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مناسبات اقتصادي ايران در دوره ايلخانان و اردوي
زرين
چكيده:

در پي جهانگشايي مغوالن و استيالي آنان بر بخش قابل توجهي از آسيا مناسبات
وسيع و چشمگير اقتصادي و تجاري به عنوان يكي از مهمترين پيامدهاي تشكيل
امپراطوري مغوالن نسبت به گذشته نمود و جلوه پررنگ تر و بيشتري يافت .در اين ميان
موقعيت جغرافيايي اردوي زرين و ايلخانان و همسايگي و مجاورت اين دو حكومت عامل
مهمي جهت مراودات تجاري و بازرگاني آنها بود و اين روابط متاثر از نوع مناسبات
سياسي ايلخانان و الوس جوچي با افت و خيزهاي چندي تا پايان عمر دو حكومت ادامه
يافت.
استقرار امپراطوري مغول باعث شد تا عوامل مختلفي بر رونق مبادالت تجاري و
مناسبات اقتصادي تاثير گذارد .در اين دوره مناطق زيادي به مدار تجاري امپراطوري مغول
كشيده شد و تجارت به صورت چشمگيري در ابعاد منطقه اي و محلي و يا ميان حكومت
هاي مختلف صورت پذيرفت .ب ا استقرار ايلخانان در ايران و اعقاب باتو در اردوي زرين و
تثبيت امنيت مجدد در اين مناطق ،بازرگانان اين كشورها نيز فعاليت خود را از سر گرفتند.
گر چه مبادالت تجاري ميان ايران و دشت قبچاق و مناطق مجاور آن از ديرباز وجود
داشت ،اما روابط بازرگاني اين دو سرزمين د ر اين دوره ،تا حد بسيار زيادي از نوع روابط
و مناسبات سياسي دو حكومت متاثر مي شد .عالوه بر اينكه دو حكومت در پي جنگ ها و
برخوردهايشان تا حد زيادي مانع ادامه روابط تجاري و بازرگاني دو كشور مي شدند ،سعي
داشتند تا با ضربه زدن به مراودات اقتصادي و ايجاد ناامني از اين طريق نيز يكديگر را
تضعيف نمايند .با اين وجود در دوره هاي صلح و آرامش داد و ستد ويا ترانزيت كاال ميان
دو كشور صورت مي گرفت.
كليد واژه :تجارت ،بازرگاني ،ايلخانان ،اردوي زرين ،مناسبات اقتصادي.
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مقدمه
مغوالن از ديرباز اهميت فراواني براي تجارت و بازرگاني قائل بودند .اين مسئله
1

باعث مي شد تا آنان ،جهت برآوردن برخي مايحتاج و نيازمندي هايشان به داد و ستد
مبادرت نمايند .مغوالن در اين مبادالت به فروش محصوالت و توليدات قبيله اي خود و
پوستهايي كه از طريق شكار به دست مي آوردند ،اقدام مي نمودند.

2

عالقه به داد و ستد ،چون مورد توجه چنگيزخان بود در زمان او و جانشينانش
ابعادي جهاني به خود گرفت ،آنچنان كه مي توان فراهم نمودن شرايط مناسب براي
بازرگاني را از اهداف مهم و مورد عالقه آنان به شمار آورد .آنان به خوبي به اين موضوع
پي برده بودند كه يكي از عوامل رونق اقتصادي يک حكومت ،مبادالت بازرگاني و داد و
ستد است و به همين دليل از جمله اقداماتي كه در اين زمينه صورت گرفت ،فراهم آوردن
زمينه هاي مناسب ،جهت بازرگاني و تسهيالتي جهت بازرگانان و نظاير آن بود كه باعث
3

رونق تجارت در اين دوره شد.

در ادامه سياست هاي چنگيزخان ،تالش براي توسعۀ قلمرو امپراطوري و ادامۀ
فتوحات در دوره قوبياليقاآن پيگيري شد .عالوه بر فتح كامل چين و پايان انزواي آن كه
در دوره قوبيالي قاآن صورت گرفت در زمينۀ تجارت و بازرگاني نيز اقدامات مهم و قابل
توجهي صورت گرفت .در اين دوره ناوگان هاي تجاري ،امكان حركت از اين كشور تا
غرب آسيا و اروپا را يافتند .آنها همچنين جهت داد و ستد و تجارت به هندوستان ،سري
النكا ،مااليا و جاوه نيز مي رفتند .روابط نزديک قوبيالي با ايلخانان باعث شد تا اين
ناوگان ها به خليج فارس نيز وارد شوند و اين موضوع در پيشرفت بندر هرمز نقش مهمي
ايفا ك رد .زيرا حضور بازرگانان و تجار مناطق مختلف به خصوص شرق آسيا باعث شد
حجم داد و ستد در اين دوره در اين منطقه افزايش يابد.

4

به عالوه رونقي كه به دنبال مساعي و تشويق قوبيالي در امر تجارت صورت
گرفت ،باعث شد تا كشتي هاي اعراب نيز جهت مناسبات تجاري به شرق تا بنادر زايتون،
كويسناي و هانگچو سفر كنند .نكتۀ قابل مالحظه اينكه ،گسترش اسالم در جنوب شرقي
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آسيا نيز در اين دوران و در جريان همين سفرها عملي شد .همچنين نخستين بار بود كه
اروپا به وسيلۀ تجارت با چين رابطه مستقيم مي يافت.
به اين طريق حجم قابل توجهي از كاالها و اقالم مورد تقاضا در اين مسيرها مبادله
مي شد .در اين دوره بازرگانان در شاهراه هاي قلمروي مغوالن از شبه جزيره كريمه تا
شهر سراي و اترار سفر مي كردند و با عبور از كوهايي آلتايي به مناطق تحت سيطره خان
بزرگ مي رسيدند 5.به طور كلي بايد گفت :در پي استيالي مغوالن و فرمانروايي آنان،
تحوالتي در زمينۀ تجارت صورت گرفت و فعاليت هاي بازرگاني در اين دوره به لحاظ
كمي و كيفي حجم قابل توجهي يافت.
و

تجاري

دشت

قبچاق

دوره

در

اوضاع بازرگاني
استيالي مغوالن
خان هاي اردوي زرين نظير ساير مناطق امپراطوري مغوالن منشأ تحوالت بسياري
در امر تجارت و بازرگاني شدند .اردوي زرين به آن بخش از متصرفات مغوالن كه پس از

مرگ جوچي و گسترش مجدد در زمان اكتاي قاآن ،تحت تسلط باتو ،فرزند ارشد جوچي
قرار گرفت و از سواحل مسير بالخاش تا ناحيۀ بلغار امتداد داشت ،اطالق ميشد.

