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چکیذه
ػؿ ػوؿه ٩اراؿ ا٩تَاػ ایـاو ؿو به ّ ٤ٞيهاػه بىػ@ تزاؿت ؿاکؼ و کياوؿفی ػچاؿ بضـاو ىؼه بىػ .اهیـکبیـ،
ٍؼؿاٚٝن ایـاو ػؿ ػوؿه ياٍـالؼیى ىاه ،با هياهؼه ایى ّ ٤ٞا٩ؼاهات چًؼی ػؿ ؿامتای بهبىػ وّٞیت ا٩تَاػی
کيىؿ ايزام ػاػ .ؿاهی که وی بـای ؿهایی اف هيکالت ا٩تَاػی ػؿ يٚـ گـ٥ته بىػ@ ت٪ىیت ا٩تَاػ ػاعلی بىػ .ػؿ
همیى ؿامتا تًٚین اهىؿ هالی ،بهبىػ کياوؿفی ،بافؿگايی و همچًیى ًٍٞت کيىؿ هىؿػ ْ
تىره وی ٩ـاؿ گـ٥ت .هؼ٣
اٍلی وی اف ایى ا٩ؼاهات ،پیيـ٥ت ا٩تَاػ با تکیه بـ ایضاػ ًٍای ٜرؼیؼ و صمایت اف تىلیؼات ػاعلی و بىهی ػؿ
ایـاو بىػ .ایى ا٩ؼام با ايت٪ال ٝلن و تکًىلىژی رؼیؼ به ػاعل کيىؿ و اٝمال هضؼوػیت بـ امتٞمال کاالهای
عاؿری همـاه بىػ .ایى ه٪اله با امت٦اػه اف ؿوه کتابغايهای و با بهـه گیـی اف هًاب ٜتاؿیغی ایى ػوؿه ػؿٍؼػ
پامغگىیی به ا یى مؤال امت که اهیـکبیـ ػؿ ؿامتای بهبىػ ا٩تَاػ کيىؿ چه ا٩ؼاهاتی ؿا مـلىصه بـياهه ا٩تَاػی
ػوؿه  5ماله ٍؼاؿت ٚٝمای عىػ ٩ـاؿ ػاػ .به ٕىؿ کلی بایؼ گ٦ت هـچًؼ اٍالصات اهیـکبیـ به ػلیل ػوؿه کىتاه
ٍؼاؿتو ياتمام هايؼ@ اها ػؿ وا ٜ٩وی با ایزاػ تىمٞه کياوؿفی و صمایت اف تىلیؼات ػاعلی و ًٍای ٜبىهی
تىاينت بـياهه ا٩تَاػی هى٪٥ی ػؿ کيىؿ ارـا کًؼ .وی گامهای ههمی ػؿ فهیًه ت٪ىیت ا٩تَاػ ػاعلی ایـاو
بـػاىت .بـياهههای ا٩تَاػی وی هىؿػ ت٪لیؼ بـعی افػولتمـػاو ػوؿههای بٞؼی يیق ٩ـاؿ گـ٥ت.
واژههای کلیذی :اهیـکبیـ ،ا٩تَاػ ،کياوؿفی ،بافؿگايیًٍٞ ،ت.
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ػؿ هـ راهٞه ای يغبگاو میامی و صکىهتی ي٪و ههمی ػؿ ایزاػ اٍالصات بـ ٝهؼه ػاؿيؼ@ ػؿ يتیزه بـؿمی
ا٩ؼاهات ایى اٍالس ٕلباو اف هىّىٝات صائق ْ
اهمیت ػؿ بـؿمی ْ
تضىالت میامی ا٩تَاػی هـ راهٞه هضنىب
هیىىػ .اها آيچه که ٝاهل اٍلی بیؼاؿی تؼؿیزی ایـايیاو و ىکل گیـی يغنتیى صـکتهای اٍالصی ػؿ ایـاو
ىؼ ،ػو ػوؿه رًگهای ههیب و بؼ٥ـرام ایـاو و ؿومیه تقافی بىػ که به اي٪ٞاػ ٩ـاؿػاػهای گلنتاو ( 6882هـ .
 6265/٧م) و تـکمايچای ( 6815هـ  6282/٧ .م) هًزـ ىؼ .ىکنتهای ایـاو ػؿ ایى رًگ ها ،همچىو تلًگـی
بىػ که راهٞه َٝـ ٩اراؿ ؿا به ٪ٝب ا٥تاػگی ها و کن و کامت های عىػ وا ٤٩ماعت@ ٝباك هیـفا يایب النلًٖه،
٥تضٞلیياه يغنتیى مًگ بًای اٍالصات ؿا ػؿ ایـاو يهاػ .وی اٍالصات ههمی ػؿ فهیًههای میامی٥ ،ـهًگی و
ا٩تَاػی ايزام ػاػ@ ا٩ؼاهاتی که هـگ فوػ هًگام وی هاي ٜبه يتیزه ؿمیؼو آوها ىؼ .پل اف ٝباك هیـفا ػؿ هیاو
اٍالس ٕلبايی که اف ٕب٪ه يغبگاو صکىهتی بـعامتًؼ ،اهیـ کبیـ اف رایگاه ویژهای بـعىؿػاؿ امت ٤ّٞ .ػولت
٩اراؿ٩ ،ـاؿػاهای تضمیلی ١ـبیاو به ایـاو وهمچًیى ي٦ىؽ اؿوپاییاو ػؿ بؼيه ا٩تَاػی کيىؿ به بهايه آفاػی تزاؿت و
میامت ػؿهای باف هىرب ایزاػ هيکالتی ػؿ صىفه ا٩تَاػی کيىؿ ػؿ ایى ػوؿه ىؼ@ ًٍای ٜػاعلی اف بیى ؿ٥ته و
کياوؿفی يیق تزاؿی ىؼه بىػ@ به همیى ػلیل بـعی ػولتمـػاو بـای ؿهایی اف ایى وّٞیت ،تىره به تىلیؼات ػاعلی
و بىهی و ایزاػ ًٍای ٜرؼیؼ ػ ؿ ػاعل کيىؿ ؿا به ًٝىاو بهتـیى ؿاهکاؿ رهت بهبىػ وّٞیت ا٩تَاػی کيىؿ هٖـس
کـػيؼ .ا٩ؼاهات ا٩تَاػی اهیـکبیـ ههنتـیى تاله ػولتمـػاو ػوؿه ٩اراؿ ػؿ فهیًه بهبىػ وّٞیت ا٩تَاػی به ىماؿ
هیآیؼ.
ػؿ تماهی کتابهایی که ػؿ تاؿیظ ٩اراؿ يگاىته ىؼهايؼ به ٕىؿ پـاکًؼه به اٍالصات و ا٩ؼاهات اهیـکبیـ اىاؿه ىؼه
امت .اها ههنتـیى کتابی که ػؿ هىؿػ ا٩ؼاهات و اٍالصات اهیـکبیـ يگاىته ىؼه امت کتاب ٥ـیؼوو آػهیت با
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ًٝىاو ?اهیـکبیـ و ایـاو> هیباىؼ که ػؿ ٩نمتی اف آو به اٍالصات ا٩تَاػی اهیـکبیـ پـػاعته امت .ػؿ ایى ه٪اله به
بـؿمی ٝملکـػ و واکاوی ايؼیيههای ا٩تَاػی اهیـکبیـبا تکیه به کتب تاؿیغی و ؿوفياهه و٩ای ٜات٦ا٩یه پـػاعته
هیىىػ.
صهیًههای ؽکل گیشی ايذیؾههای التصادی اهیشکبیش
ْ
ايؼیيه اٍالصی اهیـ کبیـ ؿا تا صؼی بایؼ تضت تؤحیـ ا٥ـاػی چىو ٝباك هیـفا و وفیـ او هیقؿا ٝینی ٩این ه٪ام
هٞـو ٣به هیـفا بقؿگ و همچًیى هیـفا ابىال٪امن ٩ائن ه٪ام ٥ـاهايی ػاينت .وی ػمت پـوؿػه عايؼاو ٩ائن ه٪ام بىػ

