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چکیده:

را ارس و کر رود مابین سرزمین هاي شده اند. واقع قفقاز منطقۀ جنوب در شروان و اران والیت

هاي کوه  و کر رود مابین هاي سرزمین  شد. شناخته قراباغ نام با بعدها والیت این نامند. می  اران

آن در پویا اقتصادي وجود والیات این هاي شاخصه  از یکی شوند. می  نامیده شروان بزرگ قفقاز

بود.

و ارس و کر هاي رودخانه  همچون متعدد آبی منابع و مناسب و مساعد اقلیم واسطۀ به اران

کرم پرورش آمد. می  شمار به دامداري و کشاورزي براي مناسبی سرزمین گول، گوگچه  دریاچۀ

در محصول این بود. اران اقتصاد شاخصه هاي دیگر از استراتژیک محصول یک عنوان به ابریشم

صادرات امکان اران، از ابریشم جاده فرعی هاي شاخه  گذر شد. می  تولید منطقه این اراضی تمام

خصوصاً سرزمین این تجار فعالیت ساخت. می  فراهم را اراضی سایر به آن مختلف محصوالت

بود. عام و خاص زبانزد صفوي عهد علی الخصوص تاریخ از برهه هایی در ارامنه

به دامداران و کشاورزان براي مناسبی سرزمین خاك، و اقلیم مساعدت واسطۀ به نیز شروان

ساحلی مناطق جست. می  بهره کر رود آبی عظیم منبع از سرزمین این همچنین آمد. می  حساب

و منابع مهم ترین از باکو شهر علی الخصوص آبشرون شبه جزیرة جزایر سواحل خصوصاً دریاي خزر

می آمد. حساب به نمک و نفت مخازن

وافر اهمیت داراي جهت همین از و بود داغستان و آذربایجان مابین زمینی ارتباطی پل شروان

جنوب در خزر حواشی اراضی با منطقه این تجارت نیز دربند و باکو در والیت این بندرگاه هاي بود.

راه هاي این طریق از نفت خصوصاً شروان محصوالت می ساخت. فراهم را دریا این شمال و شرق

کتابخانه اي منابع از استفاده با تا است آن بر پژوهش این می شد. صادر نواحی سایر به خاکی و آبی

صفویه دورة پایان تا اسالم ورود از شروان و اران والیت دو اقتصاد شناسایی به توصیفی شیوة به و

بپردازد.

ابریشم. نفت، اقتصاد، شروان، اران، کلیدي: واژههاي



3 مطالب فهرست

مطالب فهرست

پژوهش.........................................................................10 کلیات اول: فصل

مقدمه....................................................................................10 -1-1

11.............................................................................. مسئله بیان -2-1

پژوهش........................................................................12 سؤالهاي -3-1

اصلی...................................................................................12 سوال -1-3-1

پژوهش.................................................................................12 فرضیه -4-1

12................................................................................. اصلی فرضیه -1-4-1

پژوهش...........................................................................12 هدف -5-1

پژوهش..............................................................12 اهمّیت و ضرورت -6-1

پژوهش.......................................................................12 پیشینه ي -7-1

13...................................................................... منابع بررسی و نقد -8-1

دست اول................................................................................13 منابع -1-8-1

تاریخی....................................................................13 جغرافیاي -1-1-8-1

ممالک..............................................................13 و مسالک -1-1-1-8-1

صوره االرض...................................................................13 -2-1-1-8-1

14......................................... المغرب إلی المشرق من العالم حدود -3-1-1-8-1

األقالیم............................................14 معرفه فی التقاسیم أحسن -4-1-1-8-1

االفاق..........................14 و االختراق فی نزهه المشتاق کتاب در ایران -5-1-1-8-1

15...................................................................... جهان نامه -6-1-1-8-1

15................................................................... معجم البلدان -7-1-1-8-1

15.......................................................... اخبار العباد و آثار البالد -8-1-1-8-1

