
 فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی  

  18 -825، صص 8991 تابستان ،79سال بیستم، شماره 
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 چکیده

های آسیا و اروپکا از  گرفتن بین قاره ترین دریاچه جهان  است که به دلیل قرار دریای خزر بزرگ

و سیاسی اهمیت زیادی برای کشورهای حاشیه آن از جمله ایکران داشکته اسکت. ایکن     نظر اقتصادی 

دریا و نواحی مجاور، نقشی مهمی در مناسبات تجاری و سیاسی عصر ایلخانی داشکت و بازرگانکان   

نواحی مختل  از طریق دریای خزر به برقراری مناسبات تجاری بکا غکرب و شکرق و نیکز نکواحی      

در این میکان، موقعیکت ارتبکاطی و تولیکدات منکاطق پیرامکون در جکذب         پرداختند؛ساحلی آن می

بازرگانان خارجی اهمیت فراوانی داشت. تجکار از جملکه تکاجران ونیکزی و جنکوایی بکا تکردد در        

شهرهای تجاری غربی و جنوبی دریای خزر همچون دربند، بردعه، شماخی، تبریکز و آمکل بکا آنهکا     

هکای تجکاری ایکن دوره    ی غربی دریای خزر که در روند فعالیکت دادوستد داشتند. دستیابی بر نواح

اهمیت فراوانی داشت، خود عاملی برای بروز اختالف میان ایلخانکان و اردوی زریکن بکود. ایکن دو     

قدرت که ادعای حاکمیت بر نواحی مورد اختالف، از جمله ناحیه قفقکاز را داشکتند، بکه منازعکات     

هکای تجکاری را   وآمد کاروانامر، رونق تجاری این منطقه و رفت مختل  با یکدیگر پرداختند که این

ساخت. بررسی نقش دریای خزر در مناسبات سیاسی و تجکاری عصکر   هایی مواجه میبا محدودیت

گرفت، از اهکداف  ایلخانان و مبادالت بازرگانی که از طریق این دریا و نواحی اطراف آن صورت می

 .پووهش حاضر است
 

 واژگان کلیدی: 

 . عصر ایلخانی، دریای خزر، مبادالت تجاری، مناسبات سیاسی
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 مقدمه

 

ای بودن در خشکی و ارتباط نداشاتن باا دریاهاای آزاد، دریاچاه     دریای خزر به علت محاط

شود. این دریا باه دلیال قرارگارفتن باین دو     های دنیا محسوب میوسیع و از بزرگترین دریاچه

گذشته دارای اهمیت بود، به همین دلیال در ادوار مختلاف شااهد    قاره آسیا و اروپا از روزگاران 

 یابی بر نوا ی اطراف آن هستیم.ها به منظور دستهای متعدد میان قدر تنش وجنگ

توان دریایی چون دریای خزر یافت که در طی روزگاران گذشاته تااکنون   در تمام دنیا نمی

از نام اقوام مختلف سااکن ساوا ل آن و یاا از    ها یا به اسامی متعددی نامیده شده است. این نام

، دریاای  9تاوان باه: دریاای کاساپین    نام مناطق و شهرهای اطراف گرفته شده که از جمله مای 

دریای خزر، دریای اساترآباد) یاا هیرکاانی(،     0االبواب،، دریای گیالن، دریای گرگان، باب5آلبانیا

 ساری و اکفوده دریا اشاره کرد. دریای خراسان، دریای آبسکون، طبرستان، مازندران،

دریای خزر از گذشته تاکنون نقش مهمی در مبادال  میان ساکنان اطراف و نیاز دیگار    

گرفت، بلکه تماار  نوا ی داشت. این تمار  نه تنها توسس اقوام ساکن پیرامون آن صور  می

حصوال  چاین  زمین همچون بازرگانان رومی پ  از عبور از رود سیحون برای انتقال م مغرب

هاای  التمااره شدند و آنگاه از طریق رود کار، ماال  و هند به دریای سیاه  وارد دریای خزر می

بااه کشااتی انتقااال داده و از آنمااا بااه دریااای مدیترانااه       1خااود را در سااا ل فااازی   

(. ابتدا بخش قابل توجهی از ناوا ی جناوب و غارب دریاای     098: 9061بردند)گیرشمن،  می

انروایی  ایلخانان بودکه این امر خود نقش مهمی در روناق تماار  منااطق    خزر در  وزه فرم

هاای مهام و تمااری    تحت  اکمیت آنان داشت. با این  ال از دوره صفوی به تادریج بخاش  

الحمایاه   غرب این دریا همچون شروان،گرجستان و آذربایمان از زیر نفوذ ایران خارج و تحات 

محلی، اطاراف   _های قومیمام پ  از برافتادن  کومتها قرارگرفت و سرانها و روسعثمانی

های آن، این نوا ی دریای خزر و استوارگشتن قلمرو  اکمیت ایران و روسیه تا راستای کرانه

ها بین دو کشور دست به دست گشت و در پایاان باه شاکل اماروزی درآماد. اماروز،       تا مد 

                                                           
1. caspian 

5.Albanum            نامیدناد  آلبانیا یکی از ایااال  غربای دریاای خازر باود کاه جغرافیادانان مسالمان آن را الاران و اران مای 

 (.60: 9060؛ اعتمادالسلطنه، 999: 9009)بهزادی،
 (.999: 9089بی دریای خزر)دزفولیان،االبواب یا دربند واقع در جنوب شرقی داغستان و بر کناره غر. باب0

4. phasis 
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ن، ترکمنساتان، قزاقساتان و روسایه کاه از     کشورهای مماور این دریا عبارتند از ایاران، آذربایماا  

کیلومتر از آستارا تا رود اترک متعلق باه ایاران    005کیلومتر طول سوا ل این دریا،  دود  6089

ای شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی مبادال  تمااری عصار   است. در این پژوهش با روش کتابخانه

شت و همچنین تاثیر و نقش دریای خازر در  ایلخانی و جایگاهی که دریای خزر در روند این امر دا

ای کاه از   های سیاسی که ایلخانان با همسایگان خود داشتند، پرداخته خواهد شد. نتیماه درگیری

این پژوهش به دست آمد، بیانگر این امر اسات کاه دریاای خازر و ناوا ی اطاراف آن کاه خاود         

ش قابال تاوجهی در مباادال     تولیدکننده بخش مهمای از کاالهاای پرطرفادار آن دوره باود، نقا     

بازرگانی این دوره داشتند. بازرگانان متعددی از مناطق همموار و نیز ایتالیاا باه منظاور دادوساتد     

کاال و خرید محصوال  تولیدی نوا ی مماور دریای خزر، از طریق مسیرهای آبی و زمینی اطاراف  

ی خازر همچاون قفقااز تاردد     این دریا در رفت و آمد بودند. در این میان مسایرهای غربای دریاا   

بیشتری نسبت به سایر طرق تماری این دوره داشت. اهمیت استراتژیک دریای خزر خاود عااملی   

های سیاسی میان ایلخانان و اردوی زرین بود. دستیابی بر این دریا، تیرگای رواباس و   برای درگیری

به دنبال آن اقداماتی را از سوی دو  کومت به همراه داشت که ساب  کندشادن روناد تماار  و     

گردید. تااکنون تحقیاق جاامعی در ماورد جایگااه تمااری       نیز ویرانی مراکز بازرگانی این دوره می

دوره ایلخانان صور  نگرفته اسات. در مطالعااتی کاه تااکنون انماام شاده، یاا باه         دریای خزر در 

جغرافیای دریای خزر به تنهایی  پرداخته شده و یا در ضمن بررسای اوضاا  اقتصاادی ایان دوره،     

ای کوتاه به تمار ذکر شده در این پژوهش گردیده، ولی چگونگی روند تماار  از مسایرهای   اشاره

 ر و نوا ی اطراف آن بررسی نشده است.بازرگانی دریای خز

 

 مناسبات ساکنان اطراف دریای خزر پیش از روی کارآمدن ایلخانان

-هاا مای  های دریای خزر سکونت داشتند که از جمله آندر طی تاریخ اقوام مختلفی بر کناره

کارد کاه زماان    ها اشااره  ها ودیلمها، تپورها، هیرکانیان، گیلها، آماردها، کادوسیتوان به کاسپین

؛ 9/015: 9002رسااد)یاقو ،هاا بااه ایاران مای   هاا بااه قبال از ورود آریاایی   ساکونت برخای از آن  

(. در ایان بخاش، باه اقاوامی کاه در      991-992: 9060؛ اعتمادالسالطنه، 999: 9020صوراآلقالیم،

های پیش از هموم مغوالن در اطراف این دریا سکونت داشتند و نقش مهمی که  در تماار   سال

 کردند، در چهار وزه جنوبی، غربی، شمالی و شرقی پرداخته خواهد شد.ین نا یه ایفا میا
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 ها(ها)آسآالن

هاا،  م. پا  از شکسات  از هاون   099از قبایل ایرانی ساکن قفقاز شمالی بودند که در ساال 

 ها که در شمال قفقاز باقی ماندناد، گروهی از آنان به سوی غرب مهاجر  کردند. بخشی از آالن

هاای قفقااز راناده    با بلغارها و خزرها همسایه و به مرور زمان توسس آنان باه سامت کوهساتان   

هااا همااواره  (. آالن969: 9089؛ ساااوینا، 909،  9، ج"آالن"شدند)دانشاانامه جهااان اسااالم، 

پرداختند. تا زمان وغار  می مال  مکرری به نوا ی اطراف خود چون دربند داشتند و به قتل

اساتقرار   کاه در ایان عصار در نتیماه     ن ساسانیان اوضا  به همین گونه بود، تا اینروی کارآمد

(.  مال  آنان باه منااطق   59: 9092امنیت در این مناطق، اوضا  تا  دی کنترل شد)بارتولد، 

-9961ق./121-126هاای  های بعاد نیاز اداماه یافات و در فاصاله ساال      شمالی ایران در دوره

