ژاﻟﻪ وﻓﺎ
از ﻣﺠﺎﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮاﻧﻴﺎن
ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﺮان در دو ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻪ و زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ و دو ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ دوران ﻣﺼﺪق و ﺑﻨﯽ ﺹﺪر1-
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ هﺮ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرزار "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ" ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاهﺎی ﭘﺴﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﺝﻤﻬﻮری ﺁن ،ﺁﻧﻬﻢ در ﺁﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و
ﻳﮑﻢ ﻧﻈﺮﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ و ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای اﻗﺘﺼﺎدی – ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اﺑﻬﺎم )
ﺵﻔﺎﻓﻴﺖ ﭘﻴﺸﮑﺸﺎن ( ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی ﻧﺎروﺵﻦ را ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ دهﻨﺪ و ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان  8ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻋﺪﻩ هﺎی دروﻏﻴﻦ "
دوﻟﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ! اﺹﻼح ﻃﻠﺒﺎن " را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺵﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﺑﺎرز ﺑﻮدن دو دورﻩ ﻣﻤﺘﺎز ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی دﻗﻴﻖ و
هﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻳﮑﯽ در دوران دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﭘﻴﺸﻮای ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺵﺪن ﻧﻔﺖ اﻳﺮان و دﻳﮕﺮی در
زﻣﺎن اوﻟﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﺝﻤﻬﻮر ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺹﺪر ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ اﻳﺪ  .هﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ دو دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺁﻧﻬﻢ ﺑﻌﻠﺖ دو ﮐﻮدﺗﺎ ﻳﮑﯽ در 28ﻣﺮداد  32و ﻳﮑﯽ در  30ﺥﺮداد  60ﺑﺪﺳﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮان ﺥﺎرﺝﯽ و ﺑﺎ هﻤﻴﺎری ﻋﻮاﻣﻞ
داﺥﻠﻴﺸﺎن  ،اﻣﺎ درﺥﺸﻨﺪﮔﯽ ﺥﺼﻮﺹﻴﺎت و ﻳﮋﻩ ﮔﻴﻬﺎی ﺁن دو دورﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺥﺼﻮﺹﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺁﻧﭽﻨﺎن ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺥﺘﻦ ﺁﻳﻨﺪﻩ ای ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﺣﮏ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوران ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻋﺼﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮدﻧﺶ) اواﺥﺮ ﻗﺮن ﻳﺎزدﻩ هﺠﺮی ( دورﻩ اﻧﺤﻄﺎط و
ﺳﻘﻮﻃﺶ را ﻃﯽ ﮐﺮد و ﺑﺪل ﺑﻪ زاﺋﺪﻩ ای از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪ  ،اﻳﻦ دو دورﻩ هﻤﺎﻧﻨﺪ دو ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ،ﺗﻼش ﺑﺮای اﺝﺮای
ﺳﻴﺎﺳﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﺮان را در ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل از ﺑﻨﺪ رواﺑﻂ ﺳﻠﻄﻪ  -زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺥﺎرج ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ.
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ در ﺣﺪ ی ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻗﺘﻀﺎ و ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ دارد ؛ ﺑﺮای روﺵﻦ ﺳﺎﺥﺘﻦ وﻳﮋﻩ ﮔﯽ ﺑﺎرز اﻳﻦ دو دورﻩ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ذﻳﻞ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺥﻮاهﻢ ﭘﺮداﺥﺖ:
1از ﻗﺮن ﺳﻮم هﺠﺮی ﺗﺎ ﺁﺥﺮ ﻗﺮن  11هﺠﺮی2از ﻋﻬﺪ ﺹﻔﻮی ﺗﺎ ﺁﺥﺮ دورﻩ رﺽﺎ ﺵﺎﻩ3از دورﻩ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮدن ﻧﻔﺖ وی ﺗﺎ ﺁﺥﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی4و دوران ﻣﺮﺝﻊ اﻧﻘﻼب و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﻗﺎی ﺑﻨﯽ ﺹﺪردر اﻳﻦ ﺵﻤﺎرﻩ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اول هﻤﺎﻧﺎ از ﻗﺮن ﺳﻮم ﺗﺎ ﻗﺮن  11هﺠﺮی اﺵﺎرﻩ ﺥﻮاهﻢ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﺘﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﻳﺎد ﺁور ﺵﻮم:
در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ ﺝﺎﻣﻌﻪ هﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ هﺎﻳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺥﻮرد ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و دورﻩ ای را در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﻬﺎی
ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺪرت ﺝﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ و هﺮﮔﺎﻩ دو ﻗﺪرت ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ﺁﻧﻘﺪر ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺥﻮرد ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺳﻮﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺎل
وﺝﻮد و رﺵﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .هﻤﻮارﻩ در ﻣﻘﻴﺎس ﺝﻬﺎن ﻣﻨﺘﺠﻪ ﻗﻮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ هﺎی در راﺑﻄﻪ در دو ﺳﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ و
ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺪرت ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ  .و ﺑﺸﺮ در واﻗﻊ اﺳﻴﺮ رواﺑﻄﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻗﺪرت ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
ﺗﺎ وﻗﺘﻴﮑﻪ در ﻣﻘﻴﺎس ﺝﻬﺎن ﮐﺎﻧﻮن اﺹﻠﯽ ﻗﺪرت ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ادﻏﺎم داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺪرت اﺹﻠﯽ ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع ﺑﺮ ﺝﺎی ﺥﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ
.ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻗﺪرت ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ ) ﻣﻐﺰی و ﻳﺪی(و ﻧﻴﺮوهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ) اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻮاد ﺥﺎم ﻣﻮﺝﻮد
در ﻃﺒﻴﻌﺖ ( دﻳﮕﺮان را در دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ؛ ﺳﻴﺎﺳﯽ ،و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺥﻮد ﺝﺎی دهﺪ و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺝﺬب ﺁﻧﻬﺎ را در ﺥﻮد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
وادارد و ﺑﺨﺶ ﺝﺬب ﻧﺎ ﭘﺬﻳﺮ را از ﺝﺮﻳﺎن ﺥﺎرج ﺳﺎﺥﺘﻪ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺪرت ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮﺝﺎی ﺥﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﮑﻪ
اﻳﻦ ﻗﺪرت ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ادﻏﺎم را ا ز دﺳﺖ دادﻩ و ﺑﻪ ﺳﺮاﺵﻴﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺗﻼﺵﯽ ﻣﻴﺎﻓﺘﺪ ) ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻳﺎرای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻧﺪاﺵﺘﻨﺪ وزﻳﺮ ﺑﺎرﻓﺸﺎر ﮐﺎﻧﻮن اﺹﻠﯽ ﻗﺪرت و ﺗﻮﺳﻂ ﺁن دوﺵﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ ،ﻧﻴﺮوهﺎی ﺥﻮد را ﺹﺮف ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺥﻮد ﺑﻪ ﻗﺪرت اﺹﻠﯽ
ﻣﻴﺴﺎزﻧﺪ(ﺑﻤﺮور ﮐﻪ ﻗﺪرت اﺹﻠﯽ ﻣﺘﻼﺵﯽ ﻣﻴﺸﻮد ،ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎﻻ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺥﺮﻩ ﻗﺪرت اﺹﻠﯽ را ﻣﺘﻼﺵﯽ
ﻣﻴﺴﺎزﻧﺪ .اﻣﭙﺮاﻃﻮرﻳﻬﺎی اﻳﺮان و روم ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ و در دوران ﻣﻌﺎﺹﺮ ﻧﻴﺰ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اروﭘﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﺮن
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺸﺮ ﺑﻮداز ﺑﻴﻦ رﻓﺖ و در ﮐﻨﺎرش اﺑﺮ ﻗﺪرت اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺁورد  .ﺵﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ هﻤﻴﻦ اروﭘﺎ
ﺑﻮد ﮐﻢ ﮐﻢ هﻤﭽﻮن اروﭘﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ادﻏﺎم را از دﺳﺖ داد و از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ  .اﻣﺮ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪن ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺪرت و ﻓﺮاﮔﺮد ﺗﮑﺎﺛﺮ
وﺝﺬب و ادﻏﺎم و ﺳﭙﺲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺁن اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮی هﻤﻴﺸﻪ اﺳﺘﻤﺮار داﺵﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس هﻤﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ و ﻗﺎﻧﻮن در اﻳﺮان ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک وﺳﻴﻊ در ﺣﻮزﻩ ﻓﺮهﻨﮓ و دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﻮزﻩ ای ﮐﻪ از
اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺗﺎ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﮐﺒﻴﺮ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺑﻮد  ،ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان اﻳﻦ اﻣﮑﺎ ن را داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  7ﻗﺮن هﻤﺎﻧﺎ از ﻗﺮن ﺳﻮم ﺗﺎ اواﺳﻂ
ﻗﺮن ﻳﺎزدهﻢ هﺠﺮی)ﻗﺮون  10ﺗﺎ  17ﻣﻴﻼدی ( در اﻗﺘﺼﺎد ﺣﻮزﻩ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻤﺘﺎز و ﻣﺴﻠﻄﯽ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ  .و ﻳﮑﯽ از ﻗﻄﺒﻬﺎی اﺹﻠﯽ
ﺝﺬب و ادﻏﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺝﻬﺎن ﺁن زﻣﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﺁﻳﺪ .
از ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮل اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﭼﻨﺎن ﻗﺪرت ﺝﺬب و ادﻏﺎم و ﺗﮑﺎﺛﺮی داﺵﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﻴﺶ از ﺁن و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﻪ اﻳﻦ
درﺝﻪ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد.
