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 چکیده
های در قرون سوم و چهارم هجری به دلیل توسعه تجارت در رسزمین

ویژه در منطقه خراسان و ماوراءالنهر، رشد شهرنشینی و اسالمی به
توسعه شهرها رونق گرفت. شهر مرو به دلیل جایگاه ارتباطی و 

هرهای برخی ش مندی از اقتصاِد پررونِق تولیدی و مبادالتی هAنندبهره
دیگر خراسان از رشد و دگرگونی کالبدی چشمگیری برخوردار بود. در 
اواخِر قرن چهارم هجری که بعضی از شهرهای خراسان و ماوراءالنهر با 
انحطاط شهری مواجه بودند، مرو از لحاظ همگونی اقتصادی 
وضعیت بهرتی نسبت به برخی شهرها داشت. پژوهش حارض در نظر 

یایی، بر متون تاریخی و جغرافتحلیلی و با تکیه-توصیفی دارد با روش
ای گذرا به جغرافیای تاریخی مرو، جایگاه اقتصادی و ضمن اشاره

رشایط اقتصادی این شهر را مورد بررسی قرار دهد. دستاوردها نشان 
دهد اگرچه رشد مرو از لحاظ سیاسی در این دو سده در مقایسه می

انحطاط بود، اما از منظر اقتصادی رونق و های پیشین رو به با دوره
های شکوفایی آن حفظ گردید، چنانکه مسائلی همچون وجود راه

مندی از مزایای جاده ابریشم، سیستم آبیاری، تولید تجاری، بهره
فراوان محصوالت کشاورزی، تولید و صدور انواع منسوجات، رونق 

وم های سدیگر در سدههای بازار مرو و مبادالت تجاری با سایر رسزمین
  و چهارم هجری، باعث رونق و شکوفایی اقتصادی مرو بودند.

بازار مرو، جایگاه اقتصادی، خراسان، صادرات مرو،  کلیدی: واژگان
  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. 

Keywords: Merv Market, Economic status, 
Khorasan, Merv Export, Merv. 
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  مقدمه
های سیاسی، اقتصادی، های تاریخی شاهد دگرگونیدوره

ی هاها بر شالودهباشد که این دگرگونیاجتAعی زیادی می
گذارند. یکی از این محورها و گوناگون زندگی برش تأثیر می

های خاص در زندگی اجتAعی پدیدۀ شهر و شالوده
سوم و چهارم هجری که شهرنشینی است. در قرون 

کل ش -های متقارنسلسله-های ایرانی بانام متعارف سلسله
 های تجاری و اقتصادی درکه دگرگونیگرفتند، گذشته از آن

این دوران در تحوالت و رشد شهرها مؤثر بودند، به دالیل 
های سیاسی گوناگون در ایران، مختلف همچون وجود کانون

ی رشقی و افزایش روزافزون قدرت هاتبار بودن حکومتایرانی
از  هاییها در برابر دستگاه خالفت و سعی بر تجلی جلوهآن

های قبل از اسالم، باعث گردید تا شهرها قدرت حکومت
موردتوجه خاصی قرار گیرند. خراسان و ماوراءالنهر ازجمله این 

باشند که دستخوش تحوالت تاریخی، سیاسی و مناطق می
اسی های سیگیری و وجود کانونتند. شکلاقتصادی قرار گرف

های ایرانی ازجمله طاهریان و سامانیان در این منطقه سلسله
های تجاری و ارتباطی در این منطقه به تحوالت، و عبور راه

های سوم و چهارم رشد و جایگاه شهرهای این منطقه در سده
کرد. در این بین مرو، نیشابور، بخارا و بلخ هجری کمک می

زجمله شهرهای برجستۀ رشقی ایران واقع در مناطق ا
ماوراءالنهر و خراسان بودند. شهر مرو که از دوران باستان به 
دلیل موقعیت اسرتاتژیک رسحدی کانون مرکزیت سیاسی 
بود، در دو قرن نخستین اسالمی نیز این مرکزیت را حفظ 

های طاهریان، سامانیان و ¨ود، اما با استقرار سلسله
یان این مرکزیت به نیشابور در خراسان انتقال یافت. غزنو
های سوم و حال نبود مرکزیت سیاسی در مرو در سدهبااین

  چهارم، مانعی بر تداوم رشد مرو نگردید.
حلیلی در ت-این پژوهش با رویکردی تاریخی و با روش توصیفی

نظر دارد چرایی و چگونگی رشد این شهر را در دو سدۀ مورد 
نین جایگاه اقتصادی مرو را مورد بررسی و و همچ بحث

واکاوی قرار دهد. الزم به ذکر است مقصود از جایگاه 
اقتصادی در این پژوهش، عالوه بر بررسی وضعیت اقتصادی 

های تولیدی، مرو، مبادالت تجاری داخلی و خارجی، فرآورده
رونق بازار، صادرات محصوالت تولیدی مرو و هر نوع فعالیت 

باشد. اخلی و خارجی مرو در دو سده مذکور میاقتصادی د

با اذعان به رونق و اهمیت سیاسی شهرهای بخارا و نیشابور 
های سوم و چهارم هجری و از دست رف» مرکزیت در سده

توجه آن است که از لحاظ اقتصادی سیاسی مرو، نکته قابل
شهر مرو به دالیلی خاص که در این پژوهش مورد واکاوی قرار 

یرد، توانست موقعیت اقتصادی خویش را در آن زمان گمی
توان گفت این رونق و شکوفایی در خراسان حفظ ¨اید. می

صورت یک اقتصادی در کنار موقعیت اسرتاتژیک مرو به
روند خاص از قرن سوم آغاز و در پایان قرن چهارم به شکوفایی 

  اقتصادی رسید.