و ػؿ ػمتگاه ایياو تٞلین یا٥ته بىػ@ ػؿ ص٪ی٪ت اولی ى ػولتمـػی که ػؿ ػوؿه ٩اراؿ آحاؿ فیاو بغو تزاؿت آفاػ
تزاؿت آفاػ ؿا اف ىاهاو ٩اراؿ کنب کًؼ٩ ،ائن ه٪ام آو ؿا ؿػ کـػ (آػهیت .)6=<:697:،ا٩ؼاهات اٍالصی ػؿ
فهیًه ا٩تَاػ ػؿ فهاو ٝباك هیـفا با اهتمام هیـفا ٝینی ٩این ه٪ام ػؿ آؽؿبایزاو آ١اف ىؼ@ وی هَمن به ایزاػ يٚام
رؼیؼ هالیاتی ػؿ ایالت آؽؿبایزاو بـای ا٥قایو ػؿاهؼ ایى ایالت بىػ (ؿیًگـ@ .)7<:57<5یکی ػیگـ اف ا٩ؼاهات
ا٩تَاػی ایى ػوؿه تؤمیل کاؿعايه هاهىت مافی ػؿ عىی بىػ .ػيبلی ػؿ عَىً اهؼا ٣ا٩ؼاهات ًٍٞتی ٝباك
هیـفا و هیـفا ٝینی ٩این ه٪ام با هؼ ٣ا٥قایو تىلیؼات ًٍٞتی و ػاعلی ػؿ کيىؿهی يىینؼ:
? ػؿ هیچ کاؿ و هیچ ًٍٞت اهالی ایـاو ؿا اصتیاری به ا٩الین ػیگـ يباىؼ و هـچه اهل ایـاو ؿا ّـوؿ امت ػؿ ایى
ػیاؿ به ٝمل آوؿيؼ و به هتا ٛػیگـ ّـوؿت يی٦تؼ و اؿباب ملی٪ه ایـاو و امتاػاو ٍاصب ؽهى اف صؼت ؽهى به کاؿ
ا٩الین ػیگـ يًگـيؼ>(ػيبلی.)57<7:587،
ْاها ػؿ يتیزه ٝىاهلی چىو ياپایؼاؿی میامی کيىؿ ،هضؼوػ بىػو اٍالصات هقبىؿ به تبـیق و بی اٝتًایی ػمتگاه
٩ؼؿت ػؿ تهـاو و ػؿ يهایت ػؿگؾىت فوػ هًگام ٝباك هیـفا ،اٍالصات هقبىؿ ؿاه به رایی يبـػ (فؿگـی يژاػ،
.)54: :57<:
اف ٝىاهل ػیگـ تؤحیـگؾاؿ بـ ىکل گیـی ايؼیيه اٍالصی اهیـکبیـ ؿا بایؼ م٦ـهای وی به عاؿد اف کيىؿ ػاينت.
اهیـکبیـ ػؿ م٦ـ به ؿومیه اف ػاؿالً٦ىو ،کاؿعايزات ٥لقکاؿی ،بالىو مافی ،اتا ٧تزاؿت و ؿٍؼ عايه هنکى ػیؼاؿ
کـػ (ا٥ياؿ .)67:-578=:67< ،وی ػؿ ایى م٦ـ با ػمتگاههای ًٍٞتی و مینتن صکىهتی و همچًیى اهتمام
ْ
ػولت ؿومیه ػؿ پـػاعتى به ؿىؼ و تـ٩ی ػؿ کيىؿ و بهـه گیـی هٖلىب اف تىاو ا٩تَاػی راهٞه اف رمله گمـک

ةسرضی رویکسد اقحصادی انیسکتیس در عصس ىاصسی (ٌ 1264-1268ـ  .ق)

اؿوپاییاو ؿا ػؿیا٥ت و رلىی گنتـه آو ؿا بنت ،هیـفا ٝینی ٩این ه٪ام بىػ .چىو ايگلیل ػؿٍؼػ بـآهؼ اهتیاف

وٍاػؿات و واؿػات و ایزاػ يهاػها و هؤمنات تزاؿتی آىًا ىؼ.
ا٩اهت اهیـکبیـ ػؿ رـیاو هؾاکـات اؿفيه الـوم ػؿ ٝخمايی و يیق هياهؼه تاله بـای اٍالصات ػؿ ایى کيىؿ ،ايگیقه
ایزاػ اٍالصات ػؿ کيىؿ ؿا ػؿ اهیـکبیـ ٩ىی تـ ماعت .اگـ چه اٍالصات ػؿ ٝخمايی ػؿ ٩یاك با ؿومیه رقئی
بىػ@ ْاها به ػلیل همزىاؿی ػو کيىؿ ایـاو و ٝخمايی و ىباهت ها و يقػیکی بیيتـی ایى ػو کيىؿ و همچًیى آىًایی
اهیـکبیـ با ػولتمـػاو ٝخمايی و اف رمله ؿىیؼ پاىا ٍؼؿاٚٝن اٍالس ٕلب ٝخمايی ( 5<67-<8م ).اهمیت ایى
م٦ـ ػو چًؼاو هیگـػػ.
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گؾىته اف هزمى ٛتزاؿب ىغَی اهیـ کبیـ ػؿ م٦ـ به ؿومیه و ٝخمايی ،هٖالٞه يىىتههای ٥ـيگی و همچًیى
ؿوفياهه ها و ييـیاتی که اف کيىؿهای ٥ـاينه و ايگلیل ،ؿوك و اتـیو ٝخمايی و هًؼ به کيىؿ هیؿمیؼ يیق ػؿ ؿىؼ
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آگاهی او ينبت به تمؼو ١ـب و يىمافی ػؿ آو کيىؿها اهمیت ػاىت .به همیى رهت وی ػمتىؿ تـرمه تٞؼاػی
ؿوفياهههای ؿا اف فباوهای ١ـبی ػاػ (آػهیت .);5-57<8:;6 ،به يٚـ هیؿمؼ وی با ه٦اهیمی اف ٝلن ا٩تَاػ
آىًایی ػاىته امت و با ْ
تىره به ىـایٔ میامی و ا٩تَاػی ایـاو به صمایت اف ا٩تَاػ ػاعلی و بىهی پـػاعت@ ىایؼ
بتىاو گ٦ت که اف يغنتیى هىاؿػی که ل? ٘٦پىلیتکال اکىيىهی> ( )Political Economyػؿ فباو ٥اؿمی به کاؿ ؿ٥ته
امت .ػؿ هکاتبات اهیـ کبیـ با وفیـ هغتاؿ ايگلیل بىػه امت .اهیـکبیـ ػؿ ياههاه به وفیـ هغتاؿ ايگلیل ل٘٦
?اکًمی پىلیتیکال> ؿا به کاؿ بـػ (آػهیت .)84;:579:،ياهههای ؿػ و بؼل ىؼه بیى اهیـکبیـ و م٦یـ ايگلیل ييايگـ
آىًایی وی با میامتهای ا٩تَاػی امت@ بـای يمىيه اهیـکبیـ با ؿػ ػؿعىامت م٦یـ ايگلیل هبًی بـ ٥ـوه ػواب
با ًٝىاو کـػو ایى ػلیل که ػواب تًها ومیله بـای ي٪ل و ايت٪ال ػؿ کيىؿ هضنىب هیىىػ و ٍؼوؿ آو ٕب ٨اٍىل
اکًىهی پلتیک اىتباه امت@ ایى پیيًهاػ ؿا ؿػ هیکًؼ (ياهه اهیـکبیـ به ىیل به ي٪ل اف٥ـیؼوو آػهیت.)84;:57<8،
ػؿ وا ٜ٩تاله بـای آىًایی با ه٦اهین رؼیؼ ا٩تَاػی اف چًؼی پیو آ١اف ىؼه بىػ .ػؿ ػوؿه ٍؼاؿت صاد هیـفا
آ٩امی به ٥ـهاو وی کتابهای چًؼی ػؿ عَىً کياوؿفیًٍ ،ای ٜمًگیى و ؽوب آهى و همچًیى کتاب
?اکىيىهی پلًیک> مینمىيؼی به کيىؿ آوؿػه ىؼيؼ@ هـچًؼ ایى کتاب تا ػوؿه ياٍـی تـرمه ييؼ
(يإ.)871:6513،٨
الذاهات التصادی اهیشکبیش
يغنتیى ا٩ؼام اٍالصی اهیـکبیـ ػؿ صىفه ا٩تَاػؿا بایؼ بـ٩ـاؿی تٞاػل هابیى هقیًه ها و ػؿآهؼهای ػولت و ؿٜ٥
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کنـی بىػره ػولت ػاينت .ایى تٞاػل ؿا اهیـکبیـ اف ٕـی ٨کاهو هق یًههای ٝمىهی ػولت و به عَىً
ْ
هق یًههای ػؿباؿ ،کاهو هنتمـی ىاهقاػگاو و ىاه و إـا٥یاو او اف ی ٬مى و وٍىل کاهل هالیات اف صکام والیات
و عىايیى هضلی اف مىی ػیگـ بـ٩ـاؿ ماعت .ػؿآهؼ به ػمت آهؼه به مـهایه گؾاؿی ػؿ ػاعل کيىؿ اعتَاً
یا٥ت .بـای تًٚین اهىؿ هالی ػؿباؿ به هًگام ٍؼاؿت اهیـکبیـ ،مافهاو يىیًی بـای اهىؿ هالی و ص ٘٦تمـکق عقايه و
وٍىل هالیات ایزاػ ىؼ و به ػمتىؿ اهیـکبیـ صىفههای هالیاتی ػؿ مـامـ کيىؿ به ورىػ آهؼ .ایى صىفههای هالیاتی
هـ یک فیـ يٚـ یک هنتى٥ی بىػ (ا٥ياؿآؿا .)57<4:96= ،ػؿ همیى ؿامتا بـای ایزاػ یک يٚام هالی رؼیؼ یکی اف