Error! Bookmark not defined......................نزهه القلوب -9-1-1-8-1

Error! Bookmark not defined.......................جهان نما -10-1-1-8-1

Error! Bookmark not defined...............................سفرنامه ها -2-1-8-1



صفویه دورة پایان تا اسالم ورود از شروان و اران اقتصادي وضعیت 4

Error! Bookmark not defined.ایران در ونیزیان سفرنامه هاي -1-2-1-8-1

Error! Bookmark not defined...................کاتف سفرنامه -2-2-1-8-1

Error! Bookmark not defined................. تاورنیه سفرنامه -3-2-1-8-1

Error! Bookmark not defined........ اولئاریوس آدام سفرنامه -4-2-1-8-1

کارري................................................................16 سفرنامه -5-2-1-8-1

شاردن................................................................16 سفرنامه -6-2-1-8-1

تذکره ها................................................................................16 -3-1-8-1

Error! Bookmark not defined...................... صفوه الصفا -1-3-1-8-1

Error! Bookmark not defined................هفت اقلیم تذکره -2-3-1-8-1

Error! Bookmark not defined......................جدید تحقیقاتی منابع -2-8-1

Error! Bookmark جهان اسالم تاریخ در دریاي خزر اطراف مناطق 1-8-2-1-جایگاه

not defined.

Error! Bookmark not defined.... صفوي عصر اقتصاد و سیاست -2-2-8-1

Error! Bookmark (Bakı şəhərinin tarixi) باکو شهر تاریخ -3-2-8-1

not defined.

تا اسالم آغاز (از اران والیت اقتصاد و سیاسی تاریخ تاریخی، جغرافیاي دوم: فصل

Error! Bookmark not defined....................................... صفویه) دورة پایان

Error! Bookmark not defined...............اران والیت تاریخی جغرافیاي -1-2

Error! Bookmark not defined................... اران والیت سیاسی تاریخ -2-2

Error! Bookmark not defined...........................اران والیت اقتصاد -3-2

Error! Bookmark not defined........................................... درآمد -1-3-2

Error! Bookmark not defined..................................ارس و کر رود -2-3-2

Error! Bookmark not defined.......................................منسوجات -3-3-2

Error! Bookmark not defined............................................ سایر -4-3-2

Error! Bookmark not . اران والیت اقتصادي فعالیت هاي و محصوالت جدول -1-2

defined.



5 مطالب فهرست

اسالم آغاز (از شروان والیت اقتصاد و سیاسی تاریخ تاریخی، جغرافیاي سوم: فصل

Error! Bookmark not defined.................................... صفویه) دورة پایان تا

Error! Bookmark not defined............شروان والیت تاریخی جغرافیاي -1-3

Error! Bookmark not defined.................شروان والیت سیاسی تاریخ -2-3

Error! Bookmark not defined.....................شروان والیت اقتصاد -3-3

Error! Bookmark not defined............................... درآمد -1-3-3

Error! Bookmark not defined................ (منسوجات) ابریشم -2-3-3

Error! Bookmark not defined..................... دریایی تجارت -3-3-3

Error! Bookmark not defined........................نمک و نفت -4-3-3

Error! Bookmark not defined................................ سایر -5-3-3

Error! Bookmark not defined............................. تجارت -6-3-3

Error! Bookmark شروان والیت اقتصادي فعالیت هاي و محصوالت جدول -1-3

not defined.

Error! Bookmark not defined...................................نتیجه گیري -4-3

جدول ها فهرست

Error! Bookmark not . اران والیت اقتصادي فعالیت هاي و محصوالت جدول -1-2

defined.

Error! Bookmark شروان والیت اقتصادي فعالیت هاي و محصوالت جدول -1-3



صفویه دورة پایان تا اسالم ورود از شروان و اران اقتصادي وضعیت 6

not defined.

پیوستها فهرست

Error! Bookmark not defined..................آذربایجان و اران ارمینیه، :1 شکل

Error! می شوند مشاهده هستند حاصل خیز اراضی داراي که مناطقی تصویر این در :2 شکل

Bookmark not defined.