اﻳﺠﺎد واﺣﺪ هﺎی ﺑﺰرگ ﺹﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺒﻞ و ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدهﺎی ﻣﻮﺝﻮد در ﺣﻮزﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪن
ﺵﻬﺮ هﺎی ﺑﺰرگ ﺹﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺵﺪ.
"ﻏﺎﻟﺐ ﺵﻬﺮهﺎی ﺑﺰرگ اﻳﺮان ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر  ،ری ،اﺹﻔﻬﺎن در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ) ﻗﺮن  11ﺗﺎ  13ﻣﻴﻼدی و ﻗﺮون ﭘﻨﺠﻢ و 7هﺠﺮی (
ﺣﺪود ﺹﺪهﺎ هﺰار ﻧﻔﻮس داﺵﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺵﻬﺮهﺎی اروﭘﺎ در ﻗﺮن ﺵﺎﻧﺰدهﻢ و هﻔﺪهﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮ

وﭘﺮ ﺝﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ  .و در ﻣﺴﻴﺮ راهﺎی ﺗﺮاﻧﺰﻳﺘﯽ و ﮐﺎرواﻧﻬﺎ ﻗﺮار داﺵﺘﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎ و ﺥﺸﮑﯽ ﮐﺸﻮرهﺎی ﮐﺮاﻧﻪ درﻳﺎی
ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و اروﭘﺎی ﺵﺮﻗﯽ را ﺑﺎ اﻳﺮان و دﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺵﺮق ﻧﺰدﻳﮏ و هﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﭼﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺴﺎﺥﺘﻨﺪ  .ﺑﻨﺪر ﺳﻴﺮاف از
ﺵﻬﺮ هﺎی ﮐﺮاﻧﻪ ﺥﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،اهﻤﻴﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻤﺘﺎز داﺵﺖ و ﻏﺎﻟﺐ ﺵﻬﺮهﺎی ﺥﻮزﺳﺘﺎن و ﻓﺎرس ﻧﻈﻴﺮ ﺵﻴﺮاز و اهﻮاز
و ﮐﺎزرون و ﺝﻬﺮم و ﺵﻮﺵﺘﺮ و اﺳﺘﺨﺮ و ﻓﺴﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺹﻨﻌﺘﯽ و ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻓﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .و در ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر و هﺮات و ﺁﻣﻞ و ﺑﺎﺑﻞ
و ﻃﻮس و ﮔﺮﮔﺎن و ﺑﻠﺦ و ﮐﺎﺑﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻊ ﺹﻮرت ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ  ) ".ﻧﻘﻞ از اﻟﺒﻠﺪان –
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻳﻌﻘﻮب – ﺗﺮﺝﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ اﻳﺘﯽ(
در زﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮل ﺗﻨﻬﺎ در ﺵﻤﺎل ﺵﺮﻗﯽ اﻳﺮان دو ﺵﻬﺮ ﺑﻴﺶ از  1ﻣﻴﻠﻴﻮن و  2ﺵﻬﺮ ﺑﻴﺶ از  2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺝﻤﻌﻴﺖ داﺵﺖ  .و
ﺹﻨﻌﺖ و ﭘﻴﺸﻪ هﺎ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﮐﻼن ﺑﻮد و ﺗﺠﺎرت ﺑﺴﻂ داﺵﺖ .روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﺵﻬﺮی و رﺵﺪ ﺁن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺵﻬﺮﻧﺸﻴﻨﯽ ﻳﮏ
اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻠﻤﺮوی ﺣﻮزﻩ ﺑﻮد.
.ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺝﻐﺮاﻓﯽ دان ﺑﺰرگ ﺝﻬﺎن اﺳﻼﻣﯽ وﺳﻌﺖ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر را ﻳﮏ ﻓﺮﺳﻨﮓ ﻣﺮﺑﻊ )  40ﮐﻴﻠﻮﺗﺮ ﻣﺮﺑﻊ (ﻣﻴﺪاﻧﺪ ﮐﻪ  50ﺥﻴﺎﺑﺎن
ﻋﺮﻳﺾ و  44ﮐﻮی داﺵﺖ وﺑﺮﺥﯽ از اﻳﻦ ﮐﻮی هﺎ از ﻟﺤﺎظ وﺳﻌﺖ ﻣﻌﺎدل ﻧﺼﻒ ﺵﻴﺮاز ﺑﻮدﻧﺪ  .ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر از ﺵﻬﺮ ﻓﺴﻄﺎط ﻣﺼﺮ و
از ﺑﻐﺪاد ﭘﺮ ﺝﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮ ﺑﻮد  .ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﮑﻪ در  530ﺑﻮاﺳﻄﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﺥﺮب ﺵﻮد و  7ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺁز ﺁن ﻧﻴﺰﺁﺗﺶ ﺑﮕﻴﺮد  ،دارای
 13ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮد و در زﻣﺎن ﺥﻮاﺝﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ" داراﻟﻌﻠﻢ "ﺵﺪ " .ﺵﻬﺮ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ در زﻣﺎن رودﮐﯽ ) ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم (دوازدﻩ ﻓﺮﺳﻨﮓ
