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چگونگی انتقال بردگان صقالبی به اندلس دوره اموی


1

سپیده طبری کوچکسرایی
یونس فرهمند
3
هادی عالمزاده
2

کلیدواژهها :اسالو ا امویان اسدرا اسدرا بردگان تاجران یدودی صقاربه.




.1دانشــی ددرتــادتــاریخوتمــسنملــلاســالمیدانشــ اه زاداســالمیواحــسعلــ موتحق قــات.
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چکیده
دادوستد بردگان که از دیرباز در غرب اروپا معمول بوود پوا از حوتن اسودرا در د وه
پایاسی سده اول جری توسط مسلماسان تداوم یاحت .در این میوان بردگواسی از سووا ی
شماری اسپاسیا بهویژه سرزمین ای اسالوی به بازار ای اسدرا وارد شدسد .این بردگان
که در منابع اسالمیِ سده ای میاسه به «صقاربه» معروحند اغلب توسوط تجوار یدوودی
خریداری و به اسدرا در غرب جدان اسالم استقال مییاحتند .پرسش اصولی مقاروه ایون
است که خاستگاه اوریه و پراکندگی جغراحیایی صقاربه کجا بود و آسدا چگوسه بوه جامعوه
اسدرا راه یاحتند؟ یاحته ای پژو ش سشان مید د صقاربه گرو ی از اقوام سفیدپوسوت
ساکن در اروپای شرقی و مرکزی بودسد که بوه صوورب بورده وارد اسودرا شودهبودسود.
اکمان اموی اسدرا سیز که از رقابت ای قومی و قبیلهای بربر ا و عرب وا بوه تنو
آمده بودسد از این حرصت برای تداوم کومت خود در اسودرا بدوره جسوتند .از ایونرو
دادوستد بردگان صقالبی رسه ضلع مثلثِ این استقال یعنی بردگان تاجران یدوودی و
اکمان اموی را منتفع میساخت.



 sp.tabari301@gmail.com
. 2دانش ارگاوهتاریخوتمسنمللاسالمیدانش اه زاداسـالمیواحـسعلـ موتحق قـاتسن یسـسسهمسـ ل .
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.3استادگاوهتاریخوتمسنمللاسالمیدانش اه زاداسالمیواحسعل موتحق قات. hd.alemzadeh@gmail.com

درآمد

یشـسرـه
«باده»سبسسه،غالم،عَبس،رَقَبه،رِقّ،اَمَة،رس ز بازنانومادانـیاالـالقمـ 
ی مسنس1.تص رعمـ میازایـووا،ه،ب شـتانـاهابـه
اغلبدرجسگهابهاسارتدرم 
عابهان زس اهیرنـگپ سـترانشـانبادگـیو
س اهپ ستاناستس. Walvin, 7 
یدانستسس.باوج دایو،اق امگ ناگ نیاز
مهمتااز ناساستمایزوالبقهبسسدنژاددم 
سف سپ ستانن زبهبادگیاعاابمسلماندر مسنس.انسلسبهدل لمیاورتبااروپای ان
سف سپ ســت،مارــزدادوســتسبادگــانســف سدرغــابجهــاناســالمبـ د.بادگــان
یشسنس. 
سف سپ ست«صقالبه»2نام سهم 
ن ازحکامانسلسبهغالمانصقالبیم جبت جهتاجاانبادهبهویـژهیه دیـانبـه
ایوبادگانشسس. Gomez, 277یه دیانازسارسانقسیمانـسلسب دنـسرـهپـساز
تیابهدش ارزنسگیدرحک متویزی تها3زیاسایهحک مـتاسـالمیبـاعسـ ان
یرادنسسم نس،. 493/1ب شتایه دیانبهتیارتبادهاشتغالداشتسس؛ زیـااتیـارت
م
بادهازمشاغلمهموپاس دمحس بمیشس؛چسسانرهایوامابهعس انیکیازع امل
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

استقاارج امعیه دددراغلبرش رهاداروپاییبهویـژهفاانسـهسمهـمتـایومارـز


.دهخسا،ذیلوا،هها؛مصاحب،ذیل«بادگی» .

1
.2عمستاًبهاق اماسالودمختلفاالصلسارودرسازم وهاىم ـانقسـطسطس هوبلغـاردرشـاقتـا
وعابـیوا،ه
والعباد،447؛ج سـی،. 175ابـ 
هادرغاب،صقالبهاالالقشسهاستساب 

سازم وفاانک
صقالبرابهمعسادمادسف سپ ست وردهاستواب مسص ر نانرانسلیازمادمباپ سـتومـ یی
ساخوروشودانستهاستومسع ددبااد ناناقساممتعسددراباذرانامپادشاههاق م،باشـماده
استسیاق تحم د،. 416/3 
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«اهلذمه»وبابهاهمسسداز تسـام ومـساراداسـالمیبـهدیـوو دابنـ دزنـسگی

.3ویزی تها/ویزی تهاس Visigothsیاگتهادغابی،ازگاوههادعمسه،رموهاب دنسرـهدر
قان4م الددازاستاوگ تها/گ تهادشاقیجساشسهوشـاو بـهپـ شروددرنـ احیدانـ ب
اساان اییدر م ختسسوبخشیازتاریخ نسازم وشسنسسمصاحب،ذیلمسنل  .
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رادنس .نانبعسازتصافسااساایتال ا،بهسمتاسـاان اپـ شرودرـادهوپـسازمـستیبـاجامعـه

ی یس.
معاملهباده بهشمارم 
پیشینه پژوهش

دربارهحض ربادگانصقلبیدرجهاناسالم،پژوهشهادمتعسددانیامشسهاسـت.
یرسسمقاله«الصقالبۀفی الاوایۀالعاب ۀوفیالسولۀاﻷنسلس ۀ»ازمحمسعبساهلل
بهنظام 
عسانس 1354رهدر ننقشس اسیصقالبهاز غازنالفتعبسالاحموناصاتـاپایـان
حک متحم دیاندرانسلسبارسـیشـسهاسـت،پ شـ امایـوتحق قـاتباشـس.ایـو
پژوهشچسانرهازنام نهمت اندانست،بهچ ن یورودبادگـانصـقلبیونقـش
ناندرسایهحمایتحارمانام داشارهادنکادهاست.حسوددودههپـسازعسـان،
بادگاناروپاییدردولتاسالمیوازاشتغالفزایسسهیه دبهتیارتبادگـاناسـالود
ونقشونف ذاسالوهادردست اهام یانسخوگفت.با نرهایواثـاپـسازنزدیـک
یسهادتازهیافتشسهون زبهدل لتمارزبـاوال ـان
ودستن 

بانیازمسابعمحسود
صقلبیدرعصامل کالط ایف،همچس وعسمت جهالزمبـهنقـشس اسـیصـقالبهدر
یت انسپاسخگ دبس اردازپاسشهادمطاحدرایـوپـژوهشباشـس.
دورهام یان،نم 
ت جهبه«صقالبه»ونقشس اسی ناندرروزگارام یانانسلستادورهماهمچسانادامه

یافتواحمسحامسالمیالیس2008م رسالهدرتادن درابـانـامالصـقالبۀودورهـم
الس اسیوالثقافیفیاالنسلسدردانش اهم تهاردندفا رادوبهچاپرسانس.رساله
اورهبانقشاسالوهادرتـاریخانـسلستیر ـسدارد،عـالوهبـاچ ـسشونظـمدق ـ 
مطالب،االالعاتنسبتاًراملیازتیـارتغالمـانصـقالبیونقـشس اسـی،علمـیو
فاهس ی نهابهدستدادهاست،اماایودادههادانب هفاقسدقـتوتحل ـلالزماسـت.
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بههفتدهههمچسانارزشن دراحفظراده،امابهدل لاتکادصـافن یسـسسهبـه

