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حاتمی1

چکیده

راهی که امروزه به ابریشم مشهور گشته ،طولانیترین و یکی از پرکاربردترین راههای تجاری
در طول تاریخ مشرقزمین بوده است .بخش وسیعی از این راه که غربیترین نواحی چیین را بیه
شرقیترین سواحل مدیترانه پیوند میداد ،از خراسیا بیگر( زاز قیوما تیا و سیوی )ی یو
میگذشت .در قر نوزدهم در پژوهشهای اروپاییا  ،نام )اده ابریشم برای این راه متداول شد و
به زودی نیگ شیوع عام یافت .امروزه نیگ همه ،از شرقی و غربی ،این راه تاریخی را به همیین نیام
میشناسند و مینامند .این نامگذاری ،از و رو بوده که به گما این پژوهشگرا  ،عمیدهتیرین و
مهمترین کالایی که در طول مسیر راه مبادله میشده ،ابریشم بوده اسیت .در پیژوهش پییش رو،
مسئله درستی یا نادرستی این نامگذاری مورد بررسی قرار گرفتیه اسیت .بیر اسیاف یافتیههیای
پژوهش ،این نامگذاری به دو دلیل اساسی نمیتوانسته مبنایی تاریخی و منطبق بر واقعییتهیای
عینی و داشته باشد .نخست اینکه تا پییش از قیر نیوزدهم ،در هی یی از منیابج )ارافییایی
اسلامی و ایرانی اشارهای به نیام ابریشیم نشیده و دسیتکم بخیش اعممیی از و بیه نیام «راه
خراسا » نامیده شده و دوم اینکه بررسی )ارافیای اقتصادی و کالاهای مبادلهشیده در طیول راه
 .1عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه بینالمللی امام خمینیhatami1361@gmail.com :
تاریخ دریافت1331/3/4 :

تاریخ پذیرش1331/1/11 :
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مورد نمر ،نمایشگر و است که ابریشم ،تنها یکی از صدها کالای مورد مبادله بوده و هی برتری
خاصی نسبت به دیگر کالاها نداشته است.
واژگان کلیدی

)اده ابریشم ،راه خراسا ) ،ارافیای اقتصادی ،منابج )ارافیایی ،کالاهای مبادلهای.
مقدمه و بیان مسئله تحقیق

ابریشم ،عنوا ِ مرسوم و متداول یکی از تاریخیترین و مهمترین راههای تجارتی و بازرگیانی
تاریخ بشر است .این راه ،مسیری کاروا رو اسیت کیه از دورا باسیتا تیا حیدود قیر هشیتم
چهاردهم ،از چین تا بینالنهرین امتداد داشت و در ادامه ،دو قاره وسیا و اروپیا را بیه هیم میرتب
مینموده است .این )اده همواره مورد بهرهبرداری تجیارتی ،زییارتی و سییاحتی بیوده و قسیمت
وسیعی از و  ،از ایرا ِ تاریخی میگذشت .این راه از شرق به غرب ،از شهرسیتا تیوا هوانی
ز Touang Huangدر چییین وغییاز و از طریییق «تورفییا » و بیابییا تکلمکییا ز The
 Taklamakan Desertبه کاشار مىرسید و از ونجا به اوزکند و فرغانه مىرفیت .در فرغانیه،
کالاها را مىفروختند یا با کاروا دیگرى از راه سمرقند به بخارا و مرو و از طریق :توف ،نیشابور،
داماا  ،سمنا  ،رى ،ساوه ،همدا  ،کرمانشاه و حلوا به باداد مىرسید .این راه) ،اده اصیلی بیه
شمار میرفت؛ اما در طول مسیر انشعابات زیادی داشت .زابن خرداذبیه :0331 ،صیح ات متعیدد؛
ابن رُسته113-011 :0331 ،؛ لسترنج1 :0333 ،
امروزه ،تصور عمومی بر و است که این راه مهم و تاریخی ،تا پیش از قیر نیوزدهم نیامی
نداشته و یکی از )هانگرادا و )ارافیدانا ولمانی در سده نوزدهم میلادی با تو)ه به اهمیت ی و
به زعم او بسیار مهم ی «ابریشم» به عنوا ی کالای اساسی مورد مبادله در دو سوی این )اده،
برای نخستین بار و را به نام )اده ابریشم به همه شناسیاند .از و زمیا  ،همیه ایین راه بیگر(
تاریخی را به نام )اده ابریشم شناختند .زفران و براونستو  01 :0336 ،نام ابریشیم ،همننیین،
بیشتر ماهیتی چینی برای این راه رقم زد؛ چراکه غربیها عمدتاً خاستگاه ابریشم را سرزمین چین
میدانستند.
در حقیقت ،این نامگذاریِ نه چندا دقیق ،به دو دلیل برخلیا واقعییت بیود؛ نخسیت ونکیه
هما گونه که مشاهده میشود ،بخشهای وسیعی از این راه بگر( و طولانی ،از )هیا اسیلام و
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ایرا تاریخی ،بهویژه منطقه وسیج خراسا میگذشت و همه از اهمیتی که این مسیر طولیانی از
و برخوردار بوده ،وگاه بودند؛ اما در هی ی از دهها منبج )ارافییایی ایرانیی و اسیلامی ،نیامی از
)اده ابریشم برده نشده؛ بلکه در بسیاری منابج ،کل این راه طولانی و یا دستکم بخش اعممیی
از و به نام «راه خراسا » نامیده شده است .دوم و مهمتر اینکه بررسی )ارافیای اقتصادی ایین
راه و کالاهای مورد مبادله در مسیر طولانی و  ،نشا از و دارد که ابریشم ،تنها یکیی از صیدها
کالای مبادلاتی بوده است .بنابراین ،نامید این )اده به ابریشم ،نمیتوانسیته مبنیایی تیاریخی و
منطبق بر واقعیتهای عینی این )اده بگر( داشته باشد.
با این وصف ،پرسش اصلی ت قیق و است که چرا نامگذاری این )اده بگر( و تیاریخی بیه
«ابریشم» ،دقیق و ص یح نیست؟ و اینکه ویا میتوا با )ستو)و در منابج تاریخی ی )ارافیایی
ایرانی و اسلامی ،نامی برای و یافت؟ برای یافتن پاسخ ،از دو طریق میتوا عمل کرد؛ نخست،
)ستو)و در مهمترین منابج )ارافیایی اسلامی برای یافتن نام تاریخی ایین )یاده؛ دوم ،بررسیی
)ارافی ای اقتصادی و انواع کالاهای مورد مبادله در مسیر این راه برای نشا داد تنوع بیینمییر
این کالاها .بر این اساف ،فرضیه اصلی ت قیق نیگ بر این استوار است که ابریشیم ،تنهیا یکیی از
صدها کالای مورد مبادله در این مسیر بود و برتری خاصی نسبت به دیگر کالاهیا نداشیته اسیت.
بنابراین ،اطلاق نام ابریشم ،نمیتوانسیته دلییل میو)هی داشیته باشید .همننیین) ،سیتو)و در
مهمترین منابج )ارافیایی ی تاریخی بهروشنی این مسئله را اثبیات میکنید کیه نیام ابریشیم بیه
هی روی مسبوق به سابقه تاریخی نبوده و دستکم بخش بگرگی از این راه ،به نام دیگری ،یعنی
«راه خراسا » خوانده میشده است .بنابراین ،میتوا با تعمیم این نام ،کل مسییر راه را بیه نیام
«خراسا » بنامیم.
البته ضروری است به این نکته اشاره شود که گرچه برای اثبات فرضیه اصلی ت قیق و یافتن
پاسخهای مستدل و مستند برای پرسش اصلی ت قیق ،میتوا به هر دو طریق فوق عمل نمود؛
اما از ونجا که پرداختن به هر دو روش در قالب ی مقاله ت قیقی نمیگنجید ،در ایین پیژوهش،
ضمن بررسی مختصر طریق نخست ،تکیه اصلی بر بررسی )ارافیای اقتصیادی ایین راه خواهید
بود.
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زمینه تاریخی
تجارت میان شرق و غرب

به نمر میرسد که لشکرکشیها و فتوحات هخامنشیا و نیگ ایجاد و احداث راههیای متعیدد
تجاری و چاپاری توس ونا  ،اولین گامها در گشیود بخشیی از راه بیگر( تجیارتی ،زییارتی و
سیاحتی موسوم بیه «ابریشیم» بیوده اسیت .دارییوش هخامنشیی ز110یی636ق.م در بنید سی
کتیبههای خود در نقش رستم و شوش ،علاوه بر پارف ،از کشورهایی که ونها را فیتح و مردمیانی
که بر ونها حکمرانی کرده ،نام میبرد زشارپ 31 :0366 ،و  13که بخش اعممی از این کشورها
در مسیر این راه قرار داشتند .بنابراین ،شکلگیریِ امپراتوری هخامنشی در ی پهنیه )ارافییایی
وسیج زاز ماوراء النهر تا کرانههای دریای مدیترانیه و نییگ رواپ پیول واحیدِ «دریی » در زمیا
داریوش اوّل ،به رونق رواب اقتصادی و سیاسی شرق و غرب و شهرهای مسییر ایین راه کمی
بسیار کرد .همننین ،پا از لشکرکشیهای اسکندر مقدونی ،بازرگانا و پیشهورا یونانی که در
پی سود به دنبال لشکر اسکندر به راه افتاده بودند ،در شهرهای )دیدی که به دست او و بیه نیام
اسکندریه در کنار شهرهای قدیمی ساخته میشد ،سیاکن میگردیدنید و رشیتههیای )دییدی از
کارهای بازرگانی و صنعتی را در ونها به راه میانداختند.