دست به غار  زدناد و شاهرهای مهام آن منطقاه همچاون شاکی،       م. در اران و شروان 9965

 (.982: 9092شمکور، گنمه و بردعه را بارها به محاصره درآوردند)مینورسکی،

ها بسیاری از آنان را کشتند و اموالشان را مغوالن در ادامه تصرفا  خود، با  مله به آالن

ها راناده شادند و باه    د، به کوهستانها که جان سالم به در بردنغار  کردند. تعدادی از آالن

طاوری کاه در    دنبال آمیزش با ساکنان آن مناطق، هویت اصلی خاود را از دسات دادناد، باه    

ها بر جای نماند. گروهی از آنان نیز که باه ناوا ی مااورای قفقااز     م. اثری از آن96ق./99قرن

؛ 082-95/086: 9082هااا شااناخته شاادند)ابن اثیاار، مهاااجر  کاارده بودنااد، بااا نااام آس 

 (.551-9/552 :9082جوینی،

 

 اوغوزها

های اوغوز ساکن در شمال شرق دریای خزر با بلغارها و خزرها در غرب و مسلمانان ترک

ساکن نوا ی جنوبی خود دارای مناسبا  تماری بودند. آمل تمارتگاه غزها بود و آنان ا شام 

رسااندند)یاقو ،  ر به فروش مای های خود را در این شهو اغنام و پوست سنماب و خز و برده

پرداختند و (. غزها در دریا و خشکی به دزدی می950-951: 9010؛ مشکور، 9/015: 9002

-990: 9150گذراندناد)ممهول، های تماری نیاز روزگاار مای   از طریق غار  شهرها وکاروان

 (. 096: 9089؛ ، گروسه،998
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خازر از مراکاز مهام تمااری      دو شهر مهم خوارزم یعنی کا  و گرگانج در شرق دریاای 

شدند و بازرگانان به منظور تمار  با اروپای شرقی از این مراکز عبور کرده و باه  محسوب می

پرداختند. خوارزمیان خود نیاز باا ناوا ی    های خود در این مراکز میالتماره خریدوفروش مال

لگاا) بلغارهاا،   شمالی دریاچه آرال، جنوب دریای خزر همچون گرگان و مناطق اطاراف رود و 

اسالوها و خزرها( به دادوستد اشتغال  داشتند و کاالهایی چون پوست و دام را به این نوا ی 

 (.928و 19 :9000چی، زاده شانهکردند ) سینارسال می

 

 برداسیان

ای داشاتند،   از جمله اقوامی که در شکوفایی تمار  نوا ی اطراف دریای خزر نقش ویژه

ودندکه در همسایگی خزرها و بار کناار رودی باه هماین ناام ساکونت       ها ببرداس یا برطاس

(، ولای  919: 9805ابن رساته، در جناگ بودناد)   9هاا داشتند.آنان همواره با بلغارها و پچناگ 

برداسیان با خزرها مناسبا  تماری داشتند و از طریق رودخانه اتل وارد قلمرو خزرها شاده و  

رین کاالهااای آنااان نیااز قاااقَم و انااوا  پوساات پرداختنااد. مهمتاابااه دادوسااتد بااا آنهااا ماای

( . در ایران پوست روباه سفید و سرخ مشتریان بسایاری داشات و   9/669: 9008قزوینی،بود)

-شااد، مباهاا  ماای ای کاه از آن دوختااه مای  پادشااهان ایااران باه پوشاایدن کااله و خرقااه   

م  وزه دریاای  م. همچون دیگر اقوا99ق./1(.برداسیان در قرن586: 9092،مینورسکیکردند)

 (.2: 5202ها درآمدند)بریمانی،خزر به انقیاد روس

 

 دیلمان و مازندران

مناطق جنوبی دریای خزر همچون طبرستان، گرگان)جرجان( و گیالن از گذشاته جازو   

مناطق تماری مهم و ازمراکز صدور کاالهای تماری آن دوره، همچون ابریشام، کتاان، پنباه،    

 پای شرقی بودند.ماهی و برنج به قفقاز و ارو

نشاین رواباس    اقوام گیل و دیلم با عبور از مسیرهای دریای خزر با خزرها و مناطق ارمنی

(. همچناین  900: 9085کردناد)زهری، تماری داشتند و از ارمنستان پوسات قااق م وارد مای   

                                                           
؛ 5/008: 9008کردناد)ابن  وقال،   ها به صور  مستقل زنادگی مای  ها بودند که در همسایگی برداسای از ترک. طایفه9

 (.669: 9090قزوینى
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های بغدادی، انوا  دیباج و  صیر از والیا  مختلف غربی کاالهای تماری چون قالی و آبگینه

شد. آمل یکاى از  و جنوبی وارد بازارهای طبرستان شده و از آنما به اقصی نقاط دنیا برده می

رفات. ایان شاهر مرکاز تماار  بازرگاناان بلغاار و         مراکز مهم تولیاد ابریشام باه شامار ماى     

بود و تمار از مناطق مختلف چون عراق، شاام، خراساان و هندوساتان بارای خریاد      9سَقسین

نیاز   5(. در شهر فِاریم 05: 9086ابن اسفندیار،آمدند)سینی به  آنما میکاالهای بلغاری و سق

-شاد و بازرگاناان در آنماا باه خریادوفروش کنیاز مای       روز یک بار بازاری دایر می هر پانزده

 (.05ب:9009پرداختند)خلیفه،

 

 خزرها

 های هفتم و هشتم میالدی از آسیای مرکزی بهنژاد بودند که در قرن خزرها اقوامی ترک

ق. به  کومت خود ادامه دادند. خزرهاا  2م/99مناطق اطراف این دریا مهاجر  کرده و تا قرن

در مد   کومت خود مسیرهای تماری منتهی به شرق و غرب را امنیت بخشایدند و ساب    

های مختلف در شهرهای تمااری خزرهاا رفات    رونق تمار  شدند. بازرگانان مختلف از ملیت

ت خزرها تا قرن هشتم میالدی یکای از بزرگتارین مراکاز تمااری و     وآمد داشتند. اِتِل پایتخ

 (.529: 9080رفات)بولنوا،  محل تالقی تمار  ایران، ارمنستان، بیزان  و روس به شمار مای 

توان گفت که قلمرو های مختلف متغیر بود، ولی به طور کلی میمرزهای خزرها در طی دوره

، 981: 9092مینورساکی، شد)رودهای ولگا و دُن میهای قفقاز و آنان شامل نوا ی میان کوه

(. اِتِل که در مص  رود ولگاا قارار داشات، تاا     92/186: 9009؛ خلیفه،59 :9060مصطفوی، 

م. یکی از بزرگترین مراکز تماری و محل تالقی تماار ایاران، بیازان ، ارمنساتان،     8ق/5قرن

لگا باه دو قسامت شارقی و غربای     رفته است. شهر اِتِل توسس رود و روس و بلغار به شمار می

شد. قسمت غربی آن محل سکونت خاقان خزرها و نظامیان بود و قسامت شارقی   تقسیم می

مرکز تماری  بود. در سا ل شرقی شهر، بازرگانان مختلف چون ایرانیاان مسالمان و یهاود و    

                                                           
اناد از طایفاه    طایفاه شهرى است از شهرهاى خزر، آبادان و معمور. اهل این شهر، چهال  . قزوینی در توصیف این شهر آورده: 9

باشاند...معامله   غز. و در آن والیت، تمار و غری  بسیار است... و اهل آن شهر، مسلمان و در ماذه  ابو نیفاه و شاافعى ماى    

اهل سقسین با قلع باشد، چنانکه در سایر والیا  به م  و طال نقره اسات. گوشات و آناان در والیات ایشاان، بسایار و ارزان       

 (.200: 9090دانگ خرید و فروخت نمایند. و میوه در والیت ایشان بسیار است) قزوینی، ه نیماست و گوسفندى را ب
 (.9921: 9089های شرقی مازندران) دزفولیان،. شهری واقع در کوهستان5
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( کاه از طریاق دریاای    069-5/068: 9002یاقو ،یونانیان مسیحی و یهودی  ضور داشتند)

خزر و دریای سیاه آماده و باه فاروش کاالهاایی چاون ادویاه، عطریاا  و ابریشام  مبادلاه          

کزدند. اسالوها و بلغارها نیز برده، موم، عسل و خزهای سامور و عنبار دریاای بالتیاک را      می

-آوردند و خزرها نیز انوا  ماهی، چرم و پوست را به فروش میبرای فروش به این منطقه می

 (.59-58: 9060مصطفوی، ؛ 510-529: 9080 رساندند)بولنوا،

خزرها نیز با خوارزمیان  تمار   داشتند و چنان که گفته شده تمار  استخوان میان آنان 

(. بازرگانان مسلمان قلمرو خزرها از طریق دریاای  500: 9090کراچکوفسکی،رواج داشته است)

( و منااطق  9/010: 9002)یاقو ،آمد بودندوخزر میان اران، گیالن، گرگان و طبرستان در رفت

 (.189ب: 9009کردند)خلیفه، جنوبی دریای خزر و آذربایمان، پوشاک خزرها را تأمین می

خزرها خود دارای تولیدا  خاصی که دربردارنده درآمدی برای آنان باشد، نبودند. منباع  

از طوایاف  عمده درآمد آنان از تمار ، عایدا  گمرکی و همچنین از باج و خراجای باود کاه    

(. بازرگاناان خاوارزمی کاالهاای ناوا ی بلغاار و      00-19: 9092شد)بارتولد، تابعه  اصل می

-کردند)ابناسالو را با عبور از قلمرو خزرها به خوارزم و دیگر نوا ی قلمرو اسالمی ارسال می

 (.529: 9080؛ بولنوا، 919-915: 9805رسته، 

وم خزرها قرار داشت.آنان به طور مداوم باه  نوا ی اطراف دریای خزر همواره در معرض هم

هاایی  ارمنستان، اران، آذربایمان و سایر مناطق همسایه که تحت تسلس مسلمانان باود، یاورش  

