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Abstract

 داﻧﺸﺠﻮی دﮐﱰی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان دوره اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز:ﺳﺠﺎد ﮐﺎﻇﻤﯽ

Geographical factors are the basis of many political
events and social movements, while the Silk Road as an
independent geographical factor has always been
associated with many political, cultural and commercial
transitions. These events include the facilitation of the
transfer of commercial goods, in particular the transfer
of slaves to the Muslim world, which as human
commodities have been the ornament of the court of
kings, caliphs and Aristocratic assemblies, as well as
other incentives for independent military and social and
political movements. The latter function applies to the
Ghaznavids, as they are one of the few dynasties whose
foundations were based on the slave trade on the Silk
Road. This study seeks to answer the question of how
the trade in the Silk Road has had an impact on the
emergence and social mobility of the Turkish
commanders, especially Amir Sabuktigin Ghaznavid?
We formulated the answer on the premise that economic
and commercial factors have had a major impact on the
emergence and social mobility of the Ghaznawi Turkish
commanders. Findings suggest that the Silk Road was a
crossroad between the deserted tribes and the slave
trade, especially through the Borskhanian crossing in
the Noushajjans from the Transoxania frontier, which
created a suitable platform for the role of both Muslim
troops and merchants in buying and selling. It provided
funding for the slave campaign, such as Sabuktigin and
other slaves. On the other hand, slaves' economic break
from the Samanids government and their economic
dependence on their nascent homogenous leaders,
especially in the case of Albetigin and Sabuktigin,
provided the basis for their social mobility towards an
independent state.
Keywords: Ghaznavids, Silk Road, Transoxania, Trade,
Turkish Commanders, Social Mobility

ﭼﮑﯿﺪه

ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮادث ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ-اﺟﺘ
 ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮادث و ﻧﻘﻞ و8ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﻤﻮاره آﺑﺴ
 ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺠﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ،اﻧﺘﻘﺎلﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺠﺎری؛ ﺑﻪوﯾﮋه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان
 ﺧﻠﻔﺎ و ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻋﯿﺎن،ﮐﺎﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ درﺑﺎر ﺷﺎﻫﺎن
ﻋﯽ و-ﺑﻮده و ﻫﻢ ﺷﻖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﺟﺘ
، ﮐﺎرﮐﺮد اﺧﯿﺮ در ﻣﻮرد ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﻣﺼﺪاق دارد.ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻣﻌﺪود ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮده ﺗﺄﺳﯿﺲ
. ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺮدﮔﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ،ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﺎن
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت در ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ
ﻋﯽ ﴎداران ﺗﺮک؛ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻣﯿﺮ-ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻇﻬﻮر و ﺗﺤﺮک اﺟﺘ
ﺳﺒﮑﺘﮑﯿﻦ ﻏﺰﻧﻮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻗﺮار
ﻋﯽ- ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری در ﻇﻬﻮر و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺮک اﺟﺘ،دادﯾﻢ
 ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن.ﴎداران ﺗﺮک ﻏﺰﻧﻮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪهای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺒﻮر از ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺻﺤﺮاﮔﺮد ﮐﻪ
 ﺑﻪوﯾﮋه از ﮔﺬرﮔﺎه ﺑَﺮﺳﺨﺎﻧﯿﺎن در،ﺑﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن رواج داﺷﺖ
 ﺑﺴﱰ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻧﻘﺶ ﺗﻮأﻣﺎن،ﻧُﻮﺷَ َﺠﺎن از ﴎﺣﺪات ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ
ن و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرزار-ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻣﺴﻠ
 از ﻃﺮﻓﯽ.ﺑﺮدﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﺒﮑﺘﮑﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﻏﻼﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮد
ﮔﺴﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﻼﻣﺎن از دوﻟﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ
، ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮرد آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ و ﺳﺒﮑﺘﮑﯿﻦ،رﻫﱪان ﻧﻮﭘﺎی ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺧﻮﯾﺶ
ﻋﯽ آﻧﺎن را در ﺟﻬﺖ ﺑﻨﯿﺎن دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺮاﻫﻢ-زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺮک اﺟﺘ
.آورده ﺑﻮد
 ﴎداران، ﺗﺠﺎرت، ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ، ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ، ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن:واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی
ﻋﯽ- ﺗﺤﺮک اﺟﺘ،ﺗﺮک

(sajad.kazemi1984@yahoo.com) (۰۹۱۹۴۳۹۵۶۸۳) ﺳﺠﺎد ﮐﺎﻇﻤﯽ:*ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
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ﺟﯿﺤﻮن ﺑﻪ ﺳﯿﺤﻮن( ﺑﺮدﮔﺎﻧﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺠﺎور در ﻣﺮزﻫﺎی ﴍﻗﯽ

اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺷﺒﮑﻪای از راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ را ﺑﻪ آﺳﯿﺎی

و ﺷ-ﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻼد ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﭼﻮن ﻏﺰان ،ﺧَﺮﻟﺨﺎن )ﻗﺮﻟﻘﺎن(،

ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻫﻨﺪ ،اﯾﺮان ،ﻏﺮب آﺳﯿﺎ )ﺑﻐﺪاد( و اروﭘﺎ وﺻﻞ ﻣﯽ¨ﻮد

ﺗﻐﺰﻏﺰان ،ﮐَﯿ-ک ،ﻗﺒﭽﺎق ،ﺧﺮﺧﯿﺰ ،ﺗﺎﺗﺎر ،ﺗُﺨﺲ ،ﭼِ ِﮕﻞ،

»راه اﺑﺮﯾﺸﻢ« ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻨﻮان را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻧﯿﻤﻪ

ﺑَ َﺠﻨﺎک ،ﺗُﺮﮐَﺶ ،ﯾﻐ ،-ﺧﺰر ،ا ُﯾﻐﻮر و ﺑَﺮﺳﺨﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﴎ

دوم ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﯾﮏ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺪان آﳌﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم

ﺷﺒﮑﻪای از راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺧﺮﯾﺪاری

ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ ﻓﻮن رﯾﺸﺘﻮﻓﻦ ١ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻤﺪه

و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﺰﻧﻮی ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در

ﮐﺎﻻی ﺗﺠﺎری ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮای راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﺸﮑﯽ ﻓﺮا

اﯾﻦ ﺑﻼد دارﻧﺪ ،درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻨﺶﻫﺎی ﺗﻮأﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺠﺎری در

آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻏﺮب اﻃﻼق ¨ﻮده ﺑﻮد )ﻓﻮﻟﺘﺲ ،(۱-۲ :۲۰۰۶ ،زﯾﺮا

ﻃﻮل ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺮﺑﯿﺖ آنﻫﺎ در

ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ذﮐﺮی از راه

ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ از ﺑﺮدﮔﯽ و ﻏﻼﻣﯽ ﴏف ،ﺑﻪﺟﺎﯾﮕﺎه »ﺣﺎﺟﺐ

ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

اﻟﺤﺠﺎب«» ،ﺳﭙﻪﺳﺎﻻری« و ﺳﭙﺲ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ راه را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان

دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

»راه ﺑﻐﺪاد« ﯾﺎ »راه ﺧﺮاﺳﺎن« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻐﺪاد را ﺑﻪ

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ

ری ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﻣﺮو ،آﻣﻞ ﺟﯿﺤﻮن ،ﺑﺨﺎرا ،ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و زاﻣﯿﻦ وﺻﻞ

در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺮدﮔﺎن و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آﻧﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم

ﻣﯽ¨ﻮد و از اﯾﻨﺠﺎ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ :ﯾﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »راه

ﻓﺮاوان ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

ﭼﺎچ« )ﻣﻌﺮب آن ﺷﺎش= ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﭙﯿﺠﺎب ،ﻃﺮاز

ﻫﺎﺟﺮ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺠﺎرت ﺑﺮده در

و ﻧﻮﺷﺠﺎن ﺳﻔﻠﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﯿﺤﻮن ﺳﻔﻠﯽ ﻣﯽرﻓﺖ و

ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ در ﻗﺮون ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪ

دﯾﮕﺮی »راه ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ« ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﯿﺤﻮن ﻋﻠﯿﺎ ﺑﻪ اوزﮐﻨﺪ،

ﺣﺎﴐ ،ﺑﻪوﯾﮋه دﻻﯾﻞ روﻧﻖ ﺗﺠﺎرت ﺑﺮده در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ اﺷﺎره

ﻧﻮﺷﺠﺎن ﻋﻠﯿﺎ و ﭼﯿﻦ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ )ﻗﺪاﻣﻪ-۵۵ :۱۳۷۰ ،

رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﺴﺘﺪل از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه

 ،۴۵اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ ،۲۳-۲۹ :۱۸۸۹ ،اﺑﻦ ُرﺳﺘﻪ-۱۹۹ :۱۳۶۵ ،

ﺗﺠﺎری و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﴎدﻣﺪاران ﻏﺰﻧﻮی اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻸ در

 ،۱۹۲ﻟﺴﱰﻧﺞ ،۴۵۷-۴۶۰ ،۵۰۲ ،۵۰۵ :۱۳۷۷ ،ﺣﺎ·ﯽ،

ﮐﺘﺎب ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﻼﻣﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان از ﺑﴩی دﻟﺮﯾﺶ

 .(۱۳-۱۴ :۱۳۹۶در ﴍق ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻄﻪ ﴍوع اﯾﻦ راه از ﺷﻬﺮ

ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ

»ﭼﺎﻧﮓ آن« ﭼﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ »ﺗﻮن ﻫﺎﻧﮓ« و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ

ﺗﺠﺎرت ﺑﺮدﮔﺎن از اﯾﻦ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در ﮐﺘﺐ

ﺗﻮرﻓﺎن ،ﮐﻮهﻫﺎی ﺗﯿﺎنﺷﺎن ،ﮐﺎﺷﻐﺮ ،اوزﮐﻨﺪ و ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ ،ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ

ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ و زﻣﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ

و ﺑﺨﺎرا در ﺑﻼد ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ راهﻫﺎی

ﻧﺎﻇﻢ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن اﺛﺮ ﺑﺎﺳﻮرث ،ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺎ

ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺘﻌﺪدی از ﺷﻬﺮﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪان وﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ.

ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺛﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮوزاﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﯿﺰ

ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن از ﭼﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻐﺪاد ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻼد ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﺑﻮده و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه

ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺷﺒﮑﻪای از راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺗﺠﺎری آﻧﺎن و اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺠﺎرت ﮐﻢﺗﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻠﯿﻞ

ﮐﺎروانﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﻐﺪﯾﺎن )ﺗﺠﺎر ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺑﺨﺎرا( و

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ ُﺟﺴﺘﺎر ﺳﺆال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ

ﺧﺮاﺳﺎﻧﯿﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ازﺟﻤﻠﻪ اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﺑﺮده ،اﻟﺒﺴﻪ،

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺮده در ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻇﻬﻮر و

ﻓﯿﺮوزه ،ﻇﺮوف ﭼﯿﻨﯽ ،ﮐﺎﻏﺬُ ،ﻣﺸﮏ ،اﺳﺐ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و دﯾﮕﺮ

ﺗﺤﺮک اﺟﺘ-ﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﴎداران ﺗﺮک ﻏﺰﻧﻮی داﺷﺘﻪ

ﮐﺎﻻﻫﺎ را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﯾﮑﯽ از

اﺳﺖ؟ ﺑﺎوﺟﻮد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت در ﺟﺎده

ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﭘﺮﺳﻮد ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺎر

اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﻧﯿﺰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺮدﮔﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم،

ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﺧﺮاﺳﺎن و ﺑﻌﻀﺎً در دوره ﻓﺘﻮح اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ و ﻣﺠﺰا ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دوﺷﺎدوش ﻏﺎزﯾﺎن )ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮزﻫﺎی داراﻟﮑﻔﺮ از

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ روﻧﻖ ﺗﺠﺎرت ﺑﺮدﮔﺎن در

) 1905ـ 1. Ferdinand von Richthofen (1833

ﻏﺰﻧﻮی در ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘ-ﻋﯽ آﻧﺎن در ﺑﻨﯿﺎن دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از

.(۲۰۱

ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ.

