
  

  

  

  

  

  نظري به اقتصاد آذربايجان

  در سير تاريخ اقتصاد ايران

   )پيش از تاريخ و دورة هخامنشي(

  

  صفر صالحلو

  

  

  حدود 

بخش شمال غربي ايران، كه . دهد فالت بزرگ ايران را فالت آذربايجان تشكيل ميبخش اعظم 

نات حدود اين نوسا. شود حدودش در طول تاريخ نوساناتي داشته است، آذربايجان ناميده مي

ميان وجود داشت، پديد آمده اين هايي كه در   كشمكشةدر نتيج فالت در اثر عوامل مختلف و

  .است

طور كلي حدود آن از شمال به اران، از جنوب  حدود دقيق آذربايجان معلوم نيست، ولي به  

از طرف  وو ارمنستان، اما از طرف شرق حدود آن معلوم نيست، » آديابن«غرب به آشور  غربي و

 بحر خزر منتهي ة، درواز١مرز بود، ماد بزرگ در شرق تا دربند درياي خزر جنوب با ماد بزرگ هم

  .كرد بود و اين دربند آن را از پارت جدا مي

آذربايجان در قديم از شمال به : اند بعضي از نويسندگان حدود آذربايجان را چنين بيان كرده  

دو ايالت مغان و گيالن محدود ه از شرق ب غرب به ارمنستان، واران، از جنوب غربي به آشور، از م
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ب اعراو بوده است و پايتخت آن شهر گنجك در تخت سليمان در جنوب شرقي مراغه شد  مي

  ٢.اند ناميده  گازا مي،آن را كزنا و يونانيان

رياي هاي قفقاز، د  اران كه در شمال آذربايجان قرار گرفته، سرزميني است ميان كوهةناحي  

آنچه مهم . دانند خزر، رود ارس، گرجستان و ارمنستان كه بعضي از مورخان آن را آلباني قفقاز مي

 از تاريخ وابسته به آذربايجان و حتي تا حدودي بخشي از يهاي است اينكه سرزمين اران در دوران

  .شد شيده ميك» كورا«رفت، مرز شمالي آذربايجان تا رود كر يا  شمار مي  آن بهةآن و يا ادام

 حدود آذربايجان اتفاق نظر ةنويسان دربار ها و تاريخ دان در دوران پس از اسالم بين جغرافي  

  .خصوص در حدود شمالي آن اختالف بيشتر است وجود ندارد، به

در » بردعه«حد آذربايجان از « .كند ، حدود آذربايجان را چنين تعيين ميالبلدان مجمع نويسندة  

 اين عبارت به .»طارم است ن در مغرب، مرزهايش در شمال، بالد ديلم و جبل ومشرق تا ارزنجا

  :استتصحيح آقاي محمد جواد مشكور چنين 

از  حد آذربايجان از شمال برذعه يا بردعه، و از شرق بالد ديلم و گيالن و از مغرب ارزنجان،«

  .»جنوب بالد طارم و زنجان است

طور كلي اراضي بين  باغ بزرگ، به ان، قفقاز، اران، قرهدان در آثار ديگر مورخان و جغرافي  

ذكر » بالد آذربايجان«هاي قفقاز و رود كر يا كورا و شروان و آذربايجان كنوني ايران را جزو  كوه

  .اند كرده

آنچه حائز اهميت است اينكه آذربايجان از دوران قديم بخش اعظم فالت ايران را تشكيل   

خصوص در دوران زمامداري  كفايتي زمامداران، به ن در اثر بيداد، كه قسمت بيشتر آ مي

اين ناحيه در داخل خود فالت نيز . شاه قاجار از پيكر اين فالت بزرگ جدا شد فتحعلي

هاي مختلف تقسيم شده و واليت  هاي مختلف، به بخش دستخوش تغييرات گرديده و در زمان

كه امروزه از اين  طوري به. شود مختلف شناخته ميهاي  و با ناماست وجود آورده  جدا از هم را به

فالت بزرگ، كه از پارت تا كر، و از گرجستان تا آشور كشيده شده بود، وسعت چنداني بدان نام 

  .نمانده است
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  نام

هاي همسايه مختلف بوده است،  هاي مردمان و ملت نام آذربايجان در روزگاران گذشته و در زبان

  . به هم شباهت داشته است، نظر تلفظها از كه اكثر اين نام

 در زمان هخامنشيان و قبل از آن ماد  كهبعضي عقيده دارند ايرانويچ همان آذربايجان است  

يا » آتروپاتين«از زمان اسكندر مقدوني به بعد به تناسب نام والي آن منطقه به . شد ناميده مي

و در آثار مورخين . مشهور بود» رآبادگانآذ«و » آذربايگان«و در عهد ساسانيان به » آتروپاتكان«

  .در لغت عربي بوده است» گ«دليل نبود حرف  ذكر شده است، اين تلفظ نيز به» آذربيجان«عرب 

، شد سرزمين بدان ناميده مي اين ناحيه ودر ي كه يها نامبراي نمونه به چند مورد از اينك   

  .شود اشاره مي

  ؛»پهلوي«آتورپاتكان، در زبان پارسي مياني  -

   ؛آذربادگان يا آذربايگان در آثار كهن فارسي كالسيك -

   ؛آتروپاتنه، در زبان يوناني -

  ؛آذربايگانون، و آذربيگانون، در يونان بيزانسي -

  ؛آذرباياقان و آذربادگان، در ارمني -

   ؛آذربايغان، در سرياني -

  ؛آذربيجان، واذربيجان، در عربي -

  .گردد  تلفظ مي»هادربيجان« يا »هادربايجان«   و گاهي در زبان عوامتلفظ فعلي آذربايجان است، -

  

  ايجانبشهرهاي آذر

و همچنين  اران ة ناحي،كه در اوايل مقاله گفته شد، بعضي از پژوهشگران و مورخان يطور همان

يات آن باغ وال قره(بعضي حد آذربايجان را از برذعه . اند را نيز جزو آذربايجان دانستهباغ  ناحية قره

 .اند تا زنجان نوشته) طرف ارس

دهند، بيانگر اين مهم است كه بايد پذيرفت  باغ نسبت مي  اران و قرهةشهرهايي كه به ناحي  

از طرف ديگر در آثار پژوهشگران . ايران بوده است  اران در دوران كهن جزو آذربايجان وةناحي



 

  

  اقتصاد ايران276

اين بدان معناست كه آن منطقه جزو  اند، و هنام رود كوروش آورد قديم رود كور، كر، يا كورا را به

البته براي . اند چون حدود آذربايجان را تا رود كر در شمال گفته. قلمرو حاكميت ايران بوده است

 كا، و در عربي اران و برذعه و - چون آلباني يا آلبانيا و در زبان و ادبيات ارمني الوانيهاي اران نام

  .باغ آمده است قره

  :هاي مختلف به قرار زير است دهند در دوره ه به اران نسبت ميي كيشهرها  

) شكي( آشوران، اخني، شكه ةجنزه يا گنجه، شماخي، قوبا، ساليان، نخي، لنكران، شبه جزير

اردبيل است به  گوگاو، بال سجان، اين شهر كه در دشت بال ساكان يا بالسجان در بين راه برزد و

  .هي آلباني بودقول بعضي از مورخان جزو پادشا

  :اند دانان چنين بيان كرده  اسالمي شهرهاي اران را پژوهشگران و جغرافيةدر دور  

برذعه، تفليس، خنان، شمكور، جنزه يا گنجه، برديج، شماخيه، شروان، باكو، شابران، دربند يا باب 

كه پس از خراب شدن دانند  باغ مي ، باژگاه، كه مركز آن را برذعه يا قره)تبال(االبواب، شكي، تيال 

 درا قبا» دربند«بعضي عقيده دارند كه شهر باب االبواب .  اران گشته استةبرذعه، بيلقان مركز ناحي

  .احداث كرده است

دانند، و معتقدند معبد بزرگ  مي» بادكوبه«را همان ) باكويه( باكو ،بعضي از پژوهشگران  

شايد هم  اي در باكو داشتند و يان زرتشتي آتشكدهشود پارس  معلوم مي؛ از اينجاايرانيان در آنجا بود

واسطه هيزم آتشكده در آنجا روشن بود، و مردم به زيارت آنجا   وجود معدن نفت كه بيةواسطه ب

  .رفتند مي

 كه اين شهرها در تمام دوران ،»برذعه«باغ   اران و قرهةبا در نظر گرفتن اسامي شهرهاي منطق  