چ ن یانتقالبادگانصقالبیبهانسلسدورهام د

احمسمختارالعبـاددالصقاللةةفـیاسـاان اس1953م ران اشـتودر نازگ نـههـاد

پسازاونیارن زدوپژوهشارزشمسسبهنامهادالصقاللةةفـیقصـ ربسـیامیقةفـی
االنسلسس2011م ؛وفیح ارالحضارات،الصاللةةفیج شالدولة االمویةفیاالنسلس
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انسلسدرعصاام یانونقشغالمانصقالبیرادردربـاروارتـشنالفـتبارسـی
راد.بهرغممسابعدستاولایوپژوهشها،گـزارشهـاداوازنقـشصـقالبهدردوره
ام داغلبت ص فیاستورمتابهتحل لرنسادهاوفا یسسانتقـالبادگـانصـقالبی
پادانتهرادهاست .
وجه تسمیه صقالبه
َ
قال َب  1جمعرلمهصَقالبیوصَقلبیاستسعم ـس،ذیـلمـسنل .صَـقالبمعـاب
ص ِ

استوبهص رتسَقالبیاصِقالبن ز مسهاستسابـوالعبـاد،447؛دهخـسا،ذیـل
مسنل .بانیناماسالورارهازرلمهصابیاسالوا 2بهمعسادشـک هوجـاللگافتـه
شسهاستس، Tomovich, 68باوا،هاساان ایی«اسکالب د»3بهمعسـی«بـادهمـذرا»
یدانسسسمزرو ،. 118گاوهیدی اصقالبهرامعابالت سـی ن،«اسـکالووس»4
باابام 
دانستهانسرهدرتلفظرومان اییبهمعساد«بادگان» ونـامیقـسیمیبـاادصـابهـاو
یرسسایواصـطالحازوا،هی نـانی«اسـکالون د» 5بـهمعسـی
مختلفالت سی،بهنظام 
ین ـزدر مـسهاسـت.در
«باده»گافتهشسهرـهبعـسهابـهشـکلاسـالویـااسـالویای 
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

اشــارهداردس Hraundai, 64؛امــااز نیــاییرــهایــواقــ ام،تحــتحمایــت
دهادب زانسوانسلسقاارگافتسسوبهعس انبـادهبـه نـاننـسمترادنـس،
امااات ر 
عبارتالت و«اسلِ » 7بهمعساد«باده»،راربادپارنگتادیافتوم ردت جـهبسـ ارد
ازن یسسسگانواقعشس.بهتعب ات م ویچ،نسماتصِابها،راواتهـاواسـالوهابـه


1. Saqālebe
2. Slava
3. Esclaboy
4. Sclavus
5. Sklavenoi
6. Slav
7. Slave
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تاجمههادن یو،ایوعبارتبهص رت«اسالو» 6مسهاسترهبهوضـ حبـهاسـالوها
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اسالوهاستس. Ibid, 7-8,150بهرغمتشابهبس اررلمهعابیشسه«صقالبه»بااشکال

امااات ردب زانسودرمقابلحمایتحک متاز ناننشـانبادگـیایـواقـ اماسـت
وتات بوا،ه«اسلِ » ومعادلعابی ن«صـقلبی»،
س. Tomovich, 68,175,33بهای 
ب شازوا،گاندی ادرم انعابهارواجیافتونهتسهابهبادگاناسالود،بلکـهبـه

یشسسنیار،الصاللةةفیقص ربسیامیهفی
تمامبادگانسف سپ ستفان ین زاالالقم 
االنسلس،،48. 50 
خاستگاه اسالوها

نخست وگزارشهادمکت بدربارهاسالوهاماب طبهزمانورود نهادراوائلقـان
ششمم الددس، Curta, 335یعسیهس امیاسترهبااداولـ وبـاربـادسـت ابیبـه
 157/1متمایزشسنس.ایواق امازقـانپـسیممـ الدددرحـالمهـاجاتاززیسـت اه
باستانین دب دنسس. Golden, 874در م انسسههادششتاهفتم الددال ایـف
بهعس انیکیازگاوههادق میاصلیدراروپاشسانتهشسنسس . Markov, 4
اسالوهامادمانیازگاوهنژاددوزبانیِمتعل بهنـان ادهزبـانهـادهسـسواروپایی
ب دنسرهناست اه نهاپهسهوس عیازاروپاب درهاضال  نهمچـ نمثلثـیازشـاق
اروپااز نس ددریادس اه غازوتاماب ور ههاداورالتادریادبالت کدرشمالو
یاصـ بعه،157/1؛
وابـ 
یشـسسابـ 
از نیاتادریاد دریات کدرمارزاروپـاراشـاملمـ 
مصاحب،ذیلمسنل . 
گروههای اسالو و انتقال آنان به اسپانیا

اسالوهاازدورتایومساال شاقوشمالاروپابهن احیغابیوشبهجزیـاهایبـاد
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متعسداسالودردشتهاداروپادشاقیرهزیست اهاول ه نانب ده،ساروواز نپس

چ ن یانتقالبادگانصقالبیبهانسلسدورهام د

فاهسگوتمسنازهمسای انواق امدی اهمچ ننزرها، النهاوفاانکهاسیعق بی،

ین ارانمسلمانسسههادم انیبه
وروم رنانوجغااف 
راهیافتسسسدوزد، 37/2؛ازای 
نهات جهیویژهداشتهوشیاعت،جس اوردوتفـانابـ وقبایـلاسـالودراوصـف
رادهانسسمسع دد،مـاوجالـذهب394/1 ،؛Markov, 4؛. Tikomomirov.M, 26
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دادهانسسمسع دد،التسب هواالشااف،. 22شاحجسگهاداسالوهاومللهمی ارشان،
ازجملهروم ان، وارها،،رموهاوفاانکها1بارهادرمسابعگزارششسهاسـتسمـسیم،
15؛بکاد،340/1؛ابواث ا،478/7 . 479-
اول وگاوهازاق اماسالوددراواناقانپسیمواوائلقانششمم الدد،بهقلماو
،رموهادراروپادمارزدهی م وردنس2.باایوی رشراهورود نانبـهغـاباروپـا
بازشسوحاصل نتساومجسگهاداسالود-،رمسیوبـهاسـارتدر مـسنگاوهـی

بس ارازاسالوهاوفاوش نانبهاساان ادمسلمانب دسنیار،الصاللةةفـیقصـ ربسـی
امیةفیاالنسلس،48؛بسمل ،. 148مس اانتقال نانازشهار بلستس3واقـعدرراانـه
رودرایو غازوپسازعب رازشهاوردن4درشمالفاانسهوراانـهرودرون،5وارد
یشسنس وساسبهبسسرالمایـا7درسـاحلشـاقی
شهابسسرد رِل6درجس بفاانسهم 
انسلس دردریادمسیتاانهسدویسار، 361رهیکیازماارزمهـمنایـسوفـاوشبـاده
دوم وگاوهازاسالوهادراوانـاقـانششـممـ الددس Dovernic, 2درنت یـه
د دریات ـک،همچـ ندالمات ـا،8بـهاسـارت
حمالتدریایی وارها،درس احلدریـا 
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

وح قل،110/1؛بکاد،913/2؛قزویسی،. 697 
اب 
.2،رمو هارهازگزنساسالوهادرامـاننب دنـس،اقـ اماسـالودرابـسودوغ امتمـسنمـیان اشـتسس
سگاوسه،. 2 
.3شهار بلستسرهبه لمانیس Koblenzن انسهمیش د،یکیازپای اههادمهـمتیـارتبادگـان
اسالوددر لمانب دهاستسبسمل ، . 193
4. Verdun
5. Rhone
6. Arles
وح قـل، 110/1ازمشـه رتایوشـهاهادباسـتانی
.7المَایَهس Almeriaنامجسیسشهابیّانـهسابـ 
انسلسدرساحلدریادمسیتاانهاسترهت سطنل فهعبسالاحموناصابساشسسارسالن،. 117/1
.8دالمات ا/Dalmacija،Dalmatiatاق اماسالودِساروراواسیب دنسس. Dovernic.F, 46
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وفضـالن،118؛
.درمسابعازفاانکهاباعس انافانجیادشسهاسترههمیـ ارصـقالبهبـ دهانـسسابـ 

