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 در داقتصادی سمرقن جایگاه و اهمیت بررسی و تحلیل 

 عصر سامانی 

 1امیرحسین حاتمی 

 چکیده

ترین شهرهای ایرانییی ی ترین و مترقییکی از مهم ،های متمادیطی سده ،شهر سمرقند
ویژه در دوره ه یی  ،هییای شییرف  الفییی اسییالمی  ییرد  اییین شییهرسراسر سرزمیناسالمی در  

از عمدتاً  ،سامانیدوره اما سمرقند همانند  ردِ   ؛ ه اوج ترقی و شکرفایی  رد رسید  ،سامانی
 ا وجییرد یی  ،روازاینهمیی سیاسی و فرهنگی مررد تحقیق و پژوهش قرار گرفته اسی  جهی ا

اهمیییی  از نظییردر تاریخ ایران اسییالمی داشییته،  سمرقند و دوره سامانی  که  اهمیی اقتصادی
 سیاسی و فرهنگی کمتر مررد ترجه قرار گرفته اسی  

جایگییاه و  ،لیییترصیفی ی تحلی ر مبنای روش تالش  ر آن اسی که   ،رودر پژوهش پیش
در دوره سامانی مررد تحلیل و  ررسییی قییرار گیییرد   ییر اییین مبنییا،  اهمیی اقتصادی این شهر

عراملی سبب رونق اقتصییادی سییمرقند ها و آن اسی که اساساً چه زمینه ،پرسش اصلی مقاله
هییای افتییه ییر ی  نییاگرفییی؟ هییایی را در رمیییچه عرصییه ،در دوره سامانی گردید؟ و این رونق

هییای مزم  ییرای ، زمینییهی اجتمییاعی مجمرعه عرامل طبیعی، جغرافیایی و سیاسی  ،پژوهش
 هییاییعرصییه رونق اقتصادی در سمرقند دوره سامانی را فراهم نمرد  اییین رونییق نیییز عمییدتاً

-اقتصاد کشاروزی، تجارت و  ازرگانی، تجارت  ییرده و صیینعی کازیسییازی را در رمییی  :نظیر
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 گرفی 

 دیلیک واژگان

  ، جغرافیای تاریخیکشاروزی، تجارت  سمرقند، دوره سامانی، اقتصاد
 
 

 مقدمه

رین و شییکرفاترین اعصییار ت زرگ و ماوراءالنهر در دوره سامانی، یکی از در شان   راسان
در  تجر ییه نمییرد  در جهان اسییالم های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رد را از جنبه

 و مییرو،  لییخ سییمرقند،  خییارا،  :نظیییر  ،این نراحیشهرهای    ینتر ر ی از مهم  ،همین دوره
از  سیییاری جهییات مییرقعیتی ممتییاز  ،سییمرقند ،نیشا رر اهمیی جهانی یافتند  در اییین میییان

، پایتخییی را از (ف279-295)امیییر اسییماعیل  یین احمیید سییامانیگرچه پییا از آنکییه داشی   
استه شد، اما نخسییتین پایتخییی سمرقند  ه  خارا منتقل سا ی، از اهمیی سیاسی سمرقند ک

سییمرقند در  ،همچنان جایگاه نخسی  رد را حفظ نمرد  در واقیی اقتصادی سامانیان، از نظر  
، ) رای نمرنییه ازلب منا   جغرافیایی اسالمی، » ندر تجاری« ماوراءالنهر لقب داده شده اسی

تجییاری گریییای مرقعیییی ممتییاز اقتصییادی ی   ،این عنییران   (339:  1397اصطخری،    ر ک:
سیاسی ی فرهنگی سامانیان و شهرهای واقیی  در نظیر حال، شکرفایی کم ااینسمرقند اسی   

زالب پژوهشگرانِ دوره سامانی را  ه مطالعییه در تییاریخ فرهنگییی و   ،شانقلمرو تحی حکرمت
طررکلی، و اهمیی اقتصادی  رد دوره سامانی  ه  ،روسیاسی این دوره سرف داده اسی  ازاین

 ا وصییف آنچییه گفتییه  اسی ترجه کمتری را  ه  رد جلب نمرده   ،اصد  ه طرر  شهر سمرقن
اهمیی و جایگاه اقتصادی  ا تأکید  ر تاریخ اقتصادی،  شد، در این مقاله تالش  ر آن اسی تا

  سمرقند در دوره سامانی مررد تحلیل و  ررسی قرار گیرد 
 

 روش پژوهش

روشی ترصیفی ی تحلیلی و  ر مبنییای مطالعییات  ا ترجه  ه آنچه گفته شد، مقاله حاضر  ا  
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ای مبتنی  ر منا   اصلیِ تاریخی و جغرافیایی،  ه دنبال پاسخ  ه این پرسییش اصییلی کتا خانه
ها و عراملی سبب رونق اقتصادی سمرقند در دوره سامانی گردید؟ و اسی که اساساً چه زمینه

-ق نیز آن اسی که مجمرعییهتحقی اصلی فرضیهگرفی؟ هایی را در رمیچه عرصه  ،این رونق
های مزم  رای رونق اقتصادی در سییمرقند ای از عرامل طبیعی، جغرافیایی و سیاسی، زمینه

اقتصاد کشاروزی، تجییارت  :هایی نظیردوره سامانی را فراهم نمرد  این رونق نیز عمدتاً حرزه
اصلی و خ  ه پرسش    رای پاسشدمیشامل  و صنعی کازیسازی را    و  ازرگانی، تجارت  رده

جایگییاه اقتصییادی  یرسییید در ارتقییاهایی که  ییه نظییر میییق، ا تدا زمینهی ررسی فرضیه تحق
و نشییان داده شییده کییه اییین  گردیییده  ررسییی  ،سمرقند در دوره مررد نظر نقش اساسی داشته

هییایی حرزه ،سمرقند را فراهم نمردند  سپاها چگرنه  ستر مزم  رای رونق اقتصادی زمینه
 تحلیییلو تجاری که سمرقند در آن مرقعیتی ممتییاز یافتییه  ییرد،  ررسییی و   ختلف اقتصادیم

 اند شده
 

 پیشینه پژوهش

مییررد ترجییه  ،عصییر سییامانی در تاریخ اقتصادی سمرقندِ  پژوهش  ،که گفته شدگرنههمان
گرفته در تییاریخ اقتصییادی دوره هییای انییدک صییررتپییژوهشپژوهشگران قرار نگرفته اسی  

 ییه  ،و  سیییار مختصییری  رده و  ه صییررت گیییرا نیز عمدتاً معطرف  ه کل دوره سامان  سامانی
عزیزاهلل  یات در مقاله »اوضییاا اقتصییادی  ، رای نمرنه  ؛انداهمیی اقتصادی سمرقند پردا ته

اف در مقاله »کشییاورزی و ماوراءالنهر و  راسان در زمان حکرمی سامانیان«، و لقمان  ایمات
ا رالحسن فیاض انرش و مییریم «، و ف3-4در ماوراءالنهر و  راسان در قرون ترلیدات معدنی  

 دانان مسلمان«،مرر ان و جغرافی آذر ش در مقاله »جغرافیای اقتصادی ماوراءالنهر از منظر
 انیید اندازی کلی اوضاا اقصادی مییاوراءالنهر دوره سییامانی را مییررد  ررسییی قییرار دادهاز چشم

هییای های اقتصییادی نظییامری در مقاله »سیاسیسند و هیرو عیسپسیدمحمد نرا  ،همچنین
  ا ییراهیم انییدتطبیقی در اییین زمینییه دسییی زده  ه نرعی  ررسی ،حکرمتی سامانی و ززنری«

احمد های شا ص از نصر ن ر سکه پژوهشیمهر نیز در مقاله »رایگانی و محمدامین سعادت
  در انییدشناسی اکتفا نمییرده،  ر مطالعات سکه«سامانی  ا  رانشی نر از تاریخ سیاسی آن دوره

 های دیگر اقتصییادی مییررد ترجییهاندکی  یش از حرزه ،صنعی کازیسازی سمرقند  ،این میان
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 ییه اییین  ،فرهاد نظری در مقاله »جراز و فن سا ی کازی سمرقندی«  ، رای نمرنه  ؛ رده اسی
 نه جنبه تجاری آن    ؛ردهمررد نظر   حث پردا ته که البته  یشتر جنبه هنری و تاریخی 

 

 رونق اقتصادی سمرقند طبیعی، جغرافیایی و سیاسی هایزمینه

مییل طبیعییی، ا ییه مجمرعییه عر ،مانند هر شهر دیگراهمیی و جایگاه اقتصادی سمرقند،  
رونییق  سییازِزمینییه ،مجمرعه اییین عرامییل  وا سته  رد  ی اجتماعی  سیاسی  ویژهه   جغرافیایی و

  رد:  اقتصادی سمرقند گردیده

 عوامل طبیعی .الف
مررد ترجه منا   قرار گرفتییه اسییی   ، یز سمرقندهرا و  اک حاصل و آب  ،از نظر طبیعی

وهییرا آبرنعمییی و  ییرش یز، پُرآب، حاصلالنهر را سرزمینی پُءضمن اینکه ماورا  حرقلا ن
تییرین از سییالم ،» اک سمرقند :نریسددر اره وض  طبیعی  اک سمرقند می  کند،ترصیف می

هییای فییراوان در اما کثرت  خاراتی کییه  ییه سییبب جریییان آب  ؛ترین آنهاسیها و  شک اک
 کنیید«میییاز زیان  شکی ممانعییی  ،آیدها و نیز کثرت در تان  ید  ه وجرد میها و  انهکرچه
-همییین زمینییه مییینیز در  (ف۳۴۰یا  330ی ح  ف۲۵۵)ح  فقیها ن   (221:  1366حرقل،  )ا ن