٥ـفيؼا و هضمؼٝلی هیـفا پنـ ٥تضٞلی ىاه بـای هٖالٞه ػؿ اهىؿ هالی و رم ٜآوؿی ٩ىايیى هالیه به ٥ـاينه اٝقام ىؼ
ػؿ ػوؿه اهیـکبیـ ػؿعَىً هالیات و تًٚین آو و همچًیى يٚاؿت بـ اعؾ هالیات اف هـػم يیق ا٩ؼاهاتی ايزام ىؼ@
وی به همیى رهت به ل٢ى بـعی اف پیيکو ها و هالیاتهای اّا٥ی ا٩ؼام يمىػ .ایى ا٩ؼام ػؿ ؿوفياهه ؿممی کيىؿ
تضت ًٝىاو ?همًىٝیت یا٥تى اعؾ میىؿمات> اٝالم ىؼ (ؿوفياهه و٩ای ٜات٦ا٩یه ،يمـه مىم 5= ،ؿبی ٜالخايی ;:56:
 .) 5ػؿ هىؿػی ػیگـاف ا٩ؼاهات صمایتی ػؿ فهیًه هالیات اف ?ت٪نین هالیات> ػؿ ?هضال ٥ىهى گیالو> رلىگیـی ىؼ
(ؿوفياهه و٩ای ٜات٦ا٩یه ،يمـه ػوم 55 ،ؿبی ٜالخايی ; .)6 :56:ػؿ باب اػاؿه گمـک يیق اهیـکبیـ بـ ایى يکته همت
گماىت که اػاؿه گمـک ػؿ اعتیاؿ ا٥ـاػ هىؿػ اٝتباؿ ایـايی تباؿ ٩ـاؿ ػاػه ىىػ تا ػؿآهؼ صاٍل اف آو به کيىؿ ايت٪ال
یابؼ (ياهه ها و امًاػ اهیـکبیـ ،57=4 ،ياهه اهیـکبیـ به هضمىػعاو بیگلـبیگی امتـآباػ.)5:4:
اهیـکبیـ ػؿ ػوؿه ٍؼاؿت ٚٝمای عىػ میامت صمایت اف ا٩تَاػ ػاعلی ؿا ػؿ پیو گـ٥ت .ػؿ وا ٜ٩تَمین وی ػؿ
رلىگیـی اف عـود ٕال و پىل کيىؿ هىرب ىؼ میامت تمـکق بغيیؼو به ا٩تَاػ ػاعلی و بىهی و يیقصمایت اف
هضَىالت ػاعلی ؿا مـلىصه بـياهههای ٝمـايی عىػ ٩ـاؿ ػهؼ .میامتی که ػؿ عالل يىىتههای ؿوفياهه و٩ایٜ
ات٦ا٩یه به ًٝىاو ابقاؿ ؿممی اٝالو میامت ػولت هـکقی هىیؼا هیباىؼ .تؤکیؼ اهیـکبیـ ػؿ ایزاػ ؿوصیه و ايگیقه و
تاله همگايی ػؿ يىآوؿی ػؿ فهیًههای هغتل ٤ا٩تَاػی و به عَىً ػؿ فهیًه ًٍٞتی ػؿ تؤکیؼ اهیـکبیـ ػؿ بهـه
گیـی اف ارًاك ایـايی به رای ارًاك عاؿری ػؿ ایى ؿوفياهه هًٞکل امت (ؿوفياهه و٩ای ٜات٦ا٩یه ،يمـه ػوم55،
ؿبی ٜالخايی ; 56:هـ .)7 :٧
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(یکتایی.)69 :5784،

وی ػؿ ؿامتای ٩ؼؿت بغيیؼو به ا٩تَاػ ػاعلی ایـاو و صمایت اف آو ػمت به ابتکاؿات ٥ـاواو فػ@ اف رمله ایى که
ًٍٞتگـاو ػؿ افای يىآوؿی ػؿ ًٍٞت پاػاه ػؿیا٥ت هیکـػيؼ (اٝتماػالنلًٖه .);9 :579;،ؿوفياهه و٩ای ٜات٦ا٩یه
ػؿعَىً بـياهه ًٍٞتی ػولت اهیـکبیـ يىىت:
? اولیای ػولت اهتمام بنیاؿ ػاؿيؼ که ًٍای ٜبؼیٞه همالک هضـومه ؿوي ٨تمام یابؼ(>.ؿوفياهه و٩ای ٜات٦ا٩یه ،مال
; ،56:ىماؿه  @) 7 :5به همیى ػلیل اف تماهی هـػم عىامته ىؼ که اگـ هـ کل پیيًهاػی ؿا هٖـس کًؼ که ?هًٞ٦ت
ػولت و ْ
ؿ٥اهیت ػؿ آو لضاٗ ىؼه باىؼ هىؿػ الت٦ات> ٩ـاؿ عىاهؼ گـ٥ت (٩قویًی .)78 :57;4،ایى ا٩ؼام کًو
گـایايه اهیـکبیـ ػؿ وا ٜ٩با هؼ ٣بهـه گیـی اف تىاو هـػم و همچًیى ًٍٞتگـاو و بافؿگاياو ػؿ اؿائه ایؼههای رؼیؼ
بـای پیيـ٥ت ا٩تَاػی ػؿ راهٞه هضنىب هیىؼ .تيىی ٨و صمایت ػولت ػؿ فهیًههای ا٩تَاػی ػؿ ایى ػوؿه
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هىرب ایزاػ ْ
ٞ٥الیت های رؼیؼ و ابتکاؿات ٥ـػی ػؿ ػاعل کيىؿ ىؼ (ؿوفياهه و٩ای ٜات٦ا٩یه ،ىماؿه < ،6پًزيًبه
 5:ىىال المکـم مال ; .)8 :56:ػؿ کتب هغتل ٤ایى ػوؿه و به عَىً ػؿ ؿماله ?يىاػؿاالهیـ> و همچًیى

