار فراوان دارد ولی همه چیز گران است. تبریز دارای بازارهای پرجمعیت باشد. آذوقه و خوارو

شود. اجناس متعدد است. ابریشم زیادی به کاروانسراهای آن وارد و از آنجا به حلب ارسال می

ولی از جواهرات  های پشمی و سایر اجناس در آنجا فراوان استیزد و پارچه ابریشمی ساخت

 (. 35:  1349کنتارینی، ) چیزی نشنیدم«

سقالطون و اطلس مهارت داشته و آنها را به دیگر ،  های عباییساکنان تبریز در بافتن پارچه

کاروانسراهای بسیاری وجود  ،. در این شهر(7۰۵/ ۱: ۱99۵یاقوت، ) کردندنواحی صادر می

آنجا مشغول تجارت بودند. ابریشم خام گیالن به   داشت و تجار و بازرگانان از مناطق مختلف در

 این شهر این گونه بود که  شد. عوارض گمرکیز آن نخ ابریشمی تهیه میتبریز صادر و در آنجا ا

پنج درصد. اما اگر  ان انملپرداختند و مسمسیحیان برای ورود هر کاالیی ده درصد عوارض می

، به نسبت وزن کاالی خود، داشتندمیو فروشی ن کردند و در آنجا خریدتنها از تبریز عبور می

 (. ۳۸7: ۱۳۴9؛ باربارو و دیگران، ۲۱: ۱۳۴۸کارری، ) کردندداری معین عوارض پرداخت میقم

م ۱۵۸۴-۱۵۸۶ /ق99۳-99۲هایکه در سال ،های متعدد ایران و عثمانیوقوع جنگ

فتن نیروی کار شهر شد. سبب ویرانی کشتزارها و بازارهای تبریز و نیز از میان ر  ،روی داد

های در طی درگیری. شدها مختل های تجاری ایران خراب و رفت و آمد کاروان بسیاری از راه

این شهر آن،  هٔ شد که در نتیجایران و عثمانی، تبریز میان دو حکومت دست به دست می

اللهی،  ون ؛ ع ۲۱- ۲۲: ۱۳۴۸؛ کارری، ۵۴۶/ ۱: ۱۳۶7اعتمادالسلطنه، ) متحمل خسارات بسیاری شد

۱۳۸7 :۱۸۰-۱79.) 

متحمل خسارات بسیاری  ،در جریان حمالت هالکو ، همچون دیگر شهرهای ایران اردبیل

ن یافت و از مراکز تجاری مهم آذربایجاتدریج رونق گیری حکومت ایلخانان، به شد اما با شکل

ن و شم گیال. ابریاین شهر معبر شهرهای گیالن و شماخی به سوی استانبول و ازمیر بودشد. 

شماخی، پس از انتقال به این شهر، از طریق مسیرهای زمینی سوریه به این نواحی ارسال 
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اهمیت این مسیرها بر امیران و حکمرانان این نواحی نیز پوشیده نبود و به منظور شد. می

چنان که ؛ هایی ایجاد شدهدر مسیرهای بین راهی منزلگا ،هاکاروان  آمد رفت وتسهیل روند 

:  1370صفری، ) العبور ساخته شدندکاروانسراهای شاه عباسی در نقاط صعب ،یهز عهد صفوا

 (. ۴7۱/ ۱و  117/ 1

به مرور چنان رونقی  ،در ابتدا به دور از مسیرهای تجاری قرار داشت نیز، که شهر سلطانیه

 ریدو جایگزین شهر تجاری تبریز شد. مرواکرد های تجاری را به سوی خود جذب که راهیافت 

های باارزش هرمز و چین، ابریشم گیالن و شماخی و دیگر محصوالت نواحی مختلف سنگ و

کالویخو، شد )میصادر  اروپاسپس توسط تجار ایرانی و ایتالیایی به عثمانی و و  وارد سلطانیه

 (. ۲۱۸: ۱۳۰۸؛ بارتولد، ۸۲: ۱۳۸7اللهی، ؛ عون ۱۸۰و۱7۸:  ۱۳۸۸؛ رضوی، ۱۶9-۱۶۸: ۱۳۶۶

-ولی بازار تجارت آن از این شهر مهم  ترجمعیتاز شهر تبریز کم  ،عهد تیموریر  د  ،سلطانیه

 های تجاریبا ورود کاروان  شد وهر سال، بازاری در این شهر برپا می . در فصل تابستاندتر بو

در اوایل عهد صفوی،  یافت.ستد رونق می و شهر، بازار داداین به  از داخل و خارج از ایران 

ایران تبدیل شد. پس از آنکه پایتخت صفویان پس از تبریز به دومین شهر بزرگ  شهر سلطانیه

شد، تبریز جایگاه خود را همچنان حفظ کرد اما سلطانیه به قزوین و اصفهان منتقل 

کالویخو، خود را از دست داد ) هٔ الشعاع تبریز و اصفهان قرار گرفت و به تدریج رونق گذشتتحت

 (. ۱9: ۱۳۰۸؛ بارتولد، ۱۶۸: ۱۳۶۶

توان به محمودآباد اشاره کرد. از جمله دیگر مراکز مهم تجاری در ایالت آذربایجان می

از بخش نمین شهرستان اردبیل و در دوازده ، دریای خزر هٔ ای بر کرانناحیه ،ادمحمودآب

هایی در عهد صفویان شهری پررونق و لنگرگاه کشتی، کیلومتری راه شوسه آستارا به اردبیل

ران و دیگر نواحی اطراف دریای خزر قصد ورود به تبریز، شماخی و سایر والیات  ه از مازندبود ک

 (. ۱9۰: ۱۳7۵مستوفی، ) دایران را داشتن

 

 . شروان 5-۲

قفقاز بود که با روی کار آمدن ایلخانان به تابعیت آنان درآمد. حمالت   هٔ شروان یکی از ایاالت ناحی

های بسیاری را به دنبال داشت. اما به دنبال  شت و ویرانیمغوالن بر این ناحیه نیز اثر گذا

و آمد بازرگانان به  های بعد، این منطقه نیز رونق یافت و منابع به رفت گسترش تجارت در سال

تیموری، حاکمان  ٔه والیت و گسترش تجارت در آنها اشاره دارند. در دور نواحی مختلف این 
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های بعد از آن، این والیت تحت تسلط قراقویونلوها سالمحلی شروان به تابعیت درآمدند. در 

درآمد و چنان که آمده، در این دوره اقدامات عمرانی، چون ساخت کاروانسراهایی در مسیرهای 