تییر از سییمرقند منظرهو  ییرش وهییراترآبتییر و  ییرشاکیزهدر جهییان، پیی هیچ شهرى    :نریسد
هییاى چرنییان آسییمان اسییی  کا  ،سییبزىمییی و سرسییمرقند از  رّ» چییرا کییه ؛نیسییی

 ،سی و  اروى گردشچرنان کهکشان ا  ،چرنان ستارگان اسی  رود میانش  ،اشافراشته رسر
النهییر »در دیار ماوراء ،ریگزارش اصطخ ه   (177:  1349)ا ن فقیه،    چرنان  ررشید اسی«

وضیی  مناسییب طبیعییی   (340: 1397)اصییطخری،  تر از  اک سمرقند نیسی« اکی درسی
البته  سییتانی  اشیید و در  ، رد که »در هر  انه ایسمرقند  رای رونق اقتصاد کشاورزی  ه گرنه

 اشیید یهیچ  انه از شهر پیدا نمیی  ،ندز سغد  ایستده صب چنان اسی که اگر کسی  ه  امی ق
 یز و جییاری  ر رردار  ردن از  اک حاصییل دیهی اسی   (339)همان:  ن«در تا  از  سیاریِ

 شد مؤثر  اکشاورزی ترانسی در رونق اقتصاد تا چه میزان می ردن رودهای فراوان،  

 عوامل جغرافیایی .ب
اییین   اعث شده  رد نیز مرقعیی جغرافیایی سمرقند و قرار گرفتن آن در طرل جاده ا ریشم
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درسی از این منظر اسییی نران یکی از مراکز مهم تجاری جاده ا ریشم مطرح شرد  شهر  ه ع
یعنییی  ؛این شهر اشاره نمییرد 1میکرتران  ه نقش واسط سمرقند و نیز مرقعیی ژئراکرنکه می

سییاز رشیید و یک شهر یا منطقییه زمینییه  و ژئرپرلتیکی  مرقعیی جغرافیایی  ،وضعیتی که در آن
سییمرقند را  یییش از هییر چیییز، جایگییاه  ،در واقیی آن شهر یا منطقه  راهد  رد   رونق اقتصاد  

های  ازرگییانی هنیید، یعنی این شهر  ر سییر راه قافلییه ؛نمردجغرافیایی آن مهم می  ی  راهبردی
 راسان، چین و سرزمین ترکان قییرار داشییی و کامهییای گرنییاگرن نقییاا مختلییف جهییان در 

رو، سییمرقند را  نییدر  ییزرگ تجییاری مییاوراءالنهر اییینشیید  از ازارهییای اییین شییهر یافییی مییی
 جغرافیییایی مجییاورتنزدیکییی و  ،همچنییین  (221:  1345حرقییل،  ا ن؛  همییان)  نامیدندمی

 ،مییاوراءالنهرترین عرامل رونق یافتن تجارت و  ازرگانی ماوراءالنهر  ه قلمرو چینیان، از مهم
 کردنیید یان دادوستد میرقند،  یشتر  ا چینزیرا  ازرگانان سم  ؛آمدویژه سمرقند  ه شمار می ه

نریسیید: »سییمرقند، در اره اوضاا  ازرگانی سییمرقند می حدودالعالمصاحب    ، ر همین اساس
 های  سیییار و جییای  ازرگانییان همییه جهییان اسییی«شهری  زرگ اسی و آ ادان اسی  ا نعمی

 رانیید: هر میسییمرقند را  نییدر تجییاری مییاوراءالن ،جیهییانی  (331: 1362)حییدودالعالم، 
ها  دانجا آرنیید و از آنجییا  ییه ااءالنهر اسی و مجم   ازرگانان و همه متا»سمرقند، فرضه ماور

کنیید کییه همین گییزارش را اصییطخری نیییز تأیییید مییی   (186:  1368)جیهانی،    شهرها  رند«
 سمرقند »فرضه ماوراءالنهر اسی و تمامی شهرهای ماوراءالنهر انراا امتعه و اطعمه و اقمشییه

  (339: 1397)اصطخری،  کنند«از آنجا نقل می

 عوامل سیاسی ـ اجتماعی .ج
نقش امرای سامانی در فییراهم آوردن  سییتر در کنار مرقعیی مناسب طبیعی و جغرافیایی،  

آرامییش و  ،در حقیقیییمییاوراءالنهر نیییز چشییمگیر  ییرده اسییی    مناسب  رای رونق اقتصییادیِ
هییای اقتصییادی سییمرقند نقییش فعالیییی تجییارت و در ،امنیتی که سامانیان فراهم کرده  ردند

لنهر از هجرم  یگانگان در امان ءاسامانی  رای اینکه منطقه ماورا  امراینمرد   ثری ایفا میؤم
کییه سری تدا یری زدند دسی  ه یک ،اقتصاد و تجارت را رونق  بخشند ، ماند و در نتیجه آن

 ،شییمار در شییهرهای مییاورالنهری تجییاری  یاهو وجرد کاروانرفاه حال  ازرگانان    ،آن  پیامد
اشپرلر نیز  ییه ایجییاد تییدا یر شییدید امنیتییی از   (29: 1384،  ) اسررث  ویژه در سمرقند شد ه

 
1.Geoeconomic . 
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: 2، ج1386)اشییپرلر،  کنییدسری سامانیان  رای مقا لییه  ییا مهاجمییان و راهزنییان اشییاره مییی
ا   معاصر سامانیان نیییز أکید منمررد ت  ،امنیتی که  ر سراسر ماوارءالنهر حاکم شده  رد   (264

سمرقند در سییایه  ،در واق   (49: 1، ج1361،  مقدسی  ، ر ک: رای نمرنه)  قرار گرفته اسی
 ییه  کییهایگرنه ه ؛ای  ر رردار شدالعادهاز اهمیی فرف  ،کرده  ردند  تأمینامنیتی که سامانیان  

صییی نقییاا جهییان قی از انیی امحل واردات و صادرات کامهای فراو  و  تجاری  مرکز مهمعنران  
  رد 

هییای تجییاری، های ترجه امرای سامانی  ییه اهمیییی و امنیییی راهترین نشانهیکی از مهم
در عصییر  ترسییعه تجییارت و  ازرگییانی  هییاییکییی از زمنیییه  ،احداث کاروانسراها  رد  در واقیی 

ی امیی اق محییل ،کاروانسییراها در دوره سییامانی ییرد   هییایوجرد کاروانسییرا و ر ییاا  ،پیشامدرن
ضمن اینکییه هنگییام زییروب درب آنهییا  سییته  ، ازرگانان و دیگر افراد  رد  در این کاروانسراها

اییین   (211تییا:  ی، )سیییرو نگهبانانی هم در طرل شب در حال مراقبی از آن  ردنیید  ،شدمی
مکییان مناسییبی نیییز  ییرای عرضییه  ،شد ر اینکه محل استراحی قلمداد می  کاروانسراها عالوه

روانسییراهای دوره سییامانی حرقییل در ییاره کییارکرد کازرگییانی  ییرد  ا ییناری و  امهییای تجیی کا
 رای دادوستد وجییرد  1و نیز  انبارهایی نشینند ازرگانان در آنجا  رای تجارت می»  :نریسدمی

اسییی و کمتییر کاروانسییرایی اسییی کییه  ییه   صییرص هدارای کامهییای  ییهر کاروانسییرا  دارد 
تییرانگران و صییاحبان کامهییای ،  بیه نباشد  در این کاروانسراها ازارهای  زرگ همانند  رد ش

 انییاتی  کاروانسییراها و ، رای دیگران که ترانگر نیستند سکرنی دارند و ، زرگ و امرال فراوان
از  ؛هییا هسییتندترناحیی هییای آ ییاد و ها و حجرهدر دکان ،دیگر اسی و صاحبان حرفه و صنعی

 لکییه  ؛ک کاروانسرا نیسی ه  ردشان هستند و تنها یسازان که در  ازار مخصرص  قبیل کاله
ازان و ریسییمانگران نان اسی و همچنین اسی کفشییگران و  ییرّآر از  هایی پُحجرهها و  حانرت

 «یی  ییه کییار اشییتغال دارنییده در  ازارهییای مخصییرص  ییه  ردشییان در کاروانسییراهامتعییدد کیی 
  (168: 1366، حرقل)ا ن

-که در کنار کاروانسراها در فییراهمشد  هایی محسرب مییکی از  هترین مکان  نیز  هار اا
اییین  :نریسییدهییا مییی  جیهانی در ییاره کییارکرد ر اامؤثر  رد  ،های رونق تجارتآوردن زمینه

-لیه اعم از زیا و آب فراهم میییاحتیاجات اوّ ،ی  ردند که در آن سیار  هایاتاف  ها دارایر اا

 
 شده است. بندی اجناس و کاالها در بازارها اطالق میبه محل انبار و بسته معموالا  ،خانبار یا کالنبار )کاال انبار( .1
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مین أدر  را ییر ترکییان و تیی  محافظییی از مرزهییاسییامانیان  ییرای    (178:  1368،  )جیهانی  شد
ای نمردنیید کییه کارکردهییای دوگانییههایی میییاقدام  ه ایجاد ر اا  ، ازرگانان  امنیی مسافران و

از آن اسییتفاده شیید تییا کاروانیییان  تراننیید هییای آب  نییا میییها در مسیر چاه یشر ر اا  داشتند 
تعییداد آنهییا از ده  :نریسییدای سییامانی میییهنمایند  اصطخری در اره تعداد و کارکرد این ر اا

مایحتییاج او از طعییام و علییف ، چییرن رونییده فییرود آییید ،»درین ده هزار ر ااهزار  یشتر  رد و  
-طل حاضر کنند و محاذی و مقا ل هر ر اطی سقایهد و مهیچ تردای و پرشش شب  یچهارپ

