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 چکیده
های عوامل جغرافیایی مبنای بسیاری از حوادث سیاسی و حرکت

عنوان یک عامل باشد و در این بین جاده ابریشم بهاجت-عی می
جغرافیایی مستقل همواره آبس8 بسیاری از حوادث و نقل و 

 یلهای سیاسی، فرهنگی و تجاری بوده است. ازجمله تسهانتقال
عنوان ویژه انتقال بردگان به جهان اسالم که بهانتقال کاالهای تجاری؛ به
بخش دربار شاهان، خلفا و مجالس اعیان کاالی انسانی هم زینت

های اجت-عی و بوده و هم شق دیگری برای نیروی نظامی و حرکت
اند. کارکرد اخیر در مورد غزنویان مصداق دارد، سیاسی مستقل بوده

گردد که شالوده تأسیس هایی محسوب میاز معدود سلسلهچنانکه 
حکومت آنان، بر پایه تجارت بردگان در مسیر جاده ابریشم بوده است. 
این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که تجارت در جاده ابریشم 
چه تأثیری بر ظهور و تحرک اجت-عی رسداران ترک؛ به ویژه امیر 

؟ پاسخ را بر مبنای این فرضیه قرار سبکتکین غزنوی داشته است
دادیم، که عوامل اقتصادی و تجاری در ظهور و نیز تحرک اجت-عی 

 ها حاکی از آنای داشته است. یافتهرسداران ترک غزنوی تأثیر عمده
است که جاده ابریشم به دلیل عبور از میان قبایل صحراگرد که 

گذرگاه بَرسخانیان در ویژه از فروشی میان آنان رواج داشت، بهبرده
نُوَشَجان از رسحدات ماوراءالنهر، بسرت مناسبی برای نقش توأمان 
سپاهیان مسل-ن و بازرگانان در خرید و فروش و تأمین نیروی کارزار 
بردگانی چون سبکتکین و دیگر غالمان فراهم آورده بود. از طرفی 

ه ب گسست اقتصادی غالمان از دولت سامانی و وابستگی اقتصادی
 ویژه در مورد آلبتکین و سبکتکین،رهربان نوپای متجانس خویش، به

زمینه تحرک اجت-عی آنان را در جهت بنیان دولتی مستقل فراهم 
  آورده بود.

غزنویان، جاده ابریشم، ماوراءالنهر، تجارت، رسداران واژگان کلیدی: 
  ترک، تحرک اجت-عی

 

Abstract 

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 
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  مقدمه
های ارتباطی که چین را به آسیای ای از راهاروپاییان شبکه

¨ود میانه، هند، ایران، غرب آسیا (بغداد) و اروپا وصل می
این عنوان را برای اولین بار در نیمه  اند.نامیده» راه ابریشم«

دوم قرن نوزدهم میالدی یک جغرافیدان آملانی به نام 
عنوان عمده به استناد ابریشم به ١فردیناند فون ریشتوفن

کاالی تجاری چین به سایر نواحی برای راه ارتباطی خشکی فرا 
)، زیرا ۱-۲: ۲۰۰۶آسیایی به غرب اطالق ¨وده بود (فولتس، 

طور مشخص ذکری از راه از این در منابع تاریخی به که پیش
ارتباطی ابریشم به میان نیامده است. از منابع جغرافیایی 

آید که بخشی از این راه را تحت عنوان جهان اسالم چنین برمی
اند که بغداد را به توصیف کرده» راه خراسان«یا » راه بغداد«

قند و زامین وصل ری، نیشابور، مرو، آمل جیحون، بخارا، سمر 
ه را«گردید: یکی تحت عنوان ¨ود و از اینجا دو شاخه میمی

(معرب آن شاش= تاشکند) بود که به اسپیجاب، طراز » چاچ
رفت و و نوشجان سفلی در سواحل سیحون سفلی می

بود که از سواحل سیحون علیا به اوزکند، » راه فرغانه«دیگری 
-۵۵: ۱۳۷۰(قدامه، گردید نوشجان علیا و چین منتهی می

-۱۹۹: ۱۳۶۵رُسته، ، ابن۲۳-۲۹: ۱۸۸۹خردادبه، ، ابن۴۵
، حا·ی، ۴۵۷-۴۶۰، ۵۰۲، ۵۰۵: ۱۳۷۷، لسرتنج، ۱۹۲

). در رشق نیز نقطه رشوع این راه از شهر ۱۴-۱۳: ۱۳۹۶
و از آنجا به » تون هانگ«چین بود که به شهر » چانگ آن«

د فرغانه، سمرقن شان، کاشغر، اوزکند وهای تیانتورفان، کوه
های که راهرسید. ضمن آنو بخارا در بالد ماوراءالنهر می

شد. فرعی متعددی از شهرهای آسیای میانه بدان وصل می
سان از چین تا بغداد، شهرهای بالد ماوراءالنهر و بدین

های ارتباطی بود که ای از راهخراسان مرکز ثقل شبکه
(تجار سمرقند و بخارا) و ویژه سغدیان های تجاری، بهکاروان

خراسانیان کاالهای تجاری خود ازجمله ابریشم، برده، البسه، 
فیروزه، ظروف چینی، کاغذ، ُمشک، اسب، گوسفند و دیگر 

کردند. در این بین یکی از کاالها را در این مسیر مبادله می
کاالهای تجاری پرسود جاده ابریشم بردگان بودند که تجار 

اسان و بعضاً در دوره فتوح اسالمی ماوراءالنهر و خر 
ویژه با انتقال مرزهای دارالکفر از دوشادوش غازیان (به

                                                             

1. Ferdinand von Richthofen (1833 ـ   1905) 

جیحون به سیحون) بردگانی از قبایل مجاور در مرزهای رشقی 
و ش-لی این بالد یعنی قبایلی چون غزان، َخرلخان (قرلقان)، 
تغزغزان، کَی-ک، قبچاق، خرخیز، تاتار، تُخس، ِچِگل، 

تُرکَش، یغ-، خزر، اُیغور و بَرسخانیان که بر رس  بََجناک،
اند، خریداری های ارتباطی جاده ابریشم بودهای از راهشبکه

گذاران حکومت غزنوی که ریشه در کردند. بنیانو مبادله می
های توأمان سیاسی و تجاری در این بالد دارند، درنتیجه کنش

ها در بیت آنویژه با انتقال و ترطول جاده ابریشم، به
حاجب «جایگاه ماوراءالنهر از بردگی و غالمی رصف، به

و سپس حکومتی مستقل » ساالریسپه«، »الحجاب
  یافتند.دست

  پیشینه پژوهش
کارگیری آنان در جهان اسالم در زمینه تجارت بردگان و به 

نامه کارشناسی ارشد فراوان کار شده است. ازجمله پایان
بررسی وضعیت تجارت برده در  هاجر کریمی تحت عنوان

که به بخشی از مقاله  ماوراءالنهر در قرون سوم و چهارم هجری
ویژه دالیل رونق تجارت برده در ماوراءالنهر اشاره حارض، به

یابی منسجم و مستدل از خاستگاه رفته است، اما فاقد ریشه
تجاری و جغرافیایی رسدمداران غزنوی است. همین خأل در 

ش از برشی دلری ه سیاسی غالمان در تاریخ ایرانجایگاکتاب 
که در بحث عوامل مؤثر بر نیز مشهود است، ضمن این

تجارت بردگان از این اثر استفاده گردیده است. در کتب 
اثر محمد  زندگی و زمانه سلطان محمود غزنویتألیفی چون 

غزنویان از پیدایش تا اثر باسورث،  تاریخ غزنویانناظم، 
ثر ابوالقاسم فروزانی و دیگر منابع از این دست نیز ا فروپاشی

تأکید بر خاستگاه سیاسی و نظامی غزنویان بوده و خاستگاه 
تر مورد بحث و تحلیل تجاری آنان و اهمیت تأثیر تجارت کم

قرار گرفته است. بنابراین، در این ُجستار سؤال اصلی این 
ر و ظهو  است که تجارت برده در جاده ابریشم چه تأثیری بر

تحرک اجت-عی و سیاسی رسداران ترک غزنوی داشته 
های متعدد در زمینه تجارت در جاده است؟ باوجود پژوهش

ابریشم و نیز تاریخ غزنویان و تجارت بردگان در جهان اسالم، 
تر به این موضوع پرداخته شده است. طور مفصل و مجزا کمبه

 جارت بردگان دردر همین راستا بررسی عوامل مؤثر بر رونق ت
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های پیوند میان غالمان جاده ابریشم و نیز بررسی مؤلفه
غزنوی در حرکت اجت-عی آنان در بنیان دولتی مستقل از 

  سامانیان نیز از دیگر اهداف این مقاله است.
  روش پژوهش

این ُجستار در ردیف تحقیقات تاریخی است و به اصطالح 
فرایند رخ داده موضوعی است معیّن، که در گذشته طی یک 

است و سعی بر این دارد تا تأثیر عنرص تجارت بر جریان ظهور 
های غالمان ترک (غزنوی) در دربار سامانیان و هم تأثیر مؤلفه

اقتصادی بر تحرکت سیاسی و اجت-عی آنان مستقل از 
دولت متبوع خویش را مورد واکاوی قرار دهد. بنابراین، 

لی پایه شناخت روایی یا نقشناسی این تحقیق، رصفا بر روش
است؛ یعنی بر پایه مواد تاریخی، به ویژه روایات و اقوال 
مورخان استوار است که اساس دانش تاریخ را شکل 

 ای استها نیز به شیوه کتابخانهدهد. روش گردآوری دادهمی
که با رویکردی توصیفی و تحلیلی به موضوع و مسئله تحقیق 

  پرداخته است. 

