
۳1
فصلنامہ مطالعات ایــرانی اســــالمی  |ســـــال دوم)جدید(  | شــــــــامره سوم  | پائیز 1399

R
ec

ei
ve

d:
 2

02
0/

5/
6 

- A
cc

ep
te

d:
 2

02
0/

8/
16

The Economics of Muslim Communities in the 
Ilkhanate: A Case S tudy of Aran

By: Salmani Gwari, Abolfazl 1 and Pirmard Shotorban, Jamal 2

Abs tract

The Mongol invasion led to the fall of the Abbasid Caliphate and the 
formation of the Ilkhanid dynas ty in Iran; in the continuation of this 
transformation and extensive political changes, the social and economic 
situation throughout the neighboring regions was also affected. These 
changes include the effects of the Mongol’s nomads way of life on the 
peasant and Sedentis t peoples, the adminis tration of government and 
taxation, the disappearance of the agricultural economy and the spread 
of land-owning or secession, and changes in trade routes and centers; 
Meanwhile, the Aran region was also one of the s tates of Iran that was not 
outside this rule; The present s tudy also seeks to answer the ques tion that 
what were the main consequences of the rise of the Mongols and the rule 
of the Ilkhans on the economic situation of Islamic societies, especially the 
Iranian region? Due to its special geographical location and s trategic s tatus, 
this region was always awarded to the high-ranking Mongol commanders 
in the form of secession, and due to the tax methods adopted by these 
military commanders and also the special social tendencies that exis ted 
at that time, witnessed extensive changes in the economic and social 
conditions of Aran and its people in this period. This s tudy will analyze and 
explain the impact of Ilkhanid rule on the economic situation of the region. 
What dis tinguishes the present s tudy from other researches is its reliance 
on the economic situation of Iran during the Mongol and Ilkhanid eras, 
so that basically a separate s tudy has not been written on this subject so 
far. In this research, his torical method and analytical-descriptive approach 
have been used to examine his torical reports. Finally, from the his torical 
data, it can be concluded that despite the special political position of the 
Aran in the Mongol period, which was undoubtedly due to the Ilkhanid 
relations with Alus Jochi and the centralization of Azerbaijan as a new 

1. PhD s tudent in Islamic 
His tory, University of 
Tehran, af.soleymani@
ut.ac.i Responsible author
2. Mas ter s tudent in 
His tory, University of 
Tehran, jamal.pirehmard@
ut.ac.ir



۳2
فصلنامہ مطالعات ایــرانی اســــالمی  |ســـــال دوم)جدید(  | شــــــــامره سوم  | پائیز 1399

political center. Agriculture, trade and Sedentis t life of the region due to 
attacks and frequent raids by nomadic tribes were damaged and declined 
compared to the pre-Mongol period. By examining and assessing the 
sources, the findings of the research indicate that with the Mongol invasion 
of Iran, killing, looting and turning agricultural lands into pas tures caused 
the decline of socio-economic life of the s tates. Aran was also one of the 
s tates conquered by the Mongols and was chosen as the winter resort of the 
Ilkhanate due to its s trategic location and climate. Aran, based on its specific 
geopolitical and geographical location, the location between the Kura and 
Aras rivers, as well as the location between the two Mongol governments 
(Ilkhans and the Golden Army), was politically, socially and economically 
influenced by the events of this period. On the other hand, the passage of 
trade routes through it caused the rulers of the Ilkhans not to be indifferent 
to it. On the other side of the borders, Alus Jochi claimed ownership of 
Aran based on the division of Genghiz and violation of Hulagu Khan of 
it, under the pretext of attacking cities and regions. The continuation of 
these conflicts until the end of the Ilkhanate rule had a major impact on 
the economic and social life of the region. On the other hand, the Ilkhans 
and the nomadic groups that came to Iran with them had to some extent 
maintained their way of life, and this way was influential to varying degrees 
in the economic and social life of the Aran region. As mentioned, the issue 
of Aran is not explicitly addressed in his torical sources, and therefore, 
since Aran was one of the s tates ruled by the Ilkhans, it can be inferred that, 
like other regions, its urban and agricultural population was massacred or 
enslaved. With the influence of the Mongol military leaders in Iran, their 
exploitation of villagers and craftsmen, handing over agricultural lands 
to military commanders in the form of secession and also their lack of 
knowledge about agriculture, and lands, these swathes of lands became 
pas tures and Iran’s agriculture and sedentis t life declined. The method of 
taxation of the Mongols was also a cause of concern and dissatisfaction of 
the people with the Ilkhans government. This weakened agriculture and 
depopulated villages. On the other hand, heavy taxes on occupations and 
trade may have been an obs tacle to the revival of social life in the cities 
of Aran. In general, Aran has played an important role in the political and 
economic developments of this period due to its mountainous location and 
its location in the Eas t-Wes t trade route, its proximity to the Black Sea, 
the conflicts between Alus Jochi and the Ilkhans and the es tablishment of 
military barracks; Therefore, the economic situation, agriculture, trade and 
commerce of the region along with its population, has been affected by the 
political conditions and developments of the Ilkhanate era.
Keywords: Aran, Ilkhans, Sovereignty, Eco
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چکیده
یورش مغوالن به سقوط خالفت عباسی و پیدایِی سلسله ایلخانان در ایران انجامید؛ سپس دگرگونی 
سیاسی گسترده ای در ایران پدید آمد و در اوضاع اجتماعی و اقتصادي سراسر سرزمین های همسایه نیز 
تأثیر گذارد. تأثیر شیوه زندگی ایلیاتی مغوالن در سبک زندگی مردمان کشاورز و یک جانشین و سبک 
اداره حکومت و مالیات گیری آنان و از میان رفتن اقتصاد کشاورزي و رواج زمین داری به سبک واگذاری 
اقطاع و تغییر مسیرها و کانون های تجاری، از این دست دگرگونی ها بود. منطقه اّران از ایالت های ایران 
نیز در این میان ُمستثنا نبود. این پژوهش در پی پاسخ گویی به این پرسش است: حاکمیت ایلخانان 
چه اندازه در تحوالت اقتصادی منطقه اّران تأثیر گذارد؟ مقاله به روشی تاریخی، به تحلیل و تبیین 
تأثیر حاکمیت ایلخانان در اوضاع اقتصادی این منطقه پرداخته است. بر پایه بررسی و ارزیابی منابع 
و یافته های پژوهش، اّران بر اثر جایگاه کوهستانی اش و جای گیری آن در راه تجارت شرق و غرب، 
نزدیکی اش به دریاي سیاه، منازعات الوس جوجی با ایلخانان و برخورداری اش از پادگان های نظامی، 
در تحوالت سیاسی ـ اقتصادی این دوره مؤثر بود. بنابراین، افزون بر جمعیت اران، اوضاع اقتصادی، 

کشاورزي و تجاری ـ بازرگانی این منطقه از اوضاع و احوال سیاسی عصر ایلخانان تأثیر پذیرفت.
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مقدمه
سرزمین آلبانیاي قفقاز یا اّران، در درازنای سالیان به تغییرات جغرافیایی ـ سیاسی بسیاري دچار شد؛ 
چنان که تعیین قلمرو مشخص این منطقه دشوار می نماید. برخی از منابع تاریخی نوشته اند: اّران تاریخی 
کنار ارمنستان و گرجستان، سومین حوزه از قفقاز جنوبی به شمار می رفت. این تعریف، به تمایز اّران 
از شروان و گشتاسفی اشاره نکرده و شروان و گشتاسفی را نیز بخشی از اّران شمرده است. اّران میان 
رودهای »کور« و »ارس« بود و بر اثر جای گیری آن در منطقه قفقاز، نقطه ای راه بردی )استراتژیک( و 