 هايي از آن در تصرف روميان بود، جزو ايران بوده و متاي اندك كه قس جز در دوره به

شود  پس معلوم مي. هاي مختلف بر آن نواحي مسلط بودند هاي مختلف ايراني در دوران حكومت

 دانشمنداني كه معتقد بودند فالت آذربايجان در ةكه اين نواحي جزو فالت آذربايجان بود يا عقيد

جالب اينجاست كه تا زمان حكومت . گردد يد ميأيود ت همان ماد كوچك بتاريخ از يهاي هدور

لياقتي و  شاه قاجار اكثر شهرهاي ذكر شده جزو ايران بود، كه در اثر بي قاجار و زمان فتحعلي

  .كفايتي اين شاه قاجار از ايران جدا شده است بي
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  شهرهاي قديم آذربايجان

نظري به در كتاب . اند  را ذكر كردهدانان براي آذربايجان شهرهاي مختلفي پژوهشگران و جغرافي

 آقاي دكتر محمدجواد مشكور شهرهاي قديم آذربايجان را چنين بيان كرده ،تاريخ آذربايجان

 :است

 برزه، باجروان، توي، بذ برزند، اجفا، ارچاق، ارنار، آندر آب، اوجان بلخاب، بالسجان،  

تابد  است و آفتاب كمتر ميي  هميشه ابرزيسته، اين ناحيه دين در آنجا مي اي كه بابك خرم ناحيه(

، تكلفه، جابروان )استارس است، هم اكنون اين ناحيه جزو شهرستان كليبر  و در كنار رود

، ديرخرقان، دوين، درآورد، دزمار، )خومه(، جنزه، خلياثا، خرقان، دارمرزين، خونج )جابروتان(

 شيز، شاهرود، قلعه كهران، كولسره، ،)شابور خاست(زرآوند، زنگيان، ساترودان، سابرخاست يا 

آباد، نورين، نريز، نوذر، تيالن،  گرگر، گيالن فضلون، مايبهرج، ميمنه، مشكين مردان قم، موسي

  . ورثان و)نخجوان(نشوي 

قصبات شناخته شده نيست، در آثار بعضي از نويسندگان مثل  البته بيشتر اين شهرها و  

ذربايجان به شكل ديگري آمده است كه آقاي محمدجواد آ) ايالت(رداذبه شهرهاي كوره خ ابن

  :مشكور آنها را چنين آورده است

،  موقان، كولسره،خوي،  مرند،سابرخاست، تبريز، برزه، سير، ورثان، اردبيل، ميانج، مراغه  

 ، رستاق، رستاق السلق، بارجروان، ماشيا، شيز، سلماس، اروميه،نريز، جابروان، جنزه، برزند، شلكه

 رستاق و دسكياور ، رستاق سراه،)قره داغ(  بلوانكرج، رستاق ارم،)بذ(  البذ،)سند پايه( بايا سند

  .مايبهرج

معني نگهبان ماد دانسته است،  آقاي مينورسكي، واليت مايبهرج را مايپهرج خوانده و آن را به  

  .داند جا مي احتماالً با سنقر، يك در مرز جنوبي آذربايجان وواقع 

  .جاي آلتان فعلي در كنار جنوبي رود ارس واقع بود به  شمال شرقي آذربايجان وورثان در  

اند كه با   آذربايجان را نام بردهي از شهرهاي،هاي بعد دانان دوره نويسندگان و جغرافي  

 به قرار زير نظري به تاريخ آذربايجان كتاب ةرا نويسند اين شهرها.  دارديهاي هاي قبل تفاوت دوره

  : استنام برده
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 ، اهر،)مغان(موقان ، سلماس، طسوج، )ميانه(ميانج ، اروميه، خوي، تبريز، مراغه، )اردبيل(اردويل 

اشنو، (اشنويه ، )هخوارقان(دافرقان ،  خسروشاه،)شهر مشكين( خياط ، گرمرود،)سراب(سراو 

، ارچاق، فرينخدا آ، زنگيان، قلعه دزمار، اوردباد،  جلفا،بذ، اوجان، زنوز، خلخال، )اشنه، اسنو

  .)مهاباد(ساوجبالغ  و )بلخاب(همشره ، )پسوا(بسوي ، )ماكو(ماكويه ، نخجوان، كليبر

  

  تقسيم آذربايجان

 در اند و و بعضي تغيير نام يافتهمانده  باقيدر عصر حاضر نيز اكثر شهرهاي آذربايجان به همان نام 

 . شهرهاي جديد اضافه شده استاثر توسعة روستاهاي بزرگ 

ي از آن جدا يها در هر دوره قسمت  بوده، ويت آذربايجان از گذشته دستخوش تغييراتفال  

سرزميني كه در روزگاري ايرانويچ و ماد بود در اثر عوامل مختلف و قسمت اعظم  .شده است

شود ولي به  البته با نام آذربايجان ناميده مي.  جدا شده استكشورشاه قاجار از  كفايتي فتحعلي بي

ارمنستان ناميده   اصلي خود يعني ماد و ايرانويج، و جدا از ايران، آذربايجان وة پيكردور از

  .شود مي

طور كلي هر جا نام ايران آمده، نام آذربايجان نيز در كنار آن آمده، و هميشه و پيوسته در  به  

 خود را از مردمان اين سرزمين. هر دوره از زمان ايران بدون آذربايجان نبوده است و نخواهد بود

 ايران جرياني رخ داده سوي در هر .اند دانند و هميشه بر حفظ تماميت ارضي آن كوشيده ايران مي

 ةاند و جانانه از پيكر و مرز ايران تهديد شده، مردمان اين سرزمين در آن منطقه حضور پيدا كرده

  .اند ايران خود دفاع نموده

در مرزبندي ديگري آذربايجان را   نگذاشت واما حوادث روزگار آذربايجان را به حال خود  

  .جدا از فالت بزرگ آن، به دو قسمت آذربايجان شرقي و غربي تقسيم كرد

 به تصويب مجلس شوراي ق١٣٢٥ كه در سال ،والياتو براساس قانون تشكيل اياالت   

چستان و آذربايجان، خراسان، كرمان، بلو( كشور ةملي رسيد، آذربايجان يكي از اياالت چهارگان

شد، كه براي هر يك از آنها يك والي يا فرمانفرما از طرف پادشاه تعيين  محسوب مي) فارس

  .گرديد مي
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 به تصويب مجلس رسيد، ايران مركب ش١٣١٦ كه در سال يطبق قانون تقسيمات كشور  

  .تقسيم شد) ٤ و ٣استان (از ده استان گرديد و آذربايجان به دو استان شرقي و غربي 

 آذربايجان ة ايران به چهارده استان تقسيم شد و استفادش١٣٣٩نون تقسيمات سال در قا  

  .  باقي ماند٤ و٣شرقي و غربي به همان صورت، استان 

پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، براساس قانون تقسيمات كشوري كه در سال   

ربايجان كه ماد  فالت بزرگ آذةماند  باقي، به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيدش١٣٧٢

آذربايجان شرقي به مركزيت شهر تبريز، آذربايجان غربي :  استان٣ايرانويچ كهن بود به  كوچك و

  .استان اردبيل به مركزيت شهر اردبيل تقسيم گرديد به مركزيت شهر اروميه و

اند و  ها از چندين شهر و چندين بخش و دهستان و روستا تشكيل شده هر يك از اين استان  

باقي ين شهر آن در جمهوري آذربايجان و ارمنستان و جمهوري خود مختار نخجوان چند

  .اند مانده

  

  جغرافياي طبيعي آذربايجان

النهرين، درياي خزر و درياي سياه است، درنتيجه  اي واقع در ميان بين فالت آذربايجان كه منطقه

وجود  اي آتشفشاني شديد بهه زايي و فعاليت  زمين و حركات كوهةهاي عظيم در پوست دگرگوني

  . استآمده، و بر اثر باال آمدن قشر جامد زمين بر ارتفاع آنها افزوده شده

ها   اين كوه.دهد ها تشكيل مي ها و كوه  درصد از وسعت آذربايجان را كوهستان٨٠در حدود   

پديد هاي شديد آتشفشاني  زايي و فعاليت شناسي بر اثر حركات كوه هاي مختلف زمين هدر دور

