بررسی مبادالت تجاری ي بازرگاوی سیراف با شرق دير
ٍعیـ حبًَی

1

چکیدٌ
ؽلیذ فبكى ٍ ثٌبؿك هْن آى ام قـيوي تليي ايبم ثِ ػٌَاى يكي ام ُبّلاُّبی تزلی ايرلاى ثرب
ًلمهیيّبی ؿيگل ثَؿ اًتً .بٍگبىّبی ؿكيبيي ايلاى ؿك ؽلیذ فبكى ّوَاكُ ثب ًلمهیيّي ؿيگرل
هبًٌـ ٌّـ ٍ صیي ٍ افليقبی ُلقي تزبكت ؿاُتٌـ .ام ػٔل ًبًبًیبى ،ثٌـك ًیلاف ثِ ػٌَاى يكي ام
هلاكن حقل تزبكت ايلاى ثب ًلمهیيّبی ؿٍك ؿاكای ًقَ ٍ اّویت ثٌریبك ُرـ .آهیؾتگري هلؿهربى
ًیلافي ثب ؿكيب ٍ تًَؼِ ًبٍگبى ؿكيبيي آًبى ،ايي هٌٜقِ كا ثِ ًقٜرِ ػٜرت تزربكت ؿكيربيي ثرـ
ًبؽتِ ثَؿ .ثِ گًَِای كِ ؿك قلٍى اٍلیِ اًالهي ًیلاف ثِ ػٌَاى لٌگلگربُ ٓربؿكات ٍ ٍاكؿات ثرِ
ًلمهیي فبكى هْنتليي كبًَى علكتّبی ثبمكگبًي ؿك رٌَة ايلاى ثَؿ.
عیبت اقتٔبؿی ٍ ارتوبػي ايي ثٌـك هْن ؿك ٛي صٌـيي قلى هتوبؿی گَيبی كًٍق ٍ ُكَفبيي
توـًي اًت كِ ؿكٍامُ كًٍق فبكًي ثِ عٌبة هيآهـ .ثلكًي اثؼبؿ تزبكت ٍ ثبمكگبًي ؿك ايي ثٌرـك
هْن ثیبًگل كًٍق ٓبؿكات ٍ ٍاكؿات كبالّب ثِ هٌبٛق هؾتلت ام ايي هٌٜقِ اًت.
كلید ياژٌَاً :یلاف ،تزبكت ،ؿكيبًَكؿی ،ثبمكگبًي ،ؽلیذ فبكى.
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مقدمٍ
هَفقیت ٍ اٍٗبع رغلافیبی ؽلیذ فبكى ٍ اكتجب ٙتوـًي ايي ًبعیِ ثب تورـىّربی ٌّرـ ٍ ُرل
آًیب ٍ ًین ًقَ آى ؿك هجبؿالت تزبكی ٍ تالقي فلٌّگّب  ،آىرب كا ثِ ػٌَاى يك كبًَى پلتغَ
هَكؿ تَرِ قلاك ؿاؿُ اًت .ؿكيبًَكؿاى ايلاًي ام ػٔل ًبًبًي ٍ ًین قلٍى اٍلیِ اًالهي ؽلیذ فبكى
كا ثِ ػٌَاى ؿكيبی ؿاؽلي ايلاى پبيگبُ آهـ ٍ ُـ كِتيّبی ؽَؿ قلاك ؿاؿُ ثَؿًـً .یلاف ثِ ػٌرَاى
ثٌـكگبُ هْن ايي ًبعیِ ام ػٔل ًبًبًیبى كًٍق ؽبٓي يبفت .ايي ًبعیِ صْبك قلى هتوبؿی ؿك ػٔل
اًالهي هْنتليي تأحیل ك ؿك كُـ اقتٔبؿی ٍ هجبؿالت ثبمكگبًي رٌَة ايلاى ؿاُتِ اًت .ثب تَرِ ثِ
صٌیي اّویت ٍ ربيگبّي كِ ثلای ًیلاف ؿك ًظل گلفتِ ُـُ اًت پبًؼ ثِ ايي ًؤ كِ ٍٗرؼیت
ثبمكگبًي ًیلاف ثب ُل ؿٍك صگًَِ ثَؿُ اًت؟ ؽَؿ ثٌیبك هْرن ٍ قبثرل تَررِ اًرت .ؿك كاًرتبی
پبًؼ ثِ ايي ًؤا ثبيٌتي افػبى ؿاُت .فلام ٍ فلٍؿ ثٌـكگبُ ًیلاف ؿك ٛي صٌـيي قلى ثب كُرـ ٍ
ُكَفبيي ّولاُ ثَؿ ،اًت .هیناى هجبؿالت تزبكی ٍ ًین اكقبم ؿكآهـّبی ًبُي ام ؿاؿًٍرتـ ؿك ايري
ًبعیِ ثٌیبك قبثل تَرِ ٍ ؿاكای اكمٍ اًتّ .نصٌیي هیرناى هبلیربت ؿكيربفتي ام ايري هٌٜقرِ كرِ
حلٍتّبی ثيكلاى اقتٔبؿی ؿك آى ربكی ثَؿ ،گَيبی اّویت ايي ثٌـكگبُ ثلای عبكوربى هٌٜقرِی
فبكى اًت .كٌتل ايلاى ثل ثٌبؿك ثغليي ،ػوبى ٍ ًین يوي ًجت هيُـ تب هٌٜقِی ؿكيبی ػوبى ٍ
ٌّـ ثِ ُكلي ؿك هٌیل تزبكت ٍ ثبمكگبًي ؿكيبًَكؿاى ايلاًي قلاك ؿاُت  .ثلكًي هجربؿالت تزربكی
ًیلاف ثب ُل ؿٍك ؽَؿ ثِ ؽَؿ ثِ ٌُبؽت ؿقیق ٍ كٌٍُي ام اّویت ايي هٌٜقرِ ؿك ٛري صٌرـيي
قلى فلام ٍ فلٍؿ ؽَؿ عكبيت ؽَاّـ ؿاُت .هٌبثؼي صَى كتبة ؽلریذ فربكى احرل اعورـ اقترـاكی،
ًلگقُت كِتي كاًي ايلاًیبى احل ّبؿی عٌي ٍ ًین ؿكيبًَكؿی ايلاًیربى اًروبػیل كانریي ام رولرِ
هٌبثغ هٌتقل ؿك ثبة ثبمكگبًي ؽلیذ فبكى ثِ ُروبك هريكٍؿ .هترَى رغلافیربيي ّرنصرَى اعٌري
التقبًین في هؼلفِ االقبلین هقـًيً ،فلًبهِ اثيعَقل ٍ الوٌربلك ٍ الووبلرك ٍ . . .ؿك ؽٔرَّ
اّویت ًیلاف ٍ ثبمكگبًي ؽلیظ فبكى هٜبلت هفیـ ٍ قبثل تَرْي ؿاكًـ كِ ؿك پوٍَّ عبٗرل ثرِ
كٍٍ پوٍَّ كتبثؾبًِای ام ًَُتِّبی آًْب اًتفبؿُ ُـُ اًت.
مبادالت تجاری سیراف با شرق در عصر ساساوی
ًبم ؽلیذ فبكى يكي ام كْي تليي اًبهي رغلافیبيي گیتي اًت كِ ثب ٍررَؿ ًررلی ُرـى قرلٍى
ثٌیبك ٍ ؿگلگًَيّبی ػظیوي كِ ؿكصْبكگَُِ ػبلن ؿك ٍٗغ اقلیوي ٍهَقؼیت رغلافیبيي ٍاًربهي
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ثلكًي هجبؿالت تزبكی ٍ ثبمكگبًي ًیلاف ثب ُل ؿٍك