اشکانیا نیگ از زما مهرداد اوّل زح 030-033ق.م که سرزمین ت ت حکومت او از سیویی
با هند و از سوی دیگر با بینالنهرین و وسیای صایر همسایه شیده بیود ،ایین بخیش از ایین راه
بگر( را در اختیار داشتند .زم مود وبادی 1 :0333 ،اما از دیدگاه تاریخی ،نخستین ارتباط چین با
غرب را در زما سلطنت مهرداد دوم اشکانی ز36-016ق.م درمیییابیم .ایین پادشیاه اشیکانی،
معاصر با سلطنت خاقا ووی تی ز33-060ق.م در چیین و از سلسیله هیا بیود .در ایین زمیا ،
چینیها از قر دوم پیش از میلاد مترصد گشود راهی به غیرب بودنید .در 033ق.م بیه دسیتور
سلسله ها  ،سرداری به نام «چان کی ین» مأمور شد به ایالت بلخ برود تا راهی بیرای از بیین
برد قوم هیون نو ،ا)داد هو ها ،پیدا کند تا چین بتواند کاروا های تجاری خود را از سرزمین
ونا عبور دهد .این سردار ،پا از سحری طولانی به فرغانه زتووا تووا  ،کان کیو زناحیهای در
سمرقند و بلخ ،در 016ق.م به چین بازگشیت و بیر اسیاف مشیاهدات خیود ،پیشینهاد کیرد راه
مستقیمی به غرب چین و تا بلخ زباکتریا بگشایند تا از کالاهای متنوع ونجا بهرهمنید شیوند 1.بیه
 . 1یکی از منابع تحقیقاتی مهم و راهگشا در راه بزرگ خراسان در دوره باستان و روابط ایران و چین در این دوره ،منبع
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دنبال این پیشنهاد ،از 001ق.م پادشاه چین ،دادوستد با کشورهای مارب چین را شخصاً سیازما
میداد .زممیاهری0331 ،یی 113 1 :0333در حیدود  011ییا 001ق.م ،چینیهیا راه تجیاری و
کاروانی غرب را در )ستو)وی فرووردههای کمیاب مارب چین گشودند و تا نیم وسیا به پییش
رفتند .زفران و براونستو  01-03 :0336 ،بر اساف گگارش مورخی چینی به نام «پا یون »،
چینیها تا حدود  011میلادی سعی داشتند نهادهایی را برای اداره و امنیت راهها به و)یود وورنید.
زمماهری0331 ،ی610-611 1 :0333
تا قر ششم میلادی ،روند تکامل راه موسوم به ابریشم ادامه داشت؛ تیا اینکیه مسیلمانا در
دهههای نخستینِ قر اوّ ل هجری بر بخشی از این )اده مسیل شیدند .ونهیا بلافاصیله پیا از
سقوط مداین در سال شانگدهم ،بر کران د)له ،و سپا با سقوط نهاوند در سال نوزدهم یا بیستم
هجرت ،بر بخش دیگری از این راه استیلا پیدا کردند .اَحْنَفبنقیا ،در زما عثما ز13یی ، 31و
در زما ولایت عبداللّهبن عامر در خراسا  ،تا بلخ پیش رفت و و را گشود و راهیی طولیانی را از
ری و بیهق و طوف و مرو و سمرقند کاملاً در اختیار گرفت .این شیاهراه بیگر( ،بعیدها در دورة
عباسیا ز031ی ، 616دورهای که حوزة فرمانروایی مسلمانا بیه بیشیترین وسیعت و یکپیارچگی
خود رسید ،بهویژه در حوزه تجارت و بازرگانی ،رونقی تازه گرفت و به عنوا ی مسیر ترانگیتیی
بگر( و معتبر ،تثبیت شد.
نامگذاری جاده ابریشم

اما راه بگرگی که در بالا توصی ف شد ،از چه زما به ابریشم نامیده شد؟ ظاهراً به دلییل ونکیه
مهمترین کالای ترانگیتی این راه ،ابریشم چین بود ،این راه بگر( برای نخستینبار در اواس قر
نوزدهم توس فردیناند فو ریشتهوفن ز0333ی0111م )ارافیدا ولمانی ،به نام )یاده ابریشیم
نامیده شد و شهرت یافت .زفران و براونستو  01 :0336 ،این نامگیذاری ،بیهزودی رواپ عیام
یافت و به مثابه نامی قطعی و مسلم تلقی شد و تا به امروز نیگ ایین طیرز تلقیی اسیتمرار داشیته
است.
اما واقعیتِ تاریخی چیگ دیگر بود؛ این راه در حقیقت به عمد یا به سهو ،بهاشیتباه «ابریشیم»
زیر است:
Laufer, Berthold, Sino-Iranica; Chinese contributions to the history of civilization in
ancient Iran, Publication Field Museum of Natural History, chicagom, 1919.
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نامیده و مشهور شد .البته این اشتهار ،مانج از و نشد که برخی پژوهشگرا به )نبههایی از ایین
نامگذاری غیرتاریخی و غیرواقعی اشاره کنند؛ بهویژه ونجا که تأکید کردهاند نام ابریشیم ،مبنیایی
تاریخی ندارد؛ برای نمونه ،استراتر مینویسد« :اگرچه )اده ابریشم بیش از  0611سال به طیور
منمم مورد استحاده قرار داشت ،هی گاه در و دورا به عنوا )اده ابریشم شناخته نمیشد و در
حقیقت ،نامی نداشت .در حدود یکصد سال پیش ،کاشف ولمانی ،بیارو فردینانید وُ ریشیتوفن،
این )اده را  die SeidenStrasseنامید که در زبا ولمانی به معنای )اده ابریشیم اسیت .ایین
نام ،بهتدریج مورد قبول همگا قرار گرفت ».زاستراتر  01 :0336 ،همننین ،باسیتانی پیاریگی
باور دارد« :این راه بر اساف ی غل مشهور ،به )اده ابریشم معرو شده؛ ولی البته تجارت و ،
تنها ابریشم نبوده است .همه کالاهایی که از شرق و )نوب وسیا برمیخاست ،مییبایسیت از ایین
راه بگذرد؛ حتی کالای هند که از راه ادویه عبور میکیرد و بیه همیین راه مییرسیید ».زباسیتانی
پاریگی306 :0363 ،
اما در ایرا  ،یکی از نخستین پژوهشگرانی که تلاش کرد تا تو)هیات را بیه ایین نیامگیذاری
اشتباه )لب کند ،منوچهر ستوده بود .ستوده به شکلی )دی باور داشت« :اگر )اده ابریشمی بوده،
ما متجاوز از سیصد متن )ارافیایی داریم که یکیی از یکیی بهتیر) .ارافییدانیانی دارییم ،چیو
مقدسی .وی زمانی که به نیشابور رسیده ،میگوید که مردم این شهر ،عمامههای خود را به )ای
اینکه از راست ببندند ،از چپ میبندند .چنین مردی با این دقت) ،ارافیای مملکت میا را نوشیته؛
اما از )ادة ابریشم ذکری نکرده است .دیگر )ارافیدانا و سحرنامهنویسا مسلما هم تیا قیر
دهم هجری ،از این مسئله سخنی به میا نیاوردهاند ،ی دفعه اروپاییا معلوم نیسیت چگونیه و
چرا این نام را ابداع کردهاند».
یا اینکه در )ای دیگر مینویسد« :ما )ادهای داشتهایم که از شرق شروع میشد و بیه غیرب
میرفت .میتوا به اصطلاح امروزی گحت )ادة ترانگیتی .ححاظت این )ادهها و کفتراشیی ایین
)ادهها ،همه بر عهده ایرانیا بوده است .اسنادی داریم که نشا دهنده ورود کاروا ها به ایرا و
خروپ ونها از ایرا است .در هی ی از این اسناد ،نامی از )اده ابریشم برده نمیشود .بیه عقییده
من ،ی نقشه از دوره هخامنشی ،یی نقشیه از دوره اشیکانی ،یی نقشیه از دوره ساسیانی و
چهار پنج نقشه از دورا اسلامی که تهیه شود و )ادهها مشخص گردند ،معلیوم خواهید شید میا
راههایی داشتهایم که بر اثر تاییر حکومتها ،اندک دگرگونی در ونها حاصل گردیده است .در این
)ادهها از شرق به سوی غرب و برعکا عبور و مرور میشده و انواع ادویه و کالاهای دیگر نقیل
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و انتقال مییافته که یکی هم ابریشم بوده است و همه این )ادهها هم زیر نمر ایرا بوده است.