دفاعی به شمار می رفت و همواره در درازنای تاریخ از روی دادهای گوناگون تأثیر می پذیرفت. 
وضع اجتماعی و اقتصادی مردمان یک جانشین هنگام چیرگی مغوالن بر ایران آرام آرام دگرگون 
شد. علت اصلی این دگرگونی، ویرانی های یادگار فتوحات مغوالن، روش های ناکارآمد اداري به ویژه 
سیاست مالیات گیری نخستین فاتحان، کاهش جمعیت، تقلیل مساحت زمین های زیر کشت و تبدیل 
زمین های زراعی به چراگاه بود. آمدن گروه های تازه مغول و ترک صحرانشین به ایران، گریز مردمان 
زوال  نمونه های  از  شهري،  زندگی  زوال  و  دوردست  سرزمین های  به  شهرها  متمدن  و  یک جانشین 
اقتصادي و اجتماعی ایران در این دوره به شمار می روند. این پژوهش در پی پاسخ گویی به این پرسش 
است که برآمدن مغوالن و فرمان روایی ایلخانان به چه پی آمدهای اقتصادی در جوامع اسالمی به ویژه 
منطقه اّران انجامید؟ این منطقه بر اثر جایگاه جغرافیایی خاص و راه بردی اش همواره در قالب اقطاع 
به فرمانِدهان نظامی بلندپایه مغولی اعطا می شد و بر اثر شیوه های مالیات گیری آنان و گرایش های 
و  اقتصادی  اوضاع  در  گسترده ای  دگرگونی های  نمود،  رخ  زمانی  بازه  این  در  که  ویژه ای  اجتماعی 

اجتماعی اّران و مردمانش پدید آمد.
بنابـر پیشینه شناسـی موضـوع پژوهـش، منابـع و گزارش هـای اندکـی بـا محوریـت اّران دوره 
مغـوالن سـامان یافتـه و بـه همین سـبب، ایـن پژوهش نخسـت بـر متـون جغرافیایی متمرکز شـده 
و بـا مطالعـه و مقایسـه متـون دوره پیـش از یـورش مغـوالن و پـس از آن، بـه اندازه گیـری تأثیـر 
مغـوالن در اقتصـاد منطقـه پرداختـه اسـت. کتاب هایـی همچـون معجـم البلـدان یاقـوت حمـوی و 
احسـن التقاسـیم مقدسـی در این میـان، از منابع کلیدی آگاهـی از جغرافیای اقتصـادی اّران در دوران 
پیـش از حملـه مغـوالن بـه شـمار می آینـد. هم چنیـن نزهـت القلـوب حمـدالل مسـتوفی و برخـی از 
گزارش هـای رشـیدالدین همدانـی در جامـع التواریـخ، اطالعـات بِکری دربـاره اوضاع اقتصـادی اّران 
در دوران ایلخانـان و پـس از آنـان عرضـه می کننـد. متـون تاریخـی ایـن دوره نیـز دربـاره فتوحـات 
مغـوالن و نزاع هـای الـوس جوجـی و ایلخانـان کـه بیش تر در منطقـه قفقـاز جنوبی پدیـد می آمدند، 
اطالعـات سـودمندی دربـاره اقتصـاد منطقـه، جغرافیـای شـهری آن سـرزمین و ورود اقـوام کـوچ رو 
در بردارنـد. اسـتاد عنایـت الل رضـا از میـان پژوهش گـران معاصـر، در زمینه تاریـخ و جغرافیـای اّران 
کتاب های برجسـته ای سـامان داده اسـت کـه اّران از دوران باسـتان تا آغاز عهد مغـول و آذربایجان و 
اّران )آلبانیـای قفقـاز( از ایـن دسـت آثارند و این پژوهش از گزارش های وی بسـیار سـود برده اسـت. 
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ویژگی متمایز این پژوهش با دیگر تحقیقات در این باره، تکیه آن بر اوضاع اقتصادی اّران در دوران 
مغوالن و ایلخانان است؛ زیرا محققان تا کنون پژوهش مستقلی ناظر به این موضوع سامان نداده اند. 
با  و  برمی رسد  را  تاریخی  ـ توصیفی گزارش های  با روی کردی تحلیلی  و  تاریخی  از روش  پژوهش 
استفاده از داده های تاریخی به این نتیجه می رسد که به رغم جایگاه سیاسی خاص اّران در دوره مغوالن، 
کشاورزی، تجارت و سبک زندگی یک جانشینی آن منطقه بر اثر یورش های مکَرر اقوام کوچ رو، آسیب 
دید و در سنجش با دوره پیش از حمله مغوالن، به تنزل دچار شد. بی گمان جایگاه سیاسی اران از روابط 

ایلخانان با الوس جوجی و بدل شدن آذربایجان به مرکز سیاسی جدید، متأثر بود.

گسترش اسالم در منطقه اّران از آغاز فتوحات عرب تا یورش مغوالن
گزارش های دقیقی درباره فتح اّران و حضور عربان در این منطقه، در دست نیست، اما می توان حدس 
زد که عربان پس از نبرد نهاوند )21 ق( توانسته باشند در زمان کوتاهی به قفقاز جنوبی بروند؛ چنان که 
طبری در گزارش روی دادهای 22 قمری، از فتح مناطق قفقاز سخن گفته است )طبری، 1۳62، 5، 
تا دربند پیش رفت )همدانی،  از فتح آذربایجان، به سوی قفقاز رفت و  بُکیر بن عبدالل پس   .)1۹81
1۳4۹: 126(. بر پایه شواهد، عربان پس از نخستین فتح منطقه، چند بار به اّران و قفقاز حمله کردند. 
دلیل یورش های مکرر عربان به این نواحی، پیمان شکنی بومیان و پیشروی های خزران از سمت شمال 
بود. ولید  بن  ُعقبه، برادر رضاعی خلیفه )عثمان(، فرمانده خودش را به نام سلمان بن ربیعه به اّران فرستاد 
)24 و 25 ق( )طبری، 1۳62: 5، 20۹1( و او در این لشکرکشی راهی شارستان برذعه شد؛ سپس بر 
دیگر مناطق اّران )مسقط، شابران، شمکور و قبله( دست یافت. عربان در پیش روی های خود با خزران 
مواجه شدند و حتی سلمان بن ربیعه را خزران کشتند )خزران به قتل رساندند(. روایات موجود از نزاع های 
مکرر مسلمانان با گرجیان، ارامنه و خزران گزارش داده اند، اما منطقه اّران همواره پایگاه امنی برای 
مسلمانان بود. اسالم آوری در قفقاز جنوبی در سنجش با اسالم آوری در آذربایجان و دیگر سرزمین های 

.)Geiushev, 1981: 55( ایران، به ُکندی صورت می پذیرفت
مسیحیت در این منطقه بسیار نفوذ داشت و حتی ارامنه و گرجیان، کلیساهای ویژه ای در آن جا 
داشتند. البته مردمان اران نسبت به ارامنه و گرجیان، تمایل بیشتری نسبت به پذیرش اسالم داشتند. 
یکی از دالیل این امر، تالش های خلفای اموی و عباسی در اسکان عرب ها در مناطق دربند و اران بود. 
بالذری از اسکان عرب ها در دربند و نواحی پیرامون بردعه و کسال در روزگار اموریان سخن گفته است 
)بالذری، 1۳67: 2۹7-2۹8(. به گفته بارتولد، یکی از چند پی آمدهای حضور عرب ها در این مناطق، 
گسترش زبان عربی و توسعه فرهنگ و مناسک اسالمی بود )Bartold, 1966: 233(. مینورسکی 
بردعه و دوین را دو پایگاه کشورداری عرب ها در قفقاز خوانده است )مینورسکی، 1۳75: 168(. حضور 
در  اما  انجامید،  و عدنانی  اعراب قحطانی  نزاع  و  بومی  مقاومت مردمان  به  قفقاز جنوبی  در  عرب ها 
درازمدت موجب رشد اسالم میان بومیان شد. سلسله های مختلفی از میان همین قبایل عرب مهاجر به 
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اّران و شروان پدید آمدند که شروانشاهان و هاشمیان دربند، نام دارترین آنهایند. 
هم چنین دودمان های مسلمان دیگری در اواخر سده سوم و آغاز سده چهارم هجری در این منطقه 
قدرت یافتند. برخی از این دودمان ها مانند ساجیان، به مخالفت با خلیفه عباسی پرداختند و برخی از 
آنها همچون مسافریان، گویی به مذهب اسماعیلی گرایش داشتند )زرین کوب، 1۳۹4: 2، ۳0۹(. بر 
اّران، نفوذ کرده بود؛ چنان که  پایه قراین، اسالم در سده چهارم هجری میان طبقات شهری جامعه 
را  شهر  آن  مردمان  بیش تر  ق(،   ۳۳2( بردعه  به  روس ها  یورش  توصیف  هنگام  رازی  ابن مسکویه 
مسلمان دانسته است )مسکویه، 1۳76: 6، ۹8(. حکم رانان شدادی پس از انحطاط مسافریان بر منطقه 
با نامسلمانان هم سایه خود معروف شدند. تخت گاه آنان؛ یعنی گنجه و دوین،  اّران چیره و به جهاد 
کانون جهاد با ارامنه، گرجیان و بیزانسی ها بود؛ چنان که نویسنده قابوس نامه که به گفته خودش بارها 
»غزای هندوستان کرده بود«، آنَک برای غزای روم به اّران رفت و چند سال نزد ابواالسوار شدادی 
به اِعزاز و اکرام زیست )عنصرالمعالی، 1۳7۳: 41-42(. اطالعات مانده درباره دوره حکومت شدادیان 
بسیار اندَکند، اما گمان می رود این خاندان در گسترش اسالم میان بومیان اّران و قفقاز جنوبی بسیار 