6

فتوحات در ابتدا يورش مغوالن به دشت قبچاق و روسيه ،نظير هر يورش و تجاوز
ديگري ،ويراني هاي چندي به بار آورد .اين تاخت و تاز و يورشها در شهرها كه مكان
هاي عمده تجارت و داد و ستد محسوب ميشد ،بسيار ويرانگر بود .به عنوان نمونه در
تهاجمي كه سپاهيان مغول به فرماندهي باتو به اياالت جنوبي روسيه و منطقه اوكراين در
پاييز 638ه.ق (1240م) صورت دادند ،شهرهاي پريسالو ،چرنيگوف ،كيف و غيره سقوط
كردند .سقوط كيف ،به خصوص از اهميّت ويژهاي برخوردار بود .زيرا به دنبال اين رويداد،
اهميّت برجسته و خاصّ خود را در منطقه از دست داد و از تاريخ روسيه به حاشيه رانده
شد.7
از اين پس مركز ثقل روسيه به سه منطقه ديگر انتقال يافت .منطقه جنوب شرقي
كه ليتوانيايي ها بر آن مسلّط شدند و در نهايت لهستان آن را جذب كرد .دوم شهر بازرگاني
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نوگورود  -واقع در شمال غرب  -كه توانست مدتّي طوالني( تا اواخر قرن پانزدهم
ميالدي) ميراث سياسي كيف را حفظ كند و مهمترين اين مناطق كه مسكو و در شمال
شرق واقع بود.
مسكو قبل از سقوط كيف ،اميرنشيني نه چندان مهم در داخل قلمرو كيف بود .امّا
پس از سقوط اين شهر و استيالي مغوالن بر اين منطقه به سرعت رشد نمود 8.به دنبال
سقوط شهر كيف مغوالن بار ديگر ،گاليج ،الدجين و كامهنت را غارت كردند 9.اين ويراني
ها چنان شديد بود كه برخي از اين مناطق و شهر ها در دوره زمامداري باتو همچنان ويران
بود .به عنوان نمونه تمام شهرهاي واقع در مسير رودهاي ايلي وچو در جنوب درياچه
10

بالخاش در چنين وضعيتي قرار داشتند.

عالوه بر تهاجم م غوالن ،عامل موثر و عمده ديگر در ويراني اين مناطق ،اين بود كه
مهاجمان جهت فراهم آوردن محل هايي براي چراي احشام و دام هاي خود به نابودي
شهرها مبادرت نمودند 11.اين مسئله در كنار عواملي چند به عنوان پيامد تهاجم مغوالن به
ركود اوليه و موقت تجارت كمک كرد .حمالت مغوالن كه در دو نوبت به سرزمين روسيه
و دشت قبچاق صورت گرفت ،باعث كشتار بسياري از ساكنان اين مناطق شد .كاهش
جمعيت ،عالوه بر كاهش ميزان عرضه و تقاضا ،كاهش تحرک و ركود در امر بازرگاني و
تجارت را نيز در پي داشت .به وجود آمدن شرايطي ناامن و نامساعد ،براي مدتي
سرزمين هاي مورد تهاجم را از مدار تجارت خارج كرد .به عنوان نمونه پس از نبرد
كالكا ، 12شهرهاي روسيه در پي قتل و غارت و چپاول سپاهيان مغول خالي از سكنه شد و
در پي همين ناامني ها گروهي از بازرگانان و تاجران روسي اين كشور را ترک و به مناطق
ديگر مهاجرت كردند.

13

ب ه دنبال استقرار و تثبيت حاكميت مغوالن در اين مناطق ،زندگي شهرنشيني بار
ديگر رونق يافت 14.رونق شهرنشيني نيز عامل موثري در شكوفايي و تحول در بخش
بازرگاني و تجارت بود .هرچند بسياري از مناطق تحت سيطره فرزندان جوچي فقط در
دورهاي كوتاه مدت از تهاجم مغوالن آسيب ديد ،ولي آثار بلندمدت و طوالني اين حمالت
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نيز در برخي مناطق ملموس و مشهود بود .جنوب روسيه يكي از مناطقي بود كه در پي
يورش مغوالن ويران و خالي از سكنه شد و هيچ وقت نتوانست ،شكوفايي و رونق سابق
خود را به دست آورد و شمال روسيه نيز از جريان مبادالت اقتصادي شرق و غرب دور
ماند 15.گرچه به طور دقيق مشخص نيست كه خروج اين مناطق از عرصۀ اقتصادي به چه
دليل بوده است .آيا صرفاً تهاجم مغوالن باعث چنين تغييراتي شده است يا اينكه سياست
هاي زمامداران اردوي زرين ،چنين شرايطي را تحميل كرده بودند و يا اصوالً شمال روسيه،
منطقۀ مهم ي در مبادالت تجاري به شمار نمي رفته است .اما به نظر مي رسد ،رونق
اقتصادي و بازرگاني مراكز ديگري در اردوي زرين چون سراي باعث توجه بيشتر تجار و
بازرگانان به اين مناطق و عدم پيشرفت ساير شهرها و مراكز شد .به عبارت ديگر مي توان
گفت كه مراكز تجاري و بازرگاني كه در اين دوره به صورت فعالي ،عرصۀ فعاليت هاي
اقتصادي و تجاري شدند ،باعث كمرنگ شدن رونق ساير مراكز و عدم پيشرفت چشمگير
آنها گشتند.
با اين وجود ،اردوي زرين مانند ساير مناطق امپراطوري مغوالن از رونق بازرگاني و
تجارت بي نصيب نماند .مغوالن در دشت قبچاق و روسيه ،بعضي راههاي تجاري بسيار
قديمي و باستاني را كه دو قاره آسيا و اروپا را به يكديگر متصل مي نمود و به دليل وجود
راهزنان ،متروک و بدون استفاده مانده بودند ،دوباره احياء كردند.

16

احياي راهها ،امنيت

تاجران و بازرگانان و فراهم بودن اسباب تجارت در سايه حكومت مقتدرانه مغوالن باعث
رونق نسبي بازرگاني شد و بسياري از بازرگانان در اين دوره با از سرگيري تجارت و
پرداختن به آن ثروتمند شدند .مبادال ت تجاري در حد منطقه اي و يا با شرق و غرب
صورت مي گرفت .در اين ميان عالوه بر راهي كه از شبه جزيره كريمه شروع مي شد و تا
شهر تاتو در چين ادامه مي يافت 17،مي توان به راه دريايي مهمي كه از بندر اسكندريه در
شمال كشور مصر آغاز مي شد و به شبه جزيره كريمه در غرب اردوي زرين منتهي مي شد
به همراه يک راه زميني ديگر كه سرتاسر مناطق شمالي غربي ،شمالي و شمال شرقي ايران
18

را در بر مي گرفت و از ماوراءالنهر و خوارزم ،گذشته و به سراي مي رسيد ،اشاره كرد.
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زمامداران اردوي زرين مي كوشيدند با فراهم آوردن شرايطي مناسب ،قلمروي خود
را به مدار اقتصادي بين المللي وارد نمايند .زيرا قلمرو خان هاي اردوي زرين نسبت به
ايران يا چين و يا برخي ديگر از مناطق تحت سيطرۀ مغوالن به دليل جغرافيايي و آب و
هوايي از تنوع محصوالت تجاري و مسيرهاي قابل كشتيراني كمتري برخوردار بود و نيز
زمامداران اين الوس به خوبي مي دانستند كه نبايد از فعاليت هاي تجاري پر رونق اين
دوره عقب بمانند ،زيرا افزايش توان اقتصادي ،در افزايش قدرت سياسي مؤثر بوده است و
اين مسئله باعث شد تا آنان تالش زيادي جهت رونق تجاري مناطق تحت سيطره شان
صورت دهند.
در پي همين تالشها و اهميت به تجارت بود كه سراي پايتخت آباد و پرجمعيت
اين كشور ( كه قلقشندي آن را شهري آباد و پر رونق در كنار رود اتل در شمال درياي خزر
معرفي مي كند) ميعادگاه تاجران و بازرگانان كشورهاي مختلف بود.