1
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یرس سنس. 
ب د،م 

در مسنسرهت سطبادهفاوشان،بهویژهتاجاانون ـزد،دربازارهـادمسـلماناناسـاان ا
معاملهشسنسس. Lewies, 6
بخشیدی اازاسالوهادرقانچهارمهیادسارسالن، 177پسازحمالتدزدان
دریاییِس احلاروپاییِدریادمسیتاانهسعبادد،، 9ازبسسرراالبایا1درجس بایتال ـاو
وح قل،. 200/1
گال س ا2وراتال ن ا،3درغابوشاقاساان ا بهانسلسواردشسنسساب 
یهاوفاانکها،بانیازاسالوهادسازم وهـادشـاقی
درهم وسسه،بهغ اازگالس 
درس احلشمالیدریادس اهن ز،بهاسارتدزداندریاییدر مسنسرهپسازورودبـه
بسادرایتال ا،ت سطتاجاانیه ددنایساردشسنس.افزونبـاایـوبادگـانِبـهاسـارت
یرادنسسدوزد،. 38/2 
مبادرتم 
یشسنس،
عالوهبابادگاناسالودرهازراه بیودریاییبهشبهجزیاهایبادواردم 
ی وردنس.شماردازایواسالوهادرپیتیارتگسـتادهبـادهدراوانـاقـانپـسیم
م
م الدد،ازسازم وهاداروپادمارزدبـهاسـاان اراهیافتسـسس Harvey, 8.شـمارد
دی ان زازالای مازهـادجسـ بفاانسـه،ازگـذرگاهر هسـتانیپ انـه،4واقـعدر
مازهــادفاانســه-اســاان ا،واردایــوســازم وشــسنسسبکــاد، 895/2وســاانیام
دها5ب دنسرهازمازهادشمالایتال ا،بـهفاانسـهمستقـلواز نیـابـهاسـاان ا
ل مبارد 
یشسنسسعبادد،. 9
فاستادهم 
نایوگـاوهازبادگـاناسـالودانـسلسدردورهاسـالمی،رسـانیب دنـسرـهدر
سسههادس موچهارمهیادسج سی،، 175/2ازالای جسگهادمتعسدمسـلمانان


.1قِلَ رِیهس Calabriaجزیاهاددرشاقصقل هسس س ل استرهاهالی نفاانس دهستسسسیاق ت
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گاوههاددی ادن زب دنسرهبازرگانانیه ددازالای مازهـادنشـکیبـهانـسلس

چ ن یانتقالبادگانصقالبیبهانسلسدورهام د

در مسه،بازرگانانبهنایسفازنساننان ادههادفاودستساعـمازپسـاودنتـا ن ـز

حم د، . 392/4

5. Lombardy
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2. Galicia
3. Catalonia
.4گذرگاهر هستانیپ انهیا لباتس Albertدرسازم وفاانسهقاارداردسمقاد،. 272/1 

ی مسنس؛ایوبادگـاناگاچـهازاقـ اماسـالود
بامس ح انشمالاساان ا1بهاسارتدرم 
یهـادجسمان شـانبـااسـالوها،بـانـام
نب دنس،امابهواسطهزیباییوشباهتوویژگـ 
یشسنسسمقاد، . 129/1
«صقالبه»شسانتهم 
مراکز فروش بردگان

یتایوراالهادتیاردبازرگانانتاک،روس،یه ددومسلمانب دنس
بادگانازاصل 
س Cvijanovic, 298رهازسازم وهاداسالود،روسوب ـزانسبـهجهـاناسـالم
یشسنسسمزرو ،. 116شهاپااگدرم انماارزفاوشبزرگتایوواول ومارز
وردهم 
معاملهبادگان درقان/410مب دسمتز،301/1و. 302ابااه مبویعقـ بالاال شـی
یکــیازشــسانتهتــایوبازرگانــانیهـ ددانــسلسوازجهــان ادانمعــاوف نعصــا
س، Hraundal, 84دراواسطقـانچهـارمهیـادسحـ الیسـال960مـ الدد بـه
سازم واسالوهادغابیس، Tikomomirov, 24 لمان،ایتال ـاوشـمالاروپـاسـفا
ادازگزارشهـاد ندر

یادگارگذاردس. Idemاصلایوسفانامهازب ورفتهولیپاره
رتابالمسالکوالممالکبکادجغااف ان ارقانپسیمهیادباقیمانسهاسـت.بَکـاد
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

بهنقلازالاال شی،ضمومعافیشهاپااگبهعس انیکـیازماارـزفـاوشبادگـان
ی،روسیواسالودبـااد
صقلبی، نرادارادبازارهاییت ص فرادهره تیارلهستان 
یرادنسسبکاد، . 332/1ابااه مبویعقـ ب،پـااگ
معاملهبادگانبه نیارفتو مسم 
رابهلحاظسانتزیووساا،شهادتیاردوصسعتی2ت ص فرادهرهم ردت جـه
تیاربزرگب دس. Idemاوازاهم تایوبازاروبادگاناسالودبـهعسـ انراالهـاد
یت اندریافترهاقتصـادو
اصلی نیادرادهاست.ازمطالعهگزارشهادالاال شیم 
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رادسرااچک فسکی، 153ومیم عهمشاهساتشرادرقالبسفانامهادن انـسنیبـه



.1گالسیها،فاانکهاول مبارددهاییرهدرمیاورتیکسی اب دنسوب شتا نهابـامادمـانانـسلس
میجس سسسمسع دد،ماوجالذهب، . 11/2

ح اناتدر نیااشارهرادهاست.
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.2حم ادسص 86ن زازبازارپااگسخوگفتهاستوضمومعافی نشها،بهسانتزیووافسار

مع شتایودورهبهرشاورزدوصسعتزیووسااسازدمتکیب دهوبهویژهبادگـان
یدادنس.
صقالبی،سهمقابلت جهیازایواقالمتیاردرابهن دانتصاصم 
مارکجانک ویاک1رهازرودمسک راتومسابعمکت ب،تاریخاسالوهارابازیـابی
راده،ازگزارشهادالاال شیدربارهنح همعامالتبادهبهایومهمدستیافتهرهدر
قاندهمم الدددرپااگدونظاممالیمیزاباادتیارتبادگانوج دداشـت:یکـی
انیاممبادالتازالای ردوبسلرادنپ لوسکهفلزدودی ـادبـهشـ هپایاپـاد
ورو
یعسیتبادلمسس جاتوراالهادچامیبهجادپ لب دس. Jankowiak, 8ازای 
اهم تشهاپااگوارتباطنزدیکبازرگانانیه ددونایسوفاوشبادگاناسـالود
بادهپااگووابست ی نباانسلسن زبس ارسخورفتهاستسبکاد،332/1؛حم ـاد،
86؛رضا،. 671/2بهغ اازپااگ،بازارهادفاانسهن زازمهمتـایوماارـزدادوسـتس
مشه رفاانسهجهتمعاملهبادهب دنسسریس ،214؛نالسد،. 411 
هدف مسلمانان از خرید بردگان اسالوی

دست ابیبهبادگانصقلبیازچسسالای امکانپذیاب د.نخست،نایسمسـتق م نهـا
ازبازارهادبادهفاوشیوماارزدرهبهایوتیارتاشتهارداشتسسون ازجامعهانـسلس
یرادنس.ش هدی ا،اهساءبادگانب درـهشـاهانوحکـامسـازم وهـاد
رابا وردهم 
میاورباادباقااردروابطباحارماندی اوالیاتبهعس انسستیدیاپـاداز نسـ د
یجستسس؛چسانکهم ریقسق صارومتعسادزیاددرس زصقلبی4بهنساوپاویزپادشاه
م