كَِكّب كٍی ؿاؿُ ّوبًَٜك كِ ام آغبمتًًَ ٚؾٌتیي اقَام پبكًري ًربكي ايري ًرلمهیي "ؽلریذ
فبكى" ًبهگقاكی ُـُ ّوَاكُ ثِ ّویي ًبم ؽَاًـُ ُـُ اًت.
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آحبك ثبًتبًي ثلربی هبًـُ ام ُْلّبی ًبعلي ّوبًٌـثَُْل ،ؽبكکً ،یلاف ٍثٌـكٛبّلی عكبيت ام
ٍرَؿ يك توـى ً 6000بلِ ؿك ًَاعل ؽلیذ فبكى هيكٌـ .آحبك هكتَة ًٍَُتبكی ثل رربی هبًرـُ
عـٍؿ كوتل ام ً 3000ب قـهت ؿاكًـ
كْي تليي ًٌـ ؿكيبًَكؿی ايلاًیبى ،هْلی اًت كِ ؿك صغبهیَ ؿمفَ ثـًت آهرـُ اًرت .ايري
هْل گلیي ،يك كِتي كاثبًلًِیٌبًَ ًِبى هيؿّـ.
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ؽلیذ فبكى ،كلاًِ ّبٍثٌبؿك آى ؿكؿٍكُ ًبًبًي پلكًٍق تليي ؿٍكُ ؽرَؿكا ؿكايرلاى ثبًرتبى تزلثرِ
هيكلؿ ٛي قلٍى ًَم تب ّفتن هیالؿی ؿك ًبيِ اػورب ًیبًرتْبی اقتٔربؿی ًبًربًیبى ،ؽلریذ
فبكى تفَ ٍثلتلی ؽَؿ كاثل ؿكيبی هـيتلاًِ ٍؿكيبی ًلػ ؿٍثبكُ ثـًت آٍكؿٍايي هٌٜقِ تجـيل ثِ
كبًَى هجبؿالت ؿكيبيي گلؿيـٍهْوتليي ػبهل تًَؼِ اقتٔبؿی ًبًبًیبًتٌل ٚثل ؽلیذ فبكى ٍثٌبؿك
ٍ رنايل آى ثَؿ.
ًبٍگبى ؿكيبيي ايلاى ؿكمهبى ًبًبًیبى ثٌیبك تَاًب ثَؿٍقَيتليي ًیرلٍی ؿكيربيي ػٔرلؽَؿ ثِروبك
هيكفت هًَي ايي ًبٍگبى ًین ،اكؿُیلثبثكبى ثَؿ .اًٍ400رب قجرل ام اًرالم ،تبميربى قجیلرِ ادمؿ،
كاؿكؿكيبی ػوبى ثِ كِتیلاًي گوبُت ،ثِ ّویي ؿلیل ًین ،تبًیي هزـؿًبٍگبى ايلاى كا ثِ اكؿُریل
ثبثكبى ًٌجت ؿاؿُ اًـ 3 .اكؿُیلاٍ پي ام آى كِ ثل هٌي ٍؽبكاًي ؿًت يبفرت ؿك ػورلاى ثٌربؿك
ٍايزبؿ ثٌـكگبُّبی رـيـ ًؼي كلؿ .ثِ گفتِ كيٌَ"ايلاًیبى كفتِ كفتِ ًیلٍی ؿكيربيي قبثرل ترَرْي
ثَرَؿ آٍكؿًـ ،كِتيّبی ايلاى پیبپیـكّوِ ؿكيبّبی ُل ًیل هيكلؿًـ .ؿكآغبم كربك كِرتيّربی
كٍهي ٍعجِي ثب آًْب كقبثت هيكلؿًـاهب ثؼـّب ٓبعت اؽتیبك آى ؿكيبّبايلاًیبى ُـًـ ٍ ًفَف ٍ قـكت
ًبيليي كٍثِ فلاهَُي هيكفت 4 " .اًتفبؿُ ام ثبؿّبی هًَوي ؿك ثغلپیوبيي اّویت فلاٍاى ؿاُت
ٍظبّلا كٍهیبى قجل ام ؿيگلاى ؿكيبفتٌـكِ هوكي اًت ام ثبؿّبی هًَوي كرِ هرـت 6هربُ امًرب
ؿكيك رْت ٍ6هبُ ؿيگل ؿكرْت هؾبلت آى هيٍمؿ اًتفبؿُ كٌٌـ ،هلاعرل هؾتلرت كاُ ؿكيربيي كا
پلیٌي ثیبى كلؿُ اًت ٍی هيگَيـ"ثب پیلٍی ام ثبؿّبی هًَوي كاُ كَتبُ تل هيُـُ ٍثبؿ هًَروي
رٌَة غلثي ثبػج هيُـُ اًت كِ كِتيّب ثِ ًلػت ؿك تبثٌتبى ثِ ٌّـكٌّرربك ُرًَـ ٌٍّگربم
ثلگِتي ًین صٌبى ًلػتي ؿاُتِ ثبٌُـ كِ ظلف هـت يكٌب ثِ ٌّـ هلارؼت كٌٌـ".
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ثبهـاكک ثـًت آهـُ حبثت ُـُ اًت كِ ايلاًیبى ثِ ؿلیل ٍرَؿ ؿكيبًَكؿاى هربّل هريتَاًٌرتٌـ ترب
كَِك هاپي كفتِ ٍثبمگلؿًـ ٍؿكًتیزِ تزبكت كبال ثٌیبك گٌتلٍ يبفت ٍاقالم ٓبؿكاتي ام ايلاى ثرِ
ٓـّب قلن كًیـ .ؿك مهبى ُبپَكؿٍم ٍثَٜككلي ؿك ؿٍكُ ًبًبًیبى هقبؿيل ميبؿی ُكل ٍپبكصِ پِوي
ٍقبلي ٍ اًَاع ًٌگّبی قیوتي هبًٌـ :فیلٍمًُ ،ریلٍّوضٌیي ٛرال امايرلاى ثرِ ٌّـًٍرتبى ٓربؿك
هيگلؿيـ ،يكي ؿيگل ام ٓبؿكات ايي مهبى ًیِركل ثَؿكرِ ام ُریلُ آى قٌرـ تٔرفیِ ُرـُ فرلاّن
هيكلؿًـ ٍامكاُ ؿكيبثِ كَِكّبی هزبٍك ام رولِ ٌّـًٍتبى ٓبؿك هيُـّ .وضٌیي مػفرلاى ايرلاى
ثؼٌَاى ّـيِ ثلای پبؿُبّبى كَِكّبی ؿًٍت ام رولِ پبؿُبّبى ٌّـ فلًتبؿُ هيُـ.
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َُاّـثبًتبى ٌُبًي ًِبى هيؿّـ كِ ايي ثٌـكؿكاٍاؽل ػٔل اُركبًي ٍاٍايرل ؿٍكُ ًبًربًي
آثبؿ ثَؿُ اًت .ثٌـكًیلاف ثٌـكی ثٌیبك كْي ثَؿ كِ ًبم آًبمؿٍكُ ًبًبًیبى تب قلىّب پي ام اًالم
ثؼٌَاى ثٌـكی ثنكگ ،حلٍتوٌـٍپلآٍامُ ؿكؿًیبی آى كٍمهٜلط ثَؿ .هؤلت رغلافیبی تربكيؾي ًریلاف
افػبى هي ؿاكؿ كِ ًبم ًؾٌتیي ًیلاف هي ثبيٌت « اكؿُیل آة » ثبُرـ  ،ايري ًربم تغییرل يبفترِ
اكؿُیل آة ثِ ًیلآة ٍ ًري ًیلاف ثَؿُ اًت ّ .وضٌیي ؿك گَيَ هغلي اكؿُیل آة ثِ ُریالٍ
ٍ ُیلَ ٍ ًري ُیالف تجـيل گلؿيـُ اًت.
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ثٌـك اثلِ ؿكػْـاُكبًیبى ًبؽتِ ُـُ ثَؿ ايي ثٌـكهْنتليي ثٌـكؽلیذ فبكى ؿكؿٍكُی ًبًبًیبى
ٍ ؿاكای كبكگبُّبی كِتيًبمی ثَؿاهبايي ثٌـكثِ ػلت كوري ػورق آة ٍٍررَؿگلؿاةّرب ّورَاكُ
ؽٜلثِ گل ًٌِتي كِتيّبكاتْـيـ هيكلؿ8 .ثبٍرَؿايي ُبيـ يكي امػَاهل هْوي كِ اكؿُریلكاثِ
ًبؽت ثٌـكًیلاف ٍاؿاكًبؽتِ اًت ٗلٍكت ايزبؿثٌـكی ثَؿُ كِ اًرتقلاكٍلٌگلاًـاؽتي كِرتيّرب
ؿكآىربهِكلي ثِ ٍرَؿ ًیبٍكؿ .امًَی ؿيگلُبيـٍی صٌرـاى كٗربيت ًوريؿاؿكرِ ثٌرـكگبُ ثرنكگ
ًبًبًي هٌٜقِای ثبُـكِ ثِ ًٍیلِی اُكبًیبى ًبؽتِ ُـُ ثرَؿ ميرلا ًبًربًیبى ؽرَؿ ؿك ًربثَؿی
ثٌبّبی ػْـ اُكبًي ثِ ؽبٛلؽَٔهتي كِ ثب آىّب ؿاُتٌـ تالٍ هيًوَؿًـ.
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ثٌـك ًیلاف ؿكيبثبكثبمكگبًي ؿٍكاى ًبًبًي ثَؿً ،یلاف ثٌرـكی ثَؿكرِ امٛليرق آى كبالّربی
ؽلاًبى ثنكگ ،آفْبى ،كی ،كبُبى ٍفبكى ثِ ؽبكد ٓبؿك هيُـ ،كبالّربی ايلاًري هبًٌـپبكصرِ،
گالة ،اؿٍيِ ،اًَاع فلٍ ،غلِ ٍؽِكجبكامًیلاف ثًَیلِ كِتيّربی اقیربًَى پیوربی ثبؿثربًي ثرِ
ؿٍكتليي ًقب ٙرْبى آى كٍمگبك هيكفت ٍكِتيّبی صیي ٌٍّـٍػلة ًینكبالّربی ؽرَؿكا پري ام