19

زمامداران اردوي

زرين خود از تاجران بزرگي بودند كه امتعه و كاالهايي را كه از نقاط مختلف ،جهت عرضه
به اين سرزمين مي رسيد در صورت نياز با قيمت بسيار خوبي خريداري مي كردند.

20

بازرگانان با مليت ها و قوميت هاي متفاوتي به اردوي زرين رفت و آمد مي كردند
كه از جمله آنان مي توان به ارمنيان ،ايتاليايي ها ،يهوديان ،ايرانيان و مسلمانان آسياي
مركزي اشاره كرد .از طرف ديگر حجم تجارت در اين سرزمين در دوره استيالي مغوالن با
كشورهايي نظير لهستان ،ليتواني ،مصر ،بيزانس ،ايران ،كافا و آسياي مركزي افزايش
يافت 21.ابن بطوطه در طي سفر به سراي كه در زمان زمامداري اوزبک صورت گرفت به
اين موضوع اشاره مي كند كه در سراي محل هاي خاصي جهت اقامت بازرگانان و تاجران
كشورهاي مختلف وجود دارد 22.وجود ويرانه ها و بقاياي متعددي از كاروانسراها در بافت
پايتخت اردوي زرين -سراي -گواه رونق تجارت در آنجا مي باشد.

23
24

از اردوي زرين به طور مداوم مقادير قابل توجهي پوست،
بلورين

25

و برده و غله به نقاط مختلف صادر مي شد.

26

اشياي سفالين و

عالوه بر اقالم مذكور ،اردوي

زرين بر تجارت خز كه عمدتاً از طريق درياي خزر و درياي مديترانه صادرمي شد ،نظارت
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117

و كنترل موثري داشت .زيرا اين ناحيه يكي از مناطق عمده توليد و صدور خز بود 27.در
اين ميان تجار باتجربه و پركار جنوايي سهم بسزايي داشتند .آنان انحصار تجارت در درياي
سياه را از امپراطور ميخائيل پالئولوگ گرفته بودند و در رقابت با بازرگانان و تجار ونيزي
به اقدامات مهمي جهت پيشبرد اهداف و مقاصد اقتصادي خود دست زدند .جنواييها
كارخانه هايي در بنادر كريمه و كافا پديد آوردند و با شروع فعاليتشان از سال 666هـ.ق
(1267م) در اردوي زرين به يكي از طرف هاي عمده تجاري اين كشور تبديل شدند .آنان
اق المي چون پارچه هاي فنالندي را در بازارهاي اردوي زرين به فروش مي رساندند و
مشتريان خوبي براي پوست،غله و برده اين مناطق بودند .آنها پوست هاي گرانبها و غالت
را در شهرهاي اروپاي باختري به فروش مي رساندند و بردگان را پس از انتقال از طريق
دريا و بندر قسطنطنيه به مصر مي بردند 28.مصر بزرگترين خريدار اين بردگان بود .زيرا از
آنان در تأمين نيروي نظامي و سربازان خود بهره مي برد.

29

بازرگانان جنوايي و ونيزي در دهه هاي اوليه استقرار مغوالن و تثبيت حكومت آنان
در اين مناطق ،اقدام به ايجاد بنگاههاي تجاري در محلي موسوم به خزريه نمودند.

30

اقداماتي از اين قبيل و اهتمام بازرگانان ايتاليايي به مبادالت بازرگاني در اين منطقه ،بيانگر
اهميتي است كه اين مناطق در داد و ستد خارجي دارا بودند .به عبارت ديگر مي توان
حدس زد ،يک همكاري دوجانبه بين سران اردوي زرين و بازرگانان ونيزي و جنوايي
جه ت رونق بازرگاني و تسهيل تجارت در اين مناطق صورت گرفته بود .به عنوان مثال در
سال  665هـ.ق( 1266م) از سوي مقامات حكومتي به جنوايي هاي ساكن در كافا ،زميني
واگذار شد.

31

32

كه در آن يک كنسولگري و انباري جهت كاالهاي خود ايجاد كردند.

مساعد شدن شرايط تجاري در اين مناطق باعث شد تا ونيزي ها نيز چون رقباي
جنواييشان و پا به پاي آنان به ناحيه ولگاي سفلي و سراي ،بزرگترين بازار پوست فروشي
شمال ،جهت داد و ستد رفت و آمد ،نمايند.

33

در اين ميان از تمام مناطق تحت سيطرۀ

اردوي زرين ،خوارزم به دليل شرايط بهتر و مناسب تر تجاري در حوزۀ فرمانروايي اعقاب
جوچي نقشي برجسته و پررنگ در بازرگاني و تجارت ايفا مي كرد 34.زيرا خوارزم از
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ديرباز از مناطق مهم تجاري و محلّ رفت و آمد تجار و كاروان هاي مختلف تجاري
محسوب مي شد و در اين دوره نيز از فعال ترين مراكز تحت سيطرۀ اردوي زرين بود و
تاثير زيادي در رونق اقتصادي اين كشور داشت.
مناسبات بازرگاني ايران و اردوي زرين
درباره روابط اقتصادي ايران و اردوي زرين و مبادالت تجاري اين دو كشور با
يكديگر ،منابع ،اطالعات چنداني ارائه نمي دهند .با اين همه ،مطالب موجود گوياي وجود
روابط بازرگاني بين دو كشور همسايه است .همانگونه كه در باال اشاره شد ،روندي در
اردوي زرين در گسترش مناسبات تجاري و بازرگاني با دولت ها و اقوام مختلف در اين
دوره صورت گرفت و اين موضوع باعث شد تا ايران نيز به عنوان يک كشور همسايه با
اردوي زرين مراودات تجاري داشته باشد .گرچه از دير زماني قبل از استقرار حكومت هاي
مغول در مناطق ايران و اردوي زرين ،تجارت ايران با دشت قبچاق و آسياي ميانه صورت
مي گرفته است .در واقع بازرگانان ايراني و قبچاقي از مدتي قبل يكديگر را مي شناختند و
با كاالها ،فرآورده ها و توليدات يكديگر آشنا بودند .اما در دوره مورد بحث به دليل
گسترش و رونق هر چه بيشتر تجارت ،طبعاً حجم و مقدار اين مبادالت نيز افزايش يافت.
الزم به ذكر است كه كميت و حجم مناسبات بازرگاني ميان اين دو كشور تا حدّ زيادي
متأثر از روابط سياسي دو كشور بود كه بعداً به آن اشاره خواهد شد.
بازرگانان در اين دوره از طريق چندين مسير ارتباطي اين دو كشور در رفت و آمد،
بوده اند .پراهميت ترين و مناسبترين مسير در اين قسمت ،ناحيه شمال غربي ايران و
جنوب غربي اردوي زرين ،يعني مسيري بود كه از آذربايجان ،ارّان و قفقاز مي گذشت و به
اردوي زرين مي رسيد 35.از آنجايي كه تبريز در اين دوره يكي از شهرهاي مهم اقتصادي و
تجاري ايران محسوب مي شد ،اهميت اين مسير بيش از پيش آشكار مي شود .از طرف
ديگر اين مسير كوتاهترين راه براي مبادالت دو كشور بوده است .اهميت ديگر اين مسير به
آن علت بوده است كه بازرگانان در صورت لزوم به راحتي مي توانستند با بخش هاي
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36

