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چکیده

در تاریخ ایران پیشاسرمایهداری ،نظامهای اقتصادی و شییه هیای تهلیییی

مستقل و دارای قیرت اثرگیذاری تعییی کننیی  ،وویهد نیاشیت بلکیه در

عمل منظهمة اقتصادی واحی ،با سطهحی از نظامهای اقتصادی و شیه های
تهلییی و معیشتی بههمپیهسته ،حاکم بهد .شییه هیای معیشیتی و تهلیییی

مهسهم به دامیاری ،زراعی و پیشهوری ،اسیا

اقتصیاد وامعیه ایرانیی در

عرصة تاریخی بهد .نظامهای اقتصادی مذکهر هرچنیی از لحیا شیکلی و
ابزارهای تهلییی ،متفاوت و به ظاهر مسیتقل بهدنیی ،امیا همییی از حیی

مبانی و منابع و کارکردهای اقتصادی ،بههمپیهسته محسهب میشهنی .چرا

کییه در یییز زمینییه تهلییییی و اقتصییادی مشییتر

شییکل گرفتییه و دارای

پیهستییهای درونساختاری و کیارکردی عمیی بهدنیی .چنیی شیرایطی
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مهوب آن شی بهد تیا زمیان ورود مظیاهر اقتصیاد سیرمایهداری در دور

معاصییر ،همییهار در طییهل تییاریخ وامعییه ایرانییی ،هییر سیه شیییهت تهلییییی

دامیییاری ،زراعییی و پیشییهوری ،در قالییب یییز منظهمییه واحییی اقتصییادی

همزیستی داشته و مهوهدییت یکییییر را تقهییت و اسیتمرار بخشینی .در

پییهوهح حا ییر براسییا ویهگیییهییا و مناسییبات نظییامهییای اقتصییادی و

شیه های تهلییی رایج در وامعه ایران عصر سلجهقی ،به تبییی چراییی و

زمینه های پیهستیی و همزیستی وویه مختلی
مهرد بح  ،پرداخته شی است.

منظهمیه واحیی اقتصیادی

واژههای کلیدی :تاریخ ایران ،اقتصاد دامیاری ،اقتصاد زراعی ،اقتصاد
پیشهوری ،پیهستییهای درونی ،عصر سلجهقی.

پیشینه و مسئله پژوهش

در ادبیات تحقیقی و پهوهشی مهوهد ،دییگا هیای مختلفیی دربیار نظیامهیای اقتصیادی و

شیه های تهلیی رایج در تاریخ ایران مطرح شی است .بخح عمی ای از پهوهشیران تاریخ
اقتصادی ایران چهن دیاکهنهف ،پطروشفسکی ،اشرافیان و نعمیانی ،براسیا

سینت فکیری

مارکسیستی و انییشیه اصیالت تکامیل اقتصیادی ،تیاریخ اقتصیادی اییران را مطیاب الییهی
تحلیلی استقالل ،تضاد و تکامل شیه های تهلیی مهرد تهوه و تحلیل قرار داد انی .بیه عقییی
ایی گییرو  ،در طییهل تییاریخ ایییران تییا دور معاصییر ،انییهاعی از شیییه هییای تهلییییی چییهن
برد داری ،فئهدالی و بهرژوازی وابسته یا همان سرمایهداری اسیتعماری ،بیه تناسیب شیرای
تاریخی هر دور  ،به صهرت ادواری و در مناسبات تکاملی مبتنی بر تضاد حاکم بهد است.
در ای دییگا  ،رایجتری و غالبتری شیهت تهلیی مطیرح بیرای تیاریخ اییران ،شییهت تهلییی
فئهدالی مبتنی بر بهر برداری از زمی عنهان شی است که در بخح عمی ای از تاریخ اییران
از عصر ساسانی تا انقالب مشروطه حاکم بهد اسیت (پطروشفسیکی10 :1344 ،و 11و 60
و 62و  85و 86و  .168و اشرافیان و آرنیها 131-129 : 2536 ،و پییهلهسیکایا و دیییران،
 249 :1353و نعمانی 251-248 :1358 ،و  .)289در مقابل دییگا مذکهر ،گرو دییری از
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انییشمنیان و محققان تاریخ اقتصادی ایران ،چهن کاتهزیان ،احمی سی  ،علمیاری ،پرویز
پیران و ههشنگ ماهرویان ،با اصالت قائلشین به نقح دولت -وماعت در اقتصیاد ،تیاریخ
اقتصادی ایران را براسا

الیهی شیهت تهلیی آسیایی بررسی کرد انی .به عقیی ایی طیی ،

در تاریخ اقتصادی ایران رایجتری شیهت تهلیی و نظام اقتصیادی کیه مبتنیی بیر بهیر بیرداری
دولتیی  -ومیاعتی از زمییی بیهد ،همیان شیییهت تهلییی آسییایی بییهد اسیت (صیییقی:1391 ،
140و .)141به باور ای محققان ،تحت تیثثیر ویهگییهیای خیا

وررافییای اییران و نظیام

اوتماعی حاکم بر آن ،دولت و مجمهعه دیهانساالری متعل به آن ،وماعتهای روسیتایی
و شهری را به عنهان مهمتری نیروهای اوتماعی و اقتصیادی بیه اسیترمار گرفتیه و مهوبیات
شکلگیری و اسیتمرار شییهت تهلییی آسییایی را در طیهل تیاریخ اییران فیراهم سیاخته اسیت
(کاتهزیییییییان63 :1374 ،؛ کاتهزیییییییان 65 :1377 ،و 66و73؛ کاتهزیییییییان349 :1381،؛
سی 141 :1380،و142؛ علمییاری 68 :1379 ،و  69و 71و .)72در هیر دو دیییگا کیه بیه
نهعی نشثتگرفته از ووه مختل

انییشههای اقتصادی مارکس دربار نظامهای اقتصیادی

و شیه های تهلییی در وهامع غربی و آسیایی و مشرق زمی بیهد  ،تیاریخ اقتصیادی اییران
براسا

الیهی تحلیلی تکامل و تضاد شیه هیای تهلیییی ،میهرد تهویه قیرار گرفتیه اسیت:

گروهی با اصالتدادن به مناسبات اوتماعی و تهلییی مبتنی تضاد طبقیاتی بیی فئیهدالهیا و
سرفها و گرو دییر براسا

اصالت قائلبهدن به الییهی مناسیبات اوتمیاعی و اقتصیادی

مبتنی بر تضاد بی دولت و وامعه یا همان دیهانساالری دولتی و وماعیتهیای روسیتایی و
شهری (صیقی134 :1391 ،و  135و 140و.)141
وهت بررسی نظامهای اقتصادی و شیه هیای تهلیییی راییج در تیاریخ اییران ،در کنیار
دییگا های رایج و دوقطبی مذکهر ،مجمهعه دیییری از دیییگا هیای میرتب و تیا حییی
متفاوت ووهد دارد که از طرف برخی دییر از محققان مطرح شی است .خسرو خسیروی،
تالشهای قابل تهوهی در عرصه پهوهح دربار تاریخ اقتصادی ایران با محهرییت وهامیع
روسییتایی و اقتصییاد زمینیییاری انجییام داد اسییت .وی حییاکمبییهدن شیییهت تهلیییی آسیییایی و
مناسبات فئهدالی در تاریخ اقتصادی ایران را پذیرفته و تالش کرد است نظامهای اقتصیادی
رایج در تاریخ ایران را با عنایت به نقحآفرینیی وماعیتهیای ایلیی و روسیتایی و وایییا
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شهرها در تاریخ ایران و براسا

ترییرات ناشی از حضهر ایالت و قبایل و زمینیاران محلیی

و حکام و صاحبان قیرت سیاسی در عرصه حیات اقتصیادی اییران میهرد تهویه قیرار دهیی
(خسییروی32-24 :1358 ،و33و37و38و ).58-55محمیییعلی خنجییی هییم در نهشییتههییای
پراکنی و نامنسجم خهد قائل به وویهد شییه هیای تهلییی آسییایی در اییران باسیتان و شییهت
تهلییی و نظام اقتصادی و بهر برداری اقطاعی از زمی در دور اسالمی شی است (خنجی،
7 :1358و 58و ).59آن .لمبتهن ،هم که یکی از منسجمتری پهوهحهیا را در قالیب کتیاب