چه معنا دارد که نام ی کالا را بر تمام این )ادهها در طی تاریخ بدهیم ...این نام در هی یی از
کتابهای )ارافیای [دورا ] اسلامی دیده نشده و سابقه ندارد که )ادهای در )ها به نام یکی از
کالاهایی که از و می گذرد ،خوانده شود ...اروپا باید اندیش خودم وری را از دماغ بییرو کنید و
ا)ازه دهد که )ها چنا که بود ،بماند و هر روز نام کشیور و رود و کیوه و منطقیهای را عیو
نکند ».زستوده11-13 :0333 ،؛ ستوده0-1 :0336 ،
اما این تلاشها و اشاراتِ عمدتاً غیرمنسجم و پراکنده ،هرگیگ نتواسیته بیر اشیتهار فراگییر و
مسلمانگاشتهشده نام )اده ابریشم ،خللی وارد کند؛ ولی در هر صورت ،حاکی از این امر است کیه
پژوهشگرا دقیقی چو  :ستوده ،باستانی پاریگی و استراتر هم ایین اشیتباه تیاریخی را متیذکر
شدهاند .با این زمینه تاریخی ،ابتدا به صورت مختصر به سراغ )ستو)و در منابج )ارافیایی برای
یافتن نام تاریخی و واقعی این )اده میرویم و سپا ،ب ث اصلی در )ارافیای اقتصادی این راه
را پی میگیریم.
راه موسوم به «ابریشم» در منابع جغرافیایی اسلامی

راهی که امروزه به ابریشم موسوم شده ،بر اساف گگارش منابج دستاوّل )ارافیایی اسیلامی
از دروازة خراسا در مشرق باداد شروع میشد و پا از طی مسیافتی ،بیه حلیوا میرسیید .در
حلوا وارد ایالت )بال میشد و و را به صورت مورب طی میکرد و به سوی مشرق میرفیت و
پا از عبور از کرمانشاه و همدا  ،به ری میرسید .ونگاه به طر مشیرق ادامیه میییافیت و از
قوما میگذشت .این شاهراه که کوههای طبرستا در سمت چپ و  ،و کویر نمی در سیمت
راست و قرار داشت ،نگدی بسطام به ایالت خراسا وارد میشد ،از نیشابور و طوف میگذشت
و به مرو میرسید و از ونجا وارد کویر میشد و در حدود ومل یا چار)وی به سیاحل رود )ی یو
میرسید و از ونجا بخارا و سمرقند را پشت سر میگذاشت و به زامین در مشرق سمرقند میرسید.
در این م ل ،راه دو شعبه میشد :راه سمت چپ ،به چاچ زتاشکند میرفت و از ونجا بیه اُتیرار در
ساحل سی و سحلا منتهی میشد و راه دیگر ،از زامین به سمت راست من ر میگردیید و بیه
ایالت فرغانه و سی و علیا میرفت و پا از عبور از کرسی و ناحیه ،به اوزکَنْد در مرز ص رای
چین منتهی میگردید .زابین خرداذبیه :0331 ،صیح ات متعیدد؛ ابین رُسیته113-011 :0331 ،؛
لسترنج1 :0333 ،
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واقعیت و است که در منابج )ارافیایی اسلامی با و)ود توصیف )گئیتیرین مسیائل ایین راه
طولانی و وسیج ،از باداد تا تو هوان در غرب چین ،هی اشارهای به نام «ابریشم» نشده است.
پا با این وصف ،ویا این )اده طولانی نامی داشته است؟ احتمالاً بلیه .همیا گونیه کیه لسیترنج
بهدرستی حدف زده زلسیترنج ، 11 :0333 ،در منیابج )ارافییایی اسیلامی بیهتلیویح ییا تصیریح،
دستکم بخش اعممی از این )اده را به نام «راه خراسا » نامیدهاند؛ واقعیتی که در پا اشیتهار
نام )اده ابریشم ،پنها مانده است.
مهمترین قرینهای نیگ که مؤید این مسیئله اسیت ،و)یود «دروازه خراسیا » و ییا دروازه راه
خراسا در بیشتر شهرهای مهم سرزمینهیای شیرق خلافیت اسیلامی اسیت .مشیهورترین ایین
دروازهها ،دروازه خراسا در دو شهر باداد و اصحها است .به گیگارش ابین رسیته ،بایداد چهیار
دروازه داشت که یکی از ونها« ،دروازه خراسا » در قسمت شرقی شهر بیود .زابین رسیته:0331 ،
 011همننین ،اصحها دارای چهار دروازه بود که دروازه شرقی و  ،خور یا خراسا نیام داشیت.
زهما  031 :چندا دشوار نخواهد بود که حدف بگنیم دروازههای خراسا در شیهرهای بیگر(
عراق عرب و عجم ،نقطه وغاز راه خراسا بوده است .پا ،میتوا از این به بعد ،راه ابریشیم را
«راه خراسا » نامید.
جغرافیای اقتصادی راه خراسان؛ از بغداد تا تون هوانگ
عراق و جبال

هما گونه که گحته شد ،راه خراسا از غرب به شرق ،از باداد و دروازه خراسیا ایین شیهر
وغاز میشد .باداد ،یکی از کانو های بازرگانى ،اقتصاد و تولید م صول بود .بازارهیاى بایداد بیه
و)ود کالاهاى کمیابى که از سایر بلاد در ونجا )مجوورى مىشد ،مشهور بیود .در حیدود العیالم از
م صولات صادراتى باداد نام برده و گحته شده از این شیهر) ،امیههیاى پنبیه ،ابریشیم ،وبگینیه
مخروطىشکل و روغن و شراب و معجو به دست مىوید و به همه )ها صادر مىشود .زحدود
العالم 010 :0361 ،مقدسى هم به فرووردههاى زیبا و انواع پوشاک ابریشیمى و دو گونیه حصییر
عبادانى و سامانى اشاره کرده است .زمقدسى031-033 0 ،0360 ،
راه خراسا از باداد ،به عنوا ی کانو اقتصادی مهم ،وغاز شده ،به سوی شرق ادامه می-
یافت .بر اساف گگارش )ارافىنویسا مسلما  ،مسیر حرکت از باداد تا حلوا به این گونه بیود:
پل نهروا  ،دسکرة المل  ،طرارستا ) ،لولیا ،خیانقین ،قصیر شییرین ،حلیوا  .بیدین سیا  ،راه

تحلیل و بررسی نامگذاری جاده ابریشم با تکیه بر جغرافیای اقتصادی

01

خراسا در نگدیکی حلوا از منطقه سواد خارپ و به )بال وارد میشود .یاقوت حموى مینویسد:
حلوا  ،در پایا مرزهاى سواد نگدی )بال است و میا و و باداد ،پینج منیگل اسیت .زییاقوت
حموى 63 :0363 ،مقدسى ،حلوا را قصبهاى کوچ در کوه و دشت و نگدیی کیوه توصییف
کرده که دور و را باغها فراگرفته و انگور و انجیر دارد .او به بازار کوچ  ،نهر کوچ و دژ کهن
و اشاره کرده است .زمقدسیى 030 0 ،0360 ،در حیدود العیالم در وصیف حلیوا ومیده اسیت:
« شهرى است بسیار نعمت و رودى اندر میا وى همى گذرد و از وى انجییر خییگد کیى خشی
کنند و به همه )ا ببرند ».زحدود العالم013 :0361 ،
پا از حلوا  ،مهمترین شهر ،کرمانشاه است .کرمانشاه ،یکى از نواحى چهارگانه ایالت )بال
است که در )ارافیای تاریخی این منطقه از و به «قرماسین» نیگ یاد مى کننید .ابین حوقیل در
صورة الار قرمیسین را شهر زیبایى دانسته که در و  ،وبهیا )یارى اسیت و درختیا و مییوه
فراوا دارد و کالاها در و ارزا اند و «علیف فیراوا و سیتور و شیترا چرنیده بسییار دارد ».او
مینویسد تجارت در این شهر ،رونق فراوانى دارد .زاین حوقل 013 :0366 ،در مسیر کرمانشاه به
همدا  ،دینور زماه الکوفه قرار دارد که م صیولات عمیدهاش ،غلیه و مییوه اسیت .زاصیطخری،
066 :0363؛ مستوفی013 :0336 ،
راه خراسا  ،پا از دینور به همدا میرسد .به گحته اصیطخری ،رودراور از نیواحی همیدا ،
«)ایی وبادا و پُرنعمت و زعحرا ونجا بیش از دیگر )ایها خیگد و بهتر باشد و هر )ایی از ونجا
برند ».زاصطخری 061 :0363 ،اما در مورد خود همدا  ،ابن حوقل و را شیهرى بیگر( و زیبیا
توصیف کرده که داراى )وىها ،درختا و غلاّت بوده و در ونجا قیمتها ارزا اسیت و لبنییات و
پنیر و انواع کالاهای بازرگانی از قبیل زعحرا  ،فراوا است .همدا « ،شهر بگرگیی اسیت ...و بیه
دست مسلمانا ساخته شده است و حصار و ربض و چهیار درب وهنیی دارد  ...وبهیا و باغهیای
فراوا و کشتهای وبی و دیمی دارد .فراخنعمیت و پُربرکیت اسیت و تجیارتی راییج و خواروبیار
دارد ».زابن حوقل 011 :0361 ،و 011
همننین به گحته ابن حوقل ،زعحرا رودراور ،به همدا مییومیده اسیت .رودراور ،از نیواحی
همدا و «روستایی است بگر( و پهناور و زراعت و زعحرا و  ،مشهور است ...فراخنعمت اسیت
و وبها و میوههای گوناگو و کشتها دارد .زعحرا ونجا ،فراوا و خوب و در سراسر شیهرهای
)بال ،بینمیر است و به همین سبب ،و را به نواحی دیگر میفرستند ».زهما 001 :
وخرین شهر بگر( شاهراه خراسا قبل از ری ،ساوه است .این شیهر ،در نیمیه راه همیدا و
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رى قرار دارد و در نگدیکى و  ،شهر دیگرى به نام «ووه» بوده اسیت .زییاقوت حمیوی0311 ،ق:
 031 3مقدسى ،درباره م صولات ساوه ،از غله و انگور نیکوى و یاد کرده و از حمامهای خوب