هاي   آتشفشاني، وجود آثار خاكستر و سنگةدامن هاي نيرومند و پر حاصل فعاليت. آمدند

التهاب دروني زمين در . خورد آتشفشاني است كه در آذربايجان بيشتر از نقاط ايران به چشم مي

يكي ديگر از مظاهر همين . هاي اخير نيز وجود دارد، كه باعث زمين لرزه شده است هدور

بيرون به هاي آتشفشاني  هاي كوه هاي معدني گرمي است كه از دامنه هاي دروني، آب التهاب

  .شود  در اكثر نقاط آذربايجان ديده مي امروزهجوشد، و مي
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از آنجا كه بحث ما تاريخ اقتصاد آذربايجان است و قصد داريم سيري در تاريخ اقتصاد   

  .پردازيم ين منطقه مي بيشتر به بحث جغرافياي طبيعي ا،يميآذربايجان بنما

  

  هاي آذربايجان كوه

  :شود  تقسيم مي به قرار زير رشته٥طور كلي به  هاي آذربايجان به كوه

داغ  هاي قره كوه. هاي طالش تا آرارات بزرگ ادامه دارند هاي متفرق شمالي كه از كوه كوه رشته -١

  . هاي اين رشته هستند ترين كوه از عمده

  . كند هاي مكران ادامه پيدا مي گرس كه از آرارات شروع شده تا كوهكوه غربي يا زا رشته -٢

  . قوش داغ و سبالن كه از شمال شرق تبريز تا اردبيل امتداد داردكوه رشته -٣

نوبي جهاي  نام بزغوش تا دامنه گردد و در مشرق به هاي مركزي كه از سهند آغاز مي كوه رشته -٤

  .سبالن امتداد دارد

 زاگرس ة كه بين رشت،نام تخت سليمان  موسوم به قافالنكوه، قسمت مرتفع آن به جنوبي،ةرشت -٥

  . مركزي قرار داردةو رشت

هاي   جنوب شرقي است و رشته- شرقي، و يا شمال غربي-ها، غربي جهت كلي اين رشته  

علي هاي ف ها، كوه  اين رشته،ناگفته نماند. شود هاي البرز متصل مي كوه  به رشتهيك، سه و چهار

 كوهستاني ة رود ارس، از جمله منطقدر سمتقسمت كوهستاني آن . دهد آذربايجان را تشكيل مي

  .قفقاز نيز جزو فالت آذربايجان بوده است

  

  قسمت مركزي آذربايجان

ميان اين هاي مرتفع و پست، كه در  ها و فالت قسمت مركزي آذربايجان تشكيل يافته از دشت

 سلدوز، سراب، ة، مرند، خوي، سلماس، اروميه، مياندوآب، ناحيتوان به نواحي دشت تبريز مي

  . پلدشت اشاره كرد ومشكين شهر

 با توجه به حاصلخيز  كهاند  درصد آذربايجان را فرا گرفتهبيستها تنها  ها و دشت جلگه  

ترين  پست. ها از نظر اجتماعي و اقتصادي داراي اهميت زيادي هستند ها و جلگه  اين دشت،بودن
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 متر از صد آذربايجان، دشت مغان است كه تنها حدود ةترين نقط  در واقع پست،ها ن دشتاي

وسعت دشت . دشت مغان يكي از حاصلخيزترين اراضي آذربايجان است. سطح دريا ارتفاع دارد

  دركهمناسبي دليل درجه حرارت  مغان در آن سوي ارس دو برابر مغان ايران است، دشت مغان به

 در حال .هستاكنون نيز  قشالق ايالت بوده و ،هاي كهن هين نيست، از دورييز پافصل زمستان ن

يكي از مراكز اين دشت حاضر بعد از احداث سد نيل بر روي رود ارس و شبكه آبياري گسترده، 

  . توليد محصوالت كشاورزي و دامي گرديده استةعمد

  

   اروميهةدرياچ

هاي مختلفي  در قديم به نامكه  اين درياچه .ايجان استترين نقاط آذرب  اروميه نيز از پستةدرياچ

 آن درياي بزرگ است كه در اثر ةماند  درياي بزرگ تيتس و باقية در واقع ادام،ناميده شده است

  .هاي پست با وسعت زياد شده است خشك شدن آب دريا تبديل به دشت

نائيدي «د، در منابع آشوري  كبوةدر قديم نام اين درياچه عبارت بود از كبودان يعني درياچ  

سپوت، هاي  پژوهشگران نام . يعني درخشان ناميده شده است»چيچست«و در اوستا » سفلي

  . اند كردهذكر را نيز كپه اوتن، مارگيانه، و چند نام ديگر  كپوت،

طور  قدر شور است كه هيچ نوع ماهي در آن قادر به زندگي نيست و به آب درياچه آن  

 كوچك و بزرگ ة جزيرصددر اين درياچه در حدود . امالح در آن وجود دارد درصد ٢٣متوسط 

و صخره برآمده از آب وجود دارد، كه اغلب آنها غيرمسكوني، و يا مختص حفاظت حيات 

 روستا در آن هشتاست كه ) شاهي( اسالمي ة درياچه، جزيرةترين جزير بزرگ. وحش است

.  شاهد يك سلسله رويدادهاي تاريخي بوده استهاي اسالمي اين جزيره در سده. وجود دارد

شود قرار گرفته و مدفن   كوه در اين جزيره كه با اسم مراغ دوين ناميده مية هوالكوخان در قلةقلع

  .پادشاهان مغول بوده است

 ،، صوفي چاي)تلخه رود(ريزند عبارتند از آجي چاي  رودهايي كه به اين درياچه مي  

قادر (، قادر چاي )مهاباد( رود ساوجبالغ ،»رود سيمينه« تاتائو ،»رود رينهز«رود جغاتو . موردي چاي

  . زولو رود و نازلو رود،)اروميه رود(، باراندوز چاي، شهر چاي )رود
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در حال حاضر به خاطر نزديك شدن تبريز و اروميه از نظر مسافت به همديگر از وسط   

 اسالمي و درياچه دگرگون شده است، ةزير جة بزرگراه شهيد كالنتري احداث شده و چهرةدرياچ

  .كنند و مردم جزيره به راحتي به دو طرف آب رفت و آمد مي

 وان در تركيه فعلي نيز جزو آذربايجان بود و حدود آذربايجان ةالبته در تاريخ كهن درياچ  

  .رسيد تا سواحل درياي خزر مي

  

  رودهاي آذربايجان

  :ريزند ميرودهاي اين منطقه عمدتاً به سه حوضه 

  ؛ اروميهة درياچةحوض -١

  ؛ رود ارس و سپس درياي خزرةحوض -٢

  .سپس درياي خزر) سفيد رود( رود قزل اوزن ةحوض -٣

 درياي خزر، ة آذربايجان را مربوط به حوضةتر رودهاي منطق گربندي بز در يك تقسيم  

سو،  اردبيل، قره(عات آن  سفيدرود و رود ارس و متفر زيرااند  اروميه، و رود دجله دانستهةدرياچ

 كه از به هم پيوستن رودهاي ،به درياي خزر و زاب صغير) قرجه داغ، خوي، ماكو يا زنگه مار

  .ريزد  به رود دجله مي،آيد وجود مي كوچك به

  .شود در زير رودهاي آذربايجان و مختصري از وضعيت آنها توضيح داده مي  

ر مناطق ديوان دره و سنندج سرچشمه گرفته، بعد هاي كردستان د اين رود از كوه: قزل اوزن  

 چون تلوار، قمچقاي، قشالق جوق، يهاي از پيمودن بخش اعظم پهناي ايران و دريافت ريزابه

 و در جهت زند ميدر پاي قافالنكوه قوسي ) ميانه( باالخره رود ميانج ،سجاس، زنجان چاي

 اين مسير آرپاچاي، شاهرود كوچك، رود و در هاي طالش پيش مي جنوب شرق و به موازات كوه

 منجيل گذشته ةو رودهاي كوچك ديگر در شمال منجيل با شاهرود بزرگ به هم پيوسته، از در

  .گردد سوي درياي خزر جاري مي نام سفيدرود، در گيالن به به

در تركيه سرچشمه گرفته و بعد از ) هزار بركه(گؤل  هاي بين گؤل يا مين ارس از كوه :ارس  

قارص به مركز تركيه و جمهوري خودمختار  هاي كوهستاني ارزروم و ن از شهرستانگذشت
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رسد و در همان نقطه به آرپاچاي كه روي مرز نخجوان و تركيه و از آن پس مرز  نخجوان مي