گقكاًـى امؿكيبّبی ؿٍكؿًت ثِ ايي ُْل ٍاكؿ هيكلؿًـ.
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اهلٍمُ اگلصِ اٛالػبت ثٌیبكی ام ثٌرـكگبُ ًریلاف ؿك ػْرـ ًبًربًي ؿك اؽتیربك ًرـاكين اهرب
اُبكُ ای ثلفؼبلیت ؿكيبًَكؿی ػٔل ًبًبًي هب كا ثب هَقؼیت ثٌـك ًیلاف ٍ ربيگربُ آى ثیِرتل آگربُ
ؽَاّـ ًبؽت.
ؿك مهبى اًَُیلٍاى يك ؽ ٚكِتیلاًي ثبمكگبًي ثیي ؽلیذ فبكى ٍ ثٌبؿك ًریلاف ٍصریي ٍررَؿ
ؿاُت كِ َٛالًي تليي كاُ ؿكيبيي ؿكآى كٍمگبك ثرِ ُروبك هريآهرـٍؿكيبًَكؿاى ؿلیرل ايلاًري آى كا
هيپیوَؿًـ  .ؿك ؿٍكاى ٍی كلیِ اهَك ام رولِ ؿكيبًَكؿی ٍتزبكت ؿكيبيي پیِلفت ميبؿی كرلؿ كرِ
ؿكًتیزِ آى كِتيّبی تزبكی ٍ ًبٍگبى رٌگي ايلاى ًلاًل پٌْرِ ؿكيبّربی رٌرَة آًریب ٍؽربٍك
آفليقب كاميلًل ِٜؽَؿ ؿاُتٌـ .ؿكّویي مهبى ثَؿ كِ رنيلُ ًریالى ؿك رٌرَة ٌّرـ ٍكرَس ًِریي
مًگجبك ؿككلاًِّبی آفليقبی ُلقي ثِ َٓكت ػوـُ تليي هلكن تزبكت ايلاى هٌبٛق هْن ؿًیبی آى
كٍمؿكآهـٍروؼي امثبمكگبًبى ٍپیِِ ٍكاى ايلاًي ثِ ايي هٌبٛق كَس كلؿُ ،ؿك ّوبى رب ًبكي ُـًـ.
 10هَكػ اًگلیٌي «ًلریون تٌٌت» ؿككتبة ؽَؿ هًََم ثِ ًیالى آٍكؿُ اًت:
« ايلاًیبى ؿكاٍانل قلى ُِن تغت لَای ؽٌلٍ اًَُیلٍاى هَقیؼت هوتبمی ؿك ُرل ثرِ ؿًرت
آٍكؿًـ .كِتيّبيِبى ؿك ثٌبؿك ٌّـًٍتبى كفت ٍآهـ هيكلؿ ٍ ًبٍگبًِبى ؿك لِكلكِريّربيي كرِ
ػلیِ ًیالى ثِ ػول آهـ ثِ پیلٍمی ًبنل ُـ .ايي لِكلكِي ثـاى ؽبٛلاًزبم پقيلفت تبكفتبكًَيي
كاكِ ًٌجت ثِ ّوٌَٛبًِبى َٓكت گلفتِ ثَؿتالفي كٌٌـ».
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ظبّلا ًبًبًیبى عتي ًظبم كَس ًِیٌي ؿك هبلنی ايزبؿ كلؿُ ثَؿًـٍ ،لي ايي كَس ًِیٌي هٌتؼولُ
ًظبهي ًجَؿ .ايي كَس ًِیيّب ثیِتل ثلای تًَؼِ تزبكت ًبؽتِ ُـُ ثَؿ .ايي ٍاقؼیت كِ ثٌـكّبی
ؽلیذ فبكى ام رولِ ًیلاف ّن صَى هلاكن ثبمكگبًي ٍؿاؿًٍتـ كبالػول هيكلؿًـ ،ثرب آحربك ثربقي
هبًـُ كبالّبٍاُیبء ٍاكؿاتري ،هخرل كبالّربی ٓربؿكاتي ًلٌرلِ تبًرگ ٍػجربكات كٍی ًركِّربی
تئَؿًٍیَى اٍ كِ ؿك اًكٌـكيِ ٗلثِـُ يب ًكِّبی كٌٌتبًي ؿٍم كرِ ؿك قٌرٌٌٜٜیِ ٗرلة
ُـُاًـ.
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اّویت ماد ؿك ٌّل ثبفٌـگي ٍ كًگلمی ًبًبًیبى ثِ عـی ثَؿ كِ ثرِ كٍايرت آًرـكُ گرـاك ايلاًیربى
اثليِن ؽبم كا ام صیي ٍاكؿ كلؿُ ٍ ثبفت ٍ كًگ آهینی آى كا ؽَؿ اًزبم هي ؿاؿًـ  .ثِ ّویي رْت
ثَؿ كِ ثبفت پبكصِّبی عليل ػٔل ًبًبًي ٍ تٌَع كًگ آى صٌـاى ُْلت رْربًي ؿاُرت كرِ ؿك
صیي ٍ هاپي ًین ٛلفـاك ؿاُت  .ايي كٍايربت اّویرت ٍاكؿات اثليِرن ؽربم ام صریي ٍ ًیرن ٓرـٍك
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كبالّبی ايلاًي ؿكآى هٌٜقِ كا ًِبى هي ؿّـ  .ثلؽي ام كِفیبت ًیلاف صَى ربهْبی هرنيي ثرِ
ًق ٍَ ًجن ٍ قَُْ ای ًِبى هي ؿّـ كِ ايي ربهْب ام صیي ٍاكؿ ًیلاف ُـُ اًت.
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كِتيّبی ؿكيبيي ام ايلاى ًقلُ ،هي ٍآّي ثِ ؿيگل ًلمهیيّب هيثلؿًـ ،ام هغلة ٛال ،ام آفليقب
اًَاع صَةّبی گلاًجْب ٍػبد ثِ ايلاى هيآٍكؿًـٌٓ .ؼتگلاى ٌّلهٌـ ايلاًي امايي كبالّرب ميَكّربی
گلاًجْب هيًبؽتٌـّ .وضٌیي كبالّبيي صَى ،قبلي ٍؿًت ؿٍمیّبی ثٌیبك ميجب ثرِ ؽربكد فلًرتبؿُ
هيُـ .كاُّبی ؿكيبييًَ ،اعل ؽلیذ فبكى كاثِ ًَاعل ٌّـ ٍاًـًٍنی ٍصریي هلثرَ ٙهريًربؽتِ
اًت ٍرنايل ٍاقَا كِ ُبيـ آؽليي ًقً ِٜفلّبی ؿكيبيي ثَؿُ اًت ظبّلا ّوبى رنايرل ًرَهبتلا
اًت .ثَٜك كلي ثبيـ گفت :ؿك توبم ؿٍكُ ًبًبًي ٍ ٓـك اًالم ايلاًيّب ؿك تزبكت ،ػلي الؾَّٔ
تزبكت ؿكيبيي علف اٍ ٍ آؽل كا هيمؿًـ.
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تجارت دریایی ساساویان با چیه
ايلاًيّبی ؿكيبًَكؿ ام قلىّب پیَ ثب كِتي ّبٍرْبمّبی ثبؿثبًي ؽَؿثِ كَِكصیي كفرت ٍآهرـهي
كلؿُ اًـ .ؿكؿٍكُ ًبًبًیبى (226-561م)كٍاث ٚايلاى ٍصیي تًَؼِ ٍگٌتلٍ ثیِتلی يبفت ؿكايري
ؿٍكُ هغَٔالت ٍهٌَٔػبت ايلاى هَكؿ تَرِ صیٌيّب قلاك گلفت ٍهقـاك ميبؿی كبالّربی ايلاًیجرِ
ايي ًلمهیي ٓبؿك ُـ پٌتِ ،مػفلاى ،عٌب ،كتیلاٍ ،اًیل ،ثلًذُ ،كل ،ميلُ ،ؽلهرب ،كلصرك ،ميترَى،
الرَكؿ ،هلربىًٌ ،گْبی قیوتي ٍغیلُ ام ٓبؿكات ايي مهبى ايلاى ثرِ كِرَك صریي ثرَؿ .تزربكت
ثبصیي امؿٍكاُ اًزبم هيگلفت يكي امٛليق ربؿُ اثليِن ٍؿيگلی امكاُ ؿكيب.
اهب تزبكت ؿكيبيي ثِ ػلت ٍٗرؼیت ًیبًري اّویرت ثیِرتلی يبفرت ،ؿك ًنؿيكري ًرَاعل صریي
ًكِّبی ًبًبًي پیـا ُـُ ٍايي ًِبى هيؿّـ كِ ايي هٌٜقِ ثب ايلاى ،تزبكت ؿكيبيي ؿاُتِ اًت.
تؼـاؿ فلاٍاى ًكِّبی هتؼلق ثِ اٍاؽل ًـُّبی پٌزن تب ّفتن هیالؿی ًین اّویت ؽلیذ فربكى ؿك
پبيرربى ؿٍكُ ًبًرربًي كاتبيیررـهي كٌررـ .ع٘ررَك هْبرلًِرریٌبى ايلاًرري ؿكصرریي ًینثبكِررت ثقبيرربی
آتِكـُّبی هتؼلق ثِ مكؿُتیبى ؿك هٌٜقِی "صبًگٌبى"ؿكرٌَة صیي ًِبى ام تزبكت ؿكيبيي ثرب
ايلاًیبى اًت.
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ثبكتَلـ هيًَيٌـ« :تزبكت ثب صیي ٍ ٌّـًٍرتبى صرِ ؿك ؽِركي ٍ صرِ ؿك ؿكيرب توبهرب ؿك ؿًرت
ًبًبًیبى ثَؿ»
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تبثٌتبى94