تاز آنان تا مااورالنهر نیاز کشایده شاد و     وم. دامنه تاخت900ق./980داشتند. چنان که در سال

جمالزاده، اساترآباد نیاز رساید)    ها در شارق دریاای خازر، تاا     تی برای مدتی  دود مرزی آن

م. قادر   865ق./518ها در ساال  یافتن روس (. با قدر 22-9009:26بهزادی، ؛ 9095:96-91

م( در 022-090ق/011-06)9خزرهااا رو بااه ضااعف نهاااد. چهااارمین قیصاار روس سویاتوسااالو

در  شان را غار  کرد. درنتیمه آن، قا م. خزرها را شکست داد و اتل، پایتخت062ق./021سال

( و بسایاری از یهودیاان خازری از    529: 9080بولنوا،؛ 090: 9089گروسه، خزرها از بین رفت)

قلمرو خود به سایر مناطق چون اوکراین، ممارستان و لهستان رانده شدند. سارانمام باا ظهاور    

 (.9 :9069ایلخانان آخرین بازماندگان خزران نیز نابود شدند)گستلر، 

 

                                                           
1. Sviatoslav 
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 بلغارها

و در ملتقای رودهای کاما و ولگاا ساکونت    9ر بودند که در دشت قبچاقتبا مردمانی ترک

گذراندناد و کاالهاایی چاون    داشتند. آنان از طریق دامداری و کشاورزی و تمار  روزگار می

: 9805کردناد)ابن رساته،   هاا دادوساتد  مای   پوست روباه، سنماب و قاق م را با خزرها و روس

ها در مواقع خشکساالی  ماری چون پوست بودند و روس(. بلغارها دارای کاالهای ت915-919

گرفتند. بلغارها همچنین در صنعت چرم سازی فعالیت داشاتند و کاالهاای    از آنها  گندم  می

 (.81:، 9096بارتولد، کردند)چرمی خود را به نوا ی مختلف صادر می

م. 9550ق./659مغوالن در جریان  مال  خود با بلغارها نیز درگیر شدند. آنان در اواخار 

ها در صدد مقابله با بلغارها برآمدند، اما در نباردی کاه میاان آناان     پ  از قتل و غار  روس

روی داد، بلغارها پیروز شدند. باه دنباال آن بسایاری از مغاوالن کشاته شادند و بسایاری از        

ساکنان آن نوا ی که ممبور  به ترک آنما شده بودند، به موطن خاود بازگشاتند. باا خاروج     

ها بسته بود، دوباره باز شاد   های ارتباطی دشت قبچاق که در این مد  بر روی آنمغوالن راه

م. به بعد دیگر سخنی از قاوم بلغاار درمناابع    91ق./  8و کار تمار دوباره رونق گرفت. از سده 

قره گیری  کومت اردوی زریان از باین رفتاه باشاند)    رود با شکلوجود ندارد که ا تمال می

 (.1/21: 9009؛ هربک، 956و 901: 9000چانلو، 

 

 5صَقالِبه

قوم دیگر ساکن نوا ی شمالی و شمال غرب دریای خزر کاه باا منااطق جناوبی دریاای      

-التمارهخزر دادوستد داشتند، صقالبه بودند. آنان با خزرها دارای روابس بازرگانی بودند و مال

گااه در  آوردند، آن ایتخت خزرها  میهای خود را از طریق دریای سیاه و راه رودخانه دن به پ

صورتی که قصد ارسال کاالهایشان را به دیگر ناوا ی اطاراف دریاای خازر داشاتند، پا  از       

                                                           
وی زریان  . دشت قبچاق در دوره ایلخانان شامل دو بخش شرقی و غربی بود. محدوده نیمه غربی که مسکن  کومت ارد9

گرفت. بخش شرقی قبچاق نیزشاامل  بود محدوده آن بین رودخانه یائیک در شرق و رودخانه دنیستر در غرب را در بر می

شد که بر هر قسامت آن  کاومتی از خانادان مغاولی)     سوا ل خزر و آرال می -کرانه های اورال -سا ل شرقی رود ولگا

 فرزندان جوچی(  کومت داشتند.
-شدند که باین کاوه  گفتند. صقالبه به دو گروه صقالبه شرقی و غربی تقسیم می عراب صقالبه یا سقالب می. اسالوها را ا5

 (.9/991: 9152اند) ابن  ائک، های اورال و دریای آدرتاتیک در اروپای شرقی ساکن بوده
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شدند. سپ  در سوا ل متعدد آن پیااده شاده    پرداخت خراج به خزرها، وارد دریای خزر می

د را از طریق گرگان های خوالتمارهکردند. همچنین برخی از مال و  کاالهایشان دادوستد  می

کردناد)ابن رساته،   به بغداد و دیگر مناطق مرکزی ایران و نیز بلاخ و مااوراءالنهر  مال مای    

9805 :912-911.) 

که اشاره شد، پیش از روی کار آمدن ایلخانان، دریاای خازر در مناسابا  سااکنان      چنان

 ی جناوبی و غربای   الخصو  در مبادال  تمار ملل مختلف تاثیرگذار بود. نوااطراف آن علی

دریای خزر از گذشته جز مناطق تماری مهم و از مراکز صدور کاال باه ساایر نقااط همچاون     

ها از طریق ایان دریاا   اروپای شرقی بودند. اقوام مختلف همچون خزرها، اغزها، بلغارها و گیل

نوا ی  به دادوستد مشغول بودند و بازرگانان به منظور تمار  با اروپای شرقی، ضمن عبور از

پرداختند. از جملاه  های خود در این مراکز میالتمارهاطراف دریای خزر، به خریدوفروش مال

به فعالیت تمار عراقی، خراسانی و هندی در آمل اشاره شاده اسات. در ایان دوره همچناین     

ای برای ارتباط غارتگران غرب آن با مراکز جنوبی و غار  این نوا ی باود.  دریای خزر وسیله

هاای بسایاری از اقاوام سااکن  اوزه دریاای خازر را         الن با آغاز فتو ا  خود،  کومات مغو

 برانداختند و به فعالیت آنان خاتمه دادند.  

 

 های تجاری عصر ایلخانان مبادالت و فعالیت

های های بازرگانی اقوام و جمعیتاز آنمایی که وضعیت تماری این دوره در روند فعالیت

 شود.   ها بررسی می است، ابتدا وضعیت تماری آنمورد بحث تأثیرگذار 

ایلخانان دچار فراز و فرود بسیاری گردیاد. باا   ایران در عصر  به ویژه تمار اوضا  اقتصادی 

آغاز هموم مغوالن به ایران، مناطق بسیاری از جمله نوا ی اطراف دریای خزر روبه ویرانی نهااد  

تخریا   . دگردیخالی از سکنه  ساکن، شهرها ت عام جمعیبه دلیل فرار مردم و همچنین قتل و

هاای  همچنین سیاست و 9بیابانگردان مغول و ترک به ایران مهاجر سیسا  آبیاری، أسدها و ت

شد و مقادار آن نیاز   که گاه سالی چند بار از مردم گرفته می مالیاتی نامنظم و سنگین ایلخانان

پطروشفساکی،  )گذاشات  ایاران برجاای   ثیرا  نااگواری بار اقتصااد   أتا  ،همواره در نوساان باود  

                                                           
منفای بسایاری داشات. ایان     ثیرا  اًافزایش شمار چادرنشینان در ایران در فروپاشی نظام اقتصادی بخصو  کشااورزی تا   .9

 (.99-95 :9066کی،سفشها را ویران و محصوال  کشاورزی را نابود کردند)پطروچادرنشینان در خالل مهاجر  خود، چراگاه
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پایاان  م. یعنای تاا   9099-9002/.ق999-906های(. با این  ال، در فاصله سال69و  9011:62

، در نتیمه تالش برخی از سالطین ایلخانی درتوساعه و روناق اقتصااد    ابوسعید ایلخانی کومت 

 :9051ید)نساوی، کشور، مراکز تماری اطراف دریاای خازر توقفگاهبازرگاناناداخلیوخارجی گرد   

که معیار مشخصی برای مسکوکا  وجود نداشات و درهار یاک از    به دلیل آن (. در این دوره09

مشاکال   موجا  باروز   این امار   ،شدهای طال با عیارهای مختلفی ضرب میوالیا  ایران سکه

-680)خااان . باارای بهبااودی ایاان اوضااا  در عصاار ارغااونشااد بساایاری باارای مااردم و تمااار 

بر آن شد که در تمامی قلمرو ایلخانان عیار نقره ده نه باشد که این امر  م(9509-9581ق/609

امااا بااا ایاان  ااال ایلخانااان  ،نیااز ادامااه یافاات م(9502-9509ق/601-609) در دوره گیخاااتو

نتوانستند عیار مسکوکا  را به طور کامل تحت کنترل خود درآورند. کاهش عیار مسکوکا  در 

. ارزش منتشار شاود   اسکناس جدیدی به ناام چااو را   داد دستور  عصر گیخاتو سب  شد تا وی

دیناار   99تاا  2باه   ،های مغاولی باود  چینی داشت و تقلیدی از اسکناس منشأ این اسکناس که 

م. ماردم موظاف باه اساتفاده از آن در     9500/.ق 600ساال   درهاا  رسید. با انتشار این سکه می

 پاولی  اکم خراسان بود از پذیرش این وا د جدیاد خان که   معامال  شدند. در این زمان غازان

از قبااول آن امتنااا   ،پااولیوا ااد بااا چنااین  بااه دلیاال ناآشاانایی  خااودداری کاارد و مااردم 

. با شکست ایان طارح پا  از دو    (099-095 :9062 اشپولر،؛ 0/991: 9089)خواندمیر،کردند

ام پولی چاو از آنماایی کاه   نظ بازگشت. سابق آوری شدند و اوضا  به روال ها جمعماه این سکه