تاريخنامه خوارزمی  -سال پنجم  -شماره نوزدهم  -پاییز 1396

ؿماله ?٩ايىو ٩قویًی> يمىيههایی اف ایى ا٩ؼاهات ؽکـ ىؼه امت (٩قویًی.)558 :57;4،
ػؿ ایى ػوؿه به هًٚىؿ تٞلین ًٍای ٜهـاکق تٞلیمی چًؼی ایزاػ ىؼ .یکی اف ایى هـاکق ػؿ مال ; .٧ 56:ػؿ ?اؿگ
ملٖايی ػاؿالغال٥ه> تؤمیل گـػیؼ (ؿوفياهه و٩ای ٜات٦ا٩یه ،ىماؿه = ،6يهن ىىال المکـم مال ;? .)8 :56:هزمٜ
الًَای >ٜاف تؤمینات ا٩تَاػی ایزاػ ىؼه ػؿ ایى ػوؿه بىػ که به هًٚىؿ تـویذ ٥ى و ًٍٞت ػؿ کيىؿایزاػ ىؼ.
ٕـس ایزاػ هؼؿمه ای بـای ایزاػ بـعی ؿىتههای ً٥ی رؼیؼ باًٝىاو ?هضم ٜالًَای >ٜػؿ مال =ٝ .٧ 56:ملی
ىؼ .هؤهىؿیت ایى يهاػ آهىفىی بنیاؿ صـ٥ه ای تٞییى ىؼه بىػ و اٝقام کاؿآهىف و ػاييزى بـای ٥ـاگیـی ٝلىم رؼیؼ
و هىؿػ يیاف ػؿ پیگیـی ٥کـ تؤمیل هؼؿمه هزم ٜالًَای ٜهؤحـ بىػ .تا آو هًگام ػؿ ؿىتههای ي٪اىی ،ؿیغته گـی،
کا١ؾمافی ،فؿگـی ،چیًی مافی ،يزاؿی و يٚایـ آیًه کاؿآهىف به عاؿد اٝقام ىؼه بىػ (آػهیت-6== :57<8،
 .)6=9ؿىتههایی چىو ماٝت مافی ،آپالیٔ مافی ،فؿکيی و فؿ ػوفی ،عیإی ،هلیله مافی يمىيه کاؿ چیى،
ي٪اىی ،تً٦گ مافی ػؿ ایى هـکق آهىفىی ایزاػ ىؼه و آهىفه ػاػه هیىؼ (ؿوفياهه و٩ای ٜات٦ا٩یه ،ىماؿه ،555
پًزيًبه ىين هاه رماػی الخايی اواعـ مال میپچا ٧ئیل =.)6 :56:
ػؿ هىؿػ تؤحیـگؾاؿی ایى هـکق ػؿ وّٞیت تىلیؼ کاالیی و اؿت٪اء پیيه ها و صـ٥ه ها ،ػؿ هًاب ٜػوؿه ٩اراؿ اىاؿات
هغتَـی ىؼه امت .یکی اف هيغٌتـیى ایى تؤحیـات ػؿ ؿواد رلؼ مافی بًا به املىب ٥ـيگی و ٍضا٥ی ٥ـيگی
مافی ػؿ ایـاو بىػ (ا٥ياؿ .) 6; :57<7،ػؿ ًٍٞت هیًاکاؿی يیق ایى تؤحیـ هيغٌ ىؼه امت .اف هیًاکاؿاو ياهی
ػوؿه ياٍـی که ػؿ هضم ٜالًَای ٜصزـه ػاىت@ هیتىاو به ?١الهٞلی> اىاؿه کـػ (کـین فاػه تبـیقی ،57;: ،د
 .)857 :5ایـد ا٥ياؿ يیق گقاؿىی اف تؤحیـگؾاؿی هکتب ي٪اىی هزم ٜالًَای ٜػؿ راهٞه تا هًگام بـپایی وفاؿت
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ًٍای ٜهنتٚـ٥ه به ػمت ػاػه امت (ا٥ياؿ.)69-75 :57<7 ،
اهیـکبیـ بـ ایى اٝت٪اػ بىػ که بـ پا کـػو ًٍای ٜػاعلی ػمت کن ایى ٥ایؼه ؿا عىاهؼ ػاىت که هـ پىلی ٍـ ٣ایزاػ
آو ىىػ ػؿ ػاعل کيىؿ هقیًه هیگـػػ .ي٪يه اهیـکبیـ ػؿ بًای ًٍٞت ػاعلی ىاهل امتغـاد هٞؼو ،ایزاػ
کاؿعايههای هغتل ،٤امتغؼام امتاػاو ًْ٥ی اف ايگلیل و پـوك٥ ،ـمتاػو ًٍٞتگـاو به ؿومیه و صمایت اف
هضَىالت ػاعلی بىػ .ػؿ مال ;٥ .٧ 56:ـهاو آفاػی امتغـاد هٞاػو بـای اتبا ٛاف مىی اهیـکبیـ ٍاػؿ ىؼ@
اگـچه پیو اف ایى ػؿ فهاو ٝباك هیـفا ،امتغـاد هٞاػو هىؿػ ْ
تىره ٩ـاؿ گـ٥ته بىػ و تالههایی ػؿ ایى ؿامتا يیق

هـگىيه هالیات ،هٞا ٣بىػ (آػهیت .)5:5:57<8،ایى اهتیافات هىرب تيىی ٨اهـ مـهایه گؾاؿی ػؿ هٞاػو ىؼ.
بـای يمىيه ػؿایى ػوؿه ىغَی به يام هیـفا آ٩امی هٞؼو هل و آهى ٩ـاچه ػا ٟؿا ؿاه ايؼافی کـػ و ػؿ وهله اول
هيت عـواؿ هل عالٌ تىلی ؼ کـػ .آهى هامىله گیالو يیق تىمٔ امتاػ ٥تش اله به ػمت آهؼ .اف هٞؼو يايیذ
هافيؼؿاو آهى امتغـاد گـػیؼ .هاػه ٖ٩ـاو که ػؿ تىپغايه هَـ ٣ػاىت و اف ٪٦٩اف هیآوؿػيؼ ػؿ ؿصمت آباػ گیالو
ماعته ىؼ (اٝتماػالنلًٖه .)549</6 :57:;،اهیـکبیـػؿ ؿامتای گنتـه آهىفه ػؿ فهیًه هٞؼو ىًامی و ايزام
ٝملیات اکتيا٥ات هٞؼو تىمٔ ایـايیاو ٕی ياههای ػؿ  56ؿهْاو ; 56:ه  ٧به راو ػاووػ عاو ػؿ اؿفيه الـوم،
عىامتاؿ امتغؼام امتاػ هٞؼو ىًامی به هؼت پًزنال ىؼ (ياهههای اهیـ کبیـ به راو ػاووػ عاو.)674 :57;5،
اف مىی ػیگـ اهیـکبیـ ػؿٍؼػ تؤمیل کاؿعايههای هغتل ٤به هًٚىؿ تىلیؼ يیافهای ػاعلی کيىؿ بىػ@ به همیى
رهت ػؿ ياهه ای به راو ػاووػ عاو عىامتاؿ امتغؼام امتاػ هاهىت با٥ی اف عاؿد کيىؿ رهت ایزاػ ًٍٞت
هاهىت با٥ی ىؼ (ياهههای اهیـکبیـ به راو ػاووػ عاو ػؿ باب امتغؼام امتاػ هاهىت با٥ی 56،ؿهْاو
;.)68<:57;5،56:
اٝتماػ النلًٖه ػؿ يىىتههای عىػ به ایزاػ کاؿعايه بلىؿمافی ػؿ ٩ن و با٥ت ىالهای کـهايی ػؿ کـهاو که ٩اػؿ به
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ً
ايزام ىؼه بىػ@ ْاها ایى باؿ اهیـکبیـ ػؿ رهت ایزاػ ًٍٞت ػاعلی به ایى اهـ ْ
تىره يمىػٕ .ب ٨ایى ٥ـهاو اوال کلیه
ً
اتبا ٛایـاو با کنب ارافه ،ص ٨امتغـاد هٞاػو ؿا ػاىتًؼ .حايیا امتغـاد کًًؼگاو تا هؼت  9مال اف پـػاعت هـگىيه
ً
هالیات ػولتی هٞا ٣بىػيؼ .يکته ههن و رالب تىره ایى ٥ـهاو ایى بىػ که آفاػی امتغـاد هٞاػو هًضَـا بـای اتباٛ
ً
ایـاو ػؿ يٚـ گـ٥ته ىؼ@ یًٞی بیگايگاو اف ایى ص ٨هضـوم بىػيؼّ .مًا امتغـاد کًًؼه به هؼت پًذ مال اف پـػاعت

