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شهرنشینی در موقعیت مرزی:
تحول حیات شهری در دربند دورۀ اسالمی با تکیه بر سهم عامل
کوچنشین

(دريافت 3011/33/13 :پذيرش)3011/32/10 :

چکیده
در اين مقاله ،شهرنشیني در شمال قفقاز بهمثابۀ يک مؤلفۀ مهـ ییـاا اجتمـادي در پی نـ بـا
م قعیت جغرافیايي و يک دامل ساختاری ب مي يعني «ک چنشیني» بررسي شـ

اسـتک کـان ن

تمرکز آن ،شهر تاريخي دربن و مقطع تاريخي مطالعه ،دورة اسالمي بـا تمرکـز بـر سـ هـای
يازده  /هف ه و دوازده  /هج ه استک مسئلۀ مح ری پژوهش نـارر بـر واکـاوی دلـل و
د املي است که مانع از تک ين يک شهرنشیني پررونق ،پاي ار و واج ه بستگي اجتمـادي در
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جواد

مرشدلو*1

اين مکان ش ک م دای پژوهش آن است که م قعیـت راهرـردی دربنـ در مـرز ايـران و دشـت
شهری در مقیاس مح ود فراه ميکردک ه زمان ،دسترسي دربنـ بـه دريـای خـزر و تجـارا
چشمگیر آن ،زمینهساز شکل گیـری يـک شهرنشـیني محـ ود امـا پايـ ار در ايـن مکـان شـ ک
باوج داين ،تجمع و گ نهگ ني ک مانن نیروهای ک چنشین در داغستان و ررفیتـي کـه در ايـن
ناییه برای ادمال نف ذ دولتهای رقیب و ايجـاد نـاامني وجـ د داشـت ،مـانع از ت سـعۀ ايـن
شهرنشیني ب دک تریـین رابطـۀ م قعیـت جغرافیـايي ،سیاسـتهـای مرزبـاني و سـه نیروهـای
3ک استاديار گرو تاريخ دانشگا تربیت م رس ،تهران ،ايرانک
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قرچاق ،زمینهای برای ادمال اقت ار دولت در قالب سیاستهای مرزباني و تکـ ين يـک جامعـۀ
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اقــلي ايــن تحقیــق اســت کــه بــا رويکــرد

تمرکزگريــز در فرســايش ییــاا شــهری ه ـ

جامعهشناسي تاريخي و رهیافت تررین دلّي به آن پرداخته ميش دک نتیجۀ پژوهش نشان ميده
که بین م قعیت مرزی دربن و شکلگیری و تح ل ییاا شهری آن در گذار تـاريخ مـيتـ ان
رابطۀ معناداری را تشخیص دادک در اين زمینه ،دامل تجارا چ نان پ يهای ايجابي و نیروهـای
ک چنشین همچ ن داملي فرساين

سه تعیینکنن ای داشتهان .

مقدمه

در آستانۀ س ة ن زده  /سیزده و تسلط روسیۀ تزاری بر قفقـاز ،سـیمای شـهری ايـن
سرزمین ،به ويژ والياا ايراني آن سخت فرس د ب دک جز تفلیس ،پايتخـت شـا نشـین
کاختوکارتیل که شهری کهن با جمعیت چشمگیر بهشمار مي آم و ايروان که در سايۀ
امنیت نسري و س داگری ارامنه از يک ییاا اجتمادي و اقتصادی نی بن برخ ردار ب د،
ک تر نقطۀ ديگری سیمای يک شهر معیـار داشـتک اگـر روزگـاری رونـق اجتمـادي و
شک فايي فرهنگي بردده ،شماخي ،گنجه و دربن برای سیایان جلبنظـر مـيکـرد ،در
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واژههای کلیدی :دربن  ،داغستان ،شهرنشیني ،قفقاز ،ک چنشینيک

نیمۀ دوم س ة دوازده و ربع نخست سـ ة سـیزده هجـری ،از برخـي شـهرها ماننـ
نمان

ب د و شهرهای ديگر مانن شـماخي ،گنجـه ،بـاک و دربنـ کـه روزگـاری آواز

دران اخته ب دن  ،در اين زمان به يک ارگشهر ک چک با جمعیتي ناچیز فروکاسته شـ
ب دن ک سرن شت اکثر اين شهرها و ساکنان آنها در دست خـان یـاک يـا تقـ ير بـ دک
وانگهي ،ره ر ،ت سعه يا یتي متروک ش ن اين شهرها گا از فرمان فالن خـان و فـالن
شا ترعیت مي کرد و اين مسئله را شاي بت ان يکي از جل های غريب ییاا اجتمـادي
در قفقاز اين دور دانستک اين شاخصه ییاا اجتمادي در قفقاز خ د با پ ي ة ديگـری
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بردده و شاپ ران جز نامي در قفحاا تـاريخ و ويرانـههـايي یسـرابرانگیـز برجـای
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پی ن داشت که همان غلرۀ دنصر ک چنشین و ساختار اجتمادي طايفهای بر ساختارهای
اجتمادي يکجانشین اد از روستا و شهر ب دک در پژوهش یاضر اين جل ة مسئلهمنـ از
ییاا اجتمادي قفقاز در پی ن با زمینۀ ب مي مح ريت يافته استک هـ

آن اسـت کـه

د ام ل مؤثر در زوال ییاا شهری ايـن منطقـه و پیامـ های آن بررسـي شـ دک بـه ايـن
منظ ر ،يک کان ن شهری ديرپا و پاي ار در منتهيالیه شمالي مرزهـای تـاريخي ايـران و
کهنترين شهرهای جهان ميشناسن  ،در تاريخ ديرپـای خـ د شـاه فـراز و فرودهـای
زيادی ب د ،اما هم ار يک هستۀ ییاا شهری در آن یفـ شـ ک در ايـن پـژوهش بـا
تمرکز بر تاريخ شهری دربن و اتخاذ يک رهیافت تعلیلي -ترییني ،تالش ميش د د امـل
دخیل در فرسايش شهرنشیني اين شهر کهن و در دـین یـال ،پايـ اری هسـتۀ محـ ود
شهرنشین آن برجسته ش دک ش اه ی کـه در منـابع سـفرنامهای و بررسـيهـای آمـاری
دربارة سیمای کالر ی ،جمعیت و ییاا اجتمادي و اقتصادی دربنـ آمـ  ،مهـ تـرين
دستمايۀ اين پژوهش است کـه درون زمینـۀ تـاريخي م ضـ و و در پی نـ بـا د امـل
امنیت ،سیاست و تجارا پردازش و تحلیل ميش دک

شهرنشیني مق لۀ مهمي در ی زة مطالعاا جامعهشناسي تاريخي اسـتک شـهرها کـان ن
تم ن بهشمار ميآين و با جذب مازاد ت لی کشاورزی و فرآورد هـای دامـي ،جمعیـت
مهاجر و فراه آوردن بستر مساد بـرای دادوسـت  ،پیشـهوری و قـنعتگـری زمینـۀ
شک فايي فرهنگي آن را در قالب ادبیاا ،دل و فن ،هنر و معماری فـراه مـيآورنـ ک
درواقع ،شهر يکي از بزرگترين دستاوردهای بشر در تاريخ شناخته ميش د که آنچه بـه
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بیان مسئله
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دامنۀ جن ب شرقي رشتۀ الررزک قفقاز انتخاب شـ

اسـتک دربنـ کـه آن را يکـي از
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دن ان «تم ن» ميشناسی بر بستر آن شکل گرفته و شک فا ش

اسـت ( Caves, 2005,

)pp. 99-100ک بهلحاظ سیاسي ،شهرها در گذار تـاريخ مرکـز تجمـع نخرگـان و کـان ن
شکلگیری و جهتدهي سیاست ب د ان ک در ي نان باستان« ،پ لیس» جايي ب د که امکان
و مجال رايزني و گفتوگ دربارة «سیاسـت مـ ن» فـراه مـيشـ و در ايـران همـان
روزگار ،شهرها مکان استقرار هسـتۀ اقـلي نخرگـان یـاک و انراشـت قـ را ب دنـ ک
مشرودیت بخش اقتـ ار و معنابخشـي بـه آن دارنـ  ،در فشـای شـهری مجـال رشـ و
بالن گي داشتهان ک بااينیال ،هم ار تفـاواهـای اساسـي در کالرـ و الگـ ی سـاخت
شهرها و کیفیت جامعۀ شهرنشـین در کـار بـ د اسـتک ايـن تفـاواهـا خـ د برآينـ
مجم ده ای از د امل جغرافیايي ،محیطي ،سیاسـي ،معیشـتي و فرهنگـي اسـتک از ايـن
منظر ،دش ار بت ان به تعريف فراگیر و دامي از مق لۀ شهر دسـت يافـتک یتـي در يـک
سرزمین و کش ر معیّن نیز با گ نهها و جل های متمـايزی از شـهر سـروکار داريـ ک در
ايران ،شهرنشیني پیشینۀ ديريني دارد و مطالعاا اين ی ز نیز نسـرتا چشـمگیر اسـتک

3

بااين یال ،بیشتر اين پژوهش ها بر شهرهايي متمرکز ب د اسـت کـه در فـالا مرکـزی
نميت ان به ديگر نقاط تعمی دادک
قفقاز يکي از ی ز هايي است که مسئلۀ شهرنشیني در آن ک تـر بـرای پژوهشـگران
ايراني جلب ت جه کرد استک اين دریالي است که پیشینۀ شهرنشیني در اين یـ ز را
تا دورة باستان ميت ان رق کرد و نظام های سیاسـي ايـران باسـتان سـه محـ ری در
شکل گیری شهرنشیني در اين ی ز داشتهان ک از س ی ديگر ،شـرق قفقـاز کـه تـا دورة
معاقر بخشي از قلمرو تاريخي ايران و ییطۀ فرهنگ ايراني شناخته ميش  ،دسـتکـ
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ايران شکل گرفته و شـک فا شـ انـ ک ازايـنرو ،نتـاي و دسـتاوردهای آنهـا را لزومـا
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تا دورة معاقر ،بهن را شاه يک شهرنشیني پاي ار و شک فان ب د استک اين جل از
ییاا شهری قفقاز در س های منتهي به اشغال اين سرزمین ت سط روسیۀ تزاری جل ة
آشکارتری به خ د پذيرفت و فرسايش ییاا شهری را مـيتـ ان يـک دامـل مـؤثر در
تسلط بهنسرت آسان روسها بر اين سرزمین دانستک در پـژوهشهـای مـرترط بـا ايـن
ی ز که با رويکرد تـاريخ اجتمـادي امـا بـا رهیافـت ماتريالیسـ تـاريخي و خـ انش
تح الا تاريخي بر مح ر مناسراا زمـین داری ،قـ را بنـ ی «فئ دالیسـ » و دوگانـۀ
«ارباب و ردیت» ب د استک  2ترییني که بیشتر با الگ ی گذار اجتمادي در بستر اروپايي
و تا ان از ای روسیۀ تزاری سازگار ب د استک غفلـت دمـ ة ايـن پـژوهشهـا ،ناديـ
گرفتن يا ک اهمیت انگاشتن سه يک دامل مه محیطي يعني «نیروهای ک چنشـین» در
شکل گیری و دگرگ ني الگ های زيست اجتمادي يا نظامهای اقت ار استک داملي که در
ی زة قفقاز ،هم ار سه تعیینکنن

و معناداری در اين زمینه داشته استک ايـن غفلـت

بهط ر طریعي مانع از نیل به دريافتي درسـت و ر

از رونـ تحـ ل تـاريخي ج امـع

شهری در اين ی ز ب د استک
مرز ايران و دشت قرچاق ،ديرينگي ییاا شهری آن و منطق تأسـیس آن بـهمثابـۀ يـک
پادگان مرزی در برابر نیروهای دشتنشـین شـمالي در دـین بهـر منـ ی از «تجـارا»
بهمثابۀ پ يۀ اقلي ییاا شهری استک بهنظر مـيرسـ  ،وارسـي تحـ ل ییـاا شـهری
دربن در پی ن با م قعیت مرزی آن و سیاستهای دولتها در جهت یفـ ايـن نقطـۀ
راهرردی در کنار نقشآفريني نیروهای ک چنشین ميت انـ مـا را بـه درک ر تـری از
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مح ريت دربن در اين پژوهش نارر بر م قعیت ممتاز اين شهر در منتهيالیه شمالي
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مارکسیستي -لنینیستي از آن انجام ش

است ،اهتمام دمـ ة ن يسـن گان مت جـه تریـین
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سرشت شهرنشیني در قفقاز و د امـل دخیـل در فرسـايش آن در وضـعیت پیشـام رن
رهنم ن سازدک
چشمانداز تاریخی
براساس ش اه تاريخي و باستانشناسي ،رهـ ر شهرنشـیني در شـرق قفقـاز يـا همـان
اتفاق افتاد استک هرودُا که ق ي ترين گزارش ي نـاني را از وضـعیت آلرانیـای قفقـاز
(اران بع ی) بهدست داد  ،قرفا بهنام اق ام قحرانشین اين سرزمین اشار کـرد اسـت
که در روزگار وی باجگزار دولـت هخامنشـي ب دنـ ( Herodotus, 1975, vol.11/pp.