غ ربي اين منطقه و با جنوب ايران و خليج فارس در اين بخش نيز مبادالتي داشته باشند.

اين مسير به رونق بازرگاني خوارزم كه منطقه اي براي مبادالت بازرگاني با آسياي مركزي
به شمار مي رفت در اين دوره كمک مي كرد .زيرا خوارزم از جهت غربي به سراي و از
جنوب به ايران مي رسيد و به اين ترتيب حجم قابل توجهي از مبادالت تجاري در اين
منطقه صورت مي گرفت .مسير سوم كه در روابط بازرگاني و مبادالت بين ايران و اردوي
زرين اهميت داشت ،مسير درياي خزر بود 37.اين مسير ،تنها راه آبي قابل كشتيراني بين دو
كشور بود و به همين دليل ،اهميتي مضاعف داشت .عمده مبادالت و داد و ستدها در اين
منطقه در جزيره نيم مردان صورت مي گرفت 38.اين جزيره با جمعيتي بي شمار و فراوان،
محل بارگيري و باراندازي كشتي هاي روسي و ايراني بود كه از گيالن و مازندران به اين
جزيره مي آمدند 39.بازرگانان روسي ،ارمني ،يهودي ،و ايراني و ساير تاجران در اين دوره،
40

كار مبادله و تجارت در مسيرهاي مذكور را انجام مي دادند.

اقالمي كه اردوي زرين به عرضه آن ،شاخص بود ،اقالم معدود و مشخصي بود كه
اكثر اين كاالها مورد تقاضا و نياز ايران نيز بود .در ميان اين كاالها ،پوست انواع حيوانات،
نظير پوست سمور ،سنجاب ،قاقم 41،روباه و قندز

42

داشت از كاالهاي مهم صادراتي به شمار مي رفت.

كه بيشتر آنها جنبه تزئيني و تجملي
43

ماركوپولو در سفرنامه خود درباره

ساكنان مناطق شمالي روسيه اين گونه آورده است:
« ...آن قدر پوست هاي گرانبها دارند كه باور كردني نيست .در
حقي قت به جز سمورهاي گرانبها ،قاقم ،سنجاب ،سنجاب سيبري ،روباه سياه
و ديگر پوست هاي گرانبها را دارا مي باشند .همگي آنها شكارچي مي باشند
وآن قدر از جانوران مي كشند كه سبب شگفتي مي شود .مردم همسايه و هم
مرز آنها كه در اياالت روشن زندگي مي كنند ،تمامي اين پوست ها را از
آنان خريده و به ممالک ديگر مي برند .سود سرشاري كه از تجارت اين
44

پوست ها نصيبشان مي شود ،غيرقابل تصور است».
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يكي ديگر از اقالم صادراتي دشت قبچاق ،اسب و گوسفند بوده است و ابن بطوطه
در سفرنامه اش به فراواني اسب در دشت قبچاق و قيمت پايين آن كه به يک تا چند دينار
خريد و فروش مي شد ،اشاره دارد 45 .فراواني مواشي در آن مناطق به دليل موقعيت خاص
آب و هوايي و مستعد بودن اين نواحي جهت پرورش حيوانات مذكور بوده است .اهالي
دشت قبچاق ،بيشترين بخش غذاي مصرفي خود را از گوشت اين حيوانات تأمين مي كرده
اند 46.درباره تجارت اين اقالم بين اردوي زرين و ايران در تاريخ وصاف آمده است:
«چون نقاي وارث مملكت منگوتيمور شد

47

بار ديگر رسوالن روان

گشتند و بازرگانان به آمد و شد پرداختند .چنان كه ارّان از كثرت ارابه ها و
48

برده ها و اسب ها و گوسفند ها موج مي زدي».

برده يكي ديگر از صادرات عمده اين مناطق بوده است 49.درباره منشا اين بردگان و
اين كه عمدتا از كدام مناطق ،آنها را جهت فروش به متقاضيان و تاجران عرضه مي كرده
اند ،اطالعاتي در دست نيست .اين گروه از بردگان از شهرهاي ترک نشين اطراف درياي
روس و از مناطق دوردست نظير سوداق آورده مي شده اند.

50

وصاف به صدور و انتقال

اين بردگان به ايران از طريق شمال غربي و منطقه ارّان اشاره مي كند 51.اما در مورد تعداد
اين بردگان و نحوه استفاده از نيروي كار آنان گزارشي وجود ندارد .به عبارت ديگر
مشخص نيست كه آيا اين گروه را صرفاً جهت انجام خدمات در امور مربوط به دربار و
منزل خريداري مي كردند و يا اين كه از آنان در امور نظامي و خدمت در سپاه نيز استفاده
مي شده است .از آن جايي كه در هيچ يک از منابع به سپاهي ،متشكل از اين بردگان در
دوره ايلخاني اشاره نشده است ،مي توان حدس زد كه گروه مذكور بيشتر جهت انجام
كارهاي معم ولي خريداري شده اند .البته الزم به ذكر است كه غازان خان در پي جنگ هاي
ايران و اردوي زرين و با آگاهي از اينكه شمار قابل توجهي از مغوالن اردوي زرين به
اسارت ايرانيان درآمده اند ،سپاهي از اسرا و بردگان اردوي زرين تشكيل داد و سرپرستي
آنان را به پوالد چينگ سانگ سپرد و مراغه را هم به عنوان تيول به آنان واگذار نمود .اين
سپاهيان با بردگاني كه در باال از آنان سخن گفته شد و عموم ًا توسط تجار و بازرگانان
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خريداري مي شدند و در نقاط مختلف به فروش مي رسيدند ،متفاوت بوده اند .زيرا
سپاهيان برده غازان ،عموم ًا از مغوالن و منسوبان به خاندان سلطنتي بود و غازان نيز براي
جلوگيري از فروش آنان و تخفيف و توهيني كه به اين طريق به مغوالن وارد مي شد به
تشكيل سپاهي از آنان مبادرت نمود 52.البته از آنجايي كه كشوري چون مصر از بردگان در
نيروي نظامي خود استفاده مي كرد ،مي توان حدس زد كه اين بردگان داراي قابليّت هايي
جهت استفاده در نيروي نظامي نيز بوده اند .امّا همانطور كه گفته شد در منابع اشاره اي به
اين موضوع و به كارگيري اين بردگان در نيروي نظامي ايلخانان نشده است.
بيشترين متقاضيان اين بردگان صادراتي اردوي زرين ،كشور مصر بود .مصر كه در
دورۀ مورد بحث از دولت هاي دوست و گاه متحد اردوي زرين محسوب مي شد ،اهتمام
فراواني در به كارگيري اين گروه در نيروي نظامي از خود نشان مي داد 53.در نخبه الدهر
درباره اين بردگان آمده است:
« بازرگانان همواره براي فروش كاالهاي خويش و نيز براي خريد
كنيزكان و بردگان و قندس و برطاس (پوستين روباه كه از واليت برطاس
آورند) به اين شهر (سوداق) مي آيند و خداوند از اين طايفه گروههايي در
54