ؿ٩ابت با ىالهای کيمیـی بىػ@ اىاؿه کـػه امت (اٝتماػالنلًٖه .)5;58/7 :57:9 ،وی ػؿ رای ػیگـ يیق به
ایزاػ کاؿعايه ىکـمافی ػؿ ایى ػوؿه اىاؿه هیکًؼ (اٝتماػالنلًٖه .)5576/6 :57:9 ،هنتى٥ی يیق ػؿ کتاب عىػ
به کاؿعايه ىکـمافی هافيؼؿاو اىاؿه کـػه امت (هنتى٥ی )<:/57;::5 ،همچًیى کاؿعايههای چیًی مافی يیق ػؿ
ایى ػوؿه ماعته ىؼ (هؼایت )8::/54 :57<4،اف رمله ًٍایٞی که ػؿ فهاو ٍؼؿات اهیـکبیـ به آو ْ
تىره عاٍی
ىؼ ًٍٞت ما عت تنلیزات يٚاهی بىػ .ػؿ ؿوفياهه و٩ای ٜات٦ا٩یه به ایزاػ ربه عايه و ٩ىؿعايه ػؿتبـیق و اٍ٦هاو
يیق ػاؿالغال٥ه تهـاو اىاؿه ىؼه امت (ؿوفياهه و٩ای ٜات٦ا٩یه ،ىماؿه می و ػو ،چهاؿػهن ؽی الٞ٪ؼه الضـام مال
 @56:;:6ؿوفياهه و٩ای ٜات٦ا٩یه ،ىماؿه می و مىم ،بیت و یکن ػیٞ٪ؼه الضـام مال ;)7 ً ،56:
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ػؿفهاو ٍؼاؿت اهیـکبیـ ػؿ فهیًه ایزاػ ًٍای٥ ٜلقی يیق ا٩ؼاهاتی ٍىؿت گـ٥ت@ به ٕىؿی که ػؿ مال < ٧ 56:به
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ػمتىؿ اهیـکبیـ ػؿ بلىک يايیذ هافيؼؿاو تَ٦یه آهى به بهتـیى يضى ٍىؿت گـ٥ت (اٝتماػالنلًٖه:57:;،
ْ
 .)549</6ػؿ هىؿػ ًٍٞت ً٩ؼمافی يیق ػؿ ػوؿه اهیـکبیـ میامتهایی اتغاؽ گـػیؼ .وی به تَ٦یه ىکـ هافيؼؿاو
که بـای ً٩ؼمافی هًامب بىػْ ،
تىره فیاػی ػاىت به ٕىؿی که ىکـهای تَ٦یه ىؼه هافيؼؿاو با ىکـهًؼومتاو
٩ابل ؿ٩ابت بىػ (هنتى٥ی .)<:/ 5 :57;: ،ػؿ وا ٜ٩هؼ ٣ػولت اف ایزاػ ػاؿالً٦ىو ایزاػ هـکقی بـای پـوؿه
ا٥ـاػی بـای عؼهت به همیى ًٍای ٜيىپا ػؿ ایـاو بىػ (اٝتماػالنلًٖه.)55:57<4 ،
پا٥ياؿی و اٍـاؿ اهیـکبیـ ػؿ اصؼاث ًٍای ٜػاعلی و رلىگیـی اف امت٦اػه اف کاالهای عاؿری با اٝتـاُ م٦ـای
عاؿری هىاره ىؼ .تىریه م٦ـای هقبىؿ آو بىػ که ٕبٝ ٨هؼياهههایی که بیى ایـاو و ؿومیه و بـعی کيىؿهای ػیگـ
هً٪ٞؼ ىؼه بىػ@ ایـاو ص ٨رلىگیـی اف وؿوػ و عـیؼ کاالهای عاؿری ؿا يؼاىت (ياهههای اهیـکبیـ ،بغيی اف ياهه
اهیـ با ػالگىؿکی م٦یـ ؿومیه ػؿ ایـاو .)68<-68= :57;5،م٦یـاو اؿوپایی به مٞی هیکـػيؼ که اهیـکبیـ ؿا اف
میامت ا٩تَاػی که ػؿ پیو گـ٥ته بىػ ،بـصؾؿ ػاؿيؼ@ وفیـهغتاؿ و٩ت ايگلیل ،کلًل رامتیى ىیل باؿها به
ْ
اهیـکبیـ هتؾکـ گـػیؼ که به رای ایزاػ کاؿعايه ها با هقیًه و هغاؿد باال ،پاؿچههای اؿوپایی ؿا با ٩یمت اؿفاو تـ
تهیه کًؼ@ ْاها ػؿ پامظ ،اهیـکبیـ عاؿد ييؼو ٕال و پىل ایـاو ؿا اف کيىؿ ههنتـیى ٝاهل ایزاػ کاؿعايه ها ػاينت
(آػهیت .)5<9:57<8،اٝتماػالنلًٖه ػؿ عَىً ؿوه اهیـکبیـ ػؿ بـعىؿػ با اٝتـاّات ػولتهای ايگلیل و
ؿومیه به میامتهای ا٩تَاػ ػاعلی وی هیيىینؼ:
? اهیـ يٚام بـصنب هٞاهؼه تزاؿتی که با ػول بنته ىؼه بىػ اف آوؿػو ارًاك آو ها به ایـاو هً ٜيمیکـػ@ ولی به
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صـکات و ٝاػات عىػ ٕىؿی هنلىک هیػاىت که رًل عاؿره ؿا هـػوػ هیماعت و کنی عـیؼاؿ يمیىؼ.
ً
١البا البنه عىػ ؿا به پاؿچههایی ٩ـاؿ هیػاػ که ػؿ ایـاو هیبا٥تًؼ .به ایى وامٖه هـػم به او ْ
تؤمی و ا٩تؼا کـػه ،مبک
ْ
ایـايیت و ؿواد رًنیت عىػ ؿا اف ػمت يمیػاػيؼ .و تـ٩ی هلک و هلت و پیيـ٥ت اهل صـ٥ت ؿا به ؿيگهای فؿػ و
مـط عاؿره که اٝـاُ ٍـ ٣امت تبؼیل يمیکـػيؼ .هتا ٛهملکت عىػ ؿا هیعـیؼيؼ که همیيه ػؿم و ػیًاؿىاو
به ػمت عىػىاو ػایـ و مایـ باىؼ و به عاؿره يـوػ که عىػ بٞؼ اف چًؼی مـگـػاو و هٖٞل باىًؼ
(اٝتماػالنلًٖه.)669 :579;،
اهیـکبیـ بـای کاهو وابنتگی به هضَىالت عاؿری و بهبىػ وّٞیت کياوؿفی يیق ا٩ؼاهاتی ايزام ػاػ@ کاىت
يیيکـ ػؿ عىفمتاو و هافيؼؿاو اف رمله ایى ا٩ؼاهات به ىماؿ هیؿوػ (هنتى٥ی .)5:7 /5 :57;:،وی ػؿ عَىً

.)588
اٝتماػالنلًٖه ػؿ کتاب ?هـآه البلؼاو> به ایى هٖلب اىاؿه هیکًؼ که ?ػؿ بلىک ىىىتـ هىمىم به ٪ٝیلی> کيت
يیيکـ بنیاؿ هـ١ىب ورىػ ػاؿػ (اٝتماػالنلًٖه .)55</6 :57:;،ػؿ رایی ػیگـ همیى يىینًؼه به کاىت تـیاک و
تغن و يهال ها و ٩لمه مایـ بالػ ػؿ تهـاو ػؿ ػوؿه اهیـکبیـ اىاؿه هیکًؼ (هماو .)54:7:بـؿمی و هٖالٞه کتب
اٝتماػالنلًٖه و ػیگـ يىینًؼگاو ایى ػوؿه فهايی يياو هیػهؼ که ػؿ مالهای صکىهت اهیـکبیـ صتی بـعی صکام
ایاالت و والیات ایـاو يیق با تيىیٍ ٨ؼؿاٚٝن به بـعی ا٩ؼاهات ا٩تَاػی بـای ؿىؼ کياوؿفی همچىو کاىت
بؾؿهای رؼیؼو يیق ماعت مؼ ا٩ؼام يمىػيؼ (اٝتماػالنلًٖه.)556:،5558،5569،555: / 6 :57:; ،
ػولت هـکقی ػؿ ایى ػوؿه با هياهؼه مىػ ٥ـاواو کاىت پًبه ػؿ اهـیکا و با بـآوؿػ اصتمال کاىت و هضَىل ػهی
پًبه ػؿ گـهنیـات ٥اؿك و ىىىتـ و اؿوهیه به ػلیل يقػیکی به ػؿیا به کاىت پًبه ػؿ ایى هًإ ٨پـػاعت .همچًیى
بـعی ا٥ـاػ يیق به رهت صمایت ػولت هـکقی به ٕ ىؿ هنت٪ل به کاىت ایى هضَىل هباػؿت کـػيؼ (و٩ای ٜات٦ا٩یه،
ىماؿه  ،85پًزيًبه = 5هضـم الضـام هٖاب ٨مال تًگىفئیل @5:اٝتماػالنلًٖه.)54;7/ 6 :57:; ،
اف رمله ا٩ؼاهات ػیگـ اهیـکبیـػؿ رهت صمایت اف کياوؿفی ،ایزاػ مؼ ػؿ هًإ ٨هغتل ٤کيىؿ بىػ@ ػؿ ؽیل به
٩نمتی اف ٥ـهاو اهیـکبیـ ػؿ اصؼاث بًؼ ىىىتـ و هىیقه اىاؿه هیىىػ:
? ه٪ـب الغا٩ايا ،ػومت هکـم ههـبايا ،بـای تٞمیـ پل و بًؼ ىىىتـ و ٩لٞه مالمل و بًؼ صىیقه ىما عىػ پیوتـ
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کيت يیيکـ عٖاب به والی عىفمتاو بـ ایى هنؤله تؤکیؼ هیکًؼ که يیيکـ بایؼ ػؿ ه٪ؼاؿ ٥ـاواو و با هـ١ىبیت باال
ْ
رهت ؿ ٜ٥هایضتاد کل ایاالت ٥ـاهن ىىػ (ياهههای اهیـکبیـ ،ياهه اهیـکبیـ به عايلـ هیـفا والی عىفمتاو:57=4،