ساوه و مسجد )امج و بازار و نام برده .قگوینى ،انار و را ممتاز خوانده؛ به طیورى کیه در تمیام
ایرا  ،مثل و نیست و ابن حوقل به معروفیت شیتر و شیتربا و اشیاره کیرده کیه میورد نییاز
مسافرا و زائرا مکه است .زابن حوقل013 :0361 ،؛ مقدسی161 1 :0360 ،؛ قگوینیى:0333 ،
 611قگوینی همننین میگوید در وس مسجد ،خگانه کتب قرار داشت که در و هر گونه کتابی
بود .به علاوه ،اسطرلابها و کرهها بیرای مطالعیه علیم نجیوم داشیت و همننیین بیمارسیتا و
مدرسهها و رباطهایی در و شهر و)ود داشت .زقگوینى611 :0333 ،
این مسیر تجاری بگر( ،پا از ساوه به ری میرسد .بدو تردید ،از مهمترین شهرهاى کنار
)اده خراسا  ،رى بوده است .این شهر ،در قر چهارم هجرى بگر(ترین مراکگ چهارگانه ایالیت
)بال بوده است .ابن رسته که )امجترین توصیف را از راه باداد تیا رى ارائیه کیرده ،در بیاره رى
نوشته است براى رى پنج دروازه بیه نیامهیاى« :باطیا »« ،بلیسیا »« ،کوهی »« ،هشیام» و
«دروازه سین» نام بردهاند که از اوّلى به باداد ،از دومى بیه قیگوین ،از سیومى بیه طبرسیتا  ،از
چهارمى به قوما و از پنجمى به قم مىروند .زابن رسته013 :0331 ،
ابودلییف در سییحرنامه خییود ،از دروازههییاى وهنییى ،بییاروى عمیییم ،مسییجد )ییامج ،دژى کییه
«رافجبنهرثمه» و را بنا نهاد ،کوهى در نگدیکى و به نام «طبرک» است و نییگ از تابوتهیای
سنگى و معد های طلا و نقره رى ییاد کیرده اسیت .او از پارچیههای معیرو بیه «رازى» کیه
مخصوص رى است و در هی )اى دیگر بافته نمىشود ،نیام بیرده اسیت .زسیحرنامه ابودلیف در
ایرا  31 :0316 ،ی  31این پارچه ،یکی از مهمترین م صولات بازرگیانی در مسییر راه خراسیا
بوده است .طیلسا های پشمین و کرباف را نیگ در ری نیکو میبافتند؛ ولی م صیول عمیده و ،
پنبه و روغن و شراب زنبیذ بوده است .ز)مالزاده103 :0363 ،
راه بگر( خراسا از شرق به غرب ،از دروازه باطا به سوی )بیال و عیراق مییرفیت و بیه
همدا میرسید .شعبهای از راهِ دروازه سین به سوی اصحها و شیراز میرفت .همه کاروا هایی
که مال التجاره از یونا و روم و وسیای صایر و بین النهرین و شامات از یی طیر  ،و چیین و
هند و وسیای وسطی از طر دیگر حمل میکردند ،گذارشا بر ری بود .در ایین مییا  ،از شیرق
ابریشم ،خام ،کاغذ ،کافور ،دارچین ،مامیرا  ،ادویه و سن های قیمتی به اینجا وورده میشید و از
این مسیر هم از غرب ،مروارید ،منسو)ات ،قالی ،مر)ا های ب ر احمر ،خگ و دیبیای رومیی بیه
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شرق صادر میشد .زکریمیا 111 0 :0316 ،
در کنار این دروازههای متعدد ،ری بازارهای بگر( و متنوعی نیگ داشته که نمایشیگر اهمییت
تجاری این شهر در مسیر راه خراسا است .مهمترین این بازارها ،عبارتاند از بازار :باب الجبیل،
باب سین ،باب هشام ،بلیسا  ،چهارسوق یا چهار بازار ری ،ده نو و بازار روده که این بیازار ،از
همه بازارها معمورتر و وبادتر بوده است و همننین بازار ساربانا و بازار نرمه یا رسیته نرمیق کیه
منسوب به دیه نارم است و بازار نصروباد .زهما  106 :معتبرترین این بازارها ،بازار سیاربانا و
بازار روده بوده که قسمت اعمم دادوستد و معاملات و تجارت در ونجا صورت میگرفته است .بیه
نوشته اصطخری ،بازار روده «از همه وبادا تر است و کاروانسراها بازارهیا و بازرگانیهیای بسییار
ونجا باشید ...و معاملیت بیه زر و درم کننید ».زاصیطخری 031 :0363 ،بیازار روده را مییتیوا
کهنهترین و قدیمیترین بازارهای ری دانست .زکریمیا 111 0 :0316 ،
اصطخری درباره اهمیت م صولات تجاری ری نیگ مینویسد« :و از متاعها کربافهای نیرم
خیگد کی به وفاق از ونجا برند ...و از ری پنبه به باداد ورند و به وذربایگا برند و )امه نرم مُنیّیره
خیگد ».زاصطخری 030 :0363 ،علاوه بر منسو)ات ،قگوینی از م صولات دیگر ری نیگ یاد کرده
است .بنا بر گگارش قگوینی ،در ری شانه و قدح را از چوب م کم و خوشتراشی که از طبرستا
میووردند ،درست میکردند .از میوه)ات ،خربگه و هلوی ری هم شهرت داشته و صادر مییشیده
است .زقگوینى 661 :0333 ،علاوه بر این ،از م صولات و تولیداتی که اهمییت تجیاری ری را در
مسیر راه خراسا نشا میدهد ،میتوا از معاد طلا و نقره ،سرب ،خاکنسوز و سن سییما
نام برد .همننین ،هنرهایی همنو  :سحالسازی ،کاشییسیازی ،مصینوعات فلیگی و شیشیهای،
پارچهبافی ،ساختن ظرو و افگارهای چوبی نام برد .غلات ،پنبه ،مییوه)یات ،نوشیابه مخصیوص
ری ،زعحرا و لبنیات را نیگ میتوا مورد اشاره قرار داد .زکریمیا  111 0 :0316 ،به بعد
کاروا های بگر( تجاری ،پا از ری در ادامه مسییر خیود ،وارد قیوما مییشیدند .ایالیت
قوما ،در دامنه )بال البرز واقج است و ارتحاعات البرز ،حدّ شمالى و است .شاهراه خراسا کیه
از رى در اقلیم )بال مىومد و به سوی نیشابور در خراسیا مییرفیت ،از سراسیر ایالیت قیوما
مىگذشت و همه شهرهاى مهم قوما ،سر این راه واقج بود .این شاهراه پا از خیروپ از رى و
طى سه منگل ،به خوار مىرسید .پا از خوار ،منگلگاه اوّل قصر یا قری الملح بیود کیه و را بیه
فارسى «ده نم » مىگحتند .پا از و  ،به منگلگاه رأف الکلب و پا از و  ،به سمنا و سپا،
به داماا  ،کرسى ایالت قوما مىرسید .زلسترنج311-313 :0333 ،
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اما مهمترین شهر این بخش از )اده خراسا  ،داماا بود .یعقوبى و اصطخرى داماا را شهر
و قصبه ایالت قوما به شمار ووردهاند .زیعقوبی11 :0316 ،؛ اصطخری 101 :0333 ،مقدسى هم
داماا را قصبه قوما ،و سمنا  ،بسطام ،زغنه ،بیار و ماو را از شهرهاى و بیه حسیاب وورده
است .زمقدسی 103-101 1 :0360 ،یعقوبى ،قومسىها را در ساختن پوشاکهاى پشمى قومسى
گرا قیمت ،ماهرترین مردما توصیف کرده و در حدود العالم به صدور پارچه از قوما به گرگا
و طبرستا تصریح کرده است .زیعقوبی11 :0316 ،؛ حدود العالم066 :0361 ،
ابودلف و به تَبَج او یاقوت ،از سیبى که در قوما به دست مییویید و از ونجیا و از طرییق راه
خراسا به عراق صادر مىشود ،ییاد کیردهانید .زسیحرنامه ابودلیف31 :0316 ،؛ ییاقوت حمیوی،
0311ق 633 1 :گگارش ابن حوقل از داماا  ،نمایانگر اهمیت تجاری این شهر است« :از مییوه
و به مقدار فراوا به عراق برند .از کومش) ،امه معروفی به دست میوید که به کشورهای دیگر
برند و در همه )ا مشهور است ».زابن حوقل 011 :0366 ،از دیگر م صولات داماا  ،میىتیوا
به میوههاى کمیاب ،دستار ،پنبه ،کیسه ،طیلسا  ،پارچههاى نازک پشیمین و منیدیلهای سیحید
اشاره کرد .زحدود العالم066 :0361 ،؛ مقدسی163 1 :0360 ،
دومین شهر ایالیت قیوما از حییث وسیعت ،شیهر بسیطام اسیت .در توصییف ایین شیهر،
)ارافىنویسا و را شهرى کوچ با هواى معتدل و )معیتى اندک و باغهای بسیار و میوههاى
نیکو و غله فراوا وصف کردهاند .مقدسى) ،امج بسطام را زیبیا همنیو دژى در مییا بازارهیا
نامیده و در زمینه صادرات ،از گلابى و نام برده که به عراق صیادر میىشیود .زمقدسیی:0360 ،
 110 1یاقوت نیگ از سییب بسیطام نیامبرده و از کیحییت و تمجییده نمیوده اسیت .ییاقوت ،از
بازارهای تجاری و بازرگانی بسطام نیگ یاد کرده است .زیاقوت حموی0311 ،ق631 1 :
خراسان بزرگ

پیش از شروع ب ث )ارافیای اقتصادی خراسا  ،توضیح حدود )ارافیایی این منطقه بیگر(،
گویای وسعت و پهناوری و در قیاف با دیگر نواحی )ارافیای در طول این مسیر خواهد بود .در
واقج این ناحیه پهناور ،از قدیم الایام و حتی از زمیا ساسیانیا  ،بیه چهیار منطقیه کیه در دورا
اسلامی به چهار ربج مشهور گشت ،تقسیم میشد؛ شهرهای :مرو ،نیشابور ،هرات و بلخ ،مرکگ این
ربجهای چهارگانه خراسا بودند .زالتو  01 :0363 ،پراکندگی ایین چهیار شیهر ،خیود نماییانگر
گسترگی و وسعت قابل تو)ه خراسا است.