  پیشینه پژوهش
ث سیاسی مرو اندک نیست، تحقیقات تاریخی درباره حواد

ندرت پژوهش در این زمینه صورت اما از منظر اقتصادی به
ها به رونق و شکوفایی گرفته است و همچنین برخی پژوهش

اند. شایان ذکر است که های تاریخی پرداختهمرو در دوره
زمینه جایگاه اقتصادی مرو در قرون سوم و چهارم  تاکنون در

نگرفته است، اما برخی  هجری پژوهش مستقلی صورت
ه ک اندتحقیقات اشارات مخترصی به موضوع مذکور داشته

پاسخگوی ¯ام ابهامات در مورد جایگاه اقتصادی مرو در 
عنوان ¨ونه، های سوم و چهارم هجری نیست. بهسده

 عالوه بر اشاره مفصل جغرافیای تاریخی مروسیدی در کتاب 
به جغرافیای تاریخی این شهر، اطالعات مفیدی در زمینه 

دهد. ها و رودهای مرو به دست میهای ارتباطی، شهرکراه
ها، تجارت مرو های مهمی چون تولیدات و فرآوردهاما بحث

طورکلی جایگاه اقتصادی مرو در این پژوهش مغفول و به
-ضاع سیاسیای با عنوان اوهمانده است. فریبا پات در مقال

، اوضاع اقتصادی مرو در جاده خراسان تا حمله مغول
سیاسی و اقتصادی مرو را در هفت قرن بررسی کرده و نگاهی 
گذرا به جایگاه اقتصادی مرو در قرون سوم و چهارم هجری 

تاریخ سامانیان عرص داشته است. جواد هروی نیز در کتاب 
شاراتی به جایگاه اقتصادی مرو در ا طالیی ایران بعد از اسالم

 ای با عنواننامهدوره سامانیان داشته است. شبان در پایان
 های مستقل تا حمله مغولمنابع ثروت مرو از تشکیل دولت

های سوم تا مباحث مهم اقتصادی مرو را در فاصله قرن
هفتم هجری در پژوهش خود آورده که از حیث گردآوری دارای 

های و ارزشمندی است، اما عدم تحلیلاطالعات انبوه 
اقتصادی که نقش و جایگاه مرو را در مبادالت تجاری داخلی 
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های این پژوهش ترین کاستیو خارجی روشن سازد، از مهم
زده از اوضاع باشد و همچنین ضعف دیگر آن، عبور شتابمی

های سوم و چهارم هجری است. الزم اقتصادی مرو در سده
ه به جایگاه اقتصادی مرو از دید پژوهشگران به ذکر است توج

خارجی نیز مغفول ¨انده است. عالوه بر لسرتنج و بارتولد، 
م چندین مقاله درباره مرو به زبان ۱۹۹۷تا  ۱۹۹۳های در سال

انگلیسی چاپ شده است، اما شالوده اصلی تحقیق این 
مقاالت برگرفته از لسرتنج و جغرافی نویسان اسالمی است 

های سوم و چهارم رت تحلیل اقتصادی مربوط به سدهکه کم
شود. از میان مقاالت مذکور، دو ها دیده میهجری در آن
پیشینه تحقیق، حائز اهمیت هستند:  عنوانمقاله زیر به

 :Early and Medieval Mervای با عنوان هرمان در مقاله
A Tale of Three Cities مورد جایگاه و نقش اقتصادی  در

نظر به پژوهش پرداخته، اما کاستی مهم این پژوهش رصف مرو
بر دوران قبل از اسالم است، در دوران از اینکه بیشرت تکیه
اشد بهایش مربوط به دوره سلجوقی میاسالمی بیشرت داده

گویی کرده است. و در مورد قرون سوم و چهارم هجری کلی
 Merv: An oasis capital inای با عنوان زرن در مقاله

the ancient paradise ترین مراکز بازرگانی هرچند مهم
های سامانی و غزنوی را در تحقیق خود آورده است، اما دوره

تأکید بیشرت او بر جغرافیای تاریخی مرو است (که در نوع خود 

                                                             

آمده ) margushنام مرو در بند دوم کتیبۀ بیستون مرگوش (. ١
) Mouraصورت مورا (). مرو در اوستا به٤٣: ١٣٨٨شارپ، است: (

شد ) نامیده میMargianaذکر شده و در دوره سلوکی مرغیانا (
Zeren, 2015: 14)صورت های چینی به). همچنین مرو در نوشته

). به نظر فرای ٣٩٤ :١٣٨١آمده است (برت اشنایدر، » ما ـ لی وو«
وضع جغرافیایی محل به معنای دشت یا مرغزار واژه مرگو با توجه به 

). از دوران پیش از اسالم دو ٤٧: ١٣٨٨تواند باشد (فرای، هم می
تر شهر بانام مرو در کنار رود مرغاب وجود داشته که شهر بزرگ