مؤثر بوده باشند.
ورود سلجوقیان به ایران و چیرگی آنان بر بخش گسترده ای از قلمرو جهان اسالم، به تغییراتی 
فرهنگی و دینی انجامید. سالجقه به مذهب اهل تسنن می گراییدند و تسنن در دوره ایشان بار دیگر 
در غرب ایران گسترش یافت. بسیاری از ساکنان ایران غربی و مردمان اّران، پیرو مذهب فقهی شافعی 
بودند و این مذهب تا سده های بعد نزد اّرانیان نافذ و راسخ ماند )عبدی بیگ شیرازی، 1۳6۹: 56(. ورود 
سالجقه به اّران، با ضعف و سرانجام سقوط شدادیان هم راه شد. آلب ارسالن سرزمین های دربند و اّران 
را در قالب اقطاع به کسی از فرمانِدهان خودش به نام ساوتگین سپرد و همین کار افزون بر ایستادگی 
فضلون، واپسین امیر شدادی گنجه در برابر او، به سقوط سلسله شدادیان گنجه انجامید )مینورسکی، 

 .)20 :1۳75
دوره حکومت سالجقه با گسترش سریع اسالم در اّران و شروان هم راه بود. اوضاع مذهبی منطقه، 
مقتدر  سلجوقیان  دودمان  که  هنگامی  تا  گرجی  و  ارمنی  شاه زادگان  می دهد.  گواهی  دعوی  این  بر 
بود، از ساکنان منطقه تابعه آنان به شمار می رفتند، اما پس از درگذشت ملکشاه )485 ق( و ضعیف 
شدن سلسله سالجقه، گرجیان در آن منطقه قدرت گرفتند )زرینی، 1۳۹5: 7۹(. یورش های همیشگی 
افزایش  و  قفقاز  مسلمانان  هم بستگی  تقویت  موجب  منطقه  مسلمان نشین  سرزمین های  به  گرجیان 
به  توانستند  م(   121۳-1184( تامار  ملکه  حکومت  دوران  در  گرجیان  شد.  آنان  جهادی  انگیزه های 
آذربایجان و اردبیل هم نفوذ کنند )النگ، 1۳7۳: 56(. سلطان جالل الدین خوارزمشاه در دوران حضور 
خود در آن جا )622-628 ق(، از طریق جنگیدن با مسیحیان تالش کرد کارهای نظامی اش را رنگی 
تنها  نه  با گرجیان  او در جنگ  با خودش هم راه کند.  را  بزند و بدین شگرد، مسلمانان منطقه  دینی 
توانست ایشان را شکست دهد، بلکه در فتح تفلیس و کشتار مردمانش نیز کام یاب بود )نسوی، 1۳65: 
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151(. البته این سلطان خوارزمشاهی سرانجام در برابر رقیبانش مغلوب شد.
باری، این روی دادها بر نفوذ عمیق اسالم در اّران و شروان و تأثیر بنیادینش در هویت بخشی به 
مردمان منطقه، داللت می کنند؛ چنان که مردمان گنجه حتی مقارن با یورش مغوالن، انگیزه جهادی 

خود را حفظ کرده بودند )زرین کوب، 1۳72: ۳00(.

جغرافیای اّران
حوزه راه بردی )استراتژیک( منطقه قفقاز همواره از روی دادهای گوناگون تأثیر پذیرفته و قلمرو آلبانیاي 
این  است.  کرده  تجربه  را  متغیری  شرایط  گوناگون،  دوره های  در  آن(،  جنوبی  )بخش  اّران  یا  قفقاز 
سرزمین میان رودهای »کر« و »ارس« بود و گاهی زمین های شروان، قبله و شکی را نیز فرامی گرفت. 
به گفته عنایت الل رضا، آلبانیا سرزمینی است میان جنوب رشته کوه های قفقاز تا رود ارس و دریاي خزر 

و رود آالزان تا سرزمین جنوبی ماد آتروپاتن )رضا، 1۳72: 44(. 
نام آلبانیای قفقاز را در نوشته های جغرافیایی به شکل های گوناگونی ضبط کرده و حدس و گمان ها 
و دشواری های بسیاری در این باره برانگیخته اند )لسترنج، 1۳77: 1۹0-1۹2(. مورخان و جغرافی نگاران 
یونانی و بیزانسی این سرزمین را »آلبانیا« می خواندند. این عنوان، صورت کالسیک نام منطقه است 
که بعدها در نوشته های یونانی میانه و التینی منعکس شد. نویسندگان ارمنی آلبانیا را به صورت های 
»آغوان«، »آغوانک«، »آلران« و »آلونک« ضبط کرده  اند، اما صورت »الران« یا »اّران« در نوشته های 
مورخان و جغرافی نگاران مسلمان رایج تر است. نویسندگان نخستین سده های تاریخ اسالم اطالعات 
درخوری درباره شهرها، راه ها، مواصالت بازرگانی و زبان اهالی این دیار عرضه کرده اند )رضا، 1۳80: 
44(. برخی از نوشته ها، نام های آلران و آالن را با هم گزارش کرده و پنداِر یک سان بودن هر دو نام را 
در ذهن شماری از نویسندگان فراهم آورده اند )ورجاوند، 1۳78: 55-56(. شاید اّران و آلبانیا دو تلفظ 
)عزت پور،  باشد  آلبانیا  نام  پارسی  اّران صورت  شاید  یا  باشند  دیگری  نام  درباره  با یک دیگر  متفاوت 
1۳8۹-1۳۹0: 157(. افزون بر واژه اّران و ریشه شناسی نام این منطقه، قلمرو جغرافیایی اش نیز معرکه 

آراست. قزوینی درباره قلمرو جغرافیایی اّران نوشته است:
است.  آباد  به آن سرزمین  بسیار  با بالد گرمسیر. شهر  ارمینیه  و  آذربایجان  میان  ناحیه ای است 

معمورهای آن جنره و شروان و بیلقان است )قزوینی، 1۳۹5: ۳07(. 
یعقوبی ارمنستان را به سه بخش تقسیم کرده و نوشته است: 

بخش اول مشتمل است بر قالیقال و خالط و شمشاط و آنچه در میان اینهاست. بخش دوم بر 
خزران یا جرزان و تفلیس و شهر باب الالن و آنچه میان اینهاست. بخش سوم مشتمل است بر بردعه 

که شهر والیت اّران است و بیلقان و دربند )یعقوبی، 1۳47: 14۹(. 
المغرب که کهن ترین متن جغرافیایی مانده به فارسی دری  الی  المشرق  العالم من  کتاب حدود 
است، والیات ارمینیه و اّران را کنار یک دیگر ذیل یک عنوان آورده و بردعه را »مستقر پادشاه این 
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ناحیت« خوانده است )حدود العالم، 1۳62: 161-164(. ابن حوقل بردعه را »اّم الران« می خواند و از 
کثرت آبادانی آن سخن ها می راند )ابن حوقل، 1872: 240( و ارمینیه، اّران و آذربایجان را با هم توصیف 

می کند و چنین می نویسد: 
من اینها را یک اقلیم برشمردم؛ زیرا تا آنجا که من دیده ام در تحت حکومت یک تن بوده است ... 
این اقلیم محدود است از طرف مشرق به خیال و دیلم و غرب دریای خزر و از طرف مغرب به حدود 
ارمن و الالن و اندکی از حدود جزیره و از طرف شمال به الالن و جبال قبق و از طرف جنوب به حدود 