یابی صفویان و روی کار آمدن شاه اسماعیل، او با شکست د. با قدرتبازرگانی شروان، انجام ش

 (.  ۳۸۴-۳۸۵: ۱۳9۳حسین زاده شانه چی، افت )فرخ یسار شروانشاه بر این ناحیه دست ی

عوامل مختلفی، چون حمالت اقوام ساکن قفقاز به شروان، سبب ویرانی و رکود تجارت آن 

ها سر به م( لزگی1736-1731ق/1149-1144شاه عباس سوم ) ٔه شد. چنان که در دور می

عباس بسیاری از شورشیان   عصیان برداشته، به ایالت شروان تاختند و آنجا را غارت کردند. شاه

ای در آقسو، در هشت فرسخی را سرکوب کرد. به دستور وی، شهر شماخی ویران شد، قلعه

(. 164- 165: 1375مستوفی، انده شدند )شد و مردم شماخی به آنجا کوچ شیروان، ساخته

ها، ت آن قتل و غار هٔ های بعد نیز ادامه یافت. در نتیجها به ایالت شروان در سالحمالت لزگی

های التجاره(. همچنین مال166و161: 1364دوسرسو، شروان از فقیرترین والیات ایران شد )

؛ اسناد مربوط به روابط ایران  55: 1363نوایی، بازرگانان مختلف، همچون تجار روس، غارت شدند )

شمالی ایران   ها به مناطق(. این امر خود دلیلی برای آغاز تهاجمات روس7:  1369با منطقه قفقاز،  

 شد.

ها شروان بارها میان صفویان، عثمانی و روس هٔ های پایانی حکومت صفوی، ناحیدر سال

؛  ۳7: ۱۳۶۳نوایی، ی را به دنبال داشت )هایدست به دست شد که این امر نیز خرابی و ویرانی 

سال در بر اساس قراردادی که (. پس از آن 8: 1369اسنادی از روابط ایران با منطقه قفقاز، 

ها بر شروان به منعقد شد، تسلط عثمانی ها و دولت عثمانیروسمیان  م1724ق/1136

-304: 1387مینورسکی،  ؛227: 1383؛ الکهارت، ۴۱9و  ۴۱۲/ ۱: 1370شاو، ) رسمیت شناخته شد

 .همچنان در تصرف آنان باقی ماند تا روی کار آمدن نادر( و 303

. این شهر ر واقع بودان و در ساحل غربی دریای خز ند یکی از شهرهای ایالت شرو شهر دربَ 

از جمله انبارهای محصوالت  های مورد بحث بود. این شهراز جمله مراکز تجاری مهم در دوره

های تجاری بود که از گرگان، طبرستان، گیالن و دیگر گاه کاروان و توقف ابریشمی گیالن 

(. دربند همچنین یکی از ۳۲۱: ۱۳۴9دیگران،  ؛ باربارو و۲۴۱: ۱۳7۵مینورسکی، ) آمدندمناطق می

ها بود. ساکنان رجیمراکز تجاری مهم در برقراری ارتباط بازرگانی ساکنان داغستان با گ

آالت کشاورزی وارد و صنایع دستی چون چکمه، گلیم، تفنگ و ... به گرجستان داغستان ابزار

لنگر  ،دربند هٔ کران برزمستان فصل در  ،هایی که عازم هشترخان بودندکشتیکردند. صادر می
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. ولی این شهر از (۳۰۱: ۱۳7۸اف و همکاران، ، علی 156: 1349ربارو و دیگران، با) انداختندمی

 توانرا تا حدودی می این امر که را از دست داد گذشتهم موقعیت تجاری ۱۴7۵ ق/۸۸۰سال

 ده اصلی دریای خزر در آماین عصر به صورت لنگرگا که در دانستبه دلیل رونق بندر باکو 

(. اما با این حال دربند، به دلیل قرار گرفتن در مسیر تجاری غرب دریای 9۶: ۱۳7۵بارتولد، )

یکی از تولیدکنندگان خزر، همچنان در امر مبادالت داخلی و خارجی ایران نقش داشت و 

که به بالد  . بودهای ابریشمی، روناس، زعفران، برده، پوست، ماهی و ..چون بافته یمحصوالت

 (. 246و  241: 1375مینورسکی، ؛ 194: 1364ج، لسترنشدند )مختلف صادر می

ها باز پس م دربند را از عثمانی۱۶۰۶ ق/۱۰۱۵ پس از آن که در سال ،شاه عباس صفوی

 خشکی  متصل بهدستور ساخت برج سنگی بلندی در وسط دریا و متصل به دیوارهای    ،گرفت

عمق دریا  های کملها از محاز دور زدن کشتیاین بنا آن بود تا داد. هدف از ساخت  را

بارتولد، ) کردنداز دادن عوارض خودداری میبا این روش چرا که برخی تجار  ؛جلوگیری شود

۱۳7۵ :۱7۰ .) 

 
َ

تجارت شماخی با از دیگر شهرهای مهم و تجاری و مرکز ایالت شروان بود. روند  ماخیش

ورود تاجران اروپایی با  و    م۱۵ق/9قرن  دوم    هٔ س در نیمایجان و روتجاری آذربمناسبات  گسترش  

-(. کاروان ۸۴: ۱۳۸7اللهی، عون )  باکو رونق یافت -دربند -هشترخان  -از راه روسیه این شهربه 

ای تجاری خوارزم و آسیای مرکزی نیز با ورود به این شهر به دادوستد با بازرگانان ونیزی و ه

 (. ۵۶۸ :1388 ال،اقبپرداختند )جنوایی می

ابریشم آن به  .های نخی و ابریشمی بودمهم بافت پارچه شهر شماخی یکی از مراکز

(. سیاحان اروپایی، ۱۶۸:  ۱۳۶۶،  کالویخو)  شدسلطانیه صادر و از آنجا به سایر نواحی ارسال می

د نکنان میبیو    این شهر را از تبریز بهتر دانستهاند،  که در عصر ایلخانی به این شهر سفر داشته

های ابریشمی به نام  . پارچهده استشاین شهر به وفور یافت می  که همه نوع وسایل زندگی در

رفتند به شمار میو منسوجات دیگری چون اطلس از جمله تولیدات این شهر  1تاالمانا 

 (. ۶۲:  ۱۳۴9 کنتارینی،)

