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در ﻗﺮون ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت در ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﯽ و
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﻗﺘﺼﺎ ِد ﭘﺮروﻧﻖِ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ ﻫAﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺧﺮاﺳﺎن از رﺷﺪ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .در
اواﺧ ِﺮ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﺎ
اﻧﺤﻄﺎط ﺷﻬﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮو از ﻟﺤﺎظ ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﱰی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ داﺷﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ در ﻧﻈﺮ
دارد ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،
ﺿﻤﻦ اﺷﺎرهای ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮو ،ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی و
ﴍاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ اﮔﺮﭼﻪ رﺷﺪ ﻣﺮو از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ دو ﺳﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ دورهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ رو ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﺑﻮد ،اﻣﺎ از ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی روﻧﻖ و
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ آن ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن وﺟﻮد راهﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﺰاﯾﺎی ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻓﺮاوان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺪور اﻧﻮاع ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ،روﻧﻖ
ﺑﺎزار ﻣﺮو و ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺳﺪهﻫﺎی ﺳﻮم
و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ،ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو ﺑﻮدﻧﺪ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺑﺎزار ﻣﺮو ،ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺻﺎدرات ﻣﺮو،
ﻣﺮو.

Abstract

In the ninth and tenth centuries AD, urban
development and the growth of cities flourished due
of the expansion of trade in Islamic lands especially in
Khorasan and Transoxiana. The city of Merv like
some other cities in Khorasan had a significant
physical growth and transformation because of its
transformation status and the prosperous
manufacturing and trading economy. At the end of
the tenth century AD, when some of the cities of
Khorasan and Bein-O-Nahrein were facing urban
collaspe, Marv enjoyed a better position in terms of
economic homogeneity than other cities. The present
article intends to investigate the economic status and
condition of Merv by using a descriptive-analytical
method and relying on historical and geographical
textsThe findings of this research show that although
Merv was declining politically in comparison with
previous ages its economical growth and prosperity
was reserved. Also, issues such as trading roads,
taking advantage of the Silk Road, the abundant
production of agricultural products, the production
and export of all kinds of textiles, the prevalence of
Merv's market and trade exchanges to other region, in
the ninth and tenth century AD, brought economic
prosperity for Merv.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﻪ روﻧﻖ و اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺨﺎرا و ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

دورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺎﻫﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی،

در ﺳﺪهﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی و از دﺳﺖ رﻓ« ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ

اﺟﺘAﻋﯽ زﯾﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎی

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮو ،ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﴩ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ و

ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺧﺎص ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد واﮐﺎوی ﻗﺮار

ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎی ﺧﺎص در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘAﻋﯽ ﭘﺪﯾﺪۀ ﺷﻬﺮ و

ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﯾﺶ را در آن زﻣﺎن

ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ .در ﻗﺮون ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﮐﻪ

در ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﻔﻆ ¨ﺎﯾﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ روﻧﻖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ

ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻧﺎم ﻣﺘﻌﺎرف -ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن -ﺷﮑﻞ

اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﻨﺎر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺮو ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از آنﮐﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی در

روﻧﺪ ﺧﺎص از ﻗﺮن ﺳﻮم آﻏﺎز و در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ

اﯾﻦ دوران در ﺗﺤﻮﻻت و رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ

اﻗﺘﺼﺎدی رﺳﯿﺪ.

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن وﺟﻮد ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﯾﺮان،
اﯾﺮاﻧﯽﺗﺒﺎر ﺑﻮدن ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﴍﻗﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﻗﺪرت
آنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ و ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﻠﯽ ﺟﻠﻮهﻫﺎﯾﯽ از
ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و وﺟﻮد ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن و ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
و ﻋﺒﻮر راهﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ارﺗﺒﺎﻃﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت،
رﺷﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم
ﻫﺠﺮی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺮو ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﺑﺨﺎرا و ﺑﻠﺦ
ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﴍﻗﯽ اﯾﺮان واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ﮐﻪ از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﴎﺣﺪی ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻮد ،در دو ﻗﺮن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ را ﺣﻔﻆ
¨ﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن ،ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن و
ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در ﺧﺮاﺳﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﻧﺒﻮد ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﺮو در ﺳﺪهﻫﺎی ﺳﻮم و
ﭼﻬﺎرم ،ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺗﺪاوم رﺷﺪ ﻣﺮو ﻧﮕﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در
ﻧﻈﺮ دارد ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را در دو ﺳﺪۀ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و
واﮐﺎوی ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﺼﻮد از ﺟﺎﯾﮕﺎه
اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﺮو ،ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی،
روﻧﻖ ﺑﺎزار ،ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺮو و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺮو در دو ﺳﺪه ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﺑﺎره ﺣﻮادث ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮو اﻧﺪک ﻧﯿﺴﺖ،
اﻣﺎ از ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪﻧﺪرت ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﻪ روﻧﻖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
ﻣﺮو در دورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو در ﻗﺮون ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم
ﻫﺠﺮی ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺷﺎرات ﻣﺨﺘﴫی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﮐﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ¯ﺎم اﺑﻬﺎﻣﺎت در ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو در
ﺳﺪهﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ¨ﻮﻧﻪ،
ﺳﯿﺪی در ﮐﺘﺎب ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮو ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺷﺎره ﻣﻔﺼﻞ
ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی در زﻣﯿﻨﻪ
راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﺷﻬﺮکﻫﺎ و رودﻫﺎی ﻣﺮو ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﭼﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﻓﺮآوردهﻫﺎ ،ﺗﺠﺎرت ﻣﺮو
و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻐﻔﻮل

ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﯾﺒﺎ ﭘﺎت در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ-
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو در ﺟﺎده ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮل ،اوﺿﺎع
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو را در ﻫﻔﺖ ﻗﺮن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو در ﻗﺮون ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻮاد ﻫﺮوی ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﻋﴫ
ﻃﻼﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو در
دوره ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺒﺎن در ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت ﻣﺮو از ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮل
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺮنﻫﺎی ﺳﻮم ﺗﺎ
ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد آورده ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﮔﺮدآوری دارای
اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺒﻮه و ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﺪم ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮو را در ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری داﺧﻠﯽ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻌﻒ دﯾﮕﺮ آن ،ﻋﺒﻮر ﺷﺘﺎبزده از اوﺿﺎع

ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻤﱰ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو را در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮﯾﺶ

اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو در ﺳﺪهﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی اﺳﺖ .ﻻزم

ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو از دﯾﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻐﻔﻮل ¨ﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﺴﱰﻧﺞ و ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ،
در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۳ﺗﺎ ۱۹۹۷م ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺑﺎره ﻣﺮو ﺑﻪ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺎﻟﻮده اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻟﺴﱰﻧﺞ و ﺟﻐﺮاﻓﯽ ﻧﻮﯾﺴﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﻤﱰ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺪهﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم
ﻫﺠﺮی در آنﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .از ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺬﮐﻮر ،دو
ﻣﻘﺎﻟﻪ زﯾﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﻫﺮﻣﺎن در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان Early and Medieval Merv:

 A Tale of Three Citiesدر ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﺮو ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،اﻣﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﴏفﻧﻈﺮ
از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ دوران ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم اﺳﺖ ،در دوران
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺸﱰ دادهﻫﺎﯾﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
و در ﻣﻮرد ﻗﺮون ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﮐﻠﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
زرن در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان Merv: An oasis capital in

 the ancient paradiseﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
دورهﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و ﻏﺰﻧﻮی را در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد آورده اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﱰ او ﺑﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮو اﺳﺖ )ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد

...

و ﺧﺎرﺟﯽ روﺷﻦ ﺳﺎزد ،از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ

اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ( ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ

روش ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو در ﺳﺪهﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده
و ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﻮﺟﺒﺎت روﻧﻖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو در اﯾﻦ
دو ﺳﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ آورده ،ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .روش ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،روش ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺰارهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار
ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ١ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﺮاﺳﺎن در دوره
ﺑﺎﺳﺘﺎن دارای اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﻮدZadneprovsky, ) ٢

 .(1995: 155-159;Masson, 1991: 181-182از ﻟﺤﺎظ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮ ﻣﺮو در دوره ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪوﯾﮋه دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮروﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ رﺷﺪ و ﮔﺴﱰش
ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .ﺗﺎﺟﺮان ﻣﺮوی در دوره اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎ
ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان

 .١ﻧﺎم ﻣﺮو در ﺑﻨﺪ دوم ﮐﺘﯿﺒﮥ ﺑﯿﺴﺘﻮن ﻣﺮﮔﻮش ) (margushآﻣﺪه

ﺑﻐﺪادی١١٣/٥ :١٩٩٥ ،؛ ﻣﻘﺪﳻ٤٣٤/٢ :١٣٦١ ،؛ اﺑﻮاﻟﻔﺪاء،

اﺳﺖ) :ﺷﺎرپ .(٤٣ :١٣٨٨ ،ﻣﺮو در اوﺳﺘﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮرا )(Moura

٥٣١ :١٣٤٩؛ اﺑﻦ ﻓﻘﯿﻪ (١٦٨ :١٣٤٩ ،در ﻣﻮرد ﺑﻨﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ﻋﺪهای

ذﮐﺮ ﺷﺪه و در دوره ﺳﻠﻮﮐﯽ ﻣﺮﻏﯿﺎﻧﺎ ) (Margianaﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ

از ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن اﺳﻼﻣﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺪود اﻟﻌﺎ ،Çاﺻﻄﺨﺮی

) .(Zeren, 2015: 14ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮو در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪﺻﻮرت

و اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ آن را ﺑﻪ ﻃﻬﻤﻮرث ،ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯿﺸﺪادی ،ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

»ﻣﺎ ـ ﻟﯽ وو« آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺑﺮت اﺷﻨﺎﯾﺪر .(٣٩٤ :١٣٨١ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﺮای

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﺑﻠﺨﯽ ،ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ ،ﺣﻤﻮی

واژﻩ ﻣﺮﮔﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﺷﺖ ﯾﺎ ﻣﺮﻏﺰار

و اﺑﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن را ﺗﻮﺳﻂ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻓﺮای .(٤٧ :١٣٨٨ ،از دوران ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم دو

 .٢ﮐﻮروش اول ،ﻣﺮو را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻠﺦ ،زرﻧﮓ و رﺧﺞ در زﻣﺮۀ اﯾﺎﻻت

ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻧﺎم ﻣﺮو در ﮐﻨﺎر رود ﻣﺮﻏﺎب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ

ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ درآورد )ﮔﯿﺮﺷﻤﻦ .(١٤٠ :١٣٧٩ ،در ﺗﻘﺴﯿAت ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ

ﻣﺮوﺷﺎﻫﺠﺎن ﯾﺎ ﺷﺎﻫﯿﺠﺎن و ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﺮواﻟﺮود ﺧﻮاﻧﺪه

اردﺷﯿﺮ ﺑﺎﺑﮑﺎن ،ﻣﺮو ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﺮزﺑﺎن داﺷﺖ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ

ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ )ﻟﺴﱰﯾﻨﺞ٤٢٤ :١٣٦٤ ،؛ ﻓﺮای .(٢٩ :١٣٨٨ ،در ﺣﺪود

اردﺷﯿﺮ ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋﻩ ﺑﻪ ﻣﺮو در دوران ﺑﻌﺪ از وی ﻧﯿﺰ

اﻟﻌﺎ-Çﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣ« ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻓﺎرﺳﯽ -از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ﻧﺎمﺑﺮده

اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﻫﺎن و ﺣﺎﮐAن اﯾﺎﻻت و ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﻣﯽﺷﻮد )ﺣﺪود اﻟﻌﺎ .(٣٠٠ :١٣٨٣ ،Çدﯾﮕﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪوﯾﮋﻩ ﺧﺮاﺳﺎن و ﴍق اﯾﺮان دارای اﻟﻘﺎﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮزﺑﺎن

اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺻﻄﺨﺮی )اﺻﻄﺨﺮی (٤٥٣ :١٣٦٨ ،و اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ

ﻣﺮو ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻮﯾﻪ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺖ )اﺑﻦ ﺧﺮدادﺑﻪ٣٤ :١٣٧١ ،؛ ﮐﺮﯾﺴﺘﻨﺴﻦ،

)اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ (١٦٩ :١٣٤٥ ،ﺑﺎﻧﺎم ﺷﺎﻫﺠﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ

 .(٧٨ :١٣٧٨اﺑﻦ ﺧﺮدادﺑﻪ از اﻫﺪاء ﻟﻘﺐ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺤﻠﯽ اﯾﻦ

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺪاﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﻮی ،ﻣﻘﺪﺳﯽ ،اﺑﻮاﻟﻔﺪاء و اﺑﻦ

ﺷﻬﺮ )ﻣﺮو ﺷﺎه( ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ درواﻗﻊ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ ﺣﺎﮐAن

ﻓﻘﯿﻪ آن را روح ﯾﺎ ﺟﺎن ﯾﺎ وﯾﮋۀ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺣﻤﻮی

ﻣﺤﻠﯽ و دﻫﻘﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )اﺑﻦ ﺧﺮدادﺑﻪ.(٢١ :١٣٧١ ،
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¨ﻮﻧﻪ ﺳﮑﻪﻫﺎی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﭼﯿﻦ از ﺗﺎﺟﺮان ﻣﺮوی در دوره

اﯾﺮان و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،ﭘﺮورش ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﻣﺮو ﺑﺎ

ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﻣﺮو ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زﯾﺎدی ﭘﯿﴩﻓﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن روم ﮐﻪ از ﺑﺎﮐﱰﯾﺎ

)آﻟﺘﻬﺎﯾﻢ و ﻫﻤﮑﺎران .(۹۷-۹۹ :۱۳۹۳ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه

)ﺑﻠﺦ( ﺑﻪ ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺠﺎری ﮐﻪ از ﺳﻐﺪ ﻋﺎزم ﺧﺎور

ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺮو ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺎﮐAن اﯾﺮان

دور ﺑﻮدﻧﺪ ،دادوﺳﺘﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪزودی اﯾﻦ دادوﺳﺘﺪ ﺧﻮد را

ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻣﺮو ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪه ﺗﺠﺎرت

ﺑﻪ ﻣﺮو اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ )ﻣﻔﺘﺎح .(۹۷-۹۸ :۱۳۷۱ ،در

ﴍق و ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷAر ﻣﯽرﻓﺖ .اﯾﻦ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو در

ﻣﺠﻤﻮع ،ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ﻃﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ رو ﺑﻪ

دوره اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺎرت ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ

ﮔﺴﱰش ﺑﻮد و در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪوﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی اﻫﻤﯿﺖ

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد رود ﻣﺮﻏﺎب در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ

وﯾﮋهای ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی درﺧﺸﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮری

ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺖ )ﮐﺮﯾﺴﺘﻨﺴﻦ.(۱۸۸ :۱۳۷۸ ،

اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن و

در دوران اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮو در ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﺮات ،ﺑﻠﺦ و

ﻣﻮرﺧﺎن اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺮو را »اماﻟﻘﺮی« ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺟﺰو ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺷAر ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ

)ﻣﻘﺪﺳﯽ۲۳۷/۲ :۱۳۶۱ ،؛ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ.(۲۲۱ :۱۳۷۸ ،

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﭙﺎه و ﺷﺤﻨﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ )ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ،
۶۰/۲ :۱۳۸۲؛ اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ .(۱۶۶ :۱۳۴۵ ،وﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﺮو
در ﺧﺮاﺳﺎن و ﻗﺮار ﮔﺮﻓ« در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﺪ
ﺗﺎ درﮔﺬر زﻣﺎن و ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ از دﺳﺘﺨﻮش ﺣﻮادث دور
¨ﺎﻧﺪ ١.ﺑﻌﺪ از ورود اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺑﻪوﯾﮋه در دو ﻗﺮن ﻧﺨﺴﺖ
32
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ﻫﺠﺮی اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺖ .اﺳﮑﺎن ﻋﺪهای از
ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻋﺮب در ﻣﺮو و اﺷﺘﻐﺎل آﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو ﺑﻮد )ﻓﺮای:۱۳۸۸ ،
 .(۹۱-۹۳در اﯾﻦ دو ﻗﺮن ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ،ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ دوره ﺑﺎﺳﺘﺎن از
ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺪه
دوم ﻫﺠﺮی ،ﻣﺮو ﯾﮑﯽ از داراﻟﴬبﻫﺎی ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و اﻓﺰاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو در اﯾﻦ دوران ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
)اﺷﭙﻮﻟﺮ .(۲۵۱/۲ :۱۳۷۳ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی ﭘﺲ

ﻣﺤﻼت و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻣﺮو
ﺑﺮای روﺷﻦ ﺳﺎﺧ« و ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو در
ﺳﺪهﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ،اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﻼت و
ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻣﺮو ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﻼت و
ﺷﻬﺮکﻫﺎ ﮐﺎرﮐﺮد اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻨﺪ و در ﺑﻬﺒﻮد و روﻧﻖ و
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﴐوری
اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ ﻣﺮو در زﻣﯿﻨﯽ ﻫﻤﻮار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻬﺎر دروازه
ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺷﻬﺮ ،در ﺳﻨﺠﺎن ،ﻣﺸﮑﺎن و ﺑﺎﻟﯿﻦ داﺷﺖ
)ﻣﻘﺪﺳﯽ۴۵۹/۲ :۱۳۶۱ ،؛ اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ۱۶۹-۱۷۰ :۱۳۴۵ ،؛
اﺻﻄﺨﺮی۲۰۵ :۱۳۶۸ ،و .(۲۰۷ﻣﺮو ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻠﻪ اﺻﻠﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر رود اﺻﻠﯽ ﻣﺮو ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
اوﻟﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺮﻣﺰﻓﺮه) ٢ﺳﯿﺪی و ﻫﻤﮑﺎران (۸۹-۹۱ :۱۳۸۶ ،ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎزار و ﮐﺎخﻫﺎﯾﯽ در آن ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻣﺤﻠﻪ دوم ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ازﻟﺤﺎظ ﺑﻨﺎ و ﻋAرتﻫﺎ ﺷﻠﻮغﺗﺮ ﺑﻮد ،ﻣﺤﻠﻪ

از آﻧﮑﻪ ﻧﻮﻏﺎنداری و ﭘﺮورش ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ در

 .١ﻣﺮو در ﺳﺎل ٣١ق ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﯾﺪ و

و ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻣﺮو اداره ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺮو ﮐﺎﻧﻮن ﺧﯿﺰش ﺳﯿﺎهﺟﺎﻣﮕﺎن ﺑﻪ

ﺧﺮاﺳﺎنِ آن روز ،ﺗﺤﺖ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻣﺮو درآﻣﺪ )ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ٦٠/٢ :١٣٨٢ ،؛

رﻫﱪی اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﮔﺸﺖ .در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﻣﺄﻣﻮن ﺑﻪ ﯾﺎری ﻃﺎﻫﺮ

ﺑﻼذری .(٥٦٤/٢ :١٣٣٧ ،در دوران ﺣﴬت ﻋﻠﯽ)ع( ،ﻣﺎﻫﻮﯾﻪ،

ذواﻟﯿﻤﯿﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺑﺮادرش ،اﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن رﺳﯿﺪ.

ﻣﺮزﺑﺎن ﻣﺮو ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻊآوری ﺧﺮاج ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮو ﺑﻮد ،در ﺳﻤﺖ

ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺄﻣﻮن در ﺑﻐﺪاد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ،ﻣﺮو ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ

ﺧﻮﯾﺶ اﺑﻘﺎ ﺷﺪ )ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ٥٩ :١٣٤٣ ،؛ ﻃﱪی.(٢٤٩٤/٦ :١٣٧٥ ،

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ در دوران ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

در ﺳﺎل ٤٥-٤٦ق .ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﺎ رﺑﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ.

ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮو ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ

رﺑﻊ ﻣﺮو ﺷﺎﻫﺠﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﴎﺧﺲ ،ﻧﺴﺎ ،ﺑﺎورد ،ﻣﺮواﻟﺮود ،ﻃﺎﻟﻘﺎن،

ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ )ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ٤٥ :١٣٤٣ ،؛ اﺻﻄﺨﺮی٢٠٨ :١٣٦٨ ،؛

ﺧﻮارزم ،زم و آﻣﻞ ﻣﯽﮔﺸﺖ )اﺷﭙﻮﻟﺮ .(٧١/٢ :١٣٧٣ ،ﺑﺎ آﻏﺎز دوﺑﺎره

اﺑﻮاﻟﻔﺪاء.(٥١٥ :١٣٤٩ ،

ﻓﺘﻮﺣﺎت در ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی ،ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﺎﻟﺖ واﺣﺪی

2 . Hormozfreh

ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺤﻠﻪ زرﯾﻖ ٢ﻧﺎم داﺷﺖ.

 .(۴۵۶/۲ :۱۳۶۱ﻗﺮﯾﻨﯿﻦ ٥ﺑﺎ ﮐﻬﻨﺪژی ﻣﺤﮑﻢ ،ﺷﻬﺮی در ﮐﻨﺎر

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺤﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻪ اﺳﻌﺪی را ﺑﻪ

رود ﻣﺮو ـﻮ ﴎﺣﺪ ﻣﺮو ﺑﺎ ﻣﺮواﻟﺮودـ ﮐﻪ آن را ﻗﺒﻼً ﺑﺮﮐﺪﯾﺮ ٦ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ

وﺟﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آﺑﺮاﻫﻪ اﺳﻌﺪی ﻗﺮار داﺷﺖ

)اﺑﻮاﻟﻔﺪاء .(۵۳۱ :۱۳۴۹ ،ﮐُﺸﻤﯿﻬﻦ ٧در ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺳﺨﯽ ﻣﺮو در

)ﻣﻘﺪﺳﯽ۴۸۵/۲ :۱۳۶۱ ،؛ اﺻﻄﺨﺮی۲۰۷ :۱۳۶۸ ،؛

ﺻﺤﺮاﯾﯽ از ﺷﻦ و رﯾﮕﺰار ﻗﺮار داﺷﺖ )ﻫAن .(۵۱۵ :ﺳﻨﺞ ﯾﺎ

اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ .(۱۶۹ :۱۳۴۵ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﴫﻫﺎی ﺑﺠﺎی ﻣﺎﻧﺪه از

ﺳﻨﮓ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠAﻧﺎن

دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﻋAرتﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮ ﻣﺤﻮر رودﻫﺎ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد )ﺑﻼذری (۵۶۴/۲ :۱۳۳۷ ،و ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ آﻧﺠﺎ را

ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و دﯾﻮار ﺷﻬﺮ ﮔﺮد ﺑﺮﮔﺮد اﯾﻦ رودﻫﺎ و ﻋAرتﻫﺎ

ﺳﻔﯿﺪﻧﺞ ﻫAن ﻣﮑﺎن آﻏﺎز ﻗﯿﺎم اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ

ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آن را »رای« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ )اﺻﻄﺨﺮی،

)ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ .(۲۲۲ :۱۳۷۸ ،ﺧﺮق ٨ﺷﻬﺮی ﺧﻮش و

.(۲۰۷ :۱۳۶۸

دﻟﮕﺸﺎ ﮐﻪ ﺑﺎزارش ﺑâون از آن ﻗﺮار داﺷﺖ )ﻣﻘﺪﺳﯽ:۱۳۶۱ ،

در ﺳﺪهﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه اﻧﺘﻘﺎل

 .(۴۵۶/۲ﻣﺎﺷﺎن ﻫﻢ ﺷﻬﺮﮐﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪای از آب

ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ َرﺑَﺾ) ٣اﴍف (۲۱-۲۲ :۱۳۵۳ ،ﺷﻬﺮ ﻣﺮو

رودﺧﺎﻧﻪ از آن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ )ﻣﻘﺪﺳﯽ۴۵۶/۲ :۱۳۶۱ ،؛

ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﮑﺘﻪ

ﺣﻤﻮی۱۹۹۵ ،م .(۳۲/۵ :.ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺷﻬﺮکﻫﺎ دارای ﺑﺎزاری

ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ در دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﺮو در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﺑﺰرگ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ .وﺟﻮد ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻌﺪد

ﺧﺮاﺳﺎن ،اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در رﺑﺾﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

در اﯾﻦ ﺷﻬﺮکﻫﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﺠﺎر ﻋﻤﺪه ،ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﺎن

ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﭘﺪﯾﺪه »اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮکﻫﺎ« در ﻣﺮو ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

و دوره ﮔﺮدان در اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ

ﺷﻬﺮکﻫﺎی اﯾﺠﺎدﺷﺪه در ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺮو ﺑﯿﺸﱰ

ﻣﺒﺎدرت ورزﻧﺪ )ﺳﯿﺪ ﺳﺠﺎدی.(۳۳۰ :۱۳۸۳ ،

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺠﺎری و ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮکﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺷﻬﺮکﻫﺎی اﻗAری« از
آنﻫﺎ ﻧﺎمﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد) .ﺳﯿﺪ ﺳﺠﺎدی (۲۳۷ :۱۳۸۳ ،ﮐﻪ در
ذﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ¨ﻮﻧﻪ از آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد :ﮐﯿﺮﻧﮓ) ٤ﮔﯿﺮﻧﮓ(
ﺷﻬﺮی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد )ﺣﺪود اﻟﻌﺎ Çﻣﻦ اﳌﴩق اﻟﯽ اﳌﻐﺮب،
 (۳۰۰ :۱۳۸۳ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪای از رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮو ،آن را ﺑﻪ دو
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﻠﯽ اﯾﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽ¨ﻮد )ﻣﻘﺪﺳﯽ .(۴۵۵/۲ :۱۳۶۱ ،دﻧﺪاﻧﻘﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮی
ﮐﻮﭼﮏ در ﺣﻮﻣﮥ ﻣﺮو )اﺑﻮاﻟﻔﺪاء (۵۳۳ :۱۳۴۹ ،ﺑﻮده ﮐﻪ دارای
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راهﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺮو
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در روﻧﻖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو در ﻗﺮون
ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی داﺷﺖ ،وﺟﻮد راهﻫﺎی
ﺗﺠﺎری در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺮو ﺑﻮد .راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺒﮑﻪ راهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی
درﯾﺎی ﺧﺰر را ﺑﻪ »ﺗﯿﻦ ﺷﺎن «٩وﺻﻞ ﻣﯽﮐﺮده و واﺳﻄﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﻣﯿﺎن ﴍق و ﻏﺮب ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺧﺮاﺳﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ
ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﺷﺒﮑﻪ راﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ

1 . Machan

4 . Kirang

2 . Zorieq

 .٥در ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻫﻢ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺮﻧﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ زادﮔﺎه

َ .٣رﺑَﺾ ﺟﺰو ﺗﻘﺴﯿAت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد .آﻧﭽﻪ از ﺑﺎروی ﺷﻬﺮ

ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﺑﻮد و ﻋﻠﺖ وﺟﻪﺗﺴﻤﯿﻪ آن ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ« روﺑﺮوی

ﺑﯿﺮون ﺑﻮده رﺑﺾ ﺑﺮ وزن ﺧ ََﱪ ﮔﻔﺘﻨﺪ .رﺑﺾ در اﺻﻞ ﻟﻐﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﯿﺌﯽ

ﻣﺮواﻟﺮود ﺑﻮده و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺎرن داﺷﺘﻪ ،ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻗﺮﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪه

اﺳﺖ و اﺳﺎس ﺷﻬﺮ و ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻨﺎﺳﺖ و رﺑﺾ اﻃﺮاف ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ و دﯾﻮار

اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﺗﺜﻨﯿﻪ ﻗﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ﺗﺜﻨﯿﻪ ﻗﺮن.

ﮔﺮد آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و دﯾﻮار داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ رﺑﺾ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮ

6 . Barkdir

ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻋAرات واﻗﻊ در ﺑﯿﺮون دروازهﻫﺎی ﺷﻬﺮ اﻃﻼق ﺷﺪه

7 . koshmihen

اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺣﻮﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد و درواﻗﻊ دﯾﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ در

8 . kheraq

اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ )ﺣﻤﻮی٧٥٠/٢ ،١٩٩٥ ،؛

9 . Tien shan

ﻣﻔﺘﺎح.(٩٠ :١٣٧١ ،

...

ﻣﺎﭼﺎن ١ﻧﺎم داﺷﺖ )ﻫAن .(۹۱-۹۲ :ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻮم ﮐﻪ ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ

ﺣﺼﺎری ﺑﻪ درازی ﭘﺎﻧﺼﺪ ﮔﺎم و ﯾﮏ دروازه ﺑﻮد )ﻣﻘﺪﺳﯽ،

32

...
32
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ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﴎﯾﻊ و ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اﻣﭙﺮاﺗﻮری

ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮان ،ﺑﺎﻋﺚ

اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﮕﺮ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ )ﻫAن.(۳۴۱-۳۴۲ :

روﻧﻖ ﺗﺠﺎری و ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ ﻣﺮو ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﯽ از

درواﻗﻊ ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷ« ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ و

ﻧﻈﺮ ﻋﻤﺮاﻧﯽ و اﻣﻮر ﻋﺎماﳌﻨﻔﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﮔﺮﻣﺎﺑﻪﻫﺎی

ﴎﺣﺪی در اﮐ çدورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن اﻗﻮام و

ﻣﺸﻬﻮر ،ﮔﺮدﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای

ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻫﻢﺟﻮار اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﺑﻌﻀﯽ

ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﯽﺷﺪ )ﻣﻘﺪﺳﯽ۴۳۴/۲ :۱۳۶۱ ،و .(۴۵۴در ﻣﺴﯿﺮ

ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺳﻐﺪی و ﭘﻬﻠﻮی ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﻧﻘﺶ

راهﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺮو ،رﺑﺎطﻫﺎ و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ ٤ﻣﺘﻌﺪدی

ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺮو در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و ﮔﻮﯾﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﯽ و

ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش

ﺗﺠﺎری آن ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻓﺮای .(۵۹ :۱۳۸۸ ،اﻫﻤﯿﺖ

ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد )ﺳﯿﺪ ﺳﺠﺎدی (۳۴۲ :۱۳۸۳ ،ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ

ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻣﺮو در ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻧﻘﺶ ﺑﺎرز آن را

ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﮐﺎروانﻫﺎ ،ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری و ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ

در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺴﱰده ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎ دوﭼﻨﺪان

ﺑﺎ ﻣﺮو ،ﺑﻪ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽ¨ﻮد .ﻻزم ﺑﻪ

ﻣﯽﮐﺮد ١.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻋﺒﻮر ﺟﺎدۀ اﺑﺮﯾﺸﻢ از ﺷﻬﺮ ﻣﺮو اﻫﻤﯿﺖ

ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در روﻧﻖ ﺑﺎزار ﺗﺠﺎرت در ﻫﺮ

ﺗﺠﺎری و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ آن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽداد؛ راﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﻐﺪاد

ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﺷﻬﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ،

و ﻃﯽ ¨ﻮدن ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻤﺪان ،ری ،داﻣﻐﺎن،

ﮐﺎرواﻧﴪای اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺎرواﻧﴪاﻫﺎی آن ﺷﻬﺮ

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﻣﺮو ،در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺎرا و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺑﻪ درۀ

از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ از رﻓﺎه و راﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ،

ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ و اﺧﺴﯿﮑﺚ ٢و اوزﮔﻨﺪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ) ٣اﺑﻦرﺳﺘﻪ:۱۳۶۵ ،

ﻧﺸﺎن از ﺣﻀﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن در آن ﺷﻬﺮ و دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ

۱۹۲-۲۲۵؛ اﺷﭙﻮﻟﺮ .(۲۶۳/۲ :۱۳۷۳ ،ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ﻋﻼوه ﺑﺮ راه

ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرواﻧﴪاﻫﺎ ﺑﻬﱰﯾﻦ دﻟﯿﻞ

اﺑﺮﯾﺸﻢ ،دروازه ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻻت و ﺗﺠﺎرت ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ

ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ راه و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺮو

ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷAر ﻣﯽرﻓﺖ .راه ﻫﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮو ﺑﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ

دارای ﮐﺎرواﻧﴪاﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﻮد و در رﺷﺪ و

اﺗﺼﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻧﻘﺶ واﻓﺮی داﺷﺖ.

از ﻣﺮو ﺟﻬﺖ ﻣﻌﱪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪ و وﻟﮕﺎ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد )ﻓﺮای .(۱۸۳ :۱۳۸۸ ،ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ،
روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ-ﺗﺠﺎری ﻣﺮو ﺗﺎ ﭼﻪ
ﻣﯿﺰان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در اﺳﺘﻤﺮار روﻧﻖ ﺑﺎزﮔﺎﻧﯽ در دو ﺳﺪه ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺮو ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺘﯽ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ؛ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت در اﯾﻦ

ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺮو و ﺻﺎدرات آن ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﺪون ﺷﮏ در روﻧﻖ آن ﺷﻬﺮ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ دارد .ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﻬﺮی ﻏﺎﻟﺒﺎً ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺸﺎورزی
دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دوی
آنﻫﺎ در ﻣﺮو وﺟﻮد داﺷﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮو ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻏﺪاری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ ﺑﻮد.

 .١ﺳﯿﺪ ﺳﺠﺎدی درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻣﺮو ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﯾﺎﻗﻮت

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮو ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد و آن را ﺟﺰو ﻧﻘﺎط ﻣﻬﻢ ﺗﺒﺎدﻻت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و

ﺣﻤﻮی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﺮو در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی درﻣﯽآورد )ﺳﯿﺪ ﺳﺠﺎدی.(٣٤٤ :١٣٨٣ ،

ﺷﻬﺮ در ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﭘﻨﺞﮔﻮش ﻓﺮﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻨﺞﮔﻮش آن ﭘﻨﺞ ﻣﺮﮐﺰ

2 . Akhsiks

ﺑﺰرگ ﺧﺮاﺳﺎن واﻗﻊﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺨﺎرا در ﺷAل ﴍﻗﯽ ،ﻃﻮس در ﺟﻨﻮب

 .٣اﯾﻦ راه در ﻣﺮو دو ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷAل ﴍق و

ﻏﺮﺑﯽ ،ﻫﺮات در ﺟﻨﻮب و ﺑﻠﺦ ،ﻃﺨﺎرﺳﺘﺎن در ﴍق و ﺧﻮارزم در ﺷAل

ﺑﺨﺎرا ،ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﺷﺎش و ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن و دﯾﮕﺮی ﺑﻪﻃﺮف ﺟﻨﻮب

ﻏﺮب .ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج

ﴍق ﺑﻪ ﻣﺮو رود ،ﺑﻠﺦ و ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ )اﺑﻦ ﺧﺮدادﺑﻪ-٢٧ :١٣٧١ ،

اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺧﺎص داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺨﺎرا در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﴍق دور،

٢٥؛ اﺑﻦ ﻓﻘﯿﻪ١٧١ :١٣٤٩ ،؛ ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ.(٨٢ :١٣٨٦ ،