-ا ن  (311:  1397، ری)اصخ  «دهندپیرسته مردم را از آن آب میای  غایی رفی  سا ته که  
-منطقه ماوراءالنهر، در  ییاب  ییدمات رفییاهی ر ییااضمن تأیید وجرد ده هزار ر اا در   حرقل

علرفییه  ،در  سیییاری از آنهییادهیید کییه »ترضیح می  ،زالباً هم » یراتی«  ردههای سمرقند که  
اب جیهییانی نیییز در  یی   (196: 1366، حرقییل)ا یین چارپای مسافر و طعام  رد او آماده اسی«

»و هیچ شهری و منزلی و  یا انی نیسی که آنجا منزل   :نریسداین منطقه می  سا تن ر اا در
  (179: 1368)جیهانی،  گیریان نباشد  ا ر اا سا ته و تکلف  سیار«

: 1378، )نسییفی ر ییاا المر یی  :عبییارت  ردنیید از  ،های سییمرقندترین ر اااز مهم ر ی  
ر ییاا  ،( 288 :)همییان األشییعث یر ییاا  یییی   یی  ،(150 :همان)  ر اا نصر  ن جا ر  ،(122

ر ییاا  ،(263 :)همییان ر ییاا نییرکمین ،(141  :)همییان  ر اا دشییی  ،(305  :)همان  کاسررغ
های سمرقند ترسییط البته همه ر اا  ( 64  :ر اا الرضراضة )همان  و  (152  :)همان  محفرظ
تییرانگران ری از یا سیی  ،حرقییل گییزارش نمییردهکه ا نرنهگ لکه همان ؛سیا نشده  رددولی تأ

کننیید و هیییچ هییا  ییرج میییو سا تن پل    هاراه، هاثروت  رد را در سا تن ر اا»ماورالنهر  
هییای متعییدد  ییالی از ر ییاا ،راهی که آ شخرر دارد یا دهی کییه جییای سییکرنی اسییی  یا  شهر

 ، ییرای نمرنییه ؛(196: 1366،  حرقل)ا ن   لکه  یش از حدود احتیاج مسافران اسی«  ؛نیسی
دارای مرقرفییات فروانییی  ییرد کییه  «سلیمان سمرقندی» که فردی  ه نام  کندمیارش  ی گزنسف

 «ما ییان»سمعانی نیز  ه ر اطی  ییه نییام   (223: 1378 رج ر اا مر   سمرقند نمرد )نسفی، 
 کنیید کییه همییین وضییعیی را داشیییاز روسییتاهای سییمرقند اشییاره میییدر روسییتای زررجییک 

   (318: 4، جف1419)سمعانی، 
ها نیییز  ر ی  انه ،هادر کنار این ر اا  اید  ه این نکته اشاره نمرد که ،نظر اجتماعیاز  اما  

 ییدمات  ،کییه  ییه همییه مهمانییان و از جملییه  ازرگانییان و تجییار  شکل و کارکرد ر ییاا داشییتند
 ییرد کییه آنجییا  ییه اقامتگییاه و مهمانسییرا نییام مییی  ایحرقل از  انییه  ا نداد» یراتی« ارائه می



 

138 
   

 

138
    

 

9139 پاییز و زمستان ،61 هشمار ،تمشه سال  

 سییا اوقییات شییبانه  ییه ؛ »شییدنمی جلرگیریمهمانی  از ورود هیچ  ، رد که در آن  معروف شده
- یش از صد یا دویسی تن  ا سترران و  رراک و جز آن فییراهم مییی  ،آمادگی قبلیناگهان  ی

اگرچییه روزهییا  ؛ انه در رنج افتدآنکه  ه چیزی از  ارو نه  رد نیازمند  اشند یا صاحب ی  ؛شد
درنگ تهیییه  ی مایحتاج او را مرتباً واند  رای هرکاری شخصی را گمارده  در آنجا اقامی کنند 

هییا و مین سییرگرمیأثروت  ییرد را در راه تیی  ،حال آنکه زالب ترانگران  الد اسالمکنند     می
: 1366حرقل، ا ن) «دکننهای تجملی و میمرم  رج میو نیز رقا ی     عیش و عشرت  رد

 ییرد ویژه سمرقند  رده اسییی  ه صلی مردم ماوراءالنهر و   ،ینرازاین مهمان  ظاهراً   (196
و علف چارپایییان آنهییا را  نمردندمی از آنان پییرایی ،های تجاریدر هنگام ورود کاروانمردم  

»عییادت و سیییرت ار ییاب  :نریسیید  جیهانی در این  اره میییکردندتأمین می ه صررت رایگان  
در مهمییانی داشییتن او  ییا یکییدیگر مسییا قی کننیید و  ،چرن  یگانه رسییدماورالنهر آن اسی که 

 سیار  رده  اشد که ناگاه صد کییا یییا زیییادت رسیییده  اشییند  ییا      مباهات و مفا رت نمایند
اسباب و علرفه چهارپایییان  ،نکه  داوند سرای تکلفی کندآ ی   چهارپایان و  دانجا فرود آمده

یافی همانی  ییرده اسییی و اسییباب ضیی  ه جهی آنکه همیشه رسم می  ؛ایشان سا ته  رده اسی
  (178: 1368، )جیهانی  سا ته داشته اسی«

های مالی امرای سامانی نیز در تسییهیل تجییارت و گیشته از همه آنچه گفته شد، سیاسی
 رای رونق تجارت  امرای سامانی  هایسیاسی  یکی از  ، رای نمرنه  ؛ ازرگانی مؤثر  رده اسی

وجییرد مالیییات و عییرارض گمرکییی در   ییه   اگرچه منا  رد   یکاهش مالیات تجار،  و  ازرگانی
اما همین منا   نیز  ه ایجاد عییدالی  (،499: 2، ج1361)مقدسی،  اشاره دارند  قلمرو سامانی

اشییاره ها مالیات «ک  ردنسبُ»و سامانی  کارگزارانو رعایی انصاف در گرفتن مالیات از سری 
که  رد در زمان ا رصالح  حرقلا ن ،اساس ر همین   (48: 1387نرشخی،  ؛همان)کنند  می

و وصییرل  مییالیدر  ییاب نظییام  گزارش جییالبی منصرر  ن نرح سامانی  ه ماوراءالنهر رفته  رد،
و جبایییی مالیییات و  جمیی  ،دهد که  ر مبنای آن ه دسی میسامانی    کارگزارانمالیات ترسط  

 ،مشییرف اسییالمیدر سراسییر  ،حییالو  ااین  رد از جاهای دیگر تر سیار کمتر و عادمنه  ، راج
شان  یشییتر و جیییره یتر و عطایاتر و منظمعده و ساز و  رگشان کاملو  حکرمی آنان استرارتر  

   ه همییین دلیییل هییم  ییرد کییه مییردم »از روی اسی مستمرتر  ردهتر و افزون  هم  سر ازانشان
مالیییات تند«، ای که  ه  رقراری عدالی کامل داشیی نفا و شادی و مسرت  اطر و زبطه  طیبِ

-کییه چنیید دهییه پیییش از ا یین رداد ه نیز ا نگزارش   (198: 1366، حرقل)ا ن  پردا تندمی
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 در اره  راج سغد و دیگر نییراحی کییه در حییرزه قلمییرو نییرح  یین اسییدحرقل کتا ش را نگاشته، 
  (34: 1371،   رداد ه)ا ن حرقل اسیمؤید روایی ا ن  ، رد سامانی

 ،، سیاسی و حتی اجتماعی که گفتییه شیید، در مجمییراافیاییهای طبیعی، جغرهمه زمینه
ای از رونییق اقتصییادی ی تجییاری را  ستری فراهم نمرده  رد که سمرقندِ عصییر سییامانی، دوره

عمدتاً در حرزه کشاورزی و  ازییداری، تجییارت و  ازرگییانی، صیینعی   ،این رونقتجر ه نماید   
 نمایان  رد  رده  کازی و تجارت  َ

 

 سمرقند صادیهای مهم اقتهها و حوزعرصه

 کشاورزی و باغداری .الف
کشاورزی و  ازداری  ییرده  ،های اقتصاد در همه ادوار تاریخ ایرانیکی از پایه  ،طررکلی ه

کییم  ییرای دسییتیا ی  ییه دسییی آنییان  همراره مییررد ترجییه حاکمییان  ییرده و  ،لهئاین مساسی   
یف ذاتییی  ییرد اره جزئییی از وظییاکشییاورزی را همییر  درآمدهای مالیاتی  یشتر، رونییق اقتصییاد

آب  از دیر از  ه وجرد آب  ستگی داشی و وجرد  ،کشاورزی در تاریخ ایران   نمردندقلمداد می
 ییرداری از منییا   تران گفی کییه  هییرهداد  میثیر قرار میأرا تحی تهم ترزی  و تراکم جمعیی 

- ییدوش و نیمییهایییل  انییهگریا  یشتر از پیرامرن آن و یا منییاطقی  ییا تمرکییز قب،  آب در فالت
 ،های نخستین اسالمیای  زرگ و کرچک در سدهرشد شهره  ،تنب ه  اور لم  چادرنشین  رد 

منییاطق وسیییعی از اراضییی آ خییرر و  ، سیار  ام  ییرد و در اطییراف شییهرها هییم در اکثییر مییرارد
 ،طررکلی ییه، اطراف مراکز شهری  وجرد داشی  روستاهای،  محصرمت مازاد کشاورزی آنها

هییا را  صییرص منسییرجات و مالیییات ه، شییدهیدات کشاورزی و گاهی هم کامهای سا تهرلت
دیدند  وقتی  ه فهرسی محصرمت کشاورزی در سده سییرم تدارک می رای جمعیی شهری  