 :بود شماخی در عصر صفوی دارای دو محل مهم جهت خرید و فروش تجار خارجی

های خود همچون پوست، التجارهها در آن به دادوستد مالکه روس ،سرای شاهنخست کاوان 

 
1.Talamana 
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ها دیگری کاروانسرای لزگی که محل رفت و آمد چرکس  و  مس، چرم، فلزات و ... مشغول بودند

، ؛ ملگونف ۸7:  ۱۳۸۵اولئاریوس،  )  پرداختندبوده و آنان در این محل به تجارت اسب، برده و ... می

 (.9۶: ۱۳۴9ران، ؛ باربارو و دیگ۲9۳: ۱۳۶۴

 

 . اران 6-۲

ترین این منطقه یکی دیگر از والیات قفقاز بود که در مسیر تجاری قرار داشته و خود یکی از مهم

مراکز تجاری بوده است. اران گاه تحت تابعیت شروانشاهان و گاه زیر نفوذ فرمانروایان 

نواحی قفقاز، این والیت نیز به و تصرف غوالن به ایران گرفت. با یورش مآذربایجان قرار می

های ایران و روس یکی از والیات بازرگانی تصرف مغوالن درآمد. اران از این دوره تا آغاز جنگ

ها، این والیت های میان ایلخانان با اردوی زرین و صفویان با روسبود. در جریان درگیری

ها بر قفقاز این ناحیه به تابعیت  سشد تا آنکه با تسلط رو  همچون دیگر والیات قفقاز دچار خرابی

 (.۴۲۳- ۴۲۴: ۱۳7۵رضا،  آنان درآمد )

رشد تجارت از  هٔ بود که این امر در نتیجاران ششم میالدی، شهر مهم ایالت  ٔه از سد، عهرَد بَ 

  شهر این  (.۱۶۵: ۱۳7۵بارتولد، ) شتیرانی در این دوره بوده استکطریق دریای خزر و پیشرفت 

از   ،های تجاری قفقاز و راه قدیمی آذربایجان کهه دلیل قرارگرفتن بر سر راهب  کرسی اران بود که

ال غربی دریای مشد، به یکی از مراکز تجاری مهم شنجا به بردعه ختم میآو از    1اردبیل به ورثان

ز این  بود که اابریشم  بردعهترین تولیدات مهم(. ۳۴: ۱۳۸7زارع شاهمرسی، ) بود شدهخزر مبدل 

شد. همچنین ماهی صیدشده در اینجا، چون شورماهی، را پس از ناحیه به اروپا صادر می

 (. ۳79/ ۱:  ۱99۵؛ یاقوت،  ۴9۳   :1998قزوینی،  کردند )سود کردن به مناطق اطراف صادر مینمک

 خزرشمال دریای  از جمله شهرهای بااهمیت و استراتژیکو در مصب ولگا  هشترخان  شهر

و در  ندشدمیشهر این چین و هند وارد  ،آسیای مرکزی، های تجاری از خوارزمکاروان  .بود

(. برخی از  ۵۶۸ :۱۳۸۸ اقبال،) پرداختندجا به دادوستد با تجار ونیزی و جنوایی مین آ

تا پیش از خراب   همچون ابریشم و نمک اهمیت تجاری بسیاری داشتند.  هشترخان محصوالت  

به مناطق اطراف دریای خزر صورت گرفت، ابریشم   تیمورال حمالت  شدن هشترخان که به دنب

ای ونیز نیز به ایران وارد های شیشههای زیبا و مهرهشیشهو  ایران از این نقطه به اروپا منتقل
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ها بخش اعظم ابریشم این روس (.۶۳ :۱۳۶۲ ،سیمونز ؛ ۴۲- ۴۳ :۱۳۴9 باربارو و دیگران،) شدمی

 (. ۴۰: ۱۳۵۱؛ تکتاندر،  70: 1349کنتارینی، کردند )یناحیه را به خارج صادر م

توان به این نتیجه رسید که هشترخان نقش مهمی در با توجه به مطالبی که گفته شد، می

ها، هشترخان شهری این دوره هٔ ایلخانان تا عصر صفوی داشته است. در هم ٔه تجارت دور 

خزر بوده است. تجار اروپایی با تالقی مناطق جنوب و شمال دریای  هٔ تجاری و مهم و نقط

پرداختند و کاالهای ایرانی و شرقی از این نقطه و از مسیر ستقرار در این شهر به دادوستد میا

های تجاری اروپاییان در سواحل دریای سیاه ارسال و سپس به ایگاهرودهای ولگا و دن به پ

 شد. مناطق مختلف اروپا برده می

 

 . کاالهای تجاری ۳
گرفت. در دادوستد کاالهای مختلفی صورت می هٔ مورد بحث بر پای ٔه در دور تجاری  مناسبات

کاالهای شدند. ها بخش قابل توجهی از مبادالت تجاری را شامل میاین میان، برخی از آن 

های مروارید هرمز، فیروزه، انواع رنگپوست، چهارپایان، ابریشم، برنج، مبادالتی این دوره 

شکی، تبریز،   آباد، شماخی، گنجه، که بیشتر از نواحی فرحگرفت میر بررا د.. . و طبیعی

که بیشترین  ،در این بخش به تجارت برخی از این کاالها ند.شداردبیل ارسال می و گیالن 

 شود.خود اختصاص داده بودند، پرداخته میبه را  صادرات و وارداتحجم 

 

 ابریشم. ۱-۳

وضعیت جغرافیایی و . دارای اهمیت بسیاری بوده است پرورش کرم ابریشم از روزگاران کهن

 ساخت. اقلیمی ایران نیز زمینۀ مساعدی را برای تولید و تجارت ابریشم فراهم می

از مقدار   همه،با این    .تجارت ابریشم از ابتدای قرن اول میالدی در ایران رواج داشته است 

 منابع .اطالعات دقیقی در دست نیستم  ۸ق/۲ ابریشم ایران در آن روزگار و تجارت آن تا قرن 

به بعد اشاره دارند. در طول چهار قرن نخست  این تاریخموجود تنها به تربیت کرم موغان از 

. در نداشت  چندانیبا وجود مرغوبیتی که داشت، پیشرفت    ،صنعت بافندگی در ایران   ،هجری

های وقت، کومتپس از آشنایی با صنعت بافندگی چین و حمایت ح م۱۴-۱۱ق/۸-۵قرن 

 ،در این دوره  (.۶:  ۱۳۶9؛ اخوی،  9۲:  ۱۳۴9باربارو و دیگران،  )  ان فرصت رشد یافتاین صنعت در ایر 

مازندران، تولم، رشت،   هٔ زر چون جرجان، کبودجامه و استرآباد در ناحیخمناطق اطراف دریای  
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رکزی چون طق ممنا و فومن و الهیجان در گیالن و شماخی، بردعه، بیلقان در ایالت شیروان 

-354: 1998قزوینی، ) نیشابور نقش مهمی در تولید ابریشم داشتند و ، مرویزد، کاشان، فارس

353.) 