مصر و شام جايگزين فرموده است».

خواجه رشيدالدين فضل اهلل در نامه اي كه براي پسرش مجدالدين به روم ارسال
كرده است ،درباره كاالها و اجناسي كه بايد آنها را براي خريد زمستان تهيه نمايد و
مقدارشان صحبت كرده است .در ميان اسامي مناطق و كشورهايي كه خواجه رشيدالدين،
نام آنها را جهت خريد اجناس مختلف از آنجا ذكر كرده است ،نام دشت قبچاق نيز ديده
55

مي شود .اما نام كاالهايي كه بايد از آن منطقه وارد شود ،عنوان نشده است.

مسئله مهم تر در بررسي روابط اقتصادي ايران و اردوي زرين ،بيان نقش و تاثير
نوع روابط سياسي و مناسباتي از اين دست در مراودات و مناسبات اقتصادي است.
سرزمين هاي تحت سيطره اعقاب جوچي هم به لحاظ جغرافيايي و نيز از جنبه اقتصادي
اهميتي حاشيه اي داشتند،

56

به عبارت ديگر اين مناطق ،فاقد جذابيت ها و ثروت قابل
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مالحظه اي بودند و زمامداران اين كشور سعي داشتند تا به مراتع غني و راههاي بازرگاني
و كاروان رو آذربايجان دست يابند .با اين كه اغلب اوقات بهانه هايي براي جنگ و تهاجم
زمامداران دشت قبچاق وجود داشت.
تداوم اين تنش ها و حمالتي كه به شمال غربي ايران صورت مي گرفت ،گوياي
اهميتي بود كه مناطق مذكور براي دو طرف منازعه داشت .حاكمان اردوي زرين با دستيابي
به مناطق مورد دعاوي مي توانستند از ثروت اين مناطق بهره برند .در واقع منافع و اهداف
اقتصادي در سياست توسعه ارضي مغوالن دشت قبچاق ،مهمترين بخش اين اهداف بوده
است.

57

در دورۀ بيشتر خان هاي اردوهاي زرين ،تالش هاي زيادي از سوي آنان جهت
دستيابي بر مناطق آذربايجان و ارّان صورت گرفت .اين تالش ها منجر به جنگ هايي شد
ي آن خان هاي اردوي زرين سعي مي نمودند ،مناطق مذكور را به سرزمين هاي خود
كه ط ّ
ضميمه كنند.

58

در واقع يكي از عوامل اصلي و بسيار مهمي كه منجر به اختالف هاي دو

ي دورۀ حكومت
دولت ايلخانان و اردوي زرين مي شد ،سياست توسعه طلبي بود .در ط ّ
بركه 655هـ665-هـ (1257م1266 -م) اردوي زرين تا غربي ترين نواحي ممكن
گسترش يافته بود .استپ هاي دن و دنيپر ،شبه جزيرۀ كريمه و دامنه هاي شمالي قفقاز در
سيطرۀ اين الوس بود و نفوذ اين خان نشين تا جنوب دانوب در بلغارستان و تراكيه
گسترش يافته بود و همزمان كوشش هايي نيز از سوي زمامداران اين اردو جهت ضميمه
نمودن روم سلجوقي صورت گرفت كه بي نتيجه ماند.

59

توجه اردوي زرين به مناطق

جنوبي و سعي در دستيابي به آن در پيروي از سياست خارجي اين اردو بود كه بر به
دست آوردن مراتع غني اين ناحيه و راه هاي بازرگاني و كاروان رو آذربايجان متمركز شده
بود .اين مسئله زماني اهميت مي يابد كه موقعيت اين مناطق را با سرزمين هايي كه بيشتر
قلمروي اردوي زرين را تشكيل مي دهد ،مقايسه شود زيرا اين سرزمين ها نه تنها از نظر
جغرافيايي ،بلكه به لحاظ اقتصادي و سياسي نيز قابل مقايسه و برابري با مناطقي نظير
آذربايجان و ب خش جنوبي قفقاز نبوده ،بلكه تنها اهميتي حاشيه اي و درجۀ دو داشت.
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الحاق مناطقي نظير نواحي جنوبي قفقاز ،آذربايجان و آناتولي مي توانست در بهبود و
پيشرفت اقتصادي و سياسي اردوي زرين مؤثر باشد.

60

عالوه بر تالشي كه جهت دستيابي به مناطق آباد شمال غربي ايران از سوي اردوي
زرين صورت مي گرفت ،پيامدهايي كه اين جنگ ها و تهاجمات نيز در پي داشت در
روابط اقتصادي دو كشور تاثيرگذار بود .در جريان هر برخورد و جنگ ميان دو حكومت،
مرزها بسته مي شد و بنابراين روابط ميان آنان قطع مي شد .قطع روابط دو كشور كه پيامد
مستقيم تصميمات سران و زمامداران دو دولت در تعامل با دشمن و ضربه زدن به منافع
اقتصادي و تجاري به آنان صورت مي گرفت در كنار اوضاع متشنج و ناامني حاصل از آن،
مناسبات بازرگاني را مختل مي كرد و ضربات موثري بر بازرگانان و تاجران وارد مي
ساخت .به عنوان نمونه به دنبال به وجود آمدن اختالفات و تنش هاي بين ايران و اردوي
زرين در دوره هالكو و بركا و پس از جنگ آنان بايكديگر ،تعدادي از بازرگانان قبچاقي كه
در ايران به سر مي بردند 61،كشته شدند . 62يا پس از آخرين نبرد هالكو و بركه و بازگشت
او به تبريز  662هـ.ق(1263م) ايلخان ،دستور قتل تمامي بازرگانان قبچاقي را صادر كرد.
به دنبال اين فرمان ،تعداد زيادي از تاجران و بازرگانان به قتل رسيدند و اموال آنان غارت
شد.