تر مروالرود خوانده مروشاهجان یا شاهیجان و شهر کوچک
). در حدود ٢٩: ١٣٨٨؛ فرای، ٤٢٤: ١٣٦٤اند (لسرتینج، شدهمی

Çبرده از این شهر مرو نام -ترین م» جغرافیایی فارسیقدیمی-العا
نویسان ). دیگر جغرافی٣٠٠: ١٣٨٣شود (حدود العاÇ، می

حوقل ) و ابن٤٥٣: ١٣٦٨اسالمی همچون اصطخری (اصطخری، 
کنند. برخی ) بانام شاهجان یاد می١٦٩: ١٣٤٥حوقل،  (ابن

قوت حموی، مقدسی، ابوالفداء و ابن جغرافیدانان دیگر مانند یا
کنند (حموی فقیه آن را روح یا جان یا ویژۀ پادشاه معنی می

دهد)، اما این  جریان باعث اطالعات ارزشمندی ارائه می
کانون توجه خویش  شده که کمرت جایگاه اقتصادی مرو را در

  قرار دهد.

  روش پژوهش
باشد که جایگاه پژوهش حارض در پاسخ به این سؤال می

های سوم و چهارم هجری چگونه بوده اقتصادی مرو در سده
و چه عواملی موجبات رونق و شکوفایی اقتصادی مرو در این 
دو سده را فراهم آورده، سامان یافته است. روش مورد 

-وهش، روش تاریخی از نوع توصیفیاستفاده در این پژ 
تحلیلی، بر اساس گردآوری اطالعات تاریخی و جغرافیایی 

های تاریخی می باشد. مهم ترین ابزار موجود و تحلیل گزاره
  ای است.تحقیق در پژوهش حارض منابع کتابخانه

  پیشینۀ اقتصادی
عنوان یکی از شهرهای مهم خراسان در دوره به ١شهر مرو

 ,Zadneprovsky( ٢ای بودی اهمیت ویژهباستان دارا
1995: 155-159;Masson, 1991: 181-182 از لحاظ .(

ویژه دوره ساسانی اقتصادی شهر مرو در دوره باستان به
ازجمله شهرهای پررونق اقتصادی بود که رشد و گسرتش 
تجارت و بازرگانی و عبور و مرور بازرگانان در این شهر را به 

ن مروی در دوره ایران باستان با دنبال داشت. تاجرا
عنوان های دیگر روابط تجاری و بازرگانی داشتند. بهینرسزم

؛ ابوالفداء، ٢/٤٣٤: ١٣٦١؛ مقدىس، ٥/١١٣: ١٩٩٥بغدادی، 
ای ) در مورد بنای شهر مرو عده١٦٨: ١٣٤٩؛ ابن فقیه، ٥٣١: ١٣٤٩

 نویسان اسالمی ازجمله صاحب حدود العاÇ، اصطخریاز جغرافی
. دهندو ابن حوقل آن را به طهمورث، پادشاه پیشدادی، نسبت می

این در حالی است که برخی دیگر مانند ابن بلخی، ثعالبی، حموی 
 دانند.و ابن فقیه ساخت آن را توسط اسکندر مقدونی می

کوروش اول، مرو را به همراه بلخ، زرنگ و رخج در زمرۀ ایاالت . ٢
). در تقسیAت سلطنتی ١٤٠: ١٣٧٩هخامنشی درآورد (گیرشمن، 

عنوان شهری که مرزبان داشت موردتوجه اردشیر بابکان، مرو به
اردشیر بود. همین روند و توجه ویژه به مرو در دوران بعد از وی نیز 

که برخی شاهان و حاکAن ایاالت و شهرهای طوریادامه پیدا کرد، به
ان بودند ازجمله مرزب ویژه خراسان و رشق ایران دارای القابیمختلف به

؛ کریستنسن، ٣٤: ١٣٧١خردادبه،  گرفت (ابنمرو که ماهویه لقب 
خردادبه از اهداء لقب شاهی به حاکم محلی این  ). ابن٧٨: ١٣٧٨

دهنده اهمیت حاکAن کند که درواقع نشانشهر (مرو شاه) یاد می
 ).٢١: ١٣٧١خردادبه، باشد (ابن محلی و دهقانان این شهر می
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ی یافت شده در چین از تاجران مروی در دوره هاسکه¨ونه 
ساسانی، نشانگر روابط تجاری مرو با چین بوده است 

). به دلیل این جایگاه ۹۷-۹۹: ۱۳۹۳(آلتهایم و همکاران، 
مرو همواره مورد توجه حاکAن ایران  تجاری و اقتصادی،

باستان بوده است، چراکه از نظر آنان مرو پیوند دهنده تجارت 
رفت. این رونق اقتصادی مرو در یمرشق و غرب به شAر 

دوره ایران باستان، تنها در بخش بازرگانی و تجارت نبود، بلکه 
به دلیل وجود رود مرغاب در زمینه کشاورزی نیز اهمیت 

  ).۱۸۸: ۱۳۷۸ری داشت (کریستنسن، چشمگی
در دوران اسالمی نیز مرو در کنار شهرهای هرات، بلخ و 

آمد که نیشابور جزو چهار شهر اصلی خراسان به شAر می
تأمین بخشی از سپاه و شحنه را بر عهده داشت (یعقوبی، 

). وجود منطقۀ مرو ۱۶۶: ۱۳۴۵؛ ابن حوقل، ۲/۶۰: ۱۳۸۲
شد در مسیر ماوراءالنهر موجب میگرف»  در خراسان و قرار

تا درگذر زمان و تحوالت تاریخی از دستخوش حوادث دور 
ویژه در دو قرن نخست بعد از ورود اسالم به ایران، به ١¨اند.