عراق و اندکی از حدود جزیره )ابن حوقل، 1872: 2۳6(. 
مقدسی که کتاب خود را نیمه سده چهارم هجری پس از ابن حوقل سامان داد، همچون او ارمینیه، 

اّران و آذربایجان را در یک گفتار وصف کرده است:
اّران نزدیک یک سوم سرزمین )رحاب( است که همچون جزیره ای در میان دریاچه و رود ارس و 
رود نهر الملک )گر( آن را از درازا می شکافد. قصبه آن برده )بردعه( است، از شهرهایش تفلیس، قلعه، 
خنان، شمکور، جنره، بردیج، شمار خیوه، شروان، باکو، شابران، باب البواب، أنجاز، شکی، مالز گرد و 

تبال است )مقدسی، 1۳61: 555-554(. 
مستوفی که در سده هشتم هجری می زیست، ساحل رود ارس را تا رود کر )بین النهرین( والیت 

اّران می نامد )مستوفی قزوینی، 1۳8۹: ۹1-۹2(. یاقوت حموی در این باره می نویسد:
اّران نامی است ایرانی، دارای سرزمینی فراخ و شهرهای بسیار که یکی از آنها جنره است و این 
اّران رودی  بیلقان. میان آذربایجان و  همان است که مردم آن را گنجه گویند و بردعه و شکمور و 
است که آن را ارس گویند. آنچه در شمال و مغرب این رود نهاده است از اّران و آنچه از سوی جنوب 

قرارگرفته است از آذربایجان است )حموی، 1۳۹6: 1، 172-171(. 
با مقایسه هر دو دسته از منابع می توان به دگرگونی قلمرو اّران در دوره های مختلف پی برد. بر 
پایه نوشته های مؤلفان یونانی و رومی، سرزمین آلبانیا در روزگار باستان از جنوب تا کرانه های رود ارس 
و گاهی رود کورا، از غرب تا رود آالزنی، از شمال تا کوه های قفقاز )از منطقه مسیر علیای رود آالزنی 
تا قله گوتون( و از شرق تا دریای خزر و دربند گسترده بود. بر پایه نوشته های مؤلفان مسلمان، کسانی 
آن را بخشی از ارمینیه و گروهی آن را جدا از ارمینیه دانسته اند. متون جدید نیز قلمرو اّران کهن )میان 
 دو رود ارس و کر( را جمهوری آذربایجان می دانند و شهرهای بردعه، باکو، شروان، گنجه و شکی را 
از والیات این سرزمین می شمَرند، اما سرزمین اّران هرگز بخشی از ایالت آذربایجان ایران نبوده است، 
بلکه شماری از نویسندگان مسلمان از دید قرابت جغرافیایی، سرزمین های اّران و آذربایجان را کنار هم 

و ذیل یک عنوان توصیف کرده اند.

تأثیر جایگاه جغرافیایی اران در اوضاع اقتصادی آن
برخی از مناطق و سرزمین ها در همه دوره های تاریخی از دید نظامی و اقتصادی جایگاه راه بردی )سوق 
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الجیشی( ویژه ای داشته اند که این ویژگی خود در اوضاع سیاسی و اقتصادی نواحی تأثیر می گذارده 
استحکامات  دید  از  و  همین دست سرزمین ها  از  گذشته  امپراطوری های  ارتباطی  راه  در  اّران  است. 
از جایگاه  اّران  ویژگی  بود. نخستین  بسیار محوری  اقتصادی  و  بازرگانی  راه های  و  نظامی  ـ  دفاعی 
خاص جغرافیایی و اهمیت مسیرهای تجاری اش سرچشمه می گرفت. این سرزمین هم سایه گرجستان 
و ارمنستان بود و از شمال به دشت قپچاق و اراضی روس و خزر می رسید و از سوی غرب نیز به دریای 
سیاه و شبه جزیره آناتولی راه داشت. بنابراین، تجارت کاال های گوناگون )همچون برده که بیش تر از 
سمت دشت های شمالی قفقاز وارد می شد(، به شکوفایی منطقه در دوره خلفا انجامید. هم چنین تولید و 

صادرات ابریشم نیز در اّران رونق گرفت. 
سوی  به  ایلخانی  ایراِن  بازرگانی  و  تجاری  مهم  مسیرهای  از  یکی  مغوالن،  یورش  از  پس 
»اردوی زرین«، همین منطقه بود. به گفته رشیدالدین فضل الل همدانی در جامع التواریخ مهم ترین و 
مناسب ترین مسیر در این زمینه، ناحیه شمال غربی ایران و جنوب غربی اردوی زرین به شمار می رفت؛ 
یعنی مسیری که از آذربایجان، اّران و قفقاز می گذشت و به اردوی زرین می رسید )همدانی، 1۳7۳: 2، 
1۳02(. وصاف در این باره به صادرات برده از ایران و واردات برده به ایران از مسیر شمال غربی و اّران 
اشاره کرده است )وصاف ، 1۳۳8، ۳7-۳۹(. کرسی والیت اّران در عصر خلفا، در بردعه بود. ابن حوقل 
طول این شهر را یک فرسنگ و عرض آن را کم تر دانسته و آن را بزرگ ترین شهر ناحیه خوانده است. 
)ابن حوقل، 1872:  بازار این شهر یک فرسنگ طول و مسجد جامع نیکو و حمام های خوبی داشت 
240-241(. هم چنین برخی از مورخان از جمله استخری. منظور همان »استخری« مورخ و جغرافیدان 
است. از ابریشم مرغوب تولید شده در این شهر و صادرات آن به فارس و خوزستان و فراوانی درختان 
توت در آن جا اشاره کرده اند؛ درختانی که مالک معینی نداشتند و هر کسی می توانست از آنها منتفع 
شود )اصطخری، بی تا: 2۳4(. ماهی شور از دیگر صادرات مهم بردعه بود که پس از صید و نمک سود 
این  پایه  بر  را به سراسر سرزمین های هم سایه صادر می کردند )لسترنج، 1۳77: 1۹0(.  کردنش، آن 
گزارش ها، بازرگانی اّران رونق فراوانی داشت و نه تنها کاالهای داخلی این منطقه به سراسر شهرهای 
مسلمان نشین صادر می شدند، بلکه شهرهای مهمی چون اّران و گنجه و بردعه، مراکز و انبارهای اصلی 
کاالهای دیگر سرزمین ها پیش از صادرات آنها به شمار می آمدند. به هر روی، پیوند جغرافیا و قدرت 

اقتصادی ـ سیاسی، موجب اهمیت این منطقه شد. 
نزاع سختی در عصر مغوالن میان دو شاخه از حکومت های چنگیزی برای تسلط بر منطقه اّران 
و قفقاز جنوبی پدید آمد. هالکوخان مقر حکومتی خود را شتابان به آذربایجان برد. این کار تا اندازه  ای 
از تحرکات خان های اردوی زرین تأثیر پذیرفت که هم قدرت گیری خاندان تولوی را حاصل اقدامات 
خود می دانستند، هم مدعی سیادت بر قفقاز جنوبی بودند. میرخواند درباره منازعه الوس های چنگیزی 

نوشته است:
آذربایجان  مناطق  بر  زرین( جهت دست یابی  اردوی  )خان های  آنان  از سوی  زیادی  تالش های 



40
فصلنامہ مطالعات ایــرانی اســــالمی  |ســـــال دوم)جدید(  | شــــــــامره سوم  | پائیز 1399

و اّران صورت گرفت. این تالش ها منجر به جنگ هایی شد که طی آن خان های اردوی زرین سعی 
می نمودند تا مناطق مذکور را به سرزمین های خود ضمیمه کنند )میرخواند، 1۳7۳: 5، 28۳(. 