«مالز و زارع در ایران» دربار تاریخ اقتصاد زمینیاری در ایران دور اسیالمی انجیام داد ،
بیشتر قائل به نقح اقتصادی تثثیرگذار دولت و قشر اوتماعی نظامیان در شکلدهی به تهلیی

و بهر برداری از زمی در طهل تیاریخ اییران اسیت .از نییا لمبتیهن ،مشخصیه اصیلی نظیام
تهلییی و اقتصادی حاکم در تاریخ ایران ،همان اقتصاد زمینیاری مبتنی بیر سیسیتم اقطیاعی
در چارچهب نظارت دیهانساالری دولتی بهد است که در نهایت به سمت استقالل از نظام
زمینیاری دیهانی سهق مییافت (لمبتهن .)125-120 :1377 ،احمی اشیرف هیم در بررسیی
تاریخ اقتصادی ایران ،براسا

نظریه مناسبات شیهر و روسیتا در نظیام آسییایی میارکس ،بیا

محهریت قائلشین به رابطه و پیهستیی اقتصادی شهر و روستا در تاریخ ایران ،شهر و د را
بهعنهان سکهنتیا های اوتمیاعی بیههیمپیهسیته و محیل شیکلگییری و اسیتمرار نظیامهیای
اقتصادی زراعی و کشاورزی و تجاری و کارگاهی دانسته اسیت (اشیرف.)48-41 :1353 ،
از نظر اشرف ،با ووهد غالببهدن ویهگیهای آسیایی ،نظام اقتصادی رایج در تاریخ ایران،
دارای خصهصیات دوگانه و بههمپیهسته فئهدالی و آسیایی بهد است (اشیرف.)13 :1346 ،
تاز تری پهوهح دربار اقتصاد تاریخ میانه ایران تهس شیهرام یهسیفیفیر صیهرت گرفتیه
است .ایشان در ادامه و تکمیل دییگا های اشرف دربیار مناسیبات شیهر و روسیتا و مطیاب
مستنیات تاریخی مربهط به نظامهای اقتصادی و تهلییی وامعه ایران عصر سلجهقی ،معتقیی
است که اوالً وهامع روستایی به عنهان محل شکلگیری و تیاوم اقتصیاد زمینییاری شیکلی
واحی و یکسان نیاشتهانی و در ارتباط با مناسباتشیان بیا نظیام اقتصیاد تجیاری و پیشیهوری
رایج در شهرها ،دارای گهنههای مختل

بهد انی .دییر ای کیه بیه لحیا تیاریخی ،شیهر و

روستا به عنهان مراکز اقتصاد تجاری ی پیشهوری و زراعی ی کشاورزی دارای پیهستییهیای
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فرهنیی ،اوتماعی و اقتصادی گسترد و تنیاتنیی بهد انی (یهسفیفیر ،آبیان 25-8 :1387؛

یهسفیفر(132-130 :1390 ،)1؛ یهسفیفر.)226-223 :1390 )2( ،
با عنایت به مباح

طرحشی و به عنهان نقی و تکملهای بیرای سینت پهوهشیی میذکهر،

در پهوهح حا ر ،مطاب شهاهی و مستنیات تاریخی مربهط به نظام اقتصیادی و شییه هیای
تهلییی رایج در وامعه ایران عصر سلجهقی ،بر چنیی میعا تثکیی شی است :اوالً سیاختار
و مناسبات نظامهیای اقتصیادی راییج ،در اشیکال اقتصیاد دامییاری مبتنیی بیر کیهچیردی،
اقتصاد زراعی مبتنی بر کشاورزی و اقتصیاد پیشیهوری مبتنیی بیر فعالییتهیای کارگیاهی و
بازار ،عناصری متضاد و مستقل از هیم نبهدنیی .ثانییاً شییه هیای تهلیییی میذکهر مسیتقل از
میاخالت نظامهای سیاسی دارای مهوهدیت تاریخی و مناسبات و پیهستییهیای اقتصیادی
درونساختاری بهدنی .ثالراً به اعتبیار ویهگییهیای میذکهر ،شییه هیا و نظیامهیای اقتصیادی
دامیاری ،زراعی و پیشهوری ،علیرغم تفاوتهای صهری ،اوزاء بههمپیهسته یز منظهمیة
واحی اقتصادی محسهب مییشیینی .یعنیی نظیامهیای اقتصیادی میذکهر ،علییرغیم داشیت
ویهگیهای متفاوت شکلی و درونساختاری و برخهرداری از ابزارهای متفیاوت تهلیییی و
تعل شان به عرصههای اوتماعی و وررافیایی متفیاوت ،از حیی

مبیانی و منیابع اقتصیادی و

تهلییی و پیهستییهای اقتصادی بی ساختاری ،در حکم سطهح و اوزای بههمپیهسته ییز
نظام اقتصادی واحی محسهب میشیینی .بیه وهیت چنیی پیهسیتییهیایی ،در طیهل تیاریخ
دیرینه ایران ،نظامهای اقتصادی دامیاری ،زراعی و پیشهوری و نظامیات اوتمیاعی ناشیی از
آن در اشکال وماعتهای ایلی ،اوتماعات روستایی و وهامع شیهری ،در مجیاورت هیم و
در و عیتی مبتنی بر همزیستی تاریخی شکل گرفته و هریز ،ووهد و رورت دیییری را
تقهیت و استمرار میبخشییینی .مهیمتیری عامیل و زمینیه اقتصیادی پیهنیدهنییت نظیامهیای
اقتصادی و شیه های تهلییی مذکهر ،عنصیر بهیر بیرداری مسیتقیم اقتصیادی از زمیی و در
مرحله بعی ،وابستیی آنها به محصهالت و فراورد های حاصل از اقتصاد زراعی بهد.
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اقتصاد دامداری و پیوستگیهای آن با اقتصاد زراعی و پیشهوری

به لحا تاریخی ،ابتییاییتیری و سیاد تیری شیکل حییات اوتمیاعی و اقتصیادی ،در بیی
وماعییتهییای کییهچیرد و در قالییب معیشییت دامیییاری وریییان داشییته اسییت .بییا تهوییه بییه
ویهگیهای اقلیمی و وررافیایی ایران و همچنی مهاورت ادواری قبایل و طهای

کهچنییت

پیرامهنی ،اقتصاد دامیاری و شیه معیشت مبتنی بر کهچیردی ،از الیههای رایج اقتصیادی
بهد .گهنهای از نظام اقتصادی محیود و محلی که بسته به ویهگیهیای وررافییایی و اقلیمیی
مراتع و ساختار و مناسبات اوتماعی قباییل و اییالت کهچنیی  ،در سیه شیکل بهیر بیرداری
اشتراکی ،بهر برداری خرد میالکی و بهیر بیرداری اقطیاعی و عمیی میالکی ورییان داشیت
(پاپلییزدی و لبافخانیکی .)15-13 :1379 ،از حی

تاریخی ،غالب فعالیتهای اقتصادی

وماعتهای ایلی ،ونبه معیشتی داشته و معطهف به تثمی نیازمنیییهیای مشیتر
براسا

بهر برداری مشتر

روزمیر

و وماعتی و یا تثمی نیازمنییهیای اشیرافیت ایلیی بیهد (ابی

فضییالن 78 :1345 ،و  .)66زمییی در شییکل مرتییع و «چراخییهر» ،اسییا

و مبنییای فعالیییت

اقتصادی و معیشتی وماعتهای کهچیرد بهد .به عنیهان مریال سیلجهقیان نخسیتی  ،قبیل از
اسالم آوردن و ورود بیه ناحییة «وَنیی» میاوراءالنهر ،در فصیل زمسیتان بیه سیهاحل سیفالی
سیحهن و شهر «ینیی کنت» پایتخت زمستانی یبرهی غزها کهچ میکردنی و در تابسیتان بیه
ییالقات شمال غربی در حهالی دریاچیه آرال مییرفتنیی (سیهمر77 :1380 ،و78؛ باسیهر،،
213 :1381و .)214همچنییان کییه سییلجهقیان بعییی از شکسییت سییهمیی از یبرییهی غزهییا و
قراخانیان و گذار از ویحهن ،با حضهر در والیات شمالی خراسان از طری ارسال نامهای بیه
سلطان مسعهد غزنهی ،نهاحی نساء ،فراو  ،مرو و سیرخس را در قبیال خییمت و صییانت از
مرزهای شمالی ،به عنهان محل استقرار و چراگا احشام خهد خهاستار شینی (بیهقیی:1371،
 612و 638 ،630 ،613و  .)660زمییی در شییکل مرتییع و چراخییهر ،اسییا