تر از  ينيگردد و پا  ايران و جمهوري آذربايجان تبديل مي- ايران و ارمنستان-ايران و نخجوان

كنار شهر تاريخي جواد كه اكنون صابرآباد  اك جمهوري آذربايجان شده و درآباد وارد خ پارس

سپس به  پيوندد و  مي،هاي قفقاز  از كوه، سرچشمه گرفته)كر(شود به رود بزرگ كورا  ناميده مي

  .ريزد درياي خزر مي

 كيلومتر است و در مسير طوالني خود از انهار ١٠٧٢ طول رود ارس از سرچشمه تا مصب  

  .شود شماري تغذيه مي و متوسط بيكوچك 

 تركي آراز و در در در عربي الرس، ،ي آراكسس و آراكسيارس در منابع يوناني و اروپا  

 ،بعضي از نويسندگان مثل شاردن فرانسوي، جهانگرد دوران صفوي. فارسي ارس نام گرفته است

 اين حدس چندان البته. حدس زده كه اسم اين رود از نام كوه بزرگ آرارات اشتقاق يافته است

» رس«ارتباط نام اين رود و نام قوم به نويسان عرب و ايراني  بعضي از جغرافي. نمايد مورد نمي بي

قوم . عقيده دارند كه نام ارس از اصحاب رس گرفته شده است اند و مذكور در قرآن اشاره كرده

  . قاف آمده استة سوردوازده ة فرقان و آية سور٣٨ ةرس در آي

 ماكو، يا زنگمار از بايزيد تركيه سرچشمه گرفته و پس از مشروب نمودن اراضي ماكو رود  

  .شود در شمال غربي نخجوان وارد رود ارس مي

ه گرفته و پس از مرود خوي يا قطورچاي از ارتفاعات تركيه در غرب خوي سرچش  

ارس  د وار،چاي به هم پيوسته مشروب نمودن دشت خوي در شمال شرقي خوي با رود آق

  .شود مي

مرند در د رو گذرد و پس از پيوستن قطورچاي و  رود آق چاي از جنوب چالدران مي  

  .شود مغرب جلفا وارد ارس مي

  .شود  وارد ارس مي،رود گوگ كينه از قره داغ سرچشمه گرفته  

 ةداغ و شعب ههاي قر  اهر از كوهةاردبيل است كه شعب  اهر وةرود اندرآب داراي دو شعب  

  .شود  وارد ارس مي،يل از سبالن سرچشمه گرفتهاردب
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 كند و مي آستارا گذشته و آن را به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم ةرود آستارا از ناحي  

  .شود وارد خزر مي

شود و   وارد سفيدرود ميوسهند و برغوش تشكيل  هاي ميانه و هشترود و رود قرانقو از آب  

  .ريزد به درياي خزر مي

  :ريزند به قرار زير است  اروميه ميةي كه به درياچاما رودهاي

 ةگذرد و به درياچ از تبريز مي، هاي سبالن سرچشمه گرفته آجي چاي يا تلخه رود از كوه  

  .ريزد اروميه مي

نمايد و  عبور مي) آذرشهر(  از جنوب دهخوارقان،رود دهخوارقان از سهند سرچشمه گرفته  

  .شود  اروميه ميةدرياچ وارد

 ةچاي از سهند سرچشمه گرفته پس از مشروب كردن مراغه به درياچ يا صوفي رود يصاف  

  .اروميه مي ريزد

هاي سهند سرچشمه گرفته و پس از مشروب كردن اراضي مراغه به  مردي رود از كوه  

  .ريزد  اروميه ميةدرياچ

 ةه درياچاز جنوب ب  كردستان سرچشمه گرفته وةهاي چهل چشم رود از كوه جغاتو يا زرينه  

  .شود اروميه وارد مي

هاي سقز و بانه سرچشمه گرفته و پس از عبور از مهاباد به  رود تاتائو يا سيمينه رود از كوه  

  .شود  دو رود جغاتو و تاتائو، مياندوآب ناميده مية و فاصلريزد مي اروميه ةدرياچ

  .رود ساوجبالغ يا رود مهاباد  

حدي گروه داغ سرچشمه گرفته و پس از عبور از نقده هاي سر قادر رود يا قادرچاي از كوه  

  .شود  اروميه ميةوارد درياچ

الدين سرچشمه گرفته و پس از مشروب كردن اراضي  هاي جمال باراندوز چاي از كوه  

  .شود  اروميه وارد ميةاروميه و گذشتن از باراندوز به درياچ

گرفته و پس از عبور از دشت هاي كون كبوتر سرچشمه  رود از كوه شهر چاي يا اروميه  

  .شود  ميهاروميه وارد درياچ
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در شمال رباط قسمتي از خط مرزي  هاي كردستان تركيه سرچشمه گرفته و نازلورود از كوه  

دهد و به طرف اروميه سرازير شده و پس از گذشتن ار دشت اروميه  ايران و تركيه را تشكيل مي

  .شود وارد درياچه مي

هاي كردستان تركيه سرچشمه گرفته و پس از گذشتن از  رود از كوهسلماس  زولورود يا  

  .شود  اروميه ميةوارد درياچ) سلماس(جنوب ديلمقان 

 كه از ي از به هم پيوستن رودهاي كوچك،هاي چپ دجله است  كه از ريزابه،زاب صغير  

شكيل شده و به  ت،گيرند  اورامان آذربايجان سرچشمه ميةهاي الهيجان و ناحي ارتفاعات بين كوه

  .ريزد در جنوب شرقاط عراق به دجله مي جانب جنوب روان و

آنها را عالوه بر رودهاي ذكر شده، رودها و نهرهاي كوچكي در آذربايجان وجود دارد كه   

اصلي   و پس از وارد شدن به رودهاي بزرگ وندناميد ميهاي مختلف  هاي مختلف با نام در محل

  .شود  ميدحيه كه ذكرشان رفت وارهاي آبريز اين نا به حوضه

  

  آذربايجان پيش از تاريخ

هاي يخ پوشيده بود، فالت  كه بخش اعظم اروپا از توده شناسي هنگامي بنابر تحقيقات زمين

 در آن دوره حتي نقاط مرتفع نيز در زير آب .كرد  باران را سپري ميةآذربايجان و فالت ايران دور

مركزي فالت ايران كه به شكل نمكزار وسيع و كوير خشك و در آن زمان در بخش . قرار داشت

سوي آن سرازير  هاي بلند به  قرار داشت كه رودهاي بسياري از كوهيخالي است، درياي پهناور

  .كند دست آمده، اين مطلب را اثبات مي هاي به هاي ماهيان و صدف  سنگواره.شد مي

جاي آن دوراني فرا رسيد  ن از ميان رفت و به عهد بارا.تدريج آب و هوا رو به تغيير نهاد به  

هايي  بر اثر كم شدن آب دريا زمين. شود كه هنوز ادامه دارد ناميده مي» عصر خشك«كه اصطالحاً 

در اين . خيز و پر بركت شده بود ها حاصل  خاك رسوبي رودخانهةواسط آمد به كه از آب بيرون مي

سر  به) قسمت مركزي فالت ايران هنوز دريا بود(ان  كه در آذربايجان و فالت ايريدوران انسان

زيست و يا  هاي جنگلي در غارها مي گزيد و در كنار كوه  هايي سكني مي برد، در سوراخ مي
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عنوان سرپناه   را كه اغلب آنها بسترهاي زيرزميني رودهاي كهن بود، بهيهاي سنگي متعدد پناهگاه

  .داد مورد استفاده قرار مي

 غذا به شكار ةدانست و براي تهي كار گرفتن تبر سنگي را مي هارنشين روش باين انسان غ  

 در اين دوران انسان هنوز .كردند سنگي در آذربايجان زندگي مي هدر عصر ديرينمردم . پرداخت مي

 گياهان ةبه ابزارسازي نپرداخته بود و نيازهاي ابزاري خود را براي شكار حيوانات يا درآوردن ريش

  .كرد  برآورده مييتيز  انتخاب تكه سنگ نوكبا... و 

ترين عصر زندگي انسان است و نزديك يك ميليون سال  سنگي كهن، طوالني عصر پارينه  

سنگي،  بعد از عصر پارينه. يابد  قبل از ميالد ادامه ميدوازده ةاين عصر تا هزار. طول كشيده است

 ادامه پيدا م.ق ششم ة شروع شده، تا هزارم.قدوازدهم  ةسنگي قرار دارد كه از هزار عصر ميانه