)121-125ک  1استراب نیز در گـزارش بـهنسـرت مفصـل خـ د دربـارة ايـن سـرزمین از
آلرانیاييها و ديگر اق ام ب مي آن بهدن ان مردمي ياد کرد است که «گرايش بـه زنـ گي
شراني» داشتن ()Strabo, 1965, vol.V/p. 225ک از س ة يک میالدی به بع  ،بـه واسـطۀ
لشکرکشي مشه ر پ مپي ( 08-313قکمک) ،سردار نام ار رومي ،منابع ي نـاني اطالدـاا
بیشتری دربارة وضعیت اين سرزمینها بهدست داد ان ک طرق همین اطالداا ،دسـتکـ
ب دک بااينیال ،بطلمی س و پلیني در س ة چهارم میالدی ضمن گفـتوگـ از سـرزمین
آلرانیا که مختصاا جغرافیايي آن کمـابیش بـا ارّان دورة اسـالمي مطابقـت دارد (رضـا،
 ،3183قصک 13ـ ،)333از چن شهر ک چک در اين سرزمین ازجمله «قَرَله» ()Capula
ياد کرد ان ()Pliny, 1855, vol.vi/ pp. 19-20ک در منابع متأخر ي نـاني و التـین ماننـ
آثار پروک پی س و پ لیری س نیز به تسلط ايران بر درواز های کاسپین 0اشار ش

است

( ،)Procopius, 1856, vol.I/p. 81اما اشارة معین و را گشايي به وضـعیت شهرنشـیني

در اين ی ز در اواخر ییاا سلسلۀ ساسـاني نیامـ اسـتک ن يسـن ة شهرسـتانهـای
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ايرانشهر نیز اشارة معنـاداری بـه شـهر در شـمال ارس نـ ارد (دريـايي ،3188 ،قـصک
10ـ)02ک
در مقابل ،منابع متق م دورة اسالمي از شهرنشـیني شـک فايي در قفقـاز دورة متـأخر
ساساني یکايت دارن ک طرق اين گزارشها سیاستهای کشـ رداری و مرزبـاني دولـت
ساساني ،بهويژ در دورة زمام اری قراد (013-088؛  313-011م) و خسـرو ان شـیروان
قراد ساساني پس از لشکرکشي به شیروان برای مقابله با تهاج خزرها چنـ شـهر را در
آن ديار بنیاد نهاد (بالذری ،3131 ،صک )212ک  3طرق همین روايتها ان شـیروان ،ديگـر
پادشا ساساني شهرهای شابران و دربن (باب االب اب) را در آن سـامان بنـا نهـادک ايـن
روايت ها در برخي ديگر از منابع اسالمي متق م نیز کمابیش تکرار (ابنخردادبـه،3120 ،
قصک  )321-322و از رهگذر «دربن نامه»ها مي دانی که تا روزگار اخیر نیز در یافظـۀ
جمعي مردم شمال قفقاز یف ش

استک  3درمجمـ و ،منـابع جغرافیـايي ايـن دور از

دربن (باباالب اب) ،شاپ ران (شابران) ،باک (باک يه) ،شمک ر ،شکي ،شـماخي ،بیلقـان،
بردده ،گنجه ،قرله و ورثان بهدن ان کان ن های اقلي ییاا شهری در ماورای ارس يـاد
گزارش منابع از سـیمای شـهرهای اران و شـیروان در سـ هـای سـ م و چهـارم
هجری از ت اوم رونق و ت سـعۀ شهرنشـیني در ايـن سـرزمینهـا یکايـت داردک طرـق
گزارش مق سي ،بردده در آستانۀ س ة چهارم/ده بزرگترين کـان ن شـهری اران بـ د؛
شهری بزرگ و چهارگ ش که بر دشتي همـ ار قـرار گرفتـه بـ د ،بـا بـارويي اسـت ار،
بازارهای ت درت و مسج جامعي که پشت بازار قرار گرفته ب دک به تعریر وی ،بردده در
یک «بغ اد» آن اقلی ب د (مق سـي ،3800 ،صک )103ک ابـنی قـل کـه در نیمـۀ سـ ة
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چهارم /ده از بردده دي ار کرد ب د و ت قـیف رسـايي از سـیمای آن بـهدسـت داد
است ،آن شهر را بزرگترين شهر اران و بسیار کهن ت قیف ميکن که نزديک بـه يـک
فرسخ ط ل و ک تر از آن درض داشتک به ن شتۀ وی ،در فاقلۀ دراق و طررستان پـس
از ری و اقفهان شهری بزرگتر ،سرسـرزتر و آبـادتر از برددـه نرـ د و آن شـهر بـازار،
مهمانسرا ،کاروانسرا ،یمام ،دارايي و تجارا پررونقي داشت (ابنی قل ،3111 ،جک/2
ش ـ (ابــنمســک يه ،3181 ،جک13-10 /3؛ ابــناثیــر3183 ،ق ،جک/0قــص )380-382ک
باوج داين ،به ن شتۀ ابن ی قل ،بردده پس از تهـاج جمادـت روس هنـ ز آبـاد و در
غايت نظ و انتظام ب د (ابنی قل ،3111 ،جک/2صک )111ک در مقايسه بـا برددـه کـه در
اين روزگار کرسي اران و بزرگترين شهر آن ناییه بهشمار ميآم  ،دربن بـاباالبـ اب
که از اواخر دورة ساساني و به واسطۀ م قعیت راهرردی و الرته تجاری آن ،در مرز ايران
و خزرســتان روی در آبــادی نهــاد بـ د ،بــا ابعــادی بــزرگتــر از اردبیــل آن روزگــار،
بزرگترين شهر شیروان ب دک وقفي که ياق ا یم ی در آغـاز سـ ة هفت /سـیزده از
اين شهر به دست داد است آن را يک کان ن تجاری پررونق معرفي ميکن :
مسایت دارد ،کشت و زرو آن بسیار و می اش ان ک است و از اطرا

به آنجا

یمل مي ش دک پیرام ن شهر را یصاری از سنگ فراگرفته که از دامنۀ ک

کشی

ش

استک از ک های آن به ممالک مسلمانان راهي نیست ککک بهواسطۀ ط الني

ب دن دي ار یصار ،قطعهای از بارو همچ ن دماغهای به س ی دريا کشی

ش

است تا از نزديک ش ن کشتيها به آن پیشگیری کن و اين بنا بسیار است ار است
و ان شیروان آن را ساخته است ککک اين شهر يکي از ثغ ر بزرگ و دظی است ککک
اين شهر ،لنگرگا دريای خزر است که مردمان خزر و سرير و سنذان و خیزان و
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کُرج و رقالن و زريکران و غُمیک از شمال و مردم جُرجان و طررستان و ديل و
جرل در آن جمع ميش ن (ياق ا یم ی ،3833 ،جک/3صک )111ک

م قعیت راهرردی دربن در دورة متق م اسالمي نیز برقرار ب د و اين مکـان «ثغـر»ی
مه در برابر تهاج خزرها و ديگر اق ام کافر به «داراالسالم» بهشمار ميرفـتک در کنـار
اين دو شهر اقلي اران و شیروان ،گنجه و شماخي دو کان ن شهری ديگـر بـ د کـه در
ط ل انجامی  ،کرسي سلسله های محلي يعني شیروانشاهان و ش اديان ب دنـ و بـه ايـن
مناسرت ت سعۀ کالر ی ،جمعیتي و فرهنگي چشمگیری را تجربـه کردنـ (مین رسـکي،
 ،3180قصک 11-21؛ )Barthold, 1991, pp. 975-976ک شاه اين اددا درخشش ويژة
شیروان و گنجه در س های پنج  /يازده و شش  /دوازده است که خاقـاني ،فلکـي،
نظامي ،اب العالی گنج ی و بسیار شادر و اديب برجسته ديگر از آن برخاستن ک  8در اين
مقطع ،دربن در کنار باک کان ن اقلي ارتراطاا دريايي در قلمرو شیروانشاهان ب د کـه
تجارا شیروان با کرانههای جن بي ،شمالي و شرقي دريای خزر را میانجیگری ميکردک
اگر بخ اهی نم داری ترسی کنی که سیر تح ل شهرنشیني در جنـ ب قفقـاز را تـا
بررسي رون تح الا بع ی نشان مي ده که اختر شهرنشیني در اين یـ ز در فاقـلۀ
نیمۀ س ة شش تا دوازده هجری بهواسطۀ يک رشته بهنسرت پی سته از جنگ و تاراج
و لشکرکشي روی در محاق نهادک با اينکه در منابع پـیش از ايـن دور نیـز بـهکـراا از
جنگوستیزهای پراکن ة یکام محلي شیروان ،شـکي ،گنجـه و گرجسـتان سـخن رفتـه
(مین رسـکي ،3180 ،قـصک 11-33؛ همـ  ،3103 ،قـصک  81-31؛ KT, 2012, pp.