تْ٦یلی يىىته بىػیؼ .ولی اف ایى که تٞمیـ آو عـابی ها لقوهی ػاؿػ و اگـ ييىػ ّـؿ کلی ػاؿػ لهؾا آو ٝالی راه
هؤ ؽوو و هـعٌ امت که تا هٞاػل ػه هقاؿ تىهاو اف هالیات والیات ابىاب رمٞی عىػ به ٍىابؼیؼ و امتضْاؿ
ه٪ـب الغا٩او هيیـالؼوله ٍـ ٣تٞمیـ آو عـابی ها يمایؼ .اها چًايچه عـری که به کاؿ آیؼ و بی هَـ ٣و بی را
يباىؼ و ػؿ ایى ٝمل بایؼ کمال ػ٩ت و اهتمام ؿا يمایؼ که بـای بٞؼ بًای آوها چًاو هنتضکن باىؼ که ػؿ و٩ت
ٕ٢یاو آب و ايهؼاؿ میل ،ؿعًه ػؿ آوها به هن يـمؼ و هًهؼم يگـػػ>(ياهههای اهیـکبیـ ،57=4،ياهه اهیـکبیـ به
مهام الؼوله .)55= :اٝتماػالنلًٖه به اتمام بًای ایى مؼ ػؿ عىفمتاو ػؿ ػوؿه اهیـکبیـ اىاؿه هیکًؼ (اٝتماػالنلًٖه
 .)54:9/ 57:;:6ػؿ رایی ػیگـ اٝتماػالنلًٖه به ?بنتى بًؼی ػؿ گـگاو> يیق اىاؿه هیکًؼ (هماو.)54:6:
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اهیـکبیـ ػؿ ؿامتای ا٥قایو تزاؿت ػؿ ؿاههای تزاؿی و کاؿواو مـاها ْ
اهًیت ؿا بـ٩ـاؿ کـػ و ػفػی اف کاؿواوهای
تزاؿی اف تـك هزافات اهیـکبیـ بنیاؿ کاهو یا٥ت (هنتى٥ی .);6/57;::5 ،ؿابـت گـايت واتنى ( Robert
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 )Grant Watsonػؿ عَىً ا٥قایو تزاؿت ػؿ ایى ػوؿه يىىت:
? تزاؿت بیى ىهـهای ٝمؼه و ایاالت ایـاو و همچًیى هیاو ایـايیاو و همنایگاو آو ها ؿومیه ،تـکیه،
ٝـبنتاو ،هًؼومتاو ،ا٢٥اينتاو و يىاصی افبک و تـکمى با إمیًاو عإـ تضت صمایت ػولتی رـیاو
ػاىت و اهیـ اهالی تهـاو به عَىً ٕب٪ه بافؿگاو ؿا با ایزاػ ؿامتههای بافاؿ که فیباتـ اف هـ بافاؿ
هيابهی ػؿ ایـاو بىػ ٩ـیى اهتًاو ػاىت>(گـايت واتنى.)7:::5798،
اهیـکبیـ بـای ایزاػ يٚاؿت و تمـکق بـ تزاؿت ػاعلی ػؿ پایتغت به ایزاػ تیمچه و بافاؿی ؿا گؾاىت که اولی مـای
اتابکیه و ػوهی بافاؿ اهیـ يام گؾ٥تًؼ (اٝتماػالنلًٖه .)5;57/7 :57:9،بًای ایى بافاؿها ػؿ ؿهْاو  56::هـ٧ .
تمام ىؼ .مـای اهیـ ػؿ ػو ٕب٪ه ماعته ىؼ و ػاؿای  77:صزـه بىػ .ایى هـکق تزاؿی ػؿ  66ؿبی ٜالخايی ;56:
ه ٧.ا٥تتاس ىؼ .ؿیامت ایى تؤمینات ؿا آ٩اههؼی هلک التزاؿ به ٝهؼه ػاىت (ىهیؼی .)56=:57<7 ،ایى بافاؿ ؿا
فیباتـیى بافاؿ تزاؿی ػؿ ػاعل کيىؿ هیػاينتًؼ (واتنى .)7:::5798،ػؿ ؿوفياهه و٩ای ٜات٦ا٩یه ػؿعَىً ایزاػ
مـای تزاؿتی چًیى آهؼه امت:
? رًاب اتابک اٚٝن اهیـکبیـ ػاؿالغال٥ه ٕهـاو یک هاه اف ٝیؼ يىؿوف امت که گؾىته اف عىػ بًای کاؿواينـای
بافاؿی گؾاىتًؼ که کاؿواينـای آو هىمىم به مـای اتابکی و هيتمل امت بـ میَؼ و می و ىو صزـه تضتايی و
٥ى٩ايی که اف مه ؿامته بافاؿ که ػکاکیى هتٞؼػ و بنیاؿ ػاؿيؼ که به کاؿواينـای هقبىؿ ؿاه امت به بافاؿها .ػؿ هاه هباؿک
ؿهْاو ت مام ىؼه و به ٩نمی ایى کاؿواينـا ماعته ىؼه امت که تزاؿ ػؿ گـ٥تى صزـات آو با هن هًاٙـه و صـ٣
ػاؿيؼ>(ؿوفياهه و٩ای ٜات٦ا٩یه ،يمـه چهاؿم 6: ،ؿبی ٜالخايی ; 56:هـ .)6 :٧
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وی ػؿ ؿامتای ا٥قایو بهـه وؿی ایـايیاو اف تزاؿت ،بـ هنؤله يٚاؿت بـ تزاؿت ىهـويؼاو ایـايی ػؿ کيىؿهای هن
رىاؿ يیق تؤکیؼ ػاىت .ياهه اهیـکبیـ به هیـفا صنیى کاؿپـػاف ایـاو ػؿ اؿفيه الـوم گىیای ایى واٞ٩یت امت .ػؿ ایى
ً
ْ
ْ
ياهه اهیـ ػؿعَىً ػاػو تؾکـه به تزاؿ تؤکیؼ هیکًؼ که ٍـ٥ا ایى تؾکـه به تزاؿ اهیى و ٩ابل ػاػه ىىػ تا اٝتباؿ
تارـ ایـايی ص ٘٦ىىػ (ياههها و امًاػ اهیـکبیـ.)685 :57=4 ،
ْ
وی ػؿ ياههای ػیگـ تؤکیؼ هیکًؼ که ػؿ باب اهىؿ تزاؿ ایـايی که ػؿ ت٦لیل و هنکى هي٢ىل اهـ تزاؿت هنتًؼ@
ْ
تماهی اهىؿ آو ها بایؼ به وامٖه مٞی و اهتمام کاؿپـػافی هًٚن باىؼ .به همگی آو ها إال ٛػاػه ىىػ که

ػؿ ياهه ای ػیگـ که به هضمؼعاو هَلضت گؾاؿ امالهبىل هیيىینؼ به مىء ملىک وکیل اهىؿ تزاؿت ایـاو ػؿ
ْ
ىام اٝتـاُ هیکًؼ و عىامتاؿ ٝقل وی و تٞییى ىغٌ ىاینتهای ػؿ ایى هًَب بـای صمایت اف تزاؿ ایـايی
هی ىىػ (هماو) .ؿوفياهه و٩ای ٜات٦ا٩یه ػؿ گقاؿىی ػؿعَىً تزاؿت ایـاو و ٝخمايی ػؿ ایى ػوؿه به گنتـه ي٦ىؽ
ْ
تزاؿ ایـايی ػؿ ٝخمايی و مىػ ٥ـاواو صاٍله اىاؿه هیکًؼ (ؿوفياهه و٩ای ٜات٦ا٩یه ،ىماؿه  ،74پًزيًبه ملظ ىهـ
ىىال المکـم هٖاب ٨مال تًگىفئیل ;.)7:56:

اهیـکبیـ ػؿ ؿاه ىـکت ػاػو ایـايیاو ػؿ بافاؿ و ا٩تَاػ رهايی به ٩ؼؿی کىىا بىػ که ػؿ مال ; ٧ 56:با ْ
همت وی

ایـاو ػؿ ?يمىيه عايه اهتٞه> ٝمىهی لًؼو ىـکت کـػ .اهیـکبیـ ػؿ عَىً ىـکت ایـاو ػؿ ایى يمایيگاه ػؿ ياهه
ای به ىیل يىىت ? :با تزاؿ گ٦ته ىؼ@ ٩ـاؿ ػاػيؼ که اف صاال الی ىو هاه ؿا ػؿ امالهبىل صاّـ و هىرىػ يمایًؼ و
آيچه اعـارات ؿاه هیىىػ اولیای ػولت اف ٝهؼه بـ هی آیًؼ> (ياهه اهیـکبیـ به ىیل به ي٪ل اف ٥ـیؼوو آػهیت،
.)856 :57<8
اهیـکبیـ ػؿ ؿامتای گنتـه تزاؿت و تنهیل اؿتبإات ػؿ ي٪آ هغتل ٤کيىؿ به ٥کـ ایزاػ ؿاه آهى يیق ا٥تاػ@ ػؿ
وا ٜ٩ايؼیيه ایزاػ ؿاه آهى ػؿ ایـاو بـای يغنتیى باؿػؿ ایى ػوؿه هٖـس ىؼ .ػؿ ؿوفياهه و٩ای ٜات٦ا٩یه به ًٝىاو ؿوفياهه
ْ
ؿممی کيىؿباؿها به ْ
وّٞیت ؿاه ها و تؤحیـ آو ػؿ بهبىػ کياوؿفی و تزاؿت اىاؿه ىؼه امت@ بـای
اهمیت بهبىػ
يمىيه ػؿ ىماؿه  74ایى ؿوفياهه ػؿ عَىً فؿاٝت کاؿاو بـورـػ به ایى يکته اىاؿه هیىىػ که فؿاٝت کاؿاو ػؿ
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کاؿپـػافی اٝمال آو ها ؿا فی ـ يٚـ ػاؿػ .همچًیى کاؿپـػافی وٙی٦ه ػاؿػ که بـ اعؾ تًها ٍؼی پًذ ػؿ گمـک اف
ْ
تزاؿ ایـايی يٚاؿت کًؼ (ياهههای اهیـکبیـ ،57=4،ياهه به اهیـکبیـ یا اصمؼعاو .)55<:57=4:ػؿ همیى عَىً

آيزا ٝلیـ١ن هضَىل ٥ـاواو ّـؿ هیکًًؼ@ چـا که اکخـ هضَىل ػؿ آو را به ًٝىاو هالیات به ٍىؿت رًنی گـ٥ته
هیىىػ و يیقرًل کمتـ ٥ـوعته هیىىػ@ و٥ىؿ هضَىل و اؿفايی آو که ?به ٩یمت هن آو هن يمیؿمؼ و ّـؿ
هیػهؼ>@ يىینًؼه ؿوفياهه ػلیل هيکل هقبىؿ ؿا ?عـابی ؿاه ها>ًٝ .ىاو کـػه و عىامتاؿایزاػ ؿاههای رؼیؼ هیىىػ
که بتىاو به ومیله آو هضَىل کياوؿفی ؿا به مایـ ىهـها ايت٪ال ػاػ (ؿوفياهه و٩ای ٜات٦ا٩یه ،ىماؿه  ،74پًزيًبه
ملظ ىىال المکـم تًگىفئیل ;.)6 :56:
ػؿ ایى ؿوفياهه همچًیى باؿها به ٥ىایؼ ماعتى ؿاه آهى ػؿ کيىؿهای هغتل ٤اىاؿه هیىىػ@ بـای يمىيه ػؿ ىماؿه
; 5ؿوفياهه و٩ای ٜات٦ا٩یه به فهیًه مافی ایزاػ ؿاه آهى ػؿ هًؼ اىاؿه هیىىػ .ػؿ ىماؿه  5:ایى ؿوفياهه يیق به ماعت
ْ
ؿاه آهى ٥ـاينه اف هضل مـهایه گؾاؿی تزاؿ ايگلینی اىاؿه هیىىػ و همچًیى ؽکـ هیىىػ که ؿییل رمهىؿ

95

ً
ْ
٥ـاينه@ ىغَا ّاهى پـػاعت مىػ تزاؿ مـهایه گؾاؿ ػؿ ؿاه آهى اف ٕـی ٨ػؿآهؼ ؿاه آهى ٥ـاينه ىؼه امت
(ؿوفياهه و٩ای ٜات٦ا٩یه ،ىماؿه  ،5:رمٞه  65ىهـ ؿرب المـرب مال تًگىفئیل .)56:;:8 :ػؿ ىماؿههای  58و
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 74ایى ؿوفياهه ػؿ هىؿػ ایزاػ ؿاه آهى و ٥ىایؼ آو هٖالبی ؽکـ هیگـػػ@ همچًیى ػؿ یکی اف ىماؿههای ایى ؿوفياهه
به ٥ىایؼ ماعت ؿاه آهى ػؿ اهـیکا اىاؿه هیىىػ (هماو).
ػؿ ػوؿه ٍؼاؿت اهیـکبیـ ٕـس ؿاه آهًی که تىمٔ ؿابـت امت٦ى مىو ( (Robert Stephensonاؿائه ىؼه بىػ و ٩ـاؿ
بىػٕ .ـس هقبىؿ اف ویى آ١اف ىؼه وبٞؼ اف ٝبىؿ اف ب٢ؼاػ و علیذ ٥اؿك و يیق هًإ ٨رًىب ایـاو (عىفمتاو٥ ،اؿك،
کـهاو و بلىچنتا و) به مًؼ هتَل ىىػ@ هىؿػ تىره ػولتمـػاو آو فهاو ایـاو ٩ـاؿ گـ٥ت .اها ٕـس ؿاه آهى هقبىؿ
ٍىؿت ٝملی يیا٥ت و با هغال٦ت مـ رامتیى ىیل که اف مىی ػولت بـیتايیا هؤهىؿ بـؿمی ٕـس هقبىؿ اف رهات
ً٥ی و میامی و ا٩تَاػی بىػ ،هىاره ىؼ .ىیل ػؿ عَىً آو ػؿ گقاؿىی به لًؼو يىىت که هیچ تًامب و تٞاػلی
هیاو يٞ٦ی که اف گؾؿ ؿاه آهى اف ایـاو ٝایؼ ایى کيىؿ عىاهؼ ىؼ و ٥ایؼه ای که بـای ايگلنتاو عىاهؼ ػاىت@ ورىػ
يؼاؿػ .همچًیى با ؽکـ ایى هىّى ٛکه ایزاػ ؿاه آهى هىرب ؿىؼ ا٩تَاػی ،ارتماٝی ایـاو عىاهؼ ىؼ@ ػولتمـػاو
ايگلینی ؿا اف ايزام ایى ٕـس بافػاىت (آػهیت.)57<8:85<،
يتیده گیشی
اماك ايؼیيه اهیـکبیـ ػؿ ا٩تَاػ کيىؿ صمایت اف ا٩تَاػ ػاعلی بىػ .وی با تىره به ّ ٤ٞا٩تَاػی کيىؿ ػؿٍؼػ
تىايمًؼ کـػو ا٩تَاػ ػاعلی بـآهؼ و ػؿ ایى ؿاه اف تمام تىايمًؼیهای هىرىػ ػؿ کيىؿ همچىو کياوؿفی ،هٞاػو و
ایزاػ کاؿعايه بهـه رنت .اهیـکبیـ ػؿ ایى ؿامتا اف تىايمًؼی هـػهی يیق مىػ رنت .ایى ػوؿه ىاهؼ يىآوؿی ها و
ْ
ا٩ؼاهات ا٩تَاػی ٥ـاواو اف مىی هـػم و صکام امت که ػؿ کتب هغتل ٤ایى ػوؿه اف آو یاػ ىؼه امت.
اهیـ کبیـ ػؿ ؿامتای ت٪ىی ت ا٩تَاػ ػاعلی ػؿ کيىؿ به ایزاػ ًٍای ٜهغتل ٤به هًٚىؿ تؤهیى يیافهای ػاعلی کيىؿ
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ا٩ؼام کـػ .به يٚـ وی بهـه گیـی اف تىلیؼات ػاعلی هىرب رلىگیـی اف عـود ٕال اف کيىؿ و ٩ىی ىؼو پيتىايه
هالی کيىؿ هیىؼ .کيىؿ ػؿ ػوؿه مه ماله ٍؼاؿت ٚٝمای اهیـکبیـ ،کيىؿ به پیيـ٥تهایی ػؿ فهیًه ا٩تَاػی
ؿمیؼ .ػؿ فهیًه ًٍٞتی وی تٞؼاػی کاؿعايههای کىچک ًٍٞتی ایزاػ کـػ .همچًیى با ایزاػ هؼؿمه ػاؿالً٦ىو و
هزم ٜالًَای ٜبه پـوؿه ًٍٞتگـاو ػؿ ػاعل کيىؿ پـػاعت .ػؿ ایى ػوؿه وی با رلىگیـی اف وؿوػ اهتٞه عاؿری
به صمایت اف ًٍای ٜػاعلی و بىهی پـػاعت .ػؿ فهیًه تىمٞه کياوؿفی يیق به ٥ـهاو اهیـکبیـ چًؼیى مؼ بـ ؿوی
ؿوػعايه ها ماعته ىؼ و کيت بـعی هضَىالت رؼیؼ هتؼاول ىؼ .اهیـکبیـ ػؿ فهیًه پیيـ٥ت تزاؿت به صمایت