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با و)ود این ،موقعیت )ارافیایی خراسا در طول تاریخ به گونهای بوده که نمیتوا م دوده
مشخصی برای و تعریف کرد؛ اما در مجموع و به طیور کلیی ،مییتیوا خراسیا را سیرزمینی
طولانی دانست؛ گسترده از نگدی کرانههای )نوب شرقی دریای خگر تا بلندیهای حصار ماننید
پامیر و هندوکش که در نمریهای دیگر و در مقطعی از تاریخ ،مرزهای و از حلوا تا شرق زونجا
که خور بروید گسترده بوده است .در واقج خراسا  ،گاهی شامل سرزمین پُرنعمت )نیوب درییای
ورال زخوارزم و نواحی و سوی )ی و زماوراءالنهر و بسیاری از فلات ایرا میشده اسیت کیه
حدود شرقی و تا چین میرسید؛ ولی عملاً این مرز از بلخ و بخش معرو به طخارستا زبیاختر
باستانی  ،و سوتر نمیرفت و در مارب به همین گونه حدود خراسا کمتر به مرزهیای زاگیرف
میرسید؛ اما گاهی شامل :قوما) ،ر)ا  ،ری و بخشهایی از طبرستا مییگشیت و بیا ونکیه
ماوراءالنهر غالباً با خراسا یکی گرفته میشد؛ ولی عملیاً ومودرییا همیا میرز شیمالی خراسیا
شناخته میشد و گاهی در واقج تا این حدود هم نمیرسید .زهما 3-00 :
اما نخستین شهر بگر( خراسا که شاهراه خراسا از و میگذشت ،شهر نیشابور ،مرکگ ربج
نیشابور ،یکی از چهار ربج خراسا بیود .نیشیابور را «ام البلیاد خراسیا »« ،اَبَرشیهر» و «دمشیق
کوچ » نیگ نامیدهاند .زاصطخری131 :0363 ،؛ مستوفی030 :0336 ،؛ ابن بطوطه316 :0333 ،
در باره م صولات و معاد نیشابور) ،ارافىنویسا مطالب فراوانى نوشتهاند .اصطخرى کوههیاى
نیشابور را معد فیروزه دانسته است .زاصطخری 131 :0363 ،مقدسى در ب یث بازرگیانى ایین
منطقه نوشته است« :از نیشابور پارچههای سپید ،ححیه ،بیبا  ،عمامههای شهجانى ححیه ،راختج،
تاختج ،مقنعه ،زیر پیراهنى ،مل م ابریشمى ،مصمت ،عتابى ،سیعیدى ،ظرائحیى ،مشیطى ،زینیت،
پارچههای موئین و نخ ریسیده خوب و وهن و )گ ونها صادر مىشود ».زمقدسیی-631 1 :0360 ،
636
ابن بطوطه از پارچههای حریر که در نیشابور بافته مىشوند ،یاد کرده و نوشیته اسیت ونهیا را
براى فروش به هندوستا مىفرستند .زابن بطوطه 313 :0333 ،ابن حوقل با اشیاره بیه )ایگیاه
تجاری و بازرگانی نیشابور مینویسد در سراسر خراسا  ،شهری در تجارت و کثرت مسافر و قافله
به «پای نیشابور نمیرسد و از ونجا انواع )امههای پنبهای و ابریشمی به دست میوید که به سایر
سرزمینهای اسلامی و برخی از سرزمینهای کحر میبرند و پادشاها و بگرگا از همین )امیهها
بر میگگینند؛ چه از هی شهر یا ناحیهای) ،امهای بدین مرغوبی به دست نمیوید ».زابن حوقیل،
063 :0366
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در بازارهای نیشابور همننین ،گاهی مانند سمرقند و هرات برده نیگ میفروختند .از کیارگرا
ساده گرفته تا صینعتکار چییرهدسیت و غلامیا )نگیی و موسییقیدانیا  ،مطربیا  ،رقاصیهها و
ووازخوانا را در معر فروش قرار میدادند .البتکین و سبکتکین غگنوی ،در بازار بیردهفروشیا
نیشابور خریداری شدهاند .زگرایلی113 :0336 ،
ابن فقیه همدانی ونجا که از زیباییهای بلاد سخن گحته ،مینویسید زیبیاترین )یاهیا از نمیر
استخراپ معاد [فیروزه] ،نیشابور است .او همننین در باب اهمیت تجاری نیشابور مینویسد کیه
نسا)ا و بافندگا این شهر ،معرو اند) .امههای مل م ،نوعی پارچه ابریشمی سحید و طیاهری
پاکیگه تاخته و تافته و رافته زنوعی پارچه نازک در این شهر پدید میوید که از ایین )امیهها بیه
دیگر ولایات میبرند .زابن فقیه همدانی ،به نقل از هما 113 :
منگلگاه بعدی کاروا های تجاری در مسیر راه خراسا  ،طوف است .ابودلف ،طوف را عبارت
از چهار شهر دانسته که دو تاى و  ،بگر( و دو شهر و  ،کوچ است .به گگارش او ،میا طوف
و نیشابور ،کاخ بسیار باشکوهى برپاست .زسحرنامه ابودلف 36-31 :0316 ،مقدسى نیگ طیوف را
خگانه بگر( و باستانى شمرده که در شمار روستاهاى نیشابور است و در و املاک ،کشیتزارهیا،
میوه)ات و معاد و)ود دارد .زمقدسی 663-663 1 :0360 ،به گیگارش مسیتوفى ،از میوههیای
ونجا انگور و انجیر بسیار شیرین مىباشد .زمستوفی) 031-036 :0336 ،ارافىنویسانى همنیو
نویسنده مجهول حدود العالم ،قگوینى و اصطخری به و)ود معاد  :فیروزه ،ما ،سیرب ،سیرمه،
نقره ،مرمر سبگ و غیر اینها در کوههاى طوف اشاره کردهاند .زحدود العیالم11 :0361 ،؛ قگوینیى،
631 :0333؛ اصطخری 111 :0363 ،علاوه بر این ،به گگارش ابن حوقل در «کوه نوقا  ،معید
قدور البرام زسن برای ساختن دی سنگین است که به سایر بلاد خراسا مییبرنید و )یگ و ،
معاد دیگر از قبیل ما و وهن و فیروزه و خماهن و دهینج ززاپ سیبگ و)یود دارد و از کسیانی
شنیدهام که معاد طلا نیگ دارد ».زابن حوقل061 :0366 ،
)اده خراسا پا از طوف ،با گذشتن از سرخا و دندانقا به مرو میرسد .سرخا نییگ در
میا راه طوف به مرو ،از اهمیتی تجیاری برخیوردار بیود .بیه گیگارش اصیطخری ،در سیرخا
«چراخورها فراوا بود در نواحی و کار ایشا زمردم سرخا  ،بازرگانی شتر باشید ».زاصیطخری،