31

ثلكًي هجبؿالت تزبكی ٍ ثبمكگبًي ًیلاف ثب ُل ؿٍك

ؿك اٍاؽل ػْـ ًبًبًي اكتجب ٙتزبكی ٍ ؿكيبًَكؿی ايلاًیبى تًَؼِی ثیِتلی يبفتِ ثَؿ صٌـاى كِ
ثـٍى تلؿيـ؛ كِتيكاًي هٌتقین ثیي ؽلیذ فبكى ٍصیي ٍرَؿ ؿاُتِ اًت17 .كِتيّربی ايلاًري ام
ثٌبؿك ؽلیذ فبكى ثِ اقیبًَى ٌّـٍ آًیبی ُلقي هيكفتٌـٍ ؿك صیي تب ثٌـك كربًتَى ٍ رٌرَة ٍيتٌربم ٍ
ثٌبؿكآى كبالّب كاهجبؿلِ هيكلؿًـُ .بيـ ؿك ّویي ايبم اًت كرِ روؼري ام ايلاًیربى ثرِ صریي هْربرلت

كلؿًـ .ايلاًیبى تبرل ؿك ًظل اّبلي ثَهي ثٌریبك حلٍتوٌرـ رلرَُ هريكلؿًرـ ٍ ايلاًیربى كا «ّرَ» ()HU
هيًبهیـًـ.
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اًبى آثبؿاًيُ ،كَُ ٍ كًٍقً ،یلاف ٍ ؿيگل ثبماكّب ؿك ؿٍكاى ًبًبًیبى ٍ اًالهي ؿكؽلریذ فربكى
ثیَ ام ّل صین هلَّى تزبكت هٌتقین ثب صیي ثَؿُ اًت .
هْوتليي كبالّبيي كِ ام صیي ثِ ؿكيبی پبكى ،ام رولِ ًیلاف ٍاكؿ هيكلؿًـ ،ؿًتجبفّربی
اثليِوي ،كبكّبی ؿًتي ،هِك ،كبفَك ،كبغقٍظلفْبی صیٌي ثَؿ .ام رربًٍُ ،رَهبتلاٌٍّـ؛ اؿٍيرِ،
ػٜل ،ؿاكٍ ،صَةّبی پلثْبی ٌٓـ  ،آثٌَى ،ػَؿ ،كبفَك ،صَثْبی ٌٓؼتي ؽینكاى ًٍبد ثِ ًیلاف
ٍاكؿ هيُـ .ؿكثلاثل ٍاكؿات كبالّبی ثربال ،ام ًریلاف اًرَاع پبكصرِّربی كتربًي ،پٌجرِ ای ،لٌرگ،
ؿًتوب  ،عَلِ ،پبكصِّبی پِوي ،فلٍ ،هلٍاكيرـً ،ربؽتِّربی فلرنیٛ ،الًٍقرلُ ،ػٜرل ،گرالة
هلغَة رَك ًٍفلُّبی ثٌیبك ؽٍَ ًقَ ٓبؿك هيُـ .يكي ام ٓبؿكات هْن ًیلافًَ ،ػي ؽبک
ًلػ ثَؿ كِ ثِ ػلثي آى كا الٜیي الٌیلافي يب ٛیي الؾتوِ هيًبهٌـ .ايي گل ام لَامم التغليل ثَؿُ
ٍثِ ربی الک هْلی كِ اهلٍمُ ثكبك هيثلًـ ،ثِ هٔلف هيكًیـ.
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ػـُ ای امهَكؽیي ًظیلٛجلی ،ثالفكی ٍؿيٌَكی اتفب ًظل ؿاكًـ كِ ثبمكگبًربى ًبًربًي ،ثیناًٌري
ٍكٍهي هؼوَال هغَٔالت صیي ٍرٌَة ُل آًیب كاامثٌبؿك ًیالى ؽليـاكی هيكرلؿُ اًرـ ٍاهتؼرِ
صیي ثًَیلِ كِتيّبی صیٌي ثِ ًیالى آٍكؿُ هیِـٛ .جلی ًؾي ام كِتيّبی صیٌي ؿك ًریلاف
يؼٌي ثٔلُ كًٌَي ؿكمهبى فتَعبت اٍلیِ اًالهي هيكٌـ اهبػجبكت صیٌريّرب ٍكِرتيّربی صیٌري
هَرت ايي تلؿيـ ُـُ اًت كِ آيب ايي كِتيّب هتؼلق ثِ هلؿهبى صیي ثَؿُ اًت يرب كِرتيّربی
پبكًیبى ثَؿُ كِ امصیي هيآهـُ اًـ ،كبالّبی صیي كا هيآٍكؿًـٍثِ صیي هيكفتِ اًرـُ .رَاّـی ؿك
ؿًت اًت كِ غلٕ ام ػجبكت صیٌيّب ٍ كِتيّبی صیٌري ؿكهترَى هَكؽربى ايلاًري ٍ اًرالهي
ّوبى كِتيّبی پبكًیبى اًت كِ ثلای تزبكت ثِ صیي هيكفتِ اًـ .الجتِ ًويتَاى گفت ثِ ّریش
ٍرِ كِتيّبی صیٌي ؿك ثٌـكّبی ؽلیذ فبكى ٍػوبى پْلَ ًويگلفتِ اًـ.
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تحًل تجاری سیراف در ديران اسالمی
ثٌـك «ًیلاف» يكي ام يبؿگبكیّبی گلاًجْبی ؿٍكاى ؿكؽَِ ٍاٍد تزبكت ؿكيربيي ايرلاى ثرِ
ُوبك هيكٍؿً« .یلاف» ٌُبًٌبهِی تبكيؼ ؿكيبًَكؿی ايلاى ٍ هؼلف ثؾِري ام َّيرت تربكيؾي ٍ
فلٌّگي ًلمهیي هبًت .عیبت اقتٔربؿی ٍارتوربػي ايري ثٌرـكهْن ٍ هِرَْك ؿك ؿٍكاى كًٍرق ٍ
ُكَفبيي ثیبًگل توـًي ؿكؽِبى ٍ پَيبًت كِ ام ؿٍكُی ًبًبًي تبصٌـ قلى ثؼرـ ام اًرالم ترـاٍم
ؿاُتِ اًتً .بم فبكًي قـين ًیلاف ُیالٍ ثَؿُ ٍؿكٍاقغ ًیلاف لْزِی ؿيگلی امتلفظ ًبم ُریالٍ
هيثبُـ 21 ،ثلؽي ام هَكؽبى ًبؽت ًیلاف كا ثِ ؿٍكُی اًَٜكُای ًٌجت هيؿٌّـصٌبى كِ حؼبلجي
ؿكؿاًتبى فلٍؿ آهـى كیكبٍٍى ثِ ًیلاف ًبثقِی آى كا ثِ ػٔلكیكبٍٍى هيكًبًـ.
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ؿكيبًَكؿاى ًیلافي ؽَؿ كا هتؼلق ثِ ؿكيب ٍ ؽلیذفبكى هيؿاًٌتٌـ ٍ ثلای آًربى كِرتي ؽبًرِ ٍ
ؿكيب كبُبًِای اهي هغٌَة هيُـ .آًبى ثلاًبى صٌیي كٍعیِای امصٌبى قـكتي ثلؽَكؿاك ُـًـكِ
ٛجیؼت ًؾت ٍ ؽِي ٍ ٛبقت فلًبی «ًیلاف» كِ امآًبى ثِ ػٌَاى «ؿكٍامُی رٌْن» يربؿ ُرـُ
كا ثِ هغیٜي اهي ثبُكَُ ٍپلكًٍق تجـيل ًوَؿًـ ٍ ام ثیبثبى ؽِك ٍ ثريآة ٍػلرت آى ُرْل ؿٍك
افتبؿُ ًلمهیٌي پلًؼوت ٍ آثبؿ ٍ پلروؼیت ًبؽتٌـ.
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ًیلاف هـتي ؿكعـٍؿ ًِ قلى ثنكگتليي ثٌـك ثبمكگبًي ؽلریذ فربكى ،ثلكرِ ثرنكگترليي ثٌرـك
ثبمكگبًي ُل ثِ عٌبة هيآهـً .یلاف ؿك مهبى آثبؿاًي ؽَؿ ؿك هَقؼیت يك ثٌـك ثیيالوللي ،هلكن
حلٍتوٌـتليي ثبمكگبًبى صِ هٌلوبى ٍصِ غیلهٌلوبى ثَؿ .كلیِ كبالّبی تزبكتي كَِكّبی اًالهي
كِ ثِ صیي ٍ ٌّـ ٓبؿك هيگلؿيـ ٍ ّنصٌیي كلیِ كبالّبی تزبكتي ٍاكؿُ ام ٌّـ ٍ صیي ؿكًریلاف
هتولكن هيُـّ .لگًَِ كبالی هَكؿ ًیبم ّل ثبمكگبًي ؿك ًیلاف يبفت هيُـ.
ثِ گفتِ ٍايت ّبٍى ؿيَيـ :ؿكقلٍى ًَم ٍصْبكم ّزلی ُْلًیلاف ٍاقغ ؿككلاًِ ُلقي ؽلیذ
فبكى ،ثٌـك ٍ ًبعیِ ی تزبكتي هْوي ؿك ُرجكِ ثبمكگربًي ؿكيربيي هیربى آًریبی رٌرَة ُرلقي ٍ
ؽبٍكهیبًِ ثِ ُوبك هيكفت .ايي ُْلؿك هٌٜقِای ؽِك ؿك كلاًِ ايلاى قرلاك ؿاكؿ ٍ ًنؿيركترليي
ُْل ثِ آى ثٌـك ثَُْل اًتً .یلاف تب اٍاؽل قلى ًَم ّزلی ؿك عرـ اػرالی ُرْلت ثرَؿ ٍلري
عَاؿث هبًٌـ ملنلِ ،تلقي ثبمكگبًي ثٌـك كیَ ٍ ًرقَ ٙؽبًرـاى آ ثَيرِ هَررت اٗروغال كلري
ًیلاف گلؿيـ.

24
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ثلكًي هجبؿالت تزبكی ٍ ثبمكگبًي ًیلاف ثب ُل ؿٍك

ثبيـ ثِ ػَاهل آلي كًٍق ٍ كُـ اقتٔبؿی «ًیلاف» تَرِ ًوَؿ كرِ هْرنترليي آى ٍاثٌرتگي
ُـيـ ايي ثٌـك ثِ تغَالت ًیبًي ٍ اقتٔبؿی ايبلت فربكى ثرَؿُ اًرت .ثرِ ػجربكت ؿيگرل ثٌرـك
«ًیلاف» لٌگلگبُ كبالّبی ٓبؿكُ ٍ ٍاكؿُ فبكى هغٌَة هيُـُ اًت ٍ امايي كٍ هيتَاى گفرت
كِ عیبت اقتٔبؿی «ًیلاف» تبثؼي ام هتغیل تغَالت اقتٔبؿی فبكى ثَؿُ اًت.

25

ًیلاف ثِ ػٌَاى ثبكگبُ پبكى ٍاًجبكؽلاًبى ٍؿكٍامُ ٍهجـاءعلكت صیي ؿك60فلًرٌگي ُریلامثِ
ػٌَاى پبيتؾت ؿٍم ؽالفت ًلمهیيّبی ُلقي ثؼـامثغـاؿاماهٌیت كبهرل تغرت ؿٍلرت ؿيبلورِ ثرِ
ؽَّٔ ػ٘ـالـٍلِ ؿيلوي ثلؽَكؿاك ثَؿ.

26

ًیلاف ؿكعقیقت هبًٌـ ؿكٍامُای ثَؿ كِ كِتيّب ثبگقككلؿى امآى كاّي صریي هريُرـًـ .كربك
ٓبؿكات ٍ ٍاكؿات ثب ٌّـ ٍ رٌَة غلثي آًیب ثیِتلام ايي ثٌـكَٓكت هيگلفت.

27

ًیلاف يك ثٌـكگبُ هلي ثبكگبُ ايلاى ٍػلا ٍيوي ٍاًجبككبالی صیي ٌٍّـٍهجـاءآًریبی ُرل ٍ
رٌَة ُلقي ثَؿ .اًَاع اؿٍيِ ،اثليِن ،ػبد ،صَة ،رَاّل ،هلٍاكيـ ،آثٌَى ٍ ٌٓـ  ،اًرَاع پبكصرِ-
ّبی مكثفت ،فَالؿ ٌّـی ،آثگیٌِی علجي اثتـا ؿك ًیلاف پیبؿُ هيُـ ؿك ؿفبتل حجت ٍ ٗج ٚهيُـ
ٍ ثؼـ ّل يك ثِ كاّي فلٍؽتِ هيُـ .ؿك هقبثل اهتؼرِ ُرْلّبی ايرلاى ػلقیربت ،اًرَاع پبكصرِ ام
ٛلامّبی ثؾبكايي تب مكثفتّبی كبُبًي ،گلین ٍ ماللي رْولی ،ظلٍف هٌي ٍ صیٌري ،هلٍاكيرـ ٍ
هَهیبيي ٍ آة ثلای ٓـٍك ثِ ًیلاف ٍاكؿ ٍ تًًَ ٚفبيي ًیلافیبى ثِ اقٔي ًقب ٙثلؿُ هيُـ.

28

هلؿم امقـين ثِ هجبؿلِ كبالّب ثبّوٌبيگبى ؽَؿ هيپلؿاؽتٌـ .ثؼ٘ي كبالّربی هلغرَة ٍ هرَكؿ
تقبٗبی ػوَم امقجیلِای ثِ قجیلِ ؿيگلعول ًٍقل هيُـٍهقـهبت ظَْككاُّبی ثبمكگربًي هؾتلرت
كافلاّن هيآٍكؿ .ايي كاُّب ثِ تـكيذ ثِ يكـيگل هيپیًَت ٍتبؿٍكؿًتّرب اهترـاؿهييبفرت ّلقرَم
ٍقجیلِای صَى علقِای ؿكيك مًزیلَٛالًي ثَؿٍامثبمكگربًي ؿكايري رربؿُّرب ثرلای كٌرت حرلٍت
ٍُْلت ثْلُهٌـ هيُـ.