و بسییتر فعالیییت

اقتصادی وماعتهای ایلی بهد .وماعتهای کهچنیی  ،زمیی را در شیکل مرتیع ،براسیا
سنتها و تبار مشتر

قبیلهای و رورتهای محیطی ،به صهرت ومعی و اشتراکی میهرد

تملز و بهر برداری قرار میدادنی .البته علیرغم اهمیت زمی به عنهان منبع و بستر استقرار
و فعالیت وماعتهای کهچنیی  ،آنچیه در نیزد اییالت و قباییل کهچنیی بیه عنیهان عنصیر
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اقتصادی دارای قابلیت تبییل به ثروت و دارایی بهد ،نه صرف زمی و خیا  ،بلکیه گلیه و
احشام بیهد .چیرا کیه تنهیا ابیزار و امکیان بهیر بیرداری از زمیی  ،کیه سیاد تیری شیکل از
بهر برداری اقتصیادی بیهد ،همیان چیرای چارپاییان بیهد (میارکس .)49 :1378 ،بیه وهیت
حاکمنبهدن مناسبات اقتصادی سرمایهداری و همچنیی نبیهد امکیانهیای مبادلیه و خرییی و
فروش زمی در شیه معیشت مبتنی بر دامیاری ،آنچیه در زمینیه محاسیبه داراییی و ثیروت
یز فرد یا قبیله به عنهان معیار اقتصادی مطرح بهد ،نه زمی  ،بلکیه مییزان اغنیام و احشیام و
چارپایانی بهد که تحت تملز و بهر برداری یز قبیله یا اعضای آن قرار داشت .بیه عنیهان
مرال ،اب فضالن هنیام صحبت از قبایل ترکان غز و پچنز ،به ای مسئله اشار میکنی کیه
قبایل «غز» در قیا

با «پچنز»ها و عیت اقتصادی و معیشتی بهتری داشتنی .وی بیرای ایی

میعای خهد افرادی را در میان قبایل ترکان غز نام برد که صاحب د هزار چارپیا (اسیب و
استر و شتر و االغ) و یکصیی هیزار گهسیفنی بهدنیی (ابی فضیالن .)78 :1345 ،در واقیع در
زنیگی کهچیردی آنچه به صیهرت بالفصیل و مسیتقیم از طریی فعالییت در روی زمیی
تجییی تهلییی شیی و در مناسیبات اقتصیادی و مالییاتی ،در حکیم سیرمایه میادی و داراییی
محسهب میشی ،گله و اغنام و احشام بهد.
شیه معیشت مبتنی بر پرورش اغنام و احشام و مازاد محصهالت و تهلییات وانبی ناشی
از آن در نییزد وماعییتهییای کهچنییی  ،دارای اهمیییت دو ووهییی بییهد :یکییی اییی کییه
نیازمنییهای روزمر و معیشتی آنها را فراهم میساخت و دییر ای که امکیانهیای ارتبیاط
اقتصادی ای وماعتها بیا نظیامهیای اقتصیادی پیرامیهنی راییج در اوتماعیات روسیتایی و
وهامع شهری همجهار را فراهم میساخت .هرچنی به صیهرت مهقیت و ظیاهری ،مناسیبات
اوتماعی وماعتهای کهچنی با روستاییان و شهریان عمهمیاً دارای ویهگییهیای برخیهرد
خش و مبتنی بر چپاول و غارت بهد ،اما به عنهان یز قاعی دیرینه و مستمر ،بخح بنیادی
و پاییار مناسبات ای وماعتهای انسانی با اوتماعات پیرامهنی روسیتایی و وهامیع شیهری
در شکل رواب ساد و مستمر تجاری نمهد مییافت .چرا که به علت سیاد و ابتییاییبیهدن
سطح حیات اوتماعی و شیهت معیشت در بی وماعتهای کهچیرد ،مظاهر حیات شهری و
روستایی و از ومله مصنهعات و کاالهای تهلییشی در ای نهع وهامع وذبه خاصیی بیرای
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قبایل کهچنی داشت (ابی فضیالن 71 :1345 ،و .)72پیهسیتییهیای مییاوم اقتصیادی بیی
وماعتهای کهچنی با اوتماعات یکجانشی و روستایی ماوراءالنهر و خهارزم ،که آنهیا را
«تات» مینامیینی ،مهوب آن شی بهد که در فرهنگ و باورهای عمهمی قبایل تیر
سلجهقی ربالمرلی شکل بییرد که کاشرری براسا

دور

روایات شفاهی ترکیان ،نسیبت بیه

ثبت آن اقیام کرد است( 1کاشرری .)224 :1384 ،مرلیی کیه براسیا

تجربییات مییاوم و

مستمر تاریخی شکل گرفته و روایتکننی پیهنیهای عمی اقتصادی و اوتماعی بی ترکیان
کهچنی با اوتماعات یکجانشی روستایی و شهری همجهار بهد.
تجربه تاریخی سلجهقیان نشان میدهی آنهیا قبیل از وییایی از ترکیان غیز و حضیهر در
بالد اسالمی ،در دشت خزر و در امتیاد مسیرهای تجاری و ارتباطی واقع در آن ،بیا اقتصیاد
تجاری به شکل مبادله ونسیی و پایاپیای آشینا بهدنیی .از وملیه مسییرهای تجیاری واقیع در
مجاورت محل زنیگی ترکان غز را تجاری خیهارزم ی ولییا بیهد ،مسییری کیه خیهارزم و
خراسان را به قلمرو ترکان خزر در شمال شرق خزر متصل مییسیاخت .ایی را تجیاری بیا
عبهر از بیابانهای شرق دریای خزر ،که مهسهم به دشت خزر بهد ،بیه سیمت شیمال امتییاد
یافته و پل ارتباط تجاری خراسان و خهارزم با صقالبها و خزرها و بلرارها در شیمال بیهد.
بهطهریکه مناسبات تجاری قبایل مختل

ترکان غز با کیاروانهیای تجیاری در طیهل ایی

مسیر ،که بیشتر تجار مسلمان ماوراءالنهر و خهارزم و خراسیان بهدنیی ،صیهرت مییگرفیت
(اب فضالن 78 :1345 ،و 66؛ سیهمر 99 :و  98و  .)88نیهع مبیادالت تجیاری و بازرگیانی
ترکان غز و دییر قبایل کهچنی در مسیر تجاری مذکهر ،به علت ابتیایی و ساد بهدن شیه
معیشت آنها ،غالباً به صهرت مبادله پایاپای بهد و ونبه معاو ه ونس با کیاال را داشیت .بیه
عنهان مرال ،گهسفنی ،اسب ،شتر مهسیهم بیه «ومیل الترکییه» کیه نیهعی شیتر دوکههیاندار
« .1تاتسیز تر

بُلما

(کاشرری،1384 ،

ی باشسیز بُر

بُلما » .یعنی «تر

بیون تات نمیشهد ،همچنان که کال بیون سر نمییشیهد»

 .)224هرچنی برخی محققان از تات معنایی قهمی و نهادی اراد کرد انی ،امیا «تیات» اصیطالحی

است که ترکان دارای زنیگی کهچگردی و شیه معیشت دامیاری ،به اوتماعیات یکجانشیی همجیهار خیهد بیه کیار