ی از اعدههجری اهمیت اقتصادی مرو تداوم یافت. اسکان 
های اقتصادی یتفعالقبائل عرب در مرو و اشتغال آنان به 

: ۱۳۸۸نه اهمیت اقتصادی مرو بود (فرای، و تولیدی نشا
دوره باستان از  مانندبهدر این دو قرن شهر مرو،  .)۹۳-۹۱

لحاظ تجارت و بازرگانی و شکوفایی اقتصادی موقعیت 
خویش را حفظ کرد. شایان ذکر است که در نیمه دوم سده 

های خلفای عباسی بود دوم هجری، مرو یکی از دارالرضب
یری و افزایش اهمیت گشکل دهندهننشاکه این مسئله 

باشد یمجایگاه تجاری و اقتصادی مرو در این دوران 
). همچنین در قرن دوم هجری پس ۲/۲۵۱: ۱۳۷۳(اشپولر، 

ها در نییچی و پرورش کرم ابریشم تحت تأثیر دار نوغاناز آنکه 

                                                             

ق توسط عبدالله بن عامر با صلح فتح گردید و ٣١مرو در سال . ١
؛ ٢/٦٠: ١٣٨٢خراساِن آن روز، تحت مرکزیت مرو درآمد (یعقوبی، 

). در دوران حرضت علی(ع)، ماهویه، ٢/٥٦٤: ١٣٣٧بالذری، 
آوری خراج سالیانه مرو بود، در سمت مرزبان مرو که مسئول جمع
). ٦/٢٤٩٤: ١٣٧٥طربی،  ؛٥٩: ١٣٤٣خویش ابقا شد (یعقوبی، 

ق. خراسان مجدداً به چهار ناحیه یا ربع تقسیم شد. ٤٥-٤٦در سال 
ربع مرو شاهجان شامل رسخس، نسا، باورد، مروالرود، طالقان، 

). با آغاز دوباره ٢/٧١: ١٣٧٣گشت (اشپولر، خوارزم، زم و آمل می
فتوحات در قرن دوم هجری، خراسان مجدداً به شکل ایالت واحدی 

ایران و آسیای میانه پدید آمد، پرورش کرم ابریشم در مرو با 
ی پیرشفت کرد و بازرگانان روم که از باکرتیا موفقیت زیاد

 ورخارفتند و با تجاری که از سغد عازم یم(بلخ) به فرغانه 
ا خود ر  دادوستدزودی این کردند بهیم دادوستددور بودند، 

). در ۹۷-۹۸: ۱۳۷۱به مرو اختصاص دادند (مفتاح، 
های نخستین اسالمی رو به مجموع، شهر مرو طی سده

 ویژه اقتصادی اهمیتهای مختلف بهدر زمینه گسرتش بود و
ای پیدا کرد و به یکی از شهرهای درخشان امپراتوری ویژه

 نویسان وکه برخی از جغرافیطوریاسالمی تبدیل شد، به
اند خراسان نامیده» القریام«مورخان اسالمی، مرو را 

  ).۲۲۱: ۱۳۷۸؛ مستوفی قزوینی، ۲/۲۳۷: ۱۳۶۱(مقدسی، 

  های مرورکمحالت و شه
برای روشن ساخ» و بررسی جایگاه اقتصادی مرو در 

های سوم و چهارم هجری، اشاره به محالت و سده
های مرو، به این دلیل که برخی از این محالت و شهرک
ها کارکرد اقتصادی داشتند و در بهبود و رونق و شهرک

شکوفایی اقتصادی مرو نقش پررنگی داشتند، رضوری 
در زمینی هموار قرار گرفته بود که چهار دروازه  است. شهر مرو

های شهر، در سنجان، مشکان و بالین داشت به نام
؛ ۱۶۹-۱۷۰: ۱۳۴۵حوقل، ؛ ابن۲/۴۵۹: ۱۳۶۱(مقدسی، 
). مرو شامل چهار محله اصلی ۲۰۷و۲۰۵: ۱۳۶۸اصطخری، 

دند. گرفته بو بود که بر محور یکی از چهار رود اصلی مرو شکل
) بود ۸۹-۹۱: ۱۳۸۶(سیدی و همکاران،  ٢فرهاولی محله هرمز 

هایی در آن قرار داشت. محله دوم که نسبت که بازار و کاخ
تر بود، محله ها شلوغهای دیگر ازلحاظ بنا و عAرتبه محله

جامگان به و با مرکزیت مرو اداره گردید. مرو کانون خیزش سیاه
رهربی ابومسلم خراسانی گشت. در این شهر، مأمون به یاری طاهر 
ذوالیمینین بعد از غلبه بر برادرش، امین، به خالفت عباسیان رسید. 