63

نمونه ديگر اقدامي است كه اباقاخان پس از جنگي كه با خان اردوي زرين ،بركه
داشت ،جهت حفاظت و امنيت مرزهاي شمال غربي سرزمينش انجام داد .به دستور او
ديواري در اين ناحيه از محل داالن ناوور تا دشت كردمان كشيده شد و خندقي عميق ميان
آن حفر شد و تعدادي از سپاهيان ايلخاني به فرماندهي منگو تيمور و سماغارنويان مامور
نگهباني از اين ديوار شدند.

64

اين اقدامات در طول حكومت ايلخانان با شدت و ضعف

ادامه داشت .وصّاف گزارش مي دهد:
«اين وحشت از دو جانب بود تا زمان سلطنت گيخاتوخان ،چون
نقاي وارث مملكت منگوتيمور شده بار ديگر رسوالن روان گشتند و
بازرگانان به آمد و شد پرداختند».

65
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به اين ترتيب روابط اقتصادي دو قلمرو ايلخاني و اردوي زرين ،فراز و نشيب هاي
زيادي را پ شت سر گذاشت و وضعيت پايدار و منظمي نداشت .ترسي كه از عدم ثبات در
روابط دو كشور وجود داشت ،باعث مي شد تا تاجران و بازرگانان ،حتي تا مدتي پس از
پايان جنگ ها نيز از سرمايه گذاري در بخش مبادالت تجاري ايران و اردوي زرين
خودداري كنند .در واقع وجود عدم ثبات در مناسبات سياسي دو دولت به عدم ثبات در
روابط اقتصادي آنان منجر مي شد و اين مسئله به خوبي در كميت صادرات و واردات دو
كشور در دو دورۀ مختلف تأثير گذار بود.
عالوه بر اين دو دولت سعي داشتند تا از راههاي ديگري نيز به توان اقتصادي و
تجاري دولت رقيب ضربه بزنند .اردوي زرين سعي داشت تا در تعقيب اهداف اقتصادي و
تجاري خود ،روابط خود را با مصر نزديكتر كند66.پيشنهاد اين روابط از سوي مصر نيز با
استقبال مواجه شد .زيرا مماليک به متحدي مقتدر ،جهت ادامه دشمني با ايلخانان نيازمند
بودند و نيز روابط با اردوي زرين را به دليل اين كه منبع اصلي تأمين سربازان جديد
مملوک بود با اهميت تلقي مي كردند 67.مشكل عمده در اين ميان ،راههاي ارتباطي بود كه
به دليل وجود ايلخانان و كنترل آنان بر ايران ،عراق ،ارمنستان و قسمت اعظم آناتولي،
اعمال سياست هاي اقتصادي و سياسي توسط اردوي زرين و مماليک به خوبي امكان
پذير نبود 68.ايلخانان كه به اين مشكل واقف بودند ،درصدد برآمدند تا از اين شرايط بهره
برند و مانع اين روابط شوند .به عنوان نمونه اباقا تالش كرد تا از وصول بازرگانان مصري
و ساير تاجراني كه قصد رفتن به اردوي زرين را از طريق قلمرو ايلخانان داشتند،
جلوگيري كند 69.مساعي ايلخانان در تحقق اين هدف ،قرين موفقيت نبود .زيرا راه دريايي
كه از قسطنطنيه مي گذشت از كنترل ايلخانان خارج بود و اين راه مشكل ارتباطي مصر و
الوس جوچي را حل مي كرد .اما مسئله ديگري كه در استفاده از اين راه دريايي وجود
داشت ،اين بود كه قسطنطنيه در كنترل حكومت صليبي التنها قرار داشت و اين حكومت
نيز با مماليک روابط مطلوب و حسنه اي نداشت .با سقوط دولت التن توسط بيزانسيهاي
نپكائي در سال  660هـ.ق(1261م) اين مشكل نيز برطرف شد و اردوي زرين توانستند

بهار 86

مناسبات اقتصادي ايران در دوره ايلخانان ..

125

روابط تجاري خود را با تكيه بر اهداف اقتصادي و سياسي دنبال كنند .اين مسئله به دليل
اينكه مماليک و خان هاي الوس جوچي دو دولت دوست و متحد و طرف هاي تجاري
عمده اي براي يكديگر بودند ،بسيار مهم بود.

70

با سقوط دولت صليبي التن ،جنواييان در تعقيب اهداف تجاري خود و نيز رقابت با
ونيزيان ،درصدد اتحاد با ميخائيل پالئولوگ برآمدند .اين اتحاد سبب شد تا جنواييان در
عرصه تجارت درياي سياه و بازارهاي بيزانس ،جاي رقباي ونيزي خود را بگيرند 71.حذف
رقباي جنوايي از عرصه هاي تجاري مناطق مذكور و تضعيف توان اقتصادي آنان از سوي
ديگر باعث شد تا جنواييان در بازرگاني خارجي آسياي ميانه نيز قدرت و نفوذ فراوني به
دست آورند و حتي تجارت اين مناطق را به انحصار خود درآورند .تالش جنواييان در
بسط سيطره بازرگاني و تجاري خود ،آنان را روبروي ايلخانان قرار داد .زيرا اين دولت نيز
در عرصه تجاري آسياي ميانه فعال بود .به اين ترتيب رقابت با ايلخانان باعث نزديكي
بازرگانان ايتاليايي به اردوي زرين و مصر شد.

72

در نتيجه همانگونه كه ايتاليايي ها تجارت پر رونق و قابل توجهي با مصر و سوريه
داشتند ،در عرصه هاي بازرگاني اردوي زرين نيز سرآمد شدند 73.تالش اردوي زرين در
جلب طرف هاي تجاري و اقتصادي در پي اهداف سياسي و نيز افزايش حجم مبادالت
تجاري و توان مالي و اقتصادي اين دولت صورت مي گرفت .آگاهي از رقابت تجاري
ايلخانان با تجار ايتاليايي و اعطاي تسهيالت و امكاناتي جهت آنان و فعاليت هايي از اين
دست نيز در پي همين سياست ها صورت مي گرفت.

74

بدين ترتيب اگر چه فقدان امنيت و ثبات در مناسبات اقتصادي دو دولت خلل هايي
جدي به وجود آورد ،اما اين موضوع براي ايلخانان ،اهميت چنداني نداشت .زيرا ايران
بازارهاي ماوراءالنهر و تركستان را جايگزين بازارهاي اردوي زرين مي كرد و كاالهاي
موردنظر خود را از آنجا وارد مي نمود 75.پس از ركودي كه در تجارت به دنبال رقابت ها
و جنگ هاي خانگي در اردوي زرين در نيمه قرن چهاردهم ميالدي (هشتم هجري) به
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طور موقت چهره نمود ،تجارت اين دو سرزمين دوباره احيا شد و بازرگانان روسي،
يهودي ،ارمني و ايراني در تجارت دو كشور فعاليت خود را از سر گرفتند.