در  ایلخانان جایگاه مهمی ٔه تجارت منسوجات ابریشمی و ابریشم خام ایران در دور 

 و های گوناگون شدتولید ابریشم در ایران سبب پیدایش حرفه .بازارهای دنیا به دست آورد

 م،۱۳ق/7 ٔه در اواخر سد. گردیدهای بافندگی در شهرهای مختلف پدیدار انواع کارگاه 

های اردوی زرین و ایلخانان بافندگی در ایران رونق یافت تا جایی که موجب رقابت میان خان 

های بافندگی در این شهر، به منظور رشد فعالیت. شد. از جمله مراکز مهم این دوره تبریز بود

 های ربع رشیدی به تبریز آورده شدندنی از انطاکیه و قبرس برای کار در کارگاهاگر صنعت

 (. 57: 1387اللهی، ؛ عون 477-478/ 5: 1390پطروشفسکی، )

تجارت ابریشم ادامه یافت. گیالن و مازندران در  گسترش تولید و در عهد تیموری نیز روند

تولید ابریشم در مازندران در . ندیشم بودرترین مراکز تولید و صادرات اباین دوره یکی از مهم

 ،چهل خروار ابریشم سرخ و سفید، هر خروار چهل من م۱۴۱9ق/۸۲۲ در سالحدی بود که 

شد امرای دولت ارسال    رایو ده خروار نیز ب  شاهرخ پرداخت  هٔ به خزان  این ایالت  به عنوان خراج

تیمور،  توسطن هشترخان تا پیش از خراب شد (.۱۳: ۱۳۴7؛ طاهری، ۲7۳: ۱۳۴۵مرعشی، )

-ابریشم ایران از این نقطه به تانا، آزوف و شهرهای سواحل کریمه و از آنجا به اروپا منتقل می

های به دمشق و دیگر قسمت ،ابریشم پس از انتقال به سلطانیه طریق خشکی نیز از شد.

تا   7۰نس به قیمت  اتی ایران در فلورابار ابریشم صادر   شد. هرصادر مي  1عثمانی و کفه  ،سوریه

شش کاروان ابریشم از ایران به بورسا  ،هر سال شد. به طور معمول دردوکا فروخته می ۸۰

کالویخو، ) کردتن ابریشم خام به بورسا منتقل می ۱۲۰ها حدود که هر کدام از آن  ندرفتمی

 (.208-209: 1391؛ اینالجق،  168: 1366

این  که ین منبع نقدی، توجه بسیاری داشتندرتمهم ، به عنوان ابریشم به تجارتصفویان 

ن یاحکومت شاه عباس، تجارت ابریشم مختص دولت صفوی شود.  ٔه سبب شد، در دور  امر

شد. را نیز شامل مید  مرواری  و  انحصار نه تنها ابریشم بلکه برخی کاالهای دیگر همچون فیروزه

های اروپایی، صادرات ابریشم امری تجاری با دولت هٔ برقراری موازناز نظر اقتصادی به منظور 

 

1 .Kafa.    (. ۳۳۲: ۱۳۸۴دریای سیاه )کراچکوفسکی،  بندر فیودوسیای کنونی بر کنارٔه 
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چرا که به دلیل افزایش حجم واردات بر صادرات، ارزش مقدار  ؛شدمهم و ضروری تلقی می

افزایش صادرات ابریشم و به دنبال آن  هٔ های نقدی کاهش یافته بود. بنابراین در نتیجسرمایه

؛ 198-199: 1390ی، سیور) یافتوضاع اقتصادی بهبود ورود مسکوکات و فلزات خارجی، ا

 (. 14: 1353فلسفی، 

 گیالن در حدود  ،صفیدر زمان حکومت شاه  آنچه که سفرای خارجی بیان داشته اند،  بر   بنا

عدل ابریشم دو هزار  1قراباغ  دو هزار و  ، مازندرانسه هزار  ، خراسان سه هزار  ، شروان هشت هزار

من  ۳۶هر عدل  کهل بود ر عدهزا بیستکردند. مجموع ابریشم ایران در سال حدود صادر می

رونق نیز در عصر صفوی  های ابریشمیبافت انواع پارچه .(162/ 5: 1364راوندی، ) وزن داشت

. مهمترین مراکز بافندگی در این دوره شهرهای تبریز، هرات، یزد، اصفهان، کاشان، داشت

ی مراکز مهم در عهد صفوی تبریز و شماخ لطانیه و شروان بودند.ساوه، س ،رشت، مشهد، قم

شد. در ای و ابریشمی تبریز به روسیه صادر میهای پنبهو پارچه با روسیه بودتجارت ایران 

مقدار چهار هزار و پانصد پود انواع مختلف  ،م۱۶7۵-۱۶۸۱/ق۱۰۸۵-۱۰9۲ هایسال

: 1372شاردن، ) شدیز به هشترخان صادر میآباد، شماخی، گنجه و تبرفرحاز  ابریشم رنگی

 (. 172-173: 1387اللهی، عون ؛ 904/ 2

بود که ها ابریشم میالنی ترین و بهترین آنمرغوبابریشم ایران انواع مختلفی داشت. 

 ،ابریشم شعربافی یا ابریشم زربفت دیگر آن،ع انوقیمت و مقدار آن نیز محدود بود. اگران 

ترین نوع رغوبی اخیر نامالس بودند که این گونه ابریشمو  ابریشم شروانی ،ابریشم الجی

 (.۱7۴۵/ ۵: ۱۳7۲،شاردنابریشم بوده است)

 

 برنج. ۲-۳

-به دست میجنوبی و غربی دریای خزر  که بیشتر از والیات بودبرنج از دیگر کاالهای تجاری 

توان به گیالن و مازندران اشاره کرد. از جمله مراکز تولید برنج در جنوب این دریا میآمد. 