عنوان خلیفه، مرو همچنان مرکز با استقرار مأمون در بغداد به
که در دوران عبدالله ریان باقی ماند تا اینحکومت خراسان و طاه

دریج تبن طاهر به نیشابور انتقال یافت و اهمیت سیاسی مرو به
؛ ٢٠٨: ١٣٦٨؛ اصطخری، ٤٥: ١٣٤٣کاهش یافت (یعقوبی، 

 ).٥١٥: ١٣٤٩ابوالفداء، 
2 . Hormozfreh 
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ترین ). محله سوم که کهن۹۱-۹۲نام داشت (هAن:  ١ماچان
نام داشت.  ٢شد، محله زریقمحله شهر نیز محسوب می

حله کوچک باهم محله چهارم یا محله اسعدی را به چندین م
وجود آورده بودند که در کنار آبراهه اسعدی قرار داشت 

؛ ۲۰۷: ۱۳۶۸؛ اصطخری، ۲/۴۸۵: ۱۳۶۱(مقدسی، 
). عالوه بر قرصهای بجای مانده از ۱۶۹: ۱۳۴۵حوقل، ابن

های شهر مرو عموماً بر محور رودها دوران ساسانی، عAرت
ها ر شهر گرد برگرد این رودها و عAرتشکل گرفت و دیوا

خواندند (اصطخری، می» رای«کشیده شده بود که آن را 
۱۳۶۸ :۲۰۷.(  

زمان با پدیده انتقال های سوم و چهارم هجری همدر سده
) شهر مرو ۲۱-۲۲: ۱۳۵۳(ارشف،  ٣بخشی از شهر به َربَض

نیز از این منظر، دچار دگرگونی بافت شهری گردید. نکته 
توجه در دگرگونی شهری مرو در مقایسه با سایر شهرهای قابل

 باشدها میهای اقتصادی در ربضخراسان، انتقال فعالیت
د. گیر در مرو شکل می» هاایجاد شهرک«تدریج پدیده که به

های ایجادشده در کنار شهر قدیمی مرو بیشرت شهرک
های اقتصادی، تجاری و مبادالتی را بر عهده فعالیت

از » های اقAریشهرک«ها با عنوان داشتند. این شهرک
) که در ۲۳۷: ۱۳۸۳شود. (سید سجادی، برده میها نامآن

(گیرنگ)  ٤شود: کیرنگها اشاره میذیل به چند ¨ونه از آن
املغرب، الی  املرشق العاÇ من شهری کوچک بود (حدود

به دو  های مرو، آن راای از رودخانه) که شاخه۳۰۰: ۱۳۸۳
کرد و پلی این دو قسمت را به هم متصل قسمت تقسیم می

نیز شهری  ). دندانقان۲/۴۵۵: ۱۳۶۱¨ود (مقدسی، می
) بوده که دارای ۵۳۳: ۱۳۴۹کوچک در حومۀ مرو (ابوالفداء، 

                                                             

1 . Machan 

2 . Zorieq 

گانه یک شهر بود. آنچه از باروی شهر َربَض جزو تقسیAت سه .٣
بیرون بوده ربض بر وزن َخَرب گفتند. ربض در اصل لغت حریم شیئی 
است و اساس شهر و بنیاد بناست و ربض اطراف خارج شهر و دیوار 

اً بر گویند و غالبباشد و دیوار داخلی نیز به عربی ربض میگرد آن می
های شهر اطالق شده عAرات واقع در بیرون دروازه ها ومجموع خانه

شود و درواقع دیواری است که در است که امروز به حومه ترجمه می
؛ ٢/٧٥٠، ١٩٩٥کشند (حموی، اطراف شهر برای محافظت می

 ).٩٠: ١٣٧١مفتاح، 

گام و یک دروازه بود (مقدسی،  حصاری به درازی پانصد
ار با کهندژی محکم، شهری در کن ٥). قرینین۲/۴۵۶: ۱۳۶۱

گفتند می ٦رود مرو ـو رسحد مرو با مروالرودـ که آن را قبالً برکدیر
در پنج فرسخی مرو در  ٧). کُشمیهن۵۳۱: ۱۳۴۹(ابوالفداء، 

). سنج یا ۵۱۵صحرایی از شن و ریگزار قرار داشت (هAن: 
ای بود که در مقابل حمله مسلAنان سنگ تنها نقطه

ستوفی آنجا را ) و م۲/۵۶۴: ۱۳۳۷مقاومت کرد (بالذری، 
داند سفیدنج هAن مکان آغاز قیام ابومسلم خراسانی می

 و خوش شهری ٨). خرق۲۲۲: ۱۳۷۸(مستوفی قزوینی، 
: ۱۳۶۱آن قرار داشت (مقدسی،  از که بازارش بâون دلگشا

 ای از آب). ماشان هم شهرکی دیگر بود که شاخه۲/۴۵۶
؛ ۲/۴۵۶: ۱۳۶۱گذشت (مقدسی، از آن می رودخانه

ها دارای بازاری ). غالب این شهرک۵/۳۲م.: ۱۹۹۵ی، حمو 
اند. وجود بازارهای بزرگ و متعدد بزرگ و بناهای عظیم بوده

فروشان ها، باعث شده بود تا تجار عمده، خردهدر این شهرک
وکار و خرید و فروش کاال و دوره گردان در این بازارها به کسب