ﺑﻠﺦ و ﻫﺮات ﺑﺎ ﺷﺒﻪﻗﺎره ﻫﻨﺪ و ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ،ﺧﻮارزم ﺑﺎ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی

 .٤ﻗﺪاﻣﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ و ﭼﺎﭘﺎرﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎری

ﺷAﻟﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﭗﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﺑﺎ اروﭘﺎ ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﻃﻮس ﺑﺎ

ﻣﺮو ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﭘﯿﺸﱪد ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺮدد ،ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ

داﺧﻞ ﻓﻼت اﯾﺮان و ازآﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻼﻓﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ

ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )ﻗﺪاﻣﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ:١٣٧٠ ،
.(٤٢-٤٣

ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﻣﺎزاد آن ﻧﯿﺰ در دورهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و

ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ ﺷﻬﺮکﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ

ﻓﻀﺎی ﺗﺠﺎرت ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در

اﺻﻄﺨﺮی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﮐﺸﺎورزی اﯾﺸﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺮﯾﻦ آب اﺳﺖ«

دو ﺳﺪه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺮاﺳﺎن در ﺑﯿﺸﱰ

)اﺻﻄﺨﺮی .(۲۰۷ :۱۳۶۸ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﺳﺪ

اوﻗﺎت ﺧﺼﻮﺻﺎً در دوره ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن ،ﺑﺨﺸﯽ از

ﻣﺮﻏﺎب ٣ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ رود ﻣﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﺪ ﺑﺮ

ﺻﺎدرات ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺮو ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺳﻼﻣﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮو ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ

ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،ﮔﺮﮔﺎن ،ﻃﱪﺳﺘﺎن و ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻈﺎم آﺑﯿﺎری ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺷﻬﺮ ﻣﺮو در ﻗﺮون ﺳﻮم و

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻐﺪاد و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎرج از

ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺮاﺳﺎن از

اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺸﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮون

اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﮐﻪ اوج ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ¯ﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد،

ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﺤﻪ ﻣﯽﮔﺬارد )ﻣﻠﮏ ﺷﻬﻤﯿﺮزادی:۱۳۷۶ ،

ﺗﺠﺎرت در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ازﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮاﺳﺎن از اﻫﻤﯿﺖ و روﻧﻖ

 .(۳۲۳/۱ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش ﺗﻮزﯾﻊ آب در ﻣﺮو و ﺷﻬﺮکﻫﺎی آن و

ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد )ﮐﺮﻣﺮ .(۱۳۳ :۱۳۷۵ ،ﻧﻈﺎم ﺗﺠﺎری

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮزﯾﻊ آب ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﯿﺮاب ﺷﻬﺮ ﺑﻮد،

ﮔﺴﱰده ،ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﻌﻀﺎً اﻣﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن و

ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ

ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن در ﻗﺮون ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﺷﮑﻮﻓﺎ

)ﻣﻘﺪﺳﯽ۴۵۹/۲ :۱۳۶۱ ،؛ اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ .(۱۷۰ :۱۳۴۵ ،ﻣﯽ-

ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﺠﺎرت در اﯾﻦ دوره ﺗﺎ ﺣﺪی

ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠAﻧﺎن ﺑﺎ اروﭘﺎی ﴍﻗﯽ ،ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮی در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪاﻧﺪازه ﻣﺮو در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﴍق اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺳﻼﻣﯽ ازﺟﻤﻠﻪ

ﻫﺠﺮی از ﻟﺤﺎظ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﺒﻮد .اﻧﺸﻌﺎب آب

ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری داﺷﺘﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺣﺪود ده ﻫﺰار ﻣﺎﻟﮏ وﺟﻮد داﺷﺖ )ﻗﻤﯽ-۵۳ :۱۳۵۳ ،

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﻣﺤﺼﻮﻻت

 .(۴۳اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ¯ﺎﯾﺰات ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﻣﺮو ﻣﺮﻫﻮن ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮو از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.

ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺮاﺳﺎن در دوره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ

وﺟﻮد رود ﻣﺮو ١ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ آبرﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﺪه ﺷﻬﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آن

روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .در زﯾﺮ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ

٢

ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻣﺮو در دو ﻗﺮن ﻣﺬﮐﻮر ،ﺗﻼش

در رﺷﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺠﺎری ،ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮ ﻣﺮو

ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدرﺷﺪه از ﻣﺮو ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ

اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻋﴫ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ

اﺷﺎره ﺷﻮد:

ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد .رود ﻣﺮﻏﺎب

ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد )ﻧﺎﺟﯽ .(۶۷۹ :۱۳۷۸ ،اﯾﻦ رود
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ﺑﻪ ﺷﻬﺮکﻫﺎی اﻃﺮاف ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و رﺷﺪ
ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮکﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﯽﺷﺪ

ﻏﻼت
وﺟﻮد رود ﻣﺮﻏﺎب در ﻣﺮو و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼت
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮ ﻣﺮو را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ،

 .١اﯾﻦ رود از ﮐﻮهﻫﺎی ﻏﻮر )ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ٥٣ :١٣٤٣ ،؛ اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ:١٣٤٥ ،

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﺸﺎب ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ )اﺻﻄﺨﺮی٢٠٧ :١٣٦٨ ،؛

 (١٧١ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن و ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎن ﴎﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ ﻋﺒﻮر از

ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ .(٧٠ :١٣٨٦ ،در ﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﯾﮏﻓﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮو ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ آب ﺑﻪ

ﻣﺮواﻟﺮود ،روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻧﻘﺎﻃﯽ ﻫﻤﭽﻮن دزه ﻟﻮﮐﺮﯾﻦ ،ﺧﻮزان ،ﺷﻬﺮک

ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ در ﻗﺮﯾﻪای ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺑﺨﺲ آب«

ﻗﺮﻧﯿﯿﻦ و ﮐﯿﺮﻧﮓ را ﭘﺸﺖ ﴎ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﴎاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﺮو و

)ﺑﺨﺸﺎب( ،ﺗﻘﺴﯿﻢ آب ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎ در ﯾﮏ اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺮد و دارای

ﮐﺸﺖﻫﺎی اﻃﺮاﻓﺶ ﻣﯽرﺳﯿﺪ )ﺣﺪود اﻟﻌﺎ.(٢٩٩ :١٣٨٣ ،Ç

آبﺳﻨﺞ )آبﺳﻨﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻮراخﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ

2 . Marghab
 .٣ﺳﺪ ﻣﺮﻏﺎب در ﻣﺴﯿﺮ رود در دوازده ﻓﺮﺳﺨﯽ ﺟﻨﻮب ﻣﺮو اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﭘﺨﺶ آب اﯾﻦ رود در روﺳﺘﺎی زرق ﯾﺎ زرﯾﻖ در ﺷﺶ ﻓﺮﺳﺨﯽ ﻣﺮو

آب ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﮐﴪی آب از ﻫﻤﻪ ﺳﻬﻢﻫﺎ ﮐﻢ و در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﻪ ﺳﻬﻢﻫﺎ اﻓﺰوده ﮔﺮدد( ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.

...

ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺮو ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﺧﻮد ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ

)اﻧﺼﺎری دﻣﺸﻘﯽ (۳۵۰ :۱۳۸۲ ،ﮐﻪ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و
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ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺻﻄﺨﺮی آورده اﺳﺖ» :ﻏﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﭼﻨﺎن ﻧﺒﻮد

ﻫﻤﺮاه رود و ﺳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ را وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺎزاد

ﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﺮو« )اﺻﻄﺨﺮی .(۲۲۱ :۱۳۶۸ ،زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

آن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ .اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ ﺑﻪ درﺧﺘﺎن و ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻓﺮاوان در

ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ آورده اﺳﺖ» :در ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ﺧﯿﺮات و ﻏﻼت در آن

ﺷﻬﺮک ﮐﺸﻤﯿﻬﻦ اﺷﺎره دارد )اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ.(۱۷۰ :۱۳۴۵ ،

ﻣﺮﺗﺒﻪ وﻓﻮر را دارد« )ﻗﺰوﯾﻨﯽ .(۲۵۱/۲ :۱۳۷۳ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاوان

ﻣﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮو ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و

ﮔﻨﺪم در ﺷﻬﺮ ﻣﺮو در ﻫﻤﯿﻦ دوره ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﺳﯿﺎبﻫﺎی ﻓﺮاوان

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻧﺎن را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪﺳﯽ از

ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺘAﯾﺰ ﺑﻮدﻧﺪ )اﺻﻄﺨﺮی۲۰۸ :۱۳۶۸ ،؛ اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ،

آﺳﯿﺎبﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﺮو ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻣﻘﺪﺳﯽ،

 .(۱۷۱ :۱۳۴۵در اﯾﻦ دوران ،ﯾﮑﯽ از اﻗﻼم ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ

 .(۴۵۵/۲ :۱۳۶۱ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻨﺪم و ﻧﺎن ﻣﺮو در ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺧﺮاﺳﺎن اﻧﮕﻮر ﺑﻮد .اﮐ çﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ دوره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره

اﯾﻦ دوره ﺑﺎزﺗﺎب زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻘﺪﺳﯽ» ،ﻧﺎن

ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻘﺪﺳﯽ درآﻣﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻣﺮو

ﻣﺮو ﺑﻬﱰ ﯾﺎﻓﺖ ¨ﯽﺷﻮد و در ﴎزﻣﯿﻦ ﻋﺠAن ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺮق از اﻧﮕﻮر در ﻓﺼﻞ اﻧﮕﻮر روزاﻧﻪ ﺻﺪ ﻫﺰار درﻫﻢ اﺳﺖ

اﺳﺖ« )ﻫAن .(۴۷۸/۲ :وی ﻧﺎن ﻣﺮو را ﺑﺎ ﻧﺎن رﻣﻠﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

)ﻣﻘﺪﺳﯽ (۴۶۲/۲ :۱۳۶۱ ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﺎن رﻣﻠﻪ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ و ﻧﺎن ﻣﺮو در

ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎزاد آن ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر

ﻣﯿﺎن ﻋﺠAن ﯾﺎ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ) .ﻫAن( ﻣﺎﺳﻮن از

ﻣﯽﺷﺪ .در ﻃﻮل ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺎب ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﺮو رود

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮو ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﺎن را در

ﺗﺎﮐﺴﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد داﺷﺖ )اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ:۱۳۴۵ ،

ﺧﺮاﺳﺎن داﺷﺖ ) .(Masson, 1991: 8اﺑﻦ ﻓﻀﻼن در

 .(۱۷۶ﺧﺮﺑﺰه از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮو ﺑﻮد .اﺻﻄﺨﺮی

ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﺧﺎن و ﯾﻨﺎل ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ

ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﻣﯿﻮۀ ﺷﻬﺮ ﻣﺮو را ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﯿﻮه در ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ

ﺧﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺎﻣﮥ ﻣﺮوی ،ﭼﻨﺪ ﻗﺮص ﻧﺎن ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ )اﺑﻦ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺮﺑﺰه در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮو اﺷﺎره دارد

ﻓﻀﻼن .(۷۷ :۲۵۳۵ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮدد و اﻗﺎﻣﺖ

)اﺻﻄﺨﺮی .(۲۰۸ :۱۳۶۸ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاوان آن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد

ﭼﻨﺪروزۀ اﺑﻦ ﻓﻀﻼن در ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ،اﯾﻦ ﻧﺎن در ﺷﻬﺮ ﻣﺮو

ﮐﻪ در دﺳﱰس ¯ﺎم ﻃﺒﻘﺎت اﻋﻢ از ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد )اﺑﻦ

ﺗﻬﯿﻪﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺷﻬﺮت ﻧﺎن ﻣﺮوی

ﻓﻘﯿﻪ .(۱۷۰ :۱۳۴۹ ،ﻣﺎزاد ﺧﺮﺑﺰه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺮو را ﺑﻌﺪ از ﭘﺎره