دورﻩ داﺵﺖ و در ﺁن ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﮐﺸﺘﺰارهﺎ و ﺁﺳﻴﺎﺑﻬﺎ ﺑﻮد و دوازدﻩ دروازﻩ داﺵﺖ و از هﺮ دروازﻩ ﺑﻪ در وازﻩ دﻳﮕﺮ ﻳﮏ ﻓﺮﺳﻨﮓ
ﺑﻮد و ﺑﻨﺎ هﺎی ﺵﻬﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﭘﻮﺵﻴﺪﻩ ﺵﺪن از ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﭘﻴﺪا ﻧﺒﻮد ") ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻔﻴﺴﯽ  ،ﺥﺎﻧﺪان ﻃﺎهﺮی)
"ﺑﻠﺦ در ﺁﻏﺎز ﻗﺮن ﺳﻴﺰدهﻢ ﻣﻴﻼدی ) 8هﺠﺮی ( ﻗﺮﻳﺐ دوﻳﺴﺖ هﺰار ﻧﻔﺮ ﺝﻤﻌﻴﺖ داﺵﺖ و ﻳﮏ ﺵﻬﺮ درﺝﻪ دوم ﻓﺎرس ﺑﻨﺎم ارﻏﺎن
در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻳﺎزدهﻢ ﻗﺮﻳﺐ  40هﺰار ﻧﻔﺮ ﺝﻤﻌﻴﺖ داﺵﺖ و ﺵﻬﺮ ﭘﻨﺞ هﻴﺮ در ﺳﻴﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺵﻬﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺵﻤﺮدﻩ ﻣﻴﺸﺪ و در
ﻣﺠﺎورت ﻣﻌﺎدن ﻧﻘﺮﻩ ﻗﺮار داﺵﺖ در ﻗﺮن دهﻢ ﺑﻴﺴﺖ هﺰار ﻧﻔﺮ ﺝﻤﻌﻴﺖ داﺵﺖ ") ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺪﻩ
هﺠﺪﻩ(
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺑﺎزار ﻓﺮوش و ﻣﮑﺎرﻩ ﻓﺎرس و ﺳﻨﺪ و ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎرﺥﺎﻧﻪ ﮐﺎﻻهﺎی ﺥﻮارزم و ری و ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .
از زﻣﺎن ﻣﺴﻌﻮد ﻏﺰﻧﻮی هﻤﺎﻧﺎ ﻋﺼﺮ هﺠﻮم ﻃﻮاﻳﻒ هﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺗﺮک ،ﺑﺮﺥﻮرد هﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺥﺎرج از ﺣﻮزﻩ ﺑﻪ داﺥﻞ ﺁن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺵﺪ
 .و در واﻗﻊ اﻧﺤﻄﺎط و ﺗﻼﺵﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان را از اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ .اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻴﻬﻘﯽ ﻣﻮرخ ﻣﻌﺮوف ﻧﻘﻞ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ) ﭘﺪر ﻣﺴﻌﻮد ﻏﺰﻧﻮی( ﻏﻨﺎﻳﻢ ﺣﺎﺹﻞ از ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ هﺎ هﺮ ﻗﺪر هﻢ ﮐﻪ زﻳﺎد ﺑﻮد هﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ هﺰﻳﻨﻪ
هﺎی هﻨﮕﻔﺖ ﻧﮕﺎهﺪاری ﻟﺸﮑﺮ و در ﺑﺎر و اﺵﺘﻬﺎی روز اﻓﺰون ﻣﺤﺎﻓﻞ درﺑﺎری و ﺳﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ را ارﺽﺎ ء ﮐﻨﺪ " .ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺑﺎر
ﻣﺎﻟﻴﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ  ،زﻳﺮا ﺑﺮای ﺗﺪارک ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﻬﺎﺝﻢ ﺑﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن داﻳﻤﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ی ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﻣﺎﺥﻮذ ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ و رﻋﺎﻳﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﮑﻨﺪﻧﺪ.
اﻳﻦ اﻧﺤﻄﺎط ﺗﺎ ﺝﺎﻳﯽ وﺳﻌﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ دﻓﺎع از ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺝﺎﻳﺰ ﻧﻤﻴﺸﻤﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺥﻮد اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر
را ﺥﺪﺵﻪ دار ﮐﺮدﻧﺪ " :ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﻣﺮدم ﺑﻠﺦ را ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﭼﺮا در ﻏﻴﺎب وی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ دﺵﻤﻦ ﺥﺎرﺝﯽ
ﻳﻌﻨﯽ ﻟﺸﮑﺮﻳﺎن ﻗﺮاﺥﺘﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻩ ا ﻧﺪ و ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻴﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺮدﻣﺎن رﻋﻴﺖ را ﺑﺎ ﺝﻨﮓ ﮐﺮدن ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﺵﺪ ؟ !ﻻﺝﺮم
ﺵﻬﺮﺳﺘﺎن وﻳﺮان ﺵﺪ و ﻣﺴﺘﻐﻠﯽ ﺑﺪﻳﻦ ﺑﺰرﮔﯽ را از ﻣﻦ ﺑﺴﻮﺥﺘﻨﺪ .ﺗﺎوان از ﺵﻤﺎ ﺥﻮاﺳﺘﻪ ﺁﻳﺪ .ﻣﺎ ﺁن در ﮔﺬاﺵﺘﻴﻢ ؛ ﻧﮕﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﻳﻦ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﮑﻨﻴﺪ"!
هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮل ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﺹﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ و رﮐﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮﺝﻮد ﺁﻣﺪ :ﺑﻄﻮری ﮐﻪ
ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ )در ﮐﺘﺎب اﻟﻎ ﺑﻴﮓ و زﻣﺎن وی ﺗﺮﺝﻤﻪ ﺣﺴﻴﻦ اﺣﻤﺪی ﭘﻮر( ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ "وﻳﺮاﻧﯽ ا ﻳﺮان و اﻧﻬﺪام ﻓﺮهﻨﮓ و داﻧﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﺮوض ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮل واﻗﻊ ﺵﺪﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺝﺎﻟﺐ ﺗﻮﺝﻪ اﺳﺖ ﺑﺎوﺝﻮد ﺽﺎﻳﻌﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺝﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از هﺮ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر اﻳﺮان وارد
ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺥﻮﺵﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺵﻬﺮهﺎی ﺗﺠﺎری اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﻳﻨﻬﻤﻪ ﺽﺎﻳﻌﻪ و ﺗﻠﻔﺎت ﺝﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎز اﻋﺘﺒﺎر اوﻟﻴﻪ ﺥﻮد را از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎرت و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ از دﺳﺖ ﻧﺪادﻧﺪ و ﺗﺠﺎر
ا ﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻤﺎﻟﮏ ﭼﻴﻦ و هﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮرهﺎی ﺥﺎور ﻧﺰدﻳﮏ از راﻩ درﻳﺎ و زﻣﻴﻦ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻤﺎس
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ  .و از اﻳﻦ دورﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﺳﺘﺎﻧﻪ ای ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و دﻳﮕﺮان ﺑﻮﺝﻮد ﺁﻣﺪ "وﻟﯽ ﺑﺴﻴﺎری از ﺥﺎﻧﻬﺎ ی ﻣﻐﻮل
ﻣﺘﻮﺝﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ وﻳﺮان ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﺤﻮ ﮐﺸﺎورزی و ﺹﻨﻌﺖ و ﺳﻘﻮط ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺥﻮاهﺪ ﺵﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎ
ﻣﺮداﻧﯽ ﭼﻮن ﺝﻮﻳﻨﯽ و ﺥﺎﻧﺪاﻧﺶ و ﺥﻮاﺝﻪ رﺵﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻀﻞ اﷲ و هﻤﻔﮑﺮان او در اﻋﺎدﻩ اﻣﻨﻴﺖ و ﺁراﻣﺶ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻨﻦ
ﻗﺪﻳﻢ هﻤﻘﺪم ﺵﺪﻧﺪ .در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن وﺽﻌﻴﺖ راﻩ ﺳﺎزی و ﺳﺪ ﺳﺎزی زﻣﺎن ﺗﻴﻤﻮر را ﮔﺰارش ﻣﻴﮑﻨﺪ  .ﮐﻼوﻳﺨﻮ
هﻤﭽﻮن اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﻪ در ﺳﻔﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺥﻮد ) ﺗﺮﺝﻤﻪ ﻣﺴﻌﻮد رﺝﺐ ﻧﻴﺎ(از وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ و راﻩ و رﺳﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮت در اﻳﺮان ﺳﺨﻦ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ و
ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺥﻮد از ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺗﺎ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﮐﻪ هﻤﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻴﻤﻮر ﺑﻮد ،ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در او ﻣﻮﺛﺮ اﻓﺘﺎد ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﺳﺒﻬﺎ
ی ﭼﺎﭘﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ هﺰﻳﻨﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺤﺎم ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ و اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎم "ﭼﺎﭘﺎرﺥﺎﻧﻪ" ﺥﻮاﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺵﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻐﻮﻟﯽ" ﻳﺎم" ﻧﺎم
داﺵﺖ .و ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻮد از ﻣﺎﻣﻮران ﺳﻮار ﻣﺨﺼﻮص و ﮐﺎرواﻧﺴﺮاهﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺹﻄﺒﻠﻬﺎی ﭘﺮ از اﺳﺐ ﮐﻪ هﻤﻴﺸﻪ ﺁﻣﺎدﻩ ﺥﺪﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ  .اﻳﻦ
ﻣﺎﻣﻮران ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻘﺪری ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺵﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺹﻮرت ﻟﺰوم اﺳﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺵﺎهﺰادﻩ و ﺣﺘﯽ ﭘﺴﺮ ﺗﻴﻤﻮر را هﻢ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺼﺎدرﻩ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺮﺥﯽ از اﻳﻦ اﺹﻄﺒﻠﻬﺎ  300اﺳﺐ وﺝﻮد داﺵﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﺗﻤﺎم ﺁﻣﺎدﻩ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪﻧﺪ  .در اﻳﺎم اﻳﻠﺨﺎﻧﻴﺎن ﻋﻤﻮم راهﻬﺎی ﮐﺎرواﻧﯽ ﺵﺮق اﻗﺼﯽ و هﻨﺪ و درﻳﺎی ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺵﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ و اﻗﺴﺎم ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻩ هﺎی اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺁن ﺵﻬﺮ وارد ﻣﻴﺸﺪ و در ﺁﻧﺠﺎ داد و ﺳﺘﺪ ﻣﻴﺸﺪ .