  ).۳۳۰: ۱۳۸۳مبادرت ورزند (سید سجادی، 

  های تجاری مرواهر 
یکی از عواملی که در رونق و شکوفایی اقتصادی مرو در قرون 

های سوم و چهارم هجری نقش کلیدی داشت، وجود راه
های ارتباطی بین شهرها و مناطق تجاری در مسیر مرو بود. راه
های املللی بوده که کرانههای بینخراسان بخشی از شبکه راه

کرده و واسطه ارتباطی وصل می» ٩تین شان«دریای خزر را به 
ترین این اند. خراسان یکی از مهممیان رشق و غرب بوده

ها بود که به دلیل دارا بودن شبکه راهی مناسب رسزمین

4 . Kirang 

. در سیستان هم روستایی به نام قرنین وجود داشته که زادگاه ٥
تسمیه آن به قرینین قرار گرف» روبروی و علت وجهصفاریان بود 

شده مروالرود بوده و حالت تقارن داشته، سابقاً قرینان نیز خوانده می
 است. یکی تثنیه قرین است و یکی تثنیه قرن.

6 . Barkdir 

7 . koshmihen 

8 . kheraq 

9 . Tien shan 
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باعث ایجاد ارتباط رسیع و مطمنئ با سایر نقاط امپراتوری 
  ).۳۴۱-۳۴۲شد (هAن: ها میاسالمی و دیگر رسزمین

ل داش» موقعیت اسرتاتژیک و درواقع شهر مرو به دلی
های تاریخی نقش ارتباطی میان اقوام و رسحدی در اکç دوره

جوار ایفا کرده است. پیدا شدن بعضی های همملت
 دهندۀ پیشینۀ نقشها با خط سغدی و پهلوی نشانسفالینه

املللی و گویای جایگاه ارتباطی و پایدار مرو در روابط بین
). اهمیت ۵۹: ۱۳۸۸(فرای، باشد تجاری آن شهر می

مرکزیت مرو در میان شهرهای دیگر خراسان، نقش بارز آن را 
ها دوچندان در زمینه ارتباطات گسرتده با دیگر رسزمین

عالوه بر این، عبور جادۀ ابریشم از شهر مرو اهمیت  ١کرد.می
غداد بکه پس از  داد؛ راهیتجاری و ترانزیتی آن را افزایش می

ری، دامغان، همچون همدان،  ییشهرهاو طی ¨ودن 
 ۀماوراءالنهر از طریق بخارا و سمرقند به در  در ،مروو ور بنیشا

: ۱۳۶۵رسته، ابن( ٣رسیدند میگو اوز  ٢فرغانه و اخسیکث
). شهر مرو عالوه بر راه ۲/۲۶۳: ۱۳۷۳؛ اشپولر، ۲۲۵-۱۹۲

ابریشم، دروازه ارتباطی و مرکز مبادالت و تجارت خراسان با 
رفت. راه هند از طریق مرو به ماوراءالنهر نیز به شAر می هند

کرد. این اهمیت ارتباطی باعث شد تا بعدها اتصال پیدا می
از مرو جهت معرب ارتباطی میان هند و ولگا مورداستفاده 

). بر اساس آنچه گفته شد، ۱۸۳: ۱۳۸۸گیرد (فرای، قرار 
تا چه تجاری مرو -شود که موقعیت جغرافیاییروشن می
توانسته در استمرار رونق بازگانی در دو سده مورد میزان می

  بحث در این شهر تأثیرگذار باشد.
جایگاه ارتباطی مرو، موقعیت اقامتی و ترانزیتی مناسبی را به 
همراه داشت؛ موقعیتی که عالوه بر رشد تأسیسات در این 

                                                             

یاقوت . سید سجادی درباره اهمیت مرکزیت مرو با استناد به ١
نویسد: مرو در مرکز خراسان بزرگ واقع شده است. این حموی می

کز گوش آن پنج مر گوش فرضی است که در پنجشهر در میان یک پنج
اند. بخارا در شAل رشقی، طوس در جنوب شدهبزرگ خراسان واقع

غربی، هرات در جنوب و بلخ، طخارستان در رشق و خوارزم در شAل 
ها در ارتباط با دنیای خارج شهرها و رسزمین غرب. هرکدام از این
اند. بخارا در ارتباط با آسیای مرکزی و رشق دور، اهمیتی خاص داشته
های فارس، خوارزم با رسزمینقاره هند و خلیجبلخ و هرات با شبه

های روسیه با اروپا، نیشابور و طوس با شAلی و از طریق استپ
کز خالفت. چنین موقعیتی به تحکیم داخل فالت ایران و ازآنجا با مر 

های پیرامون برای اقامت مسافران، باعث شهر و شهرک
از  این جایگاه ارتباطی شد.جاری و مبادالتی مرو نیز میرونق ت

های املنفعه باعث ایجاد گرمابهنظر عمرانی و امور عام
های متعدد و تأسیسات مناسب برای مشهور، گردشگاه

). در مسیر ۴۵۴و۲/۴۳۴: ۱۳۶۱شد (مقدسی، مسافران می
متعددی  ٤های پستیها و ایستگاههای تجاری مرو، رباطراه
ی اسرتاحت مسافران و تعویض چهارپایان و خرید و فروش برا