 101 :0363به گگارش مستوفی ،سرخا انگیور و خربیگه نیکیویی داشیته اسیت .مقدسیی نییگ
می نویسد سرخا مسجد و بازاری پر)میت دارد و مردم و در ساختن دستارها و مقنعههای زری
دوزی شده مهارت خاصی دارند و مصنوعات و به )اهای دیگر صادر میشود زمقدسیی:0360 ،
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661 1؛ مستوفی033 :0336 ،
مرو دومین ربج خراسا بود .مرو را «مروشاهجا » نیگ مىگحتند که مراد مرو بگر( بود تا بیا
مرو کوچ اشتباه نشود .یاقوت حموى از دو شهر به نامهای «مرو رود» و «مرو شاهجا » اسیم
برده که اولى را مرو کوچ و دومى را مرو بگر( نامیده اسیتزیاقوت حمیوی0311 ،ق001 1 :
نویسنده صوره الار مینویسد «اما بازارهای و  ،در روزگار گذشته بر دروازه شهر )نب مسیجد
)امج بود و ابومسیلم و را بیه ما)یا انتقیال داد و بیازاری اسیت بسییار نمییف و دارای همیه
چیگهاست که در شبانه روز بدا نیازمند میشوند»زابن حوقل031 :0366 ،
نویسنده حدود العالم نیگ مىنویسد در خراسا  ،شهرى که بازارى بهنیکویى مرو داشته باشید،
نیست .او سپا ،به م صولات مرو همنو  :پنبه خوب ،اشترغاز ،فلاته ،سرکه ،وبکامه و غیر اینها
اشاره کرده است .زحیدود العیالم 16 :0361 ،در میورد م صیولات میرو نییگ گیگارش شیده کیه
«میوههای و  ،سالم و خوب است؛ چنا که خربگه ونجا را پاره کرده و میخشیکانند و بیه نیواحی
بسیار حمل میکنند ...در بیابا مرو ،اشترغاز است که به )اهای بسیار میبرنید و نییگ ابریشیم و
پیله ابریشم فراوا به دست میوید و نیگ پنبه خوب و بسیار نرم و )امهها به دسیت مییویید و از
این )امهها به سرزمینهای دیگر نیگ میبرند ».زابن حوقل030 :0366 ،
اصطخری در توصیف مبسوط خود از اهمیت تجاری م صولات مرو مینویسد« :خوشتیرین
شهرهای خراسا است و میوههای مرو به از میوههای دیگر شهرهای خراسا بود؛ تا و حد کی
خربگه ونجا را خش کنند کشت خربگه زمیوه خش کرده بیه وفیاق ببرنید و هیی )یای دیگیر
نشنودهام کی خربگه کشته توا کرد کی تباه نشود .و نا مرو ،معیرو اسیت .و انیدام و ترتییب
بناها و بازارها و پاکیگگی مردم و ترتیب بازارهای پیشهورا چنا کی هر حرفتی بازاری )داگانیه
دارند ...و اُشترغاز به همه )ها از بیابا مرو برند .و ابریشم و قگ بسیار کی در مرو گیرنید) ،یای
دیگر نگیرند .و شنودهام کی اصل ابریشم در روزگار از مرو به طبرستا افتاد و هنوز تخم از میرو
به طبرستا برند و پنبه مروی و کربافهای نیکو از مرو خیگد ».زاصطخری113 :0363 ،
ماوراء النهر

راه بگر( خراسا پا از مرو که از مهمترین منگلگاههای و است ،بیا گذشیتن از ومیل بیه
ساحل رود )یجو میرسد .با عبور از رودخانه )ی و  ،شاهراه خراسا وارد ماوراء النهر میشود؛
سرزمینی که از نمر تجاری اهمیت بسیاری برای رونق بخشید به این شیاهراه داشیت؛ چراکیه
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«در ماوراء النهر) ،امه نیگ فراوا است؛ زیرا پشم و ابریشم و کربافهای عیالی و پارچیه کتیانی
بیش از حد نیاز دارند .در این سرزمین ،معاد وهن نیگ بسیار و زیاده بیر تجارتشیا اسیت و نییگ
معد های طلا و نقره و )یوه و  ،فراوا است و هی ی از بلاد اسلام از حیث فراوانی به پاییه و
نمیرسد و معاد پنجهیر هم که به بسیاری این معاد معرو است ،متعلق به ماوراء النهیر و از
مضافات و میباشد ».زابن حوقل 016 :0366 ،ابن حوقل همننین از :نوشیادر ،کاغیذ ،بردگیا
ترک ،مش  ،زغحرا  ،پوست سمور و سنجاب و روباه ،خدن  ،ختور ،بازهای قرطاسی و کالاهیای
صادراتی دیگر مو)ود در این منطقه نام میبرد .زهما 011 :
در ومل و بعد از رود )ی و ) ،اده خراسا با عبور از رباط علیی زفربیر و بیکنید ،بیه بخیارا
میرسد .این شهر ،از وبادترین و مهمترین شهرهای ماوراءالنهر شمرده میشد .بنا بر رواییت ابین
حوقل« ،در اندرو و بیرو باروی شهر ،بازارهای بههمپیوسته است کیه در مواقیج معیّنیی داییر
می شود و در ونها به دادوستد چارپا و لباف و برده و کالاهای دیگر از قبیل روی و ما و ظیرو
و لوازم ذخیرهای میپردازند) .امههای پنبهای ،معرو به بخاری که سنگین و م کم بافته شیده
و مورد تو)ه عرب است و نیگ فرش زگلیم یا )ا)یم و )امه پشمی برای رختخواب که به غاییت
زیباست و زیلو و سجاده م راب ،در بخارا و نواحی و تهیه میشود و به عراق و سایر )اها صادر
میگردد ».زهما 103 :
بخارا ،توابج و روستاهای فراوانیی داشیت کیه طیواویا ،از دیگیر نیواحی مهمتیر مینمیود.
زمقدسی 336 1 :0360 ،به گگارش ابن حوقل« ،طواویا ،شهری است بگر( و بازار و مجمعیی
بگر( دارد که مردم از اقطار خراسا در وقیت معییّن از سیال بیدا مییشیتابند .از ایین شیهر،
)امههای پنبهای فراوا به دست میوید و به عراق صادر میشیود ».زابین حوقیل106 :0366 ،
طواویا بر پایه منابج تاریخی ،بازار معروفی داشته که هر سال نگدیی بیه ده روز برقیرار بیوده
است و مردم بسیاری از سراسر ماوراءالنهر بیرای دادوسیتد کالیا و تجیارت بیه ونجیا میرفتهانید.