یافته را  ییر مبنییای کشاورزی  سیار ترسییعه ،کنیمو چهارم هجری در منا   جغرافیایی نگاه می
هییا ترلییید در این سده، همه آنها  گرییماگر ن  ،ن محصرمتیشتر ایکنیم   آ یاری مشاهده می

-ها  ه اندازه فراوان دیییده میییداد  میرها تشکیل میحجم وسیعی ر  ،شد  ترلیدات زالتمی
  (173: 1372، )لمبییتن شییدمشییاهده مییی فراوانیییمرات  سرسییبز  ،شد و در  ر ی از ایامت

 ه میییزان مرده، های سرم و چهارم ترسیم ندهتن از اقتصادی کشاورزی در سبلمتصریری که  
النهر و وجییرد  ییاک اءشرایط  اص اقلیمی ماور ،منطبق  ا ماوراءالنهر اسی  در واق    سیاری
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در نظییام ارضییی و کشییاورزی را  ،سامانی را  رآن داشییی تییا از همییان ا تییدا  امرای  ، یزحاصل
نهییاد و مت کشاورزی اثییر میییصرمحیی کیفیی و کمّ  ر ،این ترجه  کانرن ترجه داشته  اشند

 لکییه منبیی  درآمیید پایییداری  ییرای دولییی  ،کردصادی کشاورزی کمک مینه تنها  ه رونق اقت
نرشییخی  ، رای نمرنه ؛در این امر  سیار کرشا  ردند  ،امرای نخستین سامانی  نمرد فراهم می

ها سا ی و رستانها و  »امیر اسماعیل  ه جری مرلیان سراب  کند کهدر یک نمرنه روایی می
 ه همییین ترتیییب عمییل  نیزامرای  عد از او  که  کنداو تصریح می  «  ر  یشتر مرالیان وقف کرد

   (39: 1387، )نرشخی  نمردندمی
 ،وجییرد رودهییای  ییزرگ اما آنچه  یش از همه مرجب رونق کشاورزی سمرقند شده  ییرد، 

 انجامییید می رزی و  ازییداری ییه ترسییعه کشییاوو    گیشیویژه سغد  رد که از میان شهر میه 
های اطییراف نقش مهمی در سیراب کردن زمین «، اسف»  ه نامیکی از این رودها   ،همچنین

»آن را رود انییه  :دهییداسی  یعقر ی در اره رود  اسییف سییمرقند گییزارش میییسمرقند داشته  
ومیییی  شییرد و در« گفته میییآن » اسفه آید و  می کعظیمی اسی که مانند فرات از  الد تر

)یعقییر ی،  «رسییداسروشیینه مییی سییرزمین صییغد و آنگییاه تییاه    ،سپاسمرقند جریان دارد و  
 کییرد ایجاد نهرهییا  ییه ترزییی  مناسییب آب رودهییا کمییک مییی  ،در همین را طه   (70:  1356

 ؛اهمیییی  ییرده اسییی حییایزحفظ و مراقبی از نهرهییا  ییرای مییردم سییمرقند  سیییار   ،همچنین
زرتشییتی  ردنیید و حکرمییی  ه زالباًنگهبانانی گماشته  ردند ک ،از آنکه  رای مراقبی  ایگرنه ه

 احداث نهرها که  ییه گفتییه  (220: 1366، حرقل)ا ن معاف کرده  رد جزیهاز پردا ی آنان را  
 ه ترسییعه کشییاورزی و  ازییداری  ،(218: 1366) ارترلد،   ارترلد نرعی آ یاری مصنرعی  رد

شییده ده و  ه چهار شعبه تقسیم میییگردیی ی وارد شهر ماز دروازه زر سغد رود   کردکمک می
 ی هییا )نهرهییامجمییرا اریییق ،ترتیییبو  ییدینته شیی گو  عد هر شعبه  ییه دو شییا ه تقسیییم مییی

ی را کییه  ییه وسیییله اییین نهرهییا مشییروب هشییی نهییر  ییرده اسییی  مسییاحی اراضیی   ،(هاجرى
 ،در سمرقند و حرمه  ذراا 60 »حبل«  را ر  رد  ا  هر  نمردندمی ه »حبل« تعیین    ،گشتندمی

اریق یا نهر جاکردیز که شهرستان را  ،از آن میان   ند وجرد داشته اسی   670حبل و    14600
ایجییاد نظییام آ یییاری البتییه   (218 :)همان اسی  ترین نهرها  ردهاز مهم  ،سا تهمشروب می

کییه چنان ؛گییرددالنهر  ه دوره  استان  رمیییاءدر منطقه ماور ز یهای حاصلمنظم  رای زمین
های مر ییرا  ییه شییبکه ن رشد یافته  ردند  یکی از دیرانهای آ یاری وسی  دولتی در آشبکه
مالکیییی آب و تقسیییم و نگهییداری ،  هازان آبتعیین می، نهرکشی، اعم از سدسازی  ،آ یاری
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 ،ئیا آن در زمییان سییامانیان»دیران الماء«  رد  محل این دیران و نشستگاه ر  ،سیسات آنأت
 رج نگهداری سیسییتم آ یییاری  ،حتی مالیات  ازات و ضیاا ناحیه ورزسر  ؛شهر سمرقند  رد

  (101: 1396، فر)یرسفی شدسمرقند می
ترانسی سردمند  اشد که نظام عادمنه و کارآمدی از احداث نهرها و سد و  ندها زمانی می

ب در مییاوراءالنهر عهیید نرشخی از اهمیی عدالی در تقسیییم آشد   کار گرفته میتقسیم آب  ه
شیید تییا »قییری  ییر ضییعیف سییتم گرید و اشاره دارد که این عدالی سبب میییمی  سامانی سخن

 ندی آب را در کند  هترین تقسیممقدسی ضمن اینکه تأکید می  (6: 1387)نرشخی،   نکند«
از  ،رای آ یاری اراضییی کشییاورزیمنطقه ماوراءالنهر دیده اسی، در  اب مصرف صحیح آب  

 ،طررکلی در این دوره ه  (484: 2، ج1361)مقدسی،    کندیاد می  «دیران آب»ه نام  رانی  دی
حرقییل ا ن  (109: 1366حرقییل، )ا ن کردندمشرب« تقسیم می  آب رودها را  ر اساس »حقّ

 ،دارند و این سییهمای معین از آب حصه ،ایدهد در ماوراءالنهر »هر محله و کرچهترضیح می
« او اشییاره  شییردتعیین مییی ،نه کم نه زیاد ،ایی  ه اندازه معینههایی  ا سررا  ه وسیله تخته

در همییین   (171)همان:  این روشی عادمنه  رای تقسیم آب در این منطقه اسی  که  کندمی
اری مصیینرعی در استفاده از سدها و  ندها نیز رویِ دیگر تکامییل آ ییی  اید یادآور شد که   ،راستا

 ییه شییمار  یره آب کشاورزی ذسدها محل مناسبی  رای   ،در واق  رد     سمرقند عهد سامانی
سر  رد که در چهار فرسخی سمرقند واق  شده  ییرد   ییه سد ورز  یکی از این سدها،  رفیمی

که امرای سامانی  رای آنکه احداث شده  رد  ی   سیارتصریح اصطخری، در سمرقند  ندهای  
آن  نییدها را عمییارت کننیید«،  ، ییراج عییرض»جماعتی مرتب آن مرض  مترطن  اشییند و  ییه  

  (343: 1397صییطخری، )ا ساکنان اطراف این  نییدها را از دادن  ییراج معییاف کییرده  ردنیید
 ییه عهییده  ،اییین سییدها و  نییدها کارهاى مر را  ه تعمیییر و تییرمیمکند   ارترلد نیز تصریح می

   (211: 1، ج1366) ارترلد،   دادندپرستان سمرقند  رده که  ه رسم  یغار انجام میآتش
هییای آب اسییتفاده از، شییدمییی انجییامهییای آن شییا ه در کنییار آ یییاری کییه از رود سییغد و

گرچه سیستم   های زراعی رواج داشینیز  رای آ یاری زمینقنات یا کاریز    ویژهه   ،زیرزمینی
امییا  ،ریزی شییده  ییردآ یاری مصنرعی  ه این شکل در گیشته ترسط عبداهلل  یین طییاهر پایییه

رونییق گسییترش دهنیید و زمینییه  قلمروشانترانستند این سیستم را در اکثر شهرهای مانیان  سا
مین أاهمیتی اساسییی  ییرای تیی  ،عالوه  ر آن  ،را فراهم نمایند  احداث قنات  اقتصاد کشاورزی

و آب هریییک از منییازل را ازلب در زیر زمین در جریییان  ییرد   ،آب آشامیدنی شهر داشی  آب
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: 1386، )اشییپرلر هییای سییر ی  ییردمجاری آب متشییکل از لرلییه  ،قنددر سمر  کرد مین میأت
را تا صد گام عنییران کییرده  ی سامانی در  راسان و ماوراءالنهرهاحرقل عمق قناتا ن   (195
  (168: 1366حرقل، )ا ن  اسی

سییبب گردیییده  ییرد  ،وجرد رودها، نهرها و نظییام آ یییاری مصیینرعی در سییمرقند  ، نا راین
ی و  ازداری تلقی شرد  مجمرا این کزیی سمرقند  ه عنران قطب کشاورزمنطقه سغد  ه مر

افییزایش مالیییات و  ،شده  رد که همین رونق کشییاورزی منجر  ه شکرفایی کشاورزی  ،عرامل
در   (77: 1384) اسییررث،  شاورزی  ه دنبییال داشیییهای کعایدات دولی سامانی را از واحه