تاریخی رونق تجارت بردگان در جاده ابریشم با های زمینه
  تأکید بر نقش غازیان مسل-ن و تجار

داری از دیرباز در اکÎ جوامع وجود داشته است. بردگی و برده 
به دنبال تکامل ابزار تولید، بردگان نیز برای مالک در حکم ابزار 

که فیلسوفانی چون ارسطو نیز این طوریکار تلقی شدند، به
» برده ابزار جاندار است[...]«را ترویج دادند که:  باور

تأثیر از این ). ·دن اسالم نیز بی۱۰-۱۱: ۱۳۷۷(ارسطو، 
وسطی جهان اسالم در قرون«جریان نبود. ازنظر ماخت: 

دار، جای امپراتوری روم را ترین جامه بردهعنوان بزرگبه
های اسالم، )، اما آموزه۲۹: ۱۳۹۴(ماخت، » گرفت

گیری به اقتضای رشایط داری را ترویج ننموده و بردهبرده
نظامی و اقتصادی منافی با مبانی اسالم در اشکال مختلف 

رصاحت بر آزادی ارسا تأکید گسرتش پیدا کرد. در قرآن به
). از دیدگاه حنفی و شافعی که به ۴شده است (محمد: 

مذاهب رسمی نواحی رشق درآمدند و نیز کتب حدیث به 
اب گیری را نفی کرده و در بیعنی برده» اسرتتاق«قرآن  تأسی از

یعنی آزادی بردگان در قبال فدیه، کفاره گناهان، ثواب » عتق«
: ۱۳۸۸اخروی و رضای خدا تأکید شده است (بخاری، 

؛ ۷۴، ۲/۷۳۰: ۱۳۹۰حجاج، ؛ مسلم بن ۱۵۹، ۴۵۳، ۲/۵۳۰

-۲۰۳: ۱۳۸۶، طواق آخوند، ۳۲۴-۳۲۵ق: ۱۴۲۳شافعی، 
۲۰۱.(  

ر قرآن، سنت و در نظر فقها و محدثان، پرداخت فدیه با د 
هدف آزادی بردگان بود، اما میل غالب در جهت خرید با 

کارگیری بردگان پیش رفت. در ابتدا نیز هدف فروش و به
داش8 بردگان وجود نداشت. خلیفه ·ایل چندانی برای نگه

د عمر از رش فرزندان اسیران جلوالء به خدا پناه برده بو 
خوش ندارم که بردگی بر «) و گفته بود: ۱۶۳:۱۳۷۱(دینوری، 

). اما در عمل ۲/۲۰: ۱۳۷۱(یعقوبی، » عرب معمول گردد
ای پیش رفت که سپاهیان مسل-ن در عمل به گونهرشایط به

قرآن و نظر فقها که در حال تکوین بود اغ-ض ¨ودند. 
الت ش-ر، فقدان تشکیگسرتدگی دامنه فتوحات، اسیران بی

تر کشف سودآوری حاصل از داری اسیران و مهمو مراکز نگه
خرید و فروش هم توسط سپاهیان و هم تجار (غیر از فدیه) 

ر گیری مؤثرفت از بحران اسیران بود در رواج بردهکه راه برون
داری ویژه، زمانی که خاندان اموی خویش8واقع گشت؛ به

ین آنان نیز به باالتر اسالمی را کنار گذاشته و دامنه فتوحات
  حد خود رسیده بود.

در همین زمان بود که سپاهیان مسل-ن منطقه ماوراءالنهر را  
املللی چین به آسیای میانه های بیندرنوردیده و بر شاهراه

ن، ترین مراکز تأمیمسلط گشته و این مناطق به یکی از عمده
ود. ه بتربیت، تجارت و انتقال بردگان به جهان اسالم درآمد

های تبع دولتمنابع عمومی، نقش امویان، عباسیان و به
محلی ایرانی را در اسارت و به بردگی کشیدن مردمان دارالکفر 

های تاریخی حاکی از آن اند. گزارشتفصیل رشح دادهبه
است که در این زمان تجار دوشادوش سپاهیان در نربدها 

حضور ق از ۱۱۲حضور داشتند. طربی ذیل حوادث سال 
ران شان انتقال اسیگوید که وظیفهتجار در جنگ با ترکان می

). ۹/۴۱۳۲: ۱۳۷۵زن و کودک در سمرقند بود (طربی، 
موقعیت ارتباطی ماوراءالنهر به دلیل نقطه تالقی جاده 

آیند،  پیشه بارای بود که مردمان آن تجارتابریشم، امتیاز ویژه
 ی تجار در کناربندی طبقات اجت-عکه در تقسیمطوریبه

گانه بودند (فرای، ارشاف و عامه مردم جزو طبقات سه
)؛ جایگاهی که حتی هنگام ۹۷: ۱۳۵۸؛ بارتولد، ۱۱۵: ۱۳۹۲

برخورد فاتحان مسل-ن عرب نتوانستند آن را نادیده بگیرند. 
ق بر خراسان) برای  ۷۲-۷۴وشاح (حک: در یک مورد بکیر بن
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طربی، »(سغد وام گرفت از مردان و بازرگانان«ادامه غزا 
رسد چون بردگان جزو ). چنین به نظر می۸/۳۶۵۰: ۱۳۷۵

شدند و سپاهیان که درگیر غنائم جنگی محسوب می
فتوحات بودند رشایط نگهداری آنان را نداشتند؛ بنابراین، 

ترین راه آن بود که در ازا دریافت وجه یا کاالی مورد نیاز، ساده
ر دهند. این روند در دوره خالفت آنان را در اختیار تجار قرا

عباسیان نیز تداوم داشت، با این تفاوت که طی قرون دوم و 
سوم هجری اسالم در این منطقه دین غالب گردید و مرزهای 
دارالکفر از جیحون به سیحون منتقل گشت و خالفت 

های تابع نوظهور برای تأمین نیروی انسانی عباسی و دولت
های مشخص از بردگان ترک بهره مورد نیاز خود در حوزه

  جستند.
شدند با استفاده از بردگانی که از اقصا نقاط دنیا وارد می 

، یعنی امور »غیر مولد«تر در امور تعبیر آدام اسمیت بیش
های دیگر به کار گرفته داری و تفنننظامی، نگهبانی، خانه

 ء پر دوامیفروش و یا شیدر هیچ کاالی قابل«شدند که: می
برخالف نظر ). ۲۷۰: ۱۳۵۷(اسمیت، » شدمتبلور ¨ی

یعنی » دارینظام اقتصادی برده«پطروشفسکی مبنی بر رواج 
-۳۰: ۲۵۳۶کارگیری بردگان در امر تولید (پطروشفسکی، به

) در جامعه مسل-ن نظام مورد نظر چندان رواج پیدا نکرد، ۲۹
زیرا اوًال اقتصاد فئودالی در جامعه اسالمی رشد ننمود و 

ت حاک-ن مسل-ن درآمدهایی کشاورزی نیز که به دس
رنج کشاورزان و صاحبان امالک بود، رسید، حاصل دستمی

ردگان کارگیری بکه قاطبه بهنه کار بردگان بر روی زمین؛ دوم آن
داری و در امور نظامی و خواجگان و کنیزان در امور خانه

  درباری بوده است.
در دوره عباسیان تفاوت حائز اهمیت این بود که تأمین  

شود شد. گفته میبیشرت از طریق دادوستد انجام میبردگان 
ای بود که در ق) نخستین خلیفه۱۳۶-۱۵۸منصور (

، مقایسه Pipe, 1981: 145جستجوی بردگان ترک برآمد (
). به نقل یعقوبی در شهر ۵۵۹: ۱۳۳۷شود با: بالذری، 

الشام تا جرس دجله بازاری وجود دارد که از باب«بغداد: 
آنجا بود که بردگان منصور » رسای بردگان«ه ای معروف بمحله

خلیفه بودند که از نواحی مختلف خریده 
). در زمان خالفت مأمون ۲۰: ۱۳۵۶یعقوبی، »(شدندمی

نیز، اما به دستور معتصم تاجری به نام جعفر خشکی برای 

اسد به سمرقند رفته بود. این خرید بردگان ترک نزد نوح بن
آوردم تا عتی از آنان را نزد وی میهرسال ج-«گوید: تاجر می

که در زمان مأمون در حدود سه هزار غالم از ایشان برای وی آن
؛ مقایسه شود با: مسعودی، ۲۹ه-ن: »(فراهم گشته بود

). طولون ازجمله آنان بود که بالفاصله ۲/۴۶۶: ۱۳۷۴
ق در مرص دولت مستقلی از ۲۵۴فرزندش احمد به سال 