 ، )149-157گ يا ره ر سلج قیان و به دنرال آن ،سرازير ش ن قرايل و ط ايـف غُـز بـه
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سرزمینهای شمال غربي ،نقطـۀ دطفـي در تـاريخ اجتمـادي ايـن بخـش از جغرافیـای
تاريخي ايرانزمین ب دک لشکرکشي سالطین متأخر سلج قي به اران و تسـلط ايشـان بـر
گنجه ،و مه تر از اينها ،جنگوستیزهای پی سته و فرساين ة اتابکان آذربايجان با شاهان
شیروان و گرجسـتان و سـپس ،لشکرکشـي و تـاراجگـری جـاللالـ ين خ ارزمشـا و
نیروهای ک چ نشین تابع وی در خالل دهۀ  311هجری ،همه سه معیّنـي در فرسـايش
(باکیخان

 ،3181 ،قصک )81-82ک باوج داين ،در اين خطه نیز تاخت وتـاز مغـ الن

ب د که ضربۀ ج ی به شهرنشیني وارد آورد (نس ی ،3180 ،صک 312 ،301؛ Brosset,

)1849, pp. 493-494, 513; Barthold, 1991, p. 975ک گـزارش مرسـ ط ابـناثیـر از
ي رش تاتارها به شماخي و دربن و قتلدام مردم اين شهرها نم نهای رسـا از شـ ا و
گسترة اين ضربه است (ابـناثیـر3183 ،ق ،جک/31صک )033ک گذشـته از ايـن ،م قعیـت
آسیب پذير دربن در میانۀ دشت قرچاق و ايران از س يي و بستر جغرافیـايي مسـاد آن
برای جذب قرايل قحراگرد ترک و تاتار از س ی ديگر ،اين شهر را در دصـر مغـ ل و
تیم ری به آوردگا نیروهای رقیب ترـ يل کـردک تهـاج برکـه ،خـان اردوی زريـن بـه
تهاجماا و رويـاروييهـای هرازگـا بـ د (رشـی ال ين فشـلاهلل ،3101 ،جک/2قـصک
)3131-3133ک اين رون فرساين

در سـ ة بعـ  ،در دورة تیمـ ر و جانشـینان وی نیـز

ادامه يافت (سمرقن ی ،3181 ،جک/0صک )013ک

1

با همۀ اين ها ،ش اه معترری از ت اوم ییاا شهری در شیروان اين روزگار یکايت
دارد؛ پاي اری یک مت محلي شیروانشـاهان خـ د شـاه ی بـر ايـن واقعیـت و دامـل
مح ری در اين زمینه ب دک شیروانشاهان افزون بر اينکـه ت انسـتن هسـتۀ اقـلي ییـاا
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شیروان از مسیر دربن و رويارويي او با آباقاخان در سال  330هجری فقط يکي از ايـن
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شهری را در قلمرو خ د یف کنن  ،در دو س ة منتهي به رهـ ر قـف يان زمینـۀ رونـق
دوبارة شهرنشیني در اين خطه را فراه آوردن (باکیخان

 ،3181 ،قصک )310-310ک

آفانسي نیکیتین ،بازرگان ماجراج ی روس در نیمۀ دوم س ة هشت  /چهارده از دربن ،
باک و شماخي دي ار ک تاهي داشت ،اما در گزارش بسیار مختصری که برجای گذاشته،
فراتر از اشـار هـای کلـي مطلرـي بـه دسـت نـ اد اسـت ()Nikitin, 1958,p. 13ک امـا
طريق قفقاز و دريای خزر ،از دربن دي ار کردن و گزارشهای مفصلتـری از وضـعیت
دم مي اين شهر و ییاا اجتمادي آن برجای گذاشتن ک طرق اين گزارشهـا ،دربنـ در
آستانۀ س ة ده /شانزده يک بار ديگر در مسیر رونق و شک فايي ییاا شـهری قـرار
گرفته ب د هرچن که اين رونق با روزگار طاليي اين شهر قابل قیاس نرـ د و شـاه آن
«لنگرهای  »831پیسي ب د که در دکاني در دربن وجـ د داشـت و از ورود کشـتيهـای
بزرگ تجاری به اين بن ر در گذشته یکايت داشتک در زمـان ديـ ار ونیـزیهـا يعنـي
اواخر س ة نه  /پانزده و اوايل س ة ده /شانزده وزن اين لنگرها بـین  301تـا 231
پیس 31ب د (سفرنامه ونیزيان در ايران ،3183 ،صک 102 ،318؛ Barbaro & Contarini,

و خ شساخت» ب د که تنها گذرگا ورود به دشـت قرچـاق و شـمال قفقـاز بـهشـمار
مي رفتک پهنايش يک میل و درازايش سه میل ب د ،بخشي از شهر که مشر
پاک ويران ش

به دريا ب د

و ارگ شهر که در قسمت مرتفـع قـرار داشـت «د ی ناگشـ دني» بـ د

(سفرنامۀ ونیزيان در ايران ،3183 ،صک )021 ،102 ،231 ،330ک
احیای نظم باستانی و بازگشت موقعیت مرزبانی
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)1873, pp. 90-91ک  33دربن در اين روزگار ،شهری بزرگ و است ار با «پن دي ار بزرگ
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ره ر قف يان در درقۀ سیاسي و تسلط آنـان بـر گسـترة فـالا ايـران در آغـاز سـ ة
ده /شانزده  ،نتاي ف ری و معیني برای ییاا اجتمادي سرزمین قفقاز داشتک از منظر
ژ پُلیتیک ،قف يان بهمثابۀ يـک دولـت مقتـ ر و نیمـهمتمرکـز ،نظـ سیاسـي و اداری
متفاوتي را ايجاد کردن که تا ی زيادی به وضعیت پیش از اسالم شراهت داشتک نگـا
راهرردی دولت قف ی به قفقاز يادآور سیاستهـای دولـت هـای فراگیـر هخامنشـي و
)44ک باوج داين ،نسرت قـف يان بـا قفقـاز در مقايسـه بـا دولـتهـای مـذک ر واجـ
تمايزهای معیني ب دک شی خ قف ی ت جـه ويـژ ای بـه قفقـاز داشـتن و ايـن سـرزمین
خاستگا ق را سیاسي آنان ب دک طرق روايت ییاتي ترريزی از پیشینۀ تکاپ های ترلیغي
و سیاسي شیخ یی ر و شا اسمادیل يک  ،شیروان کان ن اقلي اين تکاپ ها و شـماخي
و دربن از نخستین اه ا

لشکرکشـي و فـتش شـاهان نخسـت قـف ی بـ د ( Hayati

)Tabrizi, 2019, pp. 133-136, 163-179, 238-260ک  32وانگهـي ،م قعیـت راهرـردی
قفقاز در میانۀ ايران و دثماني و ررفیت آن برای جايگزيني مسیر تجـارا بـا غـرب در
کنار منابع فراوان و متن و طریعي و انساني د امل ديگری ب د که شـاهان قـف ی را بـه
بر سرن شت دربن داشت که پُل ديرين ارتراطاا ايران و دشت قرچاق قلم اد ميش ک
ییاا شهری دربن در دورة قف ی را ميتـ ان در دو مقطـع متمـايز بررسـي کـرد:
مقطع نخست از تکاپ ی شیخ یی ر و شاهان نخست قف ی برای تسـلط بـر دربنـ تـا
انعقاد ده نامۀ زهاب در 3311/3101ک  31در اين مقطع شیروان و به ويژ  ،دربن به می ان
رقابت قف يان و دثماني تر يل و چن بار میـان دو قـ را دسـت بـه دسـت شـ ک در
مریلۀ نهايي اين رويارويي ،مصطفيپاشا ،سردار دثماني بـا یمايـت خـان تاتـار قـري
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(کريمه) و نیروهای لزگي ،دربن را در  3308/183تصر

کردن و سـلطان مـراد سـ م،

محم دپاشا را به یک مت اين شهر گماشتک اين دورة فترا تا  3310/3133ادامه يافت
تا اينکه در اين سال شا دراس يک دربن را از سیطرة دثماني رهان و دو دهه بعـ بـا
انعقاد ده نامۀ زهاب ،دربن بار ديگر بهدن ان بخشي از قلمرو سیاسي ايران بـهرسـمیت
شناخته ش ک طرعا اين رقابت نتاي فرساين ای برای ییـاا شـهری دربنـ داشـت کـه
اشار ش

است (اولیاچلري ،3130 ،جک)Olearius, 1669: 300;330 /2ک

30

در مقطع دوم که تا سال  3022/3310و اشغال دربن به دست روسها طـ ل کشـی ،
مجال دوبار ای برای رونق تجارا و ییاا شهری ابن شهر فراه ش ک دولـت قـف ی
از روزگار شـا قـفي يکـ (3132-3118ق) سیاسـتي را در جهـت جـذب نیروهـای
تمرکزگريز داغستان درپیش گرفت که تا پايان ییاا اين دودمان ادامه يافتک تـالش در
جهت مهار نیروهای لزگي از رهگذر جلـب وفـاداری شـمخال ترخـ  ،جلـب نخرگـان
محلي به ساختار اداری که اوسمي خان و فتحعليخان داغسـتاني و فـرخخـان چـرکس
نم نههای شاخص آن ب دن و نیز ،جذب اين نیروهـا بـه ايـ ژ ل ی رسـمي از طريـق
داشتک به ن شتۀ فشلي بیگ خ زاني« ،سالطین داغستان ککک چـ ن قلعـۀ دم رقـاپ را در
تصر

دودمان خالفتنشان مشاه

کردن  ،به را اطادت و انقیاد ق م نهاد  ،به پـاب س

شتافتن » (خ زاني اقفهاني ،2133 ،جک/1صک )018ک
دولت قف ی ،بهويژ در دورة پادشـاهي شـا درـاس دوم و شـا سـلیمان قـف ی،
دست ک در چارچ ب نظام اداری نـامتمرکز ،ت انسـت دربنـ و داغسـتان را در ییطـۀ
اقت ار خ د نگه داردک دالو بر اهمیت راهرردی دربن  ،مـ اخل چشـمگیر آن از رهگـذر
111

[ DOR:
Downloaded
20.1001.1.23221941.1400.13.2.14.5
from jhs.modares.ac.ir on 2022-03-08
]
]
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تجارا ايران با روسیه و دشت قرچاق و ی زة دريای سیا ضرورا ادمال يک سیاست
معین در قرال اين مکان را دوچن ان ميکردک براسـاس محتـ ای رسـالههـای اداری دورة
متأخر قف ی ميدانی که دربن يکي از ايالـتهـای پردرآمـ دولـت قـف ی بـهشـمار
ميآم ک  33در اين مقطع ،یاک دربن که لقب «سلطان» داشت ،از میان امرای قزلرـاش يـا
سرکردگان ب مي گماشته ميش (وزيری ،3103 ،صک )00ک اوسمي خان داغستاني که در
بن ي سلطنت باباالبـ اب سـرافراز بـ د» ازجملـه چهـر هـای شاخصـي بـ د کـه در
چارچ ب سیاست جذب نخرگان محلي ،به ايـن دولـت پی سـتن (خـ زاني اقـفهاني،
 ،2133جک)013 /1ک در دور های بع از میان چرکسها نیز کساني بـه ايـن مقـام دسـت
يافتن که در زمرة «غالمان» ب دن و نیروی رقیب قزلراشان بهشمار ميآم نـ ک  33بـهجـز
نصب یکام وفادار ،اد از قزلراش يا نیروهای محلي ،انتقـال جمعیـت و اسـکان آن در
دربن سیاست ديگری ب د که در جهت یف ايـن ارگشـهر راهرـردی اتخـاذ مـيشـ ک
امرای قزلراش که به یک مت «الکای دربن » گماشته ميش ن  ،طايفه و دودمان خـ د را
نیز به اين مکان انتقال ميدادن و شرکۀ خ يشاون ی آنها يک هسته اشرافیت محلـي را
از اين امرا شمار چشمگیری «مالزم» داشتن که در «قلعۀ» شهر اسکان مييافتن و آنهـا
نیز در زمرة اشرافیت نظاميپیشه بهشمار ميآم ن ک طرق گزارش تـذکرة الملـ ک ،شـمار
اين مالزمان در پايان دورة قف ی  3،311نفر ب دن که با درنظر گرفتن داژلۀ هر يـک از
آنها رق چشمگیری ميش (تذکرة المل ک ،3138 ،صک )08ک  30وانگهي ،گا جمادـت
يا طايفهای به اين مکان ترعی ميش ن ؛ جمادت ترکمان یـاجیلر کـه «ردايـا از وجـ د
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شکل ميدادک همین قاد