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﻮع در ﭘﺨﺖ ﻧﺎن در ﺷﻬﺮ ﻣﺮو را

ﮐﺮدن ﺧﺸﮏ ¨ﻮده و ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺸﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻧﻘﺎط

وﺟﻮد ﻫﺰار ﻧﺎﻧﻮا در ﺳﭙﺎه ﯾﺰدﮔﺮد ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن

دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ) Zeren, 2015: 12; Bosworth

وی در ﻣﺮو ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ )اﺑﻦ ﻓﻘﯿﻪ .(۹۸ :۱۳۴۹ ،اﻟﺒﺘﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﻘﻦ

 .(and Asimov, 1998: 88-89درواﻗﻊ ،ﺻﻨﻌﺖ و ﭘﯿﺸﮥ

دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﺻﺤﺖ

ﺧﺸﮑﺒﺎر اﺑﺘﮑﺎر ﻣﺮویﻫﺎ ﺑﻪ ﺷAر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ادﻋﺎ

وﺟﻮد ﻣﺎزا ِد ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ،

را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻧﺎن ،ﺧﻮراک ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺮدم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮع

ﻣﻮﺟﺒﺎت روﻧﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺸﮑﺒﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد .اﺑﻦ ﻓﻨﺪق از
١

ﻣﺘﺪاول و ﻣﻄﻠﻮب آن از آرد ﮔﻨﺪم ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﺷﻬﺮت »ﮐﺮﺑﺰان ﻣﺮو « ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ ﺗﺪاﻋﯽﮐﻨﻨﺪۀ

ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺮو ﺑﻪ داﺷ« ﻧﺎن ﻧﯿﮑﻮ ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻪ و ﻋﻼوه

اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻪ ﺧﻮد را ﴏف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺮﺑﺰه )ﮐﺸﺖ ﯾﺎ

ﺑﺮ ﻧﺎن ﮔﻨﺪم ،ﻧﺎن ﺧﺸﮑﻪای ﺑﺎ آرد و ﮐﺸﻤﺶ و ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از

ﺧﺸﮏﮐﺮدن( ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )اﺑﻦ ﻓﻨﺪق.(۲۸ :۱۳۶۱ ،

ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﻣﯽﭘﺨﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎزاد آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ

ﻓﺰوﻧﯽ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺮو در اﯾﻦ دوره ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺎدرات اﯾﻦ

)ﻧﺎﺟﯽ.(۶۸۰ :۱۳۷۸ ،

ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﯽﺷﺪ .اﻧﮕﻮر ،ﮔﻼﺑﯽ )ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ،

ﻣﯿﻮهﺟﺎت

۲۲۲ :۱۳۷۸؛  (Zeren, 2015: 12و َﻣﻮﯾﺰ )اﺑﻮاﻟﻔﺪاء،

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﻼت ،ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻣﺮو ﻧﯿﺰ ﺟﺰو
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺮو ﺑﻮدﻧﺪ .وﺟﻮد ﺑﺎغﻫﺎ و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﻣﺮو ﺑﻪ
1 . Karbozan

 (۵۳۱ :۱۳۴۹ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺸﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دوردﺳﺖ ﺻﺎدر

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻬﯿﻪ ﴍاب و ﴎﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﻠﮏ

ﮐﺘﺎﻧﯽ )ﺑﺰ( ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺮاوان و ﻣﺘﻨﻮع دوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ )ﺣﮑﻢآﺑﺎدی و

ﺷﻬﻤﯿﺮزادی .(۴۲/۲ :۱۳۷۶ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﺧﻮد اﻧﮕﻮر از

ﻫﻤﮑﺎران .(۵۹ :۱۳۹۴ ،روﻧﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﮥ

آن ﴍاب ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻊ اﺳﻼم در ﻣﻮرد

ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت در ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار

ﻧﻮﺷﯿﺪن ﴍاب رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺑﺰرﮔﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑﻐﺪاد ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺗﺠﻤﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ

ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪ .اﺣﺘAل اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻬﯿﻪ ﴍاب ﺑﺮ ﻋﻬﺪه

ِ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
)ﻓﺮای .(۱۸۳ :۱۳۸۸ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از

ﻏﯿﺮﻣﺴﻠAﻧﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ¨ﯽرﺳﺪ .وﻟﯽ

ﺧﺮاﺳﺎن در دو ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﻣﺮو ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ

درﻫﺮﺻﻮرت ﺗﻬﯿﻪ ﴍاب و ﴎﮐﻪ از اﻧﮕﻮر ﯾﮑﯽ از ﻓﺮآوردهﻫﺎ و

ﮐﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ و ﮔﺮانﺑﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ و ﭘﻨﺒﻪای در اﯾﻦ

ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻬﻢ ﻣﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺪود اﻟﻌﺎÇ

دو ﺷﻬﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ )اﺻﻄﺨﺮی ۲۰۵ :۱۳۶۸ ،و ۲۲۱؛

ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :از ﻣﺮو ﴎﮐﻪ ﺧﯿﺰد« )ﺣﺪود اﻟﻌﺎ:۱۳۸۳ ،Ç

اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ .(۱۶۸ :۱۳۴۵ ،ﭘﻨﺒﮥ ﻣﺮو ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب و ﻧﺮم

 .(۱۱۷در اﯾﻦ دورانَ ،ﻣﻮﯾﺰ ﻣﺮو ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐُﺸﻤﯿﻬﻦ  -از ﺷﻬﺮکﻫﺎی

ﺗﻮﺻﯿﻒﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪ )اﺑﻦ ﻓﻘﯿﻪ،

ﺣﻮﻣﮥ ﻣﺮو  -ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ¯ﺎم ﻧﻘﺎط ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪه

۱۷۰ :۱۳۴۹؛ اﺻﻄﺨﺮی۲۰۸ :۱۳۶۸ ،؛ ﺣﺪود اﻟﻌﺎ:۱۳۸۳ ،Ç

اﺳﺖ )ﻫAن .(۵۱۵ :ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﺰل در راه ﻣﺮو

 .(۳۰۱ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﭘﺮورش ﭘﯿﻠﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺮاوان در ﺣﻮﻣﮥ ﻣﺮو

ﺗﺎ آﻣﻞ را »ﻛﺸAﻫﻦ« ﻣﯽداﻧﺪ از َﻣﻮﻳﺰ ﻛﺸﻤﻬﺎ ïﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن

ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ادﻋﺎی راه ﯾﺎﻓ« ﴎﻣﻨﺸﺄ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ

آورده اﺳﺖ )ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ .(۶۰ :۱۳۴۳ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ

اﺑﺮﯾﺸﻢ از ﻣﺮو ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎن و ﻃﱪﺳﺘﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﻮد )اﺻﻄﺨﺮی،

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ ﺗﻮﻟﯿﺪ َﻣﻮﯾﺰ در ﺷﻬﺮک ﻣﺰﺑﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ،

۲۰۸ :۱۳۶۸؛ اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ.(۱۷۱ :۱۳۴۵ ،

ﺑﻠﮑﻪ در دوران ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ از ﭼﻨﺎن ﺷﻬﺮت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺮو ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ آن را ﻧﯿﺰ

از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻏﺮب و اروﭘﺎ ﺻﺎدر

ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ¨ﺎﯾﺪَ .ﻣﻮﻳﺰ ﻣﺮو ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺮﺑﺰۀ ﺧﺸﮏﺷﺪه ﺗﺎ

ﻣﯽﺷﺪ )ﻓﺮای۱۰۴ :۱۳۶۵ ،؛ ﺑﻮﻟﻨﻮا .(۱۶۴ :۱۳۸۳ ،ﺑﯿﺸﱰ

ﺑﻐﺪاد و درﺑﺎر ﺧﻠﻔﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )اﺑﻦ ﻓﻘﯿﻪ.(۸۸ :۱۳۴۹ ،

ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮو از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮارزﻣﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ واﺳﻄﻪ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻤﺶ ﻣﺮو از ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.

ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮو ﺑﻪ اروﭘﺎی ﴍﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ
٢

ﻃﻮﺳﯽ در ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎره ﮐﺸﻤﺶ ﻣﺮو آورده اﺳﺖ» :در

اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻀﻮر زﯾﺎد ﺧﻮارزﻣﯿﺎن در ﻣﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ  .ذﮐﺮ اﯾﻦ

ﻣﺮو ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﺑﻮد ﻧﯿﮑﻮ ،ﺧﺎﺻﻪ ﮐﺸﻤﺶ« )ﻃﻮﺳﯽ)ﻫﻤﺪاﻧﯽ(،

ﻧﮑﺘﻪ ﴐوری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮن دوم ﻣﯿﻼدی ،ﯾﮏرﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ

 .(۴۸۷ :۱۳۷۵اﻧﺠﯿﺮ ،زﯾﺘﻮن ،ﻧﺎرﻧﮓ ،اﻣﺮود ،ﻫﻨﺪواﻧﻪ ،ﮐﺪو،

ﮐﺸﺎورزی ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﻏﺎنداری و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ

ﺧﯿﺎر ،ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ،از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻣﺮو ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ

ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ در اﯾﺮان و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج

در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺎزاد آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ )ﺷﺒﺎن،

در ﻣﺘﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺮورش ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ در اﯾﺮان

 ۸۹ ،۴۶-۴۷و  .(۹۳ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ،ﻣﻘﺪﺳﯽ از ﺻﺎدرات ﭘﻨﯿﺮ

ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﺮو ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زﯾﺎدی ﭘﯿﴩﻓﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن

و اﻧﻮاع ﺗﺨﻤﻪ ﻣﺮو ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ را داده اﺳﺖ

روم ﮐﻪ از ﺑﺎﮐﱰﯾﺎ )ﺑﻠﺦ( ﺑﻪ ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺠﺎری ﮐﻪ از

)ﻣﻘﺪﺳﯽ.(۳۲۴ /۲ :۱۳۶۱ ،

ﺳﻐﺪ ﻋﺎزم ﺧﺎور دور ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺸﻐﻮل دادوﺳﺘﺪ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻮدﻧﺪ،

ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﺮو در دو ﺳﺪه ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑﻪوﻓﻮر در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ
دوره ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﺧﺮاﺳﺎن اﻧﻮاع ﺟﺎﻣﻪ و ﻟﺒﺎس

ﺑﻪزودی اﯾﻦ دادوﺳﺘﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮو اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﻪ اﻗﻼم ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺧﻮد را ازﺟﻤﻠﻪ
ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ،ﻧﯿﻤﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ،روﴎیﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ،
ﭘﻨﺒﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را از ﻣﺮو ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﻣﻔﺘﺎح،

 .١ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﻮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺎی

 .٢ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮارزﻣﯿﺎن ¨ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه ﻃﺒﻘﻪ

ﻣﺮﮐﺰی ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮو ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده اﺳﺖ) :ﻣﻠﮏ ﺷﻬﻤﯿﺮزادی:١٣٧٦ ،

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺪﻧﺪ و در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﻋﺪه ﮐﺜﯿﺮی

.(٤٢/٢

ﺧﻮارزﻣﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ )ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ.(٥٠٩/١ :١٣٥٢ ،

...

ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وﺟﻮد ﻓﺮاوان اﻧﮕﻮر در ﻣﺮو ،١ﺑﺎﻋﺚ

از ﺟﻨﺲ ﭘﺸﻢ ،اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﮐﺮﺑﺎس )ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﭘﻨﺒﻪای( و ﭘﺎرﭼﻪ
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...

 .(۹۷-۹۸ :۱۳۷۱ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﭘﻨﺒﮥ ﻓﺮاوان در ﻣﺮو روﻧﻖ

را ﺑﻪ ﻣﺮو ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ )ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ .(۶۰ :۱۳۴۳ ،روﴎیﻫﺎى

ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﯽ و ﮔﺴﱰش ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ.