توجه اردوی زرین به مناطق جنوبی همچون اّران و تالش آن برای دست یابی بر این سرزمین، از 
سیاست خارجی الوس سرچشمه می گرفت که بر فتح مراتع غنی این ناحیه و تسلط بر راه های بازرگانی 

آن متمرکز بود؛ چنان که مورگان نوشته است:
و  بهبود  در  می توانست  آناتولی  و  آذربایجان  )اّران(،  قفقاز  جنوبی  نواحی  نظیر  مناطقی  الحاق 

پیش رفت اقتصادی و سیاسی اردوی زرین مؤثر باشد )مورگان، 1۳71: 18۹(. 
بنابراین، دومین ویژگی اّران، جغرافیای سیاسی )ژئوپلیتیک( آن بود که حتی حکومت های هم سایه 

را به نزاع در این باره برانگیخت.
سومین ویژگی اّران، از کشت پذیری این منطقه سرچشمه می گرفت. مقدسی در احسن  التقاسیم 

درباره جایگاه ویژه اقتصادی و نظامی اّران، ارمینیه و آذربایجان نوشته است:
از سرزمین های زیبا در کشور اسالم است و دژ مسلمانان در برابر روم به شمار می آید. فخرآور 
اسالم و خانه جنگ آوران است، بازرگانی سودآور و خوره های شهرهای کهن، رودهای پر آب و دیه های 

آبادان و میوه بسیار و ویژگی های فراوان دارد )مقدسی، 1۳61: 555(.
حمدالل مستوفی نیز گنجه را به سبب خوشی آب و هوا و وفور نعمتش، همچون اصفهان، مرو، 
و  فراوان  علف زارهای  روان،  آب های  به  و  )مستوفی قزوینی، 1۳8۹: ۹2-۹1(  ستوده  اقسرا  و  طوس 
شکارگاه های بسیار »هیرک« )ییالق بردعه( اشاره و از خود بردعه به سبب کثرت میوه به ویژه کیفیت 

عالی فندق و شاه بلوط آن، یاد کرده است )مستوفی قزوینی، 1۳8۹: ۹2-۹1(. 
بنابراین، سرگذشت اّران در تاریخ از دید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از جغرافیای سرزمینی اش 
تأثیر پذیرفت. به تعبیر دیگر، تجارت و زراعت و سیاست عنصرهای پایدار و مؤثر در تاریخ اّران بوده اند 

و حتی فرهنگ، زبان و مذهب مردمان منطقه نیز برآمدی از همین عوامل بوده اند.

یورش مغوالن و چیرگی آنان بر اّران
چنگیزخان مغول از راه کاشغر و بالساغون که مغوالن آنها را گرفته بودند، به قلمرو خوارزمشاهیان 
یورش برد )پاییز 616 ق(. این یورش ها که همواره با قتل و غارت هم راه بود، پی آمدهای ناگواری برای 
همه سرزمین های ایران داشت و اّران نیز که در آن برهه بخشی از قلمرو اتابک ازبک به شمار می رفت، 
در این میان مستثنا نبود )جوینی، 1۹16: 2، 156؛ مورگان، 1۳71: 10۳-104(. ابن  اثیر در تاریخ خود، 
یورش مغوالن را به اّران و آذربایجان توصیف کرده و گفته است: آنان پس از قتل بسیار، بیش تر باِلد 
آذربایجان و اّران را به صلح و جنگ گشودند؛ سپس راهی گرجستان شدند )ابن اثیر، 200۳: 10، 415؛ 

Lane, 2006: VIII(. اشپولر نیز یورش مغوالن را به این سرزمین چنین گزارش کرده است: 

در زمستان 618 قمری مغوالن به آذربایجان و قفقاز لشکر کشیدند و پس  از آن که بر گنجه دست 
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یافتند، دیگر مانعی بر سر راهشان نبود )اشپولر، 1۳72: 48-45(. 

زرین کوب در این باره نوشته است: 
در گنجه حتی مقارن هجوم مغول به نواحی اّران )618 ق( آوازه دالوری هایی که غازیان شهر 
مکرر در دفع هجوم گرجیان نشان داده بودند، لشکر مغول را یک چند از هجوم به شهر مانع آمد. یک بار 
در حالی که شهر بیلقان را در آن نواحی بارها به باد قتل و غارت دادند در هجوم به گنجه دچار تردید 
شدند و سرانجام با دریافت فدیه ای اندک از نقد و جنس، از کنار آن گذشتند. حتی در تاخت و تاز سلطان 
جالل الدین خوارزمی در آذربایجان و اّران هم که شهر یک بار به دست خوارزمیان افتاد )628 ق(، عوام 
اهل غوغا که نسوی مورخ و منشی خوارزمشاه آن را به نام اوباشان گنجه خوانده است، در فرصت 
مناسب نه فقط خوارزمیان را با هر چه غربا در آن جا بود قتل عام کردند، بلکه کسانی را که هم در این 

ماجرا با آنها هم دست شده بودند، معروض ایذا و تعقیب ساختند )زرین کوب، 1۳72: ۳00(. 
مغوالن پس از اینکه از شر حریف آسیب زایی چون جالل الدین آسوده شدند، بدون مانع به سوی 
آذربایجان، اّران، ارمنستان، گرجستان، الجزیره و عراق تاختند و تا نزدیک بغداد و داخِل آناتولی راندند 

)اقبال آشتیانی، 1۳84: 142(.
گمان می رود بردعه )تخت گاه اّران( اوایل سده هفتم هجری از جایگاه برتر خودش تنزل کرده 

باشد. یاقوت حموی پس از تکرار مطالب دیگر جغرافی نویسان درباره بردعه، چنین نوشته است:
این صفت قدیم بردعه است و االن از آن اوصاف مذکور چیزی باقی نیست؛ اال قلیل آبادانی شبیه 
به دهي و من در آذربایجان با مردم بردعه مالقات کردم. احوال این شهر را از ایشان پرسیدم. گفتند: 
آثار خرابه زیاد در آن است و قلیل جمعیتی دارد و در کمال پریشانی و فالکت، خانه ها خراب شده و 

اوضاع دگرگون گشته است )حموی، 1۳۹6: 1: ۳7۹(. 
اطالعات فراوانی درباره این شهر از متون دوره ایلخانی به دست نمی آید، اما با توجه به توصیف 
آن شهر  یافت که  نتیجه می توان دست  این  به  بردعه سده هشتم هجری،  درباره  حمدالل مستوفی 
از  بوده است )مستوفی قزوینی، 1۳8۹: ۹1(؛ چنان که مستوفی  آباد  اندازه ای  تا  این سده  دست کم در 

منطقه ای به نام هیرک در ارتفاعات پیرامون بردعه نام برده که ییالق مردم شهر بوده است: 
هیرک ییالق بردعه است و مکانی عظیم، آب های روان و علف زارهای فراوان، شکارگاه های بسیار 

و مردم بردعه تابستان بدان جا روند و زمستان به شهرند )مستوفی قزوینی، 1۳8۹: ۹2-۹1(. 
بیلقان از دیگر شهرهای مهم اّران بود که پس از تنزل بردعه، اواخر سده ششم هجری، کرسی 

اّران شد. یاقوت حموی بیلقان را شهر معتبری خوانده است: 
در سال 61۹ قمری لشکر مغول بر سر بیلقان آمده و شهر را تصرف کردند و مردم را قتل کرده، پس 
از غارت، شهر را آتش زدند و بسیاری از اهالی این شهر به اطراف متفرق شدند و لیکن بعد از رفتن مغوالن 

دوباره جمع شده و فی الحال آن شهر به حال اولیه است؛ آباد و پرجمعیت )حموی، 1۳۹6: 1: 5۳۳(.
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ابن اثیر تاریخ نخستین یورش مغوالن را به بیلقان، رمضان 617 دانسته است. به گفته او، مغوالن 
در این تاریخ بیلقان را محاصره کردند. مردم شهر نماینده مغوالن )نماینده پیش نهاد تسلیم( را کشتند 
و یک سال در برابر آنان ایستادند، اما مغوالن سرانجام شهر را گشودند )رمضان 618( و آن را ویران 
رفتن  از  پس  بودند،  گریخته  مغوالن  یورش  هنگام  که  مردمانی  باری،  کشتند.  را  مردمش  و  کردند 
مهاجمان به شهر بازگشتند و آن را تا اندازه ای آباد کردند )ابن اثیر، 200۳: 10، 415(. درست یک سال 
پس از ویرانی شهر، گرجیان به بیلقان یورش بردند. به گفته ابن اثیر، گرجیان رمضان 61۹ به آن جا 
تاختند و دوباره شهر را ویران کردند و مردمش را کشتند، اما اتابک ازبک در تبریز هیچ حمّیتی نشان 