در ﻗﺮآن ،ﺳﻨﺖ و در ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺤﺪﺛﺎن ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺎ

روش ﭘﮋوﻫﺶ

ﻫﺪف آزادی ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﯿﻞ ﻏﺎﻟﺐ در ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ

اﯾﻦ ُﺟﺴﺘﺎر در ردﯾﻒ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح

ﻫﺪف ﻓﺮوش و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮدﮔﺎن ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .در اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺰ

ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﯿّﻦ ،ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رخ داده

·ﺎﯾﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻪداﺷ 8ﺑﺮدﮔﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﻠﯿﻔﻪ

اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﴫ ﺗﺠﺎرت ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻇﻬﻮر

ﻋﻤﺮ از ﴍ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﯿﺮان ﺟﻠﻮﻻء ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺑﻮد

ﻏﻼﻣﺎن ﺗﺮک )ﻏﺰﻧﻮی( در درﺑﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن و ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی

)دﯾﻨﻮری (۱۶۳:۱۳۷۱ ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺧﻮش ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺮ

اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺗﺤﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘ-ﻋﯽ آﻧﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ از

ﻋﺮب ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدد« )ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ .(۲۰/۲ :۱۳۷۱ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ

دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻮرد واﮐﺎوی ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،

ﴍاﯾﻂ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻣﺴﻠ-ن در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ

روشﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﴏﻓﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ رواﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﻠﯽ

ﻗﺮآن و ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺑﻮد اﻏ-ض ¨ﻮدﻧﺪ.

اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه رواﯾﺎت و اﻗﻮال

ﮔﺴﱰدﮔﯽ داﻣﻨﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت ،اﺳﯿﺮان ﺑﯽﺷ-ر ،ﻓﻘﺪان ﺗﺸﮑﯿﻼت

ﻣﻮرﺧﺎن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎس داﻧﺶ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺷﮑﻞ

و ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻪداری اﺳﯿﺮان و ﻣﻬﻢﺗﺮ ﮐﺸﻒ ﺳﻮدآوری ﺣﺎﺻﻞ از

ﻣﯽدﻫﺪ .روش ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﺳﺖ

ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن و ﻫﻢ ﺗﺠﺎر )ﻏﯿﺮ از ﻓﺪﯾﻪ(

ﮐﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﮐﻪ راه ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺑﺤﺮان اﺳﯿﺮان ﺑﻮد در رواج ﺑﺮدهﮔﯿﺮی ﻣﺆﺛﺮ

ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

واﻗﻊ ﮔﺸﺖ؛ ﺑﻪوﯾﮋه ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﻣﻮی ﺧﻮﯾﺸ8داری

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﻧﻖ ﺗﺠﺎرت ﺑﺮدﮔﺎن در ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻏﺎزﯾﺎن ﻣﺴﻠ-ن و ﺗﺠﺎر
ﺑﺮدﮔﯽ و ﺑﺮدهداری از دﯾﺮﺑﺎز در اﮐ Îﺟﻮاﻣﻊ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ در ﺣﮑﻢ اﺑﺰار
ﮐﺎر ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﯽ ﭼﻮن ارﺳﻄﻮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﺑﺎور را ﺗﺮوﯾﺞ دادﻧﺪ ﮐﻪ» :ﺑﺮده اﺑﺰار ﺟﺎﻧﺪار اﺳﺖ]«[...
)ارﺳﻄﻮ· .(۱۰-۱۱ :۱۳۷۷ ،ﺪن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ از اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺒﻮد .ازﻧﻈﺮ ﻣﺎﺧﺖ» :در ﻗﺮونوﺳﻄﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺮدهدار ،ﺟﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم را
ﮔﺮﻓﺖ« )ﻣﺎﺧﺖ ،(۲۹ :۱۳۹۴ ،اﻣﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼم،
ﺑﺮدهداری را ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻨﻤﻮده و ﺑﺮدهﮔﯿﺮی ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﴍاﯾﻂ
ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮔﺴﱰش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در ﻗﺮآن ﺑﻪﴏاﺣﺖ ﺑﺮ آزادی اﴎا ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺤﻤﺪ .(۴ :از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻨﻔﯽ و ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺬاﻫﺐ رﺳﻤﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﴍق درآﻣﺪﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ
ﺗﺄﺳﯽ از ﻗﺮآن »اﺳﱰﺗﺎق« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮدهﮔﯿﺮی را ﻧﻔﯽ ﮐﺮده و در ﺑﺎب
»ﻋﺘﻖ« ﯾﻌﻨﯽ آزادی ﺑﺮدﮔﺎن در ﻗﺒﺎل ﻓﺪﯾﻪ ،ﮐﻔﺎره ﮔﻨﺎﻫﺎن ،ﺛﻮاب
اﺧﺮوی و رﺿﺎی ﺧﺪا ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺨﺎری:۱۳۸۸ ،
۱۵۹ ،۴۵۳ ،۵۳۰/۲؛ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج۷۴ ،۷۳۰/۲ :۱۳۹۰ ،؛

اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و داﻣﻨﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻣﺴﻠ-ن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ را
درﻧﻮردﯾﺪه و ﺑﺮ ﺷﺎﻫﺮاهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺸﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ،
ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺗﺠﺎرت و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم درآﻣﺪه ﺑﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻧﻘﺶ اﻣﻮﯾﺎن ،ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن و ﺑﻪﺗﺒﻊ دوﻟﺖﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را در اﺳﺎرت و ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺮدﻣﺎن داراﻟﮑﻔﺮ
ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ ﴍح دادهاﻧﺪ .ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﺠﺎر دوﺷﺎدوش ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن در ﻧﱪدﻫﺎ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﻃﱪی ذﯾﻞ ﺣﻮادث ﺳﺎل ۱۱۲ق از ﺣﻀﻮر
ﺗﺠﺎر در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪﺷﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﺳﯿﺮان
زن و ﮐﻮدک در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺑﻮد )ﻃﱪی.(۴۱۳۲/۹ :۱۳۷۵ ،
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻼﻗﯽ ﺟﺎده
اﺑﺮﯾﺸﻢ ،اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن آن ﺗﺠﺎرتﭘﯿﺸﻪ ﺑﺎر آﯾﻨﺪ،
ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ در ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘ-ﻋﯽ ﺗﺠﺎر در ﮐﻨﺎر
اﴍاف و ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺟﺰو ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ )ﻓﺮای،
۱۱۵ :۱۳۹۲؛ ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ(۹۷ :۱۳۵۸ ،؛ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﺎﺗﺤﺎن ﻣﺴﻠ-ن ﻋﺮب ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﮑﯿﺮ ﺑﻦوﺷﺎح )ﺣﮏ ۷۲-۷۴ :ق ﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن( ﺑﺮای

...

ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻏﻼﻣﺎن

ﺷﺎﻓﻌﯽ۱۴۲۳ ،ق ،۳۲۴-۳۲۵ :ﻃﻮاق آﺧﻮﻧﺪ-۲۰۳ :۱۳۸۶ ،
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اداﻣﻪ ﻏﺰا »از ﻣﺮدان و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺳﻐﺪ وام ﮔﺮﻓﺖ«)ﻃﱪی،

ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮدﮔﺎن ﺗﺮک ﻧﺰد ﻧﻮح ﺑﻦاﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ

 .(۳۶۵۰/۸ :۱۳۷۵ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻮن ﺑﺮدﮔﺎن ﺟﺰو

ﺗﺎﺟﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮﺳﺎل ﺟ-ﻋﺘﯽ از آﻧﺎن را ﻧﺰد وی ﻣﯽآوردم ﺗﺎ

ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﮐﻪ درﮔﯿﺮ

آنﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺄﻣﻮن در ﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﺰار ﻏﻼم از اﯾﺸﺎن ﺑﺮای وی

ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ﴍاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،

ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد«)ﻫ-ن۲۹ :؛ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ :ﻣﺴﻌﻮدی،

ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راه آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ازا درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز،

 .(۴۶۶/۲ :۱۳۷۴ﻃﻮﻟﻮن ازﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ

آﻧﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺠﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ در دوره ﺧﻼﻓﺖ

ﻓﺮزﻧﺪش اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺳﺎل ۲۵۴ق در ﻣﴫ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از

ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺪاوم داﺷﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻃﯽ ﻗﺮون دوم و

ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮد )اﺑﻦﺟﻮزی۱۴۱۲ ،ق-۲۳۱/۱۲ :

ﺳﻮم ﻫﺠﺮی اﺳﻼم در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺮزﻫﺎی

 .(۲۳۰اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺑﺮدﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﺑﻪوﯾﮋه راه

داراﻟﮑﻔﺮ از ﺟﯿﺤﻮن ﺑﻪ ﺳﯿﺤﻮن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺖ و ﺧﻼﻓﺖ

ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ـ ﺑﺨﺎرا ـ ﺑﻠﺦ ـ ﻣﺮو ـ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ـ ری ـ ﺑﻐﺪاد ﺻﻮرت

ﻋﺒﺎﺳﯽ و دوﻟﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .وﻓﻮر ﺑﺮدﮔﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺤﻞﻫﺎی

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ از ﺑﺮدﮔﺎن ﺗﺮک ﺑﻬﺮه

ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص دادهﻣﯽﺷﺪ،

ﺟﺴﺘﻨﺪ.

ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﻐﺪاد اﺷﺎره رﻓﺖ و ﯾﺎ »ﮐﻮی ﺑﺮدهﻓﺮوﺷﺎن«

ﺑﺮدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻗﺼﺎ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﺑﻠﺦ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ از آن ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮوﺿﯽ:۱۳۲۷ ،

ﺗﻌﺒﯿﺮ آدام اﺳﻤﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ در اﻣﻮر »ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪ« ،ﯾﻌﻨﯽ اﻣﻮر

 .(۹۸ﻋﻮاﯾﺪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺮده در ﺑﺎزارﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ،ﺧﺎﻧﻪداری و ﺗﻔﻨﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﺑﻮدﻻﻣﻪ از ﺷﺎﻋﺮان اﯾﻦ دوره ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :اﮔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ و

ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ» :در ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞﻓﺮوش و ﯾﺎ ﺷﯽء ﭘﺮ دواﻣﯽ

آراﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ،ﺷﻌﺮ را ﺗﺮک ﮐﻦ و ﺑﺮدهﻓﺮوش ﺑﺎش«

ﻣﺘﺒﻠﻮر ¨ﯽﺷﺪ« )اﺳﻤﯿﺖ .(۲۷۰ :۱۳۵۷ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ

)اﺑﻮاﻟﻔﺮجاﺻﻔﻬﺎﻧﯽ۱۴۱۵ ،ق .(۴۱۷/۱۰ :ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ،

ﭘﻄﺮوﺷﻔﺴﮑﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رواج »ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮدهداری« ﯾﻌﻨﯽ

ﺗﺸﮑﯿﻞ »دﯾﻮان ﻏﻼﻣﺎن« )ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ (۴۰ :۱۳۵۶ ،از اﻫﻤﯿﺖ

ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮدﮔﺎن در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﭘﻄﺮوﺷﻔﺴﮑﯽ-۳۰ :۲۵۳۶ ،

ﺣﻀﻮر و وﻓﻮر آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.

 (۲۹در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠ-ن ﻧﻈﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪان رواج ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد،

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن )۲۰۵-۲۵۹ق( ،ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن

زﯾﺮا او ًﻻ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺌﻮداﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ رﺷﺪ ﻧﻨﻤﻮد و

)۲۷۹-۳۸۹ق( و ﺗﺠﺎر آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای در اﻧﺘﻘﺎل

درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﺎﮐ-ن ﻣﺴﻠ-ن

ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ

ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺖرﻧﺞ ﮐﺸﺎورزان و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻼک ﺑﻮد،

ﻃﺎﻫﺮ )۲۱۳-۲۳۰ق( ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از

ﻧﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ؛ دوم آنﮐﻪ ﻗﺎﻃﺒﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮدﮔﺎن

ﴎزﻣﯿﻦ ﻏﺰان ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از وی ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ

در اﻣﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺧﻮاﺟﮕﺎن و ﮐﻨﯿﺰان در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪداری و

دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد )ﺑﻼذری .(۶۰۱ :۱۳۳۷ ،ﻃﯽ اﯾﻦ

درﺑﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﺎن را وادار ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻢ

در دوره ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺗﻔﺎوت ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ

اﯾﻦﮐﻪ از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ از آﻧﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﺰا و ﯾﺎ

ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﯿﺸﱰ از ﻃﺮﯾﻖ دادوﺳﺘﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد

دادوﺳﺘﺪ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ وی در ﮐﻨﺎر

ﻣﻨﺼﻮر )۱۳۶-۱۵۸ق( ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﺎرج» :ﻫﺮﺳﺎل ﺻﺪ ﺑﻨﺪه ﺑﺨﺮﯾﺪﻧﺪی از ﭘﺎﻧﺼﺪ درم ﺗﺎ

ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺮدﮔﺎن ﺗﺮک ﺑﺮآﻣﺪ ) ،Pipe, 1981: 145ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

ﭼﻬﺎرﺻﺪ درم) «...ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن .(۳۲ :۱۳۶۶ ،اﻣﺎ ﻧﻘﺶ

ﺷﻮد ﺑﺎ :ﺑﻼذری .(۵۵۹ :۱۳۳۷ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ در ﺷﻬﺮ

ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮ رﻧﮓﺗﺮ ﺑﻮد .آﻧﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﺑﻐﺪاد» :از ﺑﺎباﻟﺸﺎم ﺗﺎ ﺟﴪ دﺟﻠﻪ ﺑﺎزاری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ

ﺗﻬﺎﺟﻤﯽﺗﺮی در ﻗﺒﺎل ﺗﺮﮐﺎن در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ارزش ﺗﺠﺎری

ﻣﺤﻠﻪای ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﴎای ﺑﺮدﮔﺎن« آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮر
ﺧﻠﯿﻔﻪ

ﺑﻮدﻧﺪ

ﮐﻪ

از

ﻧﻮاﺣﯽ

ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺧﺮﯾﺪه

ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ«)ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ .(۲۰ :۱۳۵۶ ،در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺄﻣﻮن
ﻧﯿﺰ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻌﺘﺼﻢ ﺗﺎﺟﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮای

ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮدﮔﺎن وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺪﺳﯽ وارد

ﻣﻬﺎﺟﺮﻧﺸﯿﻦﻫﺎﯾﯽ در ﴍق دور ﺑﻮد .ﺑﻪﻋﻼوه در ﺧﻮد ﭼﯿﻦ،

ﮐﺮدن ﺑﺮدﮔﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز وﯾﮋه دوﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد و ﺑﯿﻦ -۱۰۰

ﻋﺪهای ﺗﺠﺎر ﺳﻐﺪی در ﺷﻬﺮﻫﺎی »دوﻧﻬﺎﻧﮓ«» ،ﺟﯿﻮﮐﻮان«،

 ۷۰درﻫﻢ اﺧﺬ ﮐﺮده و ﺑﻬﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺑﺮده ﺗﺮک ﻧﯿﺰ در ﺣﺪود

»ﮔﻮزﻧﮓ«» ،ﻻﻧﮋو« و »ﻟﻮﯾﺎﻧﮓ« ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

۳۰۰درﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﻘﺪﺳﯽ .(۴۹۹ :۱۳۶۱ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ

در ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﻢ ﺷﻬﺮ »ﮐﺎﯾﻤﻮ« را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .آﺛﺎری از

ﺑﺎﺳﻮرث ﺑﻪﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری آﻧﺎن در دوﻧﻬﺎﻧﮓ ﭼﯿﻦ و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻮرﻓﺎن

ﺻﺤﺮای ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺛﺮو·ﻨﺪ اﯾﺮان ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮد،

ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺎم ﭼﯿﻨﯽ »ﮐﻨﮓ« ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ

از اﯾﻦرو در ﺻﻮرت ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﴍق» :ﻋﻤﺪه ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(Ashurov, 2013: 42-44ﺑﻪﻋﻼوه در

دﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ ﺑﺮده ﺑﻮد]) «[...ﺑﺎﺳﻮرث.(۲۹ :۱۳۷۲ ،

ﺳﻨﮓﻧﺒﺸﺘﻪﻫﺎی »اورﺧﻮن« ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﺎن اوﻏﻮز ﻗﺮن

اﺳ-ﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ )۲۷۹-۲۹۵ق( ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺣﺮاز

دوم/ﻫﺸﺘﻢ ﺳﻐﺪﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺳﻐﺪاق« ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ

ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ »ﻏﺎزی« ﺑﻪ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﺷﻬﺮ

)ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ ،(۹۸ :۱۳۷۶ ،ﮐﺎﺷﻐﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان از

ﻃَﺮاز )ﺗَﻠَﺲ( از ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﴎﺣﺪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ

ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در ﺷﻬﺮ ﺑﻼﺳﺎﻏﻮن در ﺣﻮزه رود »ﭼﻮ« از ﺑﻼد ﺗﺮﮐﺎن

را ﺑﮕﺸﻮد و »ده ﻫﺰار ﮐﺲ اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ«)ﻃﱪی:۱۳۷۵ ،

ﯾﺎد ﮐﺮده )ﮐﺎﺷﻐﺮی (۶۶۷ :۱۳۷۵ ،ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺗﺴﻠﻂ آﻧﺎن ﺑﺮ

 (۶۶۵۵/۱۵ﺑﻮد ٢ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﻀﻮر آﻧﺎن ﺑﻪ روﻧﻖ ﺧﺮﯾﺪ

ﺷﺒﮑﻪ راهﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ آﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک

و ﻓﺮوش ﺑﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮدﮔﺎن در دﺳﺘﮕﺎه

و ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﴍﻗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ از آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺖ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯽداﻧﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ

ﺣﻘﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﺎن ،ﴎان ﻟﺸﮑﺮ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺰاران در

ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﭼﻮن اﺳﭙﯿﺠﺎب ،ﺷﺎش ،ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ ،ﺧﺠﻨﺪ،

اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮدﻧﺪ )اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ .(۱۹۸ :۱۳۶۶ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﺧﻮارزم ،ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،ﺑﺨﺎرا ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ

ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﺑﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮدهاﻧﺪ» :ﺑﺮده از ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ

ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺛﺮوت ﻧﯿﺰ

ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ اﻓﺘﺪ) [...]،ازﺟﻤﻠﻪ( َوﺧّﺎن و ﺳﻔﯿﻨﻪ )ﺷﻘﻨﯿﻪ( و

ﺑﻌﺪا ً ﻣﮑﻤﻞ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ؛ در ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و

اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﮐﺎﻓﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰک از آﻧﺠﺎ آرﻧﺪ«

اﺟﺘ-ﻋﯽ آﻧﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ

)اﺻﻄﺨﺮی۲۳۳ :۱۳۴۰ ،؛ اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ۲۰۴ :۱۳۶۶ ،؛ ﺟﯿﻬﺎﻧﯽ،

در ﻣﻮرد ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﴍح آن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

 .(۱۷۸ :۱۳۶۸ﺗﺠﺎر ﺧﻮارزﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮدﮔﺎن

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﺳﺎﯾﻪ ﻏﺎزیﮔﺮی دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻧﻘﺶ ﺗﺠﺎر؛

ﺻﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﻠﻐﺎری و ﺧﺰری ،ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮدﮔﺎن ﺗﺮک ﻧﯿﺰ

ﺗﺠﺎرت ﺑﺮده در ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﺑﻪوﯾﮋه از ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﺒﺎﯾﻞ

ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ ،(۲۱۰ :۱۳۶۶ ،در ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ و

ﺗﺮک در ﴎﺣﺪات ﴍﻗﯽ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻗﻠﯿﻢ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،ﺳﭙﺲ

اﺳﭙﯿﺠﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺮدﮔﺎن ﺗﺮک ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدﻧﺪ )ﻣﻘﺪﺳﯽ:۱۳۶۱ ،

در ﺧﺮاﺳﺎن و ﺑﻐﺪاد ﺑﺴﯿﺎر روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﺠﺎر ﺳﻐﺪی

 ،۴۷۷ﺣﺪوداﻟﻌﺎ .(۱۱۲ ،۱۱۷ :۱۳۶۲ ،Ýﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺑﺨﺎرا ﻧﯿﺰ

ﺗﺠﺎرت ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ؛ ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﭼﯿﻦ را در

ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪه ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺑﻼد ﴍﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ،

دﺳﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻨﺎن در راﺳﺘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد از

ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻘﺎ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺒﮑﻪ راه اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻮد.

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻬﺎﺟﺮﻧﺸﯿﻦﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی دور ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﻓُﺮﺿﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ«

ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﯿﻨﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن

)اﺻﻄﺨﺮی ،۲۴۸ :۱۳۴۰ ،ﺟﯿﻬﺎﻧﯽ» ،(۱۸۷ :۱۳۶۸ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه

ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎری در ﮐﺮاﻧﻪ رود »ﻟُﺐ ـ ﻧُﺮ« داﯾﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن« )ﻣﻘﺪﺳﯽ ،۴۷ :۱۳۶۱ ،ﺟﯿﻬﺎﻧﯽ،(۱۸۷ :۱۳۶۸ ،

)ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ .(۳۱۳ :۱۳۵۸ ،اﺷﺎره اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی

»ﮔﻠﻮﮔﺎه ﺗﺮک« )ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ (۶۹ :۱۳۵۶ ،و »دروازه ﭼﯿﻦ«

 .١ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮوﺿﯽ ).(۷۳ :۱۳۶۴

ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓ 8اﻣﯿﺮ اﺳ-ﻋﯿﻞ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻧﺮﺷﺨﯽ،

 .٢ﻧﻘﻞ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻓﺘﺢ ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ده ﻫﺰار

.(۱۱۹ :۱۳۶۳

ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ )ﻣﺴﻌﻮدی .(۶۳۹/۲ :۱۳۷۴ ،ﻧﺮﺷﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ

...
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)ﻣﻘﺪﺳﯽ (۴۰۲ :۱۳۶۱ ،ازاﯾﻦﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا

ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ دادوﺳﺘﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺮدﮔﺎن

راهﻫﺎی ﴍق ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﺪ» :ﮐﺎﻻﻫﺎ از راهﻫﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ

ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد دارای ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻮد

دور ﺑﺪآﻧﺠﺎ آوردهﻣﯽﺷﻮد و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﻧﺪ« )ﻫ-ن،

ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ وﻗﺖ داﯾﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد

ﺟﯿﻬﺎﻧﯽ .(۱۸۷ :۱۳۶۸ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از

دادوﺳﺘﺪ ،ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ )اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ .(۲۱۷ :۱۳۶۶ ،اﻣﯿﺮ

ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را »ﺷﻬﺮ ﻓﺮﺑﻪ«

اﺳ-ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﴎای »ﺟﻮی ﻣﻮﻟﯿﺎن« ﯾﺎ »ﺟﻮی

ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ )ﮐﺎﺷﻐﺮی (۶۹۳ :۱۳۷۵ ،و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺪﺳﯽ

ﻣﻮاﻟﯿﺎن« را ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮدﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد

ﴍاﯾﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ »زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺮﻓﻪ« در آﻧﺠﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد

)ﻧﺮﺷﺨﯽ .(۳۹ :۱۳۶۳ ،ﺷﻬﺮ ﻃﻮاوﯾﺲ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺎر ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ

)ﻣﻘﺪﺳﯽ .(۴۰۲ :۱۳۶۱ ،ﺑﻪﻋﻼوه ﮐﺸﻒ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﺖ ﺗﻮاﻧﮕﺮی اﯾﻦ

ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﻣﺠﻠﻞ ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺷﻬﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺎرت ﺑﻮده

) (Fedorov- Davydov, 1983: 395و ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻒ

اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ آﺑﺎدی در ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺷﺎهراه ﺗﺠﺎری اﺑﺮﯾﺸﻢ در

درﻫﻢﻫﺎی آن در اروﭘﺎی ﴍﻗﯽ و ﺷ-ﻟﯽ ) Kovalev, 2002:

ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ-ﺑﺨﺎرا ﻗﺮار داﺷﺖ .آﻣﺪوﺷﺪ و اﺳﮑﺎن ﺗﺠﺎر در اﯾﻦ

 (198-199از اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﺎرت ﮔﺴﱰده در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ

ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﺮروﻧﻘﯽ ﺷﺪه

دارد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ

ﺑﻮد .در ﺑﺎزار »ﻃﻮاوﯾﺲ« ﺣﺘﯽ ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﻌﯿﻮب ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاراﻧﯽ

و دادوﺳﺘﺪ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﱰﯾﻦ آن در اﯾﻨﺠﺎ

داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺠﺎر ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ و ﭼﺎچ ﮐﻪ از ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺷﺪ )ﻣﻘﺪﺳﯽ۴۰۱ :۱۳۶۱ ،؛ ﺟﯿﻬﺎﻧﯽ:۱۳۶۸ ،

)اﺣﺘً -ﻻ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮدﮔﺎن( در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ دﯾﺎر

 .(۱۸۷ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ )٢٣٠ـ ٢١٣ق( ﺑﻪ

ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ )ﻧﺮﺷﺨﯽ۱۸ :۱۳۶۳ ،ـ.(۱۷

ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺘﻮر داد :در ﮐﻨﺎر ﺧﺮﯾﺪ »اﺳﺐ ﻃﺨﺎری«،

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻘﺶ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺗﺠﺎر در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﻀﺎف ﺑﺮ

»ﻗﺎﻃﺮ ﺑﺮدﻋﯽ« و »ﺧﺮ ﻣﴫی«؛ »ﺑﺮدﮔﺎن ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی« را ﻧﯿﺰ

ﻧﻘﺶ ﻏﺎزﯾﺎن و دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺴﻠ-ن ﺑﺮ روﻧﻖ ﺗﺠﺎرت

ﺑﺪون ﺗﺄﻣﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ )ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ .(۱۲۶-۱۲۷ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﺑﺮدﮔﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﺎن ﻣﯽاﻓﺰود .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص

ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ روﻧﻖ دادوﺳﺘﺪ ﺑﺮده در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻗﺮار

ﻧﻈﺎماﳌﻠﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻏﻼﻣﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ روزﮔﺎر ﻗﺪﻳﻢ در

ﮔﺮﻓ 8اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ راهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻮد

ﭘﺮورش و ﻣﺮﺗﺒﺖ اﻳﺸﺎن از آن روز ﻛﻪ ﺑﺨﺮﻳﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ آن روز ﻛﻪ ﭘä

و دﯾﮕﺮ آنﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ

ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه)«...ﻧﻈﺎماﳌﻠﮏ،

ﺑﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ داﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.