اف بافؿگاياو ایـايی ػاعل و عاؿد کيىؿ پـػاعت .ػؿ فهیًه امتغـاد هٞاػو يیق به تيىی ٨مـهایه گقاؿاو ایـايی

هًابغ
آػهیت٥ ،ـیؼوو ( .)6521اهیشکبیش و ایشاو ،تهـاو :عىاؿفهی.
آػهیت٥ ،ـیؼوو ( .)8351ايذیؾه تشلی و حکىهت لايىو ػصش عپهغاالس ،تهـاو :ىـکت مهاهی ايتياؿات
عىاؿفهی.
امًاػ و ياهههای اهیـکبیـ ( .)6531عیذ ػلی آل داوود ،تهـاو :ييـ تاؿیظ ایـاو.
اٝتماػ النلًٖه ،هضمؼصنى عاو ( .)6537صذسالتىاسیخ ،تَضیش هضمؼ هيیـی تهـاو :ايتياؿات ؿوفبهاو.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ( .)6521الماثش و االثاس ،تهـاو :ايتياؿات امإیـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .)6517هشاه البلذاو 1 ،هزلؼ ػؿ  5رلؼ ،تَضیش ٝبؼالضنیى يىایی ،تهـاو:
ايتياؿات ػاييگاه تهـاو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .)6513تاس یخ هًتظن ياصشی ،تَضیش هضمؼ امماٝیل ؿّىايی ،د ،5
تهـاو :ايتياؿات ایـاو.
ا٥ياؿ ،ایـد (? .)6525اف هزم ٜالًَای ٜتا ًٍای ٜهنتٚـ٥ه> ،يؾش یه يمذ و بشسعی کتاب فشصاو ،بغو اول ،ه
.83-56 ٌٍ ،7

ةسرضی رویکسد اقحصادی انیسکتیس در عصس ىاصسی (ٌ 1264-1268ـ  .ق)

پـػاعته و به آياو هٞا٥یتهای هالیاتی اٖٝاء ىؼ.

ا٥ياؿ ،هیـفا هَٖ٦ی ( .)6513عفشياهه خغشو هیشصا (به پٖـفبىؿ ٟو تاؿیظ فيؼگی ٝباك هیـفا يایب النلًٖه) به
کىىو هضمؼ گلبى ،تهـاو :کتابغايه هنتى٥ی.
ا٥ياؿآؿا ،هضمؼؿّا ( .)6521خشاعاو و حکمشاياو ،هيهؼ :ايتياؿات هض.٨٪
ؿیًگـ ،هىيیکا ( .)6526گفتماو اصالذ فشهًگی دس دوسه لاخاس ،تـرمه ههؼی ص٪ی٪ت عىاه ،تهـاوً٪٩ ،ىك.
فؿگـی يژاػ١ ،الهضنیى (فهنتاو ٝ? .)6521باك هیـفا يغنتیى هٞماؿ ?بًای يٚام رؼیؼ> ػؿ ایـاو هٞاٍـ>،
فصلًاهه دايؾکذه ادبیات و ػلىم ايغايی دايؾگاه تهشاو ،ه .73-666 ٌٍ ،621
مینمىيؼی ،مینمىو ( .)6521اکىيىهی پلتیک (آػاب هملکتؼاؿی) ،تـرمه ؿّا ؿیياؿ و هضمؼ صنى عاو
ىیـافی ،به کىىو و با ه٪ؼهه ياٍـ پاکؼاهى ،تهـاو :ييـ يی.
ىهیؼی ،صنیى ( .)6525عشگزؽت تهشاو ،تهـاو :ييـ هايا.
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٩قویًی ،هضمؼ ى٦ی .)6571( ٜسعاله لايىو لضویًی ايتماد اوضاع اختماػی ایشاو دوسه ياصشی به همشاه سعاله
پیؾًهادی بشای اصالذ اهىس هملکتی ،به کىىو ایـد ا٥ياؿ ،تهـاوٕ :الیه.
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٩ؼیـی اٍل ،با٩ـ ( .)6571عیش ايذیؾه التصادی اص افالعىو تا کیًض ،تهـاو :ايتياؿات ػاييگاه تهـاو.
کـین فاػه تبـیقی ( .)6571احىال و آثاس يماؽاو لذین ایشاو ،تهـاو :هنتى٥ی.
گـايت واتنى ،ؿابـت ( .)6531تاسیخ لاخاس ،تـرمه وصیؼ هافيؼؿايی ،تهـاو :میمـ.ٟ
هنتى٥یٝ ،بؼالله ( .)6571ؽشذ صيذگايی هى (تاؿیظ اػاؿی ارتماٝی ایـاو ػؿ ػوؿه ٩اراؿیه) ،تهـاو :فواؿ ،چ .8
ه٦تىو ػيبلیٝ ،بؼالـفا .)6525( ٧هآثش علغايیه ،تَضیش و تضيیه ١الهضنیى فؿگـی يژاػ ،تهـاو :ؿوفياهه ایـاو.
يإ ،٨هما ( .)6512ایشاو دس ساهیابی فشهًگی  ،1131-1111تهـاو :عاوؿاو.
ي٦ینی ،مٞیؼ (? .)6513رلب ههارـاو اؿوپائی ػؿ  ،>6818هدله هؾشق ،مال اول ،ه .37-11 ٌٍ ،6
ياهههای اهیش کبیش به ايضمام سعاله يىادساالهیش ( .)6576تَضیش و تؼویى :میؼ ٝلی آل ػاووػ ،تهـاو :ييـ تاؿیظ
ایـاو.
هؼایت ،ؿّا ٩لی عاو ( .)6521ؿوّه الَ٦ای ياٍـی ،تَضیش رميیؼ کیاي٦ـ ،تهـاو :ايتياؿات امإیـ.
یکتایی ،هزیؼ ( .)6511تاؿیظ ػاؿایی ایـاو ،تهـاو :کتاب٦ـوىی ػهغؼا.
سوصياههها
ؿوفياهه و٩ای ٜات٦ا٩یه ،يمـه ػوم 55 ،ؿبی ٜالخايی ;.56:
ـــــــــــــــــــ ،يمـه مىم 5= ،ؿبی ٜالخايی ;.56:
ـــــــــــــــــــ ،يمـه چهاؿم 6: ،ؿبی ٜالخايی ; 56:هـ .٧
ـــــــــــــــــــ ،يمـه  ،5:رمٞه  65ىهـ ؿرب المـرب مال تًگىفئیل.56:; :
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ـــــــــــــــــــ ،يمـه < ،6پًزيًبه  5:ىىال المکـم هٖاب ٨مال تًگىفئیل مال ;.56:
ـــــــــــــــــــ ،يمـه  ،74پًزيًبه ملظ ىهـ ىىال المکـم هٖاب ٨مال تًگىفئیل ;.56:
ـــــــــــــــــــ ،يمـه  ،85پًزيًبه = 5هضـم الضـام هٖاب ٨مال تًگىفئیل.
ـــــــــــــــــــ ،يمـه  ،555پًزيًبه ىين هاه رماػی الخايی اواعـ مال میپچا ٧ئیل =.56:

