جغرافیای اقتصادی ارمینیه از منظر مورخان و جغرافینویسان
مسلمان
«قرن 7 -1ﻫ  .ق»
دکتر محسن رحمتی ،دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان
دکتر امیر آهنگران ،دکتری تاریخ ایران بعد از اسالم (نویسنده مسئول)
چكیده
ارمینیه به عنوان یکی از مهمترین بخشهای منطقۀ قفقاز به علت قرار داشتن برر سرر راه
جاده ابریشم و مرزهای جهان اسالم با دارالکفر ،همرواره نقرش برارزی در تراریخ تحرون ایرن
منطقه ایفاء نموده است .با وجود اینکه ضعف ناشی از نبود مدارک و اسرناد آمراری در تراریخ-
نگاری اسالمی همواره یکی از موانع عمده برای تشریح جغرافیرای اقتارادی ارمنسرتان و دیگرر
مناطق مختلف تحت سیطرۀ جهان اسالم بوده است؛ اما اشارا اجمالی و گراه نرازیج جغرافری-
دانان و سفرنامهنویسان ایرانی و مسلمان نیج نتوانسته این ضرعف موجرود را مرتفرع نمایرد .ایرن
پژوهش درصدد است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی که اساس آن بررسی آثار جغرافینویسان
و مورخان ایرانی و عرب قرون اولیه هجری است ،ضمن بررسی جغرافیای اقتاادی این منطقره،
به شناسایی و تبیین عوامل اثرگذار بر این قضیه بپردازد .یافتههای تحقیق نشان میدهد کره برا
وجود تهاجم پیاپی اقوام بیگانه به سرزمین ارمینیه و تأثیرا مخرّب آن در اقتااد این منطقره؛
اما برخی ویژگیهای اقلیمی و طبیعی مساعد همزون وجود دشتهرای وسریع و حاصرلخیرج،
ناهمواریهای بسیار مرتفع و غنی از معادن ،دریازهها و رودهای گوناگون سبب شرده اسرت ترا
زمینههای نزم جهت تولید انواع صنایع دسرتی ،محارون کشراورزی و براغی ،پررور کررم
ابریشم ،پرور دام و حیوانا بارکش قوی و زیستِ برخی گونههای نادر ماهیان آبجی و صردور
آنها به دیگر مناطق جهان اسالم و شکوفایی اقتاادی و توسعه بازرگانی و تجاری ارمینیه گردد.

واژگان کلیدی :ارمینیه ،محاون کشاورزی و باغی ،صنایع تولیدی و دسرتی ،معرادن
زیرزمینی ،تجار و بازرگانی.
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طرح مسئله
جغرافیای اقتاادی شاخهای از جغرافیای انسانی است که از اوایل قررن بیسرتم بره
عنوان یکی از گرایشهای مستقل در علم جغرافیا مطرح گردیرد .کرارکرد ایرن شراخه از
علم جغرافیا حتّی سبب شد تا در زمانی انردک ،تعرداد درخرور تروجهی از دروس رشرته
جغرافیا تحت عنوانهای جغرافیای کشاورزی ،جغرافیرای صرنعتی ،جغرافیرای تجرار و
بازرگانی را به خود اختااص دهد .شناخت فضای جغرافیرایی کره مترأثر از کرنشهرای
انسانی است ،عمدتاً از طریق مطالعه و بررسی جغرافیای انسرانی ترأثیر مریپرذیرد .زیررا
شکلدهی فضای جغرافیایی و پیامردهای آن را مریتروان مترأثر از خواسرت و بهررهوری
انسان از محیط دانست ،بهرهوریهایی که نمیتواند خارج از عمرلکررد زیرسراختهرای
جغرافیای اقتاادی باشد .سرانجام موضوع مورد مطالعۀ جغرافیرای اقتارادی را بایسرتی
اشکال تولید و مکانهای مارف انواع تولیدا در سطح جهان اسرت(مطیعی لنگررودی،
 .)19-18 :1390این گرایش علم جغرافیا ،ماهیتاً و از نظر تاریخی با دو رشرته اقتاراد و
جغرافیا که عنوان خود را از آنها به ودیعه گرفته اسرت ،در ارتبرام مریباشرد .زنرانکره
تأکید بر شباهتها و تفاو های یک منطقه با منطقه دیگر و پیوند بین مناطق را از علرم
جغرافیا و توجه به تولید ،توزیرع ،انتقرال ،مبادلره و ماررف کانهرا و خردما را از علرم
اقتااد اخذ نموده است .بنابراین از این نگاه مریتروان جغرافیرای اقتارادی را بره م ابره
تحقیقی در شباهتها ،تفاو ها و ارتباطا بین منراطق و در درون یرک منطقره از نظرر
تولید ،مبادله ،انتقال و مارف کانها و خدما تعریف نمود(فطرس.)52 :1365 ،
ارمینیه به عنوان یکی از مهمترین بخشهای قفقاز از همران آغراز فتوحرا اعرراب
مسلمان به خاطر برخی مسائل سیاسی ،اقتاادی و اجتماعی مورد توجه خاص آنان قرار

شردند.
کارگجاران
فرماندهان
جغرافيا و
گرفت
خلفای عرب به تدریج موفق به فتح این سرزمین 81
مورخان و ...
ارمينيهواز منظر
ي اقتصادي
نزم به ذکر است که گجار های مندرج در منابع دست اول تاریخی و جغرافیایی حراکی
از آن است که شراایط اقتاادی مناسب یکی از عوامل مهمی بود که سبب شد تا بیشرتر
نواحی ارمینیه در دورۀ فتوحا اعراب مسلمان به صلح و با شرم پرداخت ججیه و خراج
مفتوح گردد .همزنین همزمان با این اقداما خلفای عرب ،برخی سلسله امرای ایرانی و
حکومتهای محلی نیج به تکاپوهای در این منطقه دسرت زدنرد کره اقرداما آنران نیرج
ناخواسته در برخی مواقع تأثیرا منفی و م بتی در ساختار سیاسی ،اجتماعی و بهویرژه
اقتاادی این منطقه به جا نهاد.

فرضیهای که این پژوهش حول محور آن شکل گرفته این است که وجود اقلریم آب
هوایی مناسب و جاری بودن دریازههایی زون "ارجیش" یا "اخالم" و رودهرای زرون
"کر" و "ارس" سرزمین ارمینیه را همزون منطقه ماورالنهر به یکی از قطبهرای مهرم
تولید انواع محاون کشاورزی ،دامی ،باغی و جج آن در قلمرو خالفت مسلمین تبردیل
نموده بود که محاون آن به اقاای دور و نجدیک جهان اسالم صادر میشد .علریرغرم
تمام کاستیهای که در اطالعا تاریخی در ارتبام با جغرافیای اقتاادی ارمینیه وجرود
دارد ،نگارنده برآن است تا شناخت نسبتاً روشنی از جغرافیای اقتاادی منطقۀ مورد نظر
را در طی دورۀ تاریخی مورد بحث با تکیه بر منابع تراریخی و جغرافیرایی بررای عالقره-
مندان به این حوزه را فراهم کند .همزنین سؤال اصلی که پژوهش حاضرر حرول محرور
آن شکل گرفته این است که اوضاع اقتاادی ارمینیه در قرون نخستین اسرالمی زگونره
بود و تحت تأثیر زه عواملی قرار داشت؟
موقعیت جغرافیایی ارمینیه
ارمینیه سرزمینی است که جغرافینویسان و مورخان مسلمان بر سر حردود و ثغرور
آن اختالف نظر دارند و گجار های آنان در مورد این سرزمین نیرج بسرته بره زگرونگی
دستیابی به اطالعا  ،متفاو از دیگری است .زنانچه گروهری از آنهرا تمرام سررزمین
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به شمار آوردهانرد(ابن خردادبره123-122 :1889 ،؛ یعقروبی208 :1422 ،؛ ابرن فقیره،
287-285 :1885؛ بالذری279/2 :1337 ،؛ ابرن رسرته106 :1892 ،؛ حمروی:1383 ،
7
201-200/1؛ همو22 :1362 ،؛ قدامه ابن جعفر .)177-176 :1981 ،از این دسرته ابرن
خردادبه ارمینیه را به زهار بخش تقسیم نموده اسرت« :ارمینیره اول سیسرجان و اران و
تفلیس و بردعه و قبله و بیلقان و شروان؛ ارمینیه دوم جرزان ( )1و صغدبیل و باب فیرروز
قباز و لکج؛ ارمینیه سوم بسفرجان و زبیرل و سرراج طیرر و بغرونرد و نشروی؛ و ارمینیره
زهارم نیج شمشام و اخالم و قرالیقال و ارجریش و براجنیس» (ابرن خردادبره:1889 ،
 .)123-122ابن فقیه نیج در بیان حدود ارمینیه زنین مینویسد« :حد ارمینیه از بردعه
تا باب انبواب است و تا حد روم از یک سو و تا کوه قیق[= قبق] و ملرک سرریر و ملرک
لکج و از پایان قلمرو آذربایجان که ورثان است تا آغاز قلمرو ارمینیه هشت سرکه( )2اسرت
و از بردعه تا تفلیس ده سکه اسرت»(ابرن فقیره .)286 :1885 ،بنرابراین طبرق دیردگاه
جغرافینویسانی که ججء گروه مذکور میباشند ،دور از واقعیت

نیست که بگوییم محدودهها و مرزهای هریک از مناطق این سرزمین به مرور زمران
دست خو تغییر و تحول شده و در قالب و زهارزوب ارمینیه ،مستحیل شدهاند.
دستهای دیگر از آنان ،تنها قسمتی از قفقاز جنوبی را ججء ارمینیه تلقی نمروده و در
مورد ارّان ،جدا از ارمینیه و غالباً در کنار آذربایجان و ارمینیه ،بحث کرردهانرد .جیهرانی،
ابن حوقل ،اصطخری ،مؤلف ناشناس حدود العالم ،مقدسی ،ابوالفرداء و مسرتوفی از ایرن
دسته هستند(جیهانی139 :1368 ،؛ ابن حوقرل342 :1967 ،؛ اصرطخری192 :1373 ،؛
حدود العالم160-159 :1340 ،؛ مقدسی374 :1411 ،؛ مستوفی89 :1362 ،؛ ابوالفرداء،
 .)386 :1840از این دسته ،ابن حوقل ارمینیه را به دو قسمت ارمینیه داخلی و خرارجی
تقسیم نموده و در ارمینیه خارجی مسرلمانان را همره کراره معرفری نمروده و ارجریش،
مالزگرد و اخالم را از مهمترین شهرهای آن نام برده و شهرهای مهم ارمینیه داخلری را
دبیل ،نشوی [نخجوان] و قالیقال ذکر کرده است(ابن حوقل .)343 :1967 ،مقدسری نیرج

شرهرهایش
زنینو ...معرفی میکند« :قابۀ آن دبیرل اسرت .از
بخشهای
83
را مورخان
ارمينيه ازآنمنظر
ارمینیهيواقتصادي
جغرافيا
بدلیس ،اخالم ،ارجیش ،برگری ،خوی ،سرلماس ،ارمیره ،داخرقران ،مراغره ،اهرر ،مرنرد،
سنجان ،قالیقا [قالیقال] ،قندریه ،قلعه یونس نورین است»(مقدسی.)374 :1411 ،
هر یک از جغرافینویسان مسرافتی را کره اشرخاص مریبایسرت بررای رسریدن بره
شهرهای ارمینیه طی کنند را به شیوهای خاص و با معیارهای متفراو ذکرر کرردهانرد.
زنانکه برخی از آنها راههای منتهی به شهرهای ارمینیه را به زند بخش تقسیم کرده و
به طور مفاّل به ذکر ججئیا آن مسیرها پرداختهاند .برخی دیگر نیج بدون اینکه مسیر
راهها را تقسیم بندی کنند ،به صور مختار و کلّی بره فاصرله برین شرهرهای ارمینیره
اشاره کردهاند .اصطالحا فرسخ ،منجل ،روز ،مرحله و میل یا مایل از جملره معیارهرایی
هستند که آنان برای ذکر فواصل بین شهرهای ارمینیه از آن بهره برردهانرد .ابرن حوقرل
فاصله بردعه تا بیلقان را  14فرسخ و از بیلقان تا ورثان را  7فرسخ و از بردعه تا برردیج را
 18فرسخ و از آنجا تا شماخی را  14فرسخ و از شماخی تا شروان را سه روز و از آنجا ترا
نیجان یا ابخاز را دو روز و از نیجان تا پل سمور را  12فرسخ و از آنجا تا باب انبرواب را
 20فرسخ بیان میکند.همزنین وی فاصلۀ بردعه تا تفلریس را  62فرسرخ و ترا دبیرل را
 79فرسخ و از برکری تا ارجیش را دو روز و از آنجا تا اخالم را سه روز و از میافارقین ترا
آمِد را دو روز و سرانجام از نشوی تا دبیل را  4منجل مینویسد(ابن حوقل-349 :1967 ،
 .) 353ابن خردادبه نیج در توضیحی دربارۀ راه تا ارمینیه ،فواصل برین شرهرهای آنجرا را
زنین بر میشمارد« :از ورثان تا بردعه هشت منجل ،سپس تا مناور ارمینیه زهار منجل
و از بردعه تا تفلیس ده

منجل و از بردعه تا باب انبواب پانجده منجل و از بردعه تا دبیل هفت منجل راه مری-
باشد و از مرند تا وادی ده فرسخ و تا نشوی نیج ده فرسخ ،سپس تا دبیرل بیسرت فرسرخ
باشد .از ورثان تا درمان سه فرسخ ،سپس تا بیلقان نُه فرسخ و از آنجا تا بردعره زهرارده
فرسخ و از بردعه تا بذ سی فرسخ است»(ابن خردادبه.)122 :1889 ،
ویژگی فرﻫنگی و اجتماعی ارمینیه
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خود 3برای مدتی در آنجا سکونت داشته و برای زند تن از حکام آنجرا دبیرری کررده،
جد واضح اصفهانی نیج برای مدتی در زمان خالفت مناور امار آنجا و آذربایجران را
7
بر عهده داشته است ،زنین نوشتهاند« :کشوری از آن گسترده تر و آبادتر ندیرده اسرت،
شاهنشینهای آنجا یکاد و هجده شاهنشین بود ،یکی از آنها مملکت سریر است کره []...
هجده هجار دیه دارد .اران نخستین شاهنشین ارمینیه است که دارای زهارهجار دیه است
که بیشتر آنها از آن فرمانروای سریر است ،دیگر شاهنشینها نیج کمابیش مانند آن است،
یکی از آنها شَروان است که فرمانروای آن شَروانشاه گوینرد»(حمروی 202/1 :1383 ،و
نیج رک :ابن فقیه  .)293 :1885برخی نیج خاوصیا اجتماعی و فرهنگی مردم ارمینیه
و توابع آن را زنین بیان نمودهاند« :زبان مردم آذربایجان و بیشتر مردم ارمینیه فارسری
است و عربی نیج در میان ایشان رواج دارد و از بازرگانان و صاحبان امرالک کمترر کسری
است که به فارسی سخن گویدو عربی را نفهمد و بدین زبان فایح تکلم نکند ،و طوایفی
از اطراف ارمینیه و مانند آن به زبانهای دیگر شبیه ارمنی سخن میگویند و هرمزنرین
است که مردم دبیل و نشوی [نخجوان] و نواحی آنها؛ و زبان مرردم بردعره ارانری اسرت.
[ ]...بیشتر مردم این سرزمین سالم و تندرست و نیکوکار و کاسب کار و کارکن و پاکاند
و ماائب و پیشآمدهای بسیاری بدانان رسیده است»(ابن حوقل.)349-348 :1967 ،
ویژگیﻫای طبیعی ارمینیه
نخستین عاملی که می تواند حیا اقتاادی ساکنان هر منطقه را تحت تأثیر خرود
قرار دهد ،ویژگیهای طبیعی و زیست محیطی آن منطقه است .منطقره ارمینیره نیرج برا
برخورداری از برخی ویژگی های خاص طبیعی از این وضعیت مست نی نبود .اگر زه در
گجار های جغرافینویسان و مورخان مسلمان دربارۀ حردود طبیعری سررزمین ارمینیره
همزون حدود جغرافیایی آن ،نیج اشتراک

نظر قطعی مشاهده نمیشود .زنانکه برخی از آنان ارمینیه را جرجء اقلریم پرنجم از
اقالیم هفتگانه (مجمل التواریخ والقاص480 :1318 ،؛ حموی30/1 :1383 ،؛ قجوینری،

ق :و820.../2؛ حافظ ابررو )15/2 :1375 ،و برخری دیگرر85نیرج
1409
جغرافيا:ي568؛
1373
مورخان
ادریسی ،منظر
اقتصادي ارمينيه از
این سررزمین و بیشرتر نرواحی آن را در کنرار آذربایجران و اران جرجء سررزمین رحراب
(مقدسی375-374 :1411 ،؛ حموی )508/2 :1383 ،به حساب آوردهاند .درمورد ایرن-
که زرا سه اقلیم ارمینیه ،اران و آذربایجان را در کنار هم آوردهاند و به آن عنوان رحراب
دادهاند ،بهترین توجیه را میتوان در توضیح ابوالفداء مشاهده نمود .در این باره وی می-
نویسد « :هر یک از این سه ،اقلیم بجرگی است و به سبب تداخل در یکدیگر و تعذر افراز،
ارباب این فن هر سه را در ذکر و تاویر به یرک جرا آوردهانرد»(ابوالفرداء.)386 :1840 ،
برخی سرزمین ارمینیه را سرد ،پر برف و باران و دارای هروایی انردک سرنگین توصریف
مینمایند(مقدسی )378 :1411 ،و برخی دیگر نیج عالوه برر اشراره بره سردسریر برودن
ارمینیه ،از آن به عنوان سررزمینی دور دسرت و بسریار نراهموار یراد مریکننرد(یعقوبی،
.)20 :1422
در سرزمین ارمینیه ،دو کوه به نامهای حارث و حویرث-امروزه آقری بجرگ و آقرری
کوزک -وجود دارد که ملوک ارمینیه را به همراه ذخائر و خجائنشان در آنجا دفن مری-
نمودهاند .گجار ها جغرافینویسان حاکی از آن است که هیچ کرس نتوانسرته بره برانی
این دو کوه صعود کند ،زیرا بلیناس حکیم آنها را طلسم نموده است .علت نامگذاری ایرن
دو کوه به حارث و حویرث را حموی و قجوینی به نقرل از ابرن فقیره در تکرذیب نمرودن
رسالت پیغمبری به نام موسی-غیر از حضر موسی (ع) -توسط مردمران هرجار شرهر از
شهر های کنار رود ارس که به نفرین خدای متعال دزار شده بودند ،ذکر کردهاند .زیرا به
اذن خدا کوه های حرارث و حرویرث از طرائف عربسرتان کنرده شردند و برر سرر آنهرا و
شهرهایشان در ارمینیه فرود آمده و تمام مردم ایرن منراطق را هرالک نمودنرد(حموی،
125/2 :1383؛ قجوینی .)573 :1373 ،حموی حتی به نقل از مداینی ،رفتن حویرث بره
پسر عقبه غنوی و حارث پسر عمر غنوی از همراهان سلمان بن ربیعه بره عنروان اولرین
مسلمانانی که به این دو کوه رسیدند را علت نامگذاری این دو کوه بیان میکنرد(حموی،
 .)125/2 :1383ارتفاع کوه حارث از کوه حویرث بیشتر و نیج همیشه سرد و پوشریده از
برف است .کوه حویرث نیج سرزشمهای برای زشمههرا و آبهرای روان و منبعری بررای
هیجم و صید شهرهای همجوار خود بود(اصرطخری195 :1373 ،؛ حردود العرالم:1362 ،
 .)33مؤلف ناشناس حدود العالم از
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کوه بارما به عنوان دیگر کوه ارمینیه یاد میکند کره از تکریرت در عرراق ترا حردود
ارمینیه و آذربایجان وسعت دارد(حدود العالم.)32 :1362 ،
در ارمینیه عالوه بر اینکه زند دریازه و رود معروف جاری و ساری هستند ،برخری
از رودهای معروف نیج از کوههای این سرزمین سرزشمه میگیرنرد .دریازرۀ ارجریش از
مهمترین دریازههای ارمینیه است که برخی از آن با عنروان دریازرۀ طرریخ( ،برالذری،
287/2 :1337؛ ابن فقیه292 :1885 ،؛ حموی ) 448/1 :1383 ،یاقو عالوه بر طرریخ
از آن با عنوان بحیرۀ ارجریش و دریازرۀ اخرالم( ،حمروی )448/1 :1383 ،و سررانجام
حافظ ابرو به درستی و به دلیل اینکه این دریازه در سراحل شرهرهای ارجریش ،وان و
وسطان قرار دارد ،از آن با عناوین؛ دریازۀ ارجیش ،وان وسطان و اخرالم یراد مریکنرد.
حافظ ابرو حتی آب این دریازه را عمیق و شور ذکر میکنرد و معتقرد اسرت کره بررای
پیمودن محیط اطراف آن بایستی زهرار روز راهپیمرایی کرد(حرافظ ابررو-131 :1375 ،
 .)132از جمله برخی ویژگیهای عجیب و غریبی که به این دریازره نسربت داده شرده
است ،این که برخی جغرافینویسان دربارۀ ان زنین نوشتهاند :در این دریازه در ده مراه
اول سال هیچ اثری از ماهی ،قورباغه و خرزنگ نیست و در دو ماه آخر سال همرۀ اینهرا
در آن یافت میشود و زنان زیاد است که میتوان برا دسرت آنهرا را صرید کرد(حمروی،
 448/1 :1383و 304/2؛ دمشقی171 :1382 ،؛ قجوینی.)603 :1373 ،
از نوشتههای برخی جغرافینویسان زنین بر میآیرد کره در ارمینیره دریازرههرای
دیگری که ذکری از نام آنها نشده ،وجود داشته است .زنانکه در کتاب نخبه الدهر فری
عجائب البر و البحر آمده است که« :در شهرهای ارمینیه دریازهایی است کره شرش مراه
تمام ،آب و گل و ماهی در آن یافت میشود سپس خشک میگردد و تا هفت سال آب و
ماهی و گل در آن پیدا نمیشود ،زون سال هشتم برسد بار دیگر همه این ها بره مرد
شش ماه در ان پیدا میآیند و باز ناپدید میشروند و ایرن رو همیشرگی ایرن دریازره
است»(دمشقی .)171 :1382 ،هم زنین قجوینی در کتاب آثار البالد و اخبار العباد نقرل
از مسعر بن مهلهل آورده است که« :در ونیت ارمینیره ،دریازرهای اسرت ،آبرش بردبو و

 87بره
کنار...آن دریازه است .ایرن دریازره منتهری مریشرود
بسیار در
اقتصادي قالع
المنافع و
قلیل
مورخان و
ارمينيه از منظر
جغرافياي
صحرایی که او را وادی کُرد گویند و در آنجا ،سنگهرای خروب و خرو بره هرم مری-
رسد»(قجوینی.)573 :1373 ،
در ارمینیه رودهای زیادی نیج جریان داشت و برخی از رودهای معروف از کروههرا و
ناهمواریهای طبیعی موجود در آن سرزشمه میگرفت .یکی از این رودخانرههرا کره در
نجدیکی

بردعه قررار داشرت ،رودخانره "ثرثرور" برود (برالذری )291/2 :1337 ،کره برخری
جغرافی نویسان آن را دو رودخانه دانسته و از ان با عناوین ثرثور کبیر و ثرثور صغیر یراد
کررردهانررد(ابن خردادبرره7 :1889 ،؛ حمرروی .)805/1 :1383 ،از کرروههررای ارمینیرره نیررج
رودخانههایی به نام "زاب کبیر" و "زاب صغیر" که به رود دجله در عرراق منتهری مری-
شوند(ابن خردادبه175-174 :1889 ،؛ حدود العالم48 :1362 ،؛ ابن رسته-89 :1892 ،
90؛ مستوفی ،)215 :1362 ،همچنین سرزشمه رودخانه "سفیدرود" که از کوه حویرث
سرزشمه میگیرد و بره گریالن مریرسرد(حدود العرالم49 :1362 ،؛ مسرعودی:1409،
 )206/1و رود "نهرروان" (حرردودالعالم48 :1362 ،؛ مسررعودی64 :1421 ،؛ ابررن رسررته،
 )90 :1892را از کوههای ارمینیه دانسته اند.
عالوه برر رودهرای مرذکور ،رودهرای "دجلره" و "فررا " (قجوینری489 :1373 ،؛
دمشقی143 :1382 ،؛ حافظ ابرو )160/1 :1375 ،و رودهای ارس و کُر[=کورا] (یعقوبی،
207 :1422؛ ادریسی1409 ،ق830/2 :؛ ابن حوقرل345 :1967 ،؛ حرافظ ابررو:1375 ،
 )147/1از مهمترین رودهرایی بودنرد کره از ارمینیره سرزشرمه مریگرفتنرد .مقدسری
براساس برخی روایا رودهای ارس و و فرا را ججء رودخانههای زهارگانه بهشت و رود
کُر را ججء رودخانههای زهارگانه دوزخ نام میبرد .قجوینی نیج با استناد به روایتی از امام
علی (ع) تنهرا از فررا بره عنروان یکری از رودخانرههرای زهارگانره بهشرت یراد مری-
کند(مقدسی23 :1411 ،؛ قجوینی .)489 :1373 ،آب رودهای کُر و ارس شیرین ،گوارا و
سبک است و رودخانۀ کُر قابلیت کشتیرانی دارد(ابرن حوقرل .)345 :1967 ،رود کُرر را
قجوینی زنین توصیف میکند « :نهری است سالمت ،اگر حیوانی در او افتد نمیررد و بره
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سه فرسخی بردعه قرار دارد(ابن فقیه296 :1885 ،؛ قجوینی .)570 :1373 ،شرایان ذکرر
است که برخی جغرافینویسان واقعه اصحاب الرس را که در آیۀ  38سورۀ فرقران بره آن
7
اشاره شده است را بر سرزمینهای اطراف این رودخانه منطبق میداننرد(یعقوبی:1422 ،
208؛ ابن حوقل345 :1967 ،؛ دمشقی157 :1382 ،؛ ابوالفداء.)60 :1840 ،
 .1منازعات سیاسی و حمالت خارجی
دومین عامل اثرگذار بر حیا اقتاادی هر ناحیه را بایستی فضای سیاسی و نظامی
حاکم بر آن دانست .سرزمین ارمینیه با واقع شدن در یک موقعیت سوقالجیشی ویرژه از
یک سو حایل بین مناطق یکجانشین و متمدن قفقاز با اقوام بدوی ماوراء قفقراز برود و از
یک سو مرز بین

سرزمینهای اسالمی و مناطق غیر مسلمان بود .بنرابراین ،بره عنروان یرک منطقره
سرحدی نمیتوانست ثبا سیاسی داشته باشد و همواره در دورههرای مختلرف تراریخی
در معرض تهاجم و تعرض اقوام مختلف قرار گرفته اسرت .ایرن تهاجمرا گراه نره تنهرا
تأثیرا بسیار مخربی بر اوضاع داخلی این سررزمین داشرتهانرد ،بلکره اوضراع سیاسری،
اجتماعی ،فرهنگی و اقتاادی آن را نیج مختل ساخته و با بحران جدی مواجه نمودهاند.
سرزمینی که نخستین تال ها برای فرتح آن در زمران خالفرت عمرر برن خطراب (-13
 23ه.ق) آغاز شد و به تدریج شهرها و نواحی آن در زمان خالفت ع مران (35-23ه.ق) و
سپس خلفای اموی (132-41ه.ق) مفتوح شد .ارمینیه در زمان خلفای اموی و عباسری،
به عنوان یکی از سرزمینهای مهم تحت سیطرۀ آنران بسریار مرورد توجره قررار گرفرت.
زنررانکرره در عهررد خالفررت امویرران ،عبرردالملک بررن مررروان (86-65ه.ق) و هشررام بررن
عبدالملک (125-105ه.ق) ،برای مدتی برادران خرود محمرد برن مرروان و مسرلمه برن
عبدالملک را بره والریگرری آنجرا مناروب نمودنرد و حتری مرروان برن محمرد (-126
 132ه.ق) ،آخرین خلیفه اموی قبل از رسیدن به خالفت ،برای مدتی به امرار ارمینیره
اشتغال داشت .در دورۀ خالفت عباسیان ،ابوالعباس سفاح (136-132ه.ق) اولین خلیفرۀ
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ارمینیه و ججیره مناوب نمود( ،بالذری )300-294/2 :1337 ،که ایرن انتارابا خرود
میتواند دلیلی بر اهمیت یافتن ارمینیه در نجد خلفای مسلمان باشد.
البته در زمان خالفت زند صد سالۀ عباسیان ،و همزمان برا تشرکیل حکومرتهرای
مستقل ایرانی ،تحون سیاسی و اجتماعی زیادی در ارمینیه رخ داد کره بررسری کامرل
این تحون در حوصلۀ این پژوهش نمیگنجد .نوشتههرای جغرافرینویسران و مورخران
مسلمان حاکی از این است که از همان آغاز فتوحا اعراب در قرن اول هجرری ،بیشرتر
شهرهای ارمینیه به شرم صلح ،پرداخت ججیه و خراج مفتوح شردهانرد(بالذری:1337 ،
294-284/2؛ ابن فقیه .)295-292 :1885 ،در زمان برخی خلفای اموی ،همزون یجید
بن عبدالملک ،حاکم مناوب وی در ارمینیه ،جراح بن عبداهلل حکمى که در بردعه مقام
داشت ،اختالفا موجود در پیمانهها و اوزان را اصالح نمود و پیمانهاى برگجید کره آن را
جراحى نامیدند .این اقدام جراح تا زمان بالذری همزنان به عنوان یرک معیرار از سروی
مردم مورد استفاده قرار میگرفته است بوده است(بالذری.)295/2 :1337 ،
در زمان خالفت عباسیان شور های زنردی در برخری نقرام ارمینیره رخ داد کره
حکام عباسی این منطقه به سختی آنها را سرکوب نمودند .سرکوب نمودن این شور ها
و اقداماتی که این حکام پس از آن ملحوظ میداشتند ،گاه سربب برقرراری ثبرا و گراه
سبب شکوفایی اقتاادی

میگردید .در زمان خالفت مناور ،یجید بن اسید سلمى قوم صناریه را مقهور نمرود
و مجبور به پرداخت خراج کرد .بعد از عجل یجید بن اسید ،حسن برن قحطبره طرائى بره
امار ارمنستان رسید .وی شور ارامنه به رهبری موشرائیل را برا مقترول نمرودن او و
پراکنده ساختن ارامنه ،سرکوب نمود .نهر الحسن در بیلقان ،باغ معروف به باغ حسرن در
برذعه و امالک معروف به حسنیه از اقداما عمرانری حسرن برن قحطبره در ارمنسرتان
بودند .یکی از سختگیرترین جانشینان حسرن برن قحطبره ،خجیمره برن خرازم برود .او
نخستین کسی بود که سنت مساحىرا برای اولینبار در دبیل و نشوى باب نمود(بالذری،
 .)302-300/2 :1337در سال  237ه.ق یوسف بن محمد مروزی حاکم متوکرل بااتحراد
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شد.بغاابتدا تمام کسانی را که پس از قتل یوسف در بدلیس ،بسرفرجان و جررزان طراغی
شده بودند را دربند نمود و روانه سامرا کرد .سپس تمرام مخالفران و عاصریان ناررانى و
7
غیر آن را در اران و گوشه و کنار ارمینیه را سرکوب نمود(بالذری304-302/2 :1337 ،؛
ابن اثیر1386 :ق .)59-58/7 :بغاحتی شهر شمکور را که قوم ساوردیه( )3آنجرا را ویرران
کرده بودند را به سال 241ق بازسازی نمود و سپس برخی از بازرگانان اهل بردعره را در
آنجا سکنی داد و متوکلیره نرام نهراد(ابن فقیره293 :1885 ،؛ برالذری292/2 :1337 ،؛
دمشقی.)298 :1382 ،
در حالی که از نوشتههای مینورسکی زنین برمیآید که شراید عباسریان بره دلیرل
ضررعف برخرری امیررران خررود در ارمنسررتان از سررال 437-190ه.ق بررا کررارگجار نمررودن
امیرزادگان بگراتی در ارمنستان به سیاست سلطۀ نظامی غیر مستقیم روی آوردنرد؛ امرا
در زمان خالفت معتمد و معتضد ،ارمنستان و برخی نقام دیگر به زیرر سرلطۀ مسرتقیم
خاندان ابیساج درآمد .زنانکه در زمان محمد بن دیوداد و برادر یوسف کره از سرال
305-276ه.ق حکمرانرری نمودنررد ،سرراجیهررا سررلطۀ شرردیدی بررر ارمنسررتان اعمررال
نمودند(مینورسکی .)162-161 :1375 ،عامل اصلی در اسرتیالی محمردبن دیروداد برر
دبیل و شکست شاه سنبام ارمنی ،وقوع زلجلۀ سال 280ه.ق برود کره برر اثرر آن حردود
هفتاد هجار نفر از ساکنان دبیل کشته شدند .بعد از مرگ محمد ،یوسف برن دیروداد کره
یکی از سر سختترین دشمنانان مسیحیان قفقاز بود بره امرار رسرید و برا بره اسرار
گ ررفتن شرراه سررنبام و مقتررول نمررودن وی در سررال 301ه.ق بررر ارمنسررتان مسررتولی
شد(مینورسکی .)170-169 :1375 ،ابن حوقل در مورد زگونگی اسرتیالی یوسرف برن
دیوداد بر ارمنستان زنین مینویسد« :راه بردعه تا دبیل واقع در ارمینیه و همرۀ قرری و
شهرهای آن تحت حکومت سنبام بن اشوم ارمنی بود که یوسف بن ابری سراج آن را از
وی گرفت»(ابن حوقل.)343 :1967 ،

عالوه بر این رقابتهای درون خاندانی میان خاندانهای حکومتگر اطراف ارمینیره
نظیر روادیان ،شدادیان و شروانشاهان ،عالوه بر بیثباتی سیاسی و دست به دست شردن

مرنجم
میانازاین
حکومت
ها ،همیشه با قتل و غار و تراراج همرراه برود( 91
خاندانو ...
منظر مورخان
نواحی ارمينيه
ي اقتصادي
جغرافيا
)17-7؛ همچنین نوشتههای مورخان حاکی از این است کره در قررن
باشی:1963 ،
زهارم هجری ،منطقه شرقی ارمینیه بارها مورد تاخت و تاز اقوام روس قرار گرفت که برا
کشتی از طریق رود ولگا خود را به دریای مازندران رسانده و سپس منطقره غربری دریرا
یعنی اراضی بین رود های کر و ارس را مورد تاخت و تاز قرار داده و حتی بردعه را قریب
به یک سال در اختیار داشتند( مسرعودی1409،ق184-183/1 :؛ ابرن اثیرر1386،ق/8 :
413-412؛ نک :کسروی .)77-75 :1377 ،گجار مورخان حاکی از آن اسرت کره ایرن
حمال روسها با کشتارهای فراوان و قترل همرراه برود زنانکره «روسران شمشریر در
ایشان(= اهالی بردعه) گذارده و گروهی انبوهی که بیرون از شمار و اندازه بودند کشرتار
کردند و از بازماندگان ده و اند هجار ترن از مررد و پسرر برا همگری زنران و دخترران و
کودکان اسیر کردند» .پس از آنکه مذاکرا آنها برای گرفتن پول از آنهرا در مقابرل آزاد
ساختن آنها به جایی نرسید آنها را نیج قتل عام نموده زنانکه جج زند تن کره در قنرا
مسجد مخفی شده بودند ،کسی رهایی نیافت و برا زنران و کودکران بری رسرمی فرراوان
کردند .در این غار گری غنایمی بیشمار نایب روسهرا شرد (ابرن مسرکویه1424 ،ق:
 .)268-265/5مضاف بر این ،اقوام مسیحی شرمال قفقراز نظیرر گرجری هرا ،لجگیهرا و
صناریه و سارودیه و جج آن پیوسته شهرهای مهم ارمینیه هرمزرون دویرن و بردعره را
مورد تجاوز و تاخت و تاز خود قرار میدادهاند(کسرروی،176-175 ،155-148 :1377 ،
 .)233-232ابن حوقل در مورد نتایج حمال این اقوام شمالی بره دویرن زنرین مری -
نویسد« :در زمان ما وضع مردم آن [دوین] مختل شده است ،زیرا قوم کرج (گرج) که در
همسایگی ایشاناند شهر را غارتیده و سوزانیدند و هر وقت که فرصتی یابندحملره هرای
پیاپی میکنند» .وی حتی حمال این قوم به شرهر برذعره را سربب ایجراد اخرتالل در
امورا بازارها ،کاروانسراها ،خانا و خانهها ،گرمابهها و اموال و تجار مردم این شرهر
ذکر میکند(ابن حوقل.)337 :1967،
در دوره سلجوقی ،آلپ ارسالن در دومین لشکرکشی خود به قفقاز در سال 463ه.ق
در جنگ مالزگرد امپراتور روم شرقی رومانوس دیوجانس را مغلوب نمود و برر ارمینیره و
بالد ارامنه زیره گردید(ابن اثیر1386،ق67-65/10 :؛ خوانردمیر.)488-487/2 :1380 ،

پایران
اسالمبین
جانشینی
هايهای
جنگ
مجلهه.ق
مرگ سلطان محمد در سال 511
وینتا1395
جانشینانزمستا
شماره  19پاييز و
تاريخي ايران و
پژوهش
با 92
3
حیا سلسله سلجوقی
7

ادامه یافت .زنانکه در سال  515ه.ق و در جریان جنگ میان محمود و مسعود بن
محمد ،گرجیها از فرصت پیش آمده حداک ر بهره را بردند و به ارمنستان تاختنرد .آنران
مسلمانان را فراری داده و مردم بسریاری را بره اسرار و بردگری بردنرد(حموی:1383 ،
.)744/1
سرانجام همزمان با یور مغونن و آخرین تکاپوهای جاللالدین خوارزمشاه ،بخش
عظیمی از ارمینیه و شهرهای مهم آن تحت نفوذ سلسله امرای ایوبی مار قرار داشرت و
گرجیان نیج گهگاهی حمال غارتگرانهای به این سرزمین انجام میدادند .جاللالدین در
فاصلۀ سالهای 623-622ه.ق شهرهای دویرن و تفلریس را فرتح نمرود و اخرالم ،آنری،
قارص و ابخاز نیج مد های بی فرجامی محاصره نمود(ابن اثیر1386 ،ق،436-434/12 :
 .)453 -450در سال  625ه.ق جاللالدین بار دیگر به شهرهای ارمنستان حمله کررد و
از اخالم تا صحراى مو و جبل جور به تاختن پرداخت و سراسر آن نواحى را غرار و
قریه ها را ویران نمود و زنان و کودکان را به اسار گرفت و مردان را به قتل رساند (ابرن
اثیر1386 ،ق )481/12 :جاللالدین در سالهای آخرر حکومرت خرود نیرج پیوسرته بره
شهرهای ارمنستان حمله کررد و در سرال  627ه.ق سرپاهیان وی در اخرالم بره زنران
اقداما وحشیانهای دست زدند که ابن اثیر اقداما آنان را زنین توصیف نمروده اسرت:
«هیچ بالیى نبود که بر سر مردم نیاوردند و در همهجا پراکنده شدند و دارایرى مرردم را
به یغما بردند و کارى کردند که همانند شرنیده نشرده برود .از ایرن رو خرداى برجرگ
جاللالدین را زیاد مهلت نداد و در پیکار میان مسرلمانان و مغرونن شکسرتى برر او وارد
آمد»(ابن اثیر1386 ،ق.)488/12 :
جغرافیای اقتصادی ارمینیه
از ارمینیه در کنار آذربایجان و اران با عنوان خورههرای سررزمین رَحراب یراد شرده
است .مقدسی در توجیه این نامگذاری زنین نوشته است« :زون این سررزمین برجرگ و

شهرهایش مانند موقان ،اخالم ،تبریج همانند عراق دارای93نررخ
انگور ازبود،
جغرافياپريمیوه و
زیبا،
منظر مورخان و ...
اقتصادي ارمينيه
ارزان ،درختان سر درهم کشیده ،نهرهای روان ،کوههای پر عسل ،دشتها آبادان ،دمنها
پر از گوسفند میبود ،و من برایش نامی نیافتم که همه خورههرایش را در برگیررد ،پرس
آن را رحَاب نامیدم»(مقدسی .)373 :1411 ،در توضیح لغت رَحاب که جمرع آن رَحبره
است ،باید یادآور شد که از رَحبه دو معنا مستفاد میگردد :اول به معنای سررزمینی کره
وسیع و فراخ است و دوم به معنای سرزمینی که سرسبج بوده و شررایط آب و هروایی آن
برای کشاورزی مناسب است(دهخدا :1372 ،ذیل لغت رَحاب).

بنابراین به سرزمین پهناور و وسیع ،رحبه گفته میشود و مقدسی هم برا توجره بره
این دو معنا به این سرزمین عنوان رَحاب داده اسرت .وی در ادامره ،دیگرر ویژگریهرای
سرزمین رَحاب را این زنین بیان میکند« :از سرزمینهای زیبای کشور اسرالم اسرت و
دژ مسلمانان در برابر روم بشمار میآید .پشم کرار شرده و پارزرههرای شرگفتآور از آن
برآید ،کرم های قرمج وصف ناپذیر دارد ،بهای یک بره به دو درم ،نران یرک دانرق لبنرانی
است ،میوه بیاندازه و شمار دارد ...بازرگانی سودآور و خورههای کهن و رودهای پر آب و
دیهها آبادان و میوه بسیار با ویژگیهای فراوان دارد»(مقدسی.)373 :1411 ،
از نوشتههای مورخان و جغرافینویسان ایرانری و عررب زنرین برر مریآیرد کره در
ارمینیه و شهرهای آن تمام آنچه که برای زندگی روزمرۀ مردم نزم بوده ،و حتی مقرادیر
قابل توجهی به صور مازاد بر مارف اهالی وجود داشته که به خارج از مرزهای ایالرت
فرستاده می شده است .نوشتههای ابن فقیه گواه این قضیه است« :ارمنسرتانیان گوینرد:
ما راست من فراوان -و آن ترنجین است – و قرمج که دیگران ندارنرد و آن کرمری اسرت
سرخ که در بهاران پیدا شرود .آن را بگیرنرد و بپجنرد و بردان پشرم رنرگ کننرد .نیرج در
ارمینیه اشق هست .و آن جرانوری اسرت زونران سرنور ،دارای بنردهایی نررم و پوسرتی
کرکین که یکی آن ،جامهای تمام شود .نیشهای اشق برای دوستی خوب است .نیشهرا
و زنگالهای او را بگیرند و بخشکانند .زون آن را به هرکس که دوست بداری بنوشرانی،
سخت تو را دوست بدارد .و گویند :ما راست روناس بسیار .نیرج در ارمینیره ،کران جیروه
[زیبق] و زاج کبود [قلقند] و زاج شتر و دندان [قلقطار] و سرب هست .و مردم ارمینیره،
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کشاورزی ،دامپروری و صنایع تولیدی
بردعه یکی از مهمترین شهرهای ارمینیه است که برخی جغرافینویسان کره از ایرن
شهر دیدن کردهاند ،آن را در صفا ،فراخی و فراوانی کشت ،میوه ،درخت و زشمه و هرم-
زنین فراخی نعمت و خوبی موقعیت و داشتن درآمدها ،بازارها ،کرارونسرراها ،خانرا و
خانهها ،گرمابهها و اموال و تجار ها بی نظیر معرفی نمودهاند(ابن حوقل.)337 :1967 ،
بنابر نوشتههای برخی جغرافینویسان ،ابریشم زیادی در آنجا تولیرد مریشرده و پررده از
محاون صادراتی آنجا بوده است .همزنین «در بردعه روزهای یکشنبه بازاری بنرام
کرکی هست که از همه خوره و بخشهایش

بدان جا گرد آیند .و زنان نرامبرردار شرده کره گوینرد :روز شرنبه ،روز کرکری ،روز
دوشنبه در آن ابریشم و پارزه فروخته شود .تکهها ،کندهکاریها ،قرمجها و نمرطهرایش
بی مانند است .میوهای به نام رزوقال و قبسویه و ماهی بنام طرریخ دارنرد .انجیرر و شراه
بلوم ایشان بسیار خروب اسرت»(مقدسری380 :1411 ،؛ و نیرج رک :اصرطخری:1373 ،
189-188؛ ابن حوقرل338 :1967 ،؛ حمروی .)488-487/1 :1383 ،در کمترر از یرک
فرسنگی بردعه ،مکانی به نام اندراب وجود دارد که تماماً باغ میوه است .فندق انردراب از
فندق سمرقند بهتر و شاه بلوم آن از شاه بلروم شرام نیکروتر اسرت(ابن حوقرل:1967 ،
338؛ اصطخری188 :1373 ،؛ حموی.)487 :1383 ،
جغرافینویسان از تو به عنوان میوهای که در بردعه مالک ندارد و خریرد و فررو
نمیشود و فندق و میوههای تجارتی دیگر به عنوان دیگر محارون بردعره نرام بررده-
اند(ابن حوقل338 :1967 ،؛ ادریسی1409 ،ق .)821/2 :اصطخری در مورد ویژگی ایرن
درختان تو می نویسد« :از آن تو ها ابریشم بسیار میگیرند و جامهها مریبافنرد و در
پارس و خوزستان جهازها از آن ابریشرم روانره مریکننرد»(اصرطخری .)188 :1373 ،او
حتی برخالف دیگران با لغت قج از ابریشم بردعه یاد میکند و مینویسد« :از قجهای آنجا

دیگرر
رهای
به شه
افترد»(اصرطخری )194 :1373 ،گیراه رونراس از 95
مری و ...
نقلمورخان
هندوستانمنظر
اقتصادي ارمينيه از
جغرافياي
محاون موجود در ارمینیه است که در بردعه و ورثان بسیار خوب و عالی بدست مری-
آید و از آنجا به گرگان و بالد هنرد فرسرتاده مریشرود(ابن حوقرل .)347 :1967 ،تمرام
ویژگیهای مذکور ،سبب شده است تا برخی جغرافینویسان بردعره را از حیرث اهمیرت،
وسعت و آبادانی در ردیف شهر بجرگی زون اصفهان و ری قرار دهند(ابن حوقرل:1967 ،
337؛ اصطخری )188 :1373 ،و برخی دیگر نیج از آن با عنوان بغرداد سررزمین رحراب
(مقدسی )375 :1411 ،و زشم اران(ابن حوقل )337 :1967 ،یاد کنند.
دبیل یا دوین در کنار بردعه یکی دیگر از بجرگترین و مهمترین شرهرهای ارمینیره
است که عالوه بر جاری بودن زشمهها و آبهای جراری ،دارای براغهرای میروه و انرواع
محاون کشاورزی میباشد .اما کشت غالب مردم دبیل برنج و پنبه اسرت(ابن حوقرل،
 .)337 :1967پارزههای پشمین ،فر  ،پشتی ،نمط و تکههای عالی (مقدسی:1411 ،
 )380پارزههای کرکی ،بند شلوار ،پارزههای گالبترون دوزی شردۀ عرالی ،پارزرههرای
ستبر ،توشک ،پرده ،گستردنی دراز ،متکای پوستین ،مخده کره در سراسرر جهران بری-
نظیرند ،از محاون تولیدی دبیل هستند که به برخی نقام صادر میشوند(ابن حوقرل،
 .)343 :1967دربند باب انبواب از دیگر شهرهای ارمینیه است که ججء وارد کردن میوه
از جاهای دیگر ،از قابلیت تولید زعفران به مقدار زیادی برخوردار

بوده است .همزنین پارزههای کتانی آنجا به اران ،آذربایجان و دیگر نقام ارمینیره،
صررادر شررده اسررت(ابن حوقررل339 :1967 ،؛ اصررطخری .)191-189 :1373 ،برخرری
جغرافینویسان نیج ضمن اشاره به صدور پارزههای کتان و تولید زعفران در دربند براب
انبواب ،به صدور استرهای نیکو از این شهر به سایر نقام دیکر اشاره کرردهاند(مقدسری،
.)380 :1411
اخالم نیج از جمله شهرهای دیگر ارمینیه بود که به داشرتن میروههرای گونراگون
بسیار و آب فراوان و سرمای طاقت فرسای زمستان معروف بود(حمروی304/2 :1383 ،؛
بغدادی1412 ،ق .)476 :ابن حوقل از آن به عنوان شهری بسریار آبراد کره دارای امکنرۀ
تجاری و بازارهایی که مقاد بازرگانان است ،نام بررده و مردمرانش را بسریار ثروتمنرد و
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شهر دریازه ارجیش یا اخالم قرار دارد که در اطراف آن نمک بوره وجود دارد کره ایرن
نوع نمک را از آنجا به عراق و جاهای دیگر برای استفادۀ نانواها ارسرال مریکننرد .هرم-
7
زنین در نجدیکی آن یا در کوهی که در جنوب آن قرار دارد ،سنگ زرنیخ اصل به رنگ-
های سرخ یا زرد وجود دارد که آن را نیج به جاهای دیگر ارسرال مریکننرد(ابن حوقرل،
.)346 :1967
از برخی شهرهای کوزک ارمینیه همزون دمانس که در حوالی تفلیس قررار دارد،
به دیگر شهرها ابریشم صادر میشود(حموی .)389/2 :1383 ،در شهر بدلیس نیج باغا
سیب زیادی وجود داشت و یاقو در مورد ویژگیهای میوههای آنجا زنین مرینویسرد:
«سرریب آنجررا در خرروبی و فراوانرری و ارزانرری نمونرره اسررت و برره شررهرهای بسرریار بررار
کنند»(حموی .)460/1 :1383 ،همزنین ناصر خسرو قبادیانی سرفرنامه نرویس و شراعر
معروف قرن پنجم هجری که در طول سفرهای خود از برخری شرهرهای ارمینیره دیردن
کرده است ،به فراوانی عسل در این شهر و فرو صرد مرن از آن بره یرک دینرار و هرم
زنین به فرو دویست من انگور به یک دینار در ارزن [میافارقین] در آذر ماه هر سرال
بوسیلۀ پارسیان آنجا در مراسم رز ارمانو اشاره میکند(ناصر خسرو.)11-10 :1381 ،
ویژگیهای اقتاادی شهر ارزنجان که یاقو حموی آن را «شهری نیکو ،زیبرا و پرر
درآمد» توصیف نموده (حموی )188/1 :1383 ،سالها بعد ابرن بطوطره سریاح معرروف
مراکشی زنین بیان میکند« :دارای بازارهای مرتبی است و پارزههرای خروبی در آنجرا
یافته میشود و معادن مس هم دارد که ظروف مختلف پیه سوز از آن مریسرازند»(ابرن
بطوطه .)298 :1418 ،در شهر باجنیس از دیگر شهرهای ارمینیه و از بخرشهرای تابعره
اخالم ،عالوه بر وجود معادن نمک ،مغنیسیا [منگنج] و مس ،گیاهی به نرام درمنره کره
برای رفع کرم و مار از معده خوب است و گیاهان دیگری به نام

ابسنتین و استوخودوس نیج میروید(حموی .)400-399/1 :1383 ،در بالو که دژی
استوار و شهری کوزک میان ارزروم و اخالم است ،کانهای آهرن وجرود دارد(حمروی،
 .)418/1 :1383همزنین در شهرهای سرندیپ و بدلیس نیر معادن سنگ شیشه وجود

نویسرد:
نقام ص
آنجا به
جغرافياکهي از
دارد
ادر ...میشود .زنانچه دمشرقی در ایرن مرورد مری 97
مورخان و
دیگرمنظر
ارمينيه از
اقتصادي
«مها گونه ای از بلور است .بلور رنگ پذیر است .نکوترین آن اعرابی و اندلسری اسرت کره
رنگهایی همزون رنگین کمان آسمان از آنها برمیآید .از نکوترین کانهای آن کانهای
سرندیپ و بدلیس از شهرهای ارمینیره اسرت»(دمشرقی .)105 :1382 ،حیرجان شرهری
است که یاقو در توصیف ویژگیهای اقلیمی و محاون آن که به دیگر مناطق صرادر
میشده ،زنین مینویسد« :شهری است که باغهرا و درخرت بسریار و آب فرراوان دارد و
نجدیک اسعر از دیاربکر است .در آنجا شاه بلوم و فنردق بسریار اسرت و بره شرهرهای
دیگر عراق و ججیره و شام جج در آنجا یافت نشود»(حموی.)256/2 :1383 ،
ابن فقیه در مورد جانوران اهلی موجود در ارمینیه مینویسرد« :برجرگتررین جرانور
ارمینیه گوسپند است .گاو و سگ و استرهای آنجا خردند .اشرترانش نیرج خردنرد ،بردان
سان که سینه هایشان به نجدیک زمین رسد و همانند اشتران ترکاند»(ابن فقیه:1885 ،
 .)295برخی از جغرافینویسان نیج به وجود استرهای خوب ،زابک و زیرک که در همره
جا شهر دارند و از زوزان و دیگر نواحی ارمینیه بره عرراق ،شرام و خراسران و جاهرای
دیگر فرستاده میشوند ،اشاره میکند .او سپس از نروعی اسرب بره نرام شرهریه کره در
زیبایی و خو اندامی شبیه شهریۀ طخارستان ولی بهتر از آن و حتری اسرب جوزجران
است و در زوزان پرور داده میشود ،نام میبرد(ابن حوقل 346 :1967 ،و نیرج ر.ک:
اصطخری .)194 :1373 ،مقدسی نیج ضمن تایید سخنان ابن حوقل و ذکرر محرلهرایی
که ارامنه استرهای خود را به آنجا صادر میکنند ،مینویسد« :ستور و زنلی ( )4خروب از
آن صادر میشود»(مقدسی .)374 :1411 ،عالوه براین ،مجاور ارمینیه با ایال بردوی
شمال قفقاز ،این ناحیه را به مرکج تأمین کانهای مورد نیاز این ایال بدوی تأمین کرده
و یکی از راههای تأمین درآمد منطقه ،انتقال و فرو کانهای خود به این ایرال بردوی
شمالی بود ،زنانکه ساننه مقادیر قابل توجهی از لباسهای پنبهای از ارمینیره بره میران
این قبایل صادر میشد( مسعودی.)195 /1 :1409 ،
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پرورش و صدور انواع ماﻫی

دریازهها و رودهایی که در ارمینیه جریان دارند ،نقش مهمی در مناسربا تجراری
شهرهای این سرزمین با دیگر شهرهای جهان اسرالم و خرارج از آن داشرتند .زنرانکره
برخی از گونههای ماهیهای نایاب و خو گوشت که تنها در ایرن دریازرههرا و رودهرا
صید میشدند ،به اقاای دور و نجدیک ارمینیه صادر میشدند .از دریازه ارجیش مراهی
خو گوشتی به نام طریخ صید میشد که پس از نمک سود کردن از اخرالم بره سرایر
نقررام صررادر مرریکردنررد(ابن حوقررل346 :1967 ،؛ اصررطخری194 :1373 ،؛ ادریسرری،
1409ق827/2 :؛ ابوالفررداء42 :1840 ،؛ بغرردادی1412 ،ق 167 :و 476؛ حررافظ ابرررو،
 .)131 :1375از مکانهایی که این ماهی به آنجا صادر میشده ،مریتروان بره شرهرهای
واقع در ججیره ،عراق و شام همزون موصل ،رقه و حران اشاره نمرود(ابن حوقرل:1967 ،
346؛ ادریسی1409 ،ق .)827/2 :البته از نوشتهی یاقو که «من در بلخ از آن دیردم و
شنیدم که در غجنه نیج یافت میشرود و میران آن دو جرا زهرار مراه راه اسرت و ایرن از
شگفتیهای جهان است»(حموی .)304/2 :1383 ،زنین بر میآید کره ایرن مراهی بره
اقاای دوری زون هندوستان که خود یاقو و سپس قجوینی (حمروی448/1 :1383 ،؛
قجوینی )603 :1373 ،به آن اشاره نمودهاند ،نیج صادر میشده است .نزم به ذکرر اسرت
صید ماهی از دریازه تا زمان محمد بن مروان بن حکم آزاد بود ،ولی همین که وی والی
الججیره و ارمینیه شد ،صید آن دریازه را به انحاار خود درآورد و به بهررهبررداری از آن
پرداخت و بر صید ماهی نیج مالیا بست .پس از وی نیج برای مدتی جانشینان او نیج بره
این کار ادامه دادند ،تا دورباه شرایط برای مرردم هرمزرون گذشرته اعراده شرد(بالذری،
287/2 :1337؛ ابن فقیه292 :1885 ،؛ حموی.)448/1 :1383 ،
رودخانههای ارس و کُر به دلیل ایرنکره در بخرش عظیمری از ارمینیره در جریران
هستند ،نقش زیادی در زندگی اقتاادی و اجتماعی مردم این سرزمین ایفراء نمرودهانرد.
در رودخانه ارس یک نوع ماهی به نام شور ماهی وجود دارد که خو مرجه ،پرر زررب و
گوشتش تر و تازه است که آن را نمک سود مینمایند و به علت اینکه در جاهای دیگرر
وجود ندارد ،به اطراف صادر میکنند(ابن فقیره297 :1885 ،؛ قجوینری .)570 :1373 ،از

ناحیره
معروفیمنظرکه در
ماهی
دیگر
رود ...کُر صید میشود ،سر ماهی است .همزنین در 99
مورخان و
های ارمينيه از
اقتصادي
جغرافياي
ورثان واقع در کنار رود ارس ،نیج نوع دیگری از ماهی وجود دارد کره بره سربب ایرنکره
بسیار مطبوع و لذیذ است ،آن را به اردبیل ،ری و عراق ارسال مریکننرد و مرردم برویژه
بازرگانان این مکانها آن را به دوستان خود هدیه مریدهنرد(ابن حوقرل.)338 :1967 ،
اصطخری و حموی نیج به وجود دو نوع ماهی به نام عشب و رزاقن در رود کُر اشاره

میکنند(اصطخری188 :1373 ،؛ حموی )487/1 :1383 ،که احتمانً همان ماهی-
های دراقن و قشویه باشند که دیگران به وجود آنها در دو رود کُرر و ارس اشراره کررده-
اند(ابن حوقل )338 :1967 ،این ماهیها نیج احتمانً پس از نمک سود کرردن بره دیگرر
نقام صادر میشدهاند.
تجارت برده
خرید و فرو برده و غالم از دیگر ممرهای درآمد برخی از حکام و مرردم بازرگران
پیشه نواحی ارمینیه بود .شهر دربند باب انبواب پایگاهی برای فرو بردگانی بود کره از
دیار کفر بره آنجرا آورده مریشردند(ابن حوقرل340 :1967 ،؛ اصرطخری190 :1373 ،؛
مقدسی .)380 :1411 ،همزنین از آنجا که برخی جغرافینویسان بردعه را معرب بررده-
دار یا موضع بردهداری ذکر نمودهاند(حموی .)487/1 :1383 ،احتمانً ایرن شرهر نیرج
محلی برای نگهداری بردگان و یا بازاری برای فرو بردهها بوده است .با وجرود ایرنکره
ابن حوقل در مورد بردگان ارمنی مینویسد« :برده ایشان در بغداد بفررو نمریرفرت و
من در سال  325ه.ق زنین دیدم و کسی اجازه آن را نمیداد ،زیرا انران ذمری بره حرق
بودند و فرمانهایی داشتند»(ابن حوقل)343 :1967 ،؛ اما بعدها به علت ترس یرا نفرر
برخی خلفای عباسی ،سالطین و امرای سلجوقی از غالمان ترک ،آنان از غالمران ارمنری
که احتمانً به صرور بررده خریرداری مری شردند ،در کنرار دیگرر غالمران ،بره عنروان
جایگجینی برای غالمان ترک بهره بردند .اقردام ملرکشراه در اخرراج هفرت هرجار نفرر از
سپاهیان ارمنی خود که شبیه ترکان بودند ،بعد از مراسم سران دیردن از سرپاه در سرال
473ق ،حکایت از این امرر دارد(عمراد کاترب .)71 :1400 ،هرمزنرین در دورۀ خالفرت

ارمنرین شرد
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بیشتری یافت ،زیرا او در هنگام جلوس بر سریر خالفت ،سوگند یاد کرده برود کره غرالم
ترک نخرد .به همین جهت وی از رومیان و ارمنیان عردهای مرردم نجیرب را بره غالمری
7
اختیار کرد و آنان را «غالمان خیلیه» لقب داد و بره مقامرا عرالی رسراند(عماد کاترب،
 266 ،217 :1400و نیج رک :حسینی.)129 :1933 ،
تجارت حیوانات شكاری
با توجه به ویژگیهای طبیعی ارمینیه ،پیدا است که آن ناحیه یک موقعیت زیسرت
محیطی ویژه داشته باشد که در آن برخی از انواع جانوران حیوانا به صرور ویرژه در
آن یافت می شد  .از جمله این حیوانا انواع حیوانا و از جمله پرنردگان شرکاری برود
که در کوهستانها و مراتع

طبیعی ارمینه پرور می یافتند .یکی از تجمال و رسم تکلّرفآمیرج در دربرار شراهان و
سالطین ،رسم شکار بود که در این برنامههای تفریحی ،تعداد قابل توجهی حیوانا شرکاری از
جمله سگان شکاری ،یوز ،شغال با خود همراه می بردند(نک :ظهیری .)54-53 :1332 ،در ایرن
میان استفاده از پرندگان شکاری همچون عقاب ،شاهین ،ستقر ،باشه ،و بهویژه باز شرایع بروده و
در دربار بسیاری از سالطین متداول بود .منطقه ارمینیه ،محرل پررور یکری از بهتررین انرواع
بازهای شکاری که باز سفید شهر داشت ،بود و هر ساله تعداد زیادی از آنها را به دیگرر نقرام
به ویژه دربار خلفاء در بغداد ارسال میشد(مسعودی.)188-186/1 :1409 ،
مالیات ،خراج و واحد پول
از نوشتههای ابن خردادبه –متوفی 272ق -زنین بر میآید که خراج ارمینیه در قرن سوم
هجری حدود زهرار میلیرون درهرم بروده اسرت(ابن خردادبره .)124 :1889 ،ابرن فقیره دیگرر
جغرافی نویس این قرن ،خراج مقرر ارمینیه را دو هجار هجار و سی و سه هجار و نهاد و هشرتاد و
پنج درهم ذکر میکند(ابن فقیه .)297 :1885 ،قدامه بن جعفر –متروفی  310یرا 337ق -کره
مدتی صاحب البرید بغداد بود و در مورد امور مالیاتی نیج دستی داشت ،خراج دریافتی عباسیان
از ارمینیه را طبق میانگین به پول نقد ،زهار هجار هجار درهم بیران مریکند(قدامره برن جعفرر،

101بره
دوین...که در کنار بردعه دو سنگر قدر و کشور داری اعراب
دبیل یا
.)177
جغرافياي-176
:1981
مورخان و
ارمينيهدراز منظر
اقتصادي
حساب میآمد ،ضرابخانۀ مشهور ارمینیه قرار داشت(مینورسکی .)168 :1375 ،از نوشرتههرای
ابن حوقل و اصطخری که به ضرب سکههای زر و سیم یا دینار و درهم در ارمینیه بررای انجرام
معامال اشاره میکنند ،نیج میتوان به عیار بانی سکههای ارمینیه و وضعیت مناسب اقتاادی
حاکم بر آنجا پی برد(ابن حوقل349 :1967 ،؛ اصرطخری .)196 :1373 ،در ارمینیره هرمزرون
برخی دیگر از مناطق تحت سیطرۀ جهان اسالم ،محاالن مالیاتی از دست درازی به اموال رعایا
از هیچ کوششی دریغ نمیکردند .ابن حوقل در این باره در هنگام ذکر خاوصیا شرهر برذعره
به این نکته زنین اشاره میکند« :این شهر مانند دیگر بالد دزار حوادث گردید ،سالطین از آن
غفلت کردند و کاتبان گردنکِش به میان درآمدند و مال مردم را حالل شمردند و اربابران را بره
مااد ره و مطالبه و تجاوز از پا انداختند ،شگفتا از آن شهر و مردمانش! و شنیدهام کره در زمران
ما اختالل شهر بدان حد رسیده که نانواهای آنجا که نان میپجند پنج تناند و حال آنکه شرمارۀ
آنان از هجار و دویست بیشتر بود»(ابن حوقل.)337 :1967 ،
دیگر مورخان و جغرافینویسان هیچ ذکری از مناسبا پولی و واحرد یرا واحردهای پرولی
احتمالی رایج در ارمینیه و شهرهای آن نمیکنند .اما از نوشتههرای ناصرر خسررو کره در قررن
پنجم از شهر اخالم دیدن نموده ،مشخص میشود که معامله مردم آنجا بره پرول نقرد و رطرل
آنجا نیج سیاد درم بوده است(ناصر

خسرو .)10 :1381 ،نوشتههای این بطوطه سیاح مراکشی نیج که در قررن هشرتم از برالد
سیس یا سیسجان که در آن زمان جج شهرهای ارمینیه صغیر بوده دیدن کرده است ،حکایت از
آن دارد که احتمانً در هر یک از شهرهای ارمینیه واحرد پرولی خاصری بررای انجرام معرامال
روزمره بین مردم وجود داشته است .زیرا وی ضمن اینکه شهر سیس را مسکن کفار ارمنی ذکر
میکند ،از سکۀ رایج آنجا که از نقره خالص بروده و «بغلری» نرام داشرته ،یراد کررده اسرت(ابن
بطوطه.)74 :1418 ،
نتیجه
سرزمین ارمینیه با بهرهگیری از اقلریم طبیعری مسراعدی هرمزرون ،وجرود دریازرههرا و
رودهای گوناگون ،زمینهای حاصلخیج ،کوهها و ناهمواریهای مرتفع و غنی از نعما طبیعری،
توانمندیهای ویژه ای برای مردم خود در زمینه تولیرد محارون کشراورزی ،براغی ،دامری و
انتفاع از صید انواع ماهیها و پرور انواع استرها و زهارپایان سواری دیگرر و سررانجام فررو
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تجار و بازرگانی در شهرها و نواحی داخلی ارمینیه بود و از سوی دیگرر نیرج سربب مبادلره و
انتقال انواع کانهای مردمان این سرزمین به سرایر اقاری نقرام جهران آن روز هرمزرون :روم،
7
هندوستان ،بغداد ،بلخ و دیگر ش هرهای ایران و خارج از آن گشته بود .این ظرفیتها سبب شده
بود تا ارامنه ،استرهای عالی و قوی به نواحی شام ،خراسان و عراق و انواع ماهیهای نمک سرود
شده و کمیاب به شهرهایی زون بلخ ،غجنه ،اردبیل ،ری ،موصل صادر کننرد .عرالوه برر ایرنهرا
صدور انواع سنگ و مواد معدنی زون ،نمک بوره،سنگ شیشه ،آهن و تولیدا و صنایع دسرتی
زون ،انواع پارزههای کتانی ،ابریشمی و گالبتوندوزی شده ،فر و انواع گستردنیهرای دیگرر
به نواحی مختلف جهان اسالم و دنیای خرارج از آن ،از دیگرر عوامرل رشرد و توسرعه تجرار و
بازرگانی بودند .در این میان شایان ذکر است که تولید و تجار ابریشم به دلیل وجود درختران
بسیار زیاد تو در برخی شهرهای ارمینیه و تجار برده به علت نجدیکری ارمینیره برا مرزهرای
کفر ،از دیگر نقام قو ارمینیه برای داشتن اقتاادی پویا و فعال بود .زیرا هرم ابریشرم کرانیی
فاخر برای تولید پارزههای طبقا بلند پایه جامعه بود و هم برده به عنوان نیرویی زبرده بررای
تشکیل سپاه و دیگر کارها مورد توجه حکومتها و اقشار مرفه آن زمران قررار داشرت .در واقرع
وجود تمام این توانمندیهای ویژه اقتاادی از یک سو ارمینیه را به یک منطقه اقتاادی مهم و
خودکفاء تبدیل کرده بود و از سوی دیگر سبب تسهیل و گستر در زرخرۀ روابرط تجراری و
اقتاادی بین تجار و بازرگانان نواحی مختلف و تامین برخری نیازهرای مرردم سراکن در قلمررو
خلفای مسلمین و همزنین سلسله امرای حاکم بر ایران آن زمان شده بود.
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