زنرشخی03 :0363 ،؛ )یهانی031 :0363 ،
علاوه بر این بازار ،در درو حصار بخارا و در شرغ نیگ بازاری و)ود داشته که نرشخی دربیاره
و مینویسد « :ایشا را در قدیم بازاری بوده اسیت کیه در مییا زمسیتا هیر سیال ،ده روز از
ولایتهای دور ومدندی و بازارگانی و سودا کردندی .و وننه از ونجا خاستی ،بیشتر حلوای مایگین
بودی و دوشاب کرده و قنطاری بودی و چوبها و ماهی شور و ماهی تازه و پوستین گوسیحند .و
ا ز بره و بسیار بازرگانی شدی و اما امروز به روزگار ما هر ودینه بازار باشید کیه از شیهر و نیواحی
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بازرگانا ونجا روند .و وننه از و دیه خیگد که امروز بازرگانیا بیه ولایتهیا برنید ،روی باشید و
کرباف ».زهما 10-11 :
زندنه در عصر سامانیا به بافتن نوعی پارچه به نام «زندنیجی» معیرو بیود و کارگاههیای
منطقه در بافتن این پارچه ،ذوق و سلیقهای ویژهای به کار میبردند .ایین م صیول بیه خیارپ از
ایرا  ،حتی هندوستا نیگ برده میشد و بهیای و بیا دیبیا برابیر بیود و پادشیاها و را بسییار
میخواستند .زهما ) 10 :امههای پنبهای طواویا ،به عراق هم صیادر مییشید .زابین حوقیل،
106 :0366
دستاوردهای نحیا بخارا را تا شام و مصر و حتیی روم میبردنید .بخیارا در همیه دورههیای
تاریخی ،شهری مهم برای عرضه کالاهای چین و وسیای غربی بود و کاروا هیایی کیه از میاوراء
النهر میگذشتند ،در این شهر اتراق میکردند .رواب بازرگانی مردما ماوراءالنهر بیا چینییا  ،در
دوره امپراتوری کوشانیا بیشتر گسترش یافت و ویین بودا بر اثر این پیوندها به سرزمین چین راه
یافت .قدرت یابی بازرگانا سادی و چینی در پایانه قر پنجم میلادی ،موهبتی بگر( بیود؛ زییرا
هنگامی که ونا بر بخشی گستردهای از ماوراءالنهر حاکم شدند ،امنیت راههای کاروا رو زگذرگاه
کالاهای تجاری مناطق دوردست و اهمیت تجاری بخارا افگو تر شد .زفرای :0363 ،ص 11
بخارا ،بازارهای فراوانی داشت که مهمترین ونها را بازار معرو «ماخ» میتوا برشمرد .ایین
بازار را سالانه دو بار برپا میکردند و در و  ،بُت خرییدوفروش میشید .نرشیخی در تیاریخ بخیارا
مینویسد« :به بخارا [بازاری بوده است که و را بازار ماخ روز خواندهاند ،سالی دو بار؛ هیر بیاری
ی روز] بازار کردندی و هر باری که بازار بود [در وی] بتا فروختندی و به هری روز زیادت از
پنجاههگار درم بازرگانی شدی ».زنرشخی 11 :0363 ،از مهمترین بازارهیای کوچی چنیدروزه،
بازاری دهروزه در شَرغ زیکی از روستاهای بخارا بود که در میانه زمستا باز میشید و بیشیترین
کالای و  ،پوست گوسحند و چوب بود .زهما  11 :کارهای صنعتی ،بهویژه بافندگی نیگ در بخیارا
پُررونق بود .پارچههای ابریشمی ،کتانی و پشمی که در ایین شیهر و تیوابعش تولیید مییشید ،از
مهمترین کالاهای بازرگانی به شمار میرفت .شادُرِوا نیگ که خواها فراوانی داشت ،از مهمترین
وثار صنعتی بخارا بود و بازرگانا بسیاری به دادوستد و میپرداختند .این منسو)ات ،به عیراق و
سایر )اها صادر میگردد .زابن حوقل106 :0366 ،
پا از بخارا) ،اده خراسا با گذشت از دبوسیه و کشانیه ،به سیمرقند مییرسیید .اُشیتیخن،
کُشانیه زکشانی و وذار ،در شمال سمرقند قرار داشتند .کشانیه ییا کیسیانیه کیه قلیب بلیاد سیاد
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خوانده میشد ،از اهمیت ویژهای برخوردار و شهری وباد بود .همننین ،شهرهای مهیم کرمینییه،
دَبوسیه و رابِنجا  ،میا سمرقند و بخارا و کِش و نخشب در نواحی )نوبی سمرقند بودند .گمیا
میرود که وبوهوای مناسب و حاصلخیگی منطقه و گذشتن رود ساد از کنار سمرقند ،مهمترین
عوامل سرسبگی و وبیادانی و بیوده باشیند .وبوهیوای متنیوع و مسیاعد ایین سیرزمین ،رونیق
کشاورزی و پا از و  ،کشت م صولات گوناگو را به دنبال مییوورد؛ چنا کیه همیه مردمیا
ماوراءالنهر از م صولات کشاورزی سمرقند بهره میبردند .فندق و بیادام ،از صیادرات روسیتاهای
سمرقند بود و گونههای غلّه و میوه در این ناحیه تولید میشد؛ اما سمرقند را بیا کاغیذ مرغیوبش
میشناختند .کاغذ از م صولات گرا بهای مو)ود در مسیر راه بگر( خراسا و پیامد هنیر میردم
این دیار بود که سالها تا دورترین نیواحی دنییا میرفیت و همیه را بیه ت سیین برمیانگیخیت.
قگوینی در وثار البلاد در اینباره می ویفد« :و از سمرقند ،اشیای غریبه به ولایات برند؛ از و
)مله ،کاغذی است که او را سمرقندی گویند و در هی )ا به و خیوبی نباشید؛ مگیر در چیین».
زقگوینى 603 :0333 ،نویسنده حدود العالم در وصف کاغذ سمرقند میینویسید« :و از وی کاغیذ
خیگد کی به همه )ها میبرند ».زحدود العالم013 :0361 ،
بر پایه روایتهای تاریخی ،منطقه سمرقند از منیابج طبیعیی و معیدنی سرشیار بیود و در و
ذغالسن فراوانی و)ود داشت و افگو بر و  ،گ سحید ،زاپ ،نوشیادر و سین سیاختما هیم
یافت میشد .طلاشویی نیگ در مجرای رود زرافشا رایج بود .با و)ود این ،سمرقند را بیش از هیر
چیگ) ،ایگاه راهبردی زاستراتژی ی )ارافیایی و مهم مینمیود؛ یعنیی ایین شیهر بیر سیر راه
قافله های بازرگانی هند ،خراسا  ،چین و سرزمین ترکا قرار داشیت و کالاهیای گونیاگو نقیاط
مختلف )ها در بازارهای این شهر یافیت مییشید .ازایینرو ،سیمرقند را بنیدر بیگر( تجیاری
ماوراءالنهر مینامیدند .زابن حوقل 110 :0366 ،نگدیکی و مجاورت ماوراءالنهر به قلمرو چینییا ،
از مهمترین عوامل رونق یافتن تجارت و بازرگانی این سرزمین ،بهویژه سمرقند به شمار میومید؛
زیرا بازرگانا سمرقند ،بیشتر با چینیا دادوستد میکردند.
صاحب حدود العالم در باره اوضاع بازرگانی سمرقند مینویسد« :سمرقند ،شهری بگر( اسیت
و وبادا است با نعمتهای بسیار و )ای بازرگانا همه )ها است ».زحدود العیالم013 :0361 ،
)یهانی سمرقند را بندر تجاری ماوراءالنهر میخواند« :سمرقند ،فرضه ماوراءالنهر اسیت و مجمیج
بازرگانا و همه متاعها بدا )ا ورند و از ونجا به شهرها برنید ».ز)یهیانی 036 :0363 ،تجیارت
برده نیگ در سمرقند از رونق ویژهای برخوردار بود .به همین دلیل ،سمرقند را «)ای )میج ومید
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بردگا ماوراءالنهر و پرورشدهنده بهترین بردهها» دانستهاند .زهمیا  033 :البتیه خرییدوفروش
غلاما و کنیگا ترک ،بیش از دادوستد دیگر بردگا رواپ و اهمیت داشت و )امیههای زربحیت،
پارچههای دیبا ،دی های مسین ،زین و لگام اسب و شیشه نیگ از تولییدات و صیادرات سیمرقند
بود .همننین بنا بر منابج چینی ،بین سیالهای 663یی613م فقی از سیمرقند و اطیرا و 11 ،
هیئت ایلنیگری به چین روانه شده بودند و با کاروا های تجارتی به دادوسیتد پرداختیه بودنید.
زمیرعابدینی016 :0331 ،
علاوه بر شهر سمرقند ،روستاها و نواحی اطرا و نییگ در مسییر راه بیگر( خراسیا  ،قیرار
داشتند و م صولات تجاری خود را مبادله میکردند .ابن حوقل گیگارش مبسیوطی از م صیولات
تجاری این نواحی به دست داده اسیت؛ «بنجیکیث ،روسیتایی اسیت دارای میوههیای فیراوا و
درختا انبوه و به داشتن م صولات خوب ،چه خش و چه تر ،ممتاز است .شیاوذار ،بیه داشیتن
هوای سالم و زراعت خوب و میوههای نیکیو معیرو اسیت .روسیتای درغیم ،دارای کشیتهای
سرسبگ و نیگ انگوری است که بر انگور روسیتاهای دیگیر تحیوق دارد و بیه نیواحی دیگیر حمیل
میشود ...کش ،شهرستانی است که میوه و زودتر از سایر نواحی ماوراء النهر میرسد و نوبیار و
را به بخارا میوورند .در کش ،نم استخراپ میکنند که بیه نیواحی بسییاری از خراسیا صیادر
میگردد و در کوههای و  ،عقاقیر فراوا هست و نیگ ترنجبین در این ناحیه به دسیت مییویید و
همننین ،استرهای خوش اندام و خراما ماوراء النهر از همیین )اسیت کیه بیه نیواحی مختلیف
خراسا فرستاده میشود ». ...زابن حوقل111-113 :0366 ،
این رونق چشمگیر تجارت در بخارا و سمرقند زتیا پییش از حملیه مایول  ،از عوامیل اصیلی
اهمیت بازرگانی و تجاری راه بگر( خراسا بود؛ چرا کیه بخیش بگرگیی از مبادلیات تجیاری در
مسیر راه خراسا  ،در این نواحی انجام میشد.
کاروا های تجاری در مسیر راه خراسا با خروپ از سمرقند وارد ناحیه اشروسنه میشدند .بنا
بر گگارش اصطخری ،وهن ،از م صولات تجاری اشروسنه بوده اسیت؛ «و از مرسیمنده زیکیی از
روستاهای اشروسنه و فرغانه ،وهن بسیار در وفاق نقل میافتد .و در مرسیمنده ،بیازاری هسیت و
مجمعی بگر( هست که در هر ماهی ی نوبت خلق از شهرهای دور بیه معاملیات در و )میج
میشوند ».زاصطخری 316 :0363 ،همین گگارش را ابن حوقل نیگ تأیید و مینویسد« :در ناحیه
منی و مرسمنده ،ابگار وهنی سازند که بیه سراسیر خراسیا و نییگ عیراق فرسیتاده مییشیود...