دربارة امرای غیرقزلراش نیز رواج داشتک ضمن اينکه هريـک
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ايشان آزرد ب دن » در زمان شا دراس يک فرمان يافتنـ کـه «بالتمـام بـه قلعـۀ دربنـ
روس رون » (منج يزدی ،3118 ،صک )330ک
باوج داين ،د املي چ ن بستر جغرافیايي داغستان ،فراواني و گ نـهگـ ني کـ نظیـر
نیروهای اجتمادي تمرکزگريز در اين زادب م ،سیاست اي ژ ل يک دولت در جهت مهار
اين نیروها ،فساد ساختاری دربار قف ی و سرانجام ،رقابت روسـیه و دثمـاني بـر سـر
منظر اداری ،سیاست دولت قف ی در قرال دربن و داغستان ،تابعي از سیاست دمـ مي
اين دولت در قرال قفقاز ب دک اين سیاست تمرکزگرا به سه خ د واکنش تمرکزگريـز و
ب مگرای نخرگان محلي را بهدنرال داشت که در نم نـۀ دربنـ شـامل طیـف متنـ دي از
ادیان زمیندار ،بازرگان و ايلیاتي مي ش ک اين نخرگان در م اقع بحراني سه اقلي را در
مصلحتان يشي و جهتدهي سیاست محلي ايفا ميکردنـ ک تسـلط بـیشوکـ رایـت
روس ها بر دربن و اشغال آن از سال 3022/3310تا  3013/3300بـ ون همکـاری ايـن
نیروهای محلي ممکن نر د (باکیخان

 ،3181 ،صک )332ک بااينیال ،خ د اين نخرگان

نیز در درون دچار اختالفاا ج ی مذهري ب دن که خ د مانع از شکلگیری اتحـاد بـر
رفتار دکس رقرای شیعۀ آنها در ش رش بر یکام دستنشان ة دثمـاني جلـ هـايي از
اين اختالفاا ج ی ب د که از شکلگیری يک جامعۀ شهری پايـ ار در مقیـاس محلـي
مانع ميش (همان ،قصک 332ـ)331ک
اين واقعیت که دولت قف ی یتي پس از تثریـت اقتـ ارش بـر دربنـ  ،تـرجیش داد
لنگرگا نیازآباد در شرق شماخي نقطۀ اقلي تماس دريايي در مسیر شاهرا شمال بـاقي
بمان  ،شاي افزونبر مزيتهای جغرافیايي ،از مالیظاا ژ پلیتیک نیز مايه مـيگرفـتک
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ازاين رو ،ییاا اقتصادی و اجتمادي دربن در اين مقطـع تـا انـ از ای در سـايۀ رشـ
روزافزون نیازآباد قرار گرفتک خ شرختانه با تکیه بر مع ود گزارشهای م ج د ميت ان
به شناختي هرچن ناقص از سیمای دم مي دربن در ايـن دور دسـت يافـتک يکـي از
نخستین اين گزارشها را فـ وا کـاتف ،بازرگـان روس بـه دسـت داد اسـت کـه در
 3321/3112بــه فرمــان تــزار میخاژیــل فئ ـ دوروي و در ر س يــک هیئ ـت تجــاری و
ب د ،دربن را شهری «با بناهای محک از سنگ سفی و جمعیت ان ک» وقـف مـيکنـ
که دو دي ار درضي آن را به سه بخش تقسی ميش ک ط ل آن بیش از سه فرسنگ نر د،
دي ارهای دظی آن از ک به سمت دريا کشـی

شـ

بـ د و بـاروی آن چنـ ين بـرج

داشتک بخش آباد و ادیاننشین شهر در پس اين برجها و درون قلعۀ شهر قـرار داشـت
(کاتف ،3133 ،قصک )00-01ک گزارش بعـ ی را مـ ي ن اولیـاچلري ،جهـانگرد تـرک
هستی که باوج د اغراق آمیز ب دن ،برای نیل به شناخت بیشتری از وضـعیت اجتمـادي
اين شهر در دورة شا قفي و شا دراس دوم س دمن استک طرق اين گزارش ،دربنـ در
کان ن يک تجارا پررونق قرار داشت که از يک س روسیه و دريای خزر را به ايران و
دست قرچاق و ی زة دريای سیا ميپی ستک اين م قعیت ممتـاز تجـاری پ يـۀ اقـلي
رونق اقتصادی و اجتمادي دربن در سراسر تـاريخ ايـن شـهر بـ دک شـهر چنـ درواز
داشت و کاروانها يا «کجاو هايي که با اسب کشی

ميش » و روانۀ شماخي يـا دشـت

قرچاق ب دن  ،از آنها ميگذشتن ک مسـیر زمینـي کـه از دربنـ بـه یـاجيترخـان ادامـه
مييافت ،قابلیت در ر گاری داشتک  38افزونبـر بازرگانـان ايرانـي و قفقـازی ،همتايـان
روس و هن ی و تاتار و چیني آنها نیز به تع اد زيـاد در ايـن بنـ ر یشـ ر داشـتن و
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دادوست مي کردنـ ک اولیـاچلري مـ اخل دربنـ در روزگـار تسـلط دثمـاني را بـال بـر
 200،111آقچه برآورد کرد است (اولیاچلري ،3130 ،جک/2قصک )338-330ک
به ن شتۀ اولیاچلري ،یصار دربن «يازد هزار گام» ط ل و «هفتاد» برج داشت که در
هر يک از آنها م رسه و مسج ی ه تعریه ش

ب دک باروهای است اری یاف شهر ب د

و روشنايي آن در شب نیز برقرار ،زيرا «شهر از س ی دستِکـ سـیزد دشـمن ته يـ
دستررد ميزدن و محلههای کنار سایل را تاراج ميکردن ک ديگـر دشـمنان را «تاتارهـا،
قلم قها ،چرکسها ،قم قها و دثمانيها» تشکیل ميدادن ک دي ار قلعۀ شهر که از قـرار
معل م بخش ادیان نشین آن ب د از قطعاا مکعبشکل به دظمـت يـک «فیـل» تشـکیل
ميش و درون آن دويست خانۀ «اي اندار» خ ب قرار داشتک نیز دمارتي کـه معمـاری
آن «در هی قصری در سراسر ايران» مثـال ن اشـت و مسـج ی بـه سـرک دثمـاني کـه
منار اش ويران ش

ب دک درون ربض شهر هزار خانه و م رسه و خـ ان و یمـام قـرار

داشتک اين جهانگرد دثماني ،دربارة جمعیت شهر سخني نگفتـه ،امـا ن شـته اسـت کـه
جامعۀ سني آن شافعيمذهب ب دن و مردمي ت انگر و خ شسـیما (اولیـاچلري،3130 ،
آمار اولیاچلري به رغ ارزش ذاتـي آن ،سـخت اغـراق آمیـز و دور از دقـت بـهنظـر
مي رس ک شاي با بررسي ديگر گزارش ها بت ان به درک بهتری از واقعیت دسـت يافـتک
اما در هی يک از اين گزارشها با اين تفصیل و جزژیاا سروکار ن اري ک اولئاري س کـه
کمابیش ه زمان با سیاح ترک ،چن روزی مقی دربن ب د ،به اراژۀ يک وقـف کلـي از
ساختار کالر ی و اهمیت شهر بسن
سخني رفته و نه آمار چن اني آم

کرد استک در اين گـزارش نـه از جمعیـت شـهر
استک اما تأکی ويژة ن يسن
110
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ديگــر نیروهــای تمرکزگريــز داغســتان ،س ـه آنهــا را در زدودن امنیــت و فرســايش
شهرنشیني روشن مي کن ک طرق اين گزارش ،تأمین امنیت دربنـ و کـاروانهـايي کـه از
درواز های آن به دشت قرچاق را ميگش دن  ،مسئلهای ج ی فراروی یکام اين شـهر
ب دک دربن فاق يک تجارا پررونق بـ د و ییـاا اقتصـادی آن محـ ود بـه دادوسـت
«ک دکان رب د ش » به دست تاتارها ب د ()Olearius, 1669, pp. 229-230ک
ماجراج ی هلن ی ،31به دربن افتاد و گزارش مفصـلي از ايـن شـهر در آن روزگـار بـه
دست دادک او دربن را «نخستین شهر ايران» در کرانۀ شمالي دريای خزر معرفي مـيکنـ
که از جهت شرق به غرب از کنار دريا تا ک کشی

شـ

و یـ ود دو میـل انگلیسـي

ط ل آن ب دک در سمت سایلي شهر دي ارهـايي سـنگي سـاخته شـ

بـ د کـه آن را از

ت فانهای م جخیز و دستررد تاتارها و قزاقها یف ميکردک شهر سـه بخـش داشـت و
در بخش مرتفع آن ،قلعه قرار گرفته ب د که مقر یاک ب دک در زمان یشـ ر اشـترويس
که ماجرای استنکارازين و قزاقهای دُن باال گرفته ب د ،21اين بخش با ت پهای برنجـي
و  3111تا  3211سرباز مسلش نگهراني ميش ک در بخش میاني «ايرانيها» سـاکن ب دنـ ،
گام ط ل آن ب د بیشتر باغ و تاکستان ب د و محلهای در آن قرار داشت که «شهر ي نـان»
نامی

ميش ()Struys, 1683, pp. 226-227ک  23طرق اين گزارش مردم دربن را اکثريت

مسلمان و اقلیت يه دی تشکیل ميدادن  ،اما هی مسیحي در آن شهر یشـ ر ن اشـتک
اشترويس همان گزارش اولئاري س را دربارة ییـاا تجـاری شـهر تأيیـ مـيکنـ کـه
مح ود به دادوست غناژ مسروقه از کشتيها و پسربچههايي ب د که تاتارها ميرب دن و
به بردگي ميفروختن ک ن يسن

که خ د نیز رب د ش
118
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ب د ،روز 32ربیعاالول  11/3183وژیه  3301در بازار برد فروشان دربن به يـک اربـاب
ديگر بهنام یاجي بايرامدلي فروخته ش که بازرگان گ هرفروش و تـ انگری بـ د و «3
زن» در دربن و « 0زن» در شماخي داشتک جالب اينکه س گلي یرم یاجيبـايرامدلـي
يک زن لهستانيترار ب د که در ک دکي ت سط تاتارها دزدي
شـ

ش

و بـه داغسـتان آورد

بـ د () ibid, pp. 225-230ک بـر ايـن اسـاس ،دربنـ یتـي در ربـع پايـاني سـ ة

قرچاق قرار داشت که بنمايههای ییاا اقتصادی و اجتمادي آن را ميفرس دک
سراشیب افول
در سالهای آغازين س ة دوازده /هج ه شیروان يک بـار ديگـر بـه درقـۀ نـاامني و
تاخت وتاز نیروهای تمرکزگريز داغستان تر يل ش و دربنـ در پیشـاني ايـن تحـ الا
نامیم ن قرار داشتک باکیخان

در تریین دلت اين آشفتگيها سه شا سلطانیسـین را

که به ن شتۀ وی خ د «شـب بـه ادای نافلـه» و «زيردسـتانشش روز بـه تـاراج قافلـه»
ميپرداختن  ،پررنگ دانسته استک فارغ از درستي يا نادرستي دي گا باکیخـان

 ،آنچـه

داغستان و جذب نیروهای تمرکزگريز و متکثر اين ی ز  ،بهرغ تالشي که ايـن دولـت
در گذار ییاا به نسرت ديرپايش در اين زمینه بهکـار گرفـت ،نتیجـۀ مطلـ ب بـه بـار
نیاوردک اق ام شا سلطانیسین در یذ

فتحعليخان داغستاني از ساختار قـ را کـه از

 3011/3321به م ا دوازد سال «منصب واالی وزارا به استقالل» داشت و واگذاری
«تعییناا مملکت قیطاق» به ایم خان اوسمي در  3032/3321از د امل فروپاشي نظـ
سست بنیادی ب د که دولت قف ی در نیمۀ دوم س ة يازده /هفـ ه در داغسـتان برپـا
کرد ب د (باکیخان