1. Mark Jankowiak
2. Verdun
3. Lorraine
.4پادشاهروم اندوهزاردیسار،صسهزارس اررار،یکهزارلباسرن وازگسی سهگسجبافتهشسهبـا
رهبهازدواجنساوپاویزدر مس،هسیهدادسمسع دد،ماوجالذهب،. 303/1ماادازبُاجانسازم سی
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بادگاندراروپاب دنسسمیالی، 28؛درایوم انشهاهادوردن2ول رن3ازبازارهـاد

چ ن یانتقالبادگانصقالبیبهانسلسدورهام د

ازدیسمسابعپسهاننمانسهاست؛چسانکه درمسابعازروابطم انبازرگانانیه ددوبـازار

ایااناهسارادهب دسمسع دد،ماوجالـذهب،/1 303؛ویـاپادشـاهانملـلمسـ حی
همچ نبارسل نا، راگ نوسایایورهازن اج انصقالبی،باادتیسیسپ مانصـل 
یرادنسسمقاد،299/1؛ابونلسون،/4 . 187
بامسلماناناستفادهم 
بادگانصقلبیدرمبادالتجامعهانسلسیازهسایادگاانق متوبااهم تبهشـمار
یرفتسسسمیالی،47-46؛بسمل ، 215؛بهگ نهادرهافاادمتمکون زنانراهمچـ ن
م
یدادنسسریس ،. 214بهعس اننم نـهق مـتیـک
ج اهااتگاانبهابهیکسی اهسیهم 
بادهتاکدربازارهادبادهفاوشیحسود600دیساروبادهصقلبی1000دیساربـا ورد
یشـسنس؛
شسهاستسمزرو ،. 122ایوبادگانعمستاًبااددومسظ ربهنسمتگافتهم 
گاوهیباادراردرمسازلاشاافس، Lewies, 6همچ نپختوپز،نظافت،پاستارد
ازر دران،وراردرمزار س AL-Eidi, 122؛وگاوهیدی انظام انیرهدرارتـش
یشـس:
یرادنسرهایودومین دبـهدودسـتهتقسـ ممـ 
یاراخهادحارماننسمتم 
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نخست،بادگانن اجهادرهمااقبتازحامسااهاراباعهسهداشتسسودی امحـافظ و
شخصیامااونلفادام دسمصاحب،ذیل«صقالبه» رهبهعس انن هبانـانینـاصاز
یرادنسس . Idem
نانوراخهایشانمحافظتم 

سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

دریادداشتهاییرهازمشاهساتجهان ادانوسفانامهن یسانمشه ربهدست مسه،
دنتااناسالودرس زانیسف سرودوزیباب دنسسابوفق ه، 190رهباعسـاویومختلفـی
یشـسو
یشسنس.ازجملهگاوهیرـه«رشـ سات»با نـاناالـالقمـ 
نزدعابشسانتهم 
عهسهدارنسمتدرمسازلوقصاهادبزرگانب دنسسمزرو ، 120؛شمارددی املقب
به«ق ان»1سجمعق َو: وازهن ان،رامش ا ب دنسونزداشاافارزشواعتبـارویـژهاد
داشتسسسج سی، 176/2وبانین زبه«صقلب ات»شهاهب دنـسرـهدردربـارام یـان
یهادچهاهایوزنـان،همچـ نمـ دبـ ر،چشـم بـیو
جای اهباتادداشتسس.ویژگ 
پ ستسف سسمسع دد،التسب هواالشااف،، 22ازعمسهتـایودالیـلحضـ ر نـاندر
ازن احینزراستسیاق تحم د، 373/1وماادازجاللقههمـاناهـالیسـازم وجل ق ه/گال سـ ا
1. qiyan.

] [ DOI: 10.52547/isihistory.1.40.29

38

هستسسرهناح هاددراساان ااستسمصاحب،ذیلوا،هها . 



قصاهاوم جبقابجای اهشاننزداماا،نلفاوفازنسانن اصب درـهبـهرسـب
یانیام ـس.مسانلـه شـکارایـورس ـزاندر
امت ازاتونف ذواقتسار نـاندردربـارمـ 
وباردرزمانحَکَمرَبَضیس 206-180درانسلسنمایانشـسوپـساز
س است،نخست 
ایــون ــزشــمارداز نــاندرجای ــاهامولــسیــامــادرشــاهزادهبــهویــژهدرعهــس
وحکمسحک. 238-206وحکمالمستسصاسحک. 366-350نقش فایسی
وب 
عبسالاحم 
رادنسسنیار،الصاللةةفیقص ربسـیامیقةفـیاالنـسلس،،63. 102-101شـمارایـو
غالمــانورس ــزانبــهســاعتروبــهافــزایشب ـ د؛بــهگ ن ـهادرــهدردورهنل فــه
والساصاتعسادفت ان1صقلبیدرقصاالزهااء،بـه3750تـووزنـانبـه1300
عبسالاحم 
یرس سسعبادد،. 11
ارتش انبه13750مادوتعسادزنانبه6350توم 
ین ارانمسلمانبـهوضـ حاززیبـاییرس ـزان
گزارشهادسفانامهن یسانوجغااف 
باادتیارت مسهودررساررودنانهات ل3اردوزدهب د...با نهادنتاانبـادهزیبـایی
وفضـالن،. 118اورـهدرگـزارشهـادنـ د
یفاوشسس»...ساب 
هسترهبهبازرگانانم 
روسهاراازاق اماسالودذراراده،زیباییچهاهدنتاانرا دل لیبـاتقاضـادزیـاد

بادگاناسالوددرجهاناسالمدانستهاستس. Jankowiak, 4-5 
بههمانانسازهرهرس زاناسالودبـهسـببجاذبـههـادجسسـیدرم ـاناشـاافو
درباریان،نایسارانبس ارداشت،غالمانصقالبین ـزبـهدل ـلتـ انبـاالدنظـامیو
تیث اگذارد نانبامساسباتقسرتب واق امگ ناگ ندرانسلسمطل بب دنس.هـماز


سدهخسا،ذیلوا،هها  .

.1فت انبهمعسیع ارانوج انماداناست
وفضالننخست ورسیاسترهدربارهاق امصـقلبیسـخوگفتـهاسـت؛وددر309هیـاداز
.2اب 
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یگ یس2:«موروسرادیسمرـه
وفضالنم 
اسالودوش فت یمسلمانانحکایتدارد.اب 

چ ن یانتقالبادگانصقالبیبهانسلسدورهام د

وعذارد، 232/2 ودرپایتخـتنالفـت،شـمار نـاناعـمازن هبانـان،نظام ـانو
ساب 

س دالمقتسرباهللنل فهعباسی،بهعس انسف ا،نزدپادشاهصقالبهاعزامشسوازسـازم و نـاندیـسن
رادومیم عهمشاهساتشرادررتابیگاد وردرادهاستسیاق تحم د، . 397/2
هاهااًدراوائلهه راسالمپایتختدولتنزرانب دسمصاحب،ذیلمسنل  .
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ایوروسترهابااه مبویعق بپساز نکهم هادب روچهاهباالااوتاسالوهارا
یدهسس، Tikhomirov, 24بات انرزمیباالون اومسـسد
بهاقل مسادشاننسبتم 
یهادب شازحـس نهـا
دهاوتفاقهافکس 
یرسسرهاگابهناالادستهبسس 
نانن زتیر سم 
نب د،ه چملتیتابمقاومتدربااباایشانرانساشتس . Golden, 875
ابوح قلرهدراوایلقانچهارمهیادازاسـاان ادیـسنرـادهساب الفضـل، 89از

دنتاانوپساانزیبارودصـقلبیرـهازسـازم وهـادفاانسـه،گال سـ ا،ل مباردیـهو
وح قل،110/1؛ارسالن،. 42/1
یشسنس،سخوگفتهاستساب 
راالبایابهانسلسمستقلم 
یت اندانسترهزیباییدنتاانوجس اوردوت انرزمیپساان،از
ازایوگزارشهام 
یهـادایـو
مهمتایودالیلتمایلعابهابهبادگاناسالودب دهاست.بهدل ـلت انـای 
نظام ان،حارمانام دبهنایسواستخسام نهااهتمامویژهداشتسسوپسـاانودنتـاان
صقلبین زرهبهجای اهونقشن دپیبادهب دنس،ت انستسسبهمثابهرسشگاانیمـؤثا

تاجران بردگان اسالوی

مطالببهدست مسهازمسابعدستاولدرقاونس موچهارمهیاد،ازمشاهسات
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

وفضـالنس،99، 118
سـف اان،گادشـ اانوبازرگانـانیهـ دومسـلمان همچـ نابـ 
مسع ددسالتسب هواالشااف،22؛همان،ماوجالذهب،303/1و،394، 11/2ابااه مبو
وح قـلس،110/1 200رـهبـه
یعق بسبهنقلازبکـاد،332/1؛حم ـاد، 86وابـ 
سازم وهاداسالوددراروپادشـاقیوغابـیسـفارـادهومشـاهساتنـ داز ن
ن احیرابهدستدادهانس،اگاچهنالیازابهـامن سـت؛امـاحـاوداالالعـاتغسـیو
جامعیاز نن احیاست .
قلماواسالوها،شاملسازم وهادم ـاندریـادنـزرو دریات ـکسواقـعدرشـاق
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درام رنظامیوس اسی،حتیعزلونصبحارمان،اههاروج درسسس. 

ایتال ا استرهبهبلغارستانبزرگشهاتداشت،یکیازمقاصساصـلیسـفاتـاجاان
یشس.ایوبازرگاناندرمسـ ابازگشـتازسـازم واسـالوهاعـالوهبـا
بادهشمادهم 
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راالهادتیارد،بادگانبس اردباادفاوشدراروپادغابیبههمـااهداشـتسسسنیـار،

الصاللةةفیقص ربسیامیةفیاالنـسلس،. 33درایـوم ـان،سـهگـاوهازتـاجااندر
مبادالتبادگاناسالودوانتقال نانبهجهاناسالمنقشاساسیداشتسس. 
یهاییب دنـسرـهاسـالوهاراپـساز
-1اول وگاوهتاجاان لمانییاهمانباواریای 
یرسانسنس.چسانرهپ شتااشارهشـس،اقـ اماسـالوداز
اسارتدرجسگها،بهفاوشم 

اواناقانپسیمم الددراهیسازم وهاداروپـادمارـزدشـسهوبـا،رمـوهـاوارد
جسـگشـسنسس. Dovernic, 2درروزگـارباسـتانبسـ اردازاقـ امیرـهازگزنـس
ین انسنس؛چسانرهروم ان
همسای انن ددراماننب دنس، نهاراغ امتمسنووحشیم 
او،رموهابـهاسـالوهانسـبتبـسودوغ امتمـسن

بهسِلتها،1فاانس یانبه،رموه
یشـسنس،بـاقیافـااد
ماداناسالود،بهجزتعساددرهدرمزار ،رموهابهرارگافتهم 
یشسنسسبسمل ،،194 . 195
غ امسل وزنانور درانبهبادگیگافتهم 
بادگاناسالودداشتسسوامت ازایـومعـامالتراازالایـ امـ رتیـارددرانـسلسو
ب زانسبهدست وردهب دنسسمیالی،. 28نـزرانملتـین اومسـسوقـ دوازتارـان
غابیوبهال ردق تاازشانهه نهـادغابـیب دنـسسگاوسـه،، 299رـهازسـسه
چهارمم الدددرس احلشمالیدریادنزرساروشسنسسعالمزاده،«نزراندرمسـابع
دانـس2سیـاق ت
یرسسسرـهنزرهـاوپادشـاه نـانیهـ د 
اسالمی»،. 83مسابعتصای م 
حم د،369/2؛مقسسی،مطهابوالاها،. 66/4صقالبهمیاور نهان زازایشانپ ـاود
وفضالن،99؛یاق تحم د،. 397/2 
یرسسسساب 
م


.1سِلتهاس Seltیارِلتها،اق امیازمادمانهسسواروپاییهاب دنسرهنخسـت وبـاردرهـزارهدوم
قبلازم الددرن احی لمانوفاانسهپسیساروبهساعتدرسااسااروپاپاارسسهشسنسسمصاحب،ذیل
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-2گاوهدوم،اق امنزردِمیاورصقالبهب دنسرهنقـشقابـلتـ جهیدرتیـارت

چ ن یانتقالبادگانصقالبیبهانسلسدورهام د

وتات بدرنت یهشکستاسـالوهادرجسـگورشـتهشـسن
یدادنسسگاوسه،. 2بسی 
م

مسنل  .
.2درن رذرااسترهنزرانِتاکتبار،اصالتایه ددنب دهانس؛ایـوقـ مپـسازنرـهاماااتـ رد
،17. 19 

] [ DOI: 10.52547/isihistory.1.40.29

نزرانراتشک لدادنس،بهدالیلس اسیناگزیاازقب لدیویه دوالحاقبه نانشسنسسنـک.رِسـلا،
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گزارشه اددی ادن زوجـ دداردرـهصـقالبهبـاادرهـاییاز زارملـلمیـاور
ی مسنـسسگادیـزد، 593وچـ نروسهـا
همچ ننزران،بـهبسـسگیروسهـادرمـ 
ورسـته،
زم وهادزراعیوبذرباادرشاورزدنساشتسس،بهمبادالتنـزوسـم رسابـ 
وردنس.روسهـاازالایـ 

145؛مقسسی،مطهابوالاها، 66/4وتیارتبادهرودم 
ی
یگافتسسوبافاوش نهابهنزرانزنسگین درا
جسگوغارت،صقالبهرابهبادگیم 
یرادنسسگادیزد،. 592-591درنت یهتاجااننزرد واسطهگـاانمهـمبـاده
تیم وم 
یشسنسس. Jankowiak, 4 
م انبازرگاناناروپاییومسلمانشسانتهم 
-3درم اننایسارانبادگاناسالود،بازرگانانیه ددسا مسدی اانب دنـس،زیـاا
سهمبس ارددرتیارتبادهبهنص صبادگاناسالودبهغابجهاناسالم داشتهو
بهتسریجازقانس مهیادنقش ناندرانتقالشماربس ارداز نانازدورتایونقـاط
شاقاروپابهسمتغابوانسلسافزایشیافتسبسمل ،. 194درحق قت ناننقـش
یرادهانسسمصطفی،. 422گاچـه
تیارتوتق یتروابط نانباج امعمحلیرمکم 
تاجاانیه دددررساردادوستسباده،راالهاددی ادهمچ نپ ستنز،جـ اهاات
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

وتات ـب
یرادنس،اماشهات نانمعلـ لتیـارتبـادهبـ د.بـسی 
وابایشمن زمبادلهم 
تیارتبادگاناسالودبهساعتدرشهاهادمهماروپاچ ننارب ن1ووردنسمـزرو ،
 117رواجگافتوبازارهادبس ارددرجهـاناسـالمبـهویـژهانـسلسبـهایـورـار
انتصاصیافتسریس ،. 212 
انتقال بردگان اسالوی به اندلس

تیارتبادهازدیابازدرشبهجزیاهایبادن زم ردت جهب دهوبادگـانزیـادداز
یشسنس.ایوبادگانپس
اقصینقاطجهانت سطبازرگانانبادهبهایوسازم ومستقلم 
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واسطهم انامااء،نلفاوپادشاهانراباعهسهداشتسسوبـهرونـ هـاچـهب شـتاایـو

ییافتسـس.درایـو
ازدادوستس،بهراخهاوقصاهاداشااف،امـااوفاماناوایـانراهمـ 
م ان،بادگانِمازادبان ازجامعهانسلسراروانهشـمال فایقـاوسـازم وهـادشـاق
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1. Narbonne

وناداذبه،. 153
یرادنسساب 
اسالمیسنالسد، 410همچ نهسس،سسسوچ وم 
حکامام دانسلسازهمانسالهادشکلگ ادت سـطعبـسالاحمودانـلسحـک.
، 172-138ازب مافزایشقسرتقبایلعابوبابا1وگت،2پذیاادبادگانصـقلبی
ب دنس.نخست ورسیرهباهسفم ازنهق ابهص رتگستادهبهگزیسشصـقالبهرود
وردواز ناندرحک متشبهاهجسـت،حکـمبـوعبـسالاحموسحـک. 206-180
معاوفبهحَکَمرَبضیب د.وددررسارساادنبخشعمسهادازام رنص صیرـاخ
بهصقالبه،ن هبانانویژهادازنظام انوفاداربهن دتیس سرادرهمتشکلازپسجهزار
یشـسنس
بادهب درهبهسببعیمب دنونسانسـتوزبـانعابـی،«نُـاس»3ن انـسهمـ 
ییافتسسسحتی، 671و
بادگانون اج انیب دنسرهازر دریتاب تعابی-اسالمیم 
یشسنسسمقـاد،. 268/1گاوهـیاز نـان
درس ارراردوجس اوردصاحبمهارتم 
مساصبواالییهمچ نفامانسهیارتشدستیابسسسمزرو ،،120 . 121
نقش بازرگانان یهود

درنت یهس استهاداقتصاددام یـان،بازرگـانیدرانـسلسرشـسورونـ یافـت.
ام یانباهسفگستاشتیارتدریاییهمبسادرانسلسرات سعهدادنسوهمبازارهاد
بادهفادوشیمتعسددرااییادرادنسسمصطفی، . 414ایواقساماتاقتصاددهمـااهبـا
یرادسمیـالی،29؛
امس تنسبیمطل بیرهایوسازم ودرسسهچهارمهیادتیابهم 


.1مقسسیدرتقس مبسسدان ا بادگان،باباهارابستایونـ نـسمت زاراندانسـتهاسـتسمقسسـی،
محمسبواحمس، . 242
.گتهاس Gotیاگ تها،ازاق ام،رمسیب دنسرهاحتماالًاسـکانسیساودناسـت اهاول ـه نهـابـ د.
 2
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بعسهات انستسسزیاسایهحک متدارادنف ذوجای اهاجتمـاعیویـژهادشـ نسوبـه

چ ن یانتقالبادگانصقالبیبهانسلسدورهام د

وسع سمغابی،39/1؛مقاد،268/1؛ساماایی،. 391ایوگـاوهازصـقالبهاغلـباز
ساب 

گ تهادرقان3م الددسازم وهادم اندان بتادن ااراتصافرادهوساسبهن احیمختلـف
امااات ردرومتانتسس. نهادراواناقانچهارمدرپیحمالته نها،بهدودسـتهاسـتاوگ تهـاو
.3وا،هنُاسسجمعِاَناَس بهمعسیاللوگسگاستسعسان،تاریخدولتاسالمی،... . 297/1
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ویزی تهاتقس مشسنسسمصاحب،ذیلمسنل . 
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بسمل ،110؛متز،، 302/1تاجاانبس اردراازشاقوغابجهانروانهانـسلسرـاد
سعبادد،10؛متز،. 301/1یکیازراالهادپاس دتیاردایودورهدرانسلس،بادگـان
ب دنسسمقاد، 130/1رهبهسببسلطهیه دیانباماارزمهمتیارتبادگانصـقالبی
ازیکس ون ازام یانبهحض رن اوهادق می-نژادددی ابهساعتشمار نهـادر
قاالبهروبهافزایشنهاد .
یه دیانرهتیارتبادگانصقالبیرادرانت ارداشتسس،درمسـ اانتقـالبادگـاناز
وفق ـه،، 540بس ـاههـاد
اروپادشاقیبهانسلسوازانسلسبهشاقجهاناسالمسابـ 
تیاردس د وربس اردرادراروپاباپارادنسسمزرو ،. 116ایوس دهادهس فتبـه
وضعوانذمال اتهادگزافت سطدولتهاداروپاییانیام س،چسسانرهگاهتـاجاان
یسانتسمتز،. 301/1 
یه ددرابهتغ امس اتیاردناگزیام 
دراواناقانس مهیادسدرناللسالهاد965تا973م گزارشهاییازحض ر
زارسو3 لمانوج دداردرهنمایان اتمارزبازرگانانیه دباتیارتبادگانصقالبی
درایون احیاستسبسمل ،195؛عبادد،10؛میـالی،،28. 29یه دیـانبـهواسـطه
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

یافزودنس؛ایو
مهارتدرحافهپزشکی،باانتهرادنگاوهیازبادگانباارزش نانم 
یشسنس،بهادبـاالتادنسـبت
ن اج انبهایوسببرهدرحامسااهابهرارگماشتهم 
ورودرحسودسسههادس متـاپـسیمهیـاد،بـهواسـطه
بهسایابادگانداشتسس؛ازای 
تمارزیه دیانباایون معامالت،رهن ازمسستخصصدردانشپزشکیب د،اقتصـاد
وتیارتبادهدرانسلسرون گافتوبسادردرهدرایوتیارتپاس دنقشداشتسس،
شک فاشسنسسمصطفی،. 421 
وناداذبهرههمعصاباورودصـقالبهبـهدربـارام یـانبـ دهوبـهسـببمقـامو
اب 
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یه دیانواشتهار نانبهتیارتاساادصقلبیدرشهاهادماگسب رگ1ومـارب رگ2در

م قع تدرحک متعباسیازانبارواالالعاتمهمی گاهیداشته،ازتیـاریهـ دد
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1. Magdeburg
2. Marburg
3. Zaksn

وناداذبه،153؛بسمل ،. 196ایـوتیـاربـهزبـانهـاد
راذانی1گزارشرادهاستساب 
وفق ـه،، 540انسلسـیواسـالود
مختلف2ازجملهعابی،فارسی،رومی،فاانس دساب 
شساب دنسوباسفابهشاقوغاب،دنتاانوپسـااناروپـاییرارـهازعمـسهتـایو
یشسنسباادنایسوفاوشبهمساال دی ا بان د
راالهادتیارد ندورهمحس بم 
بههمااهداشتسس 3.
یبهدل لتادددرسازم وهـادمختلـفو
شساییوتسلطیه دیانبهزبانهاداروپای 
اشتغالبهتیارتبـادهسعـالمزاده،«یه دیـاندردی انسـاالردمایس ـان»،، 142عامـلو
زم سهسازاییادروابطنارجیباماارزتیارددراروپا،ازجمله لمانوانسلسب د.زیـاا
یسـانتسمصـطفی،. 422
زبانها نهاراازدی اتیارعاصـهتیـارتبـادهمتمـایزمـ 
وح قلن زمعاملهبادگانصقلبیرادرانحصارتیـاریهـ دددانسـتهوازتبحـاتیـار
اب 
پ شازمحققاناروپاییدریافتهب درهیه دیاندرجامعـهانـسلسازم قع ـتاجتمـاعی
ورو
یت انستهانسبهمساصبمهماداردس اسیدستیابسـس؛ازایـ 
باالییبان ردارب دهوم 
به زوددبهجای ـاهیرسـ سنسرـهیـکیهـ ددبزرگتـایووزیـانانـسانامـ دشـ د
س. Deverell, 6اوحسسادبوشـااوط،ف لسـ فییهـ ددبـ درـهدرزمـانتیسـ س
نالفتقاالبه،بهوزارتعبسالاحموس مسحک. 350-300رس سس. Menocal, 88 