ﺻﺎدرﺷﺪه از ﻣﺮو در دو ﻧﻮع اﺑﺮﻳﺸﻤﻰ و ﭘﻨﺒﻪاى ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ

ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻓﺮاوان اﺑﺮﯾﺸﻢﺑﺎﻓﯽ در اﻣﺘﺪاد ﺟﺎدۀ اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﻣﺮو،

ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )ﻣﻘﺪﺳﯽ .(۴۷۵/۲ :۱۳۶۱ ،ﺟﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﺮوی ﮐﻪ

اﺑﺮﯾﺸﻢ وارده از ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ را ﺑﻪ ﺣﺮﯾﺮ و دﯾﺒﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ

از ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﺘﺎن و اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻧﻮع

)اﺷﭙﻮﻟﺮ۲۱۰/۲ :۱۳۷۳ ،؛ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺰی-۲۶۴ :۱۳۵۲ ،

ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ )اﻋﻢ از ﭘﻨﺒﻪای و اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ( ﻣﺤﺴﻮب

 (۲۶۲و آن را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻐﺪاد و درﺑﺎر ﺧﻠﻔﺎی

ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻃﺒﻘﺎت اﻋﯿﺎن و ﺷﺎﻫﺎن ﺑﻮد )اﺑﻦ

ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻠﻔﺎ و ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی

ﻓﻘﯿﻪ۵۹ :۱۳۴۹ ،؛ اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ.(۱۸۶ :۱۳۴۵ ،

ﻣﺮوی ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﱰل ﺑﯿﺸﱰ ﺧﻠﻔﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ)(Zeren, 2015: 29

در ﺷﻬﺮک دﻧﺪاﻧﻘﺎن ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﺣﺮﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪُ .ﻣﻠ َﺤﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی
اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﻮع آنﻫﺎ در ﻣﺮو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ
)ﻣﻘﺪﺳﯽ۴۷۵/۲ :۱۳۶۱ ،؛ ﺣﺪود اﻟﻌﺎ Çﻣﻦ اﳌﴩق اﻟﯽ
اﳌﻐﺮب .(۳۰۱ :۱۳۸۳ ،اﺑﻦ ﻓﻘﯿﻪ از ﻣﻠﺤﻢﻫﺎى ﴎه ﻛﻪ ﺑﻬﱰﻳﻦ
ﻧﻮع ُﻣﻠ َﺤﻢ اﺳﺖ در ﻣﺮو ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ) ١اﺑﻦ ﻓﻘﯿﻪ:۱۳۴۹ ،
 .(۸۸اﯾﻦ ﻣﻠﺤﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺸﺖ
32
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)ﻧﺎﺟﯽ .(۶۸۵ :۱۳۷۸ ،ﭘﻨﺒﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺮو ﻧﯿﺰ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﺎدۀ اوﻟﯿﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﮐﺮﺑﺎس ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب از اﯾﻦ ﭘﻨﺒﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ )اﺻﻄﺨﺮی،
 .(۲۰۸ :۱۳۶۸ﻣﺎﺳﻮن و ﻫﺮﻣﺎن ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﺮو اﺷﺎره دارﻧﺪ ) Masson, 1991:

.(182; Herrmann, 1997: 35
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ در ﻣﺮو ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ و
ﭘﻨﺒﻪای ﻣﺤﺪود ¨ﯽﮔﺸﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺟﺎﻣﮥ دوﺧﺘﻪﺷﺪه در ﻣﺮو
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ )اﺑﻦ ﻓﻘﯿﻪ .(۸۸ :۱۳۴۹ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺎه
ﮐﻪ ﺳﯿﺎهﺟﺎﻣﮕﺎن ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ در ﺧﺎﻧﮥ آل اﺑﯽاﻟﻨﺠﻢ ﻣﻌﯿﻄﯽ
در ﻣﺮو رﻧﮕﺮزی ﺷﺪ )اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ۱۷۱ :۱۳۴۵ ،؛ اﺻﻄﺨﺮی،
 (۲۰۸ :۱۳۶۸ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺟﺎﻣﻪﺑﺎﻓﯽ و رﺳﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻫﻤﭽﻮن رﻧﮕﺮزی در ﻣﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻗﺮون ﺳﻮم
و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮو و ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎى ﺧﺮاﺳﺎن

ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺣﻮﻣﮥ ﻣﺮو ،رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺎص
و ﻧﺎدر ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺠﺪان) ٢اﻧﮕﺪان( را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺧﺮاﺳﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺮو ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ .رﯾﺸﮥ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه را
ُﺷﱰﻏﺎز ٣ﯾﺎ ﺧﺎرﺷﱰ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر
ا ُ
ﻣﯽﺷﺪ) ٤ﺣﺪود اﻟﻌﺎ۳۰۱ :۱۳۸۳ ،Ç؛ اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ:۱۳۴۵ ،
۱۷۱؛ ﻫﺮوی .(۲۷۰-۲۷۱ :۱۳۴۶ ،اﺷﱰﻏﺎز در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮﺑﺎس،
ﮐﺎﻏﺬ و ﴎﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪن ﴎﮐﻪ و
ﮐﺮﺑﺎس در ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ،اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﻬﺮ
ﻣﺮو ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎو )ﻣﻘﺪﺳﯽ ،(۳۲۴/۲ :۱۳۶۱ ،ﭘﻨﯿﺮ ،ﻣﺲ
) ،( Bosworth and Asimov, 1998: 91اﻧﻮاع داﻧﻪﻫﺎ و
ﺷﯿﺮه آنﻫﺎ ،ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺎﻧﻮران زﻧﺪه ،ﻇﺮوف ﻣﺴﯽ ﻓﻠﺰی
)اﺻﻄﺨﺮی۲۰۸ :۱۳۶۸ ،؛ اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ ،۱۷۱ :۱۳۴۵ ،ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ،
 ،(۱۱ :۱۳۸۶روﻏﻦ ﮐﻨﺠﺪ ،اﻧﻮاع ﻋﻄﺮﻫﺎ و ﺗﺮﻧﺠﺒﯿﻦ )ﺑﯿﺎت،
 (۷۴ :۱۳۵۳از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺮو
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﴐوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ،
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﺤﺪود ¨ﯽﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺮو ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ در
روﻧﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﻣﯽﮔﺸﺖ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ِ
ﺳﺎﺧﺖ رﮐﺎب در ﻣﺮو ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از
از
ﻋﺒﻮر و ﺣﻤﻞ اﺳﺒﺎن ﺑﺨﺎراﯾﯽ از ﻣﺮو ﺑﺎﺷﺪ )اﺑﻦ ﻓﻘﯿﻪ:۱۳۴۹ ،
.(۸۸
در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﻣﺮو ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎ ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ
ﴐوری اﺳﺖ .ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﻣﺮو ﺑﺎ ﭼﯿﻦ در ﺳﺪهﻫﺎی ﺳﻮم

 .٤در ﻣﻮرد اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺷﱰﻏﺎز ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ¯ﺎم ﺟﻬﺎن

 .١ﻣﻼﺣﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ اﺳﺖ.
2 . Anjadan
3 . Oshtorghaz

ﻓﻘﻂ از ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺮو ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر
ﻣﯽﺷﺪ) :ﺷﺒﺎن.(٤٦-٤٧ :١٣٩٥ ،

ﻣﺴﮑﻮﮐﺎت ﻧﻘﺮهای ﮐﻢﻋﯿﺎر از ﺳﻮی ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ،ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی

در ﻣﺤﺪوده رﺑﺾ رﺳﯿﺪ .ﻧﺤﻮۀ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﻮع ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی

ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻫﺮوی .(۳۱۸-۳۱۹ :۱۳۸۲ ،اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً

ﻣﺮو از ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ رﺳﺘﻪ از

اﺳﻠﺤﻪ ،دارﭼﯿﻦ ،ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ،آﻫﻦ ،ﴎاﻣﯿﮏ ،ﺧﺰ ،ﻇﺮوف

ﭘﯿﺸﻪورانِ ،ﺣﺮف ﺑﺎزار ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﺮو را

ﺗﺠﻤﻼﺗﯽ ،ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﭘﺸﻤﯽ و ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺘAﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮد )اﺻﻄﺨﺮی:۱۳۶۸ ،

ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺮو و ﭼﯿﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ-۱۳ :۱۳۷۵ ،

۲۰۸؛ ﻓﺮوزاﻧﯽ .(۱۶۳ :۱۳۸۱ ،درﺑﺎرۀ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮدن ﺑﺎزار ﻣﺮو

۱۲؛ ﺷﺒﺎن .(۵۲ :۱۳۹۵ ،روﺳﯿﻪ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی

در ﺧﺮاﺳﺎن در ﺣﺪود اﻟﻌﺎ Çآﻣﺪه اﺳﺖ ...» :اﻧﺪر ﻫﻤﻪ

اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﻧﯿﺰ ازﺟﻤﻠﻪ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در دو ﺳﺪه

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺴﺖ از ﻧﻬﺎد ﺑﺎزار وی ﻧﯿﮑﻮ« )ﺣﺪود اﻟﻌﺎ،Ç

ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎ ،رواﺑﻂ و ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺧﺮاﺳﺎن ازﺟﻤﻠﻪ

 .(۳۰۱ :۱۳۸۳ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ¨ﯽﺷﺪ،

ﻣﺮو داﺷﺘﻨﺪ .روﺳﯿﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺗﺠﺎری

ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮد ﺑﺎزار در ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ،ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮق ،ﺳﻨﺞ

ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻏﺮب ﺑﻮد .ﺑﻪوﯾﮋه از آﻏﺎز ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی اﯾﻦ

و ﮐﺸﻤﯿﻬﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎدﻻت

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وﺳﻌﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﮔﺮﻓﺖ )ﻫﺮوی:۱۳۸۲ ،

ﻣﺮو در آنﻫﺎ ،از ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﻬﺮ ﻣﺮو

 .(۳۲۶ﺳﮑﻪﻫﺎی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در روﺳﯿﻪ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد )ﻣﻘﺪﺳﯽ۴۵۶/۲ :۱۳۶۱ ،؛ اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ،

اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻫﺮوی۱۵۴ :۱۳۸۶ ،؛

 .(۱۷۰ :۱۳۴۵ﺑﺎزار ﻣﺮو ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻓﺮوزاﻧﯽ۱۶۵ :۱۳۸۱ ،؛ Bosworth and Asimov, 1998:

ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ ،ﺧﺮﺑﺰه و ﻏﯿﺮه ﺑﻮد ،ﺑﺪان دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از

.(92; Noonan, 1974: 448-453

زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دور در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻣﯽرﻓﺖ .اﮔﺮﭼﻪ در دو ﺳﺪه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺠﺮی ،در ﻗﺴﻤﺘﯽ از

ﺑﺎزار ﻣﺮو
ﺑﺎزار ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری از دوره
ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن در اﯾﺮان در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ )ﺳﻠﻄﺎنزاده،
 .(۲۵۱ :۱۳۶۷درواﻗﻊ از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎزار ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی در
زﻣﯿﻨﻪ دادوﺳﺘﺪ ﮐﺎﻻ در ﺧﺮاﺳﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دوره اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ
رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺪاوم رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد .ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻣﺒﺪأ و
ﴎﭼﺸﻤﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷAر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ
در درون اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن دادوﺳﺘﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎزار
ﻣﺮو ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ« در ﻣﺴﯿﺮ راهﻫﺎ و اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری
ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻢﺟﻮار ،ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻﯾﯽ
دﺳﺖﯾﺎﻓﺖ )ﻣﺤﻤﺪی و ﻫﻤﮑﺎران.(۱۲۴-۱۲۶ :۱۳۹۲ ،
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺷﻬﺮی ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت را در ﭘﯽ داﺷﺖ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی از ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ رﺑﺾ ،ﺑﺎزار ﺷﻬﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ،رﺷﺪ و روﻧﻖ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ از ﺷﻬﺮ
ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ دروازه رﺑﺾ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ )ﻣﻘﺪﺳﯽ:۱۳۶۱ ،
1 . Soqolsoghd