مرسمنده ،بازاری مشهور دارد که مردم از )اهای دور بدا )ا گرد ویند و این بازار ،در وغاز هر ماه
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ی بار تشکیل میشود ».زابن حوقل131-133 :0366 ،
بدین گونه ،مسیر راه خراسا در اشروسنه با گذشتن از زامین و ساباط زبلاش وباد  ،وارد )لگه
بگر( و سرسبگ فرغانه میشد .فرغانه نیگ همانند اشروسنه «نام اقلییم و شیامل اعمیال پهنیاور و
شهرهای وسیج و دهکده هاست .کرسی و  ،اخسیکت زاخشیکث است کیه شیهری بیر لیب رود
چاچ زسی و و در شمال و و در زمین هموار است ...بازارهای فرغانیه ،در شیهر و ربیض قیرار
دارد و بیشتر و  ،در شهر است ».زهما 133 :
)لگه فرغانه را از شمال و )نوب ،کوههای بلند در وغوش گرفتهاند .در فرغانه مها)رنشیینا
سادی وطن کرده بودند و بازرگانا قوم از راه این )لگه به چین و ماولسیتا سیحر مییکردنید.
زفرای ،گذری در )ارافیای تاریخی وسیای مرکگی 06 :در فرغانه ،معاد زر و سییم هسیت و از
کوههای سوخ) ،یوه و از ناحیه نسیای بالا ،قیر ززفت و چراغ سن و زر و سیم و فیروزه و وهین
و روی و سرب به دست میوید .زابن حوقل 161 :0366 ،اصطخری نیگ در ایین زمینیه گیگارش
میدهد« :در حدّ فرغانه ،معد زر و سیم هست ...و ژیوه ،از کوههای سیوخ برخییگد و در ناحییت
نسیای زبرین ،چشمههای زفت خیگد .و در کوه اسبره ،چشمه نحت است .و کا پییروزه و میا و
سرب و وهن ،همه در حدود فرغانه بود ».زاصطخری163 :0363 ،
بدین سال در ناحیه فرغانه ،مسیر )اده خراسا با عبور از شهرهای اُش ،قبا و پا از گذشتن
از سی و  ،در نهایت به اوزکند میرسد .اوزکند ،مجاور نواحی کافرنشین واقج شده بیود .شیاهراه
خراسا  ،پا از اوزکند وارد نواحی کافرنشین شده و با گذشتن از کنار دریاچه اسی غول زتسیو
کاریا )ونقاریه  ،به کاشار ،یکی از م ورهای اصلی راه بگر( خراسا  ،و غربیترین نقط حوض
تاریم زفران و براونستو  03 :0336 ،میرسید.
در کاشار ،راه به دو شعبه تقسیم میشد؛ یکی به سوی ختن و راه اصلی خراسیا بیه سیمت
کول )ای ،و پا از گذر از بیابا تکلمکا  ،به حوض پهناور و پُروب شهر تورفا کیه قرییب بیه
صد متر پایینتر از سطح دریا قرار دارد زفرانی و براونسیتو  30-31 :0336 ،و  ، 36مییرسیید.
بازمانده های شهر باستانی زکیائو ی هو کیو ی شیه ،بارکوتو ییار ی فوتیو  ،متعلیق بیه دورة هیا
ز111ق.م ی 111م  ،در مارب شهر کنونی تورفیا و وثیار بازمانیده از شیهر چهارگوشی مخروبیه
کنونی گوچن گائوچان  ،به وسعت  0 1کیلومترمربج ،ساخته شده در  661میلیادی زکیه از قیر
سوم نهم پایتخت اویاورها بوده است در نگدیکی شرق تورفا  ،بیا کنندة قدمت ناحییه و )یاده
است .ز Dráege and Bèuhrer,1989: 106-104در نهایت) ،اده بگر( خراسا پا
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از طی هگارا کیلومتر مسیر و تبادل صدها کالای بازرگانی ،به سرانجام خیود بیه تیو هوانی ،
یعنی دروازه ورود به چین میرسد.
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با تو)ه به ب ث مبسوطی کیه در )ارافییای اقتصیادی شیهرهای در مسییرِ راه موسیوم بیه
«ابریشم» ومد و نیگ )ستو)وی مختصر این پژوهش در منابج )ارافیایی اسلامی ،حال میتیوا
به پرسش اصلی پژوهش پاسخی مستدل و مستند داد .اینکه چرا نامگیذاری ایین )یاده بیگر( و
تاریخی به «ابریشم» ،دقیق و ص یح نیست؟ و اینکه ویا میتوا با )ستو)و در منابج تاریخی ی
)ارافیایی ایرانی و اسلامی ،نامی برای و یافت؟
در مورد بخش نخست پرسش ،باید تأکید کرد نامگذاری )اده ابریشم ،عمدتاً به دلییل مسیلم
انگاشتن برتری و اهمیت کالای ابریشم در )ریا مبادلات تجاری میا شیرق و غیرب در طیول
مسیر این راه بوده است؛ اما بررسی دقیق )ارافیای اقتصادیِ شهرهای واقج در طیول ایین راه و
کالاهای مورد مبادله در مسیر طولانی و  ،نشا دهنده و است که ابریشم ،تنهیا یکیی از صیدها
کالای مبادلاتی بوده است .بنابراین ،ما شاهد تنوع بینمیر کالاهای مورد مبادله در طول مسیر این
راه هستیم؛ امری که بهروشنی گویای عدم برتری کالای ابریشم بیر دیگیر کالاهاسیت .بنیابراین،
نامید این )اده به ابریشم ،نمیتوانسته مبنایی تاریخی و منطبق بر واقعیتهای عینی این )یاده
بگر( داشته باشد.
در مورد بخش دوم پرسش اصلی ت قیق نیگ باید تصریح کرد بخشهای وسییعی از ایین راه
بگر( و طولانی ،از ایرا تاریخی و خراسا بگر( میگذشت و همه از اهمیتیی کیه ایین مسییر
طولانی از و برخوردار بود ،وگاه بودند؛ ولی با این حیال ،در هیی یی از دههیا منبیج )ارافییایی
اسلامی ی ایرانی ،اشارهای به نام «ابریشم» نشده و بر مبنای قراین متعدد میتوا حیدف زد کیه
دستکم بخش اعممی از این مسیر طولانی ،به نام «راه خراسا » نامیده میشده است؛ اما بنا بر
این نمر غیردقیق که کال ای عمده مورد مبادله در طول مسیر راه خراسا  ،ابریشم بوده ،بهاشیتباه
به راه ابریشم مشهور گشته است .پا ،از ونجا که اطلاق نام ابریشم به ایین )یاده ،هیی تو)ییه
منطقی ،تاریخی و اقتصادی ندارد و نیگ با تو)ه به اینکه بخشهای طولانی از ایین راه از منطقیه
خراسا بگر( میگذشت و به همین دلیل ،منابج تاریخی و )ارافییایی ایرانیی ی اسیلامی ،ایین
بخش از راه را به نام راه خراسا نامیدهاند ،میتوانیم این نام را به کل مسیر تعمیم دهیم و و را
«راه بگر( خراسا » بنامیم.
)دای از وننه گحته شد ،میتوا برای این نامگذاری تازه ،ی دلیل منطقی دیگیر نییگ بییا
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کرد .در حقیقت ،از گذشتههای بسیار دور و حتی تا به امروز ،راههای بگر( و کوچ مواصیلاتی،
بیشتر در ارتباط با شهرها و مناطق )ارافیایی معنا میییافیت تیا کالاهیا و ا)نیاف مبادلیاتی .راه
موسوم به ابریشم ،شبکه گسترده و طولانیای بود که غربیترین نواحی چین را بیه شیرقیتیرین
سواحل مدیترانه پیوند میداد .دادههای تجاری و بازرگانی پُرشماری کیه در میتن ایین پیژوهش
بدا ها اشاره شد ،همگی نمایشگر )ایگاه و اهمیت شهرهای قرارگرفته در مسیر ایین راه بیگر(
است .در واقج ،و)ود همین شهرها بود که اصولاً امکا پیدایش راه بگر( خراسا را فراهم نموده
بود .بیش  ،اگر برای نمونه شهرهای بگرگی همنو  :باداد ،قرمیسین ،ری ،نیشابور ،مرو ،بخارا،
سمرقند ،فرغانه و کاشار در مسیر این راه و)ود نداشت ،به احتمال قوی ،این راه نمیتوانسیت تیا
بدا اهمیت برسد و چنین نقش بیبدیلی ایحا نماید .راه موسوم به ابریشم ،بیه لطیف و)یود ایین
شهرهای بگر( و تولیدات و م صولات متنوع و متعدد ونها بود که توانسیت تبیدیل بیه یی راه
بگر( بینالمللی و مؤثر در عرصه تبادلات تجاری گردد .با این وصف ،اگر همه شهرهای بگر( و
کوچ ِ واقج در مسیر این راه را فهرست کنیم ،خواهیم دید که بیش از نیمیی از ونهیا در منطقیه
)ارافیایی خراسا بگر( قرار دارند .این مسئله بهروشنی نشا از و دارد که چرا بیشتر شهرهای
شرق و غرب خراسا  ،دروازه راه خراسا داشتهاند .پا ،نام «راه خراسا » که نه ماهیت کالایی،
بلکه ماهیتی )ارافیایی دارد ،بیش  ،به حقیقت تاریخی نگدی تر است.
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