نمی داد و تنها به عیش و عشرت سرگرم بود )ابن اثیر، 200۳: 10: 4۳۳-4۳2(.
لسترنج چنین اشاره کرده است که مغوالن برای تصرف بیلقان منجنیق بر پا داشتند )617 ق( 
و پس از پایان یافتن سنگ ها، چوب درختان را کندند و پرتاب کردند )لسترنج، 1۳77: 1۹2-1۹1(. 
اطالعاتی از سرگذشت این شهر در دوره ایلخانی در دست نیست، اما گویی شهر همچنان ویران ماند 

)مستوفی قزوینی، 1۳8۹: ۹1(. 
گنجه نیز از شهرهای مهم اّران بود. حمدالل مستوفی نوشته است: این شهر را ۳۹ قمری ساختند 
)مستوفی قزوینی، 1۳8۹: ۹1(. جغرافی دانان مسلمان آن را »جنزه« نیز نامیده اند. ابن اثیر )نیمه نخست 
هفتم هجری( گنجه را »ام بالد اّران« خوانده و گفته است: مغوالن پس از فتح بیلقان، به سوی گنجه 
از بسیاری از مردم شهر شنیدند  تاختند )ابن اثیر، 200۳: 10: 415(، اما پس از رسیدن به این شهر، 
که مردمانش به سبب آمار و استواری حصار به خود می نازند و در مواجهه با گرجیان نیز دالوری ها 
کرده اند. بنابراین، با گنجویان مصالحه کردند. حاکم شهر نیز که نماینده اتابک ازبک بود، با دادن مال 
و خواسته، با مغوالن صلح کرد )ابن اثیر، 200۳: 10: 415(. پس از رفتن مغوالن، ترکان قبچاق که از 
بیم مغوالن متواری شده بودند، پیرامون گنجه پیدا شدند )61۹ ق(. حاکم شهر به انگیزه استفاده از 
قبچاق ها در جنگ با گرجیان، با آنان مصالحه کرد و آنان را در کوه »کیلکون« نزدیک گنجه جای 
داد. گرچه گنجویان به یاری قبچاق ها چند بار حمالت گرجیان را دفع کردند، قبچاق ها پس از زمانی، 
به سرکشی و دست درازی به اموال و ناموس مردم پرداختند. سرانجام حاکم و مردم گنجه با یک دیگر 
متحد شدند و آنان را بیرون راندند )ابن اثیر، 200۳: 10: 4۳2(. پس از رفتن جالل الدین به آذربایجان، 

اتابک ازبک ناگزیر تبریز را به وی واگذارد و خودش به گنجه گریخت.
جالل الدیـن از 622 تـا 626 قمـری چنـد بـار گنجـه را گشـود و حکومتـش را بـه اورخان سـپرد 
)نسـوی، 1۳65: 164(. گویـی گنجویـان نخسـت حضـور جالل الدیـن را خرسـندانه پذیرفتنـد و او را 
ناجـی خـود از چنـگ گرجیـان و متحد بـا اتابک پنداشـتند، اما رفتار خشـن جالل الدین و امیـران او با 
مـردم شـهر موجب شـد که گنجویـان پذیرش مغـوالن را از پذیـرش خوارزمشـاهیان راجح تـر بدانند. 
فداییـان اسـماعیلی، اورخـان حاکـم جالل الدیـن را پـس از زمانـی در گنجه کشـتند )نسـوی، 1۳65: 
164(. سـرانجام مغـوالن پـس از شکسـت قطعـی جالل الدین بر گنجه چیره شـدند. این شـهر شـاید 
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نزدیـک 6۳0 قمـری بـه چنگ مغـوالن افتاده باشـد. چگونگـی رفتار ایـن مهاجمان در گنجه روشـن 
نیسـت. اشـپولر از خدمـات آبادگرانـه مغوالن در گنجـه در دورة اوگتای قاآن خبر داده اسـت، اما اندازه 

و چگونگـی کارهـای عمرانـی آنان در گنجه، دانسـته نیسـت.
هم چنین اطالعاتی درباره وضع گنجة دوره ایلخانان نرسیده، اما گویی این شهر بر اثر نزدیکی اش 
به »باب االبواب« از اهمیت نظامی خاصی نزد مغوالن برخوردار بوده است و شاید استحکامات نظامی 
آن را بازسازی کرده باشند. توصیف مختصر حمدالل مستوفی درباره گنجه، پرتوی بر وضع آن شهر در 

این دوره نمی افکند: »گنجه شهری خوش و مرتفع بود« )مستوفی قزوینی، 1۳8۹: ۹1(.
منابع این دوره از شهری به نام »قتلغ بالیغ« نیز یاد کرده اند که به فرمان گیخاتو ساخته شد. این 
شهر در منطقه قراچالی کنار رودخانه کر بود )همدانی، 1۳7۳: 2، 11۹۳-11۹6(، اما شاید پس از مرگ 
گیخاتو، بازار این شهر نیز کاسد شده باشد؛ چنان که حمدالل مستوفی در پایان دوره ایلخانی از آن نامی 
بار آورد و  به  آذربایجان  اّران و  ناگواری برای مردمان  باری، یورش مغوالن پی آمدهای  نبرده است. 

صدها هزار کشته و اسیر، یادگار این یورش بود.
 گزارش های پیش گفته درباره یورش مغوالن به اّران، بیش تر به شهرهای مهم این ناحیه معطوَفند. 
بسیاری از نویسندگان روزگار مغوالن، فتوحات مهاجمان را بر محور شهرها گزارش کرده و گزارش 
وضع عمومی قصبات و روستاها را فروگذارده اند. به هر روی، هجوم مغوالن به اقتصاد و جمعیت منطقه 
بسی زیان رساند به افول کشاورزی منطقه انجامید. این حقیقت در گزارش حمدالل مستوفی درباره 
حقوق دیوانی منطقه اّران و موغان نمایان است: »حقوق دیوانی در عهد اتابکان زیاده از سیصد تومان 

این زمان بوده است و اکنون سی تومان و سه هزار دینار است« )مستوفی قزوینی، 1۳8۹: 8۹(. 

جایگاه سیاسی اّران در دوره ایلخانان
 تبریز و مراغه در عصر ایلخانان، مرکز سیاسی بودند، اما اّران نیز در این دوره از دید جغرافیای سیاسی 
اهمیت داشت. نام قره باغ در این دوران آرام آرام جای گزین نام اّران شد. فرمان روایان ایلخانی اّران را 
قشالق خود برگزیده بودند )Lane, 2006: 55( و بنابراین، جایگاه بیش تر روی دادهای این روزگار، 
الجایتو در همان جا مذهب  اّران بر تخت شاهی نشست،  همین سرزمین بود؛ چنان که غازان خان در 
)سرداری نیا، 1۳84: 1۳1(.  دیار جان سپردند  آن  در  بهادرخان  ابوسعید  و  ارغون  و  پذیرفت  را  تشیع 

گروسه می گوید:
ایران پس  از اینکه از سوی مغوالن تصرف شد و نیز پس  از انهدام و انحالل سلطنت خوارزمشاهی 
و قتل جالل الدین )12۳1 م( تحت یک نظام موقت و غیر متجانس قرار گرفت. لشکریان مغولی که 
در مغرب و در کنار شط »کر« سفلی و »ارس« سفلی و مرغزاّران اّران و مغان اردو زده بودند، تحت 

فرمان دهی سردارانی قرار داشتند که واجد تمام اختیارات بودند )گروسه، 1۳77: 575(.
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اندیشه بودند که ساختار موجود را تغییر دهند.  ایران، در این   مغوالن چند سال پس از تصرف 
گماشتن حکومتی لشکری و نظامی در اّران و مغان و برقراری حکومت کشوری و مالیاتی در خراسان 
و عراق عجم، دو ضلع این ساختار بودند. مغوالن می خواستند واحد سیاسی منظم و جداگانه ای فراتر 
از نظام کوتاه مدت پیشین پدید بیاورند. بنابراین، منگوقاآن در قوریلتای تصمیم گرفت »هالکو« برادر 
کهتر خود را »نائب السلطنه ایران زمین« بخواند )650 ق(. این انتصاب صورت پذیرفت و منگوقاآن به 
برادرش فرمان داد تا دو قوه معنوی و روحانی موجود آن زمان را در ایران نابود کند )همدانی، 1۳7۳: 