Error! Bookmark not هجري چهارم تا اول قرون در شروان و اران :3 شکل

defined.

Error! می گذشت. شروان منطقۀ از هجري دوم قرن حدود در بازرگانی مهم راه :4 شکل

Bookmark not defined.

Error! Bookmark هجري چهارم قرن در شروان و اران بازرگانی مهم راه هاي :5 شکل

not defined.

Error! Bookmark not defined....ق./1000م. 390هـ در تجارت انواع :6 شکل



7 مطالب فهرست

Error! اصطخري... االقالیم کتاب خطی نسخۀ از آذربایجان و اران و ارمینیه نقشۀ :7 شکل

Bookmark not defined.

کتاب خطـی نسـخۀ از هجـري چهارم قرن در اران و آذربایجـان و یه ارمین نقشـۀ :8 شکل

Error! Bookmark not defined..................................................ابن حوقل

Error! Bookmark not . مقدسی احسن التقاسیم در آذربایجان نقشۀ :9 شکل

defined.

ادریسی الفرج حدائق و المهج انس خطی نسخۀ از پنجم اقلیم از ششم بخش نقشه :10 شکل

Error! Bookmark not defined............................................................

Error! Bookmark not ارمینیه و اران آذربایجان، محدودة نقشه :11 شکل

defined.

صوراالقالیم و المسافات ذکر کتاب خطی نسخۀ از آذربایجان و اران و ارمینیه نقشۀ :12 شکل

Error! Bookmark not defined...............................................بلخی ابوزید

Error! Bookmark سیاه دریاي و دریاي خزر فاصل دو حد قفقاز منطقۀ نقشۀ :13 شکل

not defined.

Error! Bookmark not defined.......ایران در دولیه دلند مسافرت نقشۀ :14 شکل

Error! Bookmark not defined......هجري چهارم قرن در ایران نقشۀ :15 شکل

Error! Bookmark not قبل نقشۀ اران و آذربایجان و ارمینیه قسمت :16 شکل

defined.

Error! است مشخص آن در نیز قفقاز ناحیۀ که ایران در ابودلف سیر خط :17 شکل

Bookmark not defined.

Error! Bookmark not defined...............شروان در واقع بارماخ کوه :18 شکل

Error! Bookmark not شماخی اهالی جشن و چهارشنبه سوري مراسم :19 شکل

defined.

Error! Bookmark not defined................شماخی شهر از منظره اي :20 شکل

Error! Bookmark not defined.................. دربند شهر از منظره اي :21 شکل

Error! Bookmark not defined.................آن حومۀ و ایروان نقشۀ :22 شکل

Error! Bookmark not defined......................دربند شهر از نمایی :23 شکل

Error! Bookmark not defined....................... کالویخو سیر خط :24 شکل



صفویه دورة پایان تا اسالم ورود از شروان و اران اقتصادي وضعیت 8

Error! Bookmark not شیرازي. انجوي از باکو نفت اجاره نامۀ سند :25 شکل

defined.

Error! Bookmark not defined......................... ابریشم راه نقشۀ :26 شکل

Error! Bookmark not آن. اطراف نواحی و دریاي خزر از نقشه اي :27 شکل

defined.

Error! Bookmark not defined........آذربایجان و اران و ارمینیه نقشۀ :29 شکل





اول فصل

پژوهش کلیات

مقدمه -1-1

بسزایی اهمیت داراي تاریخ طول در قفقاز منطقۀ والیات شاخص ترین عنوان به شروان و اران

توجه با بودند. برخوردار نیز باالیی اقتصادي اهمیت از سیاسی، پویایی بر عالوه مناطق این بودند.