29

هقـًي ؿكًب ّ375زلی ،ثٌـكًیلاف كا «هؼجل صیي ٍاًجبكفبكى ٍ ؽلاًبى» ًبهیـُ ثَؿ ٍ ايري
ثیبى ًِبى ؿٌّـُ ايي ٍاقؼیت اًت كِ ثٌـكًیلاف ًِ تٌْب هؼجلؿكيبيي ٍاًجبككبالّبی هٌٜقرِ ثرَؿُ،
ثلكِ ثبمكگبًبى ثٌیبكی امكبالّبی ؽَؿ كا ًؾٌت ام كاُ ؿكيب تب ًیلاف عول كلؿُ ٍ ام آىرب آىّب كا
ثِ ؽلاًبى اًتقب هيؿاؿًـ ٍ ام ايي ٛليق ام يَكٍّرب ٍ ًرؾتيّرب ٍ هؼ٘رالت كاُّربی مهیٌري
ؿكاهبى ثَؿُاًـ .تزربكت هیربى صریي ٍ ؽلریذفربكى ؿك ؿٍكُ فلهربًلٍايي ًلٌرِ ًرًَگ(-1270
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960م)كًٍق ثٌیبكيبفت ٍهٌلوبًبًي كِ ؿكرٌَة ُلقي صیي ًركًَت ؿاُرتٌـ ،ثیِتلُربى ايلاًري
ثَؿُاًـٍؿكهیبى آى ثِ اعتوب ثبمكگبًبى ًیلافي ًقَ هوتبمتلی ؿاُتِاًـ ،ايي اهلتبكيؾي اقتٔربؿی
ؿكؿٍكُ صَيي هٍثِ اٍد اػتال كًیـُ اًت.
هٌیلؿكيبيي صیي ًٍیلاف كاؿكؿٍكُ تَاًوٌـی ؿكيبًَكؿی ايلاًیبى صٌیي ًِبى ؿاؿُاًـ.
كبًتَى (ؽبًقَ)ثٌـكرٌَثي كَِكپٌْبٍكصیي ًیبم ٍ ٍيتٌبم (ًَاعل) تٌگِ هباليب. ؿكِ لیي (ًَاعل اقیبًَى ٌّـ) ُوب ًَهبتلا. ًیالى(ًليالًكب) هبالثبك. رنيلُ تیزَ(ًبعل غلثي ٌّـ) -ؽلیذ فبكى هٌقً ،ٚیلاف ،ثٔلُ(ٍامٛليق ؽِكي تبثغـاؿٍ اًٜبكیِ).

30

فبكى ثیي ًب ّبی  372تب ّ 448زلی 982 /تب  1056هیالؿی ُربّـ يرك ؿٍكُی ّفتربؿ ٍ
صٌـ ًبلِ ؿكگیلیّبی ؽبًگي ثیي هـػیبى ؿيلوي ٍ رٌگّبی ًواؿی تلک ٍ ؿيلوي ٍُجبًكبكُ ثَؿ
رٌگ ّبيي كِ اهكبى ّل گًَِ كًٍق ٍ آثبؿاًي كا ام ايي هٌٜقِ ًلت ًوَؿُ ٍ ًْبيترب ثبػرج ُرـ ترب
فبكى ثِ هـت تقليجي يك قلى ام ٓغٌِی ًیبًي ٍ اقتٔبؿی رٌَة هغَ گِتِ ٍ رربی ؽرَؿ كا
ثِ ًفَف ٍ اقتـاك كلهبى ؿّـ.

31

ؿكيك روغثٌـی هيتَاى گفت« :افَ ًیلاف ٛي يك قلى ٍ ًین ثِ ؿلیل ثرلٍم ًرباهٌيّربی
ُـيـ ًیبًي فبكى ام كًٍق افتبؿى هٌیلّبی كربكٍاًي ُرل ٍ غرلة ُریلام ثرِ ًروت ًرَاعل
َٓكت گلفت .ام ٛلفي تغَالت رْبى ٍاًالم ٍثِ ٍيوُ ًیبًتّربی هـاؽلرِ گلاًرِی «ؽلفربی
فبٛوي» ؿك اهَك تزبكت ُل ٍغلة ٍافرَ ًرَاعل ُرلقي ػوربى ثرِ ٍيروُ «ٓرغبك» ًرقَٙ
«ًیلاف» كا تِـيـ ًوَؿ .ام آى ربيي كِ ثیِتلتكیِی اقتٔبؿی «ًریلاف» ثرِ كبالّربی ٍاكؿُ ٍ
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ٓبؿكُ ام ًوت ثغـاؿ ٍ كلاًِّبی عبُیِی «ُ ٚالؼلة» ثَؿٗ .ؼت ؽالف ػجبًي ٍ عَ٘ك ٍ ًفَف
ػٌبٓل ًظبهي تلک ؿك ثغـاؿ ٍ ًباهٌيّبی ًبُي ام ؿؽبلت ؿيلویبى ؿك اهرَك ثبػرج ُرـ ترب هٌربٛق
پِتیجبى «ًیلاف» ٍام آى رولِ ثٔلُ ٍ هٌیلّبی كٍؿؽبًِای تب «ثغـاؿ» امكًٍق افتبؿُ ٍّویي اهرل
ًقًَ« ٙیلاف» كا ًنؿيكتلًوبيـ.

32

يكي امهْنتليي ًتبيذ افَ «ًیلاف» هْبرلت گلٍُّبی ارتوبػي قـكتوٌـايي ثؾَ ثِ ًَاعي
ؿيگل ثَؿ .ايي گلٍُّب ٍ كّجلاًِبى ثِ ؿًجب ُلاي ٚهٌبًت ٍ اهٌیت المم ثلای تـاٍم اهَكثبمكگربًي
ؽَؿ ثَؿًـ .ثلايي اًبى هْبرلت هلؿم «ًیلاف» ثِ ًوت هٌبٛق اهي ٍ ام آى رولِ ًَاعل ػوبى
ٍ ؿكيبی ًلػ ٍ هْنتل ام آىّب رنيلُی «كیَ» ؿك ّویي كاًتب َٓكت پقيلفت.

33

سیراف گلًگاٌ بازرگاوی در خلیج فارس
ًیلاف ؿكقلى ؿّن هلكنآلي تزبكت ؿكؽلیذ فبكى ثَؿ .هْنتليي كبالّبني كرِ ام صریي ثرِ
ًیلاف ٍاكؿ هيكلؿًـ ،ؿًتجبفتّبی اثليِوي ٍكبكّبی ؿًرتي ٍهِرك ٍكبفَكٍكبغرقٍظلفّربی
صیٌي امربٍُ ًٍَهبتلاٍام ٌّـ اؿٍيِ ،ػٜل ،ؿاكٍ ،صَةّبی پلثْبی ٌٓـ  ،آثٌَى ،ػَؿّ ،رنصٌریي
صَةّبی ٌٓؼتي ؽینكاى ًٍبد ثِ ًیلاف ٍاكؿهيُـ ٍاكؿات ٌّـ كا «ثلثْبك» هيگفتٌرـ .ؿكهقبثرل
امًیلاف اًَاع پبكصِّبی كتبًي ،پٌجِای ،لٌگ ،ؿًتوب  ،عَلِ ،پبكصِّبی پِوي ،فرلٍ ،هلٍاكيرـ،
ًبؽتِّبی فلنیٛ ،الًٍقلُ ،ػٜل ،گالة ثٌیبكؽَة ًٍفلُّبی ثٌیبكؽٍَ ًقَ ٓبؿكهيگلؿيرـ.
گالة اماقالم هْن ٓبؿكات فبكى امثٌـكًیلاف ثَؿ.

34

كِتيّبی ثنكگ اقیبًَى پیوب ،كلیِ ثبكّبی ؽَؿكا ؿك ًیلاف تؾلیِ هيكلؿًرـ ،آًگربُ كربالی
هَرَؿؿكًیلاف ٍكبالّبني كِ ثِ ًٍیلِ كِتيّبی كَصكتلامثٔرلُ ٍؿيگلثٌربؿكؽلیذ فربكى ثرِ
ًیلاف آٍكؿُ ُـُ ثَؿثبكگیلی هيكلؿًـ.
كِتيّبی ؿكيبيي امايلاى ًقلُ ٍ هي ٍ اًَاع كبالّبی گلاًجْب صَى قبلي ،پبكصرِّربی ؿًرت-
ؿٍمی ُـُ ٍثٌیبكی هغَٔالت ؿيگلامثٌبؿكؽلیذ فبكى ثِ ًَاعل ٌّـٍاًـًٍنی ٍصیي عول هري-
كلؿًـ ٍ ام آفليقب اًَاع صَةّبی گلاًجْب ٍ ػبد ثِ ايلاى هيآٍكؿًـ.

35

ؿك تَاكيؼ ؿٍؿهبى صیٌي ام اٍاؽلًـُی صْبكم تب آغبم ًـُی ّفتن هیالؿی ثٌیبكی ام كبالّبيي
كِ ثِ ٌّـٍصیيً ،یالىٌّ ،ـًٍتبى هيكفتِ تغت ػٌَاى كبالّبی پًَ-ي(پلًریب-ايرلاى )ًبهیرـُ
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36

هيُـُ اًت .ايي كبالّب كِ ثِ ًٍیلِی ايلاًیبى ثِ صیي عول يرب هؼلفري ُرـُ اًرت ػجبكتٌرـام:
هلربى ،ػٌجل ،ػقیق ،هلٍاكيـُ ،یِِی ُفبف ٍ هبت ،ثلَك ،الوبى ،فَالؿُ ،رٌگلف ،ریرَُ ،كٌرـك،
مكؿصَثِ ،ثبفتِی مكی ،فلفل ًیبُ ،عليل ،فلفل ؿكام ،ؽلهب ،تبدكيرنی ٍكيِرِی رَمررـا امايريّرب
كبالّبيي صَى ٛالً ،قلُ ،ػبدً ،لة ،صَة ٌٓـ ًرلمهیيّربی ػلثٌرتبى ثرِ ًرلمهیي صریي
فلًتبؿُ هيُـكِ ؿكتَاكيؼ ؿٍؿهبى صیٌي ثِ كبالّبی پًَ-ي هؼلٍف ُـُ ثَؿًـ.