۳، ۹1-۹۳(؛ یعنی دولت اسماعلیان نزاری در الموت و خالفت عباسیان در بغداد. 
هالکو پس از ختم کار اسماعیلیه، به سوی خلفای عباسی بغداد رفت و پس از فتح این شهر و 
براندازی بنیاد خالفت، از همدان راهی آذربایجان شد )Lane, 2003: 61( و همچون جورماغون و 
بایجو که پیش از وی نمایندگان قاآن در ایران بودند، شمال آذربایجان را جایگاه سلسله خود کرد و 
مراغه را پایتخت خویش برگزید. دشت های مغان و اّران به زیست گاه زمستانی هالکو و جانشینان وی 
)بیانی، 1۳۹7: 165(. شاه زادگان  ایشان احشام خود را برای چراخور به آن جا می بردند  بدل گشت و 
خاندان ایلخانی نیز تابستان به سوی کوه های »آالداغ« از سلسله جبال »آرارات« می رفتند )همدانی، 
اندیشه  در  ایران و شام دست شست،  فتح دیگر بخش های  از  اینکه هالکو  1۳7۳: ۳، ۹1(. پس  از 
کشورداری و دفع دشمنان شخصی اش فرورفت که یکی از آنان برکای، پسر جوجی، سلطان دشت 
قبچاق بود. برکای به فرمان برادرش باتو در رساندن منگوقاآن به مقام قاآنی بسیار کوشید و بنابراین، 
خودش را از هوالکو برتر می دانست )Lane,2003: 68(. مناقشه دو طرف سرانجام به جنگ انجامید و 
برکای سی هزار سپاهی را برای جنگ با ایلخان از دشت قبچاق به سوی ایران گسیل کرد و این عده 

پس از گذر از دربند قفقاز، به سوی شروان سرازیر شدند.
اباقا را به سوی  هالکو پس از سرکوب لشکریان مهاجم، به سوی دربند حرکت کرد و پسرش 
ممالک برکای فرستاد. لشکریان اباقا منازل و اموال ایشان را چپاول کردند، اما برکای باز هم نفراتی به 
لشکرش افزود و نزدیک نهر تِرک بر لشکریان ایلخان یورش برد و ایشان را در هم شکست )جمادی 
االول 661(. اباقا پس از این به جنوب بازگشت و هالکو نیز به تبریز رفت تا به جبران این شکست 
دوباره برخیزید و سال آینده جنگ دیگری بیانگیزد. خبر جلوس قوبیالی قاآن بر تخت خانی در همین 
روزها به هالکو رسید و قاآن او را به حکم رانی بر سرزمین های غرب جیحون تا نهر فرات و شامات 
گماشت )وصاف ، 1۳۳8: ۳۹8(. او نیز این سرزمین ها را میان پسران و امیران مطیعش تقسیم کرد؛ 
چنان که عراق، خراسان و مازندران را به اباقا پسر بزرگ ترش سپرد و اّران و آذربایجان را به یشموت و 
ممالک روم را به معین الدوله پروانه واگذارد. معین الدوله وزیر سالجقه آسیای صغیر و مطیع مغوالن 

بود )همدانی، 1۳7۳: ۳، ۹1(.
ناگزیر شدند  آغاز  از  ایلخانان  یافت.  اباقاخان رسمیت  از جای گیری  ایلخانان پس  دوره حکومت 
برای حفظ مرزهای قلمرو خود، با الوس جوجی در شمال و ممالیک در غرب، بجنگند. ملل آسیای 
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مرکزی و ترکستان از دیرباز به شرق ایران یورش می بردند و حتی در این روزگار که خان های مغول بر 
دو سوی جیحون فرمان می راندند، فشار همیشگی آسیای مرکزی بر شرق ایران زمین کاستی نگرفت. 
هم زمان با دفاع از مرزهای شرقی، حفظ و صیانت از قفقاز نزد مغوالن مهم بود؛ زیرا آذربایجان و اّران 
را مرکز قلمرو خود کرده بودند. بر پایه شواهد، سرزمین اّران در دوره ایلخانی از آِن خاندان سلطنتی بود 
)Wing, 2016: 66-67(. حضور هر یک از امیران مغولی در این منطقه نیز سبب می شد تا شخص 
ایلخانان برای وی آسان یاب تر باشند )ibid, 68-67(؛ چنان که امیرحسین گورکان، از امیران خاندان 
جالیری و پدر شیخ حسن بزرگ، با حضورش در اّران فرصت یافته بود دو بار / دو مرتبه میزبان ایلخان و 
ایلچی الوس جوجی باشد. البته مواجهه این ایلچی با وی شایسته نبود )قاشانی، 1۳48: 8۳، 186-175(.

باری، قفقاز جنوبی به ویژه اّران در عهد ایلخانی بار دیگر به حصاری برای دفاع از مرزهای جنوبی 
بدل گشت و با توجه به اینکه اردوی متحرک مغوالن ساالنه میان آذربایجان، اّران و شرق آناتولی 

جابه جا می شد، اهمیت سیاسی این منطقه بیش از پیش نمایان شد.

تأثیر منازعات سیاسی در اقتصاد منطقه اّران
با توجه به تجارت پررونق اّران و عالقه خاندان های مغول به بازرگانی، اهمیت این منطقه در ساختار 
از  ممالیک  و  جوجی  الوس  فرمان روایان  با  آنان  درگیری  اما  شد،  فزون تر  ایلخانان  دولت  اقتصادی 
آغاز برپایی حکومت ایلخانان و ادعای خاندان جوجی درباره »اّران« و »آذربایجان«، تا پایان روزگار 
تأثیر  اقتصاد منطقه  در  این کشمکش ها  نرفت )همدانی، 1۳7۳: 2، 1078-1075(.  میان  از  ایلخانی 
گذارد. بنابراین، حاکمان ایلخانی با بهره گیری از زمینه های موجود در سرزمین های قفقاز و آذربایجان، 
به بهره برداری اقتصادی و تجاری از این مناطق پرداختند )همدانی، 1۳7۳: 2، ۹75-۹78( و در وضع 
با  تجارت  برای  ارتباطی  پلی  همچون  جنوبی  قفقاز  و  اّران  منطقه  از  موجود،  قدرت های  میان  نزاع 
کنند؛  استفاده  جنوبی  قفقاز  از ظرفیت های  و حتی می خواستند  بهره می بردند  حکومت های هم سایه 
خود  دریایی  تجارت  بسط  پی  در  آنان  و  داشت  راه  مدیترانه  دریای  به  غرب  از  جنوبی  قفقاز  زیرا 
بودند )Amitai-Preiss, 2005:13-17(. وضع اقتصادی و اجتماعی اّران از جایگاه جغرافیای سیاسی 

.)Howorth, 1830: 2, 353( اَش تأثیر پذیرفت)ژئوپلیتیک( و جغرافیای اقتصادی )ژئواکونومیک(
چنیـن جایـگاه ویـژه ای، بـه ابهـام اوضـاع سیاسـی اّران انجامیـد؛ چنان کـه فرمان روایـان الـوس 
جوجـی بـا طـرح ایـن دعـوی کـه اّران پـاره ای از قلمـرو آنـان اسـت، بـه دخالـت در امـور منطقـه و 
پیش بـرد اهـداف خـود پرداختند. بـه گزارش متـون تاریخی، مناطق دربنـد، تفلیس، اّران و شـروان در 
بحبوحـه لشکرکشـی های الـوس جوجـی، از مهم تریـن کانون هـای نزاع دو طـرف به شـمار می رفتند 
)Howorth, 1830: 2, 350(. اّران از آغـاز برپایـی حکومـت ایلخانـان، مطیـع آنـان بـود و مالیـات 
ایـن ایالـت بـه خزانـه ایلخانـی می ریخـت. به رغـم اینکـه اّران پیـش از اسـتقرار ایلخانـان، آشـکارا 
بخشـی از مناطـق فرمان پذیـِر حاکمیـت الـوس جوجی نبـود و با نظارت کارگـزاران خان بـزرگ اداره 
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می شـد، خان هـای الـوس جوجـی می کوشـیدند با دسـت گذاشـتن بر ایـن ایالـت، به اهداف سیاسـی 
و اقتصـادی خـود دسـت یابنـد. همین جایگاه اقتصـادی و راه بردی اّران موجب شـد کـه اباقاخان پس 
از جنـگ بـا خـاِن اردوی زرین، بـه انگیزه حفـظ امنیت مرزهای شـمال غربی سـرزمینش، دیواری در 
ایـن ناحیـه بسـازد و از »داالن نـاوور« تـا »کردمان« مرز بکشـد و خندق ژرفی میـان آن بکَند. گویی 
شـماری از سـپاهیان ایلخانـی بـه فرماندهـی منگو تیمور و سـماغور نویان پس از سـاخت ایـن دیوار، 