پژوهش زمینه، این در مستقل پژوهشی نبود و اقتصادي منظر از اران و شروان مناطق اهمیت به

است. پرداخته صفویه دورة پایان تا اسالم آغاز از شروان و اران اقتصادي وضعیت بررسی به حاضر

بازة والیت، دو این اقتصاد خصوص در منابع در اطالعات بودن کم و موضوع پراکندگی سبب به

شد. گرفته نظر در صفویه حکومت اتمام تا قفقاز منطقۀ به اسالم ورود ابتداي از پژوهش زمانی

کتابخانه هاي از راستا این در است. شده انجام توصیفی و کتابخانه اي صورت به پژوهش این



دفتر کتابخانۀ اردبیلی، محقق دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده کتابخانۀ همچون مختلفی

کتابخانۀ اردبیلی، صفی الدین شیخ کتابخانۀ اردبیل، مرکزي کتابخانۀ آذربایجان، فرهنگی توسعۀ

در موجود کتب گرگان، میرفندرسکی کتابخانۀ گرگان، بشارت کتابخانۀ اردبیل، مطهري شهید

صورت به اینترنت در موجود کتب و 2 اسالم جهان جغرافیاي و اسالمی ایران تاریخ نرم افزارهاي

انجام مآخذ و منابع این از فیش برداري کار سپس است. شده گرفته بهره اف دي پی فایل هاي

منابع، در اطالعات کمبود قبیل از مشکالتی با حاضر، تحقیق انجام حین در پژوهشگر گرفت.

شد. روبه رو منابع از برخی نبود و اطالعات پراکندگی

شامل که پژوهش کلیات عنوان با اول فصل است. شده تدوین فصل سه در پژوهش این

منابع بررسی و نقد و تحقیق پیشینۀ پژوهش، ضرورت و هدف فرضیه، و سوال مسئله، بیان مقدمه،

بررسی اران والیت اقتصاد نهایت در و سیاسی تاریخ تاریخی، جغرافیاي به دوم فصل در می باشد.

شروان والیت اقتصاد و سیاسی تاریخ تاریخی، جغرافیاي بررسی به نیز سوم فصل در است. شده

است. یافته اختصاص

مسئله بیان -2-1

دو میان اراضی است. ایران فالت غرب شمال در استراتژیک و مهم والیت دو شروان و اران

را بزرگ قفقاز کوه هاي و کر رود بین ما سرزمین هاي و قراباغ یا و آران اران، را ارس و کر رود

توسط دوم ـ ـ خلیفه عمربن خطاب خالفت دوران در مذکور اراضی می نامند. شیروان یا و شروان

تثبیت هدف با بعدي خلفاي عهد در سرزمین ها این در فتوحات درآمد. تصرف به اسالم سپاهیان

یافت. تداوم اسالمی خالفت حاکمیت

این بود. اقتصادي منظر از اسالمی اراضی مهم ترین از گنجه سپس و بردع مرکزیت با اران

صنایع بود. ـ ابریشم ـ عهد آن استراتژیک و گرانسنگ کاالي عمدة صادرکنندة و تولیدکننده والیت

تا نیز آن نساجی محصوالت و پاگرفت والیت این در محصول این تولید کثرت واسطۀ به نساجی

یافت. ارتقا دوردست حتی و همجوار والیات به صادرات مرحله

آناطولی و شرقی قفقاز همچنین و ارس رود جنوب و شمال سرزمین هاي ارتباطی مسیر در اران

آن از ابریشم جاده فرعی شاخه هاي و تجاري راه هاي از بسیاري رو این از و داشت قرار شرقی

ارتباطات روسیه دولت ظهور و عثمانی و صفوي دولت بین ما خصومت تشدید با می گذشت.

هاي راه رونق بر امر این و گشت تقویت شمال ـ جنوب تجاري روابط و منقطع شرق ـ غرب تجاري

افزود. اران ارتباطی

اولیۀ قرون سرتاسر در شروان ابریشم کرد. رشد ابریشم محوریت بر نیز شروان والیت اقتصاد

شرق ابریشم محصوالت باکیفیت ترین از یکی عنوان به صفویه عهد پایان تا آن از پس و اسالمی

تولید به دریاي خزر غربی ساحل در استقرار واسطه به همچنین شروان می شد. شناخته اسالمی
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در بیش تر نمک، آن جانبی محصول و نفت بود. شهره دریایی تجارت و دریایی محصوالت نفت،

براي باالیی قیمت و ارج محصول دو هر و می شد استحصال باکو بندر و آبشرون جزیرة شبه

دریاي خزر آبزیان دیگر و ماهی صید به همچنین شروان اهالی داشت. قدیم دوران انسان هاي

به دریاي خزر غرب در دریایی تجارت مراکز مهم ترین از باکو و دربند شهرهاي داشتند. اشتغال

بود. تجاري کاروان هاي از بسیاري شد و آمد مسیر نیز شروان زمینی راه هاي می آمدند. حساب

قفقاز و جنوبی قفقاز بین ما  تجارت زمینی مسیر مهم ترین شروان شمال در واقع دربند گذرگاه

می رفت. بشمار شمالی

پژوهش سؤالهاي -3-1

اصلی سوال -1-3-1

بود؟ استوار پایه هایی چه بر صفویان دورة پایان تا اسالم آغاز از شروان و اران والیات اقتصاد

پژوهش فرضیۀ -4-1

اصلی فرضیه -1-4-1

شمار به اران والیت اقتصادي فعالیت اصلی ترین آن با مرتبط نساجی صنایع و ابریشم تولید

ماهی و نمک نفت، ابریشم، تولید پایه هاي بر نیز شروان والیت اقتصادي فعالیت هاي می آمد.

رونق موجب غرب و شرق دنیاي فاصل حد در والیت دو این استراتژیک موقعیت بود. استوار

بود. شده آن دریایی و زمینی تجاري راه هاي

پژوهش هدف -5-1

شروان. و اران والیات اقتصادي تاریخ از بخشی شناخت

پژوهش اهمّیت و ضرورت -6-1

اقتصادي. تاریخ مطالعات تقویت

پژوهش پیشینهی -7-1

ورود از شروان و اران اقتصادي وضعیت عنوان با نوشته اي پژوهش این موضوع با رابطه در

این اقتصاد مورد در که نیست معنا این به البته است. نگرفته صورت صفویه دورة پایان تا اسالم

این همه جانبۀ گیرندة بر در که پژوهشی که است این منظور بلکه باشد نشده نوشته مطالبی مناطق



پراکنده و کم بسیار موضوع این در پژوهشی سوابق ندارد. وجود باشد، پژوهش یک در موضوع

است.

در جغرافیا شرقی خالفت سرزمین هاي تاریخی جغرافیاي کتاب نویسندة :(1386) لسترنج

جمله آن از و منطقه آن طبیعی منابع و محصوالت به اشاره اي منطقه هر جغرافیاي توضیحِ خاللِ

بسیار والیات این اقتصادي تاریخ به مربوط بخش احوال این با است. کرده شروان و اران والیات

می باشد. گذرا و جزئی

ایاالت فرهنگی و سیاسی اقتصادي، وضعیت نامه پایان این در پژوهشگر :(1393) عباسی

است. داده قرار بررسی مورد ترکمانان و تیموریان صفویه، دوره در را گرجستانِ و اران شروان،

تحوالت به جامع نگاه امکان هجري، دهم و نهم قرون در پژوهش این موضوعی محدودیت

است. نموده سلب را صفویه پایان تا اسالم از بعد زمانی بازة در منطقه اقتصادي

پرداخته باکو بندر در نفت تاریخ بررسی به مقاله این در نویسنده :(1381) عراقی کاووسی

در شروان و اران والیات اقتصادي پیشینۀ مقاله، این موضوعی محدودیت بر بنا احوال این با است.