دلتایی سفیدرود،  هٔ ای چون منطقی تولید برنج بود. در نواحیگیالن دارای خاک مناسب برا

تولید   ٔه شد. اگرچه عمدتفاده میاین محصول کشت و از آب این رود برای آبیاری شالیزارها اس

 
های قراباغ و از شرق و شمال های قفقاز، از غرب به کوهواقع در غرب دریای خزر و والیت اران که از شمال محدود به کوه.  1

 خیز منطقه بود.حاصل وسیع و هایشرق به دشت
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؛  ۳۴۴: ۱۳۶9کروسینسکی، گیالن ابریشم بود، کشت و کار برنج نیز در این والیت سودآور بود )

مازندران نیز از شرایط آب و هوایی مناسب (. ۱۶۶/ ۱: ۱۳7۲ی، ؛ اصالح عربان ۳۳۸: ۱۳7۴ رابینو،

خیز ن، که دارای خاک حاصلهای پست آها و زمینبرای کشت برنج برخوردار بود و در دره

(. برنج تولیدی این مناطق به  ۳۴۵: ۱۳۶9کروسینسکی، شد )بود، بهترین نوع برنج تولید می

رسید شد و در آنجا به فروش میصادر می1ننواحی مختلفی چون اردبیل، تبریز و اصفها

ایروان نیز دارای همچنین نواحی شروان و (. ۶۵/ ۱: ۱۳7۰؛ صفری، ۱7۱: ۱۳۸7اللهی، عون )

کالویخو، شد )ها استفاده میو از جریان رودهای این مناطق برای آبیاری زمین2شالیزار بودند

 (. ۴۲: ۱۳۸۵؛ اولئاریوس، 7: ۱۳۴۸؛ کارری، ۳۰۶: ۱۳۶۶

ترین خریداران برنج ایران بودند که آن را از نواحی اطراف ها از مهمروسمورد بحث،    ٔه ور د  در

باربارو و دیگران، ) کردندارسال می روسیهبه هشترخان و سپس  شماخی، ، همچون دریای خزر

 (.۴9: ۱۳۸۳الکهارت، ؛ 899/ 2: 1372؛ شاردن، 157: 1349

 

 ارپایان هچ. ۳-۳

های اطراف دریای یرانی و بازرگانان سرزمیناران گذشته میان تجار اتجارت چارپایان از روزگ

-می ،ها پرداخته شدهچارپایانی که در منابع به تجارت آن شده است. از جمله خزر انجام می

از گرگان، طبرستان و شروان به  ، گوسفندتوان گوسفند و اسب را نام برد. در عصر ایلخانی

این کاال بودند   هٔ شد و بنادر تجاری دربند و کوتم مراکز معاملینواحی اطراف دریای خزر صادر م

 (. ۴۳۴- ۴۳۵: ۱۳۶۵؛ اشپولر،  ۱99: ۱۳۶۴لسترنج، )

شهر در عصر صفوی نیز همچنان تجارت این چارپایان ادامه داشته است. در کنار بازار 

 خارجیبازرگانان  که    داشتهای مجزا وجود  و فروش با داالن و حجره  دو محل خریدشماخی،  

کاروانسرای   این مراکز تجاری،. یکی از کردندبه طور عمده معامله می جادر آن  را خود اجناس

 
شد. فروشان وجود داشت که خرید و فروش برنج در آنجا انجام می در اصفهان کاروانسرایی به نام کاروانسرای برنج . 1

: ۱۳7۲پرداختند )شاردن، همچنین در کاروانسرای محمودبیگ این شهر به دادوستد برنج وارداتی از مازندران می

 (.۵/۱9۰۲و  ۴/۱۴۱9

خورانند ها میکند که تولید برنج در این نواحی به حدی است که به اسبخو در مسیر رفتن از تبریز به قراباغ بیان میکالوی.  2

 (.۳۰7: ۱۳۶۶)کالویخو، 
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شاردن، پرداختند )میو فروش اسب    و به خرید  داشتندها رفت و آمد  نجا چرکسآکه در    بودلزگی  

 (.۸۸: ۱۳۸۵اولئاریوس،  ؛9۰۳/ ۲: ۱۳7۲

اند. در این منابع آمده است که اسب کردهاره  به واردات اسب و شتر به ایران اش  برخی منابع

-به فروش می1شد و هر شتری به قیمت بیست دوکایاز قلمرو اردوی زرین وارد ایران م و شتر

(. عالوه بر چهارپایان، پوست ۱۳۱: ۱۳۴۸؛ باستانی پاریزی، ۳۳-۳۴: ۱۳۴9باربارو و دیگران، ) رسید

 (.9۰۴/ ۲: ۱۳7۲شاردن، شد )صادر میها نیز، به ویژه پوست گوسفند، به روسیه آن 

 

 پوست. ۴-۳

ستد آن  و ایلخانی تا عصر صفوی به داد ٔه دور  تجاری بوده که از ٔه پوست یکی از کاالهای عمد

و ... اشاره کرد. پوست  توان به پوست سمور، سنجاب، خزشد. از انواع آن میپرداخته می

مورد   ٔه در دور   که  آسیای مرکزی و روسیه بودسمور از قرون وسطی یک کاالی وارداتی پرتقاضا از  

؛ دانش  ۴7: ۱۳۵۱تکتاندر، ) اندنیز بسیاری از منابع به واردات این کاال به ایران اشاره کرده حثب

(. تجار روس به منظور صدور ۱۵7: ۱۳۴9؛ باربارو و دیگران، ۲۰۶: ۱۳۸۶؛ شیمل، ۱۳۶: ۱۳۸۵پژوه، 

 ست سمور در کاروانسرای شاهی به خرید و فروش پوآمدند و در شهر شماخپوست به ایران می

 (. ۱۲۱: ۱۳۸۵اولئاریوس، شدند )مشغول می

پوست خز و سمور در ایران مورد استقبال ثروتمندان و امیران بود و از آن برای تزئینات یقه  

کردند. پوست سمور به قدری باارزش بود که فرستادگان روس ها استفاده میو سرآستین لباس

 چنان که در سالند؛ کردآن را به عنوان هدیه پیشکش میرسم احترام  گاه به

و بیست جامه سمور   2یک دست شونقار  و  مدندآایلچیانی از روسیه به ایران    م،۱۵9۳/ق۱۰۰۳

؛ مینورسکی، ۱۸۸: ۱۳۱7؛ اسکندربیک ترکمان، ۲۴۶: ۱۳۶۶کالویخو، ) به شاه صفوی هدیه دادند

 .(۶۴۱/ ۲: ۱۳7۲؛ شاردن، ۲۸۶: ۱۳7۵

 

 

 
شاه طهماسب، هر دوکا پنج بیستی یا شش شاهی ارزش داشته است  دوکا از مسکوکات طالی هلندی است. در دورٔه . 1