) که از منظر ۳۴۲: ۱۳۸۳کاالها بنا شده بود (سید سجادی، 
ها، مبادالت تجاری و ارتباط سایر شهرها عبور و مرور کاروان

ه ¨ود. الزم ببا مرو، به رونق اقتصادی مرو کمک شایانی می
ر تجارت در هر ذکر است که یکی از مواردی که در رونق بازا

دهد، ای مؤثر است و اهمیت تجاری شهر را نشان میمنطقه
کاروانرسای این منطقه است. هر چه کاروانرساهای آن شهر 
از نظر تعداد و از نظر کیفیت از رفاه و راحتی برخوردار باشند، 
نشان از حضور بازرگانان در آن شهر و دلیل بر شکوفایی 

بر این کاروانرساها بهرتین دلیل تواند باشد. عالوه تجارت می
شوند که از این نظر مرو بر امنیت راه و ارتباطات محسوب می

دارای کاروانرساهای متعدد و باکیفیتی بود و در رشد و 
  توسعه تجارت نقش وافری داشت.

  های دیگرتولیدات مرو و صادرات آن به رسزمین
شهر  های هر شهر بدون شک در رونق آنتولیدات و فرآورده

تأثیر به سزایی دارد. تولیدات شهری غالباً یا منبع کشاورزی 
 باشند که هر دویدستی میدارند یا حاصل تولیدات صنایع

های دوگانه ها در مرو وجود داشت. در حقیقت پایهآن
. دستی بوداقتصاد مرو کشاورزی و باغداری به همراه صنایع

کرد و آن را جزو نقاط مهم تبادالت بازرگانی و موقعیت مرو کمک می
 ).٣٤٤: ١٣٨٣آورد (سید سجادی، های اقتصادی درمیفعالیت

2 . Akhsiks 

شد، یکی به سمت شAل رشق و این راه در مرو دو شعبه می. ٣
نوب طرف جدیگری به بخارا، سمرقند و نهایتاً به شاش و ترکستان و

-٢٧: ١٣٧١خردادبه، رسید (ابن رشق به مرو رود، بلخ و تخارستان می
 ).٨٢: ١٣٨٦؛ بارتولد، ١٧١: ١٣٤٩؛ ابن فقیه، ٢٥

های پستی و چاپارها در مسیر تجاری . قدامه بن جعفر از ایستگاه٤
ضمن پیشربد ارتباطات و تردد، برای اسرتاحت  گوید کهمرو سخن می

: ١٣٧٠گرفتند (قدامه بن جعفر، نیز مورد استفاده قرار میمسافران 
٤٢-٤٣.( 
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منطقه  بخشی از تولیدات مرو به مصارف خود مردمان
هایی که امنیت اقتصادی و رسید و مازاد آن نیز در دورهمی

ه در شدند کفضای تجارت برقرار بود، به نقاط دیگر صادر می
واسطه ثبات سیاسی خراسان در بیشرت دو سده مذکور به

اوقات خصوصاً در دوره حکمرانی طاهریان، بخشی از 
 اسالمی صادرات تولیدات مرو به شهرهای داخلی امپراتوری

ازجمله ماوراءالنهر، گرگان، طربستان و مرکز خالفت اسالمی 
یعنی بغداد و بخشی دیگر از این تولیدات نیز به خارج از 

گشت. روشن است که قرون امپراتوری اسالمی صادر می
سوم و چهارم هجری که اوج شکوفایی ¯دن اسالمی بود، 

رونق  تجارت در جهان اسالم ازجمله خراسان از اهمیت و
). نظام تجاری ۱۳۳: ۱۳۷۵چشمگیری برخوردار بود (کرمر، 

های طاهریان و گسرتده، متنوع و بعضاً امن حکومت
سامانیان در قرون سوم و چهارم هجری، به این تجارت شکوفا 

کرد. شکوفایی تجارت در این دوره تا حدی کمک شایانی می
سو و ز یکبود که مسلAنان با اروپای رشقی، مرکزی و جنوبی ا

از سوی دیگر با کشورهای رشق امپراتوری اسالمی ازجمله 
  چین و هند مبادالت تجاری داشتند.

شایان ذکر است یکی از دالیل رونق تولیدات و محصوالت 
مرو مرهون چند عامل مهم بود که مرو از آن برخوردار بود. 

رسانی عمده شهر بر اساس آن که شبکه آب ١وجود رود مرو
 ٢فت، یکی از این عوامل تأثیرگذار بود. رود مرغابگر شکل می

در رشد موقعیت تجاری، تولیدی و اقتصادی شهر مرو 
اهمیت خاصی داشت که در عرص سامانیان منبع اصلی 

). این رود ۶۷۹: ۱۳۷۸کشاورزی این منطقه بود (ناجی، 
های اطراف نیز تقسیم و توزیع عالوه بر شهر مرو به شهرک

گیری و رشد رودخانه موجبات شکل شد. مجاورت بامی
شد های ایجاد شده میحیات اقتصادی و کشاورزی شهرک

                                                             

: ١٣٤٥حوقل، ؛ ابن٥٣: ١٣٤٣های غور (یعقوبی، این رود از کوه. ١
و پس عبور از  گرفتمی) غرجستان و گوزگانان رسچشمه ١٧١

، شهرک خوزانمروالرود، روستاها و نقاطی همچون دزه لوکرین، 
گذاشت و رسانجام به مرو و میقرنیین و کیرنگ را پشت رس 