است. مانده مغفول ... و دریایی محصوالت ابریشم، نمک، چون زمینه ها سایر

توضیحاتی آن آمدن بوجود مقدمات و ابریشم مورد در خوبی به مقاله این :(1384) دهقان نژاد

زمان خصوص به و صفوي دورة در ابریشم تجارت بررسی به کاملی نسبتاً طور به و داده

یک در ابریشم تجارت به جزئی تر طور به شده سعی پژوهش این در است. پرداخته شاه عباس کبیر

بپردازیم. بیش تري زمانی بازة در و خاص منطقۀ

منابع بررسی و نقد -8-1

دست اول منابع -1-8-1

تاریخی جغرافیاي -1-1-8-1

ممالک و مسالک -1-1-1-8-1

متعلق میالدي نهم هجري/ سوم قرن اول نیمۀ به مربوط جغرافیایی اثري ممالک و مسالک

می آید. شمار به اسالمی دورة جغرافیایی آثار نخستین از یکی کتاب، این می باشد. ابن خردادبه به

از بخشی در مدتی .ق./944ـ842م.) (332ـ227هـ الواثق باهللا خالفت روزگار در نویسنده،

مختلف مناطق از دقیقی جغرافیایی اطالعات دلیل همین به و بوده برید دیوان رئیس جبال والیت

است. داده ارائه اران جمله آن از و

صوره االرض -2-1-1-8-1
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است. پرداخته کتاب این تألیف به .ق./978م. 367هـ سال در بن حوقل محمد ابوالقاسم

عمر از سال سی از بیش چون می رود شمار به نوادر جزء خود روزگار جغرافی دانان بین در ابن حوقل

هم بازرگانان و مسافران از پرس و جو و تحقیق به خود مشاهدات بر عالوه وي بود. سفر در را خود

اران، شهرهاي جغرافیاي همچون مختلفی مسائل خصوص در ابن حوقل اطالعات است. پرداخته

بردع شهر در ابریشم تجارت و ماهی صید اران، کشاورزي محصوالت اران، در نقدینگی مسئلۀ

گشت. واقع مفید حاضر پژوهش براي

المغرب إلی المشرق من العالم حدود -3-1-1-8-1

عمومی جغرافیاي موضوع در که المغرب إلی المشرق من العالم حدود المؤلف مجهول کتاب

سلسله از احمد بن محمد ابوالحارث امیر به و گشته تألیف .ق./983م. هـ 372 سال در است

در سودمندي اطالعات حاوي اثر این است. شده اهداء بوده حکمران گوزگانان در که فریغونیان

است. شروان و اران در تجارت مسئلۀ و تاریخی جغرافیاي موضوع

األقالیم معرفه فی التقاسیم أحسن -4-1-1-8-1

چهارم سدة در مقدسی احمد بن محمد ابوعبداهللا آثار از األقالیم معرفه فی التقاسیم أحسن

مشاهدة طریق از جغرافیایی اول دست اطالعات کسب بر مؤلف است. میالدي دهم هجري/

اسالمی سرزمین هاي در سیاحت و سیر سال ها از بعد را خود کتاب رو این از داشت، اعتقاد مستقیم

به نگاه این نگاشت. ممالک این در خویش مشاهدات از آمده دست به داده هاي جمع آوري و

داده هاي می افزاید. او اثر اعتبار و ارزش بر اطالعات گردآوري راستاي در تالش این و جغرافیا

و اران والیت هاي کشاورزي محصوالت و تاریخی جغرافیاي خصوص در کتاب این در موجود

گشت. واقع سودمند حاضر پژوهش براي شروان

االفاق و االختراق فی نزهه المشتاق کتاب در ایران -5-1-1-8-1

است. میالدي دوازدهم هجري/ ششم قرن به مربوط ادریسی ابوعبداهللا مشهور اثر کتاب این

نگاشت. سیسیل، پادشاه رُجّار1، درخواست به را آن که است تألیف ادریسی مهم ترین مذکور اثر

زمین هفت گانه اقلیم هاي شرح و ادریسی عصر شدة شناخته جهان جغرافیاي کتاب، موضوع

تعداد حاوي همچنین اثر این است. کرده توصیف جزء ده در را اقلیم هر نویسنده که می باشد

جغرافیایی مواضع از بسیاري اسامی آن در که است عالم مختلف مناطق از جغرافیایی نقشۀ زیادي