36

كبالّبی ٍاكؿُ ثِ ًیلافً ،ري ثِ ًٍیلِ كِتيّبی كَصكتلثِ ًبيلًقب ٙثٌبؿكعول هريُرـ.
ؿكًیلاف ًكِّبی صیٌي كايذ ثَؿ .ايي ًكِّبكاامهي هيًبؽتٌـٍعلٍف صیٌي ثرلآى ًقرَ ُرـُ
ثَؿً .وًَِّبني امايي ًكِّبؿككبٍٍّبی ثبًتبىٌُبًي ًیلاف ثِ ؿًت آهـُ اًت.

37

ؿكيبًَكؿی ٍثبمكگبًي پیِِی آلي هلؿم ًیلاف ثَؿٍمًـگي آًبى ثِ ايي ؿٍكبكپیًَتگي ؿاُرت.
ؿكيبهبيِ عیبت ًیلاف ًٍیلافیبى ثَؿٍؿلجٌتگي آى كاثِ ؿكيربًَكؿی ٍثبمكگربًي هريترَاى ؿكًَُرتِ
رغلافیبًَيٌبى ؿيـً .بؽـايبى ًریلافي ؿككبكؿكيربًَكؿی ُرْلُ آفرب ثَؿًرـًٍبهَكتليي ؿكيربًَكؿاى
ًٍبؽـايبى اقیبًَى ٌّـ ٍ ؿكيبی صیي ٍؿكيبی ًلػ ٍؽلیذفبكى ثِ ُوبك هيآهـًـ.
ريوق تجارت در سیراف ي اَمیت اقتصادی -فرَىگی ایه مىطقٍ
ثلكًي ٍ ؿقت ًظل ؿك اهل ؿكيبًَكؿی ايلاًیبى ػْـًبًبًي ربيگربُ ًریلاف كا ؿك اهلتزربكت ثیِرتل
ًوبيبى هيًبمؿ تزبكت يكي امهٌبثغ هْن ؿكآهـ ًبًبًیبى ثِ ُوبك هريكفرتُ .رْلّبی قرـيوي ثریي-
الٌْليي ؿك ػْـ ًبًبًي هلكنعلف ٍ ؿاؿًٍتـ ٍ ثبمكگبًي ثَؿ .ؿك ايي ُْلّب ايلاًیبى ًَكيبى ،يَْؿيبى

ٍ ؿيگل اقَام مًـگي هيكلؿًـ ٍ ثِ رْت فؼبلیت ثبمكگبًي ام ٍٗغ هبلي ؽَثي ثلؽَكؿاك ثَؿًـ.

38

ثـٍى ُك تزبكت ػبهل هْن اقتٔبؿی ٍ حلٍت ًِبًِ كفبُ ارتوبػي هلؿهبى ايي هٌٜقرِ ثرَؿُ
اًت .ثٌبثلايي ٍٗؼیت ثبمكگبًي ٍ تزبكت ؿك ًیلاف ؿك فلايٌـ قلىّبی هتوبؿی عكبيت ام كًٍرق ٍ
حلٍت ثبمكگبًبى ٍ هلؿهبى ايي ًبعیِ ؿاكؿ .ثلكًي گناكٍّبی ثلؽي ام هٌبثغ ام ؽبًِّب ٍ تزورالت
مًـگبًي هلؿهبى ًیلاف هيتَاًـ گَيبی آثبؿاًي ٍ حلٍتّبی افٌبًِای هلؿهبى ايري هٌٜقرغ ثبُرـ.
اهلٍمُ ٍيلاًِ ّبی ًیلاف گَيبی ٍرَؿ ُْلی آثبؿ ٍ پلكًٍق ثب هلؿهبًي حلٍتوٌرـ ثرل كٌربكُ ؽلریذ
فبكى ؿك ٛي قلٍى اٍلیِ اًالهي هيثبُـً .تَىّبی ًیوِ فلٍ كيؾتِ ،ؿيَاكّبی ُكٌتِ ،قجلّبی
هتلٍک ٍ هٌبرـ ٍيلاى ٌَّم ميجب ٍ صِن ًَام ٌّتٌـ ٍ ثیبًگل كًٍق افٌبًِ ای ُْل ؿك كٍمگربك ؿٍك
هيثبٌُـ.
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اثيثلؾي ؿكآغبم قلى ؿٍامؿّن هیالؿی ًَُتِ اًت :اكمٍ كبالّبی ًیلاف ثربل ثرل 2530000
ؿيٌبك ؿك ًب ثَؿ .اٍ اٗبفِ هيكٌـكِ اًجبكّبی ًیلاف اغلت هولَ ام ػٜل ٍ گل ٍ گیبُ ؽَُجَ هبًٌـ
كبفَك ،صَة ػَؿ ٍصَة ٌٓـ ثَؿ.

39

حلٍت يك ثبمكگبى ًیلافي كا عـٍؿ60هیلیَى ؿكّن (5هیلیَى ؿيٌبك) فكلكرلؿُ ٍ ثرـيْي اًرت
صٌیي حلٍتي ام كاُ ثبمكگبًي ؿكيبيي ثِ ؿًت آهـُ ٍايي ؿلیلي اًرت ثلكًٍرق ثبمكگربًي ثٌـكًریلاف
ثَؿُ اًتً 40 .وٌبك ؿك ايي هَكؿ هیناى هبلیبتي كا ام ّلكِتي ًیلافي اؽق هيُـ ثلاثل يك ؿّرن
اكمٍ كبالی كِتي فكلكلؿُ ٍ هیناى هبلیبت پبكى ٍ ًیلاف كاثرِ كٍمگبكالوقترـك ؽلیفرِ ػجبًري
 1887500ؿيٌبك ًَُتِ اًت.

41

ًیلاف ثِ ًجت ؿكآهـ ػظیوي كِ ام كاُ تزبكت ٍ ؿكيبًَكؿی ؿاُت ّوِ ًبلِ هجبل ثٌیبكی ثِ
ػٌَاى هبلیبت ثِ ؿكثبكؽلفبی اهَی ٍػجبًي هيپلؿاؽت.
هقبيٌِ ثیي هیناى هبلیبتّبی پلؿاؽت ُـُ هيتَاًـ ًورَؿاك ؽرَثي ثرلای پیِرلفت ثبمكگربًي
ًیلاف ثِ ٍيوُ ثِ كٍمگبك ُبٌِّبّي ػ٘ـالـٍلِ ؿيلوي ثبُـ.
ًیلاف ثِ كٍمگبكآثبؿاًي يرك ثٌرـك ؿكررِ اٍ ثبمكگربًي ٍهغرل گلؿآهرـى هلؿهري ام ًلاًرل
كَِكّبی ُل ثَؿّ .وِ گًَِ هلؿم ثب هقاّت گًَبگَى ؿك ًیلاف هيميٌتٌـُ .لكتّبی ثرنكگ
ثبمكگبًي ٍ ؿكيبًَكؿی ؿك ايي ثٌـك تِكیل گلؿيـُ ثَؿ ميلا ام حلٍت ثٌیبك ثلؽَكؿاك ثَؿًـ.
ثل اًبى اًٌبؿ ٍ َُاّـ ثِ ؿًت آهـُ ؿك گقُتِّبی ؿٍك عـٍؿ ّ 300ناك ًفلؿك ًیلاف مًـگي
هيكلؿُاًـ كِ ايي ثٌـك كا هجـ ثِ پلروؼیتتليي ثٌبؿك رْبى كلؿُ ثَؿًـ.

42

فلربم ًیلاف كا مهیي للمُ ًب ّ 366زلی كقن هيمًـ ٍ ؿكگیلیّب ٍكِوكَّبيي كِ پي
ام ًقَ ٙآ ثَيِ ثلًلقـكت ُكل هيگیلؿ ٍ ًناعّربيي قجیلرِايري ؿكهٌٜقرِ ٍتغییلهٌریلكاُّربی
تزبكی كِ ثِ ًیلاف ؽتن هيُـآى كاثِ اًغٜب ٙكِبًـ .ثبايي عب هرـتّرب ثؼرـ ؿٍثربكُ آثربؿاًي
ٍكًٍق ؽَؿكاثِ ؿًت هيآٍكؿكِ ايي كًٍق ًٌجي تبقلى ُبًنؿّن هیالؿی اؿاهِ ؿاكؿ.

43

تقٌین قـكت ػبلن اًالهي ثیي ؿٍ ؽلیفِی هٔرل ٍ ثغرـاؿ ،ررـايي ؿٍ هٌٜقرِ اقتٔربؿی هْرن
پیلاهَى كٍؿؽبًِّبی ًیل ٍ فلات كا ثِ ؿًجب ؿاُت ٍ ًیرلٍی ؿكيربيي هٌرلویي كا ثریي ؿٍ قٜرت

پوًٍَّبهِ تبكيؼً -ب ؿّنُ -وبكُ ًي ٍ ًْن

38

هتؾبٓن ؿك ؽلیذ فبكى ٍ ثغل اعول هتولكن كلؿ ٍ ؿك ًْبيت ثبػج اعیبی كاُ تزبكتي ؿكيبی ًلػ
ُـ ٍ ؿك هقبثل ثٌبؿك ؽلیذ فبكى اّویت ؽَؿ كا ام ؿًت ؿاؿًـ.

44

يكي ؿيگلامػَاهل هْن افَ ًیلاف تغییرلكاُّربی اكتجربٛي ثرَؿ .ؿكاٍاًر ٚقرلى 12هریالؿی
اكتجبٛبت هیبى ؽلیذ فبكى ٍ ؿاؽل ايلاى ام ٛليق كلهبى اًزبم هيگلفت .ايي اكتجب ٙيرب امٛليرق
هٌیلّبيي ثَؿكِ ػجَك ام ينؿ ،فبكى كا ؿٍكهيمؿ يب ام ٛليق هٌیلّبيي اًزبم هيگلفت كِ كلهربى
كا ثِ ًلمهیيّبی ؿٍكتل ٍلي حلٍتوٌـتل ُل ايلاى ٍٓل هيكلؿ .ؿكعربلي كرِ ؿك ؿٍكُی آ ثَيرِ
رْت ػوَهي كفت ٍآهـ ثل هغَك ُلقي -غلثي ثَؿ ؿك ػٔل ًلزَقي هٌیلّب ؿكرْرت ُروبلي-
رٌَثي قلاكؿاُتٌـ .ايي تغییلهٌیلتبٌّگبم تٔلف هغَالى ّوضٌبى پبثلرب ثَؿ.