-۱۲/۲۳۱ق: ۱۴۱۲جوزی، (ابنخالفت تشکیل داده بود 
اه ویژه ر ). انتقال این بردگان از طریق جاده ابریشم، به۲۳۰

سمرقند ـ بخارا ـ بلخ ـ مرو ـ نیشابور ـ ری ـ بغداد صورت 
 هایگرفت. وفور بردگان چنان بود که در این شهرها محلمی

شد، میمخصوصی برای خرید و فروش آنان اختصاص داده
 »فروشانکوی برده«غداد اشاره رفت و یا که در مورد بچنان

: ۱۳۲۷از آن یاد کرده است (نظامی عروضی،  بلخ که نظامی
). عواید تجارت برده در بازارهای اسالمی نیز چنان بود که ۹۸

 اگر زندگی شیرین و«ابودالمه از شاعران این دوره گفته بود: 
 »فروش باشخواهی، شعر را ترک کن و بردهآرامی می

). گذشته از این، ۱۰/۴۱۷ق: ۱۴۱۵اصفهانی، الفرج(ابو 
) از اهمیت ۴۰: ۱۳۵۶(یعقوبی،  »دیوان غالمان«تشکیل 

  گوید.حضور و وفور آنان می
ق)، سامانیان ۲۰۵-۲۵۹های طاهریان (در این زمینه دولت 
ای در انتقال ق) و تجار آن مناطق نقش عمده۳۸۹-۲۷۹(

ن است عبدالله ببردگان به دستگاه خالفت داشتند. نقل 
ق) با مشارکت سامانیان به مناطقی از ۲۱۳-۲۳۰طاهر (

ا کس به آنجرسزمین غزان لشکر کشید که پیش از وی هیچ
). طی این ۶۰۱: ۱۳۳۷دست نیافته بود (بالذری، 

نشینی کردند و هم ها هم ترکان را وادار به عقبلشکرکشی
طریق غزا و یا  که از این رهگذر تعداد فراوانی از آنان را ازاین

که نقل است وی در کنار گرفتند. چنان دادوستد به بردگی
هرسال صد بنده بخریدندی از پانصد درم تا «سایر مخارج: 

). اما نقش ۳۲: ۱۳۶۶(تاریخ سیستان، » چهارصد درم...
تر بود. آنان سیاست سامانیان در این زمینه پر رنگ

تجاری  نیز به ارزش تری در قبال ترکان در پیش گرفته وتهاجمی
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های گمرکی اند؛ زیرا تعرفهپی برده بوده ١»ناطق«این کاالی 
ی وارد اند. به گفته مقدسسنگینی بر انتقال بردگان وضع کرده

-۱۰۰کردن بردگان فقط با مجوز ویژه دولت ممکن بود و بین 
درهم اخذ کرده و بهای متوسط یک برده ترک نیز در حدود  ۷۰

). تفسیر ۴۹۹: ۱۳۶۱(مقدسی،  درهم بوده است۳۰۰
جا خواهد بود که در این دوره منافع اقتصادی باسورث به

صحرای ترکستان در مقابل شهرهای ثرو·ند ایران ناچیز بود، 
عمده غنیمتی که به «رو در صورت حمله به رشق: از این

  ).۲۹: ۱۳۷۲(باسورث، » آمد برده بود[...]دست می
) یک سال پس از احراز ق۲۷۹-۲۹۵اس-عیل بن احمد ( 

به ترکستان لشکر کشید شهر » غازی«سلطنت در نقش یک 
های جاده ابریشم در رسحد ماوراءالنهر طَراز (تَلَس) از گذرگاه

: ۱۳۷۵طربی، »(ده هزار کس اسیر گرفته«را بگشود و 
رسد حضور آنان به رونق خرید که به نظر می ٢) بود۱۵/۶۶۵۵

انجامید. اهمیت بردگان در دستگاه و فروش بردگان نیز می
حکومت سامانی از آنجا پیدا است که به هنگام پرداخت 
حقوق نسبت به خاصان، رسان لشکر و دیگر کارگزاران در 

). چنین به نظر ۱۹۸: ۱۳۶۶حوقل، اولویت بودند (ابن
بردگانی که دارای جایگاه سیاسی و نظامی  رسد در اینجامی

حوقل بوده است. اندوخته ثروت نیز اند، مورد نظر ابنبوده
بعداً مکمل قدرت سیاسی و نظامی؛ در حرکت سیاسی و 
اجت-عی آنان مستقل از دولت سامانی مؤثر واقع گشت که 

  در مورد غزنویان رشح آن خواهد آمد.
های محلی و نقش تجار؛ لتگری دو بنابراین، در سایه غازی 

ویژه از محل استقرار قبایل تجارت برده در جاده ابریشم، به
 النهر، سپسترک در رسحدات رشقی تا شهرهای اقلیم ماوراء

در خراسان و بغداد بسیار رونق گرفته بود. تجار سغدی 
ویژه مسیر ترکستان تا چین را در تجارت جاده ابریشم؛ به

های خود از در راستای فعالیت اند. ایناندست داشته
های دور نیز بهره های تجاری در رسزمینتأسیس مهاجرنشین

ه آنان کند کاند. بارتولد به نقل منابع چینی اشاره میگرفته
دایر کرده بودند » لُب ـ نُر«یک مرکز تجاری در کرانه رود 

مندی خردادبه به عالقه). اشاره ابن۳۱۳: ۱۳۵۸(بارتولد، 
                                                             

 ).۷۳: ۱۳۶۴. تعبیر نظامی عروضی (١
نفر را به بردگی گرفت و ده هزار . نقل است در این فتح پانزده هزار ٢

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

نیز حاکی از تأسیس » شیال«اسکان در رسزمین  تجار به
در خود چین،  عالوههایی در رشق دور بود. بهمهاجرنشین

، »جیوکوان«، »دونهانگ«ای تجار سغدی در شهرهای عده
ساکن شدند، آنان همچنین » لویانگ«و » النژو«، »گوزنگ«

را تأسیس کردند. آثاری از » کایمو«در سواحل تاریم شهر 
تجاری آنان در دونهانگ چین و ناحیه تورفان  هایفعالیت

منطبق بر سمرقند » کنگ«کشف شده، چنانچه نام چینی 
عالوه در ). بهAshurov, 2013: 42-44فرض شده است (

متعلق به ترکان اوغوز قرن » اورخون«های نبشتهسنگ
اند ذکر شده» سغداق«دوم/هشتم سغدیان تحت عنوان 

ری نیز تحت همین عنوان از )، کاشغ۹۸: ۱۳۷۶(بارتولد، 
از بالد ترکان » چو«حضور آنان در شهر بالساغون در حوزه رود 

) که حکایت از تسلط آنان بر ۶۶۷: ۱۳۷۵یاد کرده (کاشغری، 
های ابریشم و تجارت فراگیر آنان در میان قبایل ترک شبکه راه

  های رشقی بوده است.و رسزمین
دانان شهرهای مسیر دلیل نیست که جغرافیبنابراین، بی 

جاده ابریشم چون اسپیجاب، شاش، فرغانه، خجند، 
ترین مراکز عنوان مهمخوارزم، سمرقند، بخارا با توابع را به

برده از ترکستان نخست به «اند: فروشی برشمردهبرده
ماوراءالنهر افتد،[...] (ازجمله) َوّخان و سفینه (شقنیه) و 

» کنیزک از آنجا آرنداین هر دو کافرستان است غالم و 
؛ جیهانی، ۲۰۴: ۱۳۶۶حوقل، ؛ ابن۲۳۳: ۱۳۴۰(اصطخری، 

). تجار خوارزمی نیز عالوه بر خرید بردگان ۱۷۸: ۱۳۶۸
صقالبی، بلغاری و خزری، به خرید و فروش بردگان ترک نیز 

)، در فرغانه و ۲۱۰: ۱۳۶۶حوقل، کردند (ابنمبادرت می
: ۱۳۶۱د (مقدسی، اسپیجاب نیز بردگان ترک بسیار بودن

۴۷۷ ،Ýسمرقند و بخارا نیز ۱۱۲، ۱۱۷: ۱۳۶۲، حدودالعا .(
با شهرهای تابع از مراکز عمده تجارت با بالد رشقی بودند، 

م بود. راه ابریش ویژه سمرقند که محل التقا و تقسیم شبکهبه
» فُرضه ماوراءالنهر«عنوان توصیف منابع از این شهر به

پایگاه «)، ۱۸۷: ۱۳۶۸هانی، ، جی۲۴۸: ۱۳۴۰(اصطخری، 
)، ۱۸۷: ۱۳۶۸، جیهانی، ۴۷: ۱۳۶۱(مقدسی، » بازرگانان

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

به ذکر غنیمت گرف8 امیر اس-عیل اکتفا کرده است (نرشخی، 
۱۳۶۳ :۱۱۹.(  
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جهت حائز اهمیت است، زیرا ) ازاین۴۰۲: ۱۳۶۱(مقدسی، 
ها هرچند کاالها از راه«شد: های رشق به اینجا منتهی میراه

(ه-ن، » از آنجا به شهرها برندشود و میدور بدآنجا آورده
). شاید همین درآمدهای حاصل از ۱۸۷: ۱۳۶۸جیهانی، 