 ،3181 ،قصک )300-303ک  22طـي يـک رشـتۀ بـههـ پی سـته از
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ناامني ،تاخت وتاز و غارا که در دهۀ پاياني ییاا دولت قف ی شیروان و داغستان را
فراگرفت ،اختر شهرنشیني در قفقاز بـار ديگـر روی در محـاق نهـادک شـماخي ،کرسـي
شیروان و مه ترين کان ن شهرنشیني در اين زادب م بهط ر کامل غارا شـ و جمعیـت
کثیری از شیعیان آن کشته ش ن (مرش ل  ،3110 ،قصک )310-310ک شهرهای ک چـک
و بعشا ن پ ايي چ ن شاپ ران ،نیازآباد ،شکي و آرش کـه در پنـا يـک امنیـت نسـري و
دوازده /هج ه ان ک مجالي برای رش و ت سعه يافته ب دن  ،آماج تـاراجگـری اقـ ام
جار و تله ،ط ايف لزگي ،جمادتهـای مسـک ر و قرـه و زاخـ ر شـ ن (باکیخـان

،

 ،3181قصک 308ـ)301ک الگ ی معیشت ک چنشیني ،بافت اجتمادي دشیر ای ،دـاداا
فرهنگي ديرپا ،م انع ساختاری مهمي در برابر جذب اين ط ايـف بـه درون نظـام اداری
تمرکزگرا و اي ژ ل ی رسمي دولت قف يه ب دک

21

در اين میان ،پتر يک که تح الا مذک ر را زيرنظر داشت ،نگران از تسـلط دثمـاني
بر شیروان و دست يافتن سلطان به دريای خزر ،دست به کار ش و در ر س يک لشـکر
مجهز از طريق دريا و خشکي به س ی دربن پیشروی کردک ف ج پیشتاز ايـن نیروهـا بـه
«وکالی دربن که از طر

نايب آن امامقليبیگ ،ي زباشي ق رچیان وارد یش ر گشـته»

از آن ها استقرال کردن ک خ د پتر نیز پس از از میان برداشتن مقاومت ان کي کـه سـلطان
محم د ،یاک اوتمش نشان داد ،در  23اوا  3022به دربن آم و «امامقليبیگ نايـب،
با جمعیت دلما و ساير اقنا

اهالي ،مفتاح نقر در ت ی مجمعي بر سر اسـتقرال پـیش

آورد  ،ارهار ثنا و رضامن ی» کردنـ (باکیخـان

 ،3181 ،قـصک )332-333ک در ايـن

زمان ،دربن «دو یصار» بیروني داشت که از ک

ميش ک از داخـل
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به چهار قسمت تقسی مي شـ کـه بـا دي ارهـا از هـ فاقـله داشـتن ک بخـش اول کـه
«نارينقلعه» و از همه باالتر و ک چکتر ب د را روسها تصر

و از سکنه خالي کردنـ ک

تزار در آن مکان «منزل» گرفت و در دو بخش میاني خانههای ادیان شهر شامل «نايب و
تجار و اقنا

اهالي و کاروانسراها و غیر » قرار گرفت و «در یصۀ چهارم مشه ر بـه

دوبارو که خاني ب د دو قزارمه يعني قال ااخانـه و انرـار سی رسـاا» (همـان،3181 ،
روسیه در غرب دريای خزر تر يل ش ک خ شرختانه افزونبر گزارش باکیخـان

کـه در

روزگاری متأخر و مرتنيبر منابع روس ن شته ش  ،چنـ نـارر فرنگـي و روس نیـز در
همان زمان گزارشهای ارزن ای از دربن اين روزگار به دست داد ان ک جان بل کـه در
سال  3022/3310در رکاب پتر وارد دربن ش

ب د ،کلیت گـزارش اولیـاچلري و ديگـر

جهانگردان را دربارة کالر شهر تأيی ميکن  ،اما او نیز آماری از جمعیت شهر يـا تعـ اد
خانههای آن بهدست نمـيدهـ ()Bell, 1762, p. 350ک طرـق بـرآورد ي هـان گربـر ،از
افسران هلن ی که به خ مت روسیه درآم

ب د ،در اين روزگار ،دربن با تکیه بر امنیـت

نسري که تسلط روسیه ايجاد کرد ب د و بهر من ی از م قع ممتاز تجـاری شـاه رونـق
با ره ر طهماسرقليخان افشار (نادرشا ) در درقۀ ق را ايران بار ديگر سرن شـت
دربن در م ار اییای نظ

ژ پلیتیک دورة قف ی و بازيابي اقت ار سیاسي ايران بـر ايـن

ی ز قرار گرفتک از نظر شاهان قف ی ،مح ودة رودهـای سـ الق و تِـردک در شـمال
داغستان سری ايران بهشمار مي آمـ ک شـاه ايـن اددـا اقـ ام خسـروخان ،بیگلربیگـي
شیروان در دورة شا دراس دوم در ويران کردن قلعهای بـ د کـه روسهـا در کنـار رود
تِردک ساخته ب دن (واله اقـفهاني قزوينـي ،3181 ،قـصک 331-311؛ وییـ قزوينـي،
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 ،3181قصک )310-313ک طهماسرقليخان افشار در مسیر اییای اين نظ گام برداشـت
و در ن روز  ،3013/3300پیش از جل س بر تخت پادشاهي ايران ،روسهـای اشـغالگر
را به خروج از دربن و دقبنشیني به آن س ی رود س الق واداشته ،مرز ايران در شمال
قفقاز را برمرنای ده نامه گنجه تثریـت کـرد (اسـترآبادی ،3103 ،قـصک )200-203ک

20

اين مریله از تاريخ دربن شراهت زيادی به همان رون ی دارد که در سال ،3310/3133
دملیاا نظامي دولت ايران در شمال قفقاز تر يل ش و دولت دثماني با همراهـي خـان
قري (کريمه) و نیروهای ه ادارش در داغستان و دشت قرچـاق ،بـه تکـاپ ی گسـترش
نف ذ خ د در اين منطقه برخاست (همان ،3100 ،قصک )231-232ک
نادرشا پس از يک رشته دملیاا نظامي ت انسـت دربنـ را در ییطـۀ اقتـ ار خـ د
یف کن و وفاداری بخشي از نیروهای تمرکزگريز داغستان ازجمله اوسـمي قراقیتـاق،
خاص ف الدخان شمخال ،ک خ ايان طررسران و طیفي از لزگیه دوق زپار را جلب کنـ ک
او که در ادارة ام ر شیروان و دربن از همان نظام اداری دورة قف ی ترعیت ميکرد ،در
سال 3008/3301مه ی بیگ خراسـاني زنرـ رکچيباشـي را «بـا لقـب خـاني» بـه مقـام
تحريک مراددليسلطان استاجل  ،یاک آن «بل » را که «برای انتظام بعشي از امـ ر» بـه
دربن رفته ب د ،به قتل رسان ن (استرآبادی ،3103 ،صک )280ک ايـن رخـ اد آغـاز يـک
دورة ديگر از آش ب در دربن ش که پیام های نامیم ني برای ییاا شهری آن داشت:
« از مرتکرین بعشي رفته به ایم خان اوسمي ت سل جستن و برخي در نارينقلعه دربن
متحصن گشتن ک باقي اهالي دربن که شراکت بـه ايـن کـار ن اشـتن  ،هجـ مآور گشـته،
متحصنین نارينقلعه را به ديار د م ککک فرستادن »ک میانجیگری جمعي از ادیان و بزرگـان
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بیگلربیگي شیروان گماشتک اما يک سال بیشتر ط ل نکشی که جمعي از مردم دربن بـه
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دربن و تشمین آنها مرنيبر مجازاا خاطیان ،مانع از ب تر ش ن اوضاو شـ ک ايـن بـار
نادرشا  ،سرداربیگ قرقل را به یک مت ايالت شیروان و نجفسـلطان قراچ رلـ را بـه
یک مت اين شهر گماشت و «ف جي از جزايرچیان برای انتظام کار دربن روانه گشـتن »
(باکیخان

 ،3181 ،صک )303ک اوسمي خان به فرمان شا  ،آن جمـع متحصـن را مقیـ

ساخته ،تح يل سرداربیگ داد تا وی «ايشان را با بقیه اشرار ،کـه ک چـهگـرد شهرسـتان
همچنین «جمعي را که شايسته سیاست نر دن  ،به یک واال ک چانی  ،بـه قلعـه ج يـ
شیروان آورد  ،سکني داد و طايفۀ ق ر را از شیروان به جای آن طايفه ک چانی  ،بـرد
در قلعه دربن ساکن» کن (استرآبادی ،3103 ،صک )283ک  23وضعیت دربن در سالهای
بع نیز بهر د چشمگیری نیافت و بهويژ در جريان ش رش ساممیـرزا در شـیروان ،بـار
ديگر به درقۀ آش ب و ناامني ترـ يل شـ (مـروی ،3130 ،جک/1قـصک 3111-3118؛
باکیخان

 ،3181 ،قصک )303-303ک

ب ينترتیب ،در دوازد سالي که از استرداد دربن تا پايان کار نادرشا بهط ل انجامی ،
اين شهر بهن را آرامش به خ د دي و اين شرايط سیمای شهری آن را سخت فرسـ د
شهر فقط سربازان مستقر ب دن و هی کس یق آم ورفت به آن ن اشت مگر بـه فرمـان
شا « :بخش میاني شهر تنها جايي بـ د کـه تجـار و شـهرون ان و بـاقي در آن سـک نت
داشتن ک اما شرايط آن بسیار ويران و اسفناک استک خانـههـای انـ کي تعمیـر شـ انـ ،
خیابانها بسیار بينظ  ،تنگ و همگي آشفته استک اسبها و ديگر جـان راند تلـفشـ
ه ای شهر را نادلپذير و دف ني کرد ب د»ک در شهر چن کاروانسرا وج د داشت که فقط
کاروانسرای ارمنيها شرايط خ بي داشتک مسج بزرگي ه ب د که بـه فرمـان شـا بـه
انرار غله تر يل ش

ب دک به فرمان نادرشا  ،در بخش پايیندست شهر چن مغاز و يـک
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کردک جان ک ک که در بهار  3003/3331از دربن بازدي داشت ،ن شته است که در ارگِ
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دمارا بزرگ برای نشیمن خ د وی ساخته شـ

بـ د (Cook, 1770, vol.2/pp. 348-

)349ک
چن ما بع  ،در  21ان يۀ 3/3000محرم  ،3331يکي از ادشـای سـفارا روس بـه
دربار نادرشا  ،دربن را شهری وقف ميکن که پیشینه تاريخي ديرپـايش بـه آن جلـ
درخ ر تأملي بخشی

است« :ارباب اين شهر هم ار تغییر کرد و بارها میان ترکهـا و

داشتهان ک در همین قرن ،روس ها چن ين سال آن را در تصر

خ د داشتن  ،و اکن ن بار

ديگر در دست ايرانیان است»ک طرق برآورد تقريري اين ن يسن  ،سه میل انگلیسي طـ ل
شهر ب د ،اما درض آن از نی میل فراتر نميرفتک شـهر سـه بخـش داشـت کـه هريـک
بهمنظ ر معیني ساخته ش