باه  در میان مردم گسترش نیافت، خسارا  مالی زیادی در پی نداشت و پ  از لغو استفاده نیز 

 .(909-0/908: 9089)خواندمیر، گردید زودی فراموش

اقداماتی را جهت رسید،  یخانانلایبه  م(زمانی که 9091-9001ق/990-601) خان غازان

تماار دولتای باا  مایات     تاا ایان زماان    . .به انمام رسااند ماری های تدادن به فعالیت سامان

 ،رباخواری و زورگویی توانسته بودند سود هنگفتی به دست آورند. در مقابال  از راهدرباریان و 

خاوبی   یتوضاع در پابه دلیل پرداخت مالیا  تمغا و نداشتن پشتیبان، تمار و بازرگانان خرده

را  پاا  خرده. بازرگانان را گرفت رباخواری  ، جلویین مشکل. غازان برای رفع ابردند به سر نمی

. مورد  مایت خود قارار داد و آناان را در بسایاری از شاهرها از پرداخات تمغاا معااف کارد        

 :9061راونادی، ؛ 9061:690)مساتوفی،  هاا را تاا نصاف تقلیال داد    میازان مالیاا    همچنین

 رایاج وا د پولی جدیدی را د و  ق ضرب مسکوکا  برخی از کشورها را لغو کر (. وی2/919



  98  نقش دریای خزر در مناسبات عصر ایلخانی

کرد که مورد قبول مردم و  تی زمامداران مستقل چون  کام گیالن واقع شد. دیناار جدیاد   

آوری ساایر مساکوکا ،    هاا در کشاور و جماع   گرم وزن داشت و باا انتشاار ایان ساکه     91/5

 .(000 :9018؛ یوسفی، 9062:090اشپولر، )گرفتمعامال  با وا د پولی جدید  صور  می

 

 هااُرتاق

گاه به صور  مستقل با تشکیل دارالتمااره در نقااط مختلاف باه تماار  مشاغول        ،تمار ایرانی

پرداختناد.  مای  دادوستدها و دریافت امتیازا  تماری از سوی آنان به شدند و گاه با  مایت دولت می

و غربی دریاای خازر   ای از آن در نقاط جنوبی  آنان قسمتی از ابریشم تولیدی ایران را که بخش عمده

هاای ایان بازرگاناان    کردند و کشاتی آمد، به شهرهایی چون تبریز و سلطانیه منتقل میبه دست می

 آمد بود.ومَردان در رفتبین گیالن و مازندران با جزیره نیم

ها را بنیان نهادندکاه  ای به نام ارتاقایلخانی با  مایت از تمار، اتحادیه سالطیناشراف و 

که اکثار موسساان ایان    . با وجود ایناختصا  داشتهای تماری داخلی و خارجی تبه فعالی

. باود مسالمانان   متشکل از غیار اما بیشتر اعضای آن  ،دادندها را مسلمانان تشکیل میشرکت

مبالغی از سود ساالیانه  آن در ازای  دربار ایلخانی برخوردار بودند وهای مالی  مایتهااز ارتاق

در را هاا  اعضای خانادان  ااکم بیشاترین ساهم ایان شارکت       .پرداختندمیه خود را به خزان

شده از ساوی آناان    أخذبودند و اعتبارا   زیادیدارای قدر  اقتصادی  هاداشتند.ارتاقاختیار

 (.099 :9088رضوی،)در بسیاری از نقاط معتبر بود

ولات ایلخاانی در   پرداختند و دها در مراکز تماری غرب دریای خزر به دادوستد میارتاق

ای در برقراری امنیت این نوا ی داشت. باا توجاه باه     های آنان  تالش ویژه مایت از فعالیت

شاد و  های غربی دریای خزر انماام مای  این که مناسبا  اردوی زرین و ایلخانان از طریق راه

ا در ها توان به نقش مهام ارتااق  گرفت، میها صور  میتمار  خارجی ایران نیز توسس ارتاق

 (.28همان، برقراری روابس بازرگانی با دول اروپایی و دشت قبچاق پی برد)

از  ،کاه باا ساقوط ایلخاناان    تا ایان  ،ها همچنان ادامه داشترونق مناسبا  تماری این شرکت

در عصر تیموری ادامه یافت. در این دوره نیز همچون عهاد   و سپ  دامنه فعالیت آنان کاسته شد

ها اعطا شد و آنان همچنان از پرداخت مالیا  معااف بودناد و از   بسیاری به ارتاق ایلخانان امتیازا 

 (.560: 9009آکا،؛ 099 :9088رضوی، کردند)خزانه شاهی اعتبارهای بسیاری دریافت می
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 اردوی زرین

ایلخانان با خانا  اردوی زرین نیزمبادال  تماری داشاتند، اماا ایان مناسابا  همیشاه      

ثبا  در روابس سیاسی میان اردوی زرین و ایلخانان یکی از بارزترین عوامال  برقرار نبود. عدم 

زریان،  تأثیرگذار در کمیت و  مم تمار  میان آنان بود. در مبادال  میان ایلخانان و اردوی 

یاابی باه منااطق    قفقاز(  محل  تردد باود و دسات   -اران -مسیر غرب دریای خزر) آذربایمان

 رفت.  از دالیل خصومت میان دو  کومت به شمار می استراتژیک این نا یه یکی

-منازعا  میان ایلخانان و اردوی زرین گاه موج  قطع روابس تماری این دو  کومات مای  

یافاات، بازرگانااان بااار دیگاار  در ایاان مساایرها تااردد شااد، امااا وقتاای ایاان روابااس بهبااود ماای

چنادان مهام   ایلخانان برای  ین(. اگرچه قطع روابس با اردوی زر991: 9099کردند)مورگان،  می

توانستند کاالهای مورد نیاز خود را که تا پایش از ایان از منااطق دشات قبچااق      می وآنان نبود

ها خساارا  دیگاری نیاز باه دنباال      . این درگیریاز ماورالنهر و ترکستان واردکنند ،شدوارد می

-(، ماال 151-152: 9018داشت؛ در جریان تهاجم مغوالن قبچااق باه مراکاز تماری)بنااکتی،    

گرفات. باا توجاه باه ایان      شد و جان تمار دو طرف در خطر قرار میها غار  میالتماره کاروان

عامالن تمااری   دادم. پ  از فت  آذربایمان، دستور 9560/.ق 665در سالگونه اقداما ، هالکو 

 (.06: 9080را که در تبریز مشغول تمار  بودند، از دم تیغ بگذرانند)آیتی، اردوی زرین

زمامداران اردوی زرین خود به امور تماری توجه داشتند. آنان به منظور  فاظ موقعیات   

هاایی را کاه باه    التمااره  تماری قلمرو خود و تشویق تماار باه اساتفاده از ایان مسایر، ماال      

کردناد. ایان اماور ساب      شد، به قیمتی بیش از قیمت اصلی خریداری میقلمروشان وارد می

 (.566: 9080گردید)بیانی،اری میان تمار ایرانی و اردوی زرین میرونق مبادال  تم

مبادال  تماری با اردوی زرین در دوره تیموری نیز برقرار بود. منابع به طاور صاری  باه ایان     

شاود کاه باا    الدین محمد یاد مای اند، اما در این دوره از تاجری به نام شم مناسبا  اشاره نکرده

م. از راه اورگنج راهای سارای شاد. از جملاه     9108ق./ 815دربار در سال دریافت سرمایه از خزانه

کاالهایی که او به این منطقه برده باود باه مرواریاد، زنمبیال، جوزهنادی وآبناوس اشااره شاده         

(. از آنمایی که وی در این تمار ، چهار یاا  559: 9088؛ میرجعفری، 561-562: 9009است)آکا،

ود به دست آورده بود، شاید بتاوان نتیماه گرفات کاه در ایان دوره      پنج برابر سرمایه اولیه خود س

مناسبا  تماری پرسودی میان برخای از تماار ایاران و اردوی زریان جریاان داشات. عبادالرزاق        



  99  نقش دریای خزر در مناسبات عصر ایلخانی

م. از جانا  شااهرخ باه سافار  هناد      9115ق./ 812م./9119ق./ 811سمرقندی نیز که در سال

ت. وی در توصیف اوضا  تمااری ایان نا یاه بیاان     فرستاده شد، از راه هرمز به هند سفر کرده اس

کند که بازرگانان مختلف از مصر، شام، روم، دشت قبچاق و ساایر ناوا ی در ایان بنادر، بنادر      می

دهد مناسبا  تیموریاان  (. این گزارش نشان می565: 9009اند )آکا، هرمز، به تمار  مشغول بوده

قرار بوده است و تمار دشت قبچاق با عباور از ایاران   و اردوی زرین در این بندر جنوبی ایران نیز بر

کردناد،  های خود را وارد آن مای التمارهدر این بندر با بازرگانان ایرانی و سایر تمار خارجی که مال

 اند.  کردهاند و شاید از این منطقه برای ارسال کاالهای خود به هند استفاده میتمار  داشته

 

 هایتالیاییا

 کومت ایلخانی و با امنیتی که در مسیرهای تماری ایان دوره باه وجاود    گیری با شکل

شهرهای ایتالیا با ایران وجود داشات از میاان رفات و    آمد، موانع تماری که در روند بازرگانی دولت

(. 905 :9009، پیناگ یی مناسبا  بازرگانی آنان با نقاط مختلف قلمرو ایلخاناان گساترش یافات)   

تا پیش از آغاز مناسبا  بازرگانی با ایلخانان باه دادوساتد باا مغاوالن      جنوا شهرها ماننداین دولت

از ساوی کلیساای روم و باه    . م9512./ق610الن کاارپن در ساال  دشت قبچاق مشغول بودناد. پا  

مغولستان شد. وی پ  از دیدار با رهبر مغوالن به وطن بازگشات و   عازممنظور مذاکره با مغوالن 

 زمیناه های قلمرو مغوالن به اسقف اعظم روم ارائه داد. ایان اطالعاا    راه را در مورداطالعا  خود 