در آن شهرهاي و اران موضع ساختن مشخص ضمن اثر این در ادریسی است. شده ثبت دوره آن

(Rojhe ІІ) دوم روژه 1



است. پرداخته شهر هر باغداري و کشاورزي محصوالت و اران شهرهاي معرفی به نقشه قالب

جهان نامه -6-1-1-8-1

کتاب نویسنده، است. .ق./1208م. 605هـ سال در بکران نجیب بن محمد تألیف اثر این

بکران است. کرده تقدیم خوارزمشاه تکش پسر خوارزمشاه محمد عالءالدین سلطان به را خود

است. بوده مدرج2 نقشه هاي قدیمی ترین از یکی که بود کرده ترسیم جامه اي بر را عالم از نقشه اي

ترسیم مناطق وصف و شرح به مؤلف آن در که هست نقشه این بر حاشیه اي جهان نامه واقع در

زیج ها، انواع نجوم، کتاب هاي از شفاهی، روایات جز به اثرش، تألیف در وي است. پرداخته شده

و بحرالرهنی بن محمد به منسوب اشکاالألقالیم ناصرخسرو، سفرنامه ابنخردادبه، ممالک و مسالک

بر عالوه که است جهت این از جهاننامه اهمیت است. کرده استفاده طوسی شرفالدین مُسَوَدّات

اطالعات این است. داده ارائه را سودمندي اطالعات هم معدنی منابع مورد در جغرافیایی، اطالعات

در که قضاواتی و نفت و زغال سنگ اخص طور به منابع این از روزگار آن مردم بهره برداري شامل

و جغرافیا خصوص در بکران که اطالعاتی از پژوهش این منظور همین به است. داشته اند باره این

است. برده بهره داده، ارائه نخجوان اسم مورد در که تعریفی همچنین و باکو نفت

معجم البلدان -7-1-1-8-1

تاریخ نویس و جغرافی دان یاقوت حموي توسط که جغرافیاست موضوع در کتابی معجم البلدان

15038 از بیش کتاب این در است. شده نوشته میالدي سیزدهم هجري/ هفتم قرن مشهور

خصوص در اثر این اطالعات است. شده مطرح عالم شهرهاي پیرامون جغرافیایی موضوع

گنجه، شکی، شماخی، شهرهاي جمله از و شروان و اران والیات مختلف شهرهاي جغرافیاي

می باشد. سودمند حاضر پژوهش براي باکو و نخجوان باجروان، شمکور، باب االبواب، بیلقان،

است. مغتنم باکو نفت دربارة معجم البلدان در موجود گزارش هاي همچنین

اخبار العباد و آثار البالد -8-1-1-8-1

عمومی جغرافیاي موضوع در .ق./1276م. 674هـ سال در قزوینی زکریا توسط کتاب این

اقلیم، هر بالد وصف ضمن و پرداخته سبعه اقالیم توصیف به اثر این در نویسنده است. نوشته عالم

و اران والیات به مربوط اطالعاتی آثارالبالد است. آورده هم را مختلف مناطق مشاهیر سرگذشت

مناطق، این در ماهی صید و باغداري کشاورزي، محصوالت والیات، این مهم شهرهاي شروان،

مختصات داراي شده، بندي درجه 2
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با معاصر .ق./1636م. 1046هـ سال در هولشتاین دوك نشین فرمانرواي سوم، فردریک3 دجانب

با او مأموریت نمود. اقامت ایران در نیم و سال یک مدت و آمد ایران به شاه صفی سلطنت دوران

صورت متبوع اش دولت بافی ابریشم کارخانه خام ابریشم تأمین جهت ایران با رایزنی هدف

مردم با توانست طریق این از و داشت آشنایی ترکی و فارسی زبان هاي به اولئاریوس می گرفت.