میبردنی .والب ای که در مقابل دییگا مذکهر کیه براسیا

تجربییات و پیهنییهای عینیی و روزمیر قباییل تیر

تات های همجهار ماوراءالنهر و خهارزم شکل گرفته بهد ،همزمان در خراسان براسا

بیا

اسطهر های ایرانی و روایتهای

قهمی و نهادی شعرا و ادبایی چهن فردوسی ،از تضاد و تقابل بی ترکان و تاویزها سخ گفته میشی.
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مقاوم به سرما بهد ،گاو و بیز و در کنیار آن محصیهالت حاصیل از اقتصیاد دامییاری چیهن
پشم ،نمی ،چرم و دییر محصهالت دامی رایجتری اقالم تجاری بهدنیی کیه ترکیان غیز در
مبادالت تجاری عر ه میکردنی .از دییر محصیهالت قابیل عر یه و فیروش ترکیان غیز،
پهستی های نهعی روبیا خالییار و سیمهر و روغی میاهی و ز کمیان بیهد کیه از شیکار و
زنیگی در طبیعت حاصل میشی .در قبال عر یه چنیی اونیا

و محصیهالتی کیه عمهمیاً

شکلی طبیعی و غیرمصنهع داشت ،انهاع تهلییات پیشهوری چهن منسهوات و البسیه ،ماننیی
لبا هیای میروی ،لبیا هیای دیبیا و ابریشیمی و مشیز و ادوییهویات و آرد و غیالت و
مصنهعات چرمی از ومله اونا

مهرد اقبال و عالقه قباییل کیهچیرد ترکیان غیز بیهد کیه

عمهماً از کاروانهای تجاری و روستاهای همجهار تثمی میکردنی (مقیسیی476 :1361 ،؛
اب حهقل185 ،210 :1366 ،؛ و حیود العالم م المشیرق الیی المریرب122 :1362 ،؛ ابی
فضالن 76 :1345 ،و .)67
در شیه معیشت کهچیردی و دامیاری ،محصهالت عر هشی در مناسبات و مبادالت
تجاری به هیف تجارت یا فروش و کسب سهد صهرت نمیگرفت .همچنان کیه مشیارکت
در فعالیتهای تجاری هیف اصلی آنها نبهد و به همیی علیت آنهیا اقییام بیه ایجیاد مراکیز
تجییاری و مبییادالتی نمیییکردنییی .بلکییه مشییارکت قبایییل و وماعییتهییای کییهچیرد در
فعالیتهای تجاری براسا

سنت و رورتهای روزمرت زنیگی کهچیردی و به صیهرت

حضهر فصلی در کنار مسیرهای تجاری صهرت میگرفت .هیف چنی مناسیبات اقتصیادی
فصلی و ناپاییار معطهف به تثمی برخی نیازمنییهای خا

تجملی و مصرفی غیر روری

بهد که اگر آنها هم تثمی نمیشینی خللی در شیه معیشت و زنیگی قبایل کهچیرد ایجیاد
نمیشی .چرا که ای مناسبات چنان نبهد که نشیان از وابسیتیی حییات اقتصیادی و معیشیتی
قبایل کهچیرد به تهلییات اوتماعات روستایی و یا وهامع شهری پیرامیهنی باشیی .در واقیع
وماعتهای ایلی کهچنی و بیوی تنها به یز چیز وابسته بهدنی و آن طبیعت و مرتیع بیهد،
منبعی که به واسطه شیه معیشت دامیاری مهرد استفاد و بهر برداری قیرار مییگرفیت .در
واقع بخح عمیت تهان و همت یز وماعت ایلی مصروف ای مسئله میشی که چیهنیه بیا
طبیعت خش و پیهسته در حال ترییر و دگرگهنی و مجمهعه وماعتهای کیهچیرد بییوی
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و غالباً مهاوم ،که در ای طبیعیت و اقلییمهیای ناسیازگار در سییر و حرکیت بهدنیی ،رابطیه
برقرار کرد و مهوهدیت خهد را در چنی فضایی سخت و ناپاییار حفظ و استمرار بخشیی.
طبعاً در چنی شرایطی از زنیگی اوتماعی که معطهف به حفظ مهوهدیت و تثمی معیشیت
وماعتهای کهچیرد در طبیعت از طری فعالیت اقتصادی دامیاری و شکار بهد ،مناسیبات
تجاری و ارتباط با اوتماعات روستایی و وهامع شهری امری فرعی و درویه دوم محسیهب
شی برای حفظ مهوهدیت یز وماعت ایلی امری روری و اوتنابناپذیر نبهد.
با ای که مقایسه شیه معیشت دامیاری با نظامهای اقتصادی زراعی و پیشهوری شیهری،
ویهگیهای متفاوتی از چنیی نظام اقتصادی ناهمیهن را نشیان مییدهیی ،امیا واقعییت ایی
است که برخالف ابتیایی و معیشیتیبیهدن اقتصیاد دامییاری و مترقییبیهدن ظیهاهر اقتصیاد
تجاری و پیشهوری ،در عمل نظام اقتصادی پیشهوری وابسیته بیه تهلیییات و میازاد تهلیییی
نظام اقتصاد دامیاری بهد .به همی علت ،ماهیت ای نهع ارتبیاط از اسیا

متفیاوت بیا نیهع

ارتباط نظام اقتصاد سرمایهداری با اقتصادهای ساد و ابتیایی چهن دامییاری بیهد .چیرا کیه
نظیییام اقتصیییاد پیشیییهوری و کارگیییاهی پیشاسیییرمایهداری ،تیییهان و امکیییانهیییای تحیییهل
درونسییاختاری و وابسییتهنمییهدن اقتصییادهای معیشییتی چییهن اقتصییاد دامیییاری را نیاشییت.
بهطهریکه ای دو نهع نظیام ییا شییه معیشیت اقتصیادی بیه علیت پیهنیی در منیابع و مبیانی
اقتصادی ،در طیهل سیی هیا و هیزار هیای متمیادی بیه شیکلی ثابیت و در قالیب الییهیی از
مناسبات پیهستة در حال تجییی با هم در ارتباط بیهد انیی .بیه لحیا تیاریخی ،نظیام اقتصیاد
پیشهوری رایج در کارگا های شهری و روستایی نه تنهیا قیادر بیه ایجیاد تحیهل در سیاختار
درونی نظام اقتصاد دامییاری نبیهد ،بلکیه بیه وهیت وابسیتیی بیه تهلیییات نظیام اقتصیادی
دامیاری ،ساختار و مهوهدیت آن را حفظ و استمرار میبخشیی .با تهوه به ایی کیه ایی دو
نهع نظام اقتصادی علیرغم تثثیرات پیحبرنی و بازدارنی در هم ،تهان دگرگهنی همیییر
و ایجاد تریییر در مبیانی و زیرسیاختهیای اقتصیادی و معیشیتی یکییییر را نیاشیتنی ،تنهیا
امکانی که برای گذار از سطح اقتصاد طبیعی و معیشتی مبتنی بر کهچیردی و دامییاری بیه
سمت اقتصاد تجاری و دارای ویهگیهای نسبی تهلییی و کاالیی وویهد داشیت ،تریییر در
وررافیای سکهنت و شیه های بهیر بیرداری از زمیی بیهد .بیه عنیهان مریال تجربیة تیاریخی
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سلجهقیان نشان میدهی مادامیکه آنها در بی مجمهعیه قباییل ترکیان غیز ،در بسیتر منیاط
ییالقی و قشالقی واقع در حهز ماوراءالنهر و ترکستان و در چیارچهب اقتصیاد دامییاری و
کهچیردی و در سطح اقتصاد طبیعی و معیشتی زنیگی میکردنی (ظهیرالییی 10 :1332،؛
اصفهانی 6 :1318 ،و 5؛ راونیی 92 :1333 ،و  .)86علیرغم تما هیای مکیرر در حاشییه
مراکز شهری و واد های تجاری و آشنایی با الیهی تجارت شهری و پیشهوری و تهلیییات
و مصنهعات بهعملآمی در آن ،هیچگا سطح حیات اقتصادی و معیشتیشیان تریییر نکیرد.
چرا که نه نفهذ کاالها و آثار و ظهاهر اقتصاد پیشهوری و تجاری شهری تهان ایجیاد تحیهل
در ساختارهای درونی اقتصاد دامیاری را داشت و نه اقتصاد طبیعیی و خهدکفیای دامییاری
وابسته اقتصاد تجاری و پیشهوری رایج در شهرهای همجهار بهد .چرا که ایی دو نیهع نظیام
اقتصادی سطهح و دامنههای متفاوت از یز نهع نظام و ساختار واحیی اقتصیادی بهدنیی کیه
هر دو به انحاء مختل

دارای ویهگیهای بههمپیهسته محلیی و سینتی بهدنیی .همچنیان کیه

مهوهدیت هر دو با سطهح و دروات متفاوت وابسته به بهر برداری از زمی بیهد .بیه لحیا
تاریخی آنچیه شییه حییات اقتصیادی وماعیتهیای کهچنییت دارای معیشیت دامییاری را
میتهانست دگرگهن کنی ،تر

سکهنتیا های ییالقی و قشالقی و مهاورت و عزیمیت بیه

حهز های وررافیایی متعل به حیات اقتصاد زراعی و تجاری و پیشهوری بهد .ترییری که نیه
ناشی از نقح عهامل اقتصادی بهد و نه رونییی طبیعیی و تکیاملی را در زنییگی اقتصیادی
نشان میداد .بلکه عهامل غیراقتصادی چیهن دسیتانییازی و تهاومیات دولیتهیا و قباییل
همجهار و فقر و قحطی ،نقشی تعیی کننی در آن داشته است.
اقتصاد زراعی مبنای اقتصاد تجاری و پیشهوری

از حی

تیاریخی ،زراعیت و کشیاورزی غالیبتیری و فراگییرتیری شیکل و نیهع فعالییت

اقتصادی و شیه معیشتی بشر بهد است .در رساله «یهاقیت العلهم و دراری النجهم» که ییز
اثر دایرةالمعارفی نیاشتهشی در باب علهم و فنهن رایج در عصیر سیلجهقی اسیت ،نهیسینیت
گمنام آن« ،فالحت» یا «برزییری» را «علمی پرمنافع» و «اصل همه صناعتها» دانسیته اسیت
(یهاقیتالعلهم .)222 :1345 ،درستی و اعتبیار ایی گفتیه از آنجیا صیادق اسیت کیه اسیا
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فعالیت اقشار و طبقات فعال در نظام اقتصیاد عصیر سیلجهقی ،چیهن «مزارعیان»« ،دهیاقی »،
«تجار»« ،محترفه»« ،ارباب حیرف» و «صینااع» ،بیه بهیر بیرداری مسیتقیم زراعیی از زمیی ییا
فراوری تهلییات زراعی متکی بهد (المختارات م الرسائل 413 :1378 ،و اسناد و نامههای
تاریخی .)17 :1346 ،در قیا

با اقتصاد معیشتی و مصرفی دامیاری ،نظیام اقتصیاد زراعتیی

امکانها و فرصتهای بیشتری برای ایجاد مازاد بر مصرف و در نتیجه تقارن و پیهسیتیی بیا
اقتصاد تجیاری و پیشیهوری داشیت .هرچنیی بخیح اعظیم اوتماعیات روسیتایی بیه وهیت
واقعبیهدن در مکیانهیای دور از سیکهنتیا هیای شیهری و تجیاری و اقلییمهیای خشیز و
نیمهخشز بیابانی و کههستانی ،دارای اقتصاد خهدکفا و معیشتی بهدنی ،امیا در روسیتاهیا و
مناطقی که به لحا وررافیایی در اقلیمهیای مناسیب و مسیاعی واقیع بیهد و در همجیهاری
مراکز تجاری و شهری قرار داشتنی ،بخح مهمی از فعالیتهیای زراعیی بیه هییف تهلییی و
عر ه در بازار صهرت میگرفیت (اشیرف 46-41 :1353 ،و یهسیفیفیر16 :1387 ،و .18و
خسیروی .)8 :1358 ،اهمیییت نظیام اقتصییادی و شییهت تهلیییی کشیاورزی و زراعییی در بسییتر
شرای تاریخی زمانی بیشتر ظاهر میشهد که به ای قضیه تهوه داشته باشیم کیه مهوهدییت
حکهمتها و نظام اقتصاد تجاری و پیشیهوری و کارگیاهی ،کیه هیر دو در سیکهنتیا هیای
شهری مستقر بهدنی ،به شکل تمامعیاری وابسته به نظام اقتصادی زراعی و شیهت تهلیی مبتنیی
بر زمینیاری بهدنی .حکهمتها از حی

منابع درآمییی و مالییاتی و نظیام اقتصیاد تجیاری و

پیشهوری برای تثمی مهاد اولیه و خام وهت تهلیی مصنهعات و کاالها ،وابسته به زراعیت و
کشاورزی بهدنی (لمبتهن .)176-174 :1382 ،رابطیهای کیه بیه لحیا تیاریخی ،خیهد را در
شییکل وحیییت نظییام اقتصییاد کارگییاهی و پیشییهوری بییا اقتصییاد زراعییی نشییان میییدهییی
(اشییرف 99 :1360،و .)100نیییاهی بییه مجمهعییه ح یرَف و صیینایع و فعالیییتهییای مختل ی
کارگاهی و پیشهوری رایج در بازارهای شهری ایران عصر سلجهقی نشان میدهی که مبنای
بخیح اعظییم صینایع و پیشییههیای کارگییاهی و سیهقهییا و فعالییتهییای صینفی و تهلییییی،
بهصهرت مستقیم مبتنی بر فرآورد های حاصل از زراعت و دامییاری بیهد (سعییالشییخلی،
 19-17 :1362و  65-56و یهسییفیفییر .)274-268 : )1(1390 ،رایییجتییری و پرکییاربردتییری

کاالی تهلییی در اقتصاد تجاری و کارگاهی عصیر سیلجهقی پارچیه بیهد .پارچیههیایی در
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اسامی مختل

که عمهماً به نام محلیی کیه کارگیا هیای اصیلی تهلییکننیی آن واقیع بیهد،

شناخته میشی .تهلیی انهاع پارچه در کارگا های نساوی و پیشهوری ،در هر شیکل و رنیگ
و کیفیت ،از سه محصهل اساسی حاصل از فعالیتهای دامییاری و کشیاورزی یعنیی پشیم،
پنبه و ابریشم به دست میآمی .همچنان که انهاع فرش ،قالی ،گلیم ،نمی و کربیا

از دیییر

مصنهعات و تهلییات پیشهوری بهدنی که مهاد خام و اولییه آنهیا تمامیاً از اقتصیاد دامییاری
حاصیل مییشییی .بیه همیان شییکل ،خرییی و فیرآوری و عر ییه انیهاع مرکبیات و گهشییت،
فعالیتهای دبّاغی و انهاع صنایع کارگاهی متعل به مصنهعات چرمی و عر ه محصیهالت
لبنی هم ،که بخح مهمی از فعالیتهیای کارگیاهی و پیشیهوری راییج در شیهرها را شیکل
میدادنی ،به اقتصاد دامیاری رایج در نزد اییالت و روسیتاهیا وابسیته بیهد .اگیر تهلیییات و
مصنهعات میذکهر بیه صیهرت غیرمسیتقیم از منیابع حاصیل از اقتصیاد زراعیی و دامییاری
حاصل و در بازار به عنهان کانهن اقتصاد تجاری و شهری عر ه میشی ،بخح مهم دییری
از کاالهای تجاری ،چهن غالت و میه وات و انهاع احشام و چارپایان بیه صیهرت مسیتقیم

حاصل اقتصاد زراعی و دامیاری بهد (یهسفیفر 220-217 : )2( 1390 ،و .)226-223
به وهت مبانی مشتر

و پیهسیتییهیای شیییی اقتصیاد کارگیاهی و تجیاری راییج در

شهرها به اقتصاد زراعی و دامیاری ،نظام اقتصاد تجاری و کارگاهی سینتی ،بیرخالف نظیام
اقتصاد تجاری و صنعتی سرمایهداری ،نه تنها خطر و تهییییی بیرای مهوهدییت شییه هیای
تهلییی رایج در نظام اقتصاد زراعی و دامیاری نبهد ،بلکه به علت وابستیی به منابع و میهاد
اولیه بهدستآمی از تهلییات ای دو نهع نظام اقتصادی ،بهشیت مهوهدیت و کارکردهای
آنها را تقهیت و زمینههای استمرار و تجییی آنها را فراهم میساخت .مسئلهای که به لحیا
تاریخی مناسبات تجاری وماعتهای کهچنی و روستاها بیا مراکیز تجیاری شیهری و نیهع
اقالم تجاری رایج و مهرد مبادله بی هرییز ،بیهخیهبی گهییای آن اسیت (صییقی:1387 ،
66و 67و  .)70-69به غیر از پیهسیتییهیای کیاالیی و تهلیییی ،در هیر سیه شییهت تهلییی و
معیشت مذکهر ،بهر بیرداری از زمیی بیه انحیاء مختلی

اسیا

و مبنیای مشیتر

فعالییت

اقتصادی و تهلییی هریز بهد .بهطهریکه اگر در نظامهای اقتصادی و معیشتی دامیاری و
زراعی ،فعالیتهای اقتصادی به شیکل مسیتقیم بیر روی زمیی صیهرت مییگرفیت ،اسیا
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بخح عمی نظام اقتصاد پیشهوری و کارگاهی و فعالیتهای تجاری ناشی از آن ،مبتنیی بیر
فعالیتهای اقتصادی غیرمستقیم بر روی زمی و فعالیت بر روی فرآورد های حاصیل از آن
بهد .بر همی اسا

از منظر مبانی ساختاری و منابع اقتصادی و تهلیییی هییچگیا وییایی و

اسییتقالل واقعییی بییی نظییامهییای اقتصییادی و شیییه هییای تهلییییی مییذکهر ووییهد نیاشییت.
بهطهریکه به لحا تیاریخی ،نظیامهیای اقتصیادی دامییاری ،زراعیی و پیشیهوری ،وویه
مختل

و بههمپیهستهای از منظهمه نظام اقتصادی واحیی بهدنی کیه مهوبیات همزیسیتی و

تیاوم همیییر را در طهل تاریخ فراهم میساختنی .نظامهای اقتصادی و شیه هیای تهلیییی
مذکهر علیرغم اختالفهای شکلی و ظاهری در ابزارها ،به لحا مبیانی درونسیاختاری و
منابع و کارکردها ،دارای چنان پیهنیها و شیباهتهیایی بهدنیی کیه هییچگیا نمییتهانسیتنی
مهوبات حذف یا فروپاشی دییری را فیراهم سیازنی .در واقیع میا از حیی

تیاریخی شیاهی

منظهمه واحیی از یز نظام اقتصادی بسته و محلی و دارای سیاختارهای درونیی برخیهردار
از قیرت سامانیری محیود و پیهسته تکرار و تجیییشهنی ای هستیم کیه همیهار مجیال و
عرصه محیودی را برای رشی و تعالی داشته است ،چرا که هیر سیه نظیام اقتصیادی و شییهت
تهلییی دامیاری ،زراعی و تجاری در یز بستر و فضای وررافیایی واحیی شیکل و سیامان
گرفته و تیاوم مییافت و آن همانا وابستیی به فعالیتهای اقتصادی در روی زمی به انحیاء
مختل

بهد .همچنی هر سه نظام اقتصادی مذکهر علیرغم تفیاوتهیای شیکلی و ظیاهری

در ابزارها و نیروهای تهلییی و بسترهای مکیانی و وررافییایی و اقلیمیی متفیاوت ،بیه انحیاء
مختل

با محهریت و نقح تعییی کننییت عامیل زمیی کشیاورزی و فعالییتهیای اقتصیادی

صهرتگرفته بر روی آن ،مهوهدیت یافته و امکان بروز و تیاوم داشتنی.
جایگاه وابسته و واسطهای نظام اقتصاد تجاری

اقتصاد تجاری نقطه و حلقه اتصال و پیهنی ووه منظهمه واحی اقتصادی مهرد بح

بهد .هر

چنی نظامهای اقتصاد دامیاری و زراعی در شکل معیشتی و خهدکفا ،میتهانستنی بیه لحیا
ووهدی مستقل از یکیییر به حیات خهد ادامه دهنی ،اما نظام اقتصیاد تجیاری و کارگیاهی
به لحا مبانی ساختاری و منابع اقتصادی ،کامالً وابسته به نظامهای اقتصای مذکهر بهد .ای
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وابستیی را میتهانیم در دو ووه ببینیم :یکی در مهقعیت و ساختار شکلی وهامع شهری که
همهار «ربض» به عنهان بخح پیرامهنی و عمهماً کشیاورزی ییز وامعیه شیهری پیکیر ای
ویاییناپذیر بر انیام ساختاری وامعه شهری بهد و دییر ایی کیه هیر شیهری عمهمیاً دارای
قصییبات و روسییتاهای متعیییدی در اطییراف خییهد بییهد کییه در عرصییه تجییارت و تهلییییات
کارگاهی متکی بر تهلییات زراعی آنها بهد است (اشرف .)46-42 :1353 ،همان و عیتی
که به لحا تاریخی مهوبات وحیت اقتصاد تجاری و صنایع کارگاهی با بخح کشیاورزی
و زراعت را فراهم ساخته بهد .همچنان که همی پیهستییهای اقتصادی شهرها و روسیتاهیا
به لحا تاریخی مقهم و تیاومبخح پیهنیهای محلیی و شیباهتهیای اوتمیاعی و فرهنییی
آنها بهد است.
مقایسه دو نهع نظام اقتصاد دامیاری و پیشهوری و تجاری ،هرچنی ویهگیهای متفاوتی
از دو نظام اقتصادی و اوتماعی ناهمیهن را نشان میدهی ،اما به لحیا تیاریخی ،بیه وهیت
نیازمنییهای اقتصاد تجاری و کارگاهی ،بی ایی دو نیهع نظیام اقتصیادی پیهنییهای قابیل
تهوهی بهد است .چرا که بخح مهمی از حرَف و پیشههای رایج در نظام اقتصاد پیشهوری
رایج در شهرها ،چهن پارچهبیافی و چیرمسیازی و منسیهوات و محصیهالت لبنیی از حیی
مبانی و منابع اقتصادی متکی بر تهلییات دامیاری بهد .البته در ای نهع مناسبات با تهویه بیه
ونبههای خهدکفایی و خهدتثمینی نظام اوتماعی کهچیردی ،هیچگهنه رابطیه وابسیتیی ییا
مناسبات از نهع سرمایهداری که نظام اقتصاد دامییاری را وابسیتة نظیام اقتصیاد کارگیاهی و
بازاری پیشهوری کنی ،ووهد نیاشت .بلکه رابطه بی ایی دو نیهع نظیام اقتصیادی معکیه
بهد و در عمل بخحهای قابل تهوهی از تجارت و حرف و پیشههیای کارگیاهی راییج در
آن ،وابسییته تهلییییات متعلی بییه اقتصییاد دامیییاری بییهد .بییهطییهریکییه بییرخالف ابتیییایی و
معیشتیبهدن اقتصاد دامیاری و مترقیبهدن اقتصاد تجیاری و پیشیهوری شیهری ،نیه اقتصیاد
دامیاری و کهچیردی وابستة اقتصاد کارگاهی و پیشهوری شهری بهد و نه اقتصیاد تجیاری
و پیشهوری تهان نفهذ و ایجاد دگرگهنیهای درونیی در سیاختار طبیعیی و معیشیتی اقتصیاد
دامیاری را داشت .بلکه ای دو نهع نظام اقتصادی در طهل سی ها و هزار هیای متمیادی بیه
شکلی ثابت و در قالب الیهیی از مناسبات ثابت و تکرارشیهنی  ،در کیانهنهیای تجیاری و
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بازرگییانی بییا هییم در ارتبییاط بییهد انییی .بییازار در چنییی منظهمییه اقتصییادی ،کییه خییهد را در
مکانهایی چهن مراکز شهری و بنادر یا مسیر کاروانهیای تجیاری در طیهل ویاد هیا نشیان
میداد ،بهعنهان یز مرکز و کانهن فرهنیی -اوتماعی و اقتصادی ی تهلییی ،نقح رابی و
تسهیلکننی ای در مناسبات نظامهای اقتصادی مذکهر داشت و عمهماً کارکرد تهزیعکننیی
تهلییات صهرتگرفته بی نظامهای اقتصادی مرتب را ایفا مینمیهد .بیه عبیارتی دیییر ،در
مناسبات نظامهای اقتصادی و شیه های تهلیییی میذکهر ،بیازار بیه عنیهان کیانهن مناسیبات
اقتصییادی ،بیشییتر نقییح ارتبییاطی و تییهزیعی داشییت .یعنییی نظییامهییای اقتصییادی و تهلییییی
دامیییاری ،کش یاورزی و تجییاری و پیشییهوری همچییهن مجمییعالجزایییری از یییز منظهمییه
اقتصادی محلی و منطقهای بهدنی ،که تنها در بیازار و مراکیز تجیاری بیاهم در ارتبیاط قیرار
میگرفتنی .آنچه وماعتهای ایلی را بیه ارتبیاط بیا اوتماعیات روسیتایی و وهامیع شیهری
ترغیب میکرد ،بیهدسیتآوردن غیالت و برخیی محصیهالت کشیاورزی ییا مصینهعات و
کاالهای مصرفی چهن انهاع منسیهوات و پارچیههیا و ادوییهویات بیهد .نیازهیای خیا

و

غیر روری که امکان تثمی آن در ساختار نظام اقتصاد طبیعی و معیشتی مبتنی بیر دامییاری
و کهچیردی ووهد نیاشت .بهطهریکه ای ارتباط نه براسا

انیییز هیای اقتصیادی و بیه

هیف کسب سهد ،بلکه در چارچهب سنت و مناسبات اوتماعی خا
رواب تجاری ساد و ابتیایی که براسا

صهرت میگرفیت.

اصهل حاکم در نظام مبادلهای پایاپای ،به صهرت

مبادلة به مرل محصهالت دارای ارزش برابر صهرت میگرفت و در قبیال واگیذاری بخشیی
از مازاد تهلیی یا محصهالت بهدستآمی در اقتصاد دامیاری ،معادل ارزش اقتصیادی آنهیا،
محصهالت تهلییی و مصینهعات بیهعمیلآمیی در اقتصیاد زراعیی و تجیاری و کارگیاهی
دریافت میشی (صیقی 65 :1387 ،و  .)66در قالب چنی منظهمهای از رواب اقتصادی کیه
در بستر پیهنیهای اوتمیاعی و فرهنییی بیی وماعیتهیای ایلیی و اوتماعیات روسیتایی و
وهامع شهری صهرت میگرفیت ،انیییز هیا و امکیانهیا و سیطح رابطیة وهامیع شیهری بیا
وماعتها و اوتماعات ایلی و روستایی به مراتب بیشتر بهد .چرا که شهر به مرکزییت بیازار
و به واسطه مجمهعهای از کیانهنهیا و مراکیز و مسییرهای تجیاری و نقیحآفرینیی تجیار و
پیشییهوران ،بییا وماعییتهییای ایلییی و اوتماعییات روسییتایی پیرامییهنی در ارتبییاط بییهد
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(یهسفیفر .)244-235 : )1(1390،در چنی شرایطی مهوهدیت بازار و کالً مراکز تجاری بیه
همی نقح وذب و تهزیع مجمهعه محصهالت و کاالهیایی برمییگشیت کیه در مناسیبات
اقتصادی بی وماعتهای ایلی و اوتماعات روستایی و وهامیع شیهری در ورییان بیهد .بیه
وهت حاکمبهدن چنی شرایطی در منظهمة مناسبات بی حیهز هیای اقتصیادی و نظیامهیای
اوتماعی سهگانة مزبهر ،وابستیی اقتصادی شهر به اقتصاد وماعتهیای ایلیی و اوتماعیات
روستایی و در نتیجه پیهستییهای فرهنیی و محلی شیهر بیا چنیی نظیامهیای اوتمیاعی بیه
مراتب بیشتر بهد.
نظام اقتصاد پیشهوری و تجیاری شیهری بیه وهیت وابسیتیی میذکهر ،در زمینیه ایجیاد
تحییهل درونسییاختاری در نظییامهییای اقتصییاد دامیییاری و زراعییی در چنیییی سییطح دارای
محیودیتهای بنیادی بهد :اوالً از حی

منابع اقتصادی ،وابسته به فعالییتهیای اقتصیادی و

تهلیییات دو نیهع نظییام اقتصیادی دامییاری و زراعییی بیهد .ثانییاً نظییام اقتصیاد کارگییاهی و
پیشهوری به وهت ساد و ابتیاییبیهدن فنیاوری و ابزارهیای تهلیییی امکیانهیای تحیهل را
نیاشت .سهم ای کیه مجمهعیه مناسیبات راییج در منظهمیه اقتصیادی میهرد بحی

در بسیتر

پیهنیها و گرایحهای فرهنیی و اوتماعی و عالی محلیی وماعیتهیای ایلیی ،اوتماعیات
روسیتایی و وهامیع شیهری همجیهار صیهرت میییگرفیت و عرصیه اقتصیاد وابسیته شییرای
غیراقتصادی بهد .با مالحظه مجمهعه شرای مذکهر مسئله قابل تثمل ای کیه منظهمیه واحیی
اقتصادی مهرد بح

و مناسبات تهلییی رایج در آن در چیارچهب ییز فضیای محییود و

بسته اقتصادی ،که از آن میتهان به «فضای گلخانهای» تعبیر کیرد ،ورییان داشیت .فضیایی

که خهد هرچنی دارای نقح و کارکردهای محیودکننی برای گسیترش فعالییت نظیامهیای
اقتصادی بهد و ونبههای غیراقتصادی داشیت و همچنیی براسیا

حضیهر و نقیحآفرینیی

عهامل غیراقتصادی چهن سنتهای محلی و دینی و دولت و رانت و انحصارهیای اقتصیادی
ناشی از آن شکل گرفته بهد ،اما به لحا تاریخی ،فعالییت و مناسیبات نظیامهیای اقتصیادی
تنها در چارچهب آن شکل گرفته و دارای امکانها و قابلیتهای استمرار بهدنی.
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نتیجهگیری

 .1در طهل تاریخ ایران صرفنظر از وسعت و گستردگیهای متفیاوت وررافییایی و
انسییانی ،نییه یییز نییهع نظییام اقتصییادی و شیییهت تهلییییی غالییب و مسییل  ،بلکییه
مجمهعییهای از شیییه هییای تهلییییی و معیشییتی و نظامییات اقتصییادی در اشییکال
کهچیردی ی دامیاری ،زراعی و تجاری ی پیشهوری ووهد داشته است.

 .2مجمهعه نظامهای اقتصادی و شیه های تهلییی رایج در تیاریخ اییران نیه در سییر
خطی و رونیی تکیاملی و براسیا

سیاختار و مناسیبات مبتنیی بیر تضیاد و تکامیل

ساختاری ،بلکیه در ییز مهقعییت مبتنیی بیر همجیهاری و همزیسیتی و وابسیتیی
متقابل و در چارچهب مناسیبات و گیرایحهیای محلیی بیههیمپیهسیته فرهنییی -
اوتماعی وماعتهای ایلیی و اوتماعیات روسیتایی و شیهری مهوهدییت یافتیه و
استمرار داشت.
 .3بییه لحییا تییاریخی مهوهدیییت و مناسییبات اقتصییادی و تهلییییی اقشییار و طبقییات
اقتصادی در بسیتر عرصیههیای غیراقتصیادی چیهن تعلقیات و پیهنییهای محلیی و
مذهبی ،شرای اقلیمی ی وررافیایی و در فضیای سیاختارهای سیاسیی و فرهنییی ی
اوتماعی بههمپیهسته شکل گرفته و استمرار داشت.
 .4بییا ووییهد نقییح و وایی یا خطیییر تییاریخی حکهمییتهییا و نظییامهییای سیاسییی در
وهتدهی به نقح و مهقعیت و مناسبات نظامهای اقتصادی و شییه هیای تهلیییی
رایج در تاریخ ایران و ای که دولتها مییتهانسیتنی بیه واسیطه قییرت نظیارتی و
میاخالتی خهد نقح و اثرگذاری نظامهای اقتصادی راییج را محییود ییا وسیعت
داد و یا بیان وهت دهنی ،اما مجمهعه نظامهای اقتصادی مهوهد همهار مسیتقل
از دولتها ووهد داشتهانی و براسا

کارکردها و سیازوکارهای درون سیاختاری

متعل به خهد میتهانستنی مهوهدیت خیهد را در طیهل تیاریخ تجیییی و اسیتمرار
بخشنی.
 .5در ارتباط با تنهع و گهناگهنی شیه های تهلییی و نظامهای اقتصادی ،که در بستر
یز مجمهعه واحی اقتصادی طبیعی و معیشتی و تهلییی و کارگاهی بیه هیم گیر
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خییهرد بهدنییی ،فعالیییتهییای اقتصییادی عمهم یاً بییا حضییهر اعضییای یییز گییرو
خهیشاونیی و یا یز مجمهعه محلی و میذهبی بیههیمبسیته صیهرت مییگرفیت.
بخح اعظم فعالیتهای اقتصادی به هیف تثمی معیشت اعضای خانهاد ییا محیل
صهرت میگرفت و تنها بخح محیودی از تهلییات که در عرصه وریان اقتصیاد
تجاری و پیشهوری یا در ارتباط نزدیز با آن بهد  ،وهت فروش عر ه مییشیی.
در چنی شرایطی عر ه محصهالت تهلییی مازاد ،تماماً معطیهف بیه تیثمی سیهد
نبییهد بلکییه بخییح مهمییی از آن بییه هیییف تییثمی نیازمنییییهییای متقابییل صییهرت
میگرفت.
 .6شیه های تهلییی و نظامهیای اقتصیادی راییج در تیاریخ اییران در عیی حیال کیه
دارای مهوهدیت و ساختار و ابزارها و مناسبات درونی تعی بخح و متعل به خهد
بهد انی ،اما در یز محیود اقلیمی ی وررافیایی و فرهنیی ی اوتماعی مشیتر

و

در ارتبییاط بییا هییم بییه مهوهدیییت خییهد ادامییه داد و ووییهد یکیییییر را تقهیییت
مینمهدنی و در نهایت هر یز در تعامیل مشیتر

اویزای بیههیمپیهسیته منظهمیه

واحیی از یز نظام اقتصادی را شکل میدادنی.
 .7در چنی منظهمه واحیی از نظامهای اقتصادی بههمپیهسیته و دارای سیازوکارهای
محلی و فرهنیی ،در عرصه مناسیبات و مبیادالت اقتصیادی ،عنصیر پیهل حضیهر
کمرنگ و ناچیزی داشته و بخح اعظم تبادالت اقتصادی در چارچهب مناسیبات
محلی و فرهنیی و اوتمیاعی بیه صیهرت مبادلیه پایاپیای محصیهالت و کاالهیا و
مصنهعات عر هشی با محاسبه ارزش برابری براسا

عیرف و سینتهیای راییج

صهرت میگرفت.
 .8به لحا تاریخی ،به وهت پیهستییها و محیودیتهای درونسیاختاری در ییز
منظهمه واحی اقتصادی ،هیچ یز از نظامهای اقتصادی و شیه های تهلیییی راییج
نه باهم دارای تضاد و تقابل ماههی بهدنیی و نیه دارای سیازوکارها و تهانیاییهیای
درونساختاری و برونسیاختاری وهیت متحیهلسیاخت شیکل و سیاختار خیهد و
دییر شیه های تهلییی و نظامهای اقتصادی رایج و همجهار بهدنی.
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 .9منظهمه واحی و بههمپیهسته اقتصادی که سیاختار و مناسیبات مجمهعیه نظیامهیای
اقتصادی و شیه هیای تهلیییی راییج در بسیتر شیرای تیاریخی در چیارچهب آن
شکل گرفته و با هم در ارتباط بهدنی ،به لحا وسعت و گسیتردگی وررافییایی و
ساختار و سازوکارهای ارتباطی دارای ویهگیهای محیود و بیههیمبسیتة محلیی و
ناحیهای بهد .بهطهریکه در شرای فقیان بسیترهای ارتبیاطی و مناسیبات تجیاری
مجهز به سیستم حملونقل سریع و فقیان تهانمنییهای درونساختاری در عرصیه
تهلیی و عر ه انبه  ،که از محیودیتهای تکنهلهژیز و ساختاری ای نهع نظیام
اقتصادی و کمبهد عنصر پهل و بازار مصرف دائمی و اطمینانبخح ناشی میشیی،
محلیبهدن مهمتری مشخصة ای نهع نظام اقتصادی بهد و امکیانهیای گسیترش
منطقییهای و وهییانیشییین بییرای ای ی نییهع نظییام اقتصییادی در چییارچهب منظهمییه
اقتصادی مهرد بح  ،ووهد نیاشت.
 .10نهایتاً ایی کیه مییتیهان بخشیی از مسیئله مهانیع تیاریخی تحقی مناسیبات اقتصیاد
سرمایهداری در تاریخ ایران را ناشی از ویهگیهیای درونسیاختاری و نیهع رابطیه
بههمپیهسته نظامهای اقتصیادی و شییه هیای تهلیییی راییج در منظهمیة اقتصیادی
مهرد بح

دانست.
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 .4ش  .1صص.152-133

 علمیاری ،کیاظم ( .)1379چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟ تهیران :نییا
نه.

 کاشرری ،محمیهد بی حسیی ( .)1384دیاوان لغااتالتار

 .ترومیه دکتیر حسیی

محمیزاد صیی  .تبریز :نشر اختر.

 لمبتهن ،آن .)1377(.مالک و زارع در ایران .ترومه منهچهر امیری .تهران :انتشارات
علمی و فرهنیی .چ.4

 .)1382 ( _____ تداوم و تحول در تاریخ میانه ایاران .ترومیه یعقیهب آژنیی.
تهران :نشر نی .چ .2

 مارکس ،کارل( .)1378صورتبندیهای اقتصادی پیشاسرمایهداری .ترومیه ..
پارسا .تهران :نشر دییر.

 المختارات من الرسائل( .)1378گردآوری محمهد ب بختیار االتیابکی .بیه کهشیح
غالمر ا طاهر و ایرج افشار .تهران :بنیاد مهقهفات محمهد افشار.

 مقیسی ،ابهعبیاهلل محمی بی احمیی( .)1361احسن التقاسنم فن معرفنةاالاالم

.

ترومه علینقی منزوی .تهران :شرکت مؤلفان و مترومان ایران.

 نعمانی ،فرهاد ( .)1358تکامل فئودالیسم در ایران .تهران :خهارزمی.

 نیشابهری ،ظهیرالیی ( .)1332سلجوقنامه .به کهشح میرزا اسماعیل خان افشار .کاللیه
خاور .تهران.
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 همییایهن کاتهزیییان ،محمیییعلی (« .)1377وامعییه کییمآب و پراکنییی ؛ الیییهی تحییهل

درازمیییت اوتمییاعی ی ی اقتصییادی در ایییران» .ترومییه علیر ییا طیییب .نااه مقالااه در

جامعهشناسی تاریخ ایران .تهران :نشر مرکز.

 .)1381( _____ اقتصاد سیاسی ایران (از مشروطیت تا پایان سلسله پهلاوی).
مترومان سعیی نفیسی و کامبیز عزیزی .تهران :نشر مرکز .چاپ هشتم.
« .)1374( _____ مسائل تهسعه سیاسی در ایران؛ دمهکراسی ،دیکتاتهری ییا حکهمیت

اسیتبیادی » چهارده مقاله در ادبیات ،اجتمااع ،فلسافه و اقتصااد .تهیران :نشیر

مرکز.

 یواقیت العلوم و دراری النجوم( .)1345به تصحیح محمی تقی دانحپیهو  .تهیران:
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

 یهسفی فر ،شهرام( .)1390()1جستارهایی در مناسبات شهر و شهرنشینی در دوره
سلجوقیان ،تهران :پهوهشیا علهم انسانی و مطالعات فرهنیی.

 .)1390()2( _____ شهر و روساتا در ساده هاای میاناه تااریخ ایاران .تهیران:
پهوهشیا علهم انسانی و مطالعات فرهنیی.
( _____ آبان « .)1387تثمالتی در زنیگی شیهری و روسیتایی سیی هیای میانیه اییران».
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