باه منظاور   هاا  . جناوایی را فاراهم سااخت  مغاوالن   باا بیشتر و به دنبال آن آغاز مناسبا   آشنایی

بنیاان نهادناد و   و از آن طریق با شرق، سازمانی به نام اداره کریمه  با اردوی زرینگسترش تمار  

مسایر ولگاا باه     طریاق  خاوارزم از و  را از هندوستان،روسیه، هشترخان،سارای  خود امتعه تماری

فرساتادند  مای  سوا ل دریای سیاه منتقل و از آنما باه بازارهاای اروپاا   های تماری خود در پایگاه

 (.9/561: 9068؛ چارشی لی، 268-260: 9088اقبال، )

هاا بودناد.  مایات    جنواییشهر ایتالیایی که باب تمار  را با ایران گشود نخستین دولت

( سب  شاد تاا   .م9562-9120./ ق 610-829)9نولوگلگرفتن سلسله پادولت جنوا درقدر 

                                                           
م( در معرض اضمحالل قرار داشت، میشل 9591-9569م. در  الی که  کومت التینی بیزان )9520ق./ 628. در سال9

هاا تاجگاذاری کارد و      از تصرف قسطنطنیه و پایان بخشیدن باه  کومات التینای   . پ9569ق./ 620پالنولوگ در سال

 .(919-915؛ لومرل، بی تا: 955-9089:950سلسله پالنولوگ را بنیان نهاد) کوریک، 
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سایاه باه   دریاای   ها که در مسایر را به آنان اعطا کند. جنوایی یتمار یدولت بیزان  امتیازات

 تند.در شاهر سارایپرداخ   مغوالنبا  دادستد م. به9569/.ق 662از سال ،تمار  مشغول بودند

سب  گسترش مناسبا   9با دختر میشل پالنولوگ م.(9562-9589ق./660-689)ازدواج اباقا

هاا در  های تماری جنواییبرای گسترش فعالیترا  یدو کشور شد که این خود فرصت مناسب

عالوه بر بیزان ، مناطق طرابوزان، ارمنستان و گرجستان نیز کاه   قلمرو ایلخانانفراهم ساخت.

ها ها در دریای سیاه قرار داشتند، واسطه دادوستد جنواییهای تماری جنواییگاهدر مسیر پای

با ایلخانان بود و آنان با کس  اجازه از پادشاه ارمنستان به منظور تمار  در بنادر این کشاور  

تمار جناوایی از   (.28-20 :9005رضایی،به مناسبا  بازرگانی خود رونق بخشیدند)کریمی و 

، در مص  رود دن باال آمده و از طریق رود ولگا وارد دریای خزر 5ود در آزوفمراکز تماری خ

شادند. آناان همچناین از    مشاغول مای  با والیا  شامالی ایاران   دادوستد  گاه بهآن، شدندمی

-طرابوزان با عبور از سا ل دریای سیاه و بنادر ایااس در ارمنساتان صاغیر، وارد تبریاز مای      

 (.299-295: 9088ال،، اقب099: 9088رضوی، شدند)

در دوره آناان  بودناد.   هاونیزی آورد،که به تمار  با ایلخانان روی شهر ایتالیاییدیگر دولت

المایتو مورد  مایت دولت ایلخانی قرار گرفتند و از ایان زماان در تبریاز و سالطانیه      کمرانی 

هااای م( در سااال9096-9006/.ق996-906مسااتقر شاادند. ونیزیااان در زمااان ابوسااعید)   

م. دو قرارداد تماری باا ایلخاناان منعقاد کردناد کاه طای آن       9056/ق.950و  م.9059ق./959

توانستند آزادانه در سراسر ایاران  آنان می ،امتیازا  خوبی به دست آوردند. بر اساس این قرارداد

ای ها از معافیات  انآنا  های ونیزیفراهم شاد. امنیت الزم برای تمار و کاروان. به تمار  بپردازند

اسناد مرباوط  داشته باشند)0کنسولگریتوانستند در ایرانمی همچنینمالیاتی برخوردار شدند و 

 (.90 :9025به روابس تاریخی ایران و جمهوری ونیز از دوره ایلخانان تا عصر صفوی،

                                                           
1. Michel paleologue 

 (.9/909: 9069زاده، . بندری در جنوب شرقی بخش اروپایی روسیه و در کرانه غربی رود دن) عالم5
هاای ونیازی در ایان شاهر شاکل گرفتناد.       نسول از ونیز به تبریزآماد و باه تادریج دارالتمااره    کق یک  951در سال  .0

های ونیزیان در شهرهای مختلف قرارداشتند و مرک  از یک کنساول و چهاار کارمناد باود. تماار ونیازی در       کنسولگری

اما جال  است که در برخی اسناد ذکر شاده   .کردندیها مراجعه مشدند به این کنسولگریمواقعی که با مشکل مواجه می

 :9088 اقباال،  ؛101 :9062اند)اشاپولر،  رجاو  داشاته   ها باه خانادان دربااری   جای مراجعه به آن است که تمار ونیزی به

 .(90 :9025؛ اسناد مربوط به روابس تاریخی ایران و جمهوری ونیز از دوره ایلخانان تا عصر صفوی،290
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انداختند و از این نقطه به خرید مَردان لنگر میهای ونیزی وجنوایی در جزیره نیمکشتی

های تمااری  (. همچنین در این دوره کاروان9088:099پرداختند)رضوی،رآباد میابریشم است

آمد بودند و بازرگانان ایتالیایی از همین مسیر به منظور انتقال ومیان خوارزم و سرای در رفت

-های تمااری خاود در تاناا و کافاا اساتفاده مای      تولیدا  مناطق اطراف دریای خزر به پایگاه

(. بازرگانان ونیزی و جنوایی به عنوان واساطه تماار  میاان    268-260: 9088کردند)اقبال، 

ایران و دول غربی، در مبادال  با شرق نیز موفاق بودناد. همچناین آناان از مسایری کاه از       

گذشات و باا عباور از    طرابوزان و سوا ل دریای سیاه شرو  و از سوریه و آسیای صاغیر مای  

-رسید نیز استفاده مای د و کاشغر به توئن هوانگ میتبریز، قزوین، ری، مرو، سمرقند، تاشکن

 (.909-2/908: 9061کردند)راوندی، 

بسایاری از   و رکود تمار  در ایاران،  هاراهن، به دنبال ناامنی پ  از سقوط  کومت ایلخانا

هاا  اگرچه به منظور بهبود روابس بازرگانی با ایتالیایی تبریز را ترک کردند. ونیزی و جنواییتمار 

هایی صور  گرفت، اما رونق تمااری گذشاته ا یاا نگردیاد.     های محلی تالشسوی  کومت از

با اعازام  م. 9011/ق. 911درسالم.( 9010-9022ق./  911-926)اشرف چوپانیملکچنان که 

ی وی از ساوی  خواستار ادامه مناسبا  با آنان شد. اما پا  از قباول خواساته   سفرایی به جنوا 

اشارف را   التمااره کااروان جناوایی طماع ملاک     تی تماری به تبریز، ماال ها و اعزام هینجنوایی

اشارف،   . به دنبال ایان اقادام ملاک   تمار اسیر و اموالشان مصادره شدبرانگیخت و به دستور وی 

اساناد مرباوط باه رواباس تااریخی      )قطع شاد باردیگر  شهرهای ایتالیاییها با دولتتمار  ایرانی

 9(.99 :9089اللهی، ؛ عون91 :9025ایلخانان تا عصر صفوی،  ایران و جمهوری ونیز از دوره

                                                           
در صادد  هاای تمااری خاود در دریاای سایاه،      نیز به دنبال منازعا  متعدد با عثمانی و از دست دادن پایگااه  ها. ونیزی9

م( باه منظاور مقابلاه باا دولات      9111-9120ق/818-829. در دوره اوزون  سان) قویونلوها برآمدناد برقراری روابس با آق

در زماان  سی و تماری میان آنان برقارار شاد. آناان    عثمانی سفرایی میان طرفین رودوبدل گردید و پ  از آن روابس سیا

 درانحصاار تماار  ابریشام باا ایاران را       بودند و همچناین کنسولگری دارای   کومت اوزون  سن، در تبریز و الهیمان 

هاا، دولات آق   داشتند. پ  از اوزون  سن و تغییر سیاست جانشینان وی در برقراری رواباس دوساتانه باا عثماانی    دست 

تمایلی به ادامه مناسبا  سیاسی با ونیز نشان نداد. آنان منبع عمده درآمد خود را از طریق فروش ابریشم گایالن  قویونلو 

آوردند، با این  ال باید اشااره کارد کاه باا وجاود قطاع       و مازندران در بازارهای عثمانی بخصو  بازار بورسا به دست می

های ونیزیان دایار و بازرگاناان آزاداناه    مچنان ادامه داشت و تمارتخانهروابس سیاسی میان ایران و ونیز، مبادال  تماری ه

 098نلوهاا در ساال  وقویپا  از ساقوط آق  به فعالیت مشغول بودند. فعالیت تمارتی ونیزی با ایران چندان دوام نیافات و  

 .این خس مواصالتی با ایران نیز از میان رفت م.9295ق./
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تا پیش از خراب شادن هشاترخان کاه    . ابریشم از جمله کاالهای صادراتی ایران به ایتالیا بود

به مناطق اطراف دریای خزر صور  گرفت، ابریشم ایران از ایان نقطاه باه     تیموربه دنبال  مال  

)باربارو شاد ای ونیز نیز باه ایاران وارد مای   های شیشها و مهرههای زیبشیشهو  شداروپا منتقل می

در مناسابا  سیاسای نیاز فعالیات      تمار ایتالیایی (.60 :9065،؛ سیمونز15-10 :9010ودیگران، 

(. 60 :9065ساایمونز، )پرداختناادبااه جاسوساای باارای مساالمانانمی هاااییداشااتند. آنااان در دوره

هاا  ونیازی  های ایرانی به اروپا،سفرا و مترجمانی از میاان تدر دوره ایلخانی در اعزام هینهمچنین 

 (.009-009 :9009،بویل)شداستخدام و همراه آنان فرستاده می

و باه   ندها  با شرو   کومت صفویان به برقراری مناسبا  با ایران تمایل نشان دادونیزی

کاه باه ایاران     آنان هایی را به دربار صفوی ارسال کردند. آخرین فرستادههمین منظور هینت

 ،م. در ایران ساکن باود 9299-9291 ق./090-085های در سال . وی کهآمد دالساندری بود

 ونیاز  ه اتحااد باا  تالش بسیار کرد تا بتواند شاه طهماس  صفوی را برای مقابله با عثماانی با  

به شارو    ایاما در انمام آن ناکام بود، چرا که در این زمان  کومت ایران عالقه ترغی  کند،

-تنها تمار خصوصی در ایران باه دادوساتد مای    ،جنگ با عثمانی نداشت. پ  از این موضو 

 (.199-2/198: 9066پطروشفسکی، )پرداختند

تمار  با دولت شهرهای ایتالیایی در این دوره از مسیر شرقی و غربی دریای خزر انماام  

ز خوارزم و دور زدن دریای خازر  می شد. کاالهای تماری نوا ی جنوبی ایران از طریق عبور ا

به هشترخان و از آنما به مراکز تماری ایتالیایی چون کافا و تانا ارسال می شد. مسایر دیگار   

 بازرگانان با عبور از نوا ی قفقاز چون اران و شروان به دادوستد مشغول بودند.

شاتند.  تولیدا  نوا ی مماور دریای خازر جایگااه مهمای در باازار تمااری ایان دوره دا      

بازرگانان مختلف به منظور دادوستد این محصوال  وارد اطراف دریای خزر و قلمرو ایلخاناان  

 توان از ابریشم، ا شام و چوب نام برد. میها ند. از جمله آنشدمی

مهمادر   یتمار  منسوجا  ابریشمی ایران و ابریشم خام ایران در دوره ایلخانان جایگاه

 و های گونااگون شاد  و تولید ابریشم در ایران سب  پیدایش  رفهبازارهای دنیا به دست آورد

 م.90ق./ 9 در اواخر ساده . گردیدایران پدیدار  های بافندگی در شهرهای مختلف انوا  کارگاه

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

های بافندگی در این شهر، به منظور رشد فعالیت. تبریز بودشد. از جمله مراکز مهم این دوره 
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هاای رباع رشایدی باه تبریاز آورده      صنعتگرانی از انطاکیاه  و قبارس بارای کاار در کارگااه     

تااا پاایش از   (.69و  29: 9089اللهاای،؛ عااون199-2/198: 9066پطروشفسااکی، )شاادند

ه تاناا، آزوف و شاهرهای   تیمور، ابریشام ایاران از ایان نقطاه با      توسسشدن هشترخان  خراب

، ابریشم پ  از انتقال باه  طریق خشکی نیزاز شد.سوا ل کریمه  و از آنما به اروپا منتقل می

شاد. هرباار ابریشام    صادر مای 9هاى سوریه و عثمانی و کفه به دمشق و دیگر قسمت ،سلطانیه

ماول درهار   شد. باه طاور مع  دوکا فروخته می 89تا  99صادراتی ایران در فلوران  به قیمت 

تان   959هاا  ادود   رفت کاه هار کادام از آن   سال شش کاروان ابریشم از ایران به بورسا می

 (.598-590: 9009؛ اینالمق،9066:968 کالویخو،)کردندابریشم خام به بورسا منتقل می

روزگاران گذشاته میاان تماار ایرانای و بازرگاناان      دیگر مواردی بودند که از  از چارپایان

شده است. از جمله چارپایانی کاه در مناابع باه    می دادوستداطراف دریای خزر های سرزمین

از  گوسافند  توان گوسفند و اس  را نام برد. در عصار ایلخاانی  می ،ها پرداخته شدهتمار  آن

شد و بنادر تماری  دربند و گرگان، طبرستان و شروان به نوا ی اطراف دریای خزر صادر می

 (.101-102: 9062؛ اشپولر، 900: 9061کاال بود)لسترنج، این کوتم مراکز معامله 

چوب نیز در دوره مورد بررسی یکی از کاالهایی بود که از مناطق اطراف دریای خازر باه   

نوا ی داخلی ایران و نیز خارج از کشور صادر می شد. مناطق شمالی ایاران چاون گایالن و    

ده اصلی این کاال بودند. عالوه بار تولیاد   مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، تولیدکنن

چوب، در این ایاال  صنایع چوب نیز رواج داشت و در دوره ایلخانی ری مرکز صانایع چاوبی   

: 9008شد)قزوینی، بود. از چوب به منظور ساخت منازل و صنایع و ادوا  جنگی استفاده می

چنان که  بیل اشاره کرد که آنتوان به ارسال چوب از گیالن به ارد(. از جمله می 191و 010

سااازی بااوده  اولناااریوس آورده در ایاان دوره اردبیاال فاقااد چااوب و تختااه باارای ساااختمان 

 (.959: 9082است)اولناریوس، 

دریای خزر و نوا ی اطراف آن در دوره ایلخانی نیز دارای اهمیت بود. با روی کار آمادن  

و همچناین  مایات و مشاارکت     هاای رشاد و روناق تماار     ایلخانان و فراهم شدن زمیناه 

های بازرگانی از طریق دریای خازر   کمرانان ایلخانی، نهادهای تماری شکل گرفت و فعالیت

گسترش یافت. در چنین شرایطی بازرگانان خارجی به آغاز دادوستد با ایلخانان از طریق ایان  

                                                           
9. Kafa (.  005: 9090ناره دریای سیاه) کراچکوفسکی،بندر فیودوسیای کنونی بر ک 
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هاا  شد و ایتالیاایی دریا تشویق شدند. مبادال  با اردوی زرین از طریق منطقه قفقاز انمام می

که تا پیش از این با مغوالن شمال دریای خازر رواباس بازرگاانی داشاتند، وارد دادوساتد باا       

 ایلخانان شدند.  

 

 سیاسیمناسبات 

نقش مهم و استراتژیک دریاای خازر و ناوا ی اطاراف آن در مناسابا  سیاسای عصار        

ریاا در شاکوفایی اقتصااد و    ایلخانی قابل توجه است. مراکز تماری مهم واقع در  وزه ایان د 

یاابی بار   ها برای دستهای مماور تاثیرگذار بود که این امر رقابت آنبازرگانی قلمرو  کومت

های متعدد میان ایلخانان این نوا ی را به دنبال داشت. در نتیمه در این دوره شاهد درگیری

مراکاز تمااری و گااه     ها بر سر تسلس بر این منطقه هستیمکه این امر ویرانیو دیگر  کومت

 شدن بازرگانان این دو را به دنبال داشت.  قربانی

ای تاازه  مر لهبا مغوالن دشت قبچاق وارد  آنانروابس  ،سی   کومت ایلخانانأپ  از ت

خاود   کاه شد. این دو  کومت در شرق و غرب دریای خزر دارای مرزهاای مشاترکی بودناد    

هر دو در طاول  یاا  سیاسای خاود     ادی باود. عاملی برای برقراری مناسبا  سیاسی و اقتص

شاد. اگرچاه مناابع    اختالفا  بسیاری با یکدیگر داشتند که منمر به درگیری میان آنان مای 

رساد  دانناد، باه نظار مای    علل مختلفی را در تیرگی روابس اردوی زرین و ایلخانان دخیل می

ناوازنی،  بایمان و قفقاز بود)های تماری آذررو و راهیابی بر نوا ی کاروانمهمترین عامل دست

دانساتند کاه توساس     (.خانا  اردوی زرین تسلس یر این نوا ی را  ق خاود مای  958: 9009

ایلخانان غص  شده بود. چنگیزخان قلمرو پهناور خود را میان چهار فرزنادش تقسایم کارد.    

قی هاای شار  بخش اصلی قلمرو مغوالن به تولوی داده شد. مغولستان غربی به اوگتای، بخش

های جنوب شرقی سیبری آسیای مرکزی و قلمرو قراختائیان به جغتای و به جوچی سرزمین

داده شد. پ  از تقسیم قلمرو، امپراطوری برای مدتی یکپارچگی خود را  فظ کارد، اماا باه    

نشین اداره شدند. والیتای کاه جاوچی در    ها مستقل و به صور  خانتدریج هر یک از بخش

های والیت جوچی ترین سرزمینرگ او بین پسرانش تقسیم شد. غربیاختیار داشت پ  از م

م. دو 9569به باتو خان پسر کوچکش رسید. پ  از انتقال پایتخت مغوالن به چاین در ساال  

اردو یاا  اردو یا اردوی زرین بود و دیگری آق ماندند که یکی آلتینگروه از مغوالن در آسیا باقی
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ای از ماوراءالنهر تا کیف و نوا ی قفقااز و جناوب   گسترده اردوی سفید. اردوی زرین قلمروی

-شد)شابانکاره های شمالی و شمال غربی دریای خزر و رود ترک را شامل مای روسیه تا کرانه

 (.909: 9088؛ اقبال، 512-5/516: 9089اى، 

هاایی کاه در غارب    با توجه به اینکه در ایان تقسایم بنادی چنگیزخاان، تماام قسامت      

گرفت به الوس  جاوچی تعلاق گرفتاه باود، بااتو در      ول زیر سم اسبان قرار میامپراطوری مغ

صدد گسترش قلمرو و قدر  خاود در آسایای صاغیر، قفقااز و ایاران برآماد. در ایان زماان         

زریان افازوده   منگوقاآن که دریافته بود در صور  تسلس باتو بر این ناوا ی بار قادر  اردوی   

ان فرستاد. با غلبه هوالکو بار ایاران و تشاکیل  کومات     خواهد شد، برادرش هوالکو را به ایر

طلبیخانا  اردوی زرین در جنوب و غرب دریای خزر ساد شاد؛ چارا کاه     ایلخانان راه توسعه