 (.۵۰: ۱۳۸۵پژوه، )دانش

 (.7۲۲: ۱۳۸۲های باز است که در شکار بسیار چابک است )واله اصفهانی، قار یا شنقار یکی از گونهشون. 2
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 چوب. 5-۳

از مناطق اطراف دریای خزر به نواحی داخلی ایران و نیز خارج چوب یکی از کاالهایی بود که 

به دلیل موقعیت  ،شد. مناطق شمالی ایران چون گیالن و مازندراناز کشور صادر می

یع صنا  در  اصلی این کاال بودند. از چوب به منظور ساخت منازل و  ٔه جغرافیایی خود، تولیدکنند

توان به ارسال چوب میدر این زمینه شد. ه میادوات جنگی استفاد گوناگون از جمله ساخت

سازی اردبیل فاقد چوب و تخته برای ساختمان  ،از گیالن به اردبیل اشاره کرد. در این دوره

در . کردندوارد می گیالن چوب مورد نیاز خود را از ساکنان این شهر  ،به همین دلیل؛ بود

شد. ساخت ظروف چوبی استفاده میآمد که از آن برای چوب خلنج به دست می ،ان مازندر 

در آنجا پس از و  منتقل، مرکز صنایع چوبی عهد ایلخانی، را به ری ساخت این شهر ظروف

قزوینی، ) کردندها صادر میها را به دیگر والیات و سرزمینصاف کردن و نقاشی ظروف، آن 

 (.۴۳۵: ۱۳۶۵اشپولر،  ؛ ۱۲۱: ۱۳۸۵اولئاریوس،   ؛۱۴۶/ ۱:  ۱99۵؛ یاقوت، ۴۰۴و ۳۴9 :1998

 

 های تجاری . راه۴
گرفت که نواحی اطراف دریای خزر را به تجارت در این دوره از طرق مختلفی صورت می

ساخت. بازرگانان با رفت و آمد به مراکز تجاری متعددی که در این نواحی یکدیگر متصل می

 پرداختند. گون میهای گوناو ستد کاال  وجود داشت به داد

، در عصر شدکه از طریق عبور از گذرگاه دربند انجام می  ،ذربایجان آشروان و    مسیر تجاری

ایلخانی و تیموری کاربرد داشت. کاالهای نواحی گیالن و مازندران، پس از ارسال به شهرهای 

فرانک و براونستون، ) دشرسال میآذربایجان، از طریق چند شاخه به نواحی شمالی دریای خزر ا

، محمودآباد ،1سواریله پاز اردبیل به (. مسیری ۳۴: ۱۳۸7؛ زارع شاهمرسی، ۳۱۲-۳۱۴: ۱۳7۶

بود. از بردعه نیز  تفلیسو  شمکور، گنجهه، بردع، دیگر لنکران  رفت. راهمیدربند و  شماخی

سپس از طریق د.  رسیمی2ان مسیری وارد دربند شده و از آنجا، از طریق دریای خزر، به هشترخ

 
 شهری در استان اردبیل.. 1

 شمال دریای خزر.طرخان/آستراخان، شهری در مصب رود ولگا واقع در هشترخان/حاجی. 2

 

 



 55/ ۱۳۹۸، بهار و تابستان ۲۴و  ۲۳پژوهش در تاریخ، سال نهم، شمارٔه 

اسناد یافت )به بنادر تجاری دریای سیاه، مدیترانه و ... انتقال می (۲تصویر رودهای ولگا و دن )

اللهی،  عون ؛ ۳۲- ۳۳: ۱۳۵۲، به روابط تاریخی ایران و جمهوری ونیز از دوره ایلخانان تا عصر صفوی مربوط

 (. ۳۴: ۱۳۸7؛ زارع شاهمرسی، 70: 1387

یرهای متعددی به مناطق داخلی و شرقی ایران زر از طریق مساطراف دریای خنواحی 

-بارگیری میبندر هرمز (. کاالهای هندی و اروپایی، که در ۲7۵: ۱۳۸۸رضوی، شد )متصل می

ه بنادر دریای سیاه باز راه خشکی به کرمان، گرگان، خوارزم، سرای، هشترخان و آنگاه  دند،  ش

(. همچنین کاالهای ۳ند )تصویر  یافتها( انتقال میواییها و جنونیزی)مرکز تجارت    و مدیترانه

: ۱۳۸۸اقبال،  شد )گیالن و بعد روسیه صادر میاز هرمز به سلطانیه وارد و از آنجا به  جنوب ایران  

 (. ۲۱۸: ۱۳۰۸؛ بارتولد، ۱۶۸: ۱۳۶۶کالویخو،  ؛ ۵۶9

 دادنیز    مرزین مسیرهای تجاری دروکاالهای والیات ساحلی خزر در داخل قلمرو ایران و از  

رود به پل منجیل حمل و رود و سفیدهای گیالن از خمامالتجارهکه مالچنان  ؛شدستد می و

 از آنجا به   (۴9۳/ ۱: ۱۳7۲اصالح عربانی، ارسال ) نجا به قزوین و دیگر مراکز ایران آاز 
ً
و احتماال

  (.413-346: 1385ریوس، اولئاشد )سلطانیه، اردبیل، شماخی و دربند برده می
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 های تجاری جنوب به شمال: راه ۳تصویر

 

 نتیجه  
هجوم مغوالن به ایران با ویرانی نواحی مختلف همراه بود. در این میان، نواحی جنوبی و غربی 

خانان و گذشت زمان، نماند. با روی کار آمدن ایلدریای خزر نیز از آسیب، قتل و ویرانی در امان  

صفوی به بیشترین حد خود رسید.  ٔه قتصادی و تجارت بهبود یافت و این روند در دور اوضاع ا

های همجوار و های مزبور از طرق مختلف به برقراری مناسبات بازرگانی با حکومتدولت

ترین مراکز  مورد بحث، از مهم  ٔه در دور پرداختند. مناطق جنوبی و غربی دریای خزر،  اروپایی می

رفتند و بیشتر حجم مبادالت بازرگانی این عصر از طریق این نواحی انجام  ه شمار میتجاری ب

شد. موقعیت استراتژیک این نواحی بخصوص مناطق اران، شروان و نیز آذربایجان، که می

های شده بود تا کاروان  شدند، باعثشاهراه ارتباطی جنوب به شمال دریای خزر محسوب می

حین عبور از این نواحی، به داد و ستد نیز بپردازند. کاالهای تجاری نواحی مختلف رگانی، باز 