45

ًیلاف پـيـ آهـُی ثبيٌتگيّبی ثبمكگبًي كٍمگبكپیَ اماًالم اًرت .ؽبًرـاى ًبًربًي ثریَ
امصْبكًـُ ثلايلاى ثنكگي فلهبى كاًـ كِ امؽبٍكثِ صیي ٌٍّـ هلمهٌرـ ثَؿٍامثبؽتلگربّي تبهـيتلاًرِ
كاميل فلهبى ؿاُت .اهرلاتَكی ًبًبًي اهرلاتَكی ثنكگي ثَؿ كِ هیبى ؿٍؿًیبی ُل ٍغلة ايٌتبؿُ
ثَؿ .ايلاى هیبى اكٍپب ٍ صریي ٌٍّرـ ًرلمهیي هبكاهیربًزي ؿاؿ ٍ ًرتـّبی فلٌّگري ٍارتوربػي ٍ
اقتٔبؿی رْبى ًبؽتِ ثَؿ ٍ ايي ًجت هيُـ كِ ايلاى ثلای آهبؿًُبمی ؽَؿ رْت ثْلُگیرلی ام
ؿكآهـّبی هیبًزيگلی اقتٔبؿی ثِ گٌتلٍ كاُّب ًبؽتي پلّب گٌتلٍ ثٌـكّب ٍ پـيـاكی اهٌیت
ؿًت مًـ.

46

اهتؼِ ًفیي ٍكویبة ٌّـی كِ ؿكمثبى ػلثري آًْرب كاهزوَػربر ثلثْربك هريگفتٌرـٍػالٍُ ثرلآى
ثبماكهْوي ثلای ؽليـ ٍفلٍٍ هلٍاكيـ ثَؿ .ؿككٌبك ٍاكؿات گًَربگَى كرِ اماقٔري ًقرب ٙػربلن ثرِ
ًیلاف عول هيُـكبالّبی فیقیوتي ّن امآى ثٌـكٓبؿك هيگلؿيـ كِ يكي ام آًْب ؽبک قلهرنی
ثَؿ ،كِ ثلای ًبؽتي هْل هؾَّٔ ؽلفبی ػجبًي ثِ كبكهيكفت ٍصَى امًیلاف تبهیي هيُرـثِ
«گل ًیلاف» هَِْكثَؿ.

47

ام هغققبى هتبؽل گًَرتبٍلَثَى ثغرج هجٌرَٛي ؿك تزربكت اػرلاة ؿاكؿ .لَثرَى ؿك اثترـا ثرِ
هٌیلّبی تزبكت ثب هِل اُبكُ هيكٌـ كِ يكي ام كاُ ؽِكي (ؿهِرق -ثغرـاؿً-رولقٌـ) ٍؿٍكاُ
آثي ثَؿكِ اٍلي امٛليق ًیلاف ثِ ُل ٍؿيگلی امثٌـكرـُ ؿكؿكيبی ًلػ اًزبم هيگلفت .ؿكايري
كاثً ِٜؾٌت ٌّـیّبٍاً ِٜتزبكی هٌلوبًبى ثربصیي ثَؿًرـ ٍلري ثؼـهٌرلوبًبى ثرِ َٛكهٌرتقین
ثبصیي ثِ ؿاؿًٍتـ پلؿاؽتٌـ.

48
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39

ؿكهٌبثغ هتقـم قلٍى اٍلیِ اًالهي كوتلفكلی اماثليِن ُـُ ٍلي لَثَى آى كاامٍاكؿات صریي ثرِ
ًیلاف فكلهيكٌـ .ؿكايي كاث ِٜپلفٌَكّبؿی عٌي ًینثِ تزبكت اثليِن امصیي ثرِ ؽلریذ فربكى
تبكیـ هيٍكمؿكِ ثِ ػلت تٌن هَقؼیت اقتٔبؿی ثٔلُ ٍاثلِ ام ًیلاف اًزبم هيُـُ اًت 49 .ثـيي
تلتیت ػالٍُ ثلربؿُ اثليِن هؼلٍف كِ امٛليق ؽِكي ثِ هـيتلاًِ ؽتن هيُـ ثِ يك كاُ ؿكيبيي
اثليِن ثلهيؽَكين كِ ؿك تبكيؼ گوٌبم هبًـُ اًت.

50

ًؾٌتیي ٗلثِی اقتٔبؿی ثِ ًیلاف ؿكعـٍؿ ًب ّبی ؿِّی ُٔت ًـُی ًَم ّزلی ٍاكؿ
ُـ .ؿكايي مهبى صیي ثِ ػٌَاى يكي امهْنتليي ٛلفّبی تزبكتي ًیلاف آثٌتي عرَاؿحي ثَؿكرِ
ؿكپي آى ُؾْ ثٌبم ؽَاًگ صبنَػلیِ ؽبقبى صیي قیبم كلؿٍُْلؽبًفَ كِ هلكنثبمكگبًي ثرَؿكاپي
امهـتي هغبٓلُ ثِ ًب 878م 264/تٔلف كلؿٍعـٍؿ يكٔـٍثیٌرت ّرناك هٌرلوبى ،يْرَؿی،
مكؿتِتي ٍهٌیغي كِ ثٌیبكی امآًْبثیي صیي ًٍیلاف هِغَ تزبكت ثَؿًـ ،كِتِ ُـًـ 51 .ايري
ٍاقؼِ ثِ تزبكت صیي ًٍیلاف ٗلثِ ًْوگیٌي ٍاكؿكلؿ .ثِ ؽَّٔ كِ ؽَاًگ صبنَاهَا تزربك كا
ٗج ٚكلؿ .هٌئلِ ؿيگل قیبم يبًَِ ثَؿ كِ ٍی ؿًتَك ؿاؿ ؿكؽتبى تَت كا كيِِكي ًبمًـ .ؿك ًتیزِ
اثليِن صیي ربيگبُ ؽَؿكاامؿًت ؿاؿ ٍتزبكی كِ ثِ ايي كبكهِغَ ثَؿًـ ٍكُكٌتِ ُـًـ .ام ًَی
ؿيگل ًباهٌيّبی صیي ثبػج ُـكِ كِتيّبی ًیلافي هٌتقیوبر ثِ صیي ًلًٍـ ٍ كربالی ؽرَؿ كا ؿك
ًیوِی كاُ (ربيي هًََم ثِ كلِ) ثِ كِتيّبی صیٌي تغَيل هيؿاؿًـ 52 .ؿك ٍاقغ آَُةّبی صیي
هْنتليي ٍاقؼِ ؿك ػلِٓ ًیبًت ؽبكري ثَؿكِ ثلاقتٔبؿًیلاف تبحیل گقاُت.
ػبهل ؿيگلی كِ تزبكت ؽبكري ًیلاف كاثبعَمُ آفليقبی ًیبُ ثبهِكل هَارِ هيكلؿًبهٌبًت
ثَؿى ًبؽتبك فٌي كِتيّبی ًیلاف ثَؿ .ايي كِتيّبؿاكای آثؾَكثنكگي ثَؿًـًٍويتَاًٌرتٌـ ٍاكؿ
آةّبی ؿكيبی قلنم (ؽلیذ الؼلثي) ًَُـ .لقا تبرـُ ثیِتل ًويكفتٌـ ٍ ؿك ايي ثٌـككبالی ؽَؿ كا ثرِ
كِتيّبيي كِ ػبمم هٔل ثَؿًـ تغَيل هيؿاؿًـ.

53

تزبكت ًیلاف ثبصیي تب عـٍؿ ًب 972هیالؿی اؿاهِ ؿاُتِ اًت ٍ ام آى پي ؿك پي يَكٍّرب
ٍ تبكادّبی َٛايت تبُیِ ٍپًََك كٍثِ كبًتي ًْبؿ.
ثلكًي ٍهٜبلؼِ آى ؿًتِ امهْبرلًِریٌيّربی ايلاًري كرِ ؿكؿٍكاى تٌرلً ٚریلاف ثلتزربكت
ٍؿكيبًَكؿی ثِ ٍرَؿآهـًـ صٌـًكتِ اًبًي كاكٍُي ؽَاّـًبؽت تغت گٌتلٍ فلٌّرگ ٍهرـًیت
ايلاًي ؿكهٌبٛق رـيـ ٍامرولِ ؿكُل ؿٍكثِ َٛكهخب پي امٍكٍؿايلاًیبى هٌلوبى ثِ ًیبم (تبيلٌرـ)
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40

كلوِ پبًبى ( )Pasanكِ ثِ هجٌبی پبكًي هيثبُـٍاكؿ اؿثیبت تبيلٌـیّب ُـٍثِ َٛكی كِ اميرك
كتیجِ ًٌگي آهـُ ؿكتبيلٌـ كِ هتؼلق قلٍى هیبًِ هیالؿی ايي كلوِ ٍرَؿؿاكؿ.
ٌَّمّن ؿكمثبى هلؿم رٌَة ُل آًیبٍامرولِ هلؿم اًـًٍنی ٍتبيلٌـكلوبتي صَى آكگَك(اًگرَك)
كلهب(ؽلهب) ثؾتبك(ثؾتیبك) كٍاد ؿاكؿكِ ًِبًِ عَ٘ك فلٌّگ ايلاًي ؿك آى هٌٜقِ اًت.