گرجساتان را کاه از ساوی    و آذربایماان  منااطقی چاون  پا  از اساتقرار در ایاران،    ایلخانان 

ند.این اقدام ایلخانان، در تیرگی ودچنگیزخان به اردوی زرین داده شده بود، به قلمرو خود افز

روابس میان دو  کومت تأثیر بسیاری داشت. اهمیت ارتباطی و تماری قفقااز کاه باه عناوان     

شد، و همچنین اهمیت سیاسای  گذرگاهی برای راهیابی به فال  ایران و آناتولی محسوب می

الش خاود را بارای   و اقتصادی آن سب  شد تا ایلخانان با رد  اکمیت اردوی زرین بر آن، تا 

زرین برای روناق تماار  قلمارو    های اردویتسلس بر این نوا ی به کار گیرند. همچنین خان

خود که از لحاظ جغرافیایی و اقتصادی نسبت به نوا ی قلمرو ایلخاناان، از اهمیات کمتاری    

(. از 990-991: 9099دانساتند)مورگان،  برخوردار باود، تسالس بار ایان ناوا ی را الزم مای      

جایی کاه در ایان دوره بیشاتر مباادال  بازرگاانی ایلخاناان از طریاق مسایرهای قفقااز،           آن

شد، بدیهی است که خاناا  اردوی زریان باا    داغستان و نیز طرق تماری آذربایمان انمام می

توانستند به اوضا  تماری و اقتصادی قلمرو خود ساامان  سیطره بر این نوا ی استراتژیک می

گیری این نوا ی با ایلخانان زرین تا پایان  کومت ایلخانان برای بازپ بخشند.خانا  اردوی 

وارد منازعا  متعدد شدند، اما توانستند به هدف خود دست یابند و در نتیمه تسلس بر غارب  

 دریای خزر همچنان در دست ایلخانان باقی ماند.

ان رخ داد و پا  از  خ زرین در زمان هوالکو و برکهاولین درگیری میان ایلخانان و اردوی

خاان  مرگ هوالکو نیز نبردهای متعدد میان جانشین وی، اباقا ادامه یافت. در این دوره برکاه 

توانست بر مناطقی از اران و گرجستان دست یابد و تا تفلی  پیش رود، اما وی در کناار رود  
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اناان  ترک درگذشت و سپاهیانش بدون نتیمه بازگشاتند و در نتیماه دربناد در تسالس ایلخ    

های متعدد میان دو طرف درگرفات  های بعد نیز درگیری(.در سال10: 9080ماند)آیتی، باقی

 که پیروزی ایلخانان را به دنبال داشت.

در دوره  کومت غازان، توقتقا با ارسال سفیری به دربار ایلخاناان باا تهدیاد ایلخاان باه      

ان به خاندان باتو تعلاق دارد  جنگ، متذکر شد که براساس تقسیم چنگیزخان اران و آذربایم

از اینکه »و غازان باید این نوا ی را بازپ  دهد. اما غازان با رد درخواست وی، بیان داشت که

ولاى بار مغاول و     ،گاویم  از عهد هالکوخان این دیار بر ممالک ما افازوده شاده ساخنى نماى    

گارفتن   پا   و بااز  ایم تاجیک و بدوى و شهرى معلوم باشد که ما این کشور به شمشیر گرفته

 .(559-555: 9080آیتی، «)آن نیز به شمشیر خواهد بود

هایی باود تاا   پ  از این دوره نیز روابس میان خانا  اردوی زرین و ایلخانان دارای فرازونشی 

بیگ توانست بر قفقاز و آذربایچاان   که با مرگ ابوسعید در نتیمه ضعف و تمزیه ایلخانان، جانی این

زندش بردی بیگ را در تبریز مستقر کرد و خود بازگشات. اماا چنادماه بعاد باا      مسلس شود. او فر

بیاگ آل جالیار    ( و باا خاروج باردی   60: 9080بیگ تبریز را ترک کرد)نطنازی،   مرگ وی، بردی

زریاان را از آذربایمااان بیاارون کاارده و  کوماات جالیریااان را تشااکیل توانسااتند نیروهااای اردوی

 مدتی پ  از آن تیمور بر سراسر ایران و آذربایمان دست یافت.( و 989: 9089الدین،دهند)شرف

 

 نتیجه

تا پیش از روی کارآمدن ایلخانان مناسبا  سیاسی و تمااری باین اقاوام سااکن اطاراف      

دریای خزر همچون خزرها، صقالبه، گیل، دیلم و برداسیان برقرار بود. همچناین گااه شااهد    

ساخت. باا  تیم که موجبا  نابودی آنان را فراهم میاختالف و منازعه این اقوام با یکدیگر هس

تشکیل دولت ایلخانان در ایران و بهبود اوضا  سیاسی و اقتصادی در ایان دوره، بازرگاناان از   

های مختلف از طریق دریای خزر و نوا ی اطراف آن وارد تمار  با ایلخانان ها و قومیتملیت

منااطق ساا لی جناوب و غارب دریاای خازر باه         های خود را گاه ازالتمارهشدند. تمار مال

هشترخان انتقال داده و سپ  از مسیرهای شمال چون استفاده از رودهاای ولگاا باه مقصاد     

کردند و گاه از طریق مسیرهای ارمنستان باه مراکاز تمااری از جملاه طراباوزان و      ارسال می

 کردند.ازمیر منتقل می
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  سیاسی این عصار نیاز قابال مشااهده     نقش دریای خزر و مناطق مماور آن در مناسبا

است. جایگاه مهم جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی بخش غربی دریای خازر  نقاش مهمای در    

های متعدد میان ایلخانان و اردوی زرین داشت. منازعا  سیاسای خاود عااملی     بروز درگیری

شاد.  ری مای در کندشدن روند تمار  و گاه قطع مناسبا  بازرگانی میان ایران و شرکای تما

تارین مراکاز   های سیاسی، مناطق اطراف دریای خزر را که از مهماز سوی دیگر، این درگیری

ساخت. همچناین در ماواردی شااهد    رفتند، متحمل خسارا  بسیاری میتماری به شمار می

 قتل و غار  بازرگانان و اموالشان در قلمروی دو طرف هستیم.

هاایی باه   دیگری نیز اشتغال داشتند. از تماار در دوره بازرگانان عالوه بر تمار ، به امور 

شد. تمار به دلیال اطالعاا  سیاسای کاه از دول مختلاف      منظور اهداف سیاسی استفاده می

شدند. پرداختن باه کارهاای سیاسای بارای     داشتند گاه از طرف ایران به سفار  فرستاده می

توانستند بادون پرداخات   ن سفرها میتمار دربردارنده مزایای بسیاری بود. چرا که آنان در ای

عوارض گمرکی در  ین انمام وظایف سیاسی، به امور تمارتی خاود نیاز بپردازناد. ایان امار      

های خارجی آنان های ایران نیز دارای مزایای بسیاری بود. تسلس بازرگانان به زبانبرای دولت

ر همچناین  امال اخباار    ساخت. تماا نیاز میهای سیاسی بیرا از تعیین مترجم برای هینت

-مهم مناطق مختلف بودند.  کمرانان با استفاده از اخباری که آنان در اختیارشان قارار مای  

 .یافتنددادند، از اوضا  داخلی سایر کشورها آگاهی می

 

 و مآخذ منابع

 نگی.، ترجمه: اکبر صبوری، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا  فرهتیموریان، 9009آکا، اسماعیل،

 : دار صادر. ق، بیرو  9082،  الکامل فی التاریخابن اثیر، 

، جلاد اول از ابتادای بنیااد طبرساتان تاا      تااریخ طبرساتان  ،9086ابن اسفندیار، محمدبن  سن، 

 استیالی آل زیار، به تصحی  عباس اقبال، به اهتمام: محمدرمضانی، تهران،.

باه تصاحی : اکاو     رالیمن و أنسااب  میار،   اإلکلیل من أخباق، 9152ا مد، بنابن  ائک،  سن

 علی، صنعا: وزاره الثقافه و السیا ه. والی، محمدبن

 : دار صادر. ، بیرو  ، چاپ دوم صورة األرضم، 9008،  ابن  وقل، محمد بن  وقل

 : دار صادر.   ، بیرو األعالق النفیسةم، 9805ابن رسته، ا مد بن عمر،
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، تهاران:  ن و جمهاوری ونیاز از دوره ایلخاناان تاا عصار صافوی      اسناد مربوط به روابس تاریخی ایرا

 .9025بایگانی اسناد شهر ونیز و کتابخانه ملی مارچانا، کتابخانه مرکزی اسناد دانشگاه، 

، چااپ دوم،  تاریخ مغول در ایران، سیاست،  کومت و فرهنگ دوره ایلخانان، 9062اشپولر، برتولد، 

 می و فرهنگی.ترجمه: محمود میرآفتاب، تهران: عل

، باه تصاحی    تطبیق لغا  جغرافیاایی قادیم و جدیاد ایاران    ، 9060اعتمادالسلطنه، محمد سن، 

 هاشم محد ، تهران: امیرکبیر.

، چااپ نهام،   تاریخ مغول از  مله چنگیز تا تشکیل دولات تیماوری   ،9088اقبال آشتیانی، عباس،

 تهران: امیرکبیر.

 ، ترجمه: ایرج نوبخت، تهران: کیهان.ریخ عثمانیتا ،9068اوزون چارشی لی، اسماعیل  قی، 

 ، ترجمه و  واشی: ا مد بهپور، تهران: ابتکار نو.سفرنامه، 9082اولناریوس، آدام، 

: پژوهشاگاه علاوم انساانى و     ، تهاران  ، چااپ ساوم   تحریر تاریخ وصااف ، 9080، عبد المحمد،  آیتى

 . مطالعا  فرهنگى

، ترجماه: رساول عربخاانی،    مانی در عصر دگرگونی تنظیما امپراطوری عث ،9009،اینالمق، خلیل

 تهران: پژوهشکده تاریخ اسالم.