.1تاجاانراذانیبهواسطهزیستودرمیاورترودنانهروندرفاانسه،بهیه دیانراذان هسراهسانه به
معساد«تاجااندریاها»معاوفب دنسسمزرو ، . 116
.2درسفانامهابااه مبویعق بالاش شیبهمادانیاشارهشسرهبازبـانهـادنـارجی شـسایییـا
تسلطداشتهانسس . Golden, 876
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وح قل،. 110/1اوبهدرستیدهسـسه
یه دنسبتبهسایابازرگانانسخوگفتهاستساب 

چ ن یانتقالبادگانصقالبیبهانسلسدورهام د

ایوزبانها،درماارزاصلیتیاردِاروپاتساولداشتو شساییبازرگانانیه ددبـاایـو

.3«مسلکالتیارال ه دالااذان ۀ:الذیویتکلّم نبالعاب ۀوالفارس ۀوالاوم ۀواالفانی ۀواالنسلس ۀو
ۀوانهمی سافاونموالمشاقالىالمغابوموالمغابالىالمشاقباّاوبحـااییلبـ نمـو

الصقلب
وناداذبه، . 153
ساب 
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المغابالخسموالی ارىوالغلمـانوالـسیباجوجلـ دالخـزّوالفـااءوالسـمّ روالسـ فو»....
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یهاوامت ازاتیه دیاندرجامعهانـسلس،همچـ نتبحـادرمعـامالتبـاده،
ت انای 
شساییبازبانهادگ ناگ نوتخصصدرحافهانتهرادنبادگانون زبانـ ردارد
ازم قع تس اسی-اجتماعیباال،به نانامکاندادتـادرمساسـباتاجتمـاعیانـسلس
عصاام د،نقش فایسیرسسس .
نتیجه

اسالوهاسارسانن احیشاقیومارزداروپاب دنسوبا نرـهبـامهـاجاانشـمال
اروپابهلحاظق میونژاددتفاوتداشتسس،اعاابهادوگـاوهرابـهسـببشـباهت
ص رد نهاسزیباییرود،ب ردم دوسـف سدچهـاه صـقالبه مـین انسنـس.اسـ اان
صقالبهدرجسگهاددانلیاروپاعمسهتایورـاالدبازرگانـانیهـ ددسـاروانـسلس
ب دنسرهپسازتصافایـوسـازم وت سـطمسـلمانانوحارم ـتام یـانبـاایـو
سازم وچ ندورهپ ش،تیـارتپاسـ دبادگـانرادرانحصـارنـ دداشـتسس.ایـو
ن اوهادنظامیجس اورووفادار نانرافااهممی وردنسرهحاصلایـودادوسـتسها
باادیه دیانرسبثاوتوجای اهاجتماعیوس اسیون لبهمساصببلسسحک متی
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

یرادنس .
مقاماتبلسسنظامیدرعزلونصبهادنالتم 
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حتیوزارتب د.بادگانصقالبین زدرحک متودربارنف ذرادنسوبادسـت ابیبـه
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بازرگانان،همن ازحامسااهادام یانرابان اج انصقالبیتیم ومـیرادنـسوهـم

منابع

 ابن ابی اصیبعه ،احمد بن قاسم ،عیون االنباء فی طبقات االطبااء ،تحقیة اةامن ارةام ،م ةن،
قاهنه ،الهیئ الم نی العام للکتاب2001 ،م.
 ابناثین ،ازالدین ابوالحسن الی بن ابیالکنم ،الكامل فی التاریخ ،بینوت ،دامصادم-دامبینوت،
1965م.
 ابنحوقل ،محمد ،صورة األرض ،بینوت ،دامصادم1938 ،م.

 ابنخنداذبه ،ابیدالله بن ابدالله ،المسالک و الممالک ،بینوت ،دامصادمافست لیدن1992 ،م.

 ابنخلدون ،ابدالنحمن بن محمد ،تاریخ ابا لدانون ،دامالفکةن للببااة و الر ةن والتو،یة ،
لبران ،بینوت1981 ،م.

 ابناذامی مناک ی ،بیان المغرب فی البار االننلس و المغرب ،تحقی ج.س.کوالن و دیگنان،
لبران ،بینوت ،دامالثقاف 1980 ،م.
 ابنفضالن ،أحمد ،رحدة اب فضالن الی بالد الترک و الروس و الرقالبة ،تحقی شةاکن لعیبةی،
الموسس العنبی للدماسات و الر ن -دام السویدی ،بینوت -ابوظبی2003 ،م.
 ابنفقیه ،ابوابدالله ،البدنان ،تحقی یوسف الهادی ،بینوت ،االم الکتب1996 ،م.

 ابوالفضل ،محمد احمد ،تاریخ المنینة المریة االننلسیة فی العرر االساالمی ،الهیة الم ةنی
العام للکتاب1981 ،م.
 امسالن ،شکیب ،لالصة التاریخ االننلس ،لبران ،بینوت ،دامالمکتب الحیاة1983 ،م.

 بکنی ،ابدالله بن ابدالعزیز ،المسالک و الممالک ،تحقی تدمیان فان لیةوفن و ااةدمی فیةنی،
بینوت ،دامالغنب االسالمی1992 ،م.
 برملیح ،ابداالله ،الرق فی بالد المغرب و االننلس ،لبران ،بینوت ،االات ام العنبی2004 ،م.
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 ابن العبنی ،تااریخ المتترار الانو  ،تنجمةه ابدالمحمةد تیتةی ،تهةنان ،اات ةامات المةی و
فنهرگی1377 ،ش.

چ ن یانتقالبادگانصقالبیبهانسلسدورهام د

 ابنسعیدمغنبی ،الیبنموسی ،المغربفیحدی المغرب ،تحقی خلیل امنان مر وم ،بینوت،
دامالکتب العلمی 1997 ،م.

 جیوسی ،سلمی خضنا ،میراث اسپانیای مسدمان ،م هد ،بریاد پژوهشهای اسالمی1380 ،ش.
 حتی ،فیلیپ خلیل ،تاریخ عرب ،تنجمه ابوالقاسم پایرده ،تهنان ،تگاه1380 ،ش.

] [ DOI: 10.52547/isihistory.1.40.29

 حمینی ،محمد بن ابدالمرعم ،الاروض المعااار فای لبار اال ااار ،تحقیة احسةان ابةاس،

 47

بینوت ،مکتب لبران ااشنون1984 ،م.

 خالدی ،خالدیواس ،الیهود تحت حكم المسدمی فی االنانلس ،االمةامات العنبیة المتحةده،
اصدامات دائنةالثقاف و االاالم حکوم ال امق 2002 ،م.
 دو،ی ،میرهامت ،المسدمون فی االننلس ،تنجمه حسن حب ی ،القاهنه ،الهیئه الم نیه العامةه
للکتاب1994 ،م.
 دویدام ،حسین یوسف ،المجتمع االننلسی فای العرار االماوی ،مببعة الحسةین االسةالمی ،
1994م.
 دهخدا ،الیاکبن ،لغتنامه ،زیناظن جعفن شهیدی و معین و دیگنان ،تهنان ،مو،اه1372 ،ش.

 مضا ،ارایت الله« ،ابناهیم بن یعقوب» ،دائرة المعارف بزرگ اسالمی، ،یةن اظةن محمةد کةاظم
بحرومدی ،منکز پژوهشهای ایناای و اسالمی ،شمامه  ،671خندادماه .1399
 میرو ،جو،یف ،الفتوحاات االساالمیة ،الرزائةن ،دامالحداثة بالتعةاون مة دیةوان المببواةات
الرامعی بالرزائن1984 ،م.