ره شییی صرص در  ییاب  ه ،ینه کشاورزی و آ یاریهای متعددی نیز در زمکتاب  ،همین زمینه
لیف شییده  ییرد  تالیفییات ا رحییاتم أرسیدگی  ه  اک و پرورش گیاهان تیی   شخم زدن،  آ یاری،

الخصییب و کتییاب  الشییتاء والصیییف، کتییاب  الزراکتاب    ،الصیرف والریاحاز جمله    ،سجستانی
 ( 69: 1330) هرامی،   در همین دوره تألیف شده  رد، والقحط

 رای کشاورزی و اقتصادی کشییاروزی کییه عمییدتاً مرهییرن رودهییای   مناسبضعیی  این و
در منییا   جغرافیییایی  وجییرد آمییده  ییرد،ه رآ ی همچرن سغد و نظام آ یاری منظمی  رد که  یی پُ

از  ،سییمرقند دهیید منطقییه سییغد وترصیفات اصطخری نشان می  فته اسی اسالمی  ازتاب یا
تصادی کشاورزی مناسب  رده اسییی »و در تا چه میزان  رای یک اقوهرایی نظر جغرافیا و آب
هیچ مرضعی نیسی که کرهی  الی از در ی و سبزی نزدیییک آن  اشیید و  ،آن مرض  و اقلیم

و زراعییی ایشییان در انیید  ام تمامی سبز و  ییرش و نییزه ؛نیسین نیز هیچ زمین گردآلرد در آ
در تان فراوان و زراعی  ،ها و مرززارهای سبزن    و در میانه میدا اشدمیانه سبزی گیاه می

 ؛امی دیه و  ستان و در تان انبییره  ییه یکییدیگر درآمییدهتم     اندهای  رش سا تهو حرض
هیییچ دیگییر او  ، ه زیر از سبزی و  صب و نزاهی ،الصغد  ایستد انی  ر وادیکه اگر دیدچنان

کند که جیهانی اشاره می ،ینهمچن  (343و316: 1397)اصطخری،  و   «را معارض نشرد 
)جیهییانی،  آمییده اسیییدنیا  ییه حسییاب مییی  تماشایینقاا  یکی از    ،از نظر سرسبزی  سمرقند
مقدسی ضمن اشاره  ه اینکه در سمرقند »راه  رای زندگانی مرفه  از اسییی«،    (180:  1368

راوان در کند که سییاکنانش  ییا در تییان فیی رمایه ترصیف میروستاها و اطراف شهر سمرقند را پُ
   (402: 2، ج1361)مقدسی،  کنندتا ستان  هشی را تجر ه می

محصرمت کشییاروزی متعییددی   ترلیدکننده  ، ر همین مبناسی که منطقه سغد و سمرقند
 ،از مییازاد آن کییهکنیید ترلییید مییی میییره ایاندازهکند منطقه سغد  ه اشاره می  حرقلا ن ردند   
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رین محصییرمت تیی مهم  (195: 1366، حرقییلنا ) کننییدتغییییه میییحیرانییات و سییترران 
شد  در سییمرقند نیییز زالتییی همچییرن جات میمرکبات و میره،  زالت  :کشاورزی نیز شامل

، ؛ اصطخری225-232: 1366، حرقلا ن؛ 163: 1368، )جیهانی شدجر کشی می  و  گندم
ای هیی ترین میرهمهم  راجه سمرقندی نیز  (402: 2، ج1361؛ مقدسی، 249-240:  1397

گیییالس  و رانجییی ، شفتالر و آلری  خاری ،زردآلر، سیب،  ر زه :ترا   آن را شامل  سمرقند و
، قلفییرز سییر ، زنجبیییل :از جملییه ،ها و گیاهان دارویی ه گل  ،داند  سمرقندی همچنینمی

 کنیید رنجاسییف و عاقرقرحییا اشییاره مییی،  اسفند،   ار سک،  شاتره،  کاسنی،  گاوز ان،   ادیان
ل را داشییته مقییام اوّ ،نظر میییزان ترلییید گییردوسمرقند از     (142:  1367،  ) راجه سمرقندی

  (228: 1366،  ارترلد)  اسی
در  ر ییی  ،دعالوه  ر شهر و روستاهای سمرقند که  ه کشاورزی و  ازداری مشغرل  ردنیی 

تییر و را قییری هییای سییمرقندختییی ُ  ،حرقییلا نها دامداری نیز وجییرد داشییته اسییی   از روستا
: 1366، حرقییل)ا ن نظیییر نییدارد ،هییاداند و معتقد اسی این  ختیشتران  لخ می  تنرمندتر از

-های وسی   ا آب فییراوان میییرا دارای چراگاه  اطراف سمرقندروستاهای    مقدسی نیز   (184
 ]اسییی   دو مرحله کنزدی ،هاى  سیار  ا مردمی دامدار دارد  درازایش»دیه  :نریسدو می  داند

سییغد و  خییارا را تییا دو سییال تییأمین  ،دسییی آوردنییده اتش را درسی  یی ی که زلّیهاگریند سال
  (403: 2، ج1361، )مقدسی «کندمی

 تجارت و بازرگانی سمرقند .ب

رونق اقتصاد کشاورزی  ه همراه مرقعیی مناسب جغرافیایی، تجارت و  ازرگانی سییمرقند 
سییمرقند در مسیییر جییاده  قرارگییرفتن، در این میییان رونق  خشیده  رد در دوره سامانی   نیزرا  

سییمرقند را  یییش از هییر  ،که پیش از این اشییاره شییدگرنههمان   نقش  سزایی داشی  ،ا ریشم
های یعنی اییین شییهر  ییر سییر راه قافلییه ؛نمردجغرافیایی آن مهم می  وچیز، جایگاه راهبردی  

ختلییف  ازرگانی هند،  راسان، چین و سرزمین ترکان قرار داشی و کامهای گرناگرن نقییاا م
از دیر از وجییرد  ،تجارتیونق البته این وضعیی و رشد   این شهر یافی می  جهان در  ازارهای

: 1، ج1356، )مسییعردی رفیییو روم مییی عراف و شام، تا چین  سمرقندو محصرمت  داشی  
 ییا اسییتفاده از  ،رفتنییدطبقات مهم عصر سامانی  ه شمار مییی ءتجار و  ازرگانان که جز   (137

مرفق  ه گسترش دادوستد  ا دیگییر  ،ی نسبی که در این دوره حکمفرما شده  ردآرامش و امنی
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 ازرگانییان  ،هاى جنییرب جیحییرن شییدند  در دوره سییامانیاز جملییه سییرزمین ،هییاسییرزمین
کییه یکییی از  ییتا جا ؛ها داشتندرا طه تجاری مناسب و تنگاتنگی  ا چینیویژه  ه   ،سمرقندی

از   (219: 1366، حرقییل)ا ن گیاری شده  ردازه چین نام ه درو  ،ی شرقی سمرقندهاازهدرو
فییرمد و مییراد ا ریشییمی  ییه ،  قیچییی،  دارچییین،  ظروف چینی  ،ادویه  :چین کامهایی همانند

 شد  آنجا  ه دیگر نقاا فرستاده میشد و از سمرقند و  خارا وارد می
رگییانی  ییرد و  ییه هاى اقتصییادى و محییل دادوسییتد و  ازفعالییمرکز عمده    ،سمرقند ازار  

 ییازار مخصییرص  ییه  ییرد داشییی  یکییی از   ،شد و هییر صیینفیهاى مختلف تقسیم میرسته
شیید  مییی انییراا اجنییاس معاملییه ،کییه در آن  روز  ییرد  هییای ازار  ،ترین  ازارهای سمرقندمهم

اشییاره  ، رای نمرنه؛ شاره کرده اسیا و مناسبات مر را  ه آن هااین  ازار   ه  ر ی از  ، یرونی
در قریه کمجکی  ازاری  ،عید کشمین اسی و در این روز» ،روز سرم از ماه ششم سال  دکنمی

گییردد و  ازرگانییان از آفییاف و در طراویا  ازاری  ه پا مییی ،شرد و در روز پانزدهم آن ه پا می
  (363: 1389، ) یرونییی شییرند و هفییی روز اییین  ییازار  ییه پاسییی«میییاطراف در آنجا جم   

هییای کند که در روستاهای سغد و سمرقند، سغدیان  ییه مناسییبیاره میاش  ، یرونی همچنین
 ازارهییایی کییه  ییر سییر یکی دیگر از (  364)همان:  کنندرهای مختلفی  ه پا میا از  ،مختلف

 ، ازار طراویا  ییرد   ییازار طییراویا ،شاهراه سمرقند و  خارا از رونق اقتصادی  ر رردار  رد
نرشخی در اره  ازار طراویا و رونییق و   (407: 2، ج1361،  )مقدسی  سامنه  رپا  رده اسی

نییان و از  ازرگا ،هر سالی  دین  ازار ده هزار کییا  یییش حاضییر آمییدی»  :نریسدشکره آن می
هییای دیگییر  یامدنییدی و  ییا منفعییی  سیییار که از فرزانه و چییاو و جییایچنان  ؛اصحاب حرائج

کشییاورزی  ،و سییبب تییرانگری ایشییان انییداهل این دیه ترانگر  رده ، ازگشتندی و  دین سبب
   (18: 1387)نرشخی،   نبرده اسی«
: 1397)اصییطخری،  »ر س الطییاف«  ییرد ،تییرین  ییازار سییمرقندررونییقترین و پُاما  زرگ 

-)ا یین در حرمییه آن قییرار داشییتند ،و مراکز تجاری و  اراندازهای دیگییر  و  یشتر  ازارها  (339
تجمیی  افییراد اصییلی  محل ،الطاف س ر  (402: 2، ج1361؛ مقدسی، 220:  1366  حرقل،

هییایی قییرار داشییتند کییه کرچییک و  یا ییان یس الطاف،  ازارهییا  رای دادوستد  رد  در کنار ر
وجییرد  ،در واقیی   )همییان( از نظر امکانات مزم نیز تأمین شییده  ییردفرش شده  ردند و سنگ

اف آن را  نییدر همین  ازارهای  زرگ و کرچک در سییمرقند  ییرد کییه اییین شییهر و نییراحی اطییر
کامها و در آن  ،اطراف  ندری که  ازرگانان و تجاری از آفاف و ؛تجاری ماوراءالنهر سا ته  رد
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-کردند و از آنجییا  ییه نییراحی دور و نزدیییک صییادر میییاجناس تجاری  رد را  دانجا حمل می
ر دمیییل اهمیییی اقتصییادی سییمرقند دتییرین از مهم  ،این مرکزیی تجاری  ،تردید ی  دند نمر

 دوره سامانی  رد 
در آنجییا فرو تییه یییا  ییه شیید و جدای از کامها و محصرمت  ازرگانی که وارد سمرقند می

پریایی داشی،  اقتصاد کشاورزیشد،  رد سمرقند نیز  ا ترجه  ه اینکه نراحی دیگر صادر می
ی گییردو، فنییدف و  ییادام، از صییادرات روسییتاها  ی  رد  سیاری  تمحصرمت صادرا  ترلیدکننده

هییای شد  وجییرد تاکسییتانزلّه و میره در این ناحیه ترلید می  مختلف  هایسمرقند  رد و گرنه
 ،رشمار نیز انگرر را  ه محصرل مهم صییادراتی تبییدیل کییرده  ییرد  البتییه صییادرات سییمرقندپُ

-مییی ،سییمرقند دیگییر کامهای صییادراتیترین از مهممحدود  ه محصرمت کشاورزی نبرد  
هییاى  ییرب و  یمییه  زرگ مسین و قمقمههاى سمرقندى و دیگو گرن جامه سیم»  ه  تران

: 2، ج1361)مقدسییی،   ه ترکستان می  ردنیید اشاره کرد که«  )چادر( و رکاب و لگام و تسمه
 :کندهم ذکر می دشکه از مناطق اطراف سمرقند صادر می  را  دیگر کامهایی  ،مقدسی   (476

هاى وذارى که  ه رنییگ مصییمی اسییی و  ر ییی جامه ؛»از کرمینیه مندیل و از د رسیه و وذار
 و هییاى زمسییتانی راند و از ر نجن جامهسالطین  غداد را شنیدم که آن را دیباى  راسان می

  )همییان( هاى اسپید روى و پرسی و مریر القنییب و کبریییی«هاى سر  و جانماز و کاسهلباده
هییایی کییه »ممرجییل« جامییه هصییادراتی سییمرقند از جملیی   ه کامهای مهم  ،مقدسی همچنین

 :)همییان  ییردنییام میییپیله(  سیییار و پارچییه آن و فنییدف شدند و نیز سینیزى و کژ ) رانده می
)اصییطخری،  و مررد اسییتفاده شییهرهای مهییم  ییرد  کر اس سمرقند نیز  سیار معروف   (477

  ییهاییین شییهرت کنیید  مییی گروگفیییهای سمرقندی پارچهفقیه از شهرت ا ن   (342:  1397
هییای پارچییه سییمرقندی را نیییز در کارگییاه    رد  مشهررکه کازی سمرقندی  ای  رد  اندازه  نهما

  (87: 1349 فقیه،)ا ن  شنا تند راسان می
در رر داشی،  لکه نییراحی  یاین تنها  رد شهر سمرقند نبرد که از لحاظ تجاری جایگاه

 ه عنییران  «کش»تران  ه یم ، رای نمرنه ؛همین جایگاه را داشتنداطراف و وا سته  ه آن نیز  
دارای  ،کشواق  شده  ردند   شهر    ازارها در کش در حرمهاشاره نمردیکی از ترا   سمرقند  

، 1361)مقدسییی،   رنیید«که »نر رها را از آنجا  ه همه جا میایگرنه ه  ؛ یز  ردی حاصلزمین
دیگر نراحی مییاوراءالنهر میره کش زودتر از رو  رده اسی که ازآن ،نر رها صادرات  (409:  2ج

جییدای از اییین محصییرمت نر رانییه، »اسییترهای   (228: 1366، حرقییلا ن)  رسیده اسیمی
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از همین جاسی که  ه نییراحی مختلییف  راسییان فرسییتاده«   ،اندام و  رامان ماوراءالنهر رش
 دانیید کییه ازاهی مییینیز ناحیه کش را معدن داروهای گی حدودالعالملف  ؤم  )همان(   شدندمی
)حییدود العییالم،  »استران نیک  یزد و ترنگبین و نمک سر  که  ییه همییه جهییان  برنیید«  ،آن

نیز از روستاهای  زار و اسکیفغن در کش  ه عنران معدن نمک یاد   حرقلا ن   (108:  1362
آن عقاقیر و ترنجبین وجرد  هایدر کره ،شد  عالوه  ر اینکند که  ه  راسان فرستاده میمی

  (228: 1366،  لحرقا ن)  داشی
هییایی تجارت و  ازرگانی این کامها و محصرمت صادراتی و وارداتی، عمدتاً  ر پایه سکه

در  )در  ییاب ضییرب سییکه شییددر  ییرد سییمرقند ضییرب مییی   ییا عیییار و مقییدار  ییاص   رد که
هییای سییکه در  اب  (446-455 :1، ج1366 ارترلد،   ، ر ک:5و    4های  النهر در سدهءماورا

 و دینییار« ره عییری کسییّ درهییم اسییماعیلی و مُ» حرقییل ازا ن،  در دوره سییامانید  رایج سمرقن
 مییارهکییه داراإکنیید تصییریح مییینیییز  اصییخری   (227:  1366،  حرقییل)ا ن  گریییدمییی  سخن

 ییه اسییماعیلی  آنییانهییای پییرل و قییرار دارد  «سییفران»در محلی  ه نام    ،سامانیان در سمرقند
تنهییا در سییمرقند و  ،ه دارنیید و در تمییام مییاوراءالنهرهایی  ه نام محمدییی معروف اسی و درهم

پراکنییدگی اما نکته  سیار مهم آنکییه   ؛(338:  1397،   نکث دارالضرب وجرد دارد )اصطخری
نقاا جهییان اقصییی نشان از گستردگی تبادمت تجییاری  ،دیهای سمرقنجغرافیایی این سکه

که از شییهر  زمانی آثار البالد در (ف۶۸۲ی ۶۰۵) قزوینی ، رای نمرنه  ؛آن روز  ا سمرقند دارد
»در دهد که ترضیح می ،کندصحبی میدر حدود قسطنطنیه »مغانجه« واق  در »زمین افرنج« 

وسییه هجییرى در ودو و دویسیو دویسییی کویدراهمی اسی که در سنه دویسییی،  آن ومیی
 یین احمیید از دراهم نصییر رواج اسی  گریند که  سمرقند نرشته و مضروب شده اسی و در آنجا

 کییه دهیید ر ی نشییان مییی ییه ،  گییزارش قزوینییی(690: 1373، )قزوینییی 1«سییامانی اسییی
مرقندی  ه دورترین نراحی زییرب جهییان های سسبب انتقال سکه  ،مبادمت تجاری گسترده

 ییه وجییرد  ،فضالن نیز که در دوره سامانیان از  خارا دیییدن کییرده اسیییا ناسالم شده اسی   
( که نشان از تجییارت میییان 63:  1355،  فضالن)ا ن  کنداشاره می  ای  ه نام سمرقندیسکه

 این دو شهر مهم ایالی سغد دارد 

 
و  302 ،301منظور سااال  ،اند. به احتمال زیادم مرتکب شدهاشتباهی مسل   ،قزوینی یا مصحح اثرش  م استمسل    .1

 کرده است.احمد سامانی حکومت میهاست که نصربنچراکه در این سال ؛بوده است 303
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 صنعت کاغذسازی در سمرقند .ج

تییرین  ییرده رآوازهصیینعی کازیسییازی پُیی  ،شییکاز میان همه صنای  تجاری سمرقند،  ییی
مردم این دیییار  مد هنراو پی جاده ا ریشم های مرجرد در مسیر کازی از محصرمت گراناسی   

نریسیینده  انگیخییی رفی و همه را  ییه تحسییین  رمیدنیا می یها تا دورترین نراح رد که سال
، )حییدود العییالم از سمرقند »کازی  یزد کی  ه همه جهان  رنیید«کند که  اشاره می  حدودالعالم

روایی مشهرری اسی که  ،اما در  اب چگرنگی تکرین این صنعی در سمرقند ؛(108: 1372
 ییرد  ییه  در اثر مهم ،(ف429ی 350) ثعالبی ار ثعالبی  دان اشاره نمرده اسی   رای نخستین

انراا کازی  کازی سمرقندی، دهد کهمد ل »کرازی سمرقند« ترضیح می  ذیل  ثمار القلرب  نام
از ارزش اندا ته و از آنها  سیار  ،نرشتندکه پیشینیان  ر روی آنها می  را  هاییو پرسیمصری  

تنهییا در سییمرقند و چییین  ،چنین کازییییکند که او اشاره میتر اسی   صرفهر و  هتر و  هتنرم
)ثعالبی  134در جریان نبرد طراز در سال   که  دهدشرد  ثعالبی در ادامه ترضیح میسا ته می

 ه اسارت گرفی و  ه سییمرقند آورد  اسیرانی از چینیان صالح نزیاد ،نامد(آن را نبرد  طلح می
این صنعی در سمرقند رواج یافییی و حتییی  ،و  دین سان استاد  ردند صنعی کازدسازیدر که  