  . گيرد  را دربرميم.سوم ق ة تا هزارششم ةعصر نوسنگي نيز از هزار. كند مي

 امااطالعي در دست نيست، ساكن شده  سرزمين آذربايجان در چه زماني ازدر اينكه انسان   

در . كردند زندگي ميسنگي در اين منطقه مردماني  تا اين اندازه مشخص است كه در عصر پارينه

 اواسط و اواخر عصر ،تمدن اوايلو  فراواني مربوط به فرهنگ يشناسي اشيا هاي باستان كاوشاثر 

  .يافت شده استهاي اطرافش  سنگي در آذربايجان و سرزمين پارينه

  :اند آذربايجان را از نظر نشيمن به چند ناحيه تقسيم كرده  

و قراداغ، نواحي قطور، خوي، مرند كه در زمان قديم يك داغ  هاي اورين از رود ارس تا كوه -١

ز و باي سرس جلگه شد، و ناميده مي» سان گي بوتو«داد و در زمان آشوريان  ناحيه را تشكيل مي

  .هاي انبوه بود رفت و در عهد باستان كامالً پوشيده از جنگل شمار مي  بهزحاصلخي

  سو  رود قرهةدر -٢

ماننا  و  جنوبي اقوام حارناةكراندر ماننا،  يا  اورارتوم غربي اقواةكراندر :  اروميهة درياچةحوض -٣

م مركز . قهفتم ةاز هزارتوان  را مي جنوبي ةكران. كردند  شرقي اقوام داليان زندگي مية كرانو در

  .اقتصادي ماد شمرد
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سوي جنوب  به آنديا، از شمال غرب :شود به چند ناحيه تقسيم مي  رود قزل اوزن، كه خودةدر -٤

 گيزيل بوندا  و ناحية زيكيرتو، بخش شمال شرقي، ناحيةهاي آق داغ و آق كدوك شرق ميان كوه

  .شود كه امروزه قافالنكوه خوانده مي

  .شد بخش علياي رود زاب كوچك كه زاموا يا لولو ناميده مي -٥

 كاسپيان، مرداهاها، كادوسيان،  تر به درياي خزر كه اقوام آن را گل هاي نزديك سرزمين -٦

  .داد  ساكارتيان تشكيل مي و)آماردها(

تور در ر قوم اورام،.ق نهم تا هفتم ةدهد كه در سد هاي كشف شده نشان مي نبشته سنگ  

تو يا رمردم اورا. ساكن بودندآذربايجان و ارمنستان كنوني و قسمتي از آناتولي شرقي و قفقاز 

حداث قنوات و حفر نهرها و كشاورزي و تبديل در ا.  آبادگر و سازنده بودنديآرارات قوم

فلزكاران  عالوه بر اينها آنان از فلزكاري اطالع داشتند و. دست بودند هاي باير به داير چيره زمين

. م با اقوام ماننا و آشوريان هميشه در سيتز بودندواين ق. رفتند شمار مي ماهر دنياي قديم به

  :احيه به قرار زير استدست آمده در اين ن ههاي ب نبشته سنگ

قان مربوط به رزي در روستاي سقين دل از توابع شهرستان وياي به خط اورارتو نبشته سنگ -١

  م؛.ق) ٧٣٥ -٧٥٣(سال 

  م؛.ق) ٦٤٦ -٦٨٠(اي در روستاي بسطام از توابع شهرستان خوي مربوط به سال  نبشته سنگ -٢

  م؛.ق) ٦٨٠ -٧١٣(ط به سال اي در كوه زاغان در شهرستان سراب مربو نبشته سنگ -٣

  ؛ قراكوه در سرابةنبشته نشيتان در در سنگ -٤

  ؛در نزديك مياندوآب) داش تپه(نبشته تاش تپه  سنگ -٥

در اشنويه مربوط به ) كله شين يا كالشين(شين  نام كيلي نبشته كيلي شين در محلي به سنگ -٦

  .)٨١٠ -٨٢٨ (م.ققرن هشتم 

تدريج با مادها   بهم. ق٦٠٦ قوم مادها بر آشور در سال ةلبسرانجام قوم اورارتو پس از غ  

  .درآميخته و محو شدند
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  وضعيت اقتصادي مردمان آغازين 

هاي  تدريج خشك شد و زمين اي بزرگ كه فالت ايران را فراگرفته بود بهيپس از آنكه در

ر حدود پانزده تا د.  نهادها تشدكم رو به  حاصلخيز پديدار شد، انسان از غار بيرون آمد و كم

زيستند كه براي گذران امور  هاي جنگلي در غارها مي م مردمي در كنار كوه.بيست هزار سال ق

كارگرفتن تبر سنگي را  روش به. ابزار و لوازم آنها سنگ بود. كردند خود حيوانات را شكار مي

 پوست حيوانات و براي كردند و براي لباس و زيرانداز از دانستند، از ظروف سفالين استفاده مي مي

  .كردند بافتن پارچه از پشم و موي آنها استفاده مي

جاي غار از شاخ و برگ درختان براي خود اتاقك  به. كم انسان به دشت قدم گذاشت كم  

. رفته روي شاخ و برگ را با گل رس اندود كرده و مورد استفاده قرار داد رفته. درست كرد

اين زماني بود كه . جاي ظروف سفالين جايگزين شد گ درختان بههاي بافته شده از شاخ و برسبد

باره در كتاب  در اين. داري رايج شد انسان به تربيت حيوانات نيز دست زده بود و دوران گله

  :گنجينة تاريخ ايران استاد رضائي چنين نوشته است

ختن و پرداختن در هزارة هفتم قبل از ميالد مردم ايران به دستور جمشيد شاه دست به سا  

ساختند و با اين وجود  تر و زيباتر از پيش ها را بهتر و محكم هاي خشتي و گلي زدند و خانه خانه

 راآن و فشرد  خشت هنوز شكل هندسي به خود نگرفته بود، چون انسان گل را با دست مي

ن نوع كرد از اي آورد و در برابر آفتاب خشك مي مي شكل در هاي سخت و بي  گلولهصورت به

رفته سگ در زندگي مردم وارد شد و اين خود موجب  رفته. ساختند ها ديوار خانه را مي خشت

سگ، نگهبان خانه و مزرعه شد و در همين روند از نوعي اسب و چرخ نيز . آسايش خاطر گرديد

داري  نهدر آن دوران، زن به كار باغداري و امور خا. براي نقل و انتقال و كار در مزرعه بهره گرفتند

داري و  كه مرد به شكار و گله پرداخت، در حالي ن ساختن سفالينه مييمثل تهيه خوراك همچن

شكل را  هاي ناصاف و بي هاي مستطيل شكل جاي خشت اندك اندك خشت. رسيد  مييچوپان

هاي گوناگون گشت و ديوارها داراي در و پنجره و  كده داراي محلهه و دفتگر در ساختن بنا

گري روند تكاملي پيمود و كشيدن  سفال. سپيد اندود شد و نماي درون و بيرون با رنگ روزنه شد
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 خط ةنقش پرندگان و حيوانات بر روي سفالينه طراحي گرديد كه در همين راستا نخستين انديش

  .تصويري پديد آمد و قوت گرفت

نخستين براي شكل دادن به مس از گري  و ريختهگري  سازي در سفال ذوب مس و قالب  

. مرد و زن هر دو به آرايش دلبستگي داشتند. اختراعات و اكتشافات مردمان كهن ايران است

هاي بزرگ يا  گردنبندي از جنس صدف و مس ساختند و حلقة انگشتري و دستبند از صدف

ايرانيان . كوبي و بزك را هم آموخته بودند در آن زمان ديگر خال. ريزي كردند هاي نرم طرح سنگ

. ن زمان تا حدودي با هنر طراحي و كشيدن اشكال انسان و حيوان كم و بيش آشنايي داشتنددر آ

گر شد و دستة ابزارها را با تصوير سرغزال يا  كاري ذوق هنري بر روي استخوان جلوه در كنده

  .آراستند خرگوش 

،  غداريوجود آمد، شكار حيوانات و صيد ماهي، با در اين دوران شرايط اولية اقتصادي به  

. برداري از منابع زيرزميني در همان زمان گسترش يافت كشت و زرع، تربيت حيوانات و بهره

صورت دو پاية اصلي زندگي ساكنين اين منطقه درآمده و  كشاورزي و دامداري از همان زمان به

  .زندگي اسكان يافته زراعتي و دامداري آغاز شده است

ها در دست انسان،  در اين عصر سنگ. رسد نگي ميسنگي، عصر نوس به دنبال عصر ميانه  

آقاي . كنند آيد و كارايي بيشتري كسب مي يابد و به شكل دلخواه او درمي تراش و صيقل مي

  :كند ها و دستاوردهاي اين عنصر را در آذربايجان چنين بيان مي نيا ويژگي رئيس

هاي  زن ايجان شمالي، از ضربهاي در آذرب  ناحيه-در قوبستان) نوسنگي( دورة نئوليت  مردم«

در . كردند هاي سنگي و اسكنه استفاده مي تيز، مته سيليكاتي، كاردهاي سيليس، نيشترهاي نوك

تهية ظروف سفالي، . پزي را ياد گرفته بودند ها تهية ظروف سفالي و سفال دورة نئوليت انسان

صورت  سنگي به دوران ميانكشاورزي و دامداري كه در اواخر . تر نمود  پزي را آسان خوراك

براي پيشرفت دامپروري و . يابد تري آغاز گرديده بود، از اوايل عصر فلز توسعة بيشتري مي وسيع

دار  در اين سامان انواع مختلف نباتات دانه. كشاورزي شرايط مناسبي در آذربايجان وجود داشت

دامداري و اهلي كردن . ييدندرو صحرايي، از قبيل چاودار، جو، برنج و غيره به شكل خودرو مي
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دار بزرگ و كوچك مانند بز كوهي،  وحشي به مردم آن دوره امكان داد كه حيوانات شاخحيوانات 

  .داشته و مورد استفاده قرار دهند  قفقاز و گوسفند را در خانه نگه زب

  آباداني و وفور نعمت و كثرت محصوالت كشاورزيبا آذربايجان رادانان،  اغلب جغرافي  

هاي نيكو  هاي روان و ميوه بعضي اين ناحيه را سرزميني آبادان، با نعمت بسيار و آب. اند ستوده

  .اند معرفي نموده

طور خالص در  پس از عصر نوسنگي، در عصر فلز با آشنايي انسان به استعمال مس كه به  

نرمي شود اما  ميتري ساخته  شود و با ذوب آن ابزار توليدي دلخواه شد آغاز مي طبيعت پيدا مي

پس از آن، . مس باعث شد كه نتواند سنگ و ابزارهاي ساخته شده از آن را از ميدان خارج كند

تر از مس است  تر و برنده تر و پردوام را كه سخت) مفرغ يا برنز (علقانسان تهية آلياژ مس و 

   .كشف كرد

جانبه را در شئون ويژه استعمال آهن پيشرفتي همه  دستاوردهاي تكنيكي عصر فلز به  

انسان از غار بيرون آمده بود و تقسيم كار ميان قبايل شبان و . دورمختلف زندگي اجتماعي پديد آ

در پرتو پيشرفت استفادة بيشتر از آهن، ضمن توسعة كشاورزي و . كشاورزي صورت گرفته بود

عمدة اجتماعي كار م دومين تقسيم .دامداري، در حدود اواخر هزارة چهارم و اوايل هزارة سوم ق

هاي متنوعي چون  وران و كشاورزان صورت گرفت و پيشه كه عبارت بود از تقسيم كار بين پيشه

ها از   اين حرفه.گري، آهنگري و جواهرسازي پديد آمد سازي، نجاري، ريخته بافندگي، سفال

فت و اينان كاران متخصص انتقال يا وران و صنعت اقتصاد خانگي و كشاورزي جدا شده و به پيشه

رة كارشان ثمسازهاي خود و مبادلة  ق عرضة دستي طرزرا اخود معاش و وسايل گذران زندگي 

  .كردند با محصوالت مورد نياز ديگر تأمين مي

هاي مختلف كشاورزي و دامداري و صنعت،  پاي رشد شاخه اين بدان معناست كه پا به   

هاي مختلف به منظور مبادله رواج يافت و  خصوصيت مبادله نيز دگرگون گرديد و توليد فرآورده

تر گرديد و مقياس ارزش  درنتيجه بازرگاني و شهرنشيني توسعه پيدا كرد و مفهوم ارزش دقيق

عنوان مقياس ارزش و وسيلة مبادله و  به دنبال آن پول به. هاي قبل احساس شد بيشتر از دوره
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د را به مبادلة پول و كاال و خدمات داد و اين گردش كاال پديدار شد و مبادلة كاال به كاال، جاي خو

  .انباشت سرمايه رواج يافتكم  كمزمينة تكاثر ثروت گرديد و 

هاي مختلف اقتصادي، تقسيم كار و تراكم ثروت، زندگي   معتقدند كه پيشرفت شاخه بعضي  

كتاب تاريخ باره در  در اين. مدندآوجود  شهري را رونق بخشيد و شهرها در اثر رونق اقتصادي به

اند، بيشتر  شهرهايي كه در دورة مادها احداث شده«: شهر و شهرنشيني در ايران چنين آمده است

ن هنگام نه توانايي و بنيان اقتصادي كشور در حدي بود كه آدر .  سياسي داشتند-اداري جنبة 

 ، نوين شودبازرگاني و توليد صنايع دستي را تا آن حد رونق بخشد كه منجر به احداث شهرهايي

اي بود كه پهنة وسيعي را دربرگيرد و امكان مبادالت اقتصادي بين  و نه قدرت نظامي مادها به گونه

هايي  هاي ايران در راه هاي مجاور را با مراكز تجمع و سكونتگاه شهرهاي كهن و بازرگاني سرزمين

  .»امن ممكن سازد

ها و  ها، پيشه رفهحشرفت و توسعة طور كلي پي همه نقش عوامل اقتصادي و به اما با اين  

در آن زمان در ايران و . توان و نبايد ناديده گرفت بازرگاني را در احداث و توسعة شهرها نمي

 ،بودها  شهيپآذربايجان هنرهاي معماري و تصويري و تزئيني و تجمالتي اشرافي و موسيقي جزء 

باره نويسندة كتاب آذربايجان  در اين. ردرفه و شهرنشيني دامكه همة اينها نشان از تمدن و زندگي 

  :در سير تاريخ ايران بر اين عقيده است كه

شايد به . برد العاده مجللي به سر مي  ماد در محيط فوقنبعد از تشكيل دولت ماد، طبقة فرازي«

 كه داريوش براي زينت اي همين دليل باشد كه جواهرسازان آن شهرتي زياد پيدا كردند تا اندازه

در مكتب فلزكاران اين جواهرسازان و فلزكاران .  جديدش در شوش از آنها كمك خواستكاخ

ها آنها را براي خدمت به كشور خود انتقال داده  توئي كار كرده بودند و آشورير و اوراماننايي

گران ديگري  شد و صنعت كاران خوب پيدا مي كشور ماد آهندر اند كه  زده سابقاً حدس مي. بودند

بافي مادها شهرت  دانستند كه پارچه ختن ظروف برنزي و گلي تخصص يافته بودند و نيز ميدر سا

با اين حال اين . دست ما نرسيده است طور كلي اطالع زيادي به داشته ولي راجع به هنر ماد به

هنر مادها . اند اد اثرات عميقي گذاشتهمگران در كشورهاي همسايه و خارج از مرزهاي  صنعت
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كه زبان روسي كلمة مس با واژة مد بيان  طوري به.  نيز واقع شده بودوجه قوم اسالمورد تو

  .»شود مي

صورت دخمة سنگي هستند  در آذربايجان اثرهاي كشف شده كه به ماد نسبت داده شده و به  

ها منقوش است،  ها و سنگ روي دخمهبر هايي است كه  ايي ورودي و يا تصاوير و نقشمداراي ن

  .رساند شنايي استادان آن دوره را با هنر تصوير و معماري مياين امر آ

  

  اقتصاد دورة هخامنشي 

ناگفته . افتادها  دست پارسي پس از آنكه مادها از كوروش شكست خوردند، حكومت مادها به

بيند كوروش  ورخان، كوروش نوادة آستياك بود و آستياك بنا به خوابي كه ميمنماند كه برابر نظر 

هاي  د كه در كوهپارس دست شباني مي هارپاك طفل را به .سپارد كه به قتل برساند ارپاك ميرا به ه

بعضي از . زيسته است زار و پر از درندگان وحشي مي هاي پوشيده از بيشه شمالي ماد، در كوه

مطابقت ) داغ قره(نويسندگان معتقدند كه منطقة كوهستاني ذكر شده با منطقة كوهستاني ارسباران 

  .ارد و كوروش در آن منطقه رشد كرده و بزرگ شده استد

،  هاي همجوار به دولت پارسي شاهان هخامنشي ضمن كشورگشايي و ضميمه كردن دولت  

ها در عصر  ها و چاپارخانه ايجاد شبكة راه. كردند به رونق اقتصادي و رفاه مردم نيز همت مي

داريوش نظام .  در اين منطقه رونق دادخصوص در زمان داريوش بزرگ به بازرگاني هخامنشي به

ماليات آن زمان . ها مشخص نبود تا آن زمان وضعيت ماليات كشور. مالياتي منظمي را برقرار كرد

عالوه بر آن داريوش تقسيم كشور را بنيان نهاد و كشور را به . صورت نقدي و جنسي بود به

  .ين كرده بود بخش و ايالت، تقسيم و براي هر ايالت مالياتي تعيستبي

ترين پيشة اين سرزمين بود و نقش مهمي در زندگي مردمان داشت، در  كشاورزي كه مهم  

دليل معتقدات ديني رونق بيشتري پيدا كرد زيرا در آئين زرتشتي زراعت و  زمان هخامنشيان به

پادشاهان . شد حيوانات اهلي از جمله كارهاي مقدس شمرده ميو دار  تربيت درختان ميوه

هاي حوزة حكومت خويش بذل مجاهدت  امنشي فرمانرواياني را كه در آباد ساختن زمينهخ

هرگاه . دادند وسيله بر شمار جمعيت آن مناطق افزوده بودند، مورد تشويق قرار مي كرده و بدين
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. كردند يافتند؛ در تنبيه و بركناري حكمران آن منطقه درنگ نمي جمعيت مي ايالتي را ويران و كم

  .سبب وضع كشاورزي و دامداري در آن زمان رونق چشمگيري داشتبدين 

دو دسته ه عالوه بر كشاورزي و دامداري، صنعت نيز رواج داشت و صنايع در آن زمان ب  

  .هاي تابعه ام و ملتو صنايع پارس و مادي و صنايع مربوط به اق:شدند تقسيم مي

سازي، زرگري،  ، معماري، اسحلهتراشي صنايع معروف پارسي و مادي عبارت بودند از سنگ

هاي فلزي و  هاي مرمر، ظروف، مجسمه اري، ساخت گلداننجسازي،  بافي، فلزكاري، كاشي پارچه

  .هاي گرانبها خصوص بافتن فرش بافي، به فرش

سازي،  هاي زيبا، ليديان در مجسمه بابليان در تهية كاشي. هريك از ملل تابع در فني استاد بود  

ي كتاني و فراهم آوردن كاغذ از پاپيروس، اهالي پارت در ساختن تير و اه ن پارچهمصريان در بافت

  .سازي اي و كشتي هاي رنگين، اشياي شيشه هاي ارغواني، شيشه يان در توليد پارچهقكمان، فني

هاي  آثار كشف شده در قسمت. سازي در ايران كهن و در آذربايجان رايج بود صنعت شيشه  

  .كند اين مطلب را تأييد ميمختلف اين سرزمين 

ي را يبازرگاني درياهخامنشيان، . بازرگاني در زمان هخامنشي از رونق فراواني برخوردار بود  

بط مركز با واليات، به سهولت داد اها عالوه بر تأمين رو  چاپارخانه وها  ايجاد راه.كردند تشويق مي

 رايج آن زمان ةسازي به شيو نعت راهرد بيانگر اين مطلب است كه صخاين . كرد و ستد كمك مي

  .فعال و از اهميت خاصي برخوردار بوده است

 قدر بود كه داريوش راه دريايي هندوستان به مصر و مديترانه  اهميت بازرگاني و تجارت آن  

را ايجاد ) هاي مصر يعني از سواحل هندوستان و درياي عمان تا مديترانه و درياي سرخ و كناره(

نزديك كردن راه دريايي اروپا و آسيا به احداث كانال در ميان رود نيل و درياي سرخ كرد و براي 

همت گماشت و به وسيلة كانالي درياي سرخ را به درياي مديترانه وصل كرد و توليدات صنعتي 

ن او معدني و كشاورزي و دامداري پارسي و مادي و واليات تابعه را كه محصوالت صادراتي اير

داد پس از تأمين نيازهاي داخلي به يونان و چين و ساير ممالك همسايه صادر  را تشكيل مي

  .كردند مي
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سازي نيز رونق  كند كه صنعت كشتي توسعة راه دريايي در آن دوره حكايت از اين مي  

عالوه بر . كردند آبي استفاده ميراه داشته است و براي سهولت نقل و انتقال و كوتاه شدن راه، از 

هاي قديمي در اكثر نقاط بر  سازي رايج بود و وجود پل سازي نيز به موازات راه پلآن صنعت 

  .رساند روي رودها اين مطلب را به اثبات مي

آنجا كه شاهان  سدسازي نيز در دوران هخامنشي به موازات صنايع ديگر رونق داشته، از   

 درنتيجه در جهت تأمين دادند هخامنشي به كشاورزي و دامداري و باغداري اهميت زيادي مي

گماشتند و در اين ميان سدهايي كه بر اروندرود و  هاي اقتصادي همت مي آب مورد نياز اين شاخه

اند حائز اهميت است و سدها و بندهايي كه بر دجله و فرات ساختند، منطقة  دجله احداث كرده

در كرانة و  كهن كرده بود مشرف به اطراف اين رودها را از بارورترين و زرخيزترين نواحي ايران

 اين .هاي دوران كهن برپا بود  نيرومندترين پايتخت،پرنعمت اين رود، مدت چندين سده مداين

شد يكي از زيباترين جاهاي روي زمين بود و اين  اداره ميدست ايرانيان  كه به سرزمين تا هنگامي

آميز نسبت به گياه و  تقدسيك حالت . در ايران باستان از وظايف مهم اجتماعي و مذهبي بود

آب خود  هاي خشك و بي از سرزمينو ايرانيان شود  سبزه و درخت در ايرانيان احساس مي

پادشاهان هخامنشي نيز به باغداري و پروردن درخت توجه خاصي . همواره بهشتي زيبا آفريدند

بدانها پرديس كردند كه  هاي بزرگ و پردرخت ايجاد مي هاي خود باغ داشتند و در اطراف كاخ

هاي پردرخت و زيباي دوران هخامنشي است كه مفهوم پرديس و پارادايز،  گفتند و اين باغ مي

  . آورد وجود  معني بهشت را در يونان كهن و سپس در كشورهاي اروپا به به

هاي انبوه و باغداري با آن  هاي سرسبز و جنگل اي كاش آن احترام به درخت و پهنه  

 هاي اين خطه را با ماندة جنگل كنون نيز در مردم اين سرزمين باشد و باقيحساسيت آن زمان ا

 بدين معنا كه هركس .ت خودشان به نابودي نكشانند و در محاكم، قصاص درخت بشودسد

درختي را در هر اندازه از بين ببرد، محكوم به اين شود كه يك درخت در همان اندازه تحويل 

ك نهال كاشته و از آن مواظبت نمايد و پرورش بدهد تا به اندازة يعني ملزم بشود ي. جامعه بدهد

  .را از بين برده است  آنبرسد كهآن درختي 
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  بندي مطالب عجم

ن براي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي و زندگاني ساكنان خود داراي شرايط اروي هم رفته آذربايج

شمار  ن تمدن بشري بهههاي ك وننمناسبي بوده و اين شرايط باعث شده كه اين سرزمين از كا

  .رود

 را به آباداني و فراواني محصوالت كشاورزي ننويسان گذشته، آذربايجا اغلب جغرافي  

رفي عهاي نيكو م هاي روان و ميوه اند و اين ناحيه را ناحية آبادان و با نعمت بسيار و آب ستوده

توان گفت كه بعد  مي.  خرم استي مراتع سبز واخيز و دار اراضي اين سرزمين، حاصل. اند نموده

 همواره سرسبز و پوشيده از جنگل است هيچ جاي ايران مثل كههاي درياي خزر  از كرانه

ها و جنس خاك، آذربايجان را از  زيادي نسبي بارندگي و تنوع ناهمواري. يجان سرسبز نباشداآذرب

  . پوشش گياهي غني، اعم از جنگل و مرتع برخوردار كرده است

ها همواره جزء مهمي از ايران بوده و  قابل بحث ديگر اينكه آذربايجان در تمام دوراننكتة   

 اي ه در هيچ دور.داده است هرجا سخني از ايران آمده قطعاً قسمت اعظم آن را آذربايجان تشكيل 

و يا از يران اتفاقي افتاده ااي از  هر زمان كه در هر نقطه. ايران بدون آذربايجان نبوده و نخواهد بود

ها و دشمنان مورد تهديد قرار گرفته، مردم آذربايجان قبل از همه در آن صحنه  طرف همسايه

  . اند حضور پيدا كرده

آنچه حائز اهميت است اينكه اين سرزمين داراي تمدني هزاران ساله بوده و وجود آثار   

ناسان و محققان و ش ند و الزم است باستانارس باستاني كشف شده اين مطلب را به اثبات مي

تا آنجا كه بنده اطالع دارم و . مورخان مطالعات بيشتري در رابطه با تمدن اين خطه انجام دهند

م در روستاهاي اطراف بعضي از شهرها به هنگام كندن ا ه نيز به شخصه مشاهده كرددرمو چند

استخوان از زير ابزارآالت جنگي مربوط به دوران گذشته و زيورآالت و حتي ... چاه، چشمه و 

ايت از اين دارد كه در روزگاراني جاي جاي اين كچندين متر خاك بيرون آمده است و اين ح

هاي  يابي به مستندات بيشتر الزم است كاوش سرزمين داراي تمدن بوده و براي دست

  : شود دست آمده اشاره مي به چند مورد از آثار به. شناسي صورت پذيرد باستان

  : ي حسنلو در ناحية سلدوز در نزديكي شهرستان نقده آثار باستان-١



 

  

  اقتصاد ايران296

دست آمده در اين ناحيه عبارت است از صنايع فلزي و سفالين، زيورآالت،  اشياي به

دار، پيكان، زنگوله  هايي به شكل خوشة انگور، آالت جنگي مانند خنجر و گرز، نيزة دسته گوشواره

  .م. دورة ماننا هزارة اول و دوم قآالت از مفرغ و طال و جواهرات مربوط به و زينت

دست آمده  اشياي به.  اروميهانتس آثار باستاني گوي تپه، در دهستان برگشلو از توابع شهر-٢

  . م است.مربوط به هزارة هشتم ق

 .م است. آثار باستاني شهرستان ماكو كه مربوط به هزارة دوم ق-٣

د، پيكان، زوبين، داس، خنجر، شمشير، هاي انگشتري، دستبن  آثار گورهاي طالش شامل حلقه-٤

صورت زيورآالت مربوط به دوران آهن و مفرغ هزارة دوم  اي و زرين به بر و اشياي شيشهتچاقو، 

 .م.ق

 .م. هزارة دوم قمربوط بهه در خسروشهر ه تپ آثار قر-٥

 بند، غالف مرصع شمشير، بعضي  گنجينة زيويه در نزديكي سقز، اشياي زرين مانند سينه-٦

هاي طال مربوط به هزارة  هايي از طال و نقره و سپرهاي نقره و سنجاق زيورآالت زنانه و سالح

 .م.هفتم ق

 تهية گوشت و لبنيات و پشم بوده و  وداري پروري، گله كز داماآذربايجان از ادوار كهن از مر  

  . شود حيوانات شكاري زيادي نيز از چرنده و پرنده در اين خطه يافت مي

هاي زيرزميني نيز غني است و معادن وسيع مس، سرب، آهن، نقره،  يجان از نظر ثروتآذربا  

سنگ، نمك، زرنيخ، نفت، آلومينيوم و مواد مورد نياز ساختماني چون آهك، گچ، سنگ  طال، زغال

هاي معدني آذربايجان و  آب. هاي تزئيني در نقاط مختلف آن وجود دارد مرمر و انوع ديگر سنگ

هاي سبالن ساالنه تعداد زيادي از مردم نقاط دور و نزديك را  هاي گرم معدني دامنه مخصوصاً آب

  .كند سوي خود جلب مي به

بايد براي رونق بخشيدن به . هاي گردشگري در نقاط مختلف آذربايجان وجود دارد جاذبه  

 شده و امكانات رفاهي و حمل و نقل ايجاد. ها كارهاي اصولي و اساسي صورت پذيرد اين جاذبه

خصوص آثار باستاني كه در اكثر شهرهاي اين منطقه  هاي گردشگري به سر و سامان دادن به جاذبه

بازسازي و مرمت شده و براي استفادة گردشگران داخلي و خارجي آماده شود و . وجود دارد
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تمدن از اين طريق تا براي فراهم آوردن امكانات براي بازديدكنندگان از هيچ كوششي دريغ نگردد 

  . كهن اين خطه به نمايش گذاشته شود

امروزه نيز آذربايجان يكي از مراكز عمدة اقتصادي كشور است و وجود بازارهاي بزرگ در   

موقعيت جغرافيايي . اكثر شهرهاي اين ناحيه حكايت از موقعيت خوب اقتصادي منطقه دارد

هاي درياي   ديگر اروپا و كنارههاي غرب و شرق و به عبارت آذربايجان و قرار گرفتن بر سر راه

النهرين و قفقاز و ماوراي قفقاز از سوي  سياه و مديترانه از يك سو و جنوب و شمال يعني بين

  .آورد ديگر، زمينة مساعدي براي پيشرفت اقتصادي اين منطقه فراهم مي

 و توان گفت چندين هزار شغل امروزه در ايران و آذربايجان زياد است و مي تنوع شغلي  

پيشه وجود دارد كه جهت اشتغال جمعيت رو به افزايش اين سرزمين فراهم است اما با اين 

. وجود هنوز ميزان جمعيت بيكار كشور زياد است و درصد بيكاري در حال حاضر باالست

  : هاي اقتصادي عبارتند از امروزه شاخه

دمان اين سرزمين بوده و هاي عمدة مر  از ديرباز يكي از فعاليتكه كشاورزي و دامپروري -١

  . هست و امروزه بخش جنگل و مرتع به آن اضافه شده است

دستي روستايي  امروزه تنوع شغلي در اين بخش زياد است كه از صنايع:  بخش صنعت و معدن-٢

صنعت  ةدر شاخشود و در آذربايجان نيز اين تنوع شغل  هاي بزرگ را شامل مي گرفته تا كارخانه

 . وجود دارد

 بخش مسكن و خدمات از جمله آموزش و ورزش، بهداشت و درمان، بازرگاني، امور -٣

قضايي، مؤسسات مالي، پول و اعتبارات، حمل و نقل، عمران شهري و روستايي، ساختمان و 

 .مسكن

هاي گذشته بخش عمدة مردم اين سرزمين روستانشين بودند و عمدتاً مردم،  در دوره  

 امروزه شهرنشيني بيشتر رونق يافته و درصد بيشتري از جمعيت .نددش توليدكننده محسوب مي

اند و اين در اثر عدم  اين ناحيه، ساكن شهرها هستند و در بيشتر جاها روستاها خالي از سكنه شده

  .ي استمادخصوص عدم توجه كافي در بخش كشاورزي و امور  توجه به روستاها و به



 

  

  اقتصاد ايران298

ندگان عالوه بر مبارزه با بالياي طبيعي، مورد هجوم كنديلشود مردم روستاها و تو مالحظه مي  

ض وكشند، در ع كنند و زحمت مي ها نيز هستند، بدين معنا كه توليدكنندگان تالش مي واسطه

  . شود خصوص در بخش كشاورزي به وضوح ديده مي برند، اين امر هم اكنون به يمسود  ها واسطه

اي باشيم كه ايران مثل دوران  مر شاهد دورهخصوص مسئوالن ا اميد است با همت مردم و به  

براي آذربايجان . گذشته يكي از كشورهاي با رونق اقتصادي و تنوع محصوالت صادراتي باشد

قق است زيرا چندين سال است كه آذربايجان رتبة اول صادرات غيرنفتي كشور را حاين امر قابل ت

ن است كه در سر راه بازارهاي عمدة دنيا دست آورده و اين در اثر موقعيت خاص جغرافيايي آ به

  . قرار دارد

  

  ها نوشت پي
 . خوار، بين ايوانكي و گرمسارة كيلومتر در ناحي۱۰اي به طول در حدود  دره. ۱
  . دهخدا، ماده آذربايجانةنام لغت. ٢
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