در واﻗﻊ ﺝﺪا از ارادﻩ ﺳﻼﻃﻴﻦ  ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺝﻮد رواﺑﻂ اﮐﻤﺎل ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ درون ﺣﻮزﻩ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺥﺮاﺑﯽ هﺎ را ﺝﺒﺮان
ﮐﺮد و ﺗﺎ ﻣﺘﻼﺵﯽ ﺵﺪن ﺣﻮزﻩ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ  ،هﺮ ﭼﻨﺪ روﻧﻖ ﭘﻴﺶ از ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮل ﺑﺎز ﻧﮕﺸﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ وﺝﻮد ﺑﺮ اﻳﻦ

هﻨﻮز اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان از روﻧﻖ ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺥﻮردار ﻣﻴﺒﻮد و هﻨﻮز ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺵﻬﺮهﺎی ﺹﻨﻌﺘﯽ در اﻳﺮان واﻗﻊ ﺑﻮدﻧﺪ.و وﻇﻴﻔﻪ
ﭘﺎﻳﺘﺨﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺝﻬﺎن را ﺵﻬﺮ هﺎی اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪادﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎب ﻣﺜﺎل ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻴﺪاد .
) ﺳﻴﺮی در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻃﺒﻴﻌﯽ اﻳﺮان – اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺹﺪر (1356
ﺑﺎزار ﺝﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮ ﺁوردﻩ هﺎی ﺹﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺤﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻓﺮﺁوردﻩ هﺎی ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻهﺎ را در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻠﯽ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎز ﻣﺎن ﻣﻴﺪادﻧﺪ .
اﻳﻦ ﺑﺎزارهﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﺎزار هﺎ ﺹﺮاﻓﺎن راﺳﺘﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺥﻮد را داﺵﺘﻨﺪ و اﺑﺘﮑﺎر ﭼﮏ و اﻳﺠﺎد ﺵﺒﻪ
ﭘﻮل از ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ .
ﻧﺎﺹﺮ ﺥﺴﺮوﻋﻠﻮی ﻗﺒﺎدﻳﺎﻧﯽ ) ﻧﻴﻤﻪ اول ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ 11 -ﻣﻴﻼدی ( ﺵﺎﻋﺮ وﺝﻬﺎﻧﮕﺮد ﻣﻌﺮوف در ﺳﻔﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺥﻮد در ﺑﺎرﻩ ﺹﺮاﻓﺎن
ﻣﺸﺎهﺪﻩ ای را ﻧﻘﻞ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺥﺒﺮ از اﻧﺒﺎﺵﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و رواج اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮﻟﯽ درﺁن ﻗﺮن دارد  ":در اﺹﻔﻬﺎن ﺑﺎزرای دﻳﺪم از ﺹﺮاﻓﺎن
ﮐﻪ اﻧﺪرو  200ﻣﺮد ﺹﺮاف ﺑﻮد و هﺮ ﺑﺎزاری را درﺑﻨﺪی و دروازﻩ ای و هﻤﻪ ﻣﺤﻠﺘﻬﺎ و ﮐﻮﭼﻪ هﺎ را هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻨﺪهﺎ و دروازﻩ
هﺎی ﻣﮑﺤﻢ و ﮐﺎرواﻧﺴﺮاهﺎی ﭘﺎﮐﻴﺰﻩ ﺑﻮد و ﮐﻮﭼﻪ هﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺁن را ﮐﻮ ﻃﺮاز ﻣﻴﮕﻔﺘﻨﺪ و در ﺁن ﮐﻮﭼﻪ  50ﮐﺎرواﻧﺴﺮای ﻧﻴﮑﻮ و در
هﺮ ﻳﮏ ﺑﻴﺎﻋﺎن و ﺣﺠﺮﻩ داران ﻧﺸﺴﺘﻪ و اﻳﻦ ﮐﺎروان ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن هﻤﺮاﻩ ﺑﻮدﻳﻢ ﻳﮑﻬﺰار و ﺳﻴﺼﺪ ﺥﺮوار ﺑﺎر داﺵﺘﻨﺪ".