: ف1424)ثعییالبی،  «حتی صارت مَتجَر ألهل سییمرقند»  ؛ ه تجارت اهل سمرقند تبدیل شد
پییردازد، و نییرا نگییارش هنییدوان می که  ه صیینعی کتا ییی زمانی نیز ا رریحان  یرونی   (436

این صیینعی  ،یکی از  ردگان چینیچین اسی و  ،ی کازیسازی استگاه صنعکند که  اشاره می
-ا ن  (132: تا ی، ) یرونی گرن از آن همی سا تند«را  ه سمرقند آورد و »آنگاه  ه  الد گرنه

ط کییارگران چینییی در دهیید کییه اییین صیینعی ترسیی ندیم نیز همین روایی را تأیید و ترضیح می
نیییز ضییمن تأیییید کیفیییی کازییی  یقزوین یکریاز   (36:  1381ندیم،  )ا ن   راسان رواج یافی

زریبییه  یو از سمرقند، اشیییا»  :کندای در این  اب گزارش میشدهسمرقندی، روایی تحریف
جا  ه آن  ییر ی سمرقندى گریند و در هیچ  ه ومیات  رند  از آن جمله، کازیى اسی که او را

علم کازیسییازى را  ییه ایشییان  ،مگر در چین  گریند که طفلی از چین  ه سمرقند آمده  ؛نباشد
  (617: 1373)قزوینی،    «یاد داده

رفییی کییه سییا تن گمان می،  رتا این اوا  در  اب کازی سمرقندی معتقد اسی که  ، ارترلد
م کسییی 940/ف329زیرا قبل از سییال  ؛هاى کهنه از ا تراعات سمرقندیان  ردهکازی از پارچه

در جدییید اثییر تحقیقییات  ولییی اکنییرن  ییر ؛نداشی شده از پارچه کهنه  براز کازی چینی سا ته
حتییی در قییرن  ،مخلییراشده از پارچه کهنه  ییدون شده که کازی سا ته  ثا ی  ،آسیاى مرکزى
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نیسییی   سمرقندیان  اصّ کازی، ا تراا ،و  نا راین اسی شدهدوم میالدى در چین ترلید می
در پایییان  کننیید اى نقییل نمیییازهمنا   عر ی نیز این مررد را همچرن ا تراا ت  ،گیشته از این

و  پاپیروس ،کازی سمرقندى در کشررهاى اسالمی ،قرن چهارم هجرى )قرن دهم میالدى(
  (508: 1، ج1366کازی پرستی را از  ازار  یرون رانده  رد ) ارترلد، 

 یویژه  رای تاریخ فرهنییگ و تمییدن ایرانییی ه که    مهم  تجاری  این صنعی  ، ه این ترتیب
و  شیید از چییین اقتبییاس ، ار از طریق مییردم سییمرقند رای نخستین اهمیی  رد، زیاسالمی حا

 ،کییرده که ثعالبی گییزارشگرنههمان ، نا رایند  گردیتکامل یافی و از آنجا وارد جهان اسالم 
( و از آنجا  ه همه نقاا 436: ف1424)ثعالبی،   کازی در سمرقند تبدیل  ه کامیی تجاری شد

پیشییگامی  ی  ییهفراوانیی له نیز  ه میییزان ئاین مس  (251: 1379 ،فقیها ن) شددیگر صادر می
سمعانی  ییه اییین اشییاره گشی  کیفیی کازی سا ی سمرقند  رمی سمرقندیان در این صنعی و

مقدسییی   (472ف: 1419، )سمعانی جز در سمرقند معمرل نبرده اسی ،دارد که سا ی کازی
  (477: 2، ج1361، یییر آن وجییرد نییدارد )مقدسیییکه نظ داندکازی سمرقند را کامیی می  نیز

کیفیییی  ه نحری  رد که حتییی در مغییرب اسییالمی،  ،مانندی کازی سمرقندی یاین کیفیی و 
ترصیییف ناصر سییرو در  ، ییرای نمرنییه  ؛سیینجیدندانراا کازی را  ا کیفیی کازی سمرقندی می

 «زییی سییمرقندىمثییل کا ؛زییی نیکییر سییازند»آنجییا کااز طییرا لا اشییاره دارد کییه دیییدارش 
   (21: 1395،  )ناصر سرو

 رده و غالمتجارت بَ .د
های شییرف جهییان اسییالم مییرقعیتی کم در سرزمیناز یک جهی دیگر نیز دسی  ،سمرقند

دوره  سییمرقندِ ،زالب منا   تاریخی و جغرافیایی اسییالمیرده و زالم  ممتاز داشی؛ تجارت  َ
»و  ندگان از اطراف  ییه  :کندی تصریح میرده دانسته اسی  اصطخرسامانی را مرکز تجارت  َ

)اصییطخری،  افتیید«آورند و از آنجا  ه آفاف و تمامییی مییاوراءالنهر نقییل میییسمرقند جم  می
کنیید کییه سییمرقند »مرکییز  ردگییان مییاوراءالنهر«  ییرد و نیز اشاره مییی حرقلا ن   (340:  1397

مقدسییی   (221: 1366 حرقییل،)ا ن یافته سمرقند اسیپرورش ، هترین  ردگان این منطقه
در یعقییر ی   (401: 2، ج1361، )مقدسییی گریییددر سمرقند سخن می  سیار«   ردگان»از    نیز

مرن  ییه أ»جعفر الخشکی مرا گفی که معتصم مرا در زمییان  الفییی میی   :کندجایی گزارش می
  ییرم«سمرقند نزد نرح  ن اسد  رای  رید ترکان فرستاد و میین هرسییال گروهییی نییزد وی مییی
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سیستانی نیز در یکییی از ا یییاتش از سییمرقند  ییه عنییران مرکییز فر ی     (55:  1356،   ی)یعقر
  ردگان یاد می کند:

  خارا و سمرقندسی روی و چشم آن کشرر
  (258: 1371)فر ی سیستانی،   حقا گر  رآید نان دو،  زین هر زالمان ترا،

را  ییرای امیییران  یارونق اقتصادی قا ل ترجه ،رده در عصر سامانیتجارت  َاین مرکزیی  
 ؛شییماری داشییته اسیییداران  یطییرف ، ردگییان تییرک ،سامانی فراهم کرده  رد  در این  ییین

همییین جایگییاه  چراکه زالمان ترک از لحاظ جنگییاوری مییررد ترجییه  لفییای عباسییی  ردنیید 
 اعث شد تا  راجه نظام الملک  عدها  ه آداب و تعلیییم و   ،زالمان ترک در نزد امرای سامانی

کییه اگییر آنهییا از  کییید داردأترک در امرر سیاسی ت نی آنها اشاره نماید و  ر نقش این زالماتر ی
ای کییه لهئمس ؛ رد  یفزایند نفرذ و اعتبار ترانستند  ر درجهمی ،دادند رد شایستگی نشان می

نامه  رده اسی  او در  اب نظییام تعلیییم اییین سی در سیاسیمررد ترجه  راجه نظام الملک طر
تییدریج  ییر انییدازه این ترتیب  ر جییای  ییرد و  هسامانیان،  روزگارهنرز در »  :نریسدن میزالما

یک سییال او  ،می را  خریدندیکه زالچنان ؛افزودندی دمی و شایستگی زالم را درجه می
    هرسالی جامه و تجمّییل و  ا قبایی زندنیجی و مرزه و ،را پیاده در رکاب  دمی فرمردندی

حاجییب شییدی و چییرن  ،افزودندی تا  یل تاشی شدی  پییا همچنییینمی یل و مرتبی او  
همییه کییا را معلییرم گشییتی و کارهییای  ییزرگ از دسییی او  ،عی اوجاشایستگی و هنرها و شیی 

 کند که الپتگییین راجه تصریح می  (141: 1378  ) راجه نظام الملک طرسی،  «    رآمدی
»روزی سییی  ،سییامر  راسییان شییداهوپنج سالگی سییپ نده و پرورده سامانیان  رد و در سی  که

 یکی از این سیییگانه  ییرد« ،زلم ترک  خرید و سبکتگین که پدر سلطان محمرد ]ززنری   رد
کییه در  ییازار سییمرقند  دهیید کییه زالمییانیشییان مییین ،اییین گییزارش  راجییه  (142)همییان: 

 ییامترین درجییات  ییه  ،هییای مزمدر صررت نشییان دادن شایسییتگی  ،شدند ریدوفروش می
 شدند سی ی نظامی هم نائل میسیا

دارای آداب و شرایط مخصرصییی  ییرده   ، ازارهای ماوراءالنهر   رید و فروش  ردگانالبته  
مزایییا و معایییب اییین ،  اید  ا  صرصیییات  ،داشتند رده     رید  قصدافرادی که    ،رواسی  ازاین

ه نیکییر  ییرد کییه و  سیار  ییرد ،علمی اسی دشرار ،آدمی  ریدنچراکه » ؛ ردند ردگان آشنا می
از جملییه  ، ه  الف آن  اشد و  یشتر گمان  رند که  ییرده  ریییدن، چرن  ه علم در وی نگری

، )وشییمگیر از جملییه فیلسرفیسییی« ،هاسی و ندانند که  رده  ریدن و علییم آندیگر  ازرگانی
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-مالیات میییمشمرل  ،لنهرءاورود  ردگان  ه حرزه ماورا  ،لهئجدای از این مس   (111:  1352
»هیییچ  ؛شده اسیای اعمال میگیرانهقرانین سخی ،  مقدسی اشاره دارد که  رای  ردگانشد

م   هفتاد تا صیید در،]همچنین  نداردگیشتن از آب را   حقّ  نامه ویژه از سلطان،اجازهزالم  ی
، 1361مقدسییی، )« گیرنییده نیز از کنیزکان مالیات میییهمین انداز   ستانندنیز همراه جراز می

   (499: 2ج
هریییک  ییرای ، در  ازارهییای سییمرقند در دوره سییامانی  ردگییان و زالمییان  ریییدوفروش