» شهر فربه«کاالهای ترانزیتی در سمرقند بود که آن را 
) و به گفته مقدسی ۶۹۳: ۱۳۷۵اند (کاشغری، خوانده

در آنجا فراهم بود » زندگانی مرفه«رشایط برای یک 
های مسکونی انهعالوه کشف خ). به۴۰۲: ۱۳۶۱(مقدسی، 

 شناسیهای باستانهای مجلل طی بررسیمزین به نقاشی
)Fedorov- Davydov, 1983: 395 و نیز کشف (

 :Kovalev, 2002های آن در اروپای رشقی و ش-لی (درهم

از اهمیت تجارت گسرتده در این شهر حکایت  )198-199
یت بترین مرکز تردارد. به گزارش منابع تاریخی، این شهر مهم

ترین و بهرتین آن در اینجا و دادوستد بردگان بود که بیش
: ۱۳۶۸؛ جیهانی، ۴۰۱: ۱۳۶۱شد (مقدسی، تربیت می

به ق) ٢١٣ـ ٢٣٠(). نقل است که عبدالله بن طاهر ۱۸۷
 ،»اسب طخاری«کارگزاران خویش دستور داد: در کنار خرید 

را نیز » بردگان سمرقندی«؛ »خر مرصی«و » قاطر بردعی«
). به نظر ۱۲۶-۱۲۷تا: ن تأمل خریداری کنید (ثعالبی، بیبدو 
ترین دالیل رونق دادوستد برده در سمرقند قرار رسد مهممی

ود املللی ابریشم بهای بینگرف8 این شهر در محل تالقی راه
عنوان مرکز سیاسی، مراکز آموزشی تربیت که بهو دیگر آن

  بردگان نیز در آنجا دایر شده بود.
ا دیگر مرکز مهم تجاری سغدیان به دلیل قرار گرف8 در بخار  

شد. اجناس رسحد خراسان دروازه جهان غرب محسوب می
گردیده است این شهر به شام، مرص و روم صادر می

هایی از اینجا در ). همچنین پارچه۲۸: ۱۳۲۶۳(نرشخی، 
) و گورهای قفقاز Dode,2016: 213کلیساهای اروپا (

)Ierusalimskaia,1972: 6آمده که اهمیت دست) به
تجارت میان ماوراءالنهر و بیزانس از طریق جاده ابریشم را 

دهد. تداوم این جنبه از رونق تجارت در بخارا بود نشان می
را به آن اطالق ¨ودند » التجارمدینه«که مسل-نان عنوان 

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

شم یکی از مراکز دادوستد و تربیت بردگان مسیر جاده ابری
شود دارای بازارهای معینی بود که گفته میبوده است، چنان

شد و ازجمله کاالهای مورد که هرچند وقت دایر می
). امیر ۲۱۷: ۱۳۶۶حوقل، دادوستد، بردگان بودند (ابن

جوی «یا » جوی مولیان«اس-عیل سامانی در اینجا رسای 
اقامت بردگان خویش اختصاص داده بود  را برای» موالیان

). شهر طواویس از توابع بخار یکی دیگر ۳۹: ۱۳۶۳(نرشخی، 
از مراکز تجارت بردگان بود. به گفته منابع علت توانگری این 
شهر درآمدهای کشاورزی نبوده، بلکه حاصل از تجارت بوده 

راه تجاری ابریشم در است، زیرا این آبادی در حدفاصل شاه
بخارا قرار داشت. آمدوشد و اسکان تجار در این -دسمرقن

محل باعث ارتقاء بازار محلی به شهر ارتباطی پررونقی شده 
حتی بردگان معیوب نیز خریدارانی » طواویس«بود. در بازار 

ویژه تجار فرغانه و چاچ که از فروش کاالهای خود داشتند، به
یار بسیار به د(احت-الً ازجمله بردگان) در این شهر با منفعت 

  ).۱۷ـ۱۸: ۱۳۶۳گشتند (نرشخی، خود برمی
بنابراین، نقش دیرینه تجار در مسیر جاده ابریشم مضاف بر  

های محلی مسل-ن بر رونق تجارت نقش غازیان و دولت
 افزود. در این خصوصبردگان و تأسیس مراکز آموزشی آنان می

يم در غالمان را به همه روزگار قد«گوید: امللک مینظام
ä اند تا آن روز كه پپرورش و مرتبت ايشان از آن روز كه بخريده

امللک، نظام»(اند ترتيبى بوده است پسنديده...شده
). منظور وی دوران سامانیان بوده که در ادامه به ۱۴۰: ۱۳۷۸

ویژه برای تصدی امور نظامی شیوه آموزش و ترقی بردگان، به
وقل گزارشی به دست حو درباری اشاره کرده است. ابن

دهد که برخی این بردگان ساز و آلت س-ع آموخته و در می
های بزرگان و اعیان ماوراءالنهر و خراسان در دوره خانه

). ۱۸۵: ۱۳۶۶حوقل، اند (ابنشدهوفور یافت میسامانی به
امیر اس-عیل سامانی در بخارا که » جوی مولیان«به زعمی 

ود هایی تربیت بردگان بموزشگاهتر اشاره رفت یکی از آ پیش
: ۱۳۸۵امللک اشاره کرده بود (خلعتربی و دلریش، که نظام

  ).۳۳: ۱۳۸۹، کریمی، ۵۹ـ ۶۰
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  )۲۳: ۱۳۶۳های اصلی جاده ابریشم (مایونگ، . راه۱نقشه 

  
تأثیر تجارت بردگان در جاده ابریشم بر ظهور آلبتکین و 

  سبکتکین غزنوی
اطالعات ما در خصوص خرید بردگانی چون آلبتکین (حک: 

ق) نخستین ۳۶۶-۳۸۷ق) و سبکتگین (حک: ۳۵۲-۳۵۱
بانیان حکومت غزنوی اندک است، اما در فضایی که ترسیم 

نگ سشده، این امر صورت گرفته است. آلبتکین که نخستین 
ق ۳۵۱بنای حکومت غزنویان را مستقل از سامانیان در سال 

در شهر غزنه بنا نهاد؛ اطالع چندانی از خاستگاه، خرید و 
انتقال او به دربار سامانی وجود ندارد. برخی محققان به 

ق، یعنی در زمان ۳۱۴تولد او را سال » نامهسیاست«استناد 
ند اق) ذکر کرده۳۰۱-۳۳۱سلطنت نرص بن احمد (

رسد. صحیح به نظر ¨ی ) که۱/۶۴۷: ۱۳۷۴داوود، (آل
کند که آلپتکین برده سامانیان بود و در امللک اشاره مینظام

سن سی و پنج سالگی پس از طی مراحل آموزشی در سال 
ق) به مقام ۳۴۳-۳۵۰ق زمان امارت عبدامللک بن نوح (۳۴۹
). ۱۴۱: ۱۳۴۷امللک، یافت (نظامساالری دستسپه

ق) بود، طبق این برآورد هنگام ۳۵۲جاکه سال وفات او (ازآن
های تاریخی مرگ سی و هشت ساله بود که با دیگر گزارش

ق ۳۵۰که او در سال ای هنگامیتناقض دارد. به نقل شبانکاره
قصد ترک سامانیان به سمت غزنه را داشت در میان 
لشکریان حامی خویش، خود را فردی سالخورده توصیف کرده 

من مردی پیرم «امللک مغایرت دارد: که با گزارش نظاماست 
(هشتاد ساله) و خدمت دو پادشاه بزرگ چون اس-عیل و 

). ذکر ۲/۳۰: ۱۳۸۱ای، شبانکاره»(چون احمد کردم[...]
بندگی برای نخستین امیران سامانی نیز گزارش تولد او به سال 

ن: ای (ه-کند. گزارش دیگر از شبانکارهق را نقض می۳۱۴
، »آلبتکین غالمی قدیمی بود«که: ) مبنی بر این۲/۲۹

حکایت از این دارد که او در زمان اس-عیل بن احمد به بردگی 
ضمیمه تاریخ  ۴۳۹: ۱۳۷۲بابا (گرفته شد. این موضوع را ابن

رصاحت آورده است که: غزنویان) از مورخان متقدم نیز به
». ودآلبتکین خود از غالمان اس-عیل بن احمد ب«

خوافی مورخی متأخرتر نیز تاریخ تولد او را سال فصیحی
و  باباهای مقرون به صحت ابنکند که گزارشق ذکر می۲۶۷

: ۱۳۸۶خوافی، کند (فصیحیای را تکمیل میشبانکاره
  ).۴۸-۵۵: ۱۳۹۳؛ نک: فروزانی، ۱/۳۹۱
ق) ۲۷۹-۲۹۵پیش از این اشاره رفت که اس-عیل بن احمد ( 

ق حمالتی به ترکستان داشته ۲۹۱طور همین ق و۲۸۰در سال 
های جاده ابریشم و در شهر طَراز (تَلَس) یکی از محل گذرگاه

رسد بیش از ده هزار نفر را به بردگی گرفته بود که به نظر می
آلبتکین و دیگر غالمان تأثیرگذار نظیر سیمجور (تاریخ 