، ترجماه: مناوچهر امیاری،    های ونیزیان در ایران)شش سفرنامه( سفرنامه، 9010باربارو و دیگران، 

 تهران: خوارزمی.

 .توس :تهران ،غفار  سینی، ترجمه: تاریخ ترکهای آسیای، 9096بارتولد، واسیلی والدیمیر وویچ، 

، جایگاه منااطق اطاراف دریاای خازر در تااریخ جهاان اساالم       ، 9092، ---------------------

 ترجمه: لیال ربن شه، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا  فرهنگی.

 ، تهران: دانشگاه تهران.دریای مازندرانشاهنشاهی، 5202بریمانی، ا مد، 

روضاةاولى االلبااب فای معرفاة التاواریخ و      ، 9018،  الفضل محماد  ، ابوسلیمان داود بن ابى بناکتى

 : انممن آثار ملى. ، تهراناالنساب

، ترجمه: ملک ناصار نوباان، تهاران: پژوهشاگاه علاوم انساانی و مطالعاا         راه ابریشم، 9080بولنوا، لوس،

 فرهنگی.

کیمباریج از آمادن   تااریخ ایاران   ، «تااریخ دودماانی و سیاسای ایلحاناان    » ، 9009بویل، جای. آ. ، 

 .سلموقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان، ترجمه:  سن انوشه، چاپ نهم، تهران: امیر کبیر

 ، تهران: علمی.های کهن در قفقاز، ماوراءقفقاز، بین النهرین و هالل  اصلخیزقوم، 9009بهزادی، رقیه،

 ران: سمت.، چاپ هشتم، تهمغوالن و  کومت ایلخانی در ایران، 9080بیانی، شیرین، 
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اقتصادی ایاران در دوره  -تاریخ اجتماعی ،9066پطروشفسکی، ا.ب، کارل یان، جان ماسون اسمیت،

 .، ترجمه: یعقوب آژند، تهران: اطالعا مغول

، موسساه مطالعاا  و   کشاورزی و مناسابا  ارضای در ایاران عهاد مغاول     ، 9011،------------

 تحقیقا  اجتماعی.

 ، تهران: موقوفا  دکتر محمود افشار یزدی.یخ روابس ایران و روستار، 9095جمالزاده، محمدعلی،

،  تااریخ جهانگشااى جاوینى    ،9082، عالء الدین عطاملک بن بهاء الدین محمد بن محماد،   جوینى

 ، به تصحی  محمد قزوینى، تهران: دنیاى کتاب. چاپ چهارم

، مرکاز باین المللای    و قفقااز  تاریخ اسالم در آسیای میانه، 9000چی، غالمحسن، زاده شانه سین

 ترجمه و نشر المصطفی.

، زیار نظار عالمعلای  اداد عاادل،      92، دانشنامه جهان اساالم، ج "خزرها"، 9009خلیفه، ممتبی،

 تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسالمی.

-696طبرساتان)  تماار  در قلمارو باونادیان اساپهبدیه    ،9009ناژاد، خلیفه، ممتبی، زمانه  سان 

 .59-20، 91تاریخ اسالم، ش مطالعا  ق(،166

 . : خیام ، تهران ، چاپ چهارمتاریخ  بی  السیر، 9089خواندمیر، غیا  الدین بن همام الدین،

، تهاران:  اعالم جغرافیاایی در متاون ادب فارسای تاا پایاان قارن هشاتم       ، 9089دزفولیان، کاظم، 

 دانشگاه شهید بهشتی.

 چاپ دوم، بی جا: نگاه.، تاریخ اجتماعی ایران، 9061راوندی، مرتضی، 

 ، تهران: امیرکبیر.شهر، سیاست و اقتصاد در عهد ایلخانان، 9088رضوی، ابوالفضل، 

، باه کوشاش و تحقیاق محماد اج صاادق،      المغرافیاه ، 9085زهری، ابوعبداهلل محمدبن ابی بکر، 

 ترجمه:  سین قره چانلو، تهران: وزار  فرهنگ و ارشاد اسالمی.

، تحقیقاا  ایاران شناسای   قوام در جغرافیای ایران، ترجماه  ساین مصاطفوی،    ساوینا، و.ایی، نام ا

 .9089، 962-985، 98ش

 ، ترجمه: ابوالقاسم  الت، تهران: امیرکبیر.تاریخ تمار ، 9065سیمونز، اریک.ن، 

:  ، تهاران  ،به تصحی : میرهاشم محد مممع االنساب، 9089، محمد بن على بن محمد، اىشبانکاره

 امیر کبیر.

، باه تصاحی  سیدساعید میرمحمدصاادق و عبدالحساین       ظفرناماه  ، 9089، الدین على یزدى شرف

 ، تهران: کتابخانه و موزه و مرکز اسناد ممل  شوراى اسالمى. نوایى

 . ، به تصحی  و تحشیه: منوچهر ستوده، تهران: بنیاد فرهنگ ایران9020صوراالقالیم یا هفت کشور، 
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، دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، زیار نظار کااظم بمناوردی، تهاران،      «فآزو»،9069زاده، هادی،عالم

 مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی.

، ترجماه: پرویاز زار  شاهمرسای، تهاران:     تااریخ پانصاد سااله تبریاز    ، 9089عون اللهی، سایدآغا، 

 امیرکبیر.

اسالمی از آغااز تاا    بلغار و بلغارها در منابع تاریخی و جغرافیایی»چانلو،  سین، رمضان رضایی،  قره

 .9000، 950-902، 59، سال ششم، شمارهمطالعا  تاریخ اسالم، «سده نهم همری

 .  : دار صادر ، بیرو  آثار البالد و اخبار العبادم، 9008قزوینی، زکریا بن محمدبن محمود، 

ار، باه  ، ترجماه: جهاانگیر میارزا قاجا    آثارالبالد و اخبارالعباد، 9090، -----------------------

 تصحی  و تکمیل: میرهاشم محد ، تهران: امیرکبیر.

، ترجماه:  های جغرافیایی در جهاان اساالم  تاریخ نوشته،  9090،  کراچکوفسکى، ایگناتى یولیانوویچ

 .، تهران: علمی فرهنگی ابوالقاسم پاینده

تاریخ اسالم و  فصلنامه، « روابس ایران و جنوا در دوره ی ایلخانان»رضا، محمدرضایی،  کریمی، علی

 .9005، 98]دانشگاه الزهرا)س([، شایران

 نیا، تهران: علمی و فرهنگی. ، چاپ دوم، ترجمه: مسعود رج سفرنامه، 9066، روی گونزال  کالویخو،

 ، چاپ چهارم، ترجمه: مهدی  قیقت خواه، تهران: ققنوس.امپراطوری بیزان ، 9089کوریک، جیمز.آ، 

 ، چاپ پنمم، ترجمه: عبدالحسین میکده، تهران: علمی و فرهنگی.صحرانوردان امپراطوری، 9089گروسه، رنه،

 نا.، ترجمه محمدعلی مو د، تهران: بیخزران، 9069گستلر، آرتور،

 جا: علمی و فرهنگی.، چاپ پنمم، ترجمه: محمدمعین، بیایران از آغاز تا اسالم، 9061گیرشمن، رومن، 

، چااپ دوم، ترجماه: محماود    های خالفت شرقیسرزمین جغرافیای تاریخی، 9061لسترنج، گای، 

 عرفان، تهران: علمی و فرهنگی.

 زاده، علی اکبر علمی، تهران. ، ترجمه: ابوالقاسم اعتصامتاریخ بیزان  تا،لومرل، پل، بی

 الهادى، قاهره: دارالثقافیه للنشر.  ، یوسف المغربالمشرق الىق،  دودالعالم من9150ممهول، 

 ، تهران: امیرکبیر . ، به تصحی  عبدالحسین نوایى ، چاپ سوم تاریخ گزیده، 9061 مداهلل،،  مستوفى

، 58، شبررسای هاای تااریخی   ، «ترکاان غاز و مهااجر  ایشاان باه ایاران      »مشکور، محمدجواد، 

 915-999 ،9010. 

 جا: بامداد.، بینگاهی به زندگی ایرانیان یهودی، 9060مصطفوی، علی اصغر، 

 ، ترجمه: عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.مغول ها، 9099ید، مورگان، دیو

 ، چاپ هشتم، تهران، سمت.تاریخ تیموریان و ترکمانان، 9088میرجعفری،  سین، 
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، ترجمه: محسن خادم، تهران: بنیاد تاریخ شروان و دربند،9092مینورسکى، والدیمیر فنودوروویچ، 

 دایرةالمعارف اسالمی.

محماد  : تصحی  و تحقیاق  به ، الدین یا تاریخ جاللى سیره جالل، 9051،  الدین محمد شهاب ، نسوى

 .انممن ادبى ایران: ، تهران ناص 

فصالنامه رواباس   ، «اورال-ملت تاتار: از اردوی زریان تاا ولگاا   »، 9009نوازنی، بهرام، مرتضی نوازنی،

 .959-919،  19، سال دوازدهم، شخارجی

 .: دار صادر ، بیرو  ، چاپ دوم البلدان معممم، 9002یاقو   موى، یاقو  بن عبداهلل، 

جساتارهای  ، «اهلل انعکاس اوضا  اجتماعی در آثار رشایدالدین فضال  »،9018یوسفی، غالمحسین، 

 .009-90،102]دانشکده ادبیا  و علوم انسانی مشهد[، شادبی

م سالطان  فر، کااظ ، ترجمه: عباس طالبیجغرافیای تاریخی جاده ابریشم، 9009یی پینگ، جامگ،

 ا مدی، سازمان جغرافیایی نیروهای مسل .

، زیار نظار: غالمعلای  ادادعادل، تهاران: بنیااد       1، جدانشنامه جهان اسالم، "بلغار"، 9009هربک،

 .المعارف اسالمیدایرة

 

 

 