54

ام ًظلفلٌّگي ًین ًیلاف هغیٜي پیِلفتِ ثَؿً .یلاف هلكن تجبؿ آكاء ٍ افكبك رـيرـ ٍ هغرل
ًكًَت روغ ثٌیبكی ام هلؿهبى ثلرٌتِ ؿك ػلَم مهبى ثَؿ .هلؿم ًیلاف ثرِ مًرـگي هربؿی ؽرَؿ
تَرِ ثٌیبك ؿاُتٌـ ٍ ثْتليي ًٍبيل مًـگي كا ام ؿٍكتليي ًقب ٙرْبى ثلای ؽَؿ تْیرِ هريكلؿًرـ.
ثبماكّبی ًیلاف لجلينامگلاًجْبتليي كبالّبی هِل مهیي صَى ثْترليي ؿًرت ثبفرتّربی ايرلاى
ٍصیي ٍ ٌّـًٍفیيتليي ٛلطّبی صیي ثَؿ.
وتیجٍگیری
ؽلیذ فبكى ثِ ػٌَاى يك ُبّلاُ اكتجبٛي ؿك  َٛتبكيؼ ًقَ ثرِ ًرنايي كا ؿك اًتقرب كبالّربی
تزبكی ٍ ثِ تجغ آى اكتجبٛبت فلٌّگي ثل ػْـُ ؿاُتِ اًت .ايلاًیبى ام پیَ ام تبكيؼ ترب ثرِ اهرلٍم
ّوَاكُ ام ايي ؿكيب ٍ هَاّت الْي هَرَؿ ؿك آى ثْلُ ثلؿُ ٍ ثِ گٌتلٍ توـى ثِلی كوك ُبيبى
تَرْي ًوَؿُ اًـ ،كِ ؿكايي ثیي ؽلیذ فبكى ثِ رْت ًنؿيكي اٍ ثِ توـىّربی ثبًرتبًي ثرنكگ
عَمُ ايلاى ٍ ثیي الٌْليي ربيگبُ ٍيوُ ای ؿاُتِ اًت .اكتجب ٙتزبكی ايلاًیبى ام ٛليق ثٌبؿك آلي
ؽلیذ فبكى ًیلاف ثِ ّولاُ ؿكيبًَكؿاى مثلؿًت ايلاًي ثب ثٌربؿك ثبًرتبًي ُروب آفليقربً ،رَاعل
ؿكيبی ًلػ ،ؿكيبی ػوبى ،ثٌبؿك ثبًتبًي عَمُ اقیبًَى ٌّـ( ُجِ رنيلُ ٌّـًٍتبى ٍ ًیالى) ،ثٌبؿك
اًـًٍنی ،هٌٜقِ ٌّـٍصیي ٍ ؿك ًْبيت ثٌـك ثبًرتبًي كربًتَى ؿك صریي ،ػرالٍُ ثرل كفرغ هبيغتربد
هؼیِتي ٍ اقتٔبؿی ،ثبػج ثلؽَكؿ اًـيِِّب ٍ ثِ تجغ آى ًفَف فلٌّگي گٌتلؿُ ايلاًیربى ؿك ثؾرَ
ػوـُ ای ام رْبى ثبًتبى ُـُ اًت .يكي ام ؿٍكاىّبی ؿكؽِبى ًیلاف ؿك پٌِْ تزربكت رْربًي
هلثَ ٙثِ ؿٍكاى ًبًبًي ٍ صْبك قلى اٍ ّزلی اًت كِ ًِبىّبی اًكبك ًبپقيلی ام ايي تٌل ٚثل
ثبمكگبًي ؽلیذ فبكى ٍ تزبكت ؿكيبيي آى ؿك ؿًت اًت.
تزبكت ؿك ًیلاف ثِ َٓكت هٌٜقِ ثِ هٌٜقِ اًزبم هيگلفتِ اًت .ايي ثـاى هؼٌب ًیٌت كِ ٍقتري
كبالی تزبكی ثب كِتي ام ثٔلُ علكت هيكلؿُ ٍ ثِ ًیلاف هيكًیـ ،ثب تؼَيٖ كِتي ثِ هٌریل
ؽَؿ ثِ ًوت صیي اؿاهِ هٌیل هيؿاؿُ اًت ثلكِ ثـيي هؼٌب ثَؿُ اًت كِ كِتيّب ؿك ثٌبؿك ٍاًرٚ
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كِ ؿك هٌیل قلاك ؿاُتِاًـ ٗوي اًزبم تزبكت لكِای ثِ ًوت هٌیل ؽَؿ ؿك علكرت ثرَؿُاًرـ .ؿك
ٍاقغ ثٌبؿك ٍاًٍ ٚظیفِ ربثزبيي كبالّب ٍ تَُِ كِتيّب كا ثل ػْـُ ؿاُتِاًرـ .ايري ثٌربؿك ثبكاًرـام
ٌّتٌـ .كِتيّب پي ام كًیـى ثِ آىّب ،يب ثـٍى اًزبم تزبكتي ثِ ثٌـك ثؼـی هيكفتٌـ ٍ يب اييكرِ
يك ًلی كبالّب كا ثِ هقٔـ آى ثٌـك تؾلیِ ٍ كبالّبی ؿيگلی كِ ؽبّ آىررب ثرَؿُ كا ثربكگیلی
هيكلؿًـ ٍ ؿٍثبكُ ثِ كاِّبى اؿاهِ هيؿاؿًـ .ام ايي رْت ًیلاف ًِ تٌْرب ثٌرـك ٍاًر ِٜكرِ ؽرَؿ
لٌگلگبُ آلي كِتيّبی ثنكگ ثلای ثبكاًـام كبالّبی هتٌَع ثِ عٌبة هي آهـ .ثرِ ٌّگربم كًٍرق
تزبكت ٍ ثبمكگبًي ؿك ًیلاف كلیِ اهَك ام رولِ ؿكيبًَكؿی ٍتزبكت ؿكيبيي پیِلفت ميبؿی كلؿ كِ
ؿكًتیزِ آى كِتيّبی تزبكی ٍ ًبٍگبى رٌگي ايلاى ًلاًل پٌْرِ ؿكيبّربی رٌرَة آًریب ٍؽربٍك
آفليقب كا ؿك ًبيِی هجبؿالت ؽَؿ ؿاُتٌـ .ؿكّویي مهبى ثَؿ كِ رنيلُ ًیالى ؿك رٌَة ٌّـ ٍكَس
ًِیي مًگجبك ؿككلاًِّبی آفليقبی ُلقي كِ تًًَ ٚیلٍّبی ايلاى تٔرلف ُرـُ ثرَؿ ثرِ ٓرَكت
ػوـُ تليي هلكن تزبكت ايلاى ؿكؿٍ هٌٜقِ هْن ؿًیبی آى كٍمؿكآهـٍروؼي امثبمكگبًبى ٍپیِِ ٍكاى
ايلاًي ثِ ايي هٌبٛق كَس كلؿُ ٍؿك ّوبى رب ًبكي ُـًـ.
كِتيّبی ؿكيبيي ام ًیلاف ًقلُ ،هي ٍآّي ثِ ؿيگل ًلمهیيّرب هريثلؿًرـ  .ام هغرلة ٛرال  ،ام
آفليقب اًَاع صَةّبی گلاًجْب ٍػبد ثِ ايلاى هيآٍكؿًـٓ .رٌؼتگلاى ٌّلهٌرـ ايلاًري امايري كبالّرب
ميَكّبی گلاًجْب هيًبؽتٌـّ .وضٌیي كبالّبيي صَى ،قبلي ٍؿًت ؿٍمیّبی ثٌیبك ميجب ثرِ ؽربكد
فلًتبؿُ هيُـ .كاُّبی ؿكيبييًَ ،اعل ؽلیذ فبكى كاثرِ ًرَاعل ٌّرـ ،اًرـًٍنی ٍصریي هلثرَٙ
هيًبؽتِ اًت ٍرنايل ٍاقَا كِ ُبيـ آؽليي ًقً ِٜفلّبی ؿكيبيي ثَؿُ اًت ظبّلا ّوبى رنايل
ًَهبتلا اًت .ثَٜك كلي ثبيـ گفت :ؿك توبم ؿٍكُ ًبًبًي ٍ ٓـك اًالم ايلاًيّرب ؿك تزربكت ػلري
الؾَّٔ تزبكت ؿكيبيي علف اٍ ٍ آؽل كا هيمؿًـ.
هالعظِ گناكٍّبی هٌبثغ ام ثٌـكگبُ ًیلاف عكبيرت ام كًٍرق اقتٔربؿی ٍ عزرن هجربؿالت ٍ ؿك
ًتیزِ حلٍت هلؿم ايي ًبعیِ ؿاكؿ .توبهي ايي هَاكؿ گَيبی كُـ ٍ كًٍقي اًت كِ هلؿهبى ايي ؽِٜ
ؿك ًبيِی تالٍّبی ؽَؿ ػلیلغن َّای گلم ٍ ًَماى ثلای آثبؿاًي ايي ؽٜرِ ام ؽلریذ فربكى ام
ؽَؿ ًِبى ؿاؿًـ.
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 -40آٜؾلی ،هٌبلك ٍ هوبلك ،ثِ اّتوبم ايلد افِبك ،تْلاى:ثٌگبُ تلروِ ٍ ًِل كتبة.57 ّ ،1347 ،
ً -41وٌبك ،رغلافیبی تبكيؾي ًیلاف.217ّ ،
ً -42وٌبك ،هغوـ عٌيً ،یلاف ،اٍٗبع ارتوبػي (ؿك ُْلّبی ايلاى هغوـ يًَت كیبًي) ،تلروِ عویـ
ثیكي َُككبثي.324 ّ ،
ً -43وٌبك ،رغلافیبی تبكيؾي ًیلاف.254ّ ،
ّ -44بٍلي ،ؿكيبی پبكى ٍ ًلمهیي هتٔبلظ.77 ّ ،
 -45اٍثي ،هاىً ،بثَؿی ًیلاف ٍ ربؿُّبی ؽلیذ فبكى ؿك قلٍى  12 ٍ 11هیالؿی ،تلروِ عویـ ثیكي
َُككبثي.156 ّ ،
 -46ايَاًت ،م .ى ،تبكيؼ ثبًتبى ،تلروِ ًیلٍى اينؿی ٍ عٌیي تغَيلي ،تْلاى:اًتِبكات ؿًیب،1359 ،
ّ .174
َّ -47لي ،ؿًٍبلـ ،ؿكيبی پبكى ٍ ًلمهیيّبی هتٔبلظ ،تلروِ عٌي مًگٌِ ،قن :اًتِبكات ّوٌبيِ،1377 ،
ّ .74
 -48لَثَى ،گًَتبٍ ،توـى اًالم ٍ ػلة ،تلروِ ّبُن عٌیٌي ،صبح ًَم ،تْلاى.69 ّ ،1358 ،
ّ -49بؿیً ،لگقُت كِتيكاًي ايلاًیبى.175 ّ ،
 -50فلای ،ك .ى ،تبكيؼ ايلاى ،تلروِ عٌي اًَُِ ،تْلاى :اهیلكجیل ،1363 ،د .326 ّ ،4
ً -51یلافي ،اثَميـ عٌيُ ،گفتيّبی رْبى ثبًتبى ،تلروِ هغوـ لَی ػجبًي ،تْلاى :گَتٌجلگ،1335 ،
ّ .87
 -52هٌؼَؿی ،هلٍد القّت ٍ هؼبؿى الزَّل ،د .137 ّ ،1
ً -53وٌبك ،رغلافیبی تبكيؾي ًیلاف.206 ّ ،
 -54ثغلاًيپَك ،ػلي« ،هٌبًجبت ايلاى ٍ ًیبم» ،فٔلٌبهِ تبكيؼ ٍ كٍاث ٚؽبكري ايلاى ،تْلاى،20 ٍ ،
.1383