) ۵/۶۴: ۱۳۷۶مسکویه، ) و بارس (ابن۲۹۳: ۱۳۶۶سیستان، 
طی این حمالت به بردگی او درآمده بودند. در صورت اسارت 

ق او نوجوانی سیزده ساله بود و اگر در ۲۸۰آلبتکین در سال 
ق یا احیاناً توسط تجار به امیر اس-عیل و یا ۲۹۱سال 

که اسمعیل فروخته شد، ک- اینفرزندش احمد بن
 :۱۳۴۷امللک، امللک بر مورد اخیر تأکید دارد (نظامنظام
نوان ع)، او جوانی کمرت از بیست و پنج سال بوده که به۱۴۵

یک برده موروثی از نوجوانی تا کهنسالی در خدمت چهار تن 
از امیران سامانی مراحل ترقی را طی ¨وده بود. مستوفی 

ای اطالعات نادری در مورد وی به دست همچون شبانکاره
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اشاره دهد که در منابع متقدم مسکوت مانده است. او می
کند که آلبتکین ازجمله غالمان احمد بن اس-عیل بود، اما می

هنوز نامدار نشده «در جریان قتل امیر توسط غالمانش، وی 
). ازآنجاکه قاتالن امیر ۳۷۸-۳۷۹: ۱۳۶۴(مستوفی، » بود

سامانی بعد اقدام خویش مورد پیگرد واقع شدند، حاکی از 
ست و پیرشفت وی این است که او از غالمان وفادار بوده ا

  در دوره بعدی مؤید آن است.

  
  )۸۵: ۱۳۹۰. راه ابریشم در ماوراءالنهر، خراسان و نواحی مرکزی ایران (فرنود، ۲نقشه 

  
در اینجا، نکته حائز اهمیت خاستگاه جغرافیایی بردگان و 

جاده ابریشم بود. مناسبات تجاری قبایل  انتقال آنان از طریق
صحراگرد با شهرنشینان بعضاً به اسکان داèی آنان در 

انجامید که یکی از منبع شهرهای مرزی ماوراءالنهر نیز می
تأمین بردگان مورد نیاز غازیان و تجار بوده است. 

دانان والیات اسپیجاب، چاچ (شاش) و فرغانه در جغرافی
های جاده اءالنهر که محل تالقی گذرگاهرسحدات رشقی ماور 

ابریشم بود را از مراکز تجاری با ترکان و اسکان آنان توصیف 
ویژه شهر طَراز (تَلَس) از والیت اسپیجاب که در اند، بهکرده

 »راه چاچ«های جاده ابریشم یعنی مسیر یکی از محل گذرگاه
و  نو محل تجارت ترکا» مدینه التجار«بوده است. این شهر 

، ۲۳۶: ۱۳۶۶حوقل، مسل-نان توصیف شده است (ابن
رسد این شهر ). بر همین مبنا به نظر می۹۸م: ۱۸۹۲رسته، ابن

امللک بر این نظر است و که نظامچه از طریق تجارت، چنان
گری امیر اس-عیل سامانی، خاستگاه جغرافیایی یا غازی

  ت.آلبتکین و انتقال وی به دربار سامانیان بوده اس
بیرون از مرزهای ماوراءالنهر در مسیرهای متعددی که از چین  

ند که بردش-ری از ترکان به رس میشد قبایل بیمنشعب می
عالوه بر اختالفات درونی هر از گاهی درنتیجه تقابل 

ای به شهره» نشینخرگاه«عنوان ساختاری با شهرنشینان به

رسارس ماوراءالنهر «حوقل: اند. به نقل ابنماوراءالنهر تاخته
اند و مردم آنجا را صبح و مرزهای ترکان است که آماده جنگ

). مطابق ۱۹۷: ۱۳۶۶حوقل، (ابن» کنندشام تهدید می
دانان، این قبایل در رسزمین وسیعی از حوالی گزارش جغرافی

دریای خزر، مرزهای خراسان، ماوراءالنهر تا چین سکنی 
می در مورد نام و تعداد داشتند که اطالعات ناچیز و مبه

قبایل آنان در دست داریم. قبایلی چون اُغز، تُُغزُغز، ُخرلُخ 
(خلخ)، کَی-ک، قبچاق، خرخیز، تاتار، تُخس، ِچِگل، 
بََجناک، تُرکَش، یغ-، خزر، اُیغور و دیگر در منابع اشاره رفته 

تری تقسیم ش-ر کوچکاست که خود به قبایل بی
گویند که ایشان را «مورد یغ-ئیان شدند، چنانچه: در می

). یا ۷۹: ۱۳۶۲حدودالعاÝ، »(هزار و هفتصد قبیله است
به گزارش منابع چینی اغزها به ده قبیله عمده تقسیم 

شدند که پنج قبیله در ش-ل و پنج قبیله دیگر در جنوب می
). کاشغری نیز ۵۱: ۱۳۷۶ساکن بودند (بارتولد، » ایلی«رود 

(کاشغری، » اَعلَماللهُ «َگوید: عاجزانه می در ذکر ش-ر آنان
). این قبایل ضمن جستجوی مراتع و کسب ۲۴: ۱۳۷۵

قدرت، طی دو موج سنگین قلمرو جهان اسالم را 
اند: موج نخست به شکل غالمان بودند که جایگاه درنوردیده

اند (دلریش، های سیاسی ایران به دست آوردهمهمی در نظام
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) و بعضاً مثل غزنویان نیز ۱۴۱ـ ۱۴۷، ۱۷۶ـ ۱۸۲: ۱۳۹۲
 ساالری و سپس سلطنتتوانستند از بردگی رصف به سپه

 ای بود کههای قبیلهدست یابند. موج دوم در قالب جنبش
  .١به شکلی انبوه با خدم و حشم وارد جهان اسالم شدند

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

  
این  ایهای شدید قبیلهمنابع از جنگاوری، پراکندگی و جنگ

هر صنفی از ترک را مملکتی جداگانه «اند: اقوام سخن گفته
» جنگند[...]است و برخی از ایشان با برخی دیگر می

مردمانی جنگی «غزها و یغ-ئیان ). تغز ۷۱: ۱۳۵۶(یعقوبی، 
). به ۷۶، ۷۹: ۱۳۶۲اند (حدودالعاÝ، »و با سالح بسیار

اند ها مدام در حال جنگ بودهگفته جاحظ تغزغزها و خرلخ
) و خرخیزها با قبایل اطراف ۶۷: ۱۳۷۶(نقل از بارتولد، 

). ۸۰: ۱۳۶۲اند (حدودالعاÝ، خویش رس ناسازگاری داشته
-عت این ج«گوید: ورد قبایل باشگرد میابن فضالن نیز در م

 »باشند...ترین ایشان در آدمکشی میرشورترین و سخت
). در اینجا دو نکته حائز اهمیت ۷۹: ۲۵۳۵(ابن فضالن، 

گی ای با برد های قبیلهکه بیشرت این جنگاست: نخست آن
تعدادی از افراد قبیله مغلوب همراه بوده است. طبق 

رسد این یک رسم جا چنین به نظر میحوقل های ابنگزارش
رستان پبردگان خزر از بت«افتاده میان قبایل صحراگرد بود: 

هستند که فروش فرزندان خود و برده گرف8 یکدیگر را روا 
). همچنین به گزارش ۱۳۵: ۱۳۶۶حوقل، (ابن» دارندمی

متون چینی که بارتولد آورده است، مردمان شهر طَراز (تَلَس): 
» گرفتندنده به تن داشتند و یکدیگر را به بردگی میلباس ژ «

                                                             

ها . برخی محققان نفوذ ترکان را در قلمرو اسالمی به نفوذ ژرمن١
  ).Saunders, 1965: 142اند (در امپراتوری روم تشبیه کرده

های متعدد که این قبایل راه). دیگر آن۱۹۷: ۱۳۵۸(بارتولد، 
و به دلیل  ٢جاده ابریشم در آسیای میانه را در دست داشتند

ارتباط تنگاتنگی که با تجار ماوراءالنهر و خراسان داشتند 
یرا فروختند، زان میعنوان برده به آنارسای قبیله مغلوب را به

عنوان برده سود فراوانی برای قبیله غالب در که فروش آنان به
پی داشت. این در حالی بود که حضور تجار مسل-ن در میان 

که ¨ود. چنانقبایل ترک کار فروش آنان را نیز تسهیل می
ها و غزان بازرگانانی اشاره رفته است در میان خلخیان، چگل

حضور داشتند و آماده خرید و انتقال از نواحی مختلف 
ای به بازارهای ماوراءالنهر و خراسان بودند. گفته اسیران قبیله

شود بیشرت بردگان ماوراءالنهر از ترکانی بودند که در می
). ۱۹۵: ۱۳۶۶حوقل، بردند (ابنپیرامون این اقلیم به رس می

 تجار بردگان را نخست به ماوراءالنهر و سپس از آنجا به
: ۱۳۴۰کردند (اصطخری، خراسان و دیگر نواحی صادر می

، ۸۶،۸۴: ۱۳۶۲؛ حدودالعاÝ، ۱۹۵: ۱۳۶۶حوقل، ؛ ابن۲۲۷
  ).۱۷۸: ۱۳۶۸، جیهانی، ۸۲-۸۱

امیر سبکتکین غزنوی بر همین طریق توسط تجار ماوراءالنهر  
فروشان انتقال و به امیران سامانی فروخته شد. به بازار برده