و با يک دي ار از ديگری ج ا ميش ک بخش دلیای شهر کـه

ی ود نی مايل مربع مسایت داشت ،ارگ را تشـکیل مـيداد و اسـت ارترين بخـش آن
ب دک نگهرانان اين بخش هرکس را که به آن نزديک ميش به چش مظن ن مينگريسـتن
و او را با سنگ و آتش ميتاران ن ک هی کس جـز سـربازان نگهرـان اجـاز ورود بـه آن
بخش را ن اشتک بر روی باروی آن بیش از چهل ت پ نصب ش

ب دک دي ارهای میاني

تا پانزد پا ضخامت داشتک اين بخش از شهر را نیز سربازان مسلش یفارت مـيکردنـ ک
شهر خیابان کشي منظمي ن اشت و بخش ادظ آن ويران ش
شهر قرار داشت که به فرمان نادر به کاروانسرا تر يل ش

بـ دک مسـج بزرگـي در

ب د و چنـ ين کاروانسـرا در

همین بخش از شهر وج د داشت که متعلق به ارمنيها ب دک ب ينترتیب ،در دورة ک تـا
زمام اری نادرشا مجالي برای یش ر و فعالیت ارمنيها در اين شهر فراه آمـ

بـ دک

بخش پايیندست شهر نیز که م ا ها خالي از سکنه ب د در اين زمان به فرمان شا آبـاد
ش

و خ د وی در آنجا دمارتي برپا کرد ب د تا به تجارا آن رونق برخش ک بااينیال،
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شهر ی ود سي پا ارتفاو داشت و در بخش پدي ،نزديک به بیست و در بـاال بـین دوازد
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تاتاره ا دست به دست ش

اسـت کـه شايـن قـ م اخیـر گ يـا مـ تي آن را در اختیـار
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ه مچنان دامل ناامني برقرار ب دک با اينکه ف جي به یفارت از اين بخـش گماشـته شـ
ب د ،تاتارها و لزگيها با شریخ نهـای شـرانه مـ ام آن را نـاامن مـيکردنـ ک طرـق ايـن
گزارش ،شـ ا خشـ نتي کـه میـان ايرانـيهـا و لزگـيهـا جريـان داشـت در وقـف
نميگنجی ک جمادتهای لزگي ،قراقیطاق و تاتار که قادر ب دنـ جمعیـت زيـادی را بـه
می ان جنگ بیاورن  ،هم ار ن ایي پايیندست را درقۀ چپاول خ د ساخته و تجـارا
)1753, vol.1/pp. 371-373ک
از کرسی حکومت محلی تا تسلط روسیه
در گذار نی قرني که از درگذشت ناگهاني نادرشا ( )3000/3331تا بازگشـت روسهـا
به دربن

( )3013/3211گذشت ،اين شهر به کرسي ق را محلي يک شاخه از خانـ ان

اوسمي قیتاق تر يل ش ک اينبار ن بت فتحعليخان قرهای ب د که به پشـتگرمي طايفـه و
خاستگا ايلي خ د و بهر گیری از مشرودیتي که گروش یسینخان ،پ رش ،بـه تشـیع
برايش دستوپا کرد بـ د (باکیخـان

 ،3181 ،قـصک  ،)303-303ت انسـت بـر ايـن

دربن ب دک اما دستیابي به دربن و تسلط بر آن ،سه معناداری در افزايش قـ را وی و
برکشی ش نش از مقام يک سرکردة ايلي به يک فرمانروای محلي پـرآواز داشـتک ايـن
فرمانروای خ ش اقرال همچ ن شماری ديگر از همتايان خ د در جنـ ب قفقـاز در ربـع
پاياني س ة دوازده /هج ه  ،برخ ردار از مجالي که آشفتگي سیاسي در ايران و قنادت
کري خان زن به یاکمیت اِسمي بر ايران برايش به ارمغان آورد ب د ،به یاک بيرقیـب
شیروان تر يل ش ک فتحعليخان با تسلط بر دربنـ و سـالیان کـه دو لنگرگـا اقـلي در
کرانۀ غربي دريای خزر ب د و ثروتي که از اين رهگذر نصیب وی ش  ،ت انست بخشـي
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ارگ شهر دست ياب ک خاستگا و کان ن اقلي قـ را فتحعلـيخـان ،قُرـه در مجـاورا
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از نیروهای ايلیاتي پراکن

را به خ مت بگیرد و در م ا ک تاهي بر بادک به نیز مسـلط

ش دک همچنین در جهت ت سـعۀ مناسـراا تجـاری و سیاسـي بیرونـي بـا روسـیه گـام
برداشت (باکیخان

 ،3181 ،قصک 310-380؛ اسنادی از روابط ايران و روسیه-111 ،

113؛ )Abdulaev, 1965, pp. 525-543ک
چن سالي پس از ق را گرفتن فتحعليخـان ،در سـال  ،3001/3380گـذار گملـین،
در اين روزگار از همان الگ يي ترعیت ميکرد که در ساخت سنتي شهرهای ايـران رواج
داشت؛ با اين تفاوا که شهر بر دامنۀ ک هستان گسترش يافته و پشت بـه کـ داشـتک
دور شهر را باروی است اری از سنگ در بر گرفته ب د کـه چنـ ين بـرج و چنـ درواز
داشتک ارگ در مرتفعترين نقطه قرار گرفته ب د کـه بـه بخـشهـای پـايیني و پیرامـ ن
اشرا

داشتک اين بخش مقر خان و هستۀ اقلي اقت ار محلي ب دک با ايـن یـال ،کالرـ

شهر در اين زمان ق ری ت سعه يافته ب دک شـهر در مجمـ و هجـ

محلـه داشـتک ايـن

محله ها به باال ،پايین و میانه و غیر تقسی ميش و ادارة آنها در اختیـار يـک ک خـ ا
ب دک جمعیت شهر نسرتا چشمگیر ب د و طرق برآورد گملین به چهار هزار خان ار مرکب
ارمنیان اختصاص داشت که در اقتصاد تجاری شهر سه محـ ری داشـتن ک جمعیتـي از
بازرگانان هن ی نیز در يک محله ديگر سک نت داشـتن ()Gmelin, 2007, pp. 17-18ک
ب ينترتیب ،در آستانۀ تسلط مج د روسیه بر دربن  ،ییاا شهری دربن در پنـا رونـق
تجارا و برقراری امنیت نسري يک بار ديگر در مسیر ت سعه قرار بگیردک مارشـال فـ ن
بیررشتاين که در  3013/3231در رکاب والرين زوبُف به دربنـ آمـ  ،فراتـر از گـزارش
گملین گام برن اشت و دم ة مطالب وی را تأيی کردک اما بر نکتۀ مهمي دست نهـاد کـه
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از فارسزبانان (ايرانیان) و ترکزبانان (تاتارها) بال ميش ک در بخش پايینتر محلهای به
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برای فه ت اوم و ديرپايي شهرنشیني دربن  ،هرچن در مقیـاس محـ ود ،اهمیـت داردک
اينکه با وج د تهاجماا و شهربن ان های متع د ،دي ارهای سترر دربن و ارگ است ار آن
یف ش

است()Beiberestein, 1798, pp. 9-10ک اين دي ارها به م ا نزديـک بـه دو

هزار یاف و نگهران هستۀ اجتمادي «جمادت دربن ی» ب دک «جمادت»ی کـه فـارغ از
اختال

و تفرقهای که در میان ايشان ب د ،ت انسته ب دن بر جهـتگیـری سیاسـتهـا و

دربن «تاب مقاومت نیاورد » فردی را به نام خشربیگ اين یاجيبیگ قـ رچي «وکیـل
جمادت» ساختن و زمینۀ تسلی شهر را فراه آوردن (باکیخان

 ،3181 ،صک )213ک

نتیجه
در اين پژوهش تالش ش با تمرکز بر يک کان ن شهری ک چـک امـا ديرپـا در شـمال
قفقاز ،ابعاد و جلـ هـايي از سرشـت ییـاا اجتمـادي ايـن سـرزمین و ويژگـيهـای
تمايزبخش آن ،به ويژ از منظر تاريخ شهرنشیني ،نمايان

ش دک شرق قفقاز پیش از آنکه
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سرن شت تاريخي اين شهر کهن تأثیرگذار باشن ک در آستانۀ تسلط روسـیه نیـز «اهـالي»

در آغاز س ة سیزده /ن زده به اشغال روسیه تـزاری درآيـ  ،بخشـي از قلمـرو نفـ ذ
دثماني بهشمار ميرفتک دربن  ،واقع در دامنۀ جن ب شرقي الررزک قفقاز و منتهـيالیـه
شمالي مرز تاريخي ايران و دشت قرچاق ،بهسرب قرار داشتن در يک م قعیت راهرـردی
منحصربه فرد ،از مزيت جغرافیايي ممتازی برای تر يل به يکي از د های پادگـاني ايـران
برخ ردار ب دک همین مزيت زمینۀ شکلگیری يـک شهرنشـیني محـ ود را در آن فـراه
آورد و در دورة اسالمي ،رونق تجارا دريـای خـزر و قـرار داشـتن دربنـ در کـان ن
ارتراطاا تجاری قفقاز و دشت قرچاق ،همچ ن پ يهای مؤثر در ت سعۀ ییـاا شـهری
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یک متهای ايراني ب د و در دورة ساساني و قف ی يکي از کان نهای اقلي رقابت با
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آن دمل کردک بااينیال ،اين واقعیت که دربن در محاقرة جمعیت پرشمار و گ نهگ ني
از نیروهای تمرکزگريز و دشت نشین يا ک چنـ

قـرار داشـت ،مـانع از ت سـعۀ پايـ ار

ییاا شهری آن ب دک اين مسئله در برخي دور ها مثل دورة قف يه که سیاسـت دولـت
بر اییای نظ باستاني متمرکز ش و رقابت دثماني را برانگیخت ،بـا پی سـتن طیفـي از
نیروهای مذک ر به رقیب قف يان تش ي ميش ک قرار داشتن دربن در کان ن اقلي ايـن
پاي ار نیاز داشتک نه دولت قف ی و نه جانشین آن ،يعنـي دولـت مسـتعجل افشـاری،
بهرغ تالشهايي که ق را پـذيرفت و راهرردهـايي کـه در جهـت جـذب نیروهـای
تمرکزگريز يا مهار آنها دنرال کردن  ،م فق به فراه آوردن اين امنیت پاي ار نش ن ک در
بخش ادظ اين دور  ،دربن همچنان کارکرد يک د مرزی را داشت و بافت اجتمـادي
آن تحتتأثیر سیاستهای مرزباني ،جنگ ،محاقر هـای طـ الني ،اشـغال ،و پیامـ های
اجتمادي اين رخـ ادها کـه جابـهجـايي جمعیـت يکـي از جلـ هـای آن بـ د ،دچـار
ازه گسیختگي و تشتت ميش ک اين امر طرعا مانع از شـکل گیـری نظـ و سـاختارهای
اجتمادي پاي ار ميش که جامعه شهری به مفه م متعار

آن را تشکیل ميدادک بـا همـۀ

س ی ديگر ،وج د و ت اوم يک هستۀ ک چک شهرنشین يا به تعریر منابع« ،جمادـت» را
در دربن اقتشا ميکردک اين هسـتۀ ک چـک کـه از طیـف متنـ دي از ادیـان تاجرپیشـه،
زمیندار يا ايلیاتي تشـکیل مـي شـ از ايـن تـ ان برخـ ردار بـ د کـه بـهخصـ ص در
بزنگا های تاريخي بر سرن شت اين شهر تأثیر بگذاردک اين بررسي نشان ميده کـه در
پژوهشهای مرترط با تاريخ اجتمادي قفقاز سـه دامـل کـ چنشـین را بايـ بـا دقـت
بیشتری ارزيابي کردک
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[ DOR:
Downloaded
20.1001.1.23221941.1400.13.2.14.5
from jhs.modares.ac.ir on 2022-03-08
]
]