76

نتيجه گيري

در زمينۀ اقتصادي ،دورۀ مغول و استيالي حكومت هاي مغولي به چند دليل حائز
اهميت است .اول اينكه ،چون بيشتر لشكركشي ها و فتوحات مغوالن به مناطق مختلف با
ويرانگري هاي بسياري همراه بود ،در طيّ اين حمالت و فتوحات ،بيشتر شهرها و مراكز
مهم اقتصادي و بازرگاني غارت و ويران شدند و اين مسئله باعث شد تا اين مراكز تا مدتي
و يا براي هميشه از عرصۀ فعاليت هاي تجاري كنار بمانند.
دوم اينكه به دنبال همين فتوحات و ويراني شهرها و مراكز مهم اقتصادي و در پي
تأسيس حكومت هاي جديد مغولي ،شهرهاي ديگر به عنوان مراكز بازرگاني و ترانزيتي
اهميت و مركزيت يافتند و جاي مناطق و مراكز مهم قبلي را گرفتند كه از اين جمله مي
توان به تبريز اشاره كرد كه به دليل موقعيت خاص خود در نزديكي به پايتخت ايلخانان و
نيز مجاورت با راه هاي مهم ارتباطي و مراسالتي شرق ،غرب ،شمال و جنوب به يكي از
مهمترين مراكز بازرگاني اين دوره تبديل شد.
سوم اينكه به دليل يكپارچگي اوليۀ امپراطوري مغول كه فعاليت هاي بازرگاني و
تجاري را در سرزمين ها و مناطق مختلف اين امپراطوري آسان تر مي نمود از سويي و
اهميت و عالقۀ حكّام مغول به تجارت و مراودات بازرگاني از سوي ديگر ،بازرگاني و
تجارت در اين دوره رونق خاصي يافت .حكومت هاي مغولي در صدد بودند تا با جلب
تجار و بازرگانان نقاط مختلف و تجارت با مراكز گوناگون ،توان اقتصادي خود را باال برند
و به برخي از اهداف سياسي خود نيز نايل آيند .در اين دوره تجارت و بازرگاني پس از
ركود اوليۀ خود كه پيامد جنگ ها و لشكركشي هاي دوره هاي مغول و ويراني مراكز
تجاري و بازرگاني بود ،به سبب توجه فرمانروايان مغول و فراهم شدن زمينه هاي مناسب
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رشد يافت .بازرگانان ،كاروان ها و ناوگان هاي تجاري در نقاط دور و نزديک به فعاليت
مشغول بودند و اقالم و كاالي گوناگون را خريد و فروش مي كردند.
تشكيل خان نشين اردوي زرين ،توسط اعقاب جوچي در مناطق شمالي ايران و
سپس تأسيس حكومت ايلخانان در ايران به روند مناسبات تجاري و بازرگاني اين مناطق
شكل خاصّي بخشيد .زيرا تأسيس دو حكومت خويشاوند در مجاورت يكديگر به طور
عمده و ملموسي بر مراودات بازرگاني دو كشور تأثير گذاشت .گرچه سابقۀ روابط تجاري
ايران و دشت قبچاق به مدت هاي قبل از تشكيل اين حكومت ها مربوط مي شده است و
اين دو سرزمين از گذشته ،در زمينۀ ترانزيت و دادوستد كاال با يكديگر روابط اقتصادي
داشته اند ،اما در اين دوره ،عوامل خاصّي بر روند مناسبات تجاري و كيفيت و كم ّيت آن
تأثير گذاشت.
يكي از مهمترين عوامل مؤثر در روابط بازرگاني ايران و اردوي زرين ،نوع مناسبات
و جوّ حاكم بر روابط سياسي دو دولت بود .در واقع در دوره هاي جنگ و تنش ميان دو
دولت ،روابط بازرگاني و تجاري نيز كمتر و يا راكد مي شد .به اين ترتيب ،عدم ثبات در
روابط بازرگاني دو كشور يكي از بارزترين ويژگي هاي مناسبات تجاري دو دولت بود.
عالوه بر اينكه اختالفات و رقابت هاي سياسي دو كشور در مسائل اقتصادي و
بازرگاني دو دولت به شكل مستقيم فرصت بروز مي يافت ،ايلخانان اردوي زرين سعي
داشتند تا با اعمال سياست هاي اقتصاديِ منطقه اي نيز توان سياسي و اقتصادي يكديگر را
تضعيف نمايند .در اين ميان خان هاي اردوي زرين به دليل شرايط خاص جغرافيايي ،كمي
تنوّع محصوالت و اقالم صادراتي ،عدم دسترسي به آب هاي گرم و غيره ،تالش بيشتري
براي فراهم آوردن تسهيالت اقتصادي چندي براي دولت ها و بازرگانان فعّال در عرصۀ
تجاري اين كشور صورت مي دادند و بخصوص سعي داشتند تا رقباي سياسي و تجاري
ايلخانان را به نفع خود وارد اين رقابت نمايند.
ايران در مقايسه با اردوي زرين به لحاظ تنوع اقليم جغرافيايي ،تنوّع محصوالت و
كاالهاي صادراتي ،داشتن موقعيت منطقه اي مناسب ،دارا بودن مسيرهاي ارتباطي بيشتر و
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مرزهاي دريايي در وضيت و شرايط بهتري قرار داشت .به همين دليل و كمي تقاضاي
ايران براي محصوالت اردوي زرين ،ايلخانان دست بازي جهت اعمال نقشه هاي سياسي
خود در مراودات بازرگاني با اردوي زرين داشتند .خان هاي اردوي زرين نيز با آگاهي از
اين مسائل ،عالوه بر اقداماتي كه به آن اشاره شد ،سعي داشتند تا با دستيابي بر بخشي از
مراكز و راه هاي مهم ارتباطي ايران در آذربايجان و جنوب قفقاز ،شرايط خود را بهبود
بخشند.
در مجموع بايد گفت كه گرچه تجارت و بازرگاني با اقبال و توجه خاص حاكمان
كشورهاي مختلف مغول در اين دوره وضعيت مناسبي پيدا كرد ،اما در مورد ايران و اردوي
زرين اين مسئله تا حد زيادي از نوع مناسبات سياسي و اختالفات و تنش هاي ميان
ايلخانان و خان هاي اردوي زرين متأثر شد.
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1373ش ،ج ،1ص.535
 -14بارتولد،و.و  :تاريخ ترک هاي آسياي ميانه ،ترجمه ،غفار حسيني ،تهران ،انتشارات
طوس1376 ،ش ،ص .193
 -15بنيگسن ،الك ساندر وپراكس ،آپ .مري :مسلمانان شوري گذشته ،حال ،آينده ،ترجمه،
كاوه بيات ،تهران ،نشر فرهنگ اسالمي1370 ،ش ،ص.18