ی اهای شدید قبیلهمنسوب به خود از نزاع »پندنامه«وی در 

شد در دست قوم ترک، یعنی غزان، . راهی که به چین منتهی می٢
  )۲۰۷: ۱۳۶۶خرلخان (قرلقان) و تغزغزان بوده است (بارتولد، 
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رسم قبايل تركان آن است كه قبيله بر قبيله تاخ8 «گوید: می
كنند و پدر من تنها برفتى و بر قبايل بيگانگان زدى و ايشان را 

). پدر او به ۲/۳۷: ۱۳۸۱ای، (شبانکاره» غارت كردى[...]
مین ای به هاز قبیله بَرسخانیان متعلق به ناحیه» راجوق«نام 

کول) در ترکستان بوده که نام (واقع در جنوب دریاچه ایسیک
با قبیله بُخسیان (تُخسیان: ترکان واقع در ش-ل دریاچه 

» بَرسخان«اند. نام کول) مدام در حال جنگ بودهایسیک
ای یا جغرافیایی سبکتکین، در عنوان خاستگاه قبیلهبه
ر ریشه ایرانی آن ب» االخبارزین«و نیز در » پندنامه«
» خانبارس«)، یا ۵۶۴-۵۶۵: ۱۳۶۳(گردیزی، » خانپارس«

) از ملوک فارس تأکید شده که ۲/۳۷: ۱۳۸۱ای، (شبانکاره
از قدیم به ترکستان افتاده بود. کاشغری نیز بانی این شهر را 

پرس افراسیاب ذکر کرده است » برسغان«تحت عنوان 
های ست روایت). جدای از این د۳۲۳: ۱۳۷۵(کاشغری، 

تأثیر نامه ساختگی آنان نیز بیگونه که بعداً در شجرهافسانه
)؛ برسخان ۲۲۵-۲۲۶: ۱۳۶۳نبوده است (نک: جوزجانی، 

کول بود. مقدسی آن را شهری واقع در جنوب دریاچه ایسیک
: ۱۳۶۱جز شهرهای اسپیجاب ذکر کرده است (مقدسی، 

ردیم با دیگر که پیش از این اشاره ک)، چنان۶۹، ۳۸۴-۳۸۳
شهرهای اسپیجاب چون طراز و صربان محل تالقی تجاری و 

ن عنواغزای مسل-نان با ترکان بود. حدودالعاÝ نیز از آن به
: ۱۳۶۲است (حدودالعاÝ، شهری آباد در کنار دریا نام برده

). بارتولد به نقل از توماشک که در مورد این شهرها تحقیق ۸۳
برسخان ه-ن نُوَشَجان است که کرده، پیشنهاد داده است 

های نارین واقع در بخش علیای با نام یکی از رسچشمه
-۲۱۱: ۱۳۵۸سیحون یعنی برسکاون نزدیک است (بارتولد، 

جز اشاره مقدسی و ). به۷۱۱: ۱۳۷۴؛ نک: همدانی، ۲۰۹
حدودالعاÝ و برخی منابع تاریخی در سایر کتب جغرافیایی 

است نوشجان آمده است. جایی را که منطبق بر برسخان 
خردادبه از نوشجان اعلی و نوشجان سفلی قدامه و ابن

درستی مشخص نیست، اما ها بهگویند که محل دقیق آنمی
آید که فاصله زیادی میان این دو است و ظاهراً چنین برمی

                                                             

کنیز خلیفه مهدی عباسی ریشه در » شکله«. برخی معتقدند ١
کول و دارد، قومی از ترکان در حوالی دریاچه ایسیک» چگل«کلمه 

: ۱۳۸۶در زیبایی شهرت داشتند (جاحظ،  نزدیک برسخان که
گوید ) نیز می۳۲۳: ۱۳۷۵). کاشغری (۱۲۸توضیحات احمد زکی: 

ر تنوشجان سفلی به والیت اسپیجاب و شهر طراز نزدیک
شده و نوشجان علیا است و فاصله آن حدود سه فرسخ ذکر 

-۵۴، ۱۸۲: ۱۳۷۰نیز در مرز چین گزارش شده است (قدامه،
  ).۲۸-۲۹: ۱۸۸۹خردادبه، ؛ ابن۴۸

جز شواهد اندک جغرافیایی اطالعی در مورد انطباق به 
برسخان با نوشجان در دست نیست، اما اگر نوشجان را نام 
محلی خصوصاً که به سفلی و علیا نیز تقسیم شده است در 

بسا چه توان پذیرفت کهبگیریم و برسخان را نام قبیله؛ مینظر 
اسکان قبایل در این مناطق موجب اطالق نام قبیله برسخان 

» کÎت استع-ل برسخان«که طوریبر این نواحی نیز بوده، به
). ۲/۳۷: ۱۳۸۱ای، نیز آمده است (شبانکاره» پندنامه«در 

ز شجان) یکی انکته حائز اهمیت اینجا است که برسخان (نو 
های تجاری میان چین و ماوراءالنهر مسیرهای پرتردد کاروان

: ۱۸۹۹خردادبه، ، ابن۵۰: ۱۳۷۰گزارش شده است (قدامه، 
). اهمیت این راه از آنجا است که سالم ترج-ن ۲۹-۲۸

ق به دستور خلیفه ۲۲۷-۲۲۸های جهانگرد مسل-ن طی سال
 ق) طی سفری اکتشافی به۲۲۷-۲۳۲واثق (حک: 

های رشقی در برگشت از راه برسخان به طراز و رسزمین
-۱۵۷: ۱۸۸۹خردادبه، سمرقند و خراسان عبور کرده بود (ابن

که برسخانیان در ). ضمن این۷۱۱: ۱۳۷۴؛ همدانی، ۱۵۲
کول و قبایل تخسیان (بخسیان) و جنوب دریاچه ایسیک

ها در ش-ل و غرب دریاچه در مجاورت این مسیر قرار چگل
تند و همواره انتقال کاالهای تجاری ازجمله بردگان قبایل داش
بردند برای آنان به سهولت فراهم که در اینجا به رس می ١ترک

  بوده است.
ها که میان این دو قبیله (بخسیان و در یکی از این نزاع 

برسخانیان) صورت گرفت برسخانیان غارت شدند و 
مدت چهار  و به سبکتکین از این قبیله به بردگی گرفته شد

که به عنوان برده در میان قبیله بخسیان گذراند تا اینسال به
مرا با چندین غالم دیگر به شهرهای ماوراءالنهر «گفته خود او: 

پدرش اهل برسخان بود. هرچند وی کتابش را به خلیفه مقتدر 
ق) (حضوراً یا از راه دور) اهدا کرده بود، اما ازآنجاکه ۳۲۰-۲۹۵(

توان یاطالعی در مورد زندگانی او و پدرش در دست نداریم، ¨
  عنوان برده سخن گفت.طور یقین از انتقال آنان بهبه
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» حوالی بخارا) بفروختند ١اند و (در نخشبآورده
در » پندنامه«). مطابق گزارش ۲/۳۸: ۱۳۸۱ای، (شبانکاره

(شاش) به نام نرص چاچی در نخشب نیز تاجری از اهل چاچ 
پس از مشق  ق)۳۵۰-۳۴۳زمان امارت عبدامللک بن نوح (

گری وی را به همراه ده غالم دیگر بخرید و از نخشب به نظام
بخارا برد و در آنجا به آلبتکین که در این زمان امیر حاجب 

؛ نک: جوزجانی، ۳۸-۳۹سامانیان بود بفروخت (ه-ن: 
وایت بیهقی متفاوت است. در )، اما جزئیات ر ۲۲۶: ۱۳۶۳

این روایت ابتدا وی را از ماوراءالنهر به شربغان جوزجانان از 
خراسان، سپس به مروالرود و از آنجا به نیشابور بردند و در 

ساالر خراسان وی را از ارباب او اینجا بود که آلبتکین سپه
که وی در ). این۲۴۸-۲۴۹: ۱۳۷۴خریداری کرده بود (بیهقی، 

کین به ساالری آلبتیا نیشابور و یا در زمان حاجبی یا سپه بخارا
 عنوانتأمل است، اما در هر صورت او بهوی فروخته شد قابل
ای و در مسیر جاده ابریشم از های قبیلهیک برده درنتیجه نزاع

برسخان (نوشجان) در مرز چین توسط تجار خریداری و در 
وخته ور به آلبتکین فر مسیر جاده ابریشم در بخارا و یا نیشاب

شد و دوشادوش وی مراحل ترقی را در دربار سامانی طی 
¨وده و درنتیجه ضعف سیاسی سامانیان و نیز عالیق 
اقتصادی مشرتک در پیوند با دیگر غالمان زمینه تحرک 

  اجت-عی آنان مستقل از دولت فراهم گردیده بود.