از طریق خلیج فارس به مناطق جنوبی و غربی دریای خزر منتقل و سپس به مراکز شمالی این 

 شد.  دریا چون هشترخان و از آنجا به اروپا منتقل می

همی در شکوفایی اقتصادی و زر نقش مدریای خ ٔه اری از نواحی حوز های تجعبور راه

تجاری این مناطق داشت؛ چراکه بازرگانان با داد و ستد کاالهای متعدد و خرید تولیدات 
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نواحی مزبور باعث رشد اقتصادی آنها شده بودند. البته باید اشاره کرد که تولیدات نواحی 

شهرهای لیس، روسیه و دولتدر بازارهای اروپا چون انگ مزبور همچون ابریشم، برنج و ...، که

ترین این کاالها، که بیشترین حجم ایتالیا پرتقاضا بودند، در جذب تجار مؤثر بودند. از مهم

صادرات ایران در این دوره را به خود اختصاص داده بود، باید از ابریشم نام برد که در نواحی 

 شد. میمختلف گیالن، اران و شروان تولید 

 

 و مآخذ  منابع
تاریخ طبرستان، جلد اول از ابتدای بنیاد طبرستان تا استیالی ، ۱۳۸۶دیار کاتب، محمدبن حسن، اسفنابن 

 ، تصحیح عباس اقبال، به اهتمام محمدرمضانی، تهران. آل زیار

 . های بازرگانیپژوهشموسسه مطالعات و  :  تهران  ، بازرگانی منسوجات  -بررسی اقتصادی،  ۱۳۶9اخوی، احمد،  

، تصحیح سهیلی خوانساری،  ذیل تاریخ عالم آرای عباسی، ۱۳۱7خ، ن، محمدیوسف موراسکندربیک ترکما

 تهران: چاپخانه اسالمیه. 

، تهران: بایگانی  ۱۳۵۲، اسناد مربوط به روابط تاریخی ایران و جمهوری ونیز از دوره ایلخانان تا عصر صفوی 

 دانشگاه.  ه ملی مارچانا، کتابخانه مرکزی اسناد اسناد شهر ونیز و کتابخان

، ترجمه محمود  تاریخ مغول در ایران، سیاست، حکومت و فرهنگ دوره ایلخانان، ۱۳۶۵اشپولر، برتولد، 

 میرآفتاب، تهران: علمی و فرهنگی. 

 ، تهران: گروه پژوهشگران ایران. کتاب گیالن، ۱۳7۲اصالح عربانی، ابراهیم، 

محدث، تهران:   وایی، میرهاشم بدالحسین ن، تصحیح عالبلدان مرآه ، ۱۳۶7،دحسن اعتمادالسلطنه، محم

 دانشگاه. 

 امیرکبیر.  ، تهران:تاریخ مغول از حمله چنگیز تا تشکیل دولت تیموری،  ۱۳۸۸اقبال آشتیانی، عباس، 

 ، ترجمه و حواشی احمد بهپور،تهران: ابتکار نو. سفرنامه ، ۱۳۸۵اولئاریوس، آدام، 

خانی، تهران:  ، ترجمه رسول عرب صر دگرگونی تنظیماتامپراطوری عثمانی در ع، ۱۳9۱، خلیل، اینالجق 

 پژوهشکده تاریخ اسالم. 

 ، اردبیل: دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل. اردبیل در گذرگاه تاریخ، ۱۳7۰صفری، بابا، 

، ترجمه منوچهر امیری، تهران:  سفرنامه( های ونیزیان در ایران )شش سفرنامه ، ۱۳۴9باربارو و دیگران، 

 خوارزمی. 

 ، ترجمه حمزه سردادور، تهران: توس. تذکره جغرافیای تاریخی ایران، ۱۳۰۸بارتولد، واسیلی والدیمیر وویچ، 

، ترجمه لیال ربن جایگاه مناطق اطراف دریای خزر در تاریخ جهان اسالم،  ۱۳7۵،  _________________

 وم انسانی و مطالعات فرهنگی. شه، تهران: پژوهشگاه عل
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، تهران: بنگاه مطبوعاتی صیفی سیاست و اقتصاد عصر صفوی، ۱۳۴۸مدابراهیم، باستانی پاریزی، مح 

 علیشاه. 

جا:  ، ترجمه محمود تفضلی، بی ایتریرسیکوم، گزارش سفارتی به دربار شاه عباس اول، ۱۳۵۱تکتاندر، ژرژ، 

 بنیاد فرهنگ ایران. 

،  در دوره مغول اقتصادی ایران -تاریخ اجتماعی، 1366ارل یان، جان ماسون اسمیت، پطروشفسکی، ا. ب.، ک

 ترجمه یعقوب آژند، تهران: اطالعات. 

،  تاریخ ایران کمبریج«، اقتصادی ایران در دورۀ ایلخانان -، »اوضاع اجتماعی1390پطروشفسکی، ا. ب.، 

 امیرکبیر. تهران:  

تهران:  ، تصحیح میرهاشم محدث، ترجمه تقویم التواریخ ، ۱۳7۶حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله چلپی، 

 .احیاء کتاب 

ق(«، ۴۶۶-۶۰۶طبرستان )  هٔ ، »تجارت در قلمرو باوندیان اسپهبدیه۱۳9۱خلیفه، مجتبی، زمانه حسن نژاد، 

 .۲7-۵۳، ۱۴، شمطالعات تاریخ اسالم

 اصفهان: دانشگاه اصفهان، فرهنگستان هنر. ، بررسی سفرنامه های دوره صفوی، ۱۳۸۵پژوه، منوچهر، دانش 

 سرا.الله شادان، تهران: کتاب ، ترجمه ولی علل سقوط شاه سلطان حسین، ۱۳۶۴یو، دوسرسو، ژان آنتون

 ، رشت: طاعتی. والیات دارالمرز ایران: گیالن، ۱۳7۴رابینو، یانست لویی، 

 ، بی جا: نگاه. تاریخ اجتماعی ایران، ۱۳۶۴راوندی، مرتضی، 

تدوین محمدکاظم موسوی بجنوردی،   ،7.، جالمعارف بزرگ اسالمیدایره، »اران«، ۱۳7۵الله، ، عنایت رضا