اينها ،نیاز یک مت ها به یف و بازسازی اين د مرزی از يک س و امکان تجـارا از
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منازداا بهط ر طریعي به زيان شهرنشیني آن ب د که برای ت سعه و شک فايي به امنیـت
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پینوشتها
3ک برای نم نه بنگري به :اشر 3131 ،؛ هم  ،3131 ،قصک 03-21؛ پاکزاد3111 ،؛ یریري3180 ،؛ ي سفيفر،
3180؛ هم 3181 ،؛  Gaube, 2008, pp. 159-180و نیز بررسي ارزن

لمرتن از شهر و نهادهای شهری

در ايران دورة میانه در اين نشاني:

محت ايي يکساني ن ارن  ،اما همگي روايتي تفسیری ،جزمينگر و وفادار به کالننظريه ماتريالیس تاريخي از
تح الا اجتمادي قفقاز به دست ميدهن که سرشت تعمی گرای آن مانع از درک ويژگيهای متمايز قفقاز و
مردمان و ساختارهای فرهنگي متن و آن استک برای نم نه بنگري به :آران ا و اشرفیان 3133 :و نیز:
;Petrushevskii, 1941; ibid, 1949; Leviatov, 1948; Ashurbeili, 1964; Efendiev, 1961
Abdulaev, 1965.
1ک نیز بنگري به :مجی زاد 3138 :ک
4. Caspian Gates
3ک برای بررسي اين م ض و از منظر باستانشناسي بنگري بهGadjiev, 2017, pp. 121-131 :؛ بالذری
ساخت رق چشمگیری قلعه را در آن س ی «س اللرن» به قراد نسرت داد است که اغراقآمیز به نظر ميرس
(بالذری ،3131 ،صک  )211ابن خردادبه ،تعریر «قصر» را به کار گرفته است (ابنخردادبه ،3120 ،صک )321ک
3ک بنگري به :وزيرا 3183 ،؛ باکیخان

 ،3181 ،صک 32ک
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https://iranicaonline.org/articles/cities-iii
2ک اين پژوهشها که بیشتر در فاقلۀ دهۀ  3101تا  3101میالدی به انجام رسی است ،کیفیت روششناختي و

0ک برای نم نه بنگري به :بالذری ،3131 ،قصک 211-211؛ مق سي ،3800 ،قصک 103-100؛ ابنی قل،3111 ،
8ک شمار شادران پارسيگ يي که در اران و شروان اين دور ميزيستن بسیار چشمگیر است و پرداختن به ییاا
هر يک از آنها مي ت ان پرت ی بر محیط پ يا اما ناشناختۀ فرهنگي اين زادب م در س های چهارم تا شش
هجری بیفکن ک خ شرختانه آثار اکثر اين شادران که راوی محیط فکری و فرهنگي خ د ب دن از گزن
روزگار در امان مان

است و مي ت ان دستمايۀ تحقیقاا پرشماری ش دک نم نهای از اين تحقیقاا پژوهش

غفار کن لي هريسچي ( )3100است که الرته به رغ ارزش و اهمیت دلمي آن درخ ر نق استک در تذکرة
نزهت المجالس فهرستي ط الني از شادران ايراني اين دور بهدست داد ش

است و مصحش فاضل اين

مجم ده نیز در پیشگفتار خ يش بر چاپ اثر ،نکتههای مهمي را بازگفته است (نکک شرواني ،3103 ،قصک
)03-21ک
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جک111-112 /2؛ D’hosson, 1828, pp. 54-55ک
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1ک در کنار اين مصیرت ها که دامل انساني در آن مح ريت داشت ،از سه ی ادث طریعي نیز که جز در مقیاس
وسیع و فاجعهبار ذکری از آن ها در منابع نیام

است ،نراي غافل ش ک بن اری ذيل ی ادث سال  301ق از

زلزلۀ مهیري در گنجه خرر ميده که «شهر را در زمین فرو برد و سیص هزار تن از اهالي آن را هالک کرد»
(بن اری اقفهاني ،3133 ،قصک )223-223ک در منابع گرجي نیز به زلزلۀ مهیري نزديک به همین زمان اشار
ش

است که بارو و ارگ شماخي را از جای کن و مردم شهر را ناب د کرد ()Brosset, 1849, p. 436ک

در سال 3130ق زلزلهای اتفاق افتاد که در اثر آن «يک برجي که در قلعه دربن ساخته ب دن  ،منه م ش »
31ک در متن اقلي مقیاس « »Peeceآم

است که متأسفانه ان ازة آن مشخص نیستک

33ک در کنار دربن و ديگر شهرهای کهن شروان اين روزگار ،برخي مراکز شهری ج ي نیز در اين دور شکل
گرفت و ت سعه يافت که محم دآباد و گشتاسفي از آن جمله ب دن ک اشار های پرشمار قف ةالصفا و ديگر
منابع از رونق اين دو کان ن شهری در س های هشت و نه هجری یکايت دارد :ابنبزاز ،3103 ،قصک
3122 ،3130 ،310-313؛ مست في قزويني ،3132 ،قصک 11-13؛ امیني هروی ،3181 ،صک 300ک
32ک نیز بنگري به :امیني هروی ،3181 ،قصک 333-331 ،31-31؛ خ ان میر ،3181 ،جک/2قصک ،032-033
338-330 ،310-313؛ خ رشا بن قراد یسیني ،3101 ،قصک 213-211 ،303-302 ،33-3؛ رومل ،3130 ،
قصک 023-022 ،103-101، 303-301؛ یسیني قمي،3181 ،قصک 30-31؛ -303 ،123-133 ،313-10
010-012 ،380؛ اسکن ربیگ منشي ، ،قصک -021 ،313-388 ،203-233 ،210-211 ،82-01 ،21-38
031-003 ،013؛ خ زاني اقفهاني ،2133 ،جک302-303 ،038-010 ،111-180 ،101-102 /1ک
31ک گزارش تالش های شیخ یی ر و شا اسمادیل يک برای تصر

دربن و کیفیت آن در اين منابع آم

است:

خاقان118-110 ،00 ،؛ اسکن ربیگ منشي ،3182 ،صک  ،21یسیني قمي ،3181 ،صک 18. ،18
30ک برای آگاهي از وضعیت یاک بر دربن در اين دور و چن وچ ن بازيابي اقت ار ايران بر اين ارگشهر
راهرردی در دورة شا دراس يک  ،بنگري به :یسیني قمي ،3181 ،قصک ،033 ،030-031 ،308 ،102 ،123
 ،021واله اقفهاني قزويني ،3102 ،قصک 011 ،318 ،323-320 ،323-321 ،318-310؛ تکتان رفن دريابل،
 ،3181 ،قصک 301-310؛

فشليبیگ خ زاني و اسکن ربیگ منشي دالو بر اخرار دربن در اين دور  ،گزارش جالري از استحکاماا اين
شهر و بازسازی و ت سعۀ آن به فرمان شا دراس يک بهدست داد ان  :خ زاني اقفهاني ،3118 ،صک ،238
201؛ هم  ،2133 ،جک/1قصک 018-013؛ اسکن ربیگ منشي ،3182 ،صک ،230-233 ،230-232 ،01
013.-010
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ییاتي ترريزی ،2138 ،قصک 331-333؛ سفرنامۀ ونیزيان در ايران030 ،021 ،101-102 ،؛ جهانگشای

 ،3133قصک 01-02؛ منج يزدی ،3118 ،قصک 013-023؛ باکیخان
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33ک طرق گزارش تذکر المل ک ،م اخل دربن در پايان دورة قف يه برابر با شش هزار و چهارق و هشتاد و
هفت ت مان و سه هزار و نهص و پنجا و پن دينار ( 30،801،133دينار) ب دک وزيری اين مرل را برابر با
هفت هزار و هفتص و ن د ت مان و پن هزار دينار و کسری ( )00،131،1111و میرزا رفیع انصاری آن را
برابر با هفت هزار و هفتص و ن د و يک ت مان و سه هزار و هفتص و هج

دينار ( 00،131،038دينار)

برآورد کرد است :تذکرة المل ک ،3138 ،صک 08؛ وزيری ،3103 ،صک 00؛ میرزارفیع انصاری ،3110 ،صک
231ک
جک /1ص 3110؛ اسکن ربیگ منشي ،3182 ،صک 3188ک
30ک در رسالۀ دست رالمل ک ،اين رق  111نفر آم

(میرزارفیع انصاری ،3110 ،صک  )231و دلینقي وزيری آن را

 3،211نفر ضرط کرد است (وزيری ،3103 ،صک )00ک
38ک دربارة را های تجاری و نظامي شمال قفقاز بنگري بهLemercier-Quelquejay, 1985, pp. 1-19 :
31ک دربارة اين شخصیت جالب بنگري به مقالۀ ويل فل ر در دانشنامۀ ايرانیکا:
https://www.iranicaonline.org/articles/struys-jan
21ک در زمینۀ ي رش استنکارازين و قزاقهای دُن بنگري به :جمالزاد  ،3102 ،قصک 333.-338
23ک بعی نیست منظ ر از اين ي نانيها که اولئاري س ه به آن اشار دارد (Olearius, 1669و یشک،) 229
بازرگانان ايتالیايي باش که در ربع پاياني س ة نه /پانزده  ،م تي در اين شهر یش ر و فعالیت داشتن ک
22ک نیز بنگري بهMatthee, 2004, pp. 179-220 :
21ک برای مطالعه دربارة ساختارهای فرهنگي و اجتمادي ـ معیشتي مردمان ک نشین شمال قفقاز بنگري به:

دترۀ دلیا گشته ،از ملتزمان رکاب همی ن ميب د ،چ ن بع از تسخیر قلعۀ شماخي خیالد انتزاود قلعۀ دربن و غیر که
در تصر

روسیه ب د ،از ضمیر ان ر ميگذشت ،ايلچي از دزيمتِ خاطرد اق س آگاهي يافته ،در باب آن امر سه ما

استمهال کرد و ب ولت روسیه بیان یقیقتِ یال را درض نم دک پادشا خ رشی کال چ ن دانست که اهمال و تعلل
او را س دی و داقرت کار را بهر دی نیست ،در باب تخلیۀ والياا فرمان فرستاد و کناس را بتخلیۀ والياا مأذون
ساختک لهذا در آن روز میمنتان وز دق مصالحه فیمابین دولتین دلیّتین ب ق و پی ستک از طر

قرينالشر

یشرا رلاللهي ،یکام ب الياا تعیین و دربن و بادک به و سالیان را ضرط ،و مقرر گردي اسراژي که در دست
روسیه باشن جمیعا بازيافت و والياا را تا قلعه س الق که ر سالح ّ ممالک جانرین است ،تصر

کرد  ،سرداران

روسیه را ب ون مزایمت روانه روس نماين » (استرآبادی ،3103 ،صک )200ک جان ک ک نیز که در بهار 3003/3331
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Lemercier-Quelquejay, 1984.
20ک «سابق سمت ذکر يافت که کنّاس ايلچي ،که از جانب پادشا خ رشی کال روس بسفارا در اقفهان بهر ياب تقریل
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33ک در پايان پادشاهي شا دراس يک  ،فرخسلطان چرکس ده دار یک مت دربن ب د :خ زاني اقفهاني،2133 ،
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از مسیر زمیني یاجيترخان به دربن آم ب د ،رود س الق را مرز ايران و روسیه معرفي ميکن Cook: 1770, :
vol.2/p. 328ک
23ک نیز بنگري به :مروی ،3130 ،جک/2قصک 802-801ک گزارش مفصلتر و کمابیش انتقادی مروی از ماجرای
مه یخان ،اطالداا بیشتری دربارة دلت ش رش دربن يان و قتل اين یاک گماشتۀ نادر در اختیار مينه :
هم  ،3130 ،جک/2قصک 300-300ک

ابن بزاز اردبیلي ،اک ()3101ک قف ة الصفا در ترجمۀ ای ال و اق ال و کراماا شیخ
قفيال ين اسحاق اردبیليک تصحیش غکرک طراطراژي مج ک
ابن رسته ()3812ک کتاب االدالق النفیسهک چاپ دخ يهک لی ن :مطرعۀ بريلک
ابن مسک يه ،اک ()3181ک تجارب االم و تعاقب الهم ک ج3ک چاپ وک آيتيک تهران :سروشک
ابناثیر ،اک (3010قک)ک الکامل في التاريخک ج 8ک بیروا :دارالکتب العلمیهک
ابنخردادبه ()3881ک کتاب المسالک و الممالکک چاپ دخ يهک لی ن :مطرعۀ بريلک
اب القاس ابنی قل ()3118ک کتاب ق رة االرضک چاپ کرامرسک لی ن :مطرعۀ بريلک
استرآبادی ،مک ()3103ک جهانگشای نادریک به ک شش وک ان ارک تهران :انجمن آثار و مفاخر
فرهنگيک
اسنادی از روابط ايران و روسیه از قف يه تا قاجاريه ()3180ک ترجمۀ رک مسلمانیان قرادياني و
بک مسلمانیان قراديانيک به ک شش حک ایم یک تهران :مرکز انتشاراا وزارا ام ر خارجهک

اشر  ،اک ()3131ک ويژگيهای تاريخي شهرنشیني در ايران ،دور اسالميک مطالعاا
جامعهشناختي ،دورة ق ي 01-0 ،0 ،ک
اشر  ،اک ( )3131م انع تاريخي رش سرمايهداری در ايران :دورة قاجاريهک تهران :زمینهک
اشرفیان ،کک زک ،و آران ا ،مک رک ()3133ک دولت نادرشا افشارک ترجمۀ حک امینک تهران :شرگیرک
اقفهاني ،مک ()3138ک خالقۀ السیر ،تاريخ روزگار شا قفي قف یک تهران :دلميک
032
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اسکن ربیگ منشي ترکمان ()3182ک تاريخ دال آرای دراسيک تصحیش اک افشارک تهران :امیرکریرک
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اف شتهای نطنزی ،مک ()3101ک نقاوة اآلثار في ذکر االخیارک تصحیش اک اشراقيک تهران :دلمي و
فرهنگيک
امیني هروی ،صک ()3181ک فت یاا شاهيک تصحیش مکرک نصیریک تهران :انجمن آثار و مفاخر
فرهنگيک
اولیا چلري ،مک (3130قک)ک اولیاچلري سیایتنامهسيک چاپ اک ج داک استانر لک
تهران :خ ارزميک
باکیخان

 ،وک ()3181ک گلستان ارمک تصحیش وک دلیزاد و همکارانک تهران :ققن سک

بالذری ،اک (3131ق)ک کتاب فت حالرل انک چاپ دخ يهک قاهر  :شرکۀ طرع کتب العربیهک
بن اری اقفهاني،

ک ( )3133زب ة النصر و نخرۀ العصر يا تاريخ سلسله سلج قيک ترجمۀ مک

جلیليک تهران :انتشاراا بنیاد فرهنگ ايرانک
پاکزاد ،جک ()3111ک تاريخ شهر و شهرنشیني در ايران از آغاز تا دوران قاجارک تهران :آرمانشهرک
تکتان رفن دريابل ،ک ()3133ک ايترپرسیک م ،گزارش سفارتي به دربار شا دراس اولک ترجمۀ
مک تفشليک تهران :انتشاراا بنیاد فرهنگ ايرانک
جمالزاد  ،مکوک ()3102ک تاريخ روابط روس و ايرانک تهران :بنیاد م ق فاا دکتر محم د افشار يزدیک
فارسي ايران و پاکستانک

یریري ،سکمک ()3180ک از شار تا شهر :تحلیلي تاريخي از مفه م شهر و سیمای کالر ی آن ،تفکر و
تأثرک تهران :دانشگا تهرانک
یسیني قمي ،قک ()3181ک خالقۀ الت اريخک  2جک تصحیش اک اشراقيک تهران :دانشگا تهرانک
یم اهلل مست في قزويني ()3132ک نزهت القل ب ،تصحیش گای لیسترن ک تهران :دنیای کتابک
خ ان میر ،غک ()3181ک یریب السیر في اخرار ابناا الرشرک زيرنظر مک دبیرسیاقيک تهران :خیامک
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جهانگشای خاقان (تاريخ شا اسمادیل) ()3130ک تصحیش اهلل دتا مشطرک اسالمآباد :مرکز تحقیقاا
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باربارو ،جک ،و همکاران ()3183ک سفرنامۀ ونیزيان در ايران (شش سفرنامه)ک ترجمۀ مک امیریک
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رشی ال ين فشلاهلل هم اني ()3101ک جامع الت اريخک تصحیش و تحشیه مک روشن و مک م س یک
تهران :الررزک
رضا ،وک ()3183ک اران از دوران باستان تا آغاز ده مغ لک تهران :انتشاراا وزارا ام ر خارجهک
رفیع انصاری ،مک ()3110ک دست رالمل ک ،متن کامل بر اساس نسخۀ یی رآباد هن ک به ک شش
ن ب اکي کُن وک ت کی  :مؤسسۀ مطالعاا زبانها و فرهنگهای آسیا و آفريقا ،دانشگا مطالعاا
رهربرن ،کک ()3101ک نظام اياالا در دورة قف يهک ترجمۀ کک جهان اریک تهران :بنگا ترجمه
و نشر کتابک
رومل  ،حکبک ()3180ک ایسن الت اريخک چاپ وک ن اييک  1جک تهران :اساطیرک
سمرقن ی ،وک ()3181ک مطلعالسع ين و مجمعالرحرينک  0جک به اهتمام وک ن اييک تهران:
پژوهشگا دل م انساني و مطالعاا فرهنگيک
شامل  ،وک ( )3103قصصالخاقانيک سکحک ساداا ناقریک تهران :سازمان چاپ و انتشاراا
وزارا فرهنگ و ارشاد اسالميک
شرواني ،جک ()3103ک نزهه المجالسک تصحیش ،تحقیق ،مق مه و تعلیقاا از مکاک ريایيک تهران:
دلميک

فشلي خ زاني اقفهاني ()3118ک افشل الت اريخ ،روزگار و زن گاني شا طهماسب اول قف ی
( 180-111کقک)ک دفتر اول از مجل دومک به ک شش اک اشراقي و قک پیشنماززاد ک تهران :مؤسسۀ
پژوهشي میراث مکت بک
کاتف ،کآک ()3133ک سفرنامۀ کاتفک ترجمۀ مک هماي نفردک تهران :کتابخانۀ ملي ايرانک
کن لي هريسچي ،غک ()3100ک خاقاني شرواني :ییاا ،زمان و محیط اوک ترجمۀ مک ک یصاریک تهران:
مرکز نشر دانشگاهيک
گلستانه ،اک ()3133ک مجمل الت اريخک تهران :انتشاراا دانشگا تهرانک
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غفاری کاشاني ،اک ()3131ک گلشن مرادک به اهتمام غکرک طراطراژي مج ک تهران :زرينک
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مجی زاد  ،یک ()3138ک آغاز شهرنشیني در ايرانک تهران :مرکز نشر دانشگاهيک
مرش ل  ،جک ()3110ک سیاست و شهرنشیني در قفقاز پیشااستعماری :نقش دامل سیاست در تح ل
ییاا شهری شماخي در س ة دوازده /هج ه ک تحقیقاا تاريخ اجتمادي232-381 ،3،ک
مروی ،مککک ()3130ک دال آرای نادریک مق مه ،تصحیش و تحشیه مکاک ريایيک  1جک تهران :زوارک
مسع دی ،وک ()3101-3133ک مروج الذهب الذهب و معادن الج هرک ج2ک چاپ شارل پالک
مق سي ،مک ()3800ک کتاب ایسن التقاسی في معرفۀ االقالی ک چاپ دخ يهک لی ن :بريلک

منج يزدی ،مکجک ()3118ک تاريخ دراسي (روزنامۀ مالجالل)ک تاريخ ايران در روزگار شا
دراس قف یک تصحیش مکوک قادقيک تهران :نگارستان ان يشهک

میرزاسمیعا ()3138ک تذکرة المل کک به ک شش سکمک دبیرسیاقيک به ضمیمۀ سازمان اداری
یک مت قف ی يا تعلیقاا مین رسکيک ترجمۀ مک رجبنیاک تهران :امیرکریرک
مین رسکي ،وک (3180الف)ک تاريخ شروان و دربن ک ترجمۀ مک خادمک تهران :نشر کتاب مرجعک
نس ی ،شک ()3180ک سیرا جاللال ين منکررنيک تصحیش ،مق مه و تعلیقاا مک مین یک تهران:
دلمي و فرهنگيک
نصیری ،وکنک ()3103ک القاب و م اجب دورة سالطین قف يهک تصحیش یک ریی ل ک مشه :
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بیرواک

دانشگا فردوسي مشه ک
مق مک تهران :بنیاد م ق فاا دکتر محم د افشارک
واله اقفهاني ،مکیک ()3102ک خل برين (ايران در روزگار قف يان)ک به ک شش مک ک مح ث،
تهران :بنیاد م ق فاا دکتر محم دافشارک

واله قزويني اقفهاني ،مکیک ()3181ک خل برين ،تاريخ ايران در روزگار شا قفي و شا دراس
دوم ( 3103-3118کقک)ک تصحیش و تعلیق و ت ضیش و اضافاا مکرک نصیریک تهران :انجمن
آثار و مفاخر فرهنگيک
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:)ک تاريخ جهانآرای دراسيک تصحیش سکسک میرمحم قادقک تهران3181(  مکطک،ویی قزويني
پژوهشگا دل م انساني و مطالعاا فرهنگيک
 میراث مکت بک:)ک دربن نامۀ ج ي ک تصحیش جک کیانفرک تهران3183(  حک، وزيرا
)ک تأمالتي در مق لۀ شکل شهر و مناسراا شهرنشیني در س های میانۀ3180(  شک،ي سفيفر
ک233-230 ،33 ،تاريخ ايرانک فرهنگ
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Abstract
This study deals with the problem of urban life in north Caucasus as a
significant component of the region's' social history. Concentrated on
Darband (Derbent) as an archaic and long-lasted town, and applying a causal
explanative approach, it investigates the relationship between the
geographical situation of this town, the contribution of nomadic people and
Caspian marine trade in developments of the social life of this ancient town.
The main focus is on 17th and 18th century, however, it sheds some light on
previous times as well. The main question which this study aims to provide
an answer is that what causes and obstacles deprived the region of a
glorifying, lasting and well-developed urban life. Its seems that the
peripheral situation of Darband in the northern corner of Persian empires,
while provided it with a kind of urban life within the politics of frontier
management and constructing fortifications, caused a frustrating condition
which hindered its urban development. The main cause of this frustration
was the presence of a multitude of nomadic peoples who were living in north
Caucasian steppes and mountainous areas in the nearby. This nomadic
people, a large number of whom were living in Daghestan, were ready to be
employed by the rival powers and in most periods invaded the town. Yet, the
fact that Darband throughout its long history enjoyed an excellent
geographical situation in north-western corner of the Caspian see, made it
possible to hold its limited urban life.
Keywords: Caucasus; Daghestan; Darband; Nomads; urban life.
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