اﺑﻮ ﺵﺠﺎع ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻗﺮن  11ﻣﻴﻼدی ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ از ﺁﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ هﻨﮕﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺝﻮد راهﺰﻧﺎن ﺥﺎﻟﯽ از ﺥﻄﺮ ﻧﺒﻮد ،
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭼﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﭼﮏ هﻢ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺮای در ﮐﺘﺎب ﺥﻮد ﺑﺨﺎرا  ،راﺝﻊ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ  :ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرواﻧﻬﺎ و ﮐﺎرواﻧﺴﺮاهﺎ و
ﻣﺤﺎﻓﻈﻴﻦ و ﺝﺰ اﻳﻨﻬﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ  ،ﺵﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ای ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﺗﺠﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و رﺳﻤﯽ ﺵﺒﻴﻪ ﺑﺮات و اﺳﮑﻨﺎس در ﻗﺮن دهﻢ ) ﭼﻬﺎرم هﺠﺮی (ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮد  .و ﭼﮑﻬﺎ ﮐﻪ از ﻗﺴﻤﺖ
ﻏﺮﺑﯽ ﺝﻬﺎن اﺳﻼم ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﻴﺸﺪ  ،در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺵﺮﻗﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﺣﺘﺮام و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮد".
(رﻳﭽﺎرد ن -ﻓﺮای – ﮐﺘﺎب ﺑﺨﺎرا ﺗﺮﺝﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮدی)
ﺑﮑﻤﮏ اﻳﻦ "ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ "ﭘﺲ اﻧﺪازهﺎ را ﺝﺬب و ﺑﺼﻮرت اﻋﺘﺒﺎر در اﺥﺘﻴﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﻴﮕﺬاردﻧﺪ . .وﺝﻮد ﺑﺎزار
ﺑﺰرگ ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ،اﻧﺒﺎﺵﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﺳﻬﻞ ﻣﻴﮑﺮد و ﺛﺮوﺗﻬﺎی ﮐﻼن دوﻟﺘﻴﺎن و ﻣﺎﻟﮑﺎن اراﺽﯽ ﺑﺪﺳﺘﻴﺎری ﺗﺎﺝﺮان و
ﺹﻨﻌﺘﮕﺮان در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺹﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ .
"....ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﯽ ﻧﻈﻴﺰ ﺹﺮاﻓﺨﺎﻧﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺑﻨﺨﺎس ﻳﺎ هﺎرون ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﮐﻪ از ﺑﺎﻧﮑﺪاران ﻣﻌﺮوف ﺑﻐﺪاد ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﺼﺪی
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ )ﺹﺮاف اﻟﺤﻀﺮة( ﺵﻬﺮت داﺵﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ را ) ﺝﻬﺒﺬﻩ ( ﻣﻴﮕﻔﺘﻨﺪ .و ﺹﺮاﻓﺎن اهﻮاز و ﺵﻮش ﻧﻴﺰ ﺵﻬﺮت داﺵﺘﻨﺪ و
ﺵﻮش ﻣﺮاﮐﺶ ) ﺳﻮس اﻻﻗﺼﯽ ( ﻳﺎد ﮔﺎر اﻧﻬﺎﺳﺖ زﻳﺮا ﺗﺠﺎرت ﻃﻼی اﻓﺮﻳﻘﺎ در ﺵﻬﺮ ﺳﺠﻠﻤﺎﺳﻪ در ﺝﻨﻮب ﻣﺮاﮐﺶ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل
اهﻮازﻳﺎن ﺑﻮد و ﻓﺎﻃﻤﻴﺎن ﻣﺼﺮ را اﻧﻬﺎ روی ﮐﺎر ﺁوردﻧﺪ  .اﻳﻦ ﺹﺮاﻓﺨﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ دوﻟﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻗﺮض ﻣﻴﺪادﻧﺪ و دوﻟﺖ ﺵﻴﻌﯽ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﻪ
ﻣﺼﺮ را ﺹﺮاﻓﺎن اهﻮاز ﺑﺎ دادن اﻋﺘﺒﺎر هﺎی ﮐﻼن ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺁوردﻧﺪ".
(ﻋﻠﯽ ﻣﻈﺎهﺮی  ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ(
ﺵﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﺵﺎﻩ و دوﻟﺘﻴﺎن ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ ﻓﺮار از ﻣﺎﻟﻴﺎت و داﺵﺘﻦ اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﺘﻴﺎز هﺎ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺥﺼﻮﺹﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﺵﻬﺮی واﺑﺴﺘﻪ "ﺝﺪﻳﺪ" ﺹﺮاﻓﺎن هﻤﻮارﻩ ﻣﺤﻞ رﺝﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ و " اﻋﻴﺎن " ﺑﺮای ﻗﺮﺽﻪ و وام
ﺥﻮاهﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .
اﺑﻮﺵﺠﺎع در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ ﮐﻪ " ﺗﺎﺝﺮی ﮐﻪ ﻋﺎزم ﺵﻬﺮ دﻳﮕﺮی ﺑﻮد ﭘﻮل ﺥﻮد را ﺑﻪ ﺹﺮاف ﻣﻴﺴﭙﺮد و از وی ﭼﮑﯽ درﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻴﮑﺮد و ﺹﺮاﻓﺎن ﺵﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﺎﺝﺮ ﺑﻮد وﺝﻪ ﭼﮏ را ﻣﻴﭙﺮداﺥﺘﻨﺪ  .و ﻣﺒﻠﻎ ﭼﮑﻬﺎی ﺗﺠﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﻐﺮب  ،در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﺥﻴﻠﯽ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﺁن ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﻴﺮان ﺥﺮاج وﺹﻮل ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ ﭘﺮداﺥﺖ ﻣﯽ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ".
ﻧﺎﺹﺮ ﺥﺴﺮوﻋﻠﻮی ﻗﺒﺎدﻳﺎﻧﯽ ) ﻧﻴﻤﻪ اول ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ( در ﺳﻔﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺥﻮد ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ ":ﺣﺎل ﺑﺎزار ﺁﻧﭽﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺁﻧﮑﺲ را ﭼﻴﺰی ﺑﻮدی
ﺑﻪ ﺹﺮاف دادی و از ﺹﺮاف ﺥﻂ ﺑﺴﺘﺪی ) ﻣﻨﻈﻮر ﭼﮏ اﺳﺖ (و هﺮﭼﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﺨﺮﻳﺪی و ﺑﻬﺎی ﺁن را ﺑﺮ ﺹﺮاف ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﺮدی و
ﭼﻨﺪاﻧﮑﻪ در ﺁن ﺵﻬﺮ ﺑﻮدی ؛ ﺑﻴﺮون از ﺥﻂ ﺹﺮاف ﭼﻴﺰی ﻧﺪادی"
ﺑﺮ ﺥﻮرداری از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﻄﺐ ﺝﺎذﺑﻪ و ﺗﺮاﮐﻢ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﭘﻮل ﻣﺴﻠﻂ و ﺗﻌﺎدل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺥﺎرﺝﯽ  ،ﺑﻪ" ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ"
اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﻴﺪاد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺥﺰاﻧﻪ دار و ادارﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﻌﺎﻳﻠﺘﻬﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای را ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺝﻬﺎن اﻳﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﺝﺮﻳﺎن
ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان و وﺝﻮد اﻣﻨﻴﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻏﺎز دوران اﻧﺤﻄﺎط ﮐﻢ ﺗﺰﻟﺰل ﺗﺮ  ،ﻣﻮﺝﺐ ﻣﻴﺸﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هﺎ اﻣﻨﻴﺖ
را ﻧﻪ در ﻧﻘﺪﻳﻨﻪ و ﻣﺨﻔﯽ ﺵﺪن ﺑﻠﮑﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻧﻪ در ﻳﮏ رﺵﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺪ رﺵﺘﻪ ﺑﺠﻮﻳﻨﺪ .
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد
1ﺑﺨﺶ ﺹﻨﻌﺘﯽ2-.ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
3ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽو در ﺁﻣﺪ هﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  3ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ .ﺳﻬﻤﯽ ذﺥﻴﺮﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﻬﻤﯽ هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺥﺎﻧﻪ و ﺳﻬﻤﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺪﻳﻨﻪ و ﻳﺎ
زﻳﻨﺖ ﺁﻻت و اﺵﻴﺎء ﻧﻘﺪ ﻣﻴﺸﺪ .
اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻼت دوران روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﺮان ﺳﻨﺖ دﻳﺮﭘﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺵﺪ.
از دوران ﺹﻔﻮی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺝﺪﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﯽ در اروﭘﺎ و ﺑﺮﺥﺎﺳﺘﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺝﺪﻳﺪ در ﻣﺮزهﺎی ﮐﺸﻮر
،اﻧﻌﮑﺎس راﺑﻄﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺝﺪﻳﺪ و ﻧﻴﺮوهﺎی اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﻀﻮ ﺣﻮزﻩ ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﺥﻮردهﺎی ﺵﺪﻳﺪ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻣﺘﻼﺵﯽ ﺵﺪن ﺣﻮزﻩ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ  ،اﻗﺘﺼﺎد ا ﻳﺮان را از ﺑﺎزار ﮔﺴﺘﺮدﻩ و" ﻃﺒﻴﻌﯽ "ﺥﻮد ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد اﻣﺎ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺑﺎر وﻇﺎﺋﻒ هﻨﻮز
ﺑﺮ دوش ﻣﻠﺖ ﺑﻮد .
ﺑﺮرﺳﯽ اﻳﻦ دورﻩ ازاﻧﺤﻄﺎط و ﺗﻼﺵﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺵﻤﺎرﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻮﮐﻮل ﻣﻴﮑﻨﻢ.