ﺑﺎزار ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪ و آنﻫﻢ ﺑﺪان
دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از دادوﺳﺘﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻐﺪﯾﺎن
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ )ﻣﺤﻤﺪی و ﻫﻤﮑﺎران ،(۱۳۳ :۱۳۹۲ ،اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺮون ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺑﺮﯾﺸﻢ
و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﺑﺎزار ﻣﺮو دادوﺳﺘﺪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻦ دو ﻗﺮن ﻫﻢ ﺳﻐﺪﯾﺎن در ﺑﺎزار ﻣﺮو ﻧﻘﺶ
ﻓﻌﺎﻟﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ اﺑﺮﯾﺸﻢ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﴍﻗﯽ ﻫﻢﺟﻮار ﺑﺎ ﺧﺮاﺳﺎن ،ازﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻦ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﭼﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزار ﻣﺮو ﻣﯽ-
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ )ﻫAن( .ﺗﺠﺎر ﺳﻐﺪی ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺮو را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮق اﻟﺴﻐﺪ ١ﻧﺎم داﺷﺖ
)ﺷﻌﺒﺎن .(۳۲ :۱۳۸۶ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﱰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ
ﺧﻮارزﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﻣﺮو را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ
و در ﺑﺎزار ﻣﺮو ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻨﺪ.
رﺷﺪ ﺗﺒﺎدﻻت در ﺑﺎزار ﻣﺮو ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺑﺨﺸﯽ
از ﺑﺎزار ﺑﻪ ﴏاﻓﺎن ﻣﺮو اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ )ﻣﻘﺪﺳﯽ:۱۳۶۱ ،
 .(۴۵۴/۲ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﻮل و ﺳﮑﻪ ﻧﻘﺮه در ﺧﺮاﺳﺎن در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر

...

و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل

 .(۴۵۴/۲در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺮن ﺑﺎزار ﻣﺮو ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد
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رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد و وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزاری را اﻗﺘﻀﺎء ﻣﯽﮐﺮد

ﻣﺮو ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺪور اﻧﻮاع

)ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽراد .(۱۵-۳۰ :۱۳۹۰،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزار ﻣﺮو ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ

ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﺎزار ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻣﻨﻈﺮ راهﻫﺎی ﺗﺠﺎری

ﻓﺮوش ﺑﺮده ﺑﻪ ﺷAر ﻣﯽرﻓﺖ )اﺻﻄﺨﺮی ۲۲۷ :۱۳۶۸ ،و

ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷ« ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

۲۲۱؛ ﻓﺮای .(۱۱۲ :۱۳۸۸ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ادﻋﺎی ﯾﮑﯽ از

اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ،ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺳﻪﻧﻘﻄﻪ :ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ،

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان درﺑﺎره آﻫﻦ ﻣﺮﻏﯿﺎﻧﺎ )ﻣﺮو( در ﺑﺎزار ﻣﺮو ،ﻫAن آﻫﻦ

ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و ﻣﻌﱪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪ و وﻟﮕﺎ ﮔﺸﺖ.

وارداﺗﯽ از ﭼﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺎم

در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﻣﺮو ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺰی (۲۲۰ :۱۳۵۲ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﻗﻮی آﺑﯿﺎری آن در دو ﻗﺮنِ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ روﻧﻖ

ﺗﺠﺎری ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ﻣﺮو و ﺻﺪور ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺮو ﺑﻪ ﻧﻘﺎط

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و روﻧﻖ ﺷﻬﺮکﻫﺎی اﻗAری

دور ﺑﻪ ﮔﺴﱰدهﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎر ﻣﺮوی ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ

ﻣﺮو ﮔﺸﺖ .از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻏﻼت،

ﻣﯽﮐﺮد .آنﻫﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺗﺠﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺮاﺳﺎن در

ﻣﯿﻮهﺟﺎت ،ﺧﺸﮑﺒﺎر و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ،ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺻﻨﻌﺖ

ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺑﻐﺪاد ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .رﺋﯿﺲ ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهای از ﺟﺎﻧﺐ

ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﯽ ،ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻢﺑﺎﻓﯽ ،ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺎﻓﯽ و رﻧﮕﺮزی ﻧﯿﺰ

دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮ ﮐﺎر آنﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﺮد )ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ:۱۳۴۳ ،

ِ
ﺻﺎدرات ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ
ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ

 .(۱۶رﺷﺪ ﺑﺎزار و ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎدﻻت در ﻣﺮو ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﻼی ﻧﻘﺶ

ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻢﺟﻮار و دوردﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ

ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺎﺟﺮان ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎن وارد رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی

ﻣﺮو را در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﻗﺘﺼﺎدی از

و ﻧﺰاع ﺑﺎ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ )ﻣﻘﺪﺳﯽ.(۴۹۲/۲ :۱۳۶۱ ،

ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺘAﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎزار

درواﻗﻊ ،در ﻣﺮو ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺑﺎزارﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻗﺪر¯ﻨﺪ

ﻣﺮو ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎص و اﺧﺘﺼﺎص دادن

ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﻫﺮ راﺳﺘﻪﺑﺎزاری ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻨﻒ ،وﺟﻮد ﴏاﻓﺎن ،ﻣﺮﮐﺰ

ﺷﺎﺧﺺ ﻋﴫ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺎرا دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻫﻤﭽﻮن

ﺑﺮدهﻓﺮوﺷﯽ و ﮔﺴﱰه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن در اﯾﻦ

ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و ﻋﻠ Aدر ردﯾﻒ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺑﺎزار ،ﻧﻘﺶ واﻻﯾﯽ در روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو در ﺳﺪهﻫﺎی ﺳﻮم و

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ﴏفﻧﻈﺮ از اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای از ﻣﻨﻈﺮ اﺟﺘAﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،ﮐﻤﱰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﺷﻬﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺎﺷﯽ از آن
ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻬﻢ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻬﺮ را
دوﭼﻨﺪان ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﴍﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪوﯾﮋه
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،از دﯾﺮﺑﺎز دارای اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ در
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ از ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،
ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آن رﯾﺸﻪ
در دوران ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم دارد و در ﻗﺮون ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی
اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﴐ
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو در ﻗﺮون ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻣﻮرد
واﮐﺎوی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﯿﻮه زﯾﺮ
ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮐﺮد :ﻋﻤﺪه دﻻﯾﻞ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮ ﻣﺮو،
راهﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﺰاﯾﺎی ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ،وﺟﻮد رود

ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی داﺷﺖ .از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺮو در
ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ،اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،اروﭘﺎی ﴍﻗﯽ ازﺟﻤﻠﻪ
ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری داﺷﺖ و در ﻗﺴﻤﺖ ﴍﻗﯽ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎزاد ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات و
ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻣﺮو ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺠﺎرت
داﺧﻠﯽ ﻣﺮو ﻋﻼوه ﺑﺮ درﺑﺎر ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﺑﻐﺪاد ،ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،ﮔﺮﮔﺎن و ﻃﱪﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﯿﺸﱰ
ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی ﺑﻮدﻧﺪ .درﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮﭼﻨﺪ رﺷﺪ ﻣﺮو از ﻣﻨﻈﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻃﻮل ﻗﺮون ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی دارای ﻓﺮاز و
ﻧﺸﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،از
ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی روﻧﻖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ آن ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ روﻧﺪ ﺧﺎص
از ﻗﺮن ﺳﻮم ﴍوع ﺷﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻮﻟﯿﺪات اﻧﺒﻮه،
ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ¨ﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
درﺑﺮدارﻧﺪه ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮو در اﯾﻦ دو ﺳﺪه ﻣﯽ-
ﺑﺎﺷﺪ.

 .۱آﻟﺘﻬﺎﯾﻢ ،ﻓﺮاﻧﺘﺲ و ﻫﻤﮑﺎران .(۱۳۹۳) .ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺖ

ﺳﮑﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن« .ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ) .ﺷAره

ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ .ﻣﱰﺟﻢ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺻﺎدﻗﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

.۱۵-۳۰ ،(۲

 .۲اﺑﻮاﻟﻔﺪاء ،ﻋAاﻟﺪﯾﻦ اﺳAﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ .(۱۳۴۹) .ﺗﻘﻮﯾﻢ

 .۱۷ﺑﺮت اﺷﻨﺎﯾﺪر ،اﻣﯿﻠﯽ واﺳﯿﻠﯿﻮﯾﭻ .(۱۳۸۱) .اﯾﺮان و

اﻟﺒﻠﺪان .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺪاﳌﺤﻤﺪ آﯾﺘﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.

ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ و ﻣﻐﻮﻟﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ .ﺗﺮﺟﻤﻪ

 .۳اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ،(۱۳۴۵) .ﺻﻮره اﻻرض .ﺗﺮﺟﻤﻪ

و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺎﺷﻢ رﺟﺐزاده .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت دﮐﱰ ﻣﺤﻤﻮد

ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻌﺎر .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.

اﻓﺸﺎر.

 .۴اﺑﻦ ﺧﺮدادﺑﻪ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ.(۱۳۷۱) .

 .۱۸ﺑﻮﻟﻨﻮا ،ﻟﻮس .(۱۳۸۳) .راه اﺑﺮﯾﺸﻢ .ﻣﱰﺟﻢ ﻣﻠﮏ ﻧﺎﴏ

ﻣﺴﺎﻟﮏ و ﻣAﻟﮏ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎﮐﺮﻧﺪ .ﺗﻬﺮان :ﻣﯿﺮاث ﻣﻠﻞ.

ﻧﻮﺑﺎن .ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

 .۵اﺑﻦ رﺳﺘﻪ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ .(۱۳۶۵) .اﻻﻋﻼق اﻟﻨﻔﺴﯿﻪ .ﺗﺮﺟﻤﻪ

 .۱۹ﺑﻼذری ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺣﻤﺪ ﯾﻦ ﯾﺤﯿﯽ .(۱۳۳۷) .ﻓﺘﻮح

و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺮهﭼﺎﻧﻠﻮ .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.

اﻟﺒﻠﺪان .ج .۲ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﮐﻞ .ﺗﻬﺮان :ﻧﻘﺮه.

 .۶اﺑﻦ ﻓﻀﻼن ،اﺣﻤﺪ .(۲۵۳۵) .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ ﻓﻀﻼن .ﺗﺮﺟﻤﻪ

 .۲۰ﺑﯿﺎت ،ﻋﺰﯾﺰ اﻟﻠﻪ» .(۱۳۵۳) .اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ .ﺗﻬﺮان :ﴍق.

ﺧﺮاﺳﺎن در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن« .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ.

 .۷اﺑﻦ ﻓﻘﯿﻪ ،اﺣﻤﺪ .(۱۳۴۹) .اﻟﺒﻠﺪان .ﺗﺮﺟﻤﻪ ح ﻣﺴﻌﻮد.

)ﺷAره .۶۳-۸۳ .(۳

ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.

 .۲۱ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ،رﺿﺎ .(۱۳۷۵) .ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی

 .۸اﺑﻦ ﻓﻨﺪق ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﯿﻬﻘﯽ .(۱۳۶۱) .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻖ .ﺑﺎ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺠﺎری آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺟﻬﺎن .ﺗﻬﺮان :ﻣﻮﺳﺴﻪ

ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت اﺣﻤﺪ ﺑﻬﻤﻨﯿﺎر .ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ.

ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻗﺰوﯾﻨﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻓﺮوﻏﯽ.

 .۲۲ﺣﺪود اﻟﻌﺎ Çﻣﻦ اﳌﴩق اﻟﯽ اﳌﻐﺮب .(۱۳۸۳) .ﺗﺮﺟﻤﻪ

 .۹اﺷﭙﻮﻟﺮ ،ﺑﺮﺗﻮﻟﺪ .(۱۳۷۳) .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان در ﻗﺮون ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺷﺎه .ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺣﻮاﺷﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮاﺣﻤﺪی -ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ

اﺳﻼﻣﯽ .ج .۲ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﻮاد ﻓﻼﻃﻮری .ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

ورﻫﺮام .ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮاء.

 .۱۰اﴍف ،اﺣﻤﺪ» .(۱۳۵۳) .ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان:

 .۲۳ﺣﮑﻢآﺑﺎدی ،ﻋﺎرﻓﻪ ﺳﺎدات و ﻫﻤﮑﺎران» .(۱۳۹۴) .ﺑﺮرﺳﯽ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در اﯾﺮان -دوره اﺳﻼﻣﯽ«.

ﻧﻘﻮش ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ« .ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ) .ﺷAره

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ) .ﺷAره .۷-۴۹ ،(۴

.۵۷-۷۴ ،(۲۰

 .۱۱اﺻﻄﺨﺮی ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ .(۱۳۶۸) .ﻣﺴﺎﻟﮏ و

 .۲۴ﺣﻤﻮی ﺑﻐﺪادی ،ﯾﺎﻗﻮت۱۹۹۵) .م( .ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان.

ﻣAﻟﮏ .ﺑﻪ اﻫﺘAم اﯾﺮج اﻓﺸﺎر .ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

ج .۲،۵ﺑﯿﺮوت :دار ﺻﺎدر.

 .۱۲اﻧﺼﺎری دﻣﺸﻘﯽ ،ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ.

 .۲۵ﺳﻠﻄﺎنزاده ،ﺣﺴﯿﻦ .(۱۳۶۷) .ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺮ و

) .(۱۳۸۲ﻧﺨﺒﻪ اﻟﺪﻫﺮ ﻓﯽ ﻋﺠﺎﺋﺐ اﻟﱪ و اﻟﺒﺤﺮ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ

ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در اﯾﺮان .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.

ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﯿﺒﯿﺎن .ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃﯿﺮ.

 .۲۶ﺳﯿﺪ ﺳﺠﺎدی ،ﻣﻨﺼﻮر .(۱۳۸۳) .ﻣﺮو :ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی

 .۱۳ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ ،واﺳﯿﻠﯽ وﻻدﯾﻤﯿﺮووﯾﭻ .(۱۳۸۶) .ﺗﺬﮐﺮۀ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی

ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺷﻮاﻫﺪ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﻤﺰه ﴎدادور .ﺗﻬﺮان :ﺗﻮس.

ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر.

 .۱۴ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ ،واﺳﯿﻠﯽ وﻻدﯾﻤﯿﺮووﯾﭻ .(۱۳۵۲) .ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﻧﺎﻣﻪ:

 .۲۷ﺳﯿﺪی ،ﻣﻬﺪی و ﻫﻤﮑﺎران .(۱۳۸۶) .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن در ﻋﻬﺪ ﻫﺠﻮم ﻣﻐﻮل .ج .۱ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺸﺎورز .ﺗﻬﺮان:

ﻣﺮو .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت دﮐﱰ ﻣﺤﻤﻮد اﻓﺸﺎر.

اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.

 .۲۸ﺷﺎرپ ،راﻟﻒ ﻧﻮرﻣﻦ .(۱۳۸۸) .ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﺎن

 .۱۵ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺰی ،ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ .(۱۳۵۲) .اژدﻫﺎی

ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ .ﺗﻬﺮان :ﭘﺎزﯾﻨﻪ.

ﻫﻔﺖﴎ .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺻﻔﯽﻋﻠﯽﺷﺎه.

 .۲۹ﺷﺒﺎن ،ﻓﺎﻃﻤﻪ» .(۱۳۹۵) .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت ﻣﺮو از ﺗﺸﮑﯿﻞ
دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮل« .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ.
ﻣﺸﻬﺪ :داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ.

...

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

 .۱۶ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽراد ،ﺣﺴﻦ» .(۱۳۹۰) .ﻣﺒﺎدﻻت ﭘﻮﻟﯽ و

1397

55

32

...
32

1397

56

 .۳۰ﺷﻌﺒﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﻣﺤﻤﺪ .(۱۳۸۶) .ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن

 .۴۴ﻫﺮوی ،ﺟﻮاد .(۱۳۸۲) .ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن )ﻋﴫ ﻃﻼﯾﯽ اﯾﺮان

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘAﻋﯽ ﻧﻬﻀﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن در ﺧﺮاﺳﺎن.

ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم( .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺮوﯾﻦ ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ آذر .ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و

 .۴۵ﻫﺮوی ،ﺟﻮاد .(۱۳۸۶) .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﴫ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن .ﻣﺸﻬﺪ :ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮس.

 .۳۱ﻓﺮای ،رﯾﭽﺎرد.ن .(۱۳۸۸) .ﻋﴫ زرﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان .ﺗﺮﺟﻤﻪ

 .۴۶ﻫﺮوی ،ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﺑﻮﻧﴫ .(۱۳۴۶) .ارﺷﺎد اﻟﺰراﻋﻪ.

ﻣﺴﻌﻮد رﺟﺐ ﻧﯿﺎ .ﺗﻬﺮان :ﴎوش.

ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

 .۳۲ﻓﺮای ،رﯾﭽﺎرد.ن .(۱۳۶۵) .ﺑﺨﺎرا دﺳﺘﺎورد ﻗﺮونوﺳﻄﯽ.

 .۴۷ﮐﺮﻣﺮ ،ﺟﻮﯾﻞ .(۱۳۷۵) .اﺣﯿﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻋﻬﺪ آلﺑﻮﯾﻪ،

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﻮدی .ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

اﻧﺴﺎنﮔﺮاﯾﯽ در ﻋﴫ رﻧﺴﺎﻧﺲ اﺳﻼﻣﯽ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ

 .۳۳ﻓﺮوزاﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ .(۱۳۸۱) .ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ،

ﺣﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﴩ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.

اﺟﺘAﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان در دوره ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن .ﺗﻬﺮان:

 .۴۸ﮐﺮﯾﺴﺘﻨﺴﻦ ،آرﺗﻮر .(۱۳۷۸) .اﯾﺮان در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن.

ﺳﻤﺖ.

ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺷﯿﺪ ﯾﺎﺳﻤﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺻﺪای ﻣﻌﺎﴏ.

 .۳۴ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ .(۱۳۷۳) .آﺛﺎر اﻟﺒﻼد و اﺧﺒﺎر

 .۴۹ﮔﯿﺮﺷﻤﻦ ،روﻣﻦ .(۱۳۷۹) .اﯾﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ اﺳﻼم .ﺗﺮﺟﻤﻪ

اﻟﻌﺒﺎد .ج .۲ﻣﱰﺟﻢ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﻣﯿﺮزا اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا .ﻣﺼﺤﺢ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﯿﻦ .ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

ﻣﯿﺮﻫﺎﺷﻢ ﻣﺤﺪث .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.

 .۵۰ﻟﺴﱰﯾﻨﺞ ،ﮔﺎی .(۱۳۶۴) .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی

 .۳۵ﻗﺪاﻣﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ .(۱۳۷۰) .اﻟﺨﺮاج .ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺴﯿﻦ

ﺧﻼﻓﺖ ﴍﻗﯽ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺮﻓﺎن .ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

ﻗﺮهﭼﺎﻧﻠﻮ .ﺗﻬﺮان :اﻟﱪز.

 .۵۱ﻧﺎﺟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ .(۱۳۷۸) .ﺗﺎرﯾﺦ و ¯ﺪن اﺳﻼﻣﯽ در

 .۳۶ﻗﻤﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ .(۱۳۵۳) .ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻢ،

ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن .ﺗﻬﺮان :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ ¯ﺪن ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﻣﺼﺤﺢ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ .ﻣﱰﺟﻢ .ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ

ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن.

ﻋﺒﺪاﳌﻠﮏ ﻗﻤﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻣﻄﺒﻌﻪ ﻣﺠﻠﺲ.

 .۵۲ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﯾﻌﻘﻮب .(۱۳۴۳) .اﻟﺒﻠﺪان .ﺗﺮﺟﻤﻪ

 .۳۷ﻃﱪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ .(۱۳۷۵) .ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﱪی .ج .۶ﺗﺮﺟﻤﮥ

ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ آﯾﺘﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﴩ ﮐﺘﺎب.

اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﭘﺎﻳﻨﺪه .ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃ.â

 .۵۳ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﯾﻌﻘﻮب .(۱۳۸۲) .ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ.

 .۳۸ﻃﻮﺳﯽ )ﻫﻤﺪاﻧﯽ( ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد .(۱۳۷۵) .ﻋﺠﺎﯾﺐ

ج .۲ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ آﯾﺘﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

ﻧﺎﻣﻪ ،ﻋﺠﺎﯾﺐ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت و ﻏﺮاﺋﺐ اﳌﻮﺟﻮدات .ﻣﺼﺤﺢ ﺟﻌﻔﺮ

54. C.E. Bosworth and M.S Asimov. (1998).

ﻣﺪرس ﺻﺎدﻗﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ

History of civilizations of central Asia. (vol IV).

 .۳۹ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ .(۱۳۷۸) .ﻧﺰﻫﻪ اﻟﻘﻠﻮب .ﺑﻪ

paris: Unesco publishing.

ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﺸﯿﻪ دﮐﱰ ﻣﺤﻤﺪ دﺑﯿﺮ ﺳﯿﺎﻗﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻃﻪ.

55. Herrmann, Georgian. (1997). “Early and

 .۴۰ﻣﺤﻤﺪی ،ذﮐﺮ اﻟﻠﻪ و ﻫﻤﮑﺎران» .(۱۳۹۲) .ﺑﺎزار و ﮐﺎرﮐﺮد

Medieval Merv: A Tale of Three Cities”. In:

اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻠﺦ ،ﻣﺮو و ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

proceedings of the British Academy. (vol 94).

در دو ﺳﺪه ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی« .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم.

Lecture and Memori,. 1-43

)ﺷAره .۱۲۱-۱۴۶ .(۱۶

56. Zeren, M.Ebru. (2015). “Merv: An oasis

 .۴۱ﻣﻔﺘﺎح ،اﻟﻬﺎﻣﻪ» .(۱۳۷۱) .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﻏﺎب ،ﻣﺮو

capital in the ancient paradise”. in: Tourism in

و ﻣﺮواﻟﺮود« .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ) .ﺷAره  ۶و .(۷

central Asia. editor mahmood A.khan.

 .۴۲ﻣﻘﺪﳻ ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ .(۱۳۶۱) .اﺣﺴﻦ

Torento, New Jersey: Apple Academic press,

اﻟﺘﻘﺎﺳﻴﻢ ﰱ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ .ج  .۲ﺗﻬﺮان :ﴍﮐﺖ ﻣﺆﻟﻔﺎن و

123-148.

ﻣﱰﺟAن.

57. Zadneprovsky, Y.A. (1995). Early urban

 .۴۳ﻣﻠﮏ ﺷﻬﻤﯿﺮزادی ،ﺻﺎدق .(۱۳۷۶) .ﺗﺎرﯾﺦ ¯ﺪنﻫﺎی

developments in central Asia. (vol 33).

آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ج ۱و  ،۲ﺗﻬﺮان :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات وزارت

published by British Institute of persian

اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ.

studies.

...

58. Masson, V.M. (1991). “Merv, the soul of
kings”. In: world history. (vol 29). British
Institute of persian studies, 181-183.
59. Noonan, Thomas.S. (1974). “Medieval
Islamic copper coins from European Russia
and surrounding Regions: The use of the Fals
in Early Islamic Trade with Eastern Europe”.

American Oriental Society. (vol 49), 448-453.

32

1397

57