 .(۱۴۰ :۱۳۷۸ﻣﻨﻈﻮر وی دوران ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ

ﺑﺨﺎرا دﯾﮕﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎری ﺳﻐﺪﯾﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ 8در

ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش و ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺮدﮔﺎن ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ﺗﺼﺪی اﻣﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﴎﺣﺪ ﺧﺮاﺳﺎن دروازه ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .اﺟﻨﺎس

و درﺑﺎری اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ

اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﺎم ،ﻣﴫ و روم ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ

ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﺑﺮدﮔﺎن ﺳﺎز و آﻟﺖ ﺳ-ع آﻣﻮﺧﺘﻪ و در

)ﻧﺮﺷﺨﯽ .(۲۸ :۱۳۲۶۳ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻨﺠﺎ در

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺎن و اﻋﯿﺎن ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﺧﺮاﺳﺎن در دوره

ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی اروﭘﺎ ) (Dode,2016: 213و ﮔﻮرﻫﺎی ﻗﻔﻘﺎز

ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪوﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ )اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ.(۱۸۵ :۱۳۶۶ ،

) (Ierusalimskaia,1972: 6ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ

ﺑﻪ زﻋﻤﯽ »ﺟﻮی ﻣﻮﻟﯿﺎن« اﻣﯿﺮ اﺳ-ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺎرا ﮐﻪ

ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﺎن ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﺑﯿﺰاﻧﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ را

ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺷﺎره رﻓﺖ ﯾﮑﯽ از آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻮد

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ از روﻧﻖ ﺗﺠﺎرت در ﺑﺨﺎرا ﺑﻮد

ﮐﻪ ﻧﻈﺎماﳌﻠﮏ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد )ﺧﻠﻌﺘﱪی و دﻟﺮﯾﺶ:۱۳۸۵ ،

ﮐﻪ ﻣﺴﻠ-ﻧﺎن ﻋﻨﻮان »ﻣﺪﯾﻨﻪاﻟﺘﺠﺎر« را ﺑﻪ آن اﻃﻼق ¨ﻮدﻧﺪ

۶۰ـ  ،۵۹ﮐﺮﯾﻤﯽ.(۳۳ :۱۳۸۹ ،

)ﻧﺮﺷﺨﯽ .(۲۹ :۱۳۶۳ ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ در

...

ﻧﻘﺸﻪ  .۱راهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ )ﻣﺎﯾﻮﻧﮓ(۲۳ :۱۳۶۳ ،

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺠﺎرت ﺑﺮدﮔﺎن در ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺮ ﻇﻬﻮر آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ و

۳۱۴ق را ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺰارش دﯾﮕﺮ از ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای )ﻫ-ن:

ﺳﺒﮑﺘﮑﯿﻦ ﻏﺰﻧﻮی

 (۲۹/۲ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ» :آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ ﻏﻼﻣﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮد«،

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮدﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ )ﺣﮏ:

ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ او در زﻣﺎن اﺳ-ﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ

۳۵۱-۳۵۲ق( و ﺳﺒﮑﺘﮕﯿﻦ )ﺣﮏ۳۶۶-۳۸۷ :ق( ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﺑﻦﺑﺎﺑﺎ ) ۴۳۹ :۱۳۷۲ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺗﺎرﯾﺦ

ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﺰﻧﻮی اﻧﺪک اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ

ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن( از ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﺘﻘﺪم ﻧﯿﺰ ﺑﻪﴏاﺣﺖ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ:

ﺷﺪه ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻨﮓ

»آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ ﺧﻮد از ﻏﻼﻣﺎن اﺳ-ﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻮد«.

ﺑﻨﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن را ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن در ﺳﺎل ۳۵۱ق

ﻓﺼﯿﺤﯽﺧﻮاﻓﯽ ﻣﻮرﺧﯽ ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ او را ﺳﺎل

در ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد؛ اﻃﻼع ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ،ﺧﺮﯾﺪ و

۲۶۷ق ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺤﺖ اﺑﻦﺑﺎﺑﺎ و

اﻧﺘﻘﺎل او ﺑﻪ درﺑﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ

ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻓﺼﯿﺤﯽﺧﻮاﻓﯽ:۱۳۸۶ ،

اﺳﺘﻨﺎد »ﺳﯿﺎﺳﺖﻧﺎﻣﻪ« ﺗﻮﻟﺪ او را ﺳﺎل ۳۱۴ق ،ﯾﻌﻨﯽ در زﻣﺎن

۳۹۱/۱؛ ﻧﮏ :ﻓﺮوزاﻧﯽ.(۴۸-۵۵ :۱۳۹۳ ،

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﴫ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ )۳۰۱-۳۳۱ق( ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺷﺎره رﻓﺖ ﮐﻪ اﺳ-ﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ )۲۷۹-۲۹۵ق(

)آلداوود (۶۴۷/۱ :۱۳۷۴ ،ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ¨ﯽرﺳﺪ.

در ﺳﺎل ۲۸۰ق و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ۲۹۱ق ﺣﻤﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن داﺷﺘﻪ

ﻧﻈﺎماﳌﻠﮏ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻟﭙﺘﮑﯿﻦ ﺑﺮده ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮد و در

و در ﺷﻬﺮ ﻃَﺮاز )ﺗَﻠَﺲ( ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻞ ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ

ﺳﻦ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺎل

ﺑﯿﺶ از ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ

۳۴۹ق زﻣﺎن اﻣﺎرت ﻋﺒﺪاﳌﻠﮏ ﺑﻦ ﻧﻮح )۳۴۳-۳۵۰ق( ﺑﻪ ﻣﻘﺎم

آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﻏﻼﻣﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﻤﺠﻮر )ﺗﺎرﯾﺦ

ﺳﭙﻪﺳﺎﻻری دﺳﺖﯾﺎﻓﺖ )ﻧﻈﺎماﳌﻠﮏ.(۱۴۱ :۱۳۴۷ ،

ﺳﯿﺴﺘﺎن (۲۹۳ :۱۳۶۶ ،و ﺑﺎرس )اﺑﻦﻣﺴﮑﻮﯾﻪ(۶۴/۵ :۱۳۷۶ ،

ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺳﺎل وﻓﺎت او )۳۵۲ق( ﺑﻮد ،ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺑﺮآورد ﻫﻨﮕﺎم

ﻃﯽ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ او درآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺻﻮرت اﺳﺎرت

ﻣﺮگ ﺳﯽ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ

آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ در ﺳﺎل ۲۸۰ق او ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و اﮔﺮ در

ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ او در ﺳﺎل ۳۵۰ق

ﺳﺎل ۲۹۱ق ﯾﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺎر ﺑﻪ اﻣﯿﺮ اﺳ-ﻋﯿﻞ و ﯾﺎ

ﻗﺼﺪ ﺗﺮک ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺰﻧﻪ را داﺷﺖ در ﻣﯿﺎن

ﻓﺮزﻧﺪش اﺣﻤﺪ ﺑﻦاﺳﻤﻌﯿﻞ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮐ -اﯾﻦﮐﻪ

ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺣﺎﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺧﻮد را ﻓﺮدی ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده

ﻧﻈﺎماﳌﻠﮏ ﺑﺮ ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد )ﻧﻈﺎماﳌﻠﮏ:۱۳۴۷ ،

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻧﻈﺎماﳌﻠﮏ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد» :ﻣﻦ ﻣﺮدی ﭘﯿﺮم

 ،(۱۴۵او ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻤﱰ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان

)ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ( و ﺧﺪﻣﺖ دو ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرگ ﭼﻮن اﺳ-ﻋﯿﻞ و

ﯾﮏ ﺑﺮده ﻣﻮروﺛﯽ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﭼﻬﺎر ﺗﻦ

ﭼﻮن اﺣﻤﺪ ﮐﺮدم])«[...ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای .(۳۰/۲ :۱۳۸۱ ،ذﮐﺮ

از اﻣﯿﺮان ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﻗﯽ را ﻃﯽ ¨ﻮده ﺑﻮد .ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ

ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻣﯿﺮان ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺗﻮﻟﺪ او ﺑﻪ ﺳﺎل

ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدری در ﻣﻮرد وی ﺑﻪ دﺳﺖ
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ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻘﺪم ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .او اﺷﺎره

ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ اﻗﺪام ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﺎﮐﯽ از

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ ازﺟﻤﻠﻪ ﻏﻼﻣﺎن اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺳ-ﻋﯿﻞ ﺑﻮد ،اﻣﺎ

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او از ﻏﻼﻣﺎن وﻓﺎدار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﯿﴩﻓﺖ وی

در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺘﻞ اﻣﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻼﻣﺎﻧﺶ ،وی »ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻣﺪار ﻧﺸﺪه

در دوره ﺑﻌﺪی ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ.

ﺑﻮد« )ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ .(۳۷۸-۳۷۹ :۱۳۶۴ ،ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﻗﺎﺗﻼن اﻣﯿﺮ

ﻧﻘﺸﻪ  .۲راه اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،ﺧﺮاﺳﺎن و ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان )ﻓﺮﻧﻮد(۸۵ :۱۳۹۰ ،
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در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮدﮔﺎن و

ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺗﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ» :ﴎاﴎ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ

اﻧﺘﻘﺎل آﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻮد .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺠﺎری ﻗﺒﺎﯾﻞ

ﻣﺮزﻫﺎی ﺗﺮﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎده ﺟﻨﮓاﻧﺪ و ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ را ﺻﺒﺢ و

ﺻﺤﺮاﮔﺮد ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻌﻀﺎً ﺑﻪ اﺳﮑﺎن داèﯽ آﻧﺎن در

ﺷﺎم ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« )اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ .(۱۹۷ :۱۳۶۶ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮزی ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺒﻊ

ﮔﺰارش ﺟﻐﺮاﻓﯽداﻧﺎن ،اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ در ﴎزﻣﯿﻦ وﺳﯿﻌﯽ از ﺣﻮاﻟﯽ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻏﺎزﯾﺎن و ﺗﺠﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.

درﯾﺎی ﺧﺰر ،ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺗﺎ ﭼﯿﻦ ﺳﮑﻨﯽ

ﺟﻐﺮاﻓﯽداﻧﺎن وﻻﯾﺎت اﺳﭙﯿﺠﺎب ،ﭼﺎچ )ﺷﺎش( و ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ در

داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﻣﺒﻬﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺎم و ﺗﻌﺪاد

ﴎﺣﺪات ﴍﻗﯽ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺎده

ﻗﺒﺎﯾﻞ آﻧﺎن در دﺳﺖ دارﯾﻢ .ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﭼﻮن ا ُﻏﺰ ،ﺗُﻐُﺰﻏُﺰ ،ﺧُﺮﻟُﺦ

اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻮد را از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺗﺮﮐﺎن و اﺳﮑﺎن آﻧﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ

)ﺧﻠﺦ( ،ﮐَﯿ-ک ،ﻗﺒﭽﺎق ،ﺧﺮﺧﯿﺰ ،ﺗﺎﺗﺎر ،ﺗُﺨﺲ ،ﭼِ ِﮕﻞ،

ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺷﻬﺮ ﻃَﺮاز )ﺗَﻠَﺲ( از وﻻﯾﺖ اﺳﭙﯿﺠﺎب ﮐﻪ در

ﺑَ َﺠﻨﺎک ،ﺗُﺮﮐَﺶ ،ﯾﻐ ،-ﺧﺰر ،ا ُﯾﻐﻮر و دﯾﮕﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺷﺎره رﻓﺘﻪ

ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻞ ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﯾﻌﻨﯽ »راه ﭼﺎچ«

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﯽﺷ-ر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ »ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻟﺘﺠﺎر« و ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﮐﺎن و

ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ :در ﻣﻮرد ﯾﻐ-ﺋﯿﺎن »ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را

ﻣﺴﻠ-ﻧﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ )اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ،۲۳۶ :۱۳۶۶ ،

ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻗﺒﯿﻠﻪ اﺳﺖ«)ﺣﺪوداﻟﻌﺎ .(۷۹ :۱۳۶۲ ،Ýﯾﺎ

اﺑﻦرﺳﺘﻪ۱۸۹۲ ،م .(۹۸ :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﯿﻨﯽ اﻏﺰﻫﺎ ﺑﻪ ده ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎرت ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻧﻈﺎماﳌﻠﮏ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و

ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻗﺒﯿﻠﻪ در ﺷ-ل و ﭘﻨﺞ ﻗﺒﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮ در ﺟﻨﻮب

ﯾﺎ ﻏﺎزیﮔﺮی اﻣﯿﺮ اﺳ-ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

رود »اﯾﻠﯽ« ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ .(۵۱ :۱۳۷۶ ،ﮐﺎﺷﻐﺮی ﻧﯿﺰ

آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ و اﻧﺘﻘﺎل وی ﺑﻪ درﺑﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ذﮐﺮ ﺷ-ر آﻧﺎن ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪَ» :اﻟﻠ ُﻪا َﻋﻠَﻢ« )ﮐﺎﺷﻐﺮی،

ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ از ﭼﯿﻦ

 .(۲۴ :۱۳۷۵اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺿﻤﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﺗﻊ و ﮐﺴﺐ

ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﯽﺷ-ری از ﺗﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﴎ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ

ﻗﺪرت ،ﻃﯽ دو ﻣﻮج ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت دروﻧﯽ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ

درﻧﻮردﯾﺪهاﻧﺪ :ﻣﻮج ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﻼﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﺧﺮﮔﺎهﻧﺸﯿﻦ« ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﻣﻬﻤﯽ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ )دﻟﺮﯾﺶ،

۱۸۲ :۱۳۹۲ـ ۱۴۷ ،۱۷۶ـ  (۱۴۱و ﺑﻌﻀﺎً ﻣﺜﻞ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ

١

ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﻧﺒﻮه ﺑﺎ ﺧﺪم و ﺣﺸﻢ وارد ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺷﺪﻧﺪ .

...

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺑﺮدﮔﯽ ﴏف ﺑﻪ ﺳﭙﻪﺳﺎﻻری و ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻄﻨﺖ

دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻣﻮج دوم در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻧﻘﺸﻪ  .۳اﺳﺘﻘﺮار ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک و ﮔﺬر ﺑﺮﺳﺨﺎن در اﻃﺮاف درﯾﺎﭼﻪ اﯾﺴﯿﮏﮐﻮل )ﺳﺘﺎرزاده(۲۱۹ :۱۳۸۹ ،

ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺟﻨﮕﺎوری ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺒﯿﻠﻪای اﯾﻦ

)ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ .(۱۹۷ :۱۳۵۸ ،دﯾﮕﺮ آنﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ راهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد

اﻗﻮام ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﻫﺮ ﺻﻨﻔﯽ از ﺗﺮک را ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ

ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ٢و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ]«[...

ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺎر ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﺧﺮاﺳﺎن داﺷﺘﻨﺪ

)ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ .(۷۱ :۱۳۵۶ ،ﺗﻐﺰﻏﺰﻫﺎ و ﯾﻐ-ﺋﯿﺎن »ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺟﻨﮕﯽ

اﴎای ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻐﻠﻮب را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا

و ﺑﺎ ﺳﻼح ﺑﺴﯿﺎر«اﻧﺪ )ﺣﺪوداﻟﻌﺎ .(۷۶ ،۷۹ :۱۳۶۲ ،Ýﺑﻪ

ﮐﻪ ﻓﺮوش آﻧﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﺳﻮد ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻏﺎﻟﺐ در

ﮔﻔﺘﻪ ﺟﺎﺣﻆ ﺗﻐﺰﻏﺰﻫﺎ و ﺧﺮﻟﺦﻫﺎ ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﻮدهاﻧﺪ

ﭘﯽ داﺷﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﺠﺎر ﻣﺴﻠ-ن در ﻣﯿﺎن

)ﻧﻘﻞ از ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ (۶۷ :۱۳۷۶ ،و ﺧﺮﺧﯿﺰﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻃﺮاف

ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک ﮐﺎر ﻓﺮوش آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ¨ﻮد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ

ﺧﻮﯾﺶ ﴎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﺣﺪوداﻟﻌﺎ.(۸۰ :۱۳۶۲ ،Ý

اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﺧﻠﺨﯿﺎن ،ﭼﮕﻞﻫﺎ و ﻏﺰان ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎﻧﯽ

اﺑﻦ ﻓﻀﻼن ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﮕﺮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺟ-ﻋﺖ

از ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و آﻣﺎده ﺧﺮﯾﺪ و اﻧﺘﻘﺎل

ﴍورﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ اﯾﺸﺎن در آدﻣﮑﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«...

اﺳﯿﺮان ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ

)اﺑﻦ ﻓﻀﻼن .(۷۹ :۲۵۳۵ ،در اﯾﻨﺠﺎ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ

ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ از ﺗﺮﮐﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در

اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ آنﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ اﯾﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺑﺎ ﺑﺮدﮔﯽ

ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﴎ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ )اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ.(۱۹۵ :۱۳۶۶ ،

ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻐﻠﻮب ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ

ﺗﺠﺎر ﺑﺮدﮔﺎن را ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﺳﭙﺲ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ

ﮔﺰارشﻫﺎی اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ رﺳﻢ ﺟﺎ

ﺧﺮاﺳﺎن و دﯾﮕﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )اﺻﻄﺨﺮی:۱۳۴۰ ،

اﻓﺘﺎده ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺻﺤﺮاﮔﺮد ﺑﻮد» :ﺑﺮدﮔﺎن ﺧﺰر از ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن

۲۲۷؛ اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ۱۹۵ :۱۳۶۶ ،؛ ﺣﺪوداﻟﻌﺎ،۸۶،۸۴ :۱۳۶۲ ،Ý

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد و ﺑﺮده ﮔﺮﻓ 8ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را روا

 ،۸۱-۸۲ﺟﯿﻬﺎﻧﯽ.(۱۷۸ :۱۳۶۸ ،

ﻣﯽدارﻧﺪ« )اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ .(۱۳۵ :۱۳۶۶ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺰارش

اﻣﯿﺮ ﺳﺒﮑﺘﮑﯿﻦ ﻏﺰﻧﻮی ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺎر ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ

ﻣﺘﻮن ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ آورده اﺳﺖ ،ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﻬﺮ ﻃَﺮاز )ﺗَﻠَﺲ(:

ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮدهﻓﺮوﺷﺎن اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﻪ اﻣﯿﺮان ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

»ﻟﺒﺎس ژﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ«

وی در »ﭘﻨﺪﻧﺎﻣﻪ« ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﻮد از ﻧﺰاعﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺒﯿﻠﻪای

 .١ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﻔﻮذ ﺗﺮﮐﺎن را در ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ژرﻣﻦﻫﺎ

 .٢راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﺪ در دﺳﺖ ﻗﻮم ﺗﺮک ،ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺰان،

در اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ).(Saunders, 1965: 142

ﺧﺮﻟﺨﺎن )ﻗﺮﻟﻘﺎن( و ﺗﻐﺰﻏﺰان ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ(۲۰۷ :۱۳۶۶ ،
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رﺳﻢ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺗﺮﻛﺎن آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﺮ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺗﺎﺧ8

ﻧﻮﺷﺠﺎن ﺳﻔﻠﯽ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ اﺳﭙﯿﺠﺎب و ﺷﻬﺮ ﻃﺮاز ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ

ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺪر ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻓﺘﻰ و ﺑﺮ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن زدى و اﻳﺸﺎن را

اﺳﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺣﺪود ﺳﻪ ﻓﺮﺳﺦ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﻧﻮﺷﺠﺎن ﻋﻠﯿﺎ

ﻏﺎرت ﻛﺮدى]) «[...ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای .(۳۷/۲ :۱۳۸۱ ،ﭘﺪر او ﺑﻪ

ﻧﯿﺰ در ﻣﺮز ﭼﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻗﺪاﻣﻪ-۵۴ ،۱۸۲ :۱۳۷۰،

ﻧﺎم »راﺟﻮق« از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑَﺮﺳﺨﺎﻧﯿﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

۴۸؛ اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ.(۲۸-۲۹ :۱۸۸۹ ،

ﻧﺎم )واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب درﯾﺎﭼﻪ اﯾﺴﯿﮏﮐﻮل( در ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ

ﺑﻪﺟﺰ ﺷﻮاﻫﺪ اﻧﺪک ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﯽ در ﻣﻮرد اﻧﻄﺒﺎق

ﺑﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑُﺨﺴﯿﺎن )ﺗُﺨﺴﯿﺎن :ﺗﺮﮐﺎن واﻗﻊ در ﺷ-ل درﯾﺎﭼﻪ

ﺑﺮﺳﺨﺎن ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺠﺎن در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻮﺷﺠﺎن را ﻧﺎم

اﯾﺴﯿﮏﮐﻮل( ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻧﺎم »ﺑَﺮﺳﺨﺎن«

ﻣﺤﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﻠﯽ و ﻋﻠﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ در

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻗﺒﯿﻠﻪای ﯾﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺒﮑﺘﮑﯿﻦ ،در

ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺮﺳﺨﺎن را ﻧﺎم ﻗﺒﯿﻠﻪ؛ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻪﺑﺴﺎ

»ﭘﻨﺪﻧﺎﻣﻪ« و ﻧﯿﺰ در »زﯾﻦاﻻﺧﺒﺎر« ﺑﺮ رﯾﺸﻪ اﯾﺮاﻧﯽ آن

اﺳﮑﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮﺟﺐ اﻃﻼق ﻧﺎم ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺮﺳﺨﺎن

»ﭘﺎرسﺧﺎن« )ﮔﺮدﯾﺰی ،(۵۶۴-۵۶۵ :۱۳۶۳ ،ﯾﺎ »ﺑﺎرسﺧﺎن«

ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ »ﮐÎت اﺳﺘﻌ-ل ﺑﺮﺳﺨﺎن«

)ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای (۳۷/۲ :۱۳۸۱ ،از ﻣﻠﻮک ﻓﺎرس ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ

در »ﭘﻨﺪﻧﺎﻣﻪ« ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای.(۳۷/۲ :۱۳۸۱ ،

از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﮐﺎﺷﻐﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را

ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺨﺎن )ﻧﻮﺷﺠﺎن( ﯾﮑﯽ از

ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮﺳﻐﺎن« ﭘﴪ اﻓﺮاﺳﯿﺎب ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ

ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﺮﺗﺮدد ﮐﺎروانﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن ﭼﯿﻦ و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ

)ﮐﺎﺷﻐﺮی .(۳۲۳ :۱۳۷۵ ،ﺟﺪای از اﯾﻦ دﺳﺖ رواﯾﺖﻫﺎی

ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻗﺪاﻣﻪ ،۵۰ :۱۳۷۰ ،اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ:۱۸۹۹ ،

اﻓﺴﺎﻧﻪﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ً در ﺷﺠﺮهﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ

 .(۲۸-۲۹اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ راه از آﻧﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼم ﺗﺮﺟ-ن

ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )ﻧﮏ :ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ(۲۲۵-۲۲۶ :۱۳۶۳ ،؛ ﺑﺮﺳﺨﺎن

ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ﻣﺴﻠ-ن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۲۲۷-۲۲۸ق ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﻠﯿﻔﻪ

ﺷﻬﺮی واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب درﯾﺎﭼﻪ اﯾﺴﯿﮏﮐﻮل ﺑﻮد .ﻣﻘﺪﺳﯽ آن را

واﺛﻖ )ﺣﮏ۲۲۷-۲۳۲ :ق( ﻃﯽ ﺳﻔﺮی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﻪ

ﺟﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﭙﯿﺠﺎب ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻣﻘﺪﺳﯽ:۱۳۶۱ ،

ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﴍﻗﯽ در ﺑﺮﮔﺸﺖ از راه ﺑﺮﺳﺨﺎن ﺑﻪ ﻃﺮاز و

 ،(۶۹ ،۳۸۳-۳۸۴ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ

ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺧﺮاﺳﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد )اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ-۱۵۷ :۱۸۸۹ ،

ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﭙﯿﺠﺎب ﭼﻮن ﻃﺮاز و ﺻﱪان ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﺗﺠﺎری و

۱۵۲؛ ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۷۱۱ :۱۳۷۴ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﺳﺨﺎﻧﯿﺎن در

ﻏﺰای ﻣﺴﻠ-ﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﮐﺎن ﺑﻮد .ﺣﺪوداﻟﻌﺎ Ýﻧﯿﺰ از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﺟﻨﻮب درﯾﺎﭼﻪ اﯾﺴﯿﮏﮐﻮل و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺨﺴﯿﺎن )ﺑﺨﺴﯿﺎن( و

ﺷﻬﺮی آﺑﺎد در ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﻧﺎم ﺑﺮدهاﺳﺖ )ﺣﺪوداﻟﻌﺎ:۱۳۶۲ ،Ý

ﭼﮕﻞﻫﺎ در ﺷ-ل و ﻏﺮب درﯾﺎﭼﻪ در ﻣﺠﺎورت اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار

 .(۸۳ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﻮﻣﺎﺷﮏ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ

داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺠﺎری ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮدﮔﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ

ﮐﺮده ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺨﺎن ﻫ-ن ﻧُﻮﺷَ َﺠﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺗﺮک ١ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﴎ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻓﺮاﻫﻢ

ﺑﺎ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﴎﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻧﺎرﯾﻦ واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﻋﻠﯿﺎی

ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﯿﺤﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺳﮑﺎون ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ )ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ-۲۱۱ :۱۳۵۸ ،

در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﺰاعﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻗﺒﯿﻠﻪ )ﺑﺨﺴﯿﺎن و

۲۰۹؛ ﻧﮏ :ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۷۱۱ :۱۳۷۴ ،ﺑﻪﺟﺰ اﺷﺎره ﻣﻘﺪﺳﯽ و

ﺑﺮﺳﺨﺎﻧﯿﺎن( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮﺳﺨﺎﻧﯿﺎن ﻏﺎرت ﺷﺪﻧﺪ و

ﺣﺪوداﻟﻌﺎ Ýو ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺐ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

ﺳﺒﮑﺘﮑﯿﻦ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر

ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺑﺮﺳﺨﺎن اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺠﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮده در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺨﺴﯿﺎن ﮔﺬراﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ

ﻗﺪاﻣﻪ و اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ از ﻧﻮﺷﺠﺎن اﻋﻠﯽ و ﻧﻮﺷﺠﺎن ﺳﻔﻠﯽ

ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد او» :ﻣﺮا ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻏﻼم دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ آنﻫﺎ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا ً
 .١ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ »ﺷﮑﻠﻪ« ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﻬﺪی ﻋﺒﺎﺳﯽ رﯾﺸﻪ در

ﭘﺪرش اﻫﻞ ﺑﺮﺳﺨﺎن ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ وی ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﻘﺘﺪر

ﮐﻠﻤﻪ »ﭼﮕﻞ« دارد ،ﻗﻮﻣﯽ از ﺗﺮﮐﺎن در ﺣﻮاﻟﯽ درﯾﺎﭼﻪ اﯾﺴﯿﮏﮐﻮل و

)۲۹۵-۳۲۰ق( )ﺣﻀﻮراً ﯾﺎ از راه دور( اﻫﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ازآﻧﺠﺎﮐﻪ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮﺳﺨﺎن ﮐﻪ در زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺎﺣﻆ:۱۳۸۶ ،

اﻃﻼﻋﯽ در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ او و ﭘﺪرش در دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ¨ ،ﯽﺗﻮان

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺣﻤﺪ زﮐﯽ .(۱۲۸ :ﮐﺎﺷﻐﺮی ) (۳۲۳ :۱۳۷۵ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

ﺑﻪﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ از اﻧﺘﻘﺎل آﻧﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.

آوردهاﻧﺪ و )در ﻧﺨﺸﺐ

١

)ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای .(۳۸/۲ :۱۳۸۱ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارش »ﭘﻨﺪﻧﺎﻣﻪ« در

ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘ-ﻋﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ را

ﻧﺨﺸﺐ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺟﺮی از اﻫﻞ ﭼﺎچ )ﺷﺎش( ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﴫ ﭼﺎﭼﯽ در

ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻤﻠﻮﮐﺎن ﻣﴫ )۶۴۸-۶۹۲ق( ﯾﺎﻓﺖ.

زﻣﺎن اﻣﺎرت ﻋﺒﺪاﳌﻠﮏ ﺑﻦ ﻧﻮح )۳۵۰-۳۴۳ق( ﭘﺲ از ﻣﺸﻖ

ﻏﻼﻣﺎن ﺗﺮک دﺷﺖ ﻗﺒﭽﺎق ﮐﻪ ﺗﺠﺎر از راه ﺷ-ﻟﯽ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ

ﻧﻈﺎمﮔﺮی وی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ده ﻏﻼم دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺮﯾﺪ و از ﻧﺨﺸﺐ ﺑﻪ

ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺎم و ﻣﴫ اﻧﺘﻘﺎل داده و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮدﮔﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ

ﺑﺨﺎرا ﺑﺮد و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن اﻣﯿﺮ ﺣﺎﺟﺐ

ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻮﺑﯿﺎن )۵۶۴-۶۴۸ق( درآﻣﺪه و ﺳﭙﺲ ﻗﺪرت را در

ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮد ﺑﻔﺮوﺧﺖ )ﻫ-ن۳۸-۳۹ :؛ ﻧﮏ :ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ،

دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﻣﻘﺮﯾﺰی۴۰۵ ،۴۵۹-۴۶۴/۱ :۱۴۱۸ ،؛

 ،(۲۲۶ :۱۳۶۳اﻣﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت رواﯾﺖ ﺑﯿﻬﻘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در

ﺑﺎﺳﻮرث .(۱۶۱-۱۶۲ :۱۳۸۱ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮده ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد

اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺑﺘﺪا وی را از ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﱪﻏﺎن ﺟﻮزﺟﺎﻧﺎن از

ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﴎﺑﺎز ﺗﺮﺑﯿﺖ و اﺑﺘﺪا در ﺳﻤﺖ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن

ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮواﻟﺮود و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﺮدﻧﺪ و در

درﺑﺎری ،ﺳﭙﺲ در ﺳﭙﺎه ،دوﻟﺖ و ﺣﺘﯽ اداره اﻣﻮر وﻻﯾﺎت ﺑﻪ

اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ ﺳﭙﻪﺳﺎﻻر ﺧﺮاﺳﺎن وی را از ارﺑﺎب او

ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ) .(Pipes, 1981: 23, 26اﯾﻨﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد

ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﻮد )ﺑﯿﻬﻘﯽ .(۲۴۸-۲۴۹ :۱۳۷۴ ،اﯾﻦﮐﻪ وی در

ﺟﺰ »ﺑﺮدﮔﺎن وﻓﺎدار« ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ

ﺑﺨﺎرا ﯾﺎ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﯾﺎ در زﻣﺎن ﺣﺎﺟﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﭙﻪﺳﺎﻻری آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ ﺑﻪ

ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ

وی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت او ﺑﻪﻋﻨﻮان

وﻟﯽﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ) .(ibid, 17, 19در ﻫﻤﯿﻦ

ﯾﮏ ﺑﺮده درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺰاعﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪای و در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ از

ارﺗﺒﺎط ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻧﻈﺎماﳌﻠﮏ ﺑﺮدﮔﺎن از ﺑﺮدﮔﯽ
٢

٣

ﺑﺮﺳﺨﺎن )ﻧﻮﺷﺠﺎن( در ﻣﺮز ﭼﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺎر ﺧﺮﯾﺪاری و در

ﴏف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮاﺣﻞ »وﺛﺎقﺑﺎﺷﯽ « و »ﺧﯿﻞﺑﺎﺷﯽ « و

ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﺑﺨﺎرا و ﯾﺎ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻪ

»ﺣﺎﺟﺐﺳﺎﻻری« و »ﺳﭙﻪﺳﺎﻻری« را در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ

ﺷﺪ و دوﺷﺎدوش وی ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﻗﯽ را در درﺑﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻃﯽ

از ﺳﯽ ﺳﺎل ﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻧﻈﺎماﳌﻠﮏ .(۱۴۱ :۱۳۴۷ ،از

¨ﻮده و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن و ﻧﯿﺰ ﻋﻼﯾﻖ

اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺳﭙﻪﺳﺎﻻری آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ

اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﱰک در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻏﻼﻣﺎن زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺮک

ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﺗﺤﺮک اﺟﺘ-ﻋﯽ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻮد و ﻣﺮﺗﺒﻪ »ﺷﺎﻫﯽ« ﺧﺎرج

اﺟﺘ-ﻋﯽ آﻧﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.

از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻮد .ﻧﻘﻞ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺰ

ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی »اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ« و »ﮔﺮوﻫﯽ« ﻏﻼمﺳﭙﻬﺴﺎﻻران ﻏﺰﻧﻮی و
ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﺤﺮک اﺟﺘ-ﻋﯽ آﻧﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن »ﺗﺤﺮک اﺟﺘ-ﻋﯽ« را ﺑﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﻓﺮاد از
ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘ-ﻋﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘ-ﻋﯽ دﯾﮕﺮ اﻃﻼق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﺮک ﻋﻤﻮدی ﺳﯿﺮ
ﺻﻌﻮدی و ﯾﺎ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﯾﮏ ﺗﺤﺮک
اﻓﻘﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘ-ﻋﯽ اﻓﺮاد در ﻫ-ن ﺳﻄﺢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ )ﮐﻮﺋﻦ،
 .(۳۱۷-۳۱۸ :۱۳۹۱در ﺧﺼﻮص آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ و ﺳﺒﮑﺘﮑﯿﻦ ﺗﺤﺮک
اﺟﺘ-ﻋﯽ آﻧﺎن ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨﺎن ﮐﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪ
روﻧﻖ ﺗﺠﺎرت در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﺑﺮدﮔﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ«

...

ﺣﻮاﻟﯽ ﺑﺨﺎرا( ﺑﻔﺮوﺧﺘﻨﺪ«

ﺧﺮﯾﺪاری ،آﻣﻮزش و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ از ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ

ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﴍﻗﯽ» :ﺑﺮدﮔﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«)ﻣﻘﺪﺳﯽ،
 (۳۷۹ :۱۳۶۱و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏﺻﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن »ﮐﺎر ﺑﺎز ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن رﺳﯿﺪ«)ﻏﺰاﻟﯽ (۶۳ :۱۳۱۷ ،ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﻏﺰﻧﻮی اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﺄﺛﯿﺮ
روﻧﻖ ﺗﺠﺎرت ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﺮ ﻇﻬﻮر آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ و ﺳﺒﮑﺘﮑﯿﻦ و ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﻒ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن در ﭘﯿﴩﻓﺖ ﮐﺎر آﻧﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
آﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻏﻼﻣﺎن ﻏﺰﻧﻮی در ارﺗﻘﺎء و
ﺗﺤﺮک اﺟﺘ-ﻋﯽ آﻧﺎن از ﻣﻘﺎم ﺳﭙﻪﺳﺎﻻری ﺑﻪ ﺣﺎﮐ-ﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺑﻮدن ﻋﻨﴫ ﭘﯿﻮﻧﺪﺳﺎز »ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘ-ﻋﯽ« و ﯾﺎ
»ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ «٤ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺮک در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و

 .١ﭘﺲ از آﻣﺪن ﻣﻐﻮﻻن آن را ﻗُﺮﺷﯽ )در ﻣﻌﻨﺎی ﻗﴫ( ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و

 .٣ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮑﺮ.

اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻋﺮاب ﻗﺮونوﺳﻄﯽ آن را

 .٤ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ دارای ارزشﻫﺎ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘ-ﻋﯽ ﻣﺸﱰک و

ﻧﺴﻒ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺨﺸﺐ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ )ﻟﺴﱰﻧﺞ.(۴۹۹-۵۰۰ :۱۳۷۷ ،

ﻧﯿﺰ ﺛﺮوت ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘ-ﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از

 .٢ﺧﯿﻤﻪدار.

ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻣﺎرﮐﺲ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻪ »ﻃﺒﻘﻪ در ﺧﻮد« و »ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد« ﺗﻘﺴﯿﻢ
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اﺟﺘ-ﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان؛ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی

ﻧﻌ-ﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺪه از وﻟﯽﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد

ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺮک اﺟﺘ-ﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن ﭼﻪ

)ﻣﺘﺤﺪه .(۹۸-۱۰۰ :۱۳۹۳ ،ﻋﻨﺎﴏی ﭘﯿﻮﻧﺪﺳﺎز ﮐﻪ

ﺑﻮده اﺳﺖ؟ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن دو اﻟﮕﻮی

ﻏﻼمﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻏﺰﻧﻮی ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪان ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ اﯾﻦ اواﺧﺮ

وﻓﺎداری»اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ« و »ﮔﺮوﻫﯽ« را ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی

ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﴏ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ

اﺟﺘ-ﻋﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺪهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻃﺮح

دوﻟﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻔﺮان ﻧﻌﻤﺖ در ﺣﻖ ﺧﺪاوﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ

¨ﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺮﮐﺖ ﻏﻼﻣﺎن ﻏﺰﻧﻮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن ﻣﻮرد

ﺗﻠﻘﯽ ¨ﻮد و ﻣﻨﺸﺄ ﺣﺮﮐﺖ وی ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ» :از آن

ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ وﻓﺎداریﻫﺎی اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ آن

ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ] [...ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪزادﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ

دﺳﺘﻪ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ

ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻠﮏ از اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﺪ و ﺑﻪﺟﺎی

وﯾﮋه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻋ-ل ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺧﻮد ﻋﻬﺪهدار آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﺸﺴﺖ و ﮐﺎﻓﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﮔﺸﺖ«

ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،در اﯾﻨﺠﺎ رﻫﱪ از اﻗﺘﺪار ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و

)ﻧﻈﺎماﳌﻠﮏ(۱۴۸ :۱۳۴۷ ،؛ اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ اﻗﺘﺪار

ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ اﯾﻦ ﻧﻮع وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺣﯿﺎت و ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ او ﺑﺴﺘﮕﯽ

ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮﯾﺶ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓ 8در ﯾﮏ ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ

داﺷﺖ .دﯾﮕﺮ آنﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع وﻓﺎداریﻫﺎ در زﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺮﻓﺸﺎر و

اﺻﻄﻨﺎع ،ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻧﻌﻤﺖ را از ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺘﻈﺎر

در ﯾﮏ ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﴍاﯾﻄﯽ

داﺷﺖ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ اﯾﻦ دو ﻋﻨﴫ در ﺧﻄﺎب

ﻋﻨﺎﴏ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﺳﺎز ﭼﻮن »ﺳﻮﮔﻨﺪ«» ،ﻧﻌﻤﺖ«،

ﺑﻪ آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ» :ﭼﻪ ﻣﺎ و ﻫﺮﻛﻪ در اﻳﻦ دوﻟﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎن

»اﺻﻄﻨﺎع« و »ﻧﺬر« از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﺪ

ﻛﴗ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻧﺎن ﭘﺎره و ﺟﺎه و ﺣﺸﻤﺖ و ﻧﻌﻤﺖ و وﻻﻳﺖ

)ﻣﺘﺤﺪه۱۱۵ :۱۳۹۳ ،ـ ۲۱ ،۵۵ـ .(۲۰ﺳﻮﮔﻨﺪ وﺳﯿﻠﻪای ﴏﯾﺢ

و ﺗﺠ ّﻤﻞ از ﺗﻮ دارﻳﻢ و از ﺗﻮ ﻛﴗ ﺷﺪهاﻳﻢ« )ﻫ-ن.(۱۵۷ :

ﺑﺮای ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ آن ﺑﯿﻌﺖ ﺑﻮد .در اﯾﻦ

آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :اﯾﻦﭼﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ از ﴎ

ﻣﻮرد اﻣﯿﺮان ،ﺑﻪوﯾﮋه در زﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺮﻓﺸﺎر ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ

اﻋﺘﻘﺎد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﮔﻔﺘﯿﺪ و از ﺷ -ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺸﻢ دارم« )ﻫ-ن:

ﻗﺪرت ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪﻧﻈﺎم ﺳﻮﮔﻨﺪ و ﺑﯿﻌﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

 .(۱۴۷از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﮔﺴﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﻼﻣﺎن

ﭼﻨﺎنﮐﻪ آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻏﻼمﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ

از دوﻟﺖ و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﱰک ﺑﺎ رﻫﱪان ﻧﻮﭘﺎی ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ

را در وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن و اﻋﻼم ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺨﯿﺮ

ﺧﻮﯾﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﮔﺮداﻧﯿﺪ» :ﻫﻤﻪ اﻣäان ﮔﻔﺘﻨﺪ] [...ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻮ را ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ﻧﻪ او

دوﻟﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﴎداران ﺗﺮک ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ آﻧﺎن از

)اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ( را داﻧﻴﻢ« )ﻧﻈﺎماﳌﻠﮏ (۱۴۷ :۱۳۷۸ ،و ﯾﺎ در

دوﻟﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ در ﺧﺮاﺳﺎن و

ﻣﻮرد ﺳﺒﮑﺘﮑﯿﻦ» :ﻫﻤﮕﻨﺎن] [...ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ و ﴎدارى او رﺿﺎ

ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ دارای ﭘﺎﻧﺼﺪ ﭘﺎره دﻳﻪ ﻣﻠﻚ ﺑﻮد و ﻫﻴﭻ ﺷﻬﺮى ﻧﺒﻮد

دادﻧﺪ و ﺑﺮ ﻛﻔﺎﻟﺖ و اﻳﺎﻟﺖ او ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻴﻌﺖ ﻛﺮدﻧﺪ«

ﻛﻪ او را ﴎاى و ﺑﺎغﻫﺎ و ﻛﺎروانﴎاﻫﺎ و ﮔﺮﻣﺎﺑﻪﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻐﻼت

)ﻋﺘﺒﯽ۱۴۲۴ ،ق۲۱ :؛ ﻧﮏ :ﺟﺮﻓﺎدﻗﺎﻧﯽ۲۰ :۱۳۷۴ ،؛

ﻧﺒﻮد و ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺻﺪ ﻫﺰار اﺳﺐ و اﺳﱰ و

ﻧﻈﺎماﳌﻠﮏ۱۵۷ :۱۳۴۷ ،؛ اﺑﻦاﺛﯿﺮ.(۹۸/۲۱ :۱۳۷۱ ،

ﺷﱰ داﺷﺖ )ﻫ-ن .(۱۴۹-۱۵۰ :اﯾﻦ ﺛﺮوت اﻧﺪوﺧﺘﻪ ،از

روی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع وﻓﺎداریﻫﺎ اﺻﻄﻨﺎع و ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻧﻌﻤﺖ

ﯾﮏﻃﺮف واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻏﻼﻣﺎن ﺑﻪ رﻫﱪان ﺧﻮﯾﺶ

ﺑﻮد .اﺻﻄﻨﺎع در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدن و ﭘﺮورش دادن

را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﮐﺜﯿﺮ ﻏﻼﻣﺎن ﺑﺎ دوﻟﺖ

اﺳﺖ .در ﻣﺘﻮن ﻗﺮون ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻣﻌﻨﺎی

ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ .ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮای

»ﺑﻨﺪهﭘﺮوری« ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﯾﮏ راﺑﻄﻪ رﺳﻤﯽ و ﺟﺪی

دﯾﮕﺮ ﴎداران ﺗﺮک ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎرس ﻏﻼمﺳﭙﻬﺴﺎﻻر اﺳ-ﻋﯿﻞ ﺑﻦ

ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد ﮐﻪ ﻓﺮد از دﺳﺖﭘﺮورده ﺧﻮد ﺗﻌﻬﺪی داèﯽ در

اﺣﻤﺪ )۲۷۹-۲۹۵ق( اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺣﻤﺪ

ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .روی دﯾﮕﺮ آن ﻗﺪرداﻧﯽ از

ﺑﻦ اﺳ-ﻋﯿﻞ )۲۹۵-۳۰۱ق( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻏﻼم ﺗﺮک

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ ﴏﻓﺎً دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﱰک ﯾﺎد ﺷﺪه

ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و آﺷﮑﺎرا ﺑﺮای آن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ »ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮای

ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺧﻮد« ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻣﺎرﮐﺲ.(۱۸۵ :۱۳۸۴ ،

»ﻃﺒﻘﻪ در ﺧﻮد« ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ از اﯾﻦ

۶۴-۶۵/۵ :۱۳۷۶؛ اﺑﻦاﺛﯿﺮ .(۷۲/۱۹ :۱۳۷۱ ،ﻧﺬر دﯾﮕﺮ ﻋﻨﴫ

ﺑﺎ ﻫﺪف ﻏﺰای ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺮک ﮐﺮده و در ﺳﺎل ۳۵۱ق اﯾﻦ

ﭘﯿﻮﻧﺪﺳﺎز در وﻓﺎداریﻫﺎی اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ »ﻧ ّﯿﺖ« ارﺗﺒﺎط

ﻏﻼمﺳﭙﻪﺳﺎﻻران ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻨﺎﴏ ﭘﯿﻮﻧﺪﺳﺎز در وﻓﺎداریﻫﺎی

ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارد .ﺗﻌﻬﺪی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد

اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻨﯿﺎن دوﻟﺖ ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻪ ﺑﻨﺎ

ﻣﯽﺑﻨﺪد ،اﻣﺎ ازآﻧﺠﺎﮐﻪ از راه ﭘﯿ-ن ﺑﺴ 8ﺑﺎ ﺧﺪا ،ﻧﯿّﺎت ﺑﺎﻃﻨﯽ

ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ.

ﺧﻮد را ﺑﺮای زﯾﺮدﺳﺘﺎﻧﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ ﺣﺲ
وﻓﺎداری را در ﻣﯿﺎن اﺗﺒﺎع ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد )ﻣﺘﺤﺪه:۱۳۹۳ ،
۸۵ـ  .(۷۸راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع آن در اﯾﻦ دوره ﻧﺬر ﺑﺮای ﺑﻪﺟﺎ آوردن
ﺳﻨﺖ ﻏﺰا و ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﺑﻮد .آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻏﺰا و ﺟﻬﺎد] [...اﻣﯿﺪ ﺑﻬﺸﺖ و
ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪای و رﺳﻮل را« )ﻧﻈﺎماﳌﻠﮏ.(۱۴۹ :۱۳۷۸ ،
اﯾﻦ ﻋﻨﴫ ﭘﯿﻮﻧﺪﺳﺎز ﺑﻌﺪا ً در دوره ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد )-۴۲۱
۳۸۷ق( از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺗﴩﯾﺢ وﻓﺎداریﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد
ﻋﻀﻮ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از زادن آنﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﭘﺲ
از ﻣﺮﮔﺸﺎن ﻫﻢ اﺣﺘً -ﻻ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﱰک ﮐﻪ در ﴍاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢداﺳﺘﺎن
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد از ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
آن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﺘﺤﺪه-۱۳۴ :۱۳۹۳ ،
 .(۲۱ ،۱۱۵وﻓﺎداریﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮدﮔﺎن و ﻏﻼﻣﺎن ﺗﺮک در
آنﻫﺎ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻼﯾﻖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﱰک ﺑﻮد و ﻫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوﻫﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮوه »ﻏﻼﻣﺎن« و »ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن« ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪاﻧﺸﺎن
آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ و ﺳﺒﮑﺘﮑﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺣﺘ-ل
ﻣﯽرﻓﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر و آن را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ
ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﻏﺰا ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ وﻓﺎداریﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ آﻧﺎن
اﻓﺰوده ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻏﻼﻣﺎن ﺧﺎص
ﺧﻮﻳﺶ را ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻰ ﺑﻴﻨﻴﺪ از ﭘﻴﺶ :زﺧﻢ ﺗﻴﻎ و زﻧﺪان و
ﻣﺼﺎدره و از ﭘﺲ ﭘﺸﺖ :ﻛﺸ 8و ﮔﺮﻓ 8و
ﺷﻤﺸ)«[...]äﮔﺮدﯾﺰی .(۳۵۶ :۱۳۶۳ ،از اﯾﻦرو وی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺳﺒﮑﺘﮑﯿﻦ و »ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻏﻼم ﺗﺮک زر ﺧﺮﯾﺪ« وﻓﺎدار ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﻣﺮگ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﳌﻠﮏ ﺑﻦ ﻧﻮح )۳۵۰ق( ﺣﺎﴐ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﯿﺮ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻧﻮح )۳۵۰-۳۶۶ق( ﻧﺸﺪهاﻧﺪ )ﮔﺮدﯾﺰی،

 .١ﮔﺰﯾﻨﻪ آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﻧﴫ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﳌﻠﮏ ﺑﻮد.

...

وﻓﺎدار ﺧﺮاﺳﺎن را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻐﺪاد ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد )اﺑﻦﻣﺴﮑﻮﯾﻪ،

۳۵۵-۳۵۶ :۱۳۶۳؛ ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای ١(۲۹-۳۰/۲ :۱۳۸۱ ،ﺑﺨﺎرا را

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﻤﻮاره
ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺠﺎری
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ آن ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ ﮔﺮﻓ8
ﺗﺠﺎرت و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺻﺎدرات و واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯿﺎن ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﴍق دور ،ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺻﺤﺮاﮔﺮد آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﺶ
ﻣﻮازی ﯾﺎ ﺗﻮأﻣﺎن ﻏﺎزﯾﺎن ﻣﺴﻠ-ن و ﺗﺠﺎر از ﺑﻼد ﺗﺮک در آﺳﯿﺎی
ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮزی ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ
ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮرد ﻏﻼﻣﺎن ﻏﺰﻧﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺮوﻫﯽ
آﻧﺎن در ﺑﻨﯿﺎن دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ
ﺑﺎﻻی اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﮐﺎﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راهﻫﺎی ﺟﺎده
اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﻃﻼق »ﺟﺎده ﺑﺮدﮔﺎن« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺪﯾﻞ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﯽرﺑﻂ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻨﮓﺑﻨﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن را ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن در ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻪ ﻧﻬﺎد ،اﮔﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﮐﯽ در ﻣﻮرد
او در دﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ
را ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮدﮔﺎن اﺳ-ﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ دﯾﺮﯾﻦ ﻏﺰا ،ﺑﻪوﯾﮋه آنﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﺳ-ﻋﯿﻞ
در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻏﺎزی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ در ﻗﺒﺎل ﺗﺮﮐﺎن در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻮﺳﻂ وی ﻃﯽ ﻧﱪدﻫﺎی ﺳﺎل ۲۸۰ق و ﯾﺎ ۲۹۱ق ﺷﻬﺮ
ﻃﺮاز از وﻻﯾﺖ اﺳﭙﯿﺠﺎب ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺎده
اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ »راه ﭼﺎچ« ﺑﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺑﺨﺎرا ﺑﻮده ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﺠﺎر ﻣﺴﻠ-ن و ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﺮزی ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺠﺎری داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روﻧﻖ
ﺗﺠﺎرت ﺑﺮدﮔﺎن از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ؛ زﯾﺮا رﺳﻢ ﺑﻮد ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﻏﺎﻟﺐ اﺳﯿﺮان ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻐﻠﻮب را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﮕﯿﺮد .ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
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ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺻﺤﺮای ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ

 .۷اﺑﻦرﺳﺘﻪ ،اﺣﻤﺪ .(۱۳۶۵) .اﻋﻼقاﻟﻨﻔﯿﺴﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻖ

ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺛﺎﻧﻮی ﺧﻮد ،اﺳﯿﺮان ﻗﺒﯿﻠﻪای را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﺑﻪ ﺗﺠﺎر

ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺮهﭼﺎﻧﻠﻮ .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.

ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﺑَﺮﺳﺨﺎن ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻗﺒﯿﻠﻪای

 .۸اﺑﻦرﺳﺘﻪ ،اﺣﻤﺪ .(۱۸۹۲) .اﻋﻼقاﻟﻨﻔﯿﺴﻪ .ﺑﯿﺮوت :دار

ﺳﺒﮑﺘﮑﯿﻦ در ﺣﻮاﻟﯽ درﯾﺎﭼﻪ اﯾﺴﯿﮏﮐﻮل ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﻞ
ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮزی
ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،ﻃﺮاز )ﺗﻠﺲ( از وﻻﯾﺖ اﺳﭙﯿﺠﺎب )و ﯾﺎ راه ﭼﺎچ(
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮدهﮔﯿﺮی و ﺗﺠﺎرت ﺑﺮدﮔﺎن در آن ﺑﺴﯿﺎر روﻧﻖ داﺷﺖ و
ﺳﺒﮑﺘﮑﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺒﯿﻠﻪ رﻗﯿﺐ ﺗُﺨﺴﯿﺎن در ﺷ-ل درﯾﺎﭼﻪ
اﯾﺴﯿﮏﮐﻮل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﭼﺎﭼﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ .وی
ﻧﯿﺰ ﺳﺒﮑﺘﮑﯿﻦ را ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻧﯿﺎز درﺑﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮده
ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺑﺨﺎرا ﯾﺎ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺿﻌﻒ
ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮ از ﯾﮏﻃﺮف ﺑﺎﻋﺚ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﱰ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﴎداران ﺗﺮک ﮔﺮدﯾﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﮔﺴﺴﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﻏﻼﻣﺎن از آﻧﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﴎداران
ﺗﺮک ﻧﻈﯿﺮ آﻟﺒﺘﮑﯿﻦ و ﺳﺒﮑﺘﮑﯿﻦ از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺛﺮوت ﻓﺮاواﻧﯽ در
ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ اﻧﺪوﺧﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﭘﯿﻮﻧﺪ
32
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اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﻼﻣﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ
آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ﻫﻢﺗﺒﺎر ﺑﻮدن و آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﺠﺎﻧﺲ ﮔﺮوﻫﯽ
)ﻏﻼﻣﺎن و ﻧﯿﺰ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن( ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﺮوﻫﯽ آﻧﺎن در

ﺻﺎدر.
 .۹اﺑﻦﻓﻀﻼن ،اﺣﻤﺪ .(۲۵۳۵) .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ ﻓﻀﻼن .ﺗﺮﺟﻤﻪ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ .ﺗﻬﺮان :ﴍق.
 .۱۰اﺑﻦﻣﺴﮑﻮﯾﻪ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ .(۱۳۷۶) .ﺗﺠﺎرب اﻻﻣﻢ .ج.۵
ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﻣﺎﻣﯽ و ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ ﻣﻨﺰوی .ﺗﻬﺮان :ﺗﻮس.
 .۱۱اﺑﻮاﻟﻔﺮج اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ۱۴۱۵) .ق( .اﻻﻏﺎﻧﯽ .ج.۱۰
ﺑﯿﺮوت :دار اﺣﯿﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.
 .۱۲ارﺳﻄﻮ .(۱۳۷۷) .ﺳﯿﺎﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ .ﺗﻬﺮان:
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
 .۱۳اﺳﻤﯿﺖ ،آدام .(۱۳۵۷) .ﺛﺮوت ﻣﻠﻞ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺮوس
اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده .ﺗﻬﺮان :ﭘﯿﺎم.
 .۱۴اﺻﻄﺨﺮی ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ .(۱۳۴۰) .ﻣﺴﺎﻟﮏ و ﻣ-ﻟﮏ .ﺗﺮﺟﻤﻪ و
ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﴩ ﮐﺘﺎب.
 .۱۵ﺑﺎﺳﻮرث ،ک.ا .(۱۳۷۲) .ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ
اﻧﻮﺷﻪ .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.

 .۱۶ﺑﺎﺳﻮرث ،ک.ا .(۱۳۸۱) .ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ
راﻫﻨ-ی ﮔﺎهﺷ-ری و ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮﯾﺪون ﺑﺪرهای.

ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد.

ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

 .۱۷ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ و .و .(۱۳۶۶) .ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﻧﺎﻣﻪ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺸﺎورز.

 .۱آلداوود ،ﻋﻠﯽ» .(۱۳۷۴) .آﻟﭙﺘﮑﯿﻦ« .داﺋﺮهاﳌﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ.
ج .۱ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮهاﳌﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ.
 .۲اﺑﻦاﺛﯿﺮ ،ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ .(۱۳۷۱) .ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ اﺳﻼم و اﯾﺮان.
ج .۱۹ .۲۱ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺎس ﺧﻠﯿﻠﯽ و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺎﻟﺖ .ﺗﻬﺮان:
ﻋﻠﻤﯽ.
 .۳اﺑﻦﺑﺎﺑﺎ ﻗﺎﺷﺎﻧﯽ ،اﺣﻤﺪ» .(۱۳۷۲) .ﮐﺘﺎب رأس ﻣﺎلاﻟﻨﺪﯾﻢ«.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ اﻧﻮﺷﻪ .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
 .۴اﺑﻦﺟﻮزی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ۱۴۱۲) .ق( .اﳌﻨﺘﻈﻢ .ج.۱۲
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ و ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ.
ﺑﯿﺮوت :داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ.
 .۵اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ ،ﻣﺤﻤﺪ .(۱۳۶۶) .ﺻﻮره اﻻرض .ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻌﺎر .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
 .۶اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ ،ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ .(۱۸۸۹) .اﳌﺴﺎﻟﮏ و اﳌ-ﻟﮏ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎﮐﺮﻧﺪ .ﺑﯿﺮوت :دار ﺻﺎدر.

ﺗﻬﺮان :آﮔﺎه.
 .۱۸ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ ،و .و .(۱۳۷۶) .ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮکﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻏﻔﺎر ﺣﺴﯿﻨﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻃﻮس.
 .١٩ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ ،و .و .(١٣٥٨) .ﮔﺰﯾﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ .ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺸﺎورز .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
 .۲۰ﺑﺨﺎری ،ﻣﺤﻤﺪ .(۱۳۸۸) .ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری .ج .۲ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﻧﻮر اﺣﺮاری .ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم :ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم اﺣﻤﺪ ﺟﺎم.
 .۲۱ﺑﻼذری ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ .(۱۳۳۷) .ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان .ﺗﺮﺟﻤﻪ
اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻞ .ﺗﻬﺮان :ﻧﻘﺮه.
 .۲۲ﺑﯿﻬﻘﯽ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ .(۱۳۷۴) .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻘﯽ .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻠﯿﻞ
ﺧﻄﯿﺐ رﻫﱪ ،ﺗﻬﺮان :ﻣﻬﺘﺎب.
 .۲۳ﭘﻄﺮوﺷﻔﺴﮑﯽ ،ای .پ .(۲۵۳۶) .ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺑﺎره ﺑﺮدﮔﯽ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺮوس اﯾﺰدی .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
 .۲۴ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن .(۱۳۶۶) .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮای ﺑﻬﺎر.
ﺗﻬﺮان :ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺎور.

ﺑﯽﻧﺎ.

ﻣﺠﻠﺲ.

 .۲۶ﺟﺎﺣﻆ ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺑﺤﺮ .(۱۳۸۱) .ﺗﺎج )آﯾﯿﻦ ﮐﺸﻮرداری در

 .۴۵ﻓﺮای ،رﯾﭽﺎرد .(۱۳۹۲) .ﻋﴫ ز ّرﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان .ﺗﺮﺟﻤﻪ

اﯾﺮان و اﺳﻼم( .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﻧﻮﺑﺨﺖ .ﺗﻬﺮان ،آﺷﯿﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎب.

ﻣﺴﻌﻮد رﺟﺐﻧﯿﺎ .ﺗﻬﺮان :ﴎوش.

 .۲۷ﺟﺮﻓﺎدﻗﺎﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﴩف .(۱۳۷۴) .ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻤﯿﻨﯽ .ﺗﻬﺮان:

 .۴۶ﻓﺮﻧﻮد ،رﺿﺎ .(۱۳۹۰) .اﻃﻠﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم

ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

ﺗﺎ دوران ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻧﯽ.

 .۲۸ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﻬﺎجاﻟﺪﯾﻦ .(۱۳۶۳) .ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﴏی .ﺗﻬﺮان:

 .۴۷ﻓﺮوزاﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ .(۱۳۹۳۲) .ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺎ

دﻧﯿﺎی ﮐﺘﺎب.

ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺳﻤﺖ.

 .۲۹ﺟﯿﻬﺎﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ .(۱۳۶۸) .اﺷﮑﺎل اﻟﻌﺎ .Ýﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯽ

 .۴۸ﻓﺼﯿﺤﯽﺧﻮاﻓﯽ ،اﺣﻤﺪ .(۱۳۸۶) .ﻣﺠﻤﻞ ﻓﺼﯿﺤﯽ .ج.۱

ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﮐﺎﺗﺐ .ﻣﺸﻬﺪ :آﺳﺘﺎن رﺿﻮی.

ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃﯿﺮ.

 .۳۰ﺣﺎ·ﯽ ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ» .(۱۳۹۶) .ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎمﮔﺬاری

 .۴۹ﻓﻮﻟﺘﺲ ،رﯾﭽﺎرد .(۱۳۸۵) .دﯾﻦﻫﺎی ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ .ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎدی« .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﻋﺴﮑﺮی ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻓﺮاروان.

ﺟﻬﺎن اﺳﻼم) .ﺷ-ره .۷-۳۲ ،(۱۰

 .۵۰ﻗﺪاﻣﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ .(۱۳۷۰) .اﻟﺨﺮاج .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺮهﭼﺎﻧﻠﻮ.

 .۳۱ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ .(۱۳۶۴) .ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺰﯾﺪه .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.

ﺗﻬﺮان :ﻧﴩ اﻟﱪز.

 .۳۲ﺣﺪوداﻟﻌﺎ .(۱۳۶۲) .Ýﺑﻪﮐﻮﺷﺶ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﺘﻮده .ﺗﻬﺮان:

 .۵۱ﮐﺎﺷﻐﺮی ،ﻣﺤﻤﻮد .(۱۳۷۵) .دﯾﻮان ﻟﻐﺎت اﻟﱰک .ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﻃﻬﻮری.

ﻣﺤﻤﺪ دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ .ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ.

 .۳۳ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎماﳌﻠﮏ .(۱۳۴۷) .ﺳﯿﺎﺳﺖﻧﺎﻣﻪ .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﮕﺎه

 .۵۲ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﻫﺎﺟﺮ» .(۱۳۸۹) .ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺠﺎرت ﺑﺮده در

ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﴩ ﮐﺘﺎب.

ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ در ﻗﺮون ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی« .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ

 .۳۴ﺧﻠﻌﺘﱪی ،اﻟﻬﯿﺎر و ﺑﴩی دﻟﺮﯾﺶ» .(۱۳۸۵) .ﻋﻠﻞ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ .اﺻﻔﻬﺎن :داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن.

ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی و ﺣﻀﻮر ﮔﺴﱰده ﻏﻼﻣﺎن در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن«.

 .۵۳ﮐﻮﺋﻦ ،ﺑﺮوس .(۱۳۹۱) .ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ .ﺗﺮﺟﻤﻪ
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