مأمـور نگهبانـی از آن بوده انـد )همدانـی، 1۳7۳: 2: 1062-106۳(.
بـا اسـتناد بـه ایـن کار اباقاخان، گمان مـی رود بر اثـر بروز تحوالت سیاسـی و نظامـی در منطقه 
و پـس از دیوارکشـی میـان قلمروهـای دو حکومـت، عبـور و مـرور بازرگانـان و تاجـران نیـز محدود 
شـده و رونـق بـازار مبـادالت اقتصـادی منطقـه نیـز از میـان رفته بوده باشـد. عـالوه بر ایـن، همین 
عوامـل سـبب می شـد تا تاجران به سـبب ناپایداری اوضـاع اّران، از تجارت و فعالیـت بازرگانی در این 
منطقـه خـودداری کننـد. سـتم فراوان ُعمـال مغوالن بـه مردمان و شـورش های مکرر آنـان را نیز به 
ایـن عوامـل بایـد افزود (Howorth, 1830: 2, 198-201). مغوالن شـورش ها را سـرکوب می کردند 

و روسـتاییان را بـه کوه هـا می تارانَدنـد. بنابرایـن، میزان کشـاورزی منطقـه اّران نیز کاسـتی گرفت. 
مغـوالن و فرزندانشـان )ایلخانـان( بیابان نشـین بودنـد و نظـام اقتصـادی آنـان بـر دام پـروری و 
چادرنشـینی مبتنـی بـود. ایـن سـبک فرهنگـی در حکومـت دودمان هالکو گسـترده تر شـد. بـا توجه 
بـه اینکـه ایران سـرزمینی کوهسـتانی دارای مراتـع فراوان بـود و اّران نیز به پهنه گسـترده ای خاندان 
 .)Wing, 2016: 66( سـلطنتی بدل گشـت، ایـن فرهنگ اّران را به قشـالقی براي مغوالن بدل کـرد
رشـیدالدین همدانـی بـه پی آمدهـای ایـن فرهنـگ اشـاره کـرده و گفتـه اسـت: کوچ فصلـی مغوالن 
میـان ییـالق و قشـالق، سـبب تباهـی اراضـی زراعـی و محصـوالت کشـاورزی می شـد )همدانـی، 

 .)1028-10۳4  :2 :1۳7۳
یکـی از چنـد منبـع اصلـی درآمـد مغـوالن، غنائـم جنگـی و دسـت آورد چپـاول بـود کـه پـس 
از برپایـی  الوس هـاي گوناگـون در امپراطـوری مغـول، زمینـه را بـرای درگیـري میـان آنـان فراهـم 
آورد؛ زیـرا بـزرگان صحرانشـین غنائـم جنگـی را منبـع دائـم درآمـد خویـش برمی شـمردند و چنانچه 
جنـگ، تعـرض و دسـت بُرد بـه سـرزمین دشـمن ممکـن نمی شـد، به غـارت روسـتاییان قلمـرو خود 
می پرداختنـد. جنـگ الـوس جوجـی بـا ایلخانـان، مصـداق برجسـته کنش هـای نظامی آنـان معطوف 

بـه کسـب غنائـم اسـت )پطروشفسـکی، 1۳66: 146-14۳(.
بنابرایـن، خصلـت ایلیاتـی مغـوالن پـس از پیدایِی حکومـت ایلخانـان و الوس هـاي گوناگون، بر 
جـای مانـد و بـه برپایـی جنگ های بسـیار میان ایشـان انجامیـد. اّران در مـرز دو قلمـرو مغولی جای 
داشـت و می تـوان اسـتنباط کـرد کـه این منطقـه از غـارت، دسـت بُرد و ویرانی بـر کنار نمانده باشـد 
)همدانـی، 1۳7۳: 2: 11۹۳(. گسـترش ناامنـی و کاهـش جمعیـت در منطقه اّران به سـبب مهاجرت و 

کشـتارها، از دیگـر تأثیـرات نزاع داخلـی دو حکومـت مغولی بود.
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نتیجه
 قتـل، غـارت و تبدیـل زمین هـای زراعـی بـه مراتـع پـس از یـورش مغـوالن بـه ایـران، زمینـه 
زوال زندگـی اجتماعـی ـ اقتصـادي ایالت هـای این کشـور را فراهـم آورد. اّران نیـز از ایالت هایی 
بـود کـه مغـوالن بـر آن دسـت گذاردنـد و بـه سـبب جایـگاه جغرافیـاِی سیاسـی و آب و  هـوای 
مطبوَعـش، آن را بـه قشـالق حاکمـان ایلخانـی بـدل کردنـد. اّران بر اثـر همین جایـگاه و بر اثر 
جای گیـری آن میـان رودهـای کـر و ارس و قلمروهـای دو حکومـت مغولـی )ایلخانـان و اردوي 

زریـن(، از دیـد سیاسـی و اجتماعـی و اقتصـادی، از روی دادهـای ایـن دوره تأثیـر پذیرفت.
 از سـوی دیگـر، وجـود راه های تجـاری در آن موجب شـد که ایلخانان به آن نظر داشـته باشـند. 
هم چنیـن الـوس جوجـی نیـز در آن سـوی مرزهـا بـا طـرح دعـوی مالکیـت اّران بـا اسـتناد بـه 
تقسـیم بندی چنگیـز و تخطـی هالکـو از ایـن تقسـیم بندی، بهانـه ای بـرای یـورش به شـهرها و 
مناطـق ایـن ایالـت تراشـید. دوام ایـن نزاع ها تـا پایان حکومـت ایلخانـان، در حیـات اقتصادی و 

اجتماعـی مردمـان ایـن منطقه بسـی تأثیـر گذارد.
ایلخانـان و گروه هـای عشـایری کـه همـراه آنان به ایـران آمدند، تـا اندازه ای سـبک زندگی 
ایلیاتـی خـود را حفـظ کردنـد و ایـن سـبک بـه درجـات مختلـف در حیـات اقتصـادی و اجتماعی 

مـردم منطقـه اّران تأثیرگـذار بود. 
منابـع تاریخـی بـا صراحـت بـه موضـوع اّران نپرداخته انـد و بـه همیـن سـبب بـا توجـه بـه 
اینکـه اّران از ایالت هـای حاکمیـت ایلخانـان بـود، چنیـن می تـوان اسـتنباط کـرد کـه جمعیـت 
شـهري و کشـاورزي آن ماننـد دیگـر مناطـق، از میـان رفتـه باشـد و مردمانـش به بـردگان بدل 
گشـته باشـند. بهره کشـِی سـران نظامـی مغـول از روسـتاییان و پیشـه وران پـس از نفـوذ مغوالن 
در ایـران، سـپردن زمین هـای کشـاورزي بـه امیـران نظامـی در قالـب اقطـاع و ناآشـنایی آنـان 
بـه کار و بـار زراعـت، موجـب بـدل گشـتن زمین هـا بـه مراتع شـد و کشـاورزی و سـبک زندگی 

یک جانشـینی ایـران آرام آرام از میـان رفـت.
 شـیوه مالیات گیـری مغوالن نیز از اسـباب نگرانی و ناخشـنودی مردمان از حکومـت ایلخانی بود 
و همیـن شـیوه، در تضعیـف کشـاورزي و مهاجـرت سـاکنان روسـتاها تأثیر گـذارد. هم چنیـن گرفتن 
مالیات هـای گـزاف از پیشـه وران و تاجـران، شـاید مانعی برای احیـای حیات اجتماعی شـهرهای اّران 

بوده باشـد.
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