 االم،اده ،هةادی« ،یهودیةان دم دیوااسةاالمی منیریةان» ،یةواس فنهمرةد و دیگةنان ،ماالعاات
تاریتی جهان اسالم ،بهام و تابستان  ،1396شمامه  ،9ص 137تا .157
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة« ،خزمان دم مراب اسالمی» ،مقاالت و بررسیها ،تابستان ،1368شمامه
47و ،48ص 83تا .94
 ابادی ،احمد مختام ،الرقالبة فی اسابانیا ،مادمیةد ،المعهةد الم ةنی للدماسةات االسةالمی
بمدمید1953 ،م.
 امید ،حسن ،فرهنگ عمین، ،ین اظن فنهاد قنبان ،اده ،اشر 1389 ،ش.

 اران ،محمدابدالله ،تاریخ دولت اسالمی در اننلس ،تنجمه ابدالمحمدتیتی ،تهةنان ،کیهةان،
1366ش.
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة« ،ﺍل قالب فی ﺍلنﻭﺍی ﺍلعنبی ﻭ فی ﺍلدﻭل ﺍﻷادلسی » ،القةاهنه ،مجداة
السبوعیة لآلداب و العدوم الفنون ،شمامه.1354 ،127
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 سامنایی ،خلیل ابناهیم ،تاریخ العرب و حضارتهم فی االننلس ،ابدالواحد ذاون طه و دیگةنان،
لیبیا ،برغا،ی ،دامالکتب الوطری 2000 ،م.

 قزو یری، ،کنیا بن محمد ،آثار البالد و البار العباد ،بینوت ،دام صادم1998 ،م.
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 قلق ردی ،احمدبن الی ،صبح االعشی فی صناعة االنشاء ،لبران ،بینوت ،دام الکتةب العلمیة ،
بیتا.

 کناچکوفسکی ،ایگراتی یولیااوویچ ،تاریخ االدب الجغرافی العربی ،تحقی صالحالدین اثمةان
هاشم ،قاهنه ،مببع لرر التالیف و التنجمه و الر ن1963 ،م.
 کسلن ،تمتوم ،بیده سیزدهم ،تنجمه جم ید ستامی ،تهنان ،تلفا1361 ،ش.
 گندیزی ،ابوسعید ،زی االلبار ،تهنان ،بریاد فنهرگ اینان1363 ،ش.

 گنوسه ،ماه ،امپراتوری صحرانوردان ،تنجمه ابدالحسین میکده ،اات ةامات المةی و فنهرگةی،
1353ش.
 متز ،تدم ،الحضارة االسالمیة فی القرن الرابع الهجری ،لبران ،بینوت ،دام الکتب العنبی ،بیتا.

 مرةةالی ،احمةةد حامةةد ،الرااقالبة و دورهاام السیاساای و الفقااافی فاای االناانلس ،امدن ،امةةادة
الدماسات العلیا ،جامعه موت 2008 ،م.

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ،التنبیه و االشراف ،تحقی ابدالله اسماایل ال اوی ،قاهنه ،دامال اوی،
بیتا.
 م احب ،غالمحسین ،دائرة المعارف فارسی ،تهنان ،امینکبین1380 ،ش.

 م بفی ،خزال یاسین« ،ال قالب الخ یان فةی اﻷاةدلس ا ةنی اإلمةامة والخالفة » ،آداب
الفراهینی ،العدد  ،20حزینان2014 ،م.
 مقدسی ،محمد بن احمد کنمی ،احس التقاسیم فی معرفۀ اال الیم ،بینوت ،دامصادم ،بیتا.
 مقدسی ،مبهنبن طاهن ،البنء و التاریخ ،مکتبۀ الثقاف الدیری  ،بیتا.

 مقنی ،احمد بن محمد ،نفح الایاو ما صرا االنانلس الرطیاو ،تحقیة یوسةف بقةاای،
بینوت ،دامالفکن.1419 ،
 مررم ،اسحاق بن حسین ،آ کام المرجان فی ذکر المنائ المشهوره فی کل مكان ،تحقی سةعد
فهمی ،لبران ،بینوت ،االم الکتب.1408 ،
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 مسعودی ،الی بن الحسةین ،مارو الابهو و معاادن الجاوهر ،تحقیة محمةد محةیالةدین
ابدالحمید ،لبران ،بینوت ،دامالمعنف  ،بیتا.

چ ن یانتقالبادگانصقالبیبهانسلسدورهام د

 مزموع ،وفاء ابدالله بن سلیمان « ،افوذ ال قالبه فی االاةدلس فةی ا ةن االمةامة و الخالفة »،
ننوة االننلس :رون م التقدبات و العااءات ،مکتب الملک ابدالعزیز العام 1996 ،م.

 مواس ،حسین ،سپینهدم اننلس ،تنجمه حمیدمضا شیخی ،م هد ،تستان قةدس مضةوی ،بریةاد
پژوهشهای اسالمی1377 ،ش.
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 ارام ،حمادة فنج ،الرقالبة فای راور بنای امیاه فای االنانلس ،اسةکردمیه ،موسسةه شةباب
الرامع 2011 ،م.
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، فی حوار الحضارات الرقالبة فی جیش النولة االمویاة فای االنانلس، ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
.م2014 ،  موسسه شباب الرامع،اسکردمیه
.م1995 ، دام صادم، بینوت، معجم البدنان، یاقوت حموی

[ DOI: 10.52547/isihistory.1.40.29 ]
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 AL-Eidi.E.M,” The Saqaliba at Bani Umayyad palaces”
International Journal of Humanities and Social Science” 2017.
 Curta.F, The Slavs History and Archaeology of the Lower Danube
Region, Cambridge,University Press.(n.d).
 Cvijanovic.I,” The Typology of Early Medieval Settlements in
Bohemia, Poland and Russia”In The World Of The Slavs, The Institute
of History Belgrade, 2013.
 Deverell.R.D,”Muslim Spain Perspectives on al-Andalus” HST 36301 Term Paper, 2011.
 Dovernic.F, Byzantine Missions Among The Eslavs, Rutgers
University Press,1970.
 Golden,P.B,”Al-Sakaliba”,EI2,The Encyclopaedia Of Islam, Leiden
Ej. Brill, 1995.
 Gomez.R.p,”La Investingacion Sobre La Esclavitud En Espana En
La Edad Moderna” Norba.Revista de Historia, 2008.
 Harvey.l.p, Muslims In Spain, The University of Chicago Press,
2005.
 Hraundal.T.J, The Rus in Arabic Sources: Cultural Contacts and
Identity, Centre for Medieval Studies University of Bergen, 2013.
 Jankowiak.M,”Dirhams for slaves. Investigating the Slavic slave
trade in the tenth century” Medieval Seminar, All Souls, 27 Feb 2012.

 Lewies.B, Race and Slavery In The Middel East, Oxford University
Press,1990.
 Markov.D, Les Slaves Culture Et Histoire, Tresore De Lart Mondial
,Bulgarie.(n.d).
 Menocal.M,”The Ornament of the World How Muslims, Jews and
ChristiansCreated a Culture of Tolerance in Medieval Spain” New
York: Little, Brownand Company, 2002.
 Tikomomirov.M, The Slavs and The East, United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris, 1965.
 Tomovich.S, The Hebrew Origin of Serbs,CNS, 2013.
 Walvin.J,Slavery and the Slave Trade,The Macmillan Press
Ltd,London and Basingstoke,1983.

1399زمستان،شمارهچهلم،سالدهم

[ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-05-21 ]

. بیتا، دام صادم، بینوت، تاریخ الیعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، یعقوبی

50