یابد. آگاهی آنان مشاغل و معیشت نحوة اقتصادي، و اجتماعی زندگی از و کند برقرار ارتباط ایران

دربارة او اطالعات پرداخت. شماخی شهر توصیف به کامل طور به و کرد گذر شروان والیت از وي

و ابریشم چون نساجی تولیدات رودخانه ها، کشاورزي، زمین هاي بازارها، شروان، جغرافیایی حدود

می باشد. مغتنم حاضر پژوهش براي دربند در برده تجارت و شروان نفت چشمه هاي پنبه،

کارري سفرنامه -5-2-1-8-1

سال در وي است. کارري4 جملی فرانچسکو جووانی ایتالیایی جهانگرد اثر کتاب این

این کرد. سفر ایران به شاه سلیمان صفوي سلطنت با هم زمان یعنی .ق./1694م. 1105هـ

درآمد چگونگی نخجوان، نام تسمیۀ وجه بررسی شماخی، ابریشم خصوص در را اطالعاتی سفرنامه

قرار ما اختیار در ایروان و نخجوان در اسب دادن کرایه و ایروان حدود ارس، رود از نخجوان دولت

است. گشته واقع سودمند حاضر پژوهش براي رو این از که می دهد

شاردن سفرنامه -6-2-1-8-1

تا 1075 سال هاي خالل در فرانسوي سیاح و جواهرساز بازرگان، شاردن5 ژان

شرح و کرده مسافرت صفوي عصر ایران به بار دو جمعاً 1677م. تا .ق./1665 1087هـ

ساخت. منتشر و نگاشت می بُرد، سر به انگلستان در که عمرش آخر سال هاي در را خود مشاهدات

نوشته صفوي عهد ایران دربارة که است سفرنامه اي سودمندترین و مفصل ترین شاردن سفرنامۀ

به و شاه سلیمان صفوي و شاه عباس دوم دورة دربارة را نکاتی و اطالعات سفرنامه این است. شده

سماق راجع به شاردن که گزارش هایی می دهد. ارائه ما به صفوي عصر ایران خصوص در کلی طور

ابریشم و نساجی صنعت نفت، شماخی، و شروان در زلزله وقوع شهر، این محصول عنوان به شکی

این در ماهی پرورش و صید و شکار کشاورزي، ایروان، حدود نخجوان، جغرافیاي و تاریخ شماخی،

است. گرفته قرار پژوهش این استفادة مورد و بوده توجه قابل کرده؛ ارائه شهر

تذکره ها -3-1-8-1

3 Frederik
4 Giovanni Francesco Gemelli Careri
5Jean Chardin
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Abstract
Provinces of Aran and Shervan are located in the south of the Caucasus.

The territories between the Kor and the Aras rivers are called Aran. This
province was called Gharabagh later. The territories between the Kor river
and the Caucasus mountains are called Shervan. One of the characteristics of
the Provinces was the existence of a dynamic economic existence.

Aran was considered a suitable land for agriculture and livestock due to the
favorable and suitable climate and numerous water sources such as the Kor
and Aras rivers and the Gogchegol Lake. Creating a silkworm as a strategic

product was another feature of the economy. This product was produced on
all land in this area. The passage of the sub branch of the Silk Road of the
Aran provided the possibility of exporting its various products to other lands.
The activities of the merchants of this land, especially Armenians, were
particularly specific in the periods of history, especially the Safavid era.

Also, Shervan was considered a suitable land for farmers and livestock by
providing climate and soil support. Also, this land benefited from the vast
water of the Kor river. Caspian sea coastal areas, especially the shores of the
islands of the Absheron Peninsula, especially the city of Baku, were
considered as the most important sources of oil and salt reservoirs.

Shervan was a land communication bridge between Azerbaijan and
Daghestan and was therefore of great importance. Also, the harbors of this
province in Baku and in Darband provided trade for the area with the Caspian
Sea lands in the south-east and north of the sea. Shervan products, especially
oil, were exported to other parts of the areas via water and earth routes. The
present research seeks to identify the economics of the two Provinces of Aran
and Shervan from the entrance of Islam to the end of the Safavid period using
library resources and descriptive methods.

Keywords: Aran, Shervan, Economy, Oil, Silk.
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