ی و غزنو سپهساالران غالم» گروهی«و » اکتسابی«پیوندهای 
  تأثیر آن بر تحرک اجت-عی آنان

جایی افراد از را بر جابه» تحرک اجت-عی«شناسان جامعه
کنند. یک پایگاه اجت-عی به پایگاه اجت-عی دیگر اطالق می

جایی ممکن است بر مبنای تحرک عمودی سیر این جابه
رک که در یک تحصعودی و یا سیر نزولی داشته باشد و یا این

یگاه اجت-عی افراد در ه-ن سطح تغییر یابد (کوئن، افقی پا
). در خصوص آلبتکین و سبکتکین تحرک ۳۱۸-۳۱۷: ۱۳۹۱

اجت-عی آنان سیر صعودی داشته است. اینان که درنتیجه 
 »بردگان نظامی«عنوان رونق تجارت در مسیر جاده ابریشم به

                                                             

اند و . پس از آمدن مغوالن آن را قُرشی (در معنای قرص) خوانده١
وسطی آن را شود. اعراب قرونامروزه نیز به همین نام خوانده می

  ).۴۹۹-۵۰۰: ۱۳۷۷نامیدند (لسرتنج، نسف و ایرانیان نخشب می
  دار.. خیمه٢

اهی گتدریج از پایاند، بهخریداری، آموزش و به کار گرفته شده
ابه را اند. مورد مشبه پایگاه اجت-عی باالتری دست پیدا کرده

ق) یافت. ۶۴۸-۶۹۲توان در حرکت مملوکان مرص (می
غالمان ترک دشت قبچاق که تجار از راه ش-لی جاده ابریشم 

عنوان بردگان نظامی به و به به نواحی شام و مرص انتقال داده
سپس قدرت را در و  ق) درآمده۵۶۴-۶۴۸خدمت ایوبیان (

؛ ۴۰۵، ۴۵۹-۱/۴۶۴: ۱۴۱۸اند (مقریزی، دست گرفته
). در اینجا برده نظامی کسی بود ۱۶۱-۱۶۲: ۱۳۸۱باسورث، 

عنوان یک رسباز تربیت و ابتدا در سمت نگهبانان که به
درباری، سپس در سپاه، دولت و حتی اداره امور والیات به 

ینان ممکن بود ). اPipes, 1981: 23, 26شد (کار گرفته می
باشند. بردگانی که مانند سایر کاالها » بردگان وفادار«جز 

شدند و قاعده این بود که صادقانه به خرید و فروش می
). در همین ibid, 17, 19نعمت خود خدمت کنند (ولی

 امللک بردگان از بردگیهای نظامبر گزارشارتباط، با تکیه
و » ٣باشیخیل«و » ٢باشیوثاق«رصف به ترتیب مراحل 

را در فاصله زمانی بیش » ساالریسپه«و » ساالریحاجب«
). از ۱۴۱: ۱۳۴۷امللک، اند (نظامکردهاز سی سال طی می

ساالری آخرین مرحله تربیت و خدمت و یا این منظر سپه
خارج  »شاهی«اصطالح تحرک اجت-عی بردگان بود و مرتبه به

ز این دست که در جز هایی ااز این قاعده بود. نقل گزارش
مقدسی، »(کنندبردگان سلطنت می«های رشقی: رسزمین

صد و سی سال حکومت ) و یا بعد از یک۳۷۹: ۱۳۶۱
) به ۶۳: ۱۳۱۷غزالی، »(کار باز به کودکان رسید«سامانیان 

رسد اشاره به غالمان غزنوی است. گذشته از تأثیر نظر می
نایت تکین و عرونق تجارت بردگان بر ظهور آلبتکین و سبک

ناشی از ضعف سامانیان در پیرشفت کار آنان، باید به تأثیر 
های پیوند میان غالمان غزنوی در ارتقاء و آنی برخی مؤلفه

ساالری به حاک-نی مستقل تحرک اجت-عی آنان از مقام سپه
  نیز اشاره کرد.

و یا  »طبقه اجت-عی«نظر به کمرنگ بودن عنرص پیوندساز  
عنوان یک محرک در تحوالت سیاسی و به» ٤اتیمبارزه طبق«

  ده لشکر.. فرمان٣
ها و منزلت اجت-عی مشرتک و . بخشی از جامعه که دارای ارزش٤

ند. از دهنیز ثروت یکسان باشند یک طبقه اجت-عی را تشکیل می
قسیم ت» طبقه برای خود«و » طبقه در خود«نظرگاه مارکس طبقات به 
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شود که مبنای اجت-عی جامعه ایران؛ این سؤال مطرح می
پیوند افراد جامعه برای تحرک اجت-عی و سیاسی آنان چه 
 بوده است؟ در همین زمینه یکی از محققان دو الگوی

را برای تبیین پیوندهای » گروهی«و » اکتسابی«وفاداری
های اسالمی جامعه ایران طرح نخستین سدهاجت-عی در 

توان حرکت غالمان غزنوی را نیز بر پایه آن مورد ¨ود که می
ن های اکتسابی آ بررسی قرار داد. با این توضیح که وفاداری

دسته از تکالیفی بود که افراد نه از طریق انتساب به گروهی 
دند. شها میدار آنویژه، بلکه با اع-ل سنجیده خود عهده

گذشته از این، در اینجا رهرب از اقتدار نسبی برخوردار بود و 
معموًال این نوع وفاداری به حیات و نقش مؤثر او بستگی 

های پرفشار و ها در زمانکه این نوع وفاداریداشت. دیگر آن
شود. در چنین رشایطی در یک تنگنای سیاسی دیده می

، »نعمت«، »سوگند«عنارص اکتسابی پیوندساز چون 
شد ای برخوردار میاز اهمیت ویژه» نذر«و » اصطناع«

ای رصیح ). سوگند وسیله۲۰ـ۲۱، ۵۵ ـ۱۱۵: ۱۳۹۳(متحده، 
برای تعهد میان افراد بود که شکل دیگر آن بیعت بود. در این 

منظور کسب های پرفشار بهویژه در زمانمورد امیران، به
شدند. می نظام سوگند و بیعت متوسلقدرت، ناگهان به

ان خویش سپاهیبر نظام سوگند غالمکه آلبتکین با تکیهچنان
را در وفاداری به سامانیان و اعالم بیعت با خویش مخیر 

همه امäان گفتند[...] ما همه تو را شناسيم نه او «گردانید: 
) و یا در ۱۴۷: ۱۳۷۸امللک، (نظام» (امیر سامانی) را دانيم

.] به رياست و رسدارى او رضا همگنان[..«مورد سبکتکین: 
 »دادند و بر كفالت و ايالت او عهد بستند و بيعت كردند

؛ ۲۰: ۱۳۷۴؛ نک: جرفادقانی، ۲۱ق: ۱۴۲۴(عتبی، 
  ).۲۱/۹۸: ۱۳۷۱اثیر، ؛ ابن۱۵۷: ۱۳۴۷امللک، نظام

ها اصطناع و قدردانی از نعمت روی دیگر این نوع وفاداری 
ت کردن و پرورش دادن بود. اصطناع در لغت به معنای تربی

است. در متون قرون چهارم و پنجم هجری غالباً در معنای 
کاررفته است و از یک رابطه رسمی و جدی به» پروریبنده«

پرورده خود تعهدی داèی در حکایت دارد که فرد از دست
همه ابعاد انتظار داشته است. روی دیگر آن قدردانی از 

                                                             

های مشرتک یاد شده ای که رصفاً دارای ویژگیشوند. طبقهمی
به منافع طبقاتی خویش آگاهی نداشته باشند  باشند، اما نسبت

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

کرد ت خود دریافت مینعمنع-تی بود که بنده از ولی
). عنارصی پیوندساز که ۹۸-۱۰۰: ۱۳۹۳(متحده، 

سپاهیان غزنوی با خداوندان سامانی خویش تا این اواخر غالم
اند. بر پایه این عنارص بود که آلبتکین تقابل با مراعات کرده

دولت سامانی را کفران نعمت در حق خداوندان خویش 
از آن «ی هند گردید: تلقی ¨ود و منشأ حرکت وی به مرزها

ترسم که جهانیان گویند[...] بر خداوندزادگان خویش می
جای بیرون آمد و به شمشیر ملک از ایشان بستد و به

» خداوندان خویش بنشست و کافر نعمت گشت
بر اقتدار )؛ اما در ادامه با تکیه۱۴۸: ۱۳۴۷امللک، (نظام

ایه پ نسبی خویش و قرار گرف8 در یک تنگنای سیاسی بر
اصطناع، قدردانی از نعمت را از غالمان خویش انتظار 

بر این دو عنرص در خطاب که غالمان با تکیهطوریداشت، به
ن چه ما و هركه در اين دولت سامانيا«به آلبتکین گفته بودند: 

كىس است همه نان پاره و جاه و حشمت و نعمت و واليت 
). ۱۵۷(ه-ن: » ايمو تجّمل از تو داريم و از تو كىس شده
تید از رس چه گفاین«آلبتکین نیز در پاسخ به آنان گفته بود: 

: (ه-ن» اعتقاد و یگانگی گفتید و از ش- همین چشم دارم
). از منظر دیگر این مسئله از گسست اقتصادی غالمان ۱۴۷

از دولت و پیوند اقتصادی مشرتک با رهربان نوپای متجانس 
وضیح که وابستگی نظامی خویش حکایت دارد. با این ت