  ندشییدکار گرفتییه میییهدر امییرر نظییامی  یی  ،   ر ییی از آنییانگرفیییصررت میاهداف  اصی  
از  لشکریان اسییالم عمرمییاً» نریسد حرقل در  اب حضرر زالمان ترک در سپاه سامانی میا ن

 پادشییاهان  ییه  ییالف سییپاه    گییرددرهای مختلییف تشییکیل میییشه  افراد قبایل و نراحی و
انیید اند و گروهی از آزادگان و دهقانییانسامانی که لشکریان ایشان گروهی  ندگان زر رید ترک

در   (200: 1366حرقییل، )ا ن شده اسییی«که مکان و اهل و همسایگانشان معلرم و شنا ته
- ریییداری میییامرر  دماتی و تشریفاتی جام   ه منظرر اننیز    ز زالمان ترکگروهی ا  ،مقا ل

زالباً از همین نرا زالمییان  ،دنامالملک طرسی »زالمان سرای« میشدند  آنچه  راجه نظام
حییاجبی  و یییا داریداری، سییالحداری، آبداری، شییرابجامییه :اسی که  رای مشازلی چرن

  (140-141: 1378طرسی، )نظام الملک  شدندتر یی می
 

 نتیجه

تییری داد  تران  ه پرسش اصلی تحقیییق پاسییخ دقیییقف آنچه گفته شد، اکنرن می ا وص
ها و عراملی سبب رونق اقتصادی سییمرقند در دوره سییامانی گردییید؟ و اساساً چه زمینهاینکه  

سییمرقندِ عصییر سییامانی از جهییی  ،در واقیی  گرفییی؟هییایی را در رمیییچییه عرصییه  ،این رونق
نمییرد  رونق اقتصاد کشاورزی فییراهم میییناسبی  رای صی  رد که  ستر میواجد  صا  ،طبیعی

 ییرد   هییاویژگیتییرین اییین ماز مه ، یز و فراوانی آباصلحوهرای مناسب،  اک مُثمر و  آب
نییا راه  راه ،ویژه گیییرِ جییاده ا ریشییم از آنه یی  ،مرقعیییی جغرافیییای سییمرقند ،گیشته از اییین

د  البتییه اییین دو عامییل طبیعییی و نظیری  رای رونق تجییاری آن فییراهم نمییرده  ییرفرصی کم
هییای مییالی و امنیتییی در کنییار سیاسییی خییش  اشیید کییه ترانسی نتیجهمیزمانی    جغرافیایی،

هییای مییالی قا ییل هییا و مشییرّفنییه تنهییا سیاسییی  ،گرفییی  امییرای سییامانیسامانیان قرار می
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،  ه مثا ییه کردند،  لکه در  رقراری امنیی رای رونق تجارت و  ازرگانی اعمال میای  مالحظه
مجمرعییه اییین در شکرفایی تجاری و  ازرگانی نیییز مرفییق  ردنیید    ،ایزمینهترین عامل  مهم

 ییرد را از سییمرقند مرکزیییی سیاسییی شرایطی را فراهم نمرد که حتی آن هنگام که   ،هازمینه
 ه نحری که نقش  نییدری تجییاری را ایفییا   ؛را حفظ کرد  یشی  ردسی داد، مرکزیی اقتصاد

نییه تنهییا  ،تران گفی سمرقند در طرل دوره سییامانیرسی از این منظر اسی که میدنمرد   می
از منظر  ،های شرف  الفی اسالمی لکه در سراسر سرزمین  ،در ماوراءالنهر و  راسان  زرگ 

نرنی  ییرای تبییادمت تجییاری و مییالی تبییدیل مرقعیی ممتازی  ه دسی آورد و  ه کااقتصادی  
 گشی  

 

 منابع

 جعفر شعار، تهران: امیرکبیر  ترجمه: ، حرقل سفرنامه ا ن ،(1366) ا ن حرقل، محمد
چانلر، حسین قرهترجمه: ، المسالک والممالک   ،(1371) ا ن  رداد ه، ا رالقاسم عبیداهلل

 تهران: نشر مترجم  
ا رالفضل طباطبایی، تهران: ترجمه: ، سفرنامه ا ن فضالن   ،(1355) ا ن فضالن، احمد

 شرف  
ح  مسعرد، تهییران:  نیییاد ترجمه: ، البلدان ،(1379) مدانی، احمد  ن محمدا ن فقیه ه

 فرهنگ ایران   
محمدرضییا تجییدد، تهییران: ترجمییه:  ،  الفهرسی(،  1381 ن اسحاف )  ا ن ندیم، محمد

  اساطیر
جراد فالطرری ترجمه: ، تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی  ،(1386) اشپرلر،  رترلد

 ان: علمی و فرهنگی  تهر  و مریم میراحمدی،
ایییرج افشییار،  :،  ییه کرشییشمسالک و ممالییک  ،(1397)  اصطخری، ا راسحق ا راهیم

   تهران: انتشارات محمرد افشار
کریم کشییاورز، تهییران: ترجمه: ، نامهترکستان ،(1366)  ارترلد، واسیلی ومدیمیروویچ

آگاه    انتشارات 
جییا: انتشییارات رضا رضییایی،  یییه: ترجم، جاده زرین سمرقند ،(1363)   النی، ویلفرد
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 زاده جان
 ، تهران: دانشگاه تهران  تاریخ کشاورزی در ایران ،(1330)  هرامی، تقی

اکبییر داناسرشییی، ترجمییه: ، آثییار الباقیییه ،(1389)  یین احمیید   یرونی، ا رریحان محمد
 تهران: امیرکبیر  

مطالعات و  مؤسسههران: سها، تمنرچهر صندوقی :، ترجمهتحقیق ماللهندتا(،  ) ی  ییییی
  تحقیقات فرهنگی

القلییرب فییی المضییاف  ثمییار ،(ف1424) ثعالبی، عبدالملک  یین محمیید  یین اسییماعیل
 ة محمد ا رالفضل ا راهیم،  یروت: المکتبه المعصری :، تحقیقوالمنسرب

مشییهد:  ،عبدالسالم کاتبترجمه: ، اشکال العالم ،(1368) جیهانی، ا رالقاسم  ن احمد
 رضری   آستان قدس

منرچهر سییترده، تهییران:  :(،  ه کرشش1362)  حدود العالم من المشرف الی المغرب 
  کتا خانه طهررى

ایرج  : ه کرشش ،قندیه و سمرقندیه  ،(1367) عبدالجلیل ن   راجه سمرقندی، محمد
 فرهنگی جهانگیری  مؤسسهتهران:  فشار،

عبییداهلل  : ییه تصییحیح، امنسییاب ،ف(1419) سییمعانی، ا رسییعد عبییدالکریم  یین محمیید
 عمرالباروی،  یروت: دارالفکر 

 ،هییاکاروانسراهای ایران و سا تمان های کرچییک میییان راه ،تییا( ی) سیرو، ماکسیم
 تهران: نشر سازمان ملی حفاظی از آثار  استانی ایران     عیسی  هنام،ترجمه: 

-،  یمحمد د یر سیاقی :،  ه کرششدیران فر ی سیستانی(،  1371)  فر ی سیستانی
 فروشی زوار  جا: کتاب

 : ییه تصییحیح ،آثییارالبالد وا بییار العبییاد(، 1373) قزوینی، زکریا  ن محمد  ن محمرد
 تهران: امیرکبیر   میرهاشم محدث،

یعقرب آژند، تهرن: ترجمه: ، تداوم و تحرل در تاریخ میانه ایران(،  1396)  لمبتن، آن
  نشر نی

 :، ترجمییهمروج الیهب ومعادن الجرهر (،1356مسعردی، ا رالحسن علی  ن حسین )
 و نشر کتاب  ترجمه ا رالقاسم پاینده، تهران:  نگاه  

، امقییالیم ةاحسیین التقاسیییم فییی معرفیی (، 1361)  ا رعبداهلل محمد  ن احمدمقدسی،  
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 تهران: شرکی مؤلفان و مترجمان ایران   نقی منزوی،علیترجمه: 
محمدرضییا شییفیعی  : ییه کرشییش ،خآفرینش و تاری(،  1374)  مقدسی، مطهر  ن طاهر

 کدکنی، تهران: آگاه  
  محمد د یرسیاقی، تهران: زوار :کرشش،  ه سفرنامه(، 1395)  ناصر سرو قبادیانی

ا رنصر احمد  ن محمیید ترجمه: ، تاریخ  خارا(، 1387) نرشخی، ا ر کر محمد  ن جعفر
 مدرس رضری، تهران: ترس سید محمدتقی  : ه تصحیح  ن نصر القباوی،

یرسف الهادی،  :، تصحیحالقند فی ذکر علماء سمرقند(،  1378، عمر  ن محمد )ینسف
  تهران: میراث مکترب

هیر رت دارک، تهران: علمییی و  :،  ه اهتمامالملرک  سیر(،  1378نظام الملک طرسی )
  فرهنگی

: ، تهییرانحبیبییی عبییدالحی :کرشییش ،  ییه لییخ  فضییائل(،  1389، عبداهلل )واعظ  لخی
   جنگل

زالمحسین یرسفی،  :،  ه اهتمامقا رسنامه(،  1352وشمگیر، عنصرالمعالی کیکاووس )
 تهران:  نگاه ترجمه و نشر کتاب 

تهران:  نگاه ترجمییه  محمدا راهیم آیتی،ترجمه: ، البلدان (،1356یعقر ی، ا ن واضح )
 و نشر کتاب  

ن:  نگاه ترجمییه و نشییر محمدا راهیم آیتی، تهراترجمه: ، تاریخ یعقر ی(،  1356)ییییی  
 کتاب  

 