 -16ا ستريكلر ،جيمز .اي :روسيه تزاري ،ترجمه ،مهدي حقيقت خواه ،تهران ،انتشارات
ققنوس1380،ش ،ص .18
 -17هال ،مري :امپراطوري مغول ،ترجمه ،مهدي حقيقت خواه ،تهران ،انتشارات ققنوس،
1380ش ،ص.120
 -18قلقشندي ،ابي العباس احمد بن علي :صبح االعشي في صناعه االنشاء ،قاهره،
الموسسه المصريه لتاليف و الترجمه و النشر ،بي تا ،جزء رابع ،ص.469
 -19قلقشندي اشا ره دارد كه سراي به فاصله دو روز از درياي خزر واقع است .ن.ک
قلقشندي :همان ،جزء الرابع ،ص.457
 -20م يرخواند ،سيد برهان الدين :روضه الصفا ،تهران ،انتشارات خيام1339 ،ش ،ج،5
ص 134؛ و رمزي ،م.م :تلفيق االخبار و تلقيح االثار في وقايع قزان و ملوک التتار،
اورنبورگ ،المطبعه الكريميه و الحسينيه1908 ،م ،ج ،2ص.402
21- charles: Russia and the Golden hord, London, L .b tauris and
Puplishers, 1987, p25.1987,p250.
 -22ابن بطوطه :رحله ابن بطوطه (مسماه تحفه النظار في غرائب االمصار و عجائب
االسفار )،قاهره ،ناشر وادي النيل1287 ،هـ.ق ،ص209و.208
 -23ساندرز :همان ،ص.154
 -24م ولف ناشناخته :هفت كشور(صوراالقاليم) ،مصحح ،منوچهر ستوده ،تهران ،بنياد
فرهنگ ايران1357 ،ش ،ص.104
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 -25ساندرز :همان ،ص .154
 -26قلقشندي :همان ،جزء الرابع ،ص457و.471
27-.Halprin: opcit, p8.
 -28ساندرز :همان ،ص .154
 -29مورگان ،ديويد :مغول ها ،ترجمه ،عباس مخبر ،تهران ،نشر مركز1371 ،ش ،ص
.189
-30گروسه :همان ،ص.660
 -31سال مذكور پايان زمامداري بركا و جانشيني منگوتيمور است و مشخص نشده است
كه اعطاي زمين در دوره زمامداري كداميک از اين دو صورت گرفته است.
 -32همان :ص.660
 - 33همانجا.
 -34بارتولد :همان ،ص.193
 -35رشيدالدين فضل اهلل :همان ،ج ،2ص1302؛ تحرير تاريخ وصاف :عبدالمحمد آيتي،
تهران ،موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي ،1372 ،ج ،1ص37.36؛ قلقشندي:
همان ،جزءالرابع ،ص.469
 -36رشيدوو ،پي .نن :سقوط بغداد و حكمروايي مغوالن در عراق ،ترجمه ،اسداهلل آزاد،
مشهد ،انتشارات آستان قدس رضوي1368 ،ش ،ص.128
 -37انصاري دمشق ي ،شمس الدين محمد .نخبه الدهر في عجائب البر و البحر ،ترجمه،
سيد حميد طبيبيان ،تهران ،فرهنگستان ادب و هنر ايران ،1357 ،ص.243
 -38نيم مردان ،جزيرۀ تجاري مهمي در سواحل درياي خزربوده است .مستوفي قزويني،
حمداهلل :نزهه القلوب ،به اهتمام گي لسترنج ،تهران ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران،
 ،1353ج ،2ص.160
 -39همان :ص.160
40- .Halprin: opcit, p 85.
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 -41گونه اي سنجاب سفيد رنگ است.
 -42جانوري مشابه سگي كوچک كه هم در خشكي و هم در دريا زندگي مي كند.
 -43انصاري دمشقي :همان ،ص 448و هفت كشور ،ص.104
 -44م اكوپولو :سفرنامه( معروف به ايل ميليونه) ،ترجمه ،س منصور سجادي و آنجالدي
جواني رومانو ،تهران ،انتشارات گويش ،1363 ،ص.247
 -45ابن بطوطه :همان ،ص.209
 -46مستوفي :همان ،ج ،2ص259؛ هفت كشور ،ص.104
 -47منگوتيمور بن توقوقان از خان هاي اردوي زرين ،مدت حكومت 665هـ 682 -هـ
(1266م 1283-م) و نوق اي از خان زادگان و نظاميان متنفذ اردوي زرين در دوره
زمامداري تغتو ،مدت حكومت  691هـ  712-هـ (1291م1312-م).
 -48وصاف :تحرير تاريخ وصاف ،ج ،1ص.37
 -49قلقشندي :همان،جزءالرابع ،ص.29
 -50انصاري دمشقي :همان ،ص.239
 -51وصاف :تحرير تاريخ وصاف ،ج ،1ص.37
 -52خواند مير ،غياث الدين بن همام اهلل الحسين :حبيب السير في اخبار افراد بشر ،تهران،
انتشارات خيام ،بي تا ،جزء اول از مجلد سوم ،ص.180
 -53مورگان :همان ،ص.189
 -54انصاري دمشقي :همان ،ص.448
 -55همداني ،رشي دالدين فضل اهلل :سوانح االفكار رشيدي ،به اهتمام محمد تقي دانش
پژوه ،تهران ،انتشارات كتابخانه مركزي دانشگاه تهران ،1358 ،ص174و.166
 -56مورگان :همان ،ص174و.173
57-Halprin: opcit, p27 .
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 -58رشيدالدين فضل اهلل :همان ،ج ،2ص1062؛ ميرخواند :همان ،ج ،5ص283؛ ابن
كثير ،ابي الفداء اسماعيل :البدايه و النهايه ،دمشق ،مطبع السعاده1351 ،هـ ،ص-255
.258
 -59ساندرز :همان ،ص.153
 -60مورگان :همان ،ص.174-173
 -61از خان هاي اردوي زرين ،مدت حكومت654 ،هـ665-هـ (1256م1266 -م).
 -62ميرخواند :همان ،ج ،5ص270؛ مستوفي :همان ،ص  581و .580
 -63وصاف :تحرير تاريخ وصاف ،ج ،1ص.36
 -64رشيدالدين فضل اهلل :جامع التواريخ ،ج ،2ص.1063
 -65وصاف :تحرير تاريخ وصاف ،ج ،1ص.37
66-Halprin: opcit, p30.
 -67مورگان :همان ،ص.189
 -68همان :ص.189
 -69محي الدين ب ن عبدالظاهر :السلوک المعرفه دول الملوک ،مصحح و وضع حواشيحه،
محمد مصطفي زياده ،بي جا ،مطبعه لجنه التاليف و الترجمه و النشر ،1957 ،ص .307
 -70مورگان :همان ،ص.189
 -71ويلتس :همان ،ص.150
 -72همان :ص151و.150
 -73همان :ص151و150؛ گروسه :همان ،ص.660
 -74اشپولر :همان ،ص.431
 -75ويلتس :همان ،ص.201
Halprin: opcit, p30.