 . ۴۲۴- ۴۲۱المعارف بزرگ اسالمی، تهران: مرکز دایره 

 ، تهران: امیرکبیر. شهر، سیاست و اقتصاد در عهد ایلخانان ،  ۱۳۸۸رضوی، ابوالفضل، 

 ، تبریز: اختر. ن و آذربایجان قفقازآذربایجان ایرا ،  ۱۳۸7زارع شاهمرسی، پرویز، 

 . وزارت فرهنگ: تهران، ترجمه سید محمدتقی فخر داعی گیالنی، تاریخ ایران تا، سایکس، سرپرسی، بی

 ، ترجمه ابوالقاسم حالت، تهران: امیرکبیر. تاریخ تجارت ، ۱۳۶۲سیمونز، اریک، 

 عقوب آژند، تهران: توس. ، ترجمه و تدوین یصفویان ، ۱۳9۰سیوری، دران، دوبروین و دیگران، 

 مایی، تهران: توس. اقبال یغ، ترجمه سفرنامه، ۱۳7۲شاردن، ژان، 

زاده، مشهد: آستان قدس ، ترجمه محمود رمضان تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید،  ۱۳7۰شاو، استنفورد،  

 رضوی. 
 ن: امیرکبیر. ، ترجمه فرامرز نجدسمیعی، تهرادر قلمرو خانان مغول، ۱۳۸۶شیمل، آنه ماری،  

، تهران: شورای یجان از نظر جهانگردانن، مازندران، آذرباجغرافیای تاریخی گیال ، ۱۳۴7طاهری، ابوالقاسم، 

 مرکزی جنبش شاهنشاهی. 

،  ایران شناخت، »روابط مردم داغستان با مردم قفقاز«، ۱۳7۸اف، ب، م. اوماخانف، م.، گلنساء یعقوبی، علی 

 . ۲9۶- ۳۲۵، ۱۳ش

 ر. همرسی، تهران: امیرکبی، ترجمه پرویز زارع شا تاریخ پانصد ساله تبریز، ۱۳۸7اللهی، سیدآغا، عون 
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 ، ترجمه محسن ثالثی، تهران: سروش. جاده ابریشم ، ۱۳7۶فرانک، آیرین و دیوید براونستون، 

 . ۱۱-۱۶، ص۱۲۴، شوحید ، »تجارت ابریشم در زمان شاه عباس اول«،۱۳۵۳فلسفی، نصرالله، 

 ن: بنیاد فرهنگ ایران.، تحقیق منوچهر ستوده، تهراتاریخ گیالن، ۱۳۴9نی گیالنی، مالعبدالفتاح، فوم

 : دار صادر.، بیروت آثارالبالد و اخبارالعباد ،  ۱99۸قزوینی، زکریا بن محمدبن محمود، 

آذربایجان ، ترجمه عباس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ، اداره فرهنگ و هنر سفرنامه، ۱۳۴۸کارری، جملی، 

 شرقی. 

، ترجمه ابوالقاسم  جهان اسالمی  ی جغرافیایی درهاتاریخ نوشته ، ۱۳۸۴کراچکوفسکی، ایگناتی یولیانوویچ، 

 پاینده، تهران: علمی و فرهنگی. 

 ، ترجمه مهراب امیری، تهران: وحید. ده سفرنامه، ۱۳۶9کروسینسکی، 

 نیا، تهران: علمی و فرهنگی. ، ترجمه مسعود رجب سفرنامه، ۱۳۶۶ ،روی گونزالس کالویخو،

 امیرکبیر.    تهران: ،ه روشنی قدرت الل ، ترجمه سفرنامه ، 1349کنتارینی، آمبروسیو، 

 ، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، تهران: علمی و فرهنگی. انقراض سلسله صفویه، ۱۳۸۳الکهارت، الرنس، 

ترجمه محمود عرفان، تهران: علمی و ، جغرافیای تاریخی سرزمین های خالفت شرقی ، ۱۳۶۴لسترنج، گای، 

 فرهنگی. 

، تهران:  ، تصحیح و تحقیق عباس اقبال آشتیانی مجمع التواریخ ، ۱۳۶۲، میرزا محمد خلیل، مرعشی صفوی 

 .کتابخانه طهوری و سنایی 

  ، تحقیق محمد حسینتاریخ طبرستان و رویان و مازندران ،  ۱۳۴۵، سید ظهیرالدین بن سید نصیرالدین،  مرعشی 

 : مؤسسه مطبوعاتی شرق. ، تهران تسبیحی 

، به کوشش ایرج افشار، محمدرضا ابوئی مختصر مفید ،۱۳9۰ الدین،مستوفی بافقی، محمد مفیدبن نجم 

 مهریزی، تهران: انتشار دکتر محمود افشار.

شار  ، به کوشش بهروز گودرزی، تهران: موقوفات دکتر محمود افالتواریخ ه  زبد ، ۱۳7۵مستوفی، محمدحسن، 

 یزدی.

 . طهوری :تهران ، ر سیاقیکوشش محمد دبی ه ب، القلوبنزهه ،  ۱۳۳۶ مستوفی، حمدالله بن ابی بکر،

 ، تهران: حروفیه. گرگان و استرآباد، ۱۳۸7معطوفی، اسدالله، 

 ، تهران: دادجو. سفرنامه ملگونف به سواحل جنوبی دریای خزر، ۱۳۶۴گریگوري والریانوویچ، ملگونف، 

د  ، ترجمه محسن خادم، تهران: بنیاتاریخ شروان و دربند، ۱۳7۵مینورسکی، والدیمیر فئودوروویچ ، 

 المعارف اسالمی. دایره

، شاهان شروان و امیران دربند: تاریخ شروان و دربند سده چهارم هجری، روایتی از  ۱۳۸7مینورسکی، و. ف.، 

، ترجمه محسن خادم، تهران: تاریخی و اجتماعی  شناختی،تاریخ الباب با شرح و توضیح جغرافیایی قوم 

 کتاب مرجع. 
، تهران: پژوهشگاه علوم  ق۱۰۵۲تا  ۱۰۳۸اسی ایران از کاتبات سیاسناد و م، ۱۳۶۳نوایی، عبدالحسین، 

 انسانی. 
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، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ، »وجه تسمیه مازندران و طبرستان«،  ۱۳۸۶الدین،  نوری، نظام 

 . ۲۰۲-۱9۳،  ۳، شماره ۵۸ه دور 

، تصحیح محمدرضا  دوم )خلد برین(ایران در زمان شاه صفی و شاه عباس  ،  ۱۳۸۲واله اصفهانی، محمدیوسف،  

 نصیری، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 

 .بیروت: دار صادر، معجم البلدان ، م 1995یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، 

 

  