دولت سامانی به رسداران ترک موجب استقالل مالی آنان از 
شود آلبتکین در خراسان و دولت گردیده بود. گفته می

ماوراءالنهر دارای پانصد پاره ديه ملك بود و هيچ شهرى نبود 
ها و مستغالت رساها و گرمابهها و كاروانكه او را رساى و باغ

یلیون گوسفند و صد هزار اسب و اسرت و نبود و نیز یک م
). این ثروت اندوخته، از ۱۴۹-۱۵۰شرت داشت (ه-ن: 

طرف وابستگی و پیوند گروهی غالمان به رهربان خویش یک
کرد و از طرفی میان گروه کثیر غالمان با دولت را تقویت می

 رسد برایانداخت. نظیر آنچه به نظر میسامانی فاصله می
سپهساالر اس-عیل بن ترک یعنی بارس غالمدیگر رسداران 

ق) اتفاق افتاد که به دلیل مخالفت احمد ۲۷۹-۲۹۵احمد (
ق) به همراه چهار هزار غالم ترک ۲۹۵-۳۰۱بن اس-عیل (

 طبقه برای«خودآگاهی برخوردار باشد و آشکارا برای آن مبارزه کند 
  ).۱۸۵: ۱۳۸۴خواهد بود (مارکس، » خود
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ویه، مسکوفادار خراسان را به مقصد بغداد ترک کرده بود (ابن
). نذر دیگر عنرص ۱۹/۷۲: ۱۳۷۱اثیر، ؛ ابن۵/۶۵-۶۴: ۱۳۷۶

رتباط ا» نیّت«های اکتسابی بود که با از در وفاداریپیوندس
نزدیکی دارد. تعهدی خصوصی است که فرد با خدای خود 

بندد، اما ازآنجاکه از راه پی-ن بس8 با خدا، نیّات باطنی می
کند به لحاظ روانی حس خود را برای زیردستانش آشکار می

: ۱۳۹۳ده، انگیزد (متحوفاداری را در میان اتباع خویش برمی
جا آوردن ترین نوع آن در این دوره نذر برای به). رایج۷۸ـ ۸۵

ن به م«سنت غزا و جهاد با کفار بود. آلبتکین گفته بود: 
هندوستان خواهم شد و به غزا و جهاد[...] امید بهشت و 

). ۱۴۹: ۱۳۷۸امللک، (نظام» خشنودی خدای و رسول را
-۴۲۱ان محمود (این عنرص پیوندساز بعداً در دوره سلط

  ق) از اهمیت بیشرتی برخوردار گردید. ۳۸۷
های گروهی نیز یک ویژگی این بود که افراد در ترشیح وفاداری

ها وجود داشت و پس عضو گروهی بودند که پیش از زادن آن
ماند. همچنین تشخیص از مرگشان هم احت-ًال پابرجا می

تان داسمنافع مشرتک که در رشایط بحرانی با یکدیگر هم
شدند. این دو ویژگی بر خودآگاهی افراد از گروهی که به می

-۱۳۴: ۱۳۹۳آن تعلق داشتند استوار بوده است (متحده، 
هایی گروهی که بردگان و غالمان ترک در ). وفاداری۲۱، ۱۱۵

ها سهیم بودند هم نتیجه تشخیص عالیق و منافع آن
 اقتصادی مشرتک بود و هم حاصل عضویت در گروهی

که خداوندانشان » سپاهیان«و » غالمان«بودند همچون گروه 
آلبتکین و سبکتکین نیز به آن تعلق داشتند. تشخیص آگاهانه 
منافع در تقابل با سامانیان که در صورت بازگشت احت-ل 

رفت گرفتار و آن را از دست خواهند داد و امید به کسب می
آنان  های گروهیبر سنت غزا بر تقویت وفاداریغنائم با تکیه

که آلبتکین در همین ارتباط غالمان خاص افزوده بود، چنان
همى بينيد از پيش: زخم تيغ و زندان و «خويش را گفت: 

مصادره و از پس پشت: كش8 و گرف8 و 
[...]äرو وی به همراه ). از این۳۵۶: ۱۳۶۳گردیزی، »(شمش
از  وفادار که پس» هفتصد غالم ترک زر خرید«سبکتکین و 

ق) حارض به خدمت امیر ۳۵۰مرگ امیر عبدامللک بن نوح (
اند (گردیزی، ق) نشده۳۵۰-۳۶۶جدید منصور بن نوح (

                                                             

  . گزینه آلبتکین برای سلطنت سامانیان نرص بن عبدامللک بود.١

بخارا را  ١)۲۹-۲/۳۰: ۱۳۸۱ای، ؛ شبانکاره۳۵۶-۳۵۵: ۱۳۶۳
ق این ۳۵۱با هدف غزای هندوستان ترک کرده و در سال 

ی اهساالران، بر پایه عنارص پیوندساز در وفاداریسپهغالم
اکتسابی و گروهی بنیان دولت خود را در شهر غزنه بنا 

  اند.نهاده

  گیرینتیجه
عنوان یک عامل جغرافیایی مستقل همواره جاده ابریشم به

منشأ بسیاری از تحوالت سیاسی، نظامی، فرهنگی و تجاری 
ویژه موقعیت ارتباطی آن باعث رونق گرف8 بوده است، به

واردات کاالهای مختلف تجارت و حجم باالی صادرات و 
های رشق دور، قبایل صحراگرد آسیای میانه و میان رسزمین

ترین شهرهای ماوراءالنهر و خراسان شده بود. یکی از مهم
کاالهای تجاری جاده ابریشم بردگان بودند که از طریق نقش 
موازی یا توأمان غازیان مسل-ن و تجار از بالد ترک در آسیای 

زی ماوراءالنهر در این مسیر ترانزیت میانه و شهرهای مر 
ویژه در مورد غالمان غزنوی که به حرکت گروهی اند؛ بهشده

آنان در بنیان دولتی مستقل انجامیده بود. به دلیل حجم 
های جاده باالی انتقال این کاالی انسانی از مجموعه راه

ه عنوان گزینبه» جاده بردگان«ابریشم به جهان اسالم اطالق 
ربط نخواهد بود. در ارتباط با جاده ابریشم نیز بیبدیل 

از  بنای حکومت غزنویان را مستقلآلبتکین که نخستین سنگ
سامانیان در شهر غزنه نهاد، اگرچه اطالعات اندکی در مورد 

های تاریخی آلبتکین او در دست است، اما ازآنجاکه گزارش
ین تفسیر ااند، را ازجمله بردگان اس-عیل بن احمد ذکر کرده

 که امیر اس-عیلویژه آناست که او طبق سنت دیرین غزا، به
در نقش یک غازی سیاست تهاجمی در قبال ترکان در پیش 

ق شهر ۲۹۱ق و یا ۲۸۰گرفت توسط وی طی نربدهای سال 
های جاده طراز از والیت اسپیجاب که از محل گذرگاه

ی به بردگبه سمرقند و بخارا بوده » راه چاچ«ابریشم، یعنی 
گرفته شد. اختالفات میان قبایل ترک آسیای میانه که بر 

های ابریشم مسلط بوده و با تجار مسل-ن و شهرهای گذرگاه
اند نیز بر رونق مرزی ماوراءالنهر مناسبات تجاری داشته

انجامید؛ زیرا رسم بود قبیله تجارت بردگان از این مسیر می
ا به دلیل بسدگی بگیرد. چهغالب اسیران قبیله مغلوب را به بر 
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محدودیت منابع در صحرای ترکستان برای تهیه برخی 
جار عنوان برده به تای را بهمایحتاج ثانوی خود، اسیران قبیله

 ایفروختند. بَرسخان خاستگاه جغرافیایی و قبیلهمی
کول نیز از محل سبکتکین در حوالی دریاچه ایسیک

به شهرهای مرزی های جاده ابریشم از چین گذرگاه
ماوراءالنهر، طراز (تلس) از والیت اسپیجاب (و یا راه چاچ) 

گیری و تجارت بردگان در آن بسیار رونق داشت و بود که برده
سبکتکین توسط قبیله رقیب تُخسیان در ش-ل دریاچه 

عنوان برده به یک تاجر چاچی فروخته شد. وی کول بهایسیک
نوان یک برده عز دربار سامانی بهنیز سبکتکین را به اقتضای نیا

 به آلبتکین فروخته بود؛ اما ضعف یا نیشابورنظامی در بخارا 
طرف باعث وابستگی نظامی هرچه سامانیان متأخر از یک

بیشرت دولت به رسداران ترک گردید و از طرفی گسست مالی 
غالمان از آنان را به دنبال داشت. این در حالی بود که رسداران 

یر آلبتکین و سبکتکین از این رهگذر ثروت فراوانی در ترک نظ
خراسان و ماوراءالنهر اندوخته و زمینه نوعی از پیوند 
اکتسابی، یعنی وابستگی اقتصادی غالمان را به خود فراهم 

تبار بودن و آگاهی از تجانس گروهی عالوه همآورده بودند. به
آنان در (غالمان و نیز سپاهیان) به تقویت پیوند گروهی 

  حرکتی مستقل از دولت انجامیده بود.
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