 ).٢٩٩: ١٣٨٣رسید (حدود العاÇ، های اطرافش میکشت
2 . Marghab 

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

) که رونق اقتصادی و ۳۵۰: ۱۳۸۲(انصاری دمشقی، 
که ها را به دنبال داشت. چنانکشاورزی این شهرک

 »کشاورزی ایشان همه برین آب است«نویسد: اصطخری می
وجود سد عامل مهم دیگر  ).۲۰۷: ۱۳۶۸(اصطخری، 

بود که در مسیر رود مرو ساخته شده بود. این سد بر  ٣مرغاب
افزایش تولیدات و محصوالت مرو تأثیر به سزایی داشت که 
باعث نظام آبیاری مصنوعی در شهر مرو در قرون سوم و 
چهارم هجری شده بود که نسبت به سایر مناطق خراسان از 

شناسی باستانتر بود، چنانکه تحقیقات جدید این نظر کامل
: ۱۳۷۶گذارد (ملک شهمیرزادی، نیز بر این امر صحه می

های آن و ). همچنین روش توزیع آب در مرو و شهرک۱/۳۲۳
مدیریت جریان توزیع آب که در دست میراب شهر بود، 
بازتاب مثبتی در منابع جغرافیایی و تاریخی داشته است 

-ی). م۱۷۰: ۱۳۴۵؛ ابن حوقل، ۲/۴۵۹: ۱۳۶۱(مقدسی، 
توان گفت بر اساس گزارش موجود در منابع تاریخی و 

اندازه مرو در قرن چهارم جغرافیایی هیچ شهری در خراسان به
های آبیاری منسجم نبود. انشعاب آب هجری از لحاظ کانال

-۵۳: ۱۳۵۳برای حدود ده هزار مالک وجود داشت (قمی، 
 ). این وضعیت خود یکی از ¯ایزات شهر مرو با شهرهای۴۳

باشد که موجب شاخص خراسان در دوره مورد بحث می
گردید. در زیر ضمن بررسی رونق اقتصادی و کشاورزی می

های مرو در دو قرن مذکور، تالش محصوالت و فرآورده
ترین محصوالت صادرشده از مرو به تفکیک شود به مهممی

  اشاره شود:

  غالت
ره به آن اشاوجود رود مرغاب در مرو و سیستم آبیاری منظم که 

شد، باعث تولید نوعی از محصوالت کشاورزی مانند غالت 
گردید که خود رونق اقتصادی شهر مرو را به دنبال داشت، می

؛ ٢٠٧: ١٣٦٨گرفت (اصطخری، به کمک بخشاب صورت می
فرسنگی مرو برای تقسیم آب به ). در نیم یا یک٧٠: ١٣٨٦ولد، بارت

» بخس آب«ای موسوم به نهرها برای هر کوچه یا هر محله در قریه
(بخشاب)، تقسیم آب برای ورود به نهرها در یک استخر گرد و دارای 

های منظم برای تنظیم هایی با سوراخسنج شامل تختهج (آبسنبآ 
ها کم و در صورت افزایش ی آب از همه سهمآب بود تا در صورت کرس 

  گرفت.صورت می ها افزوده گردد)به سهم
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غله به هیچ جای چنان نبود «چنانچه اصطخری آورده است: 
). زکریا بن محمد ۲۲۱: ۱۳۶۸(اصطخری، » کی به مرو

غالت در آن در شهر مرو خیرات و «قزوینی نیز آورده است: 
). تولید فراوان ۲/۲۵۱: ۱۳۷۳(قزوینی، » مرتبه وفور را دارد

های فراوان گندم در شهر مرو در همین دوره نیاز به آسیاب
 کرد. چنانچه مقدسی ازبرای تبدیل گندم به نان را ایجاب می

های فراوان مرو صحبت کرده است (مقدسی، آسیاب
ن مرو در منابع ). همچنین کیفیت گندم و نا۲/۴۵۵: ۱۳۶۱

نان «این دوره بازتاب زیادی داشته است. به اعتقاد مقدسی، 
مانند شود و در رسزمین عجAن بیمرو بهرت یافت ¨ی

). وی نان مرو را با نان رمله مقایسه ۲/۴۷۸(هAن: » است
که معتقد است نان رمله بهرت است و نان مرو در  کندمی

. (هAن) ماسون از نظیر استمیان عجAن یا پارسیان بی
پژوهشگران غربی نیز معتقد است که مرو بهرتین نان را در 

فضالن در  ). ابنMasson, 1991: 8خراسان داشت (
ها ازجمله طرخان و ینال برای رهایی برخورد با بزرگان ترکمن

 ابن(دهد خود عالوه بر جامۀ مروی، چند قرص نان هدیه می
توجه به تردد و اقامت  بدون تردید با .)۷۷ :۲۵۳۵فضالن، 

چندروزۀ ابن فضالن در شهر مرو، این نان در شهر مرو 
دهنده شهرت نان مروی نوعی نشانشده و این مسئله بهتهیه
فقیه علت تنوع در پخت نان در شهر مرو را  باشد. ابنمی

داند که پس از کشته شدن می نانوا در سپاه یزدگرد وجود هزار
). البته دلیل متقن ۹۸: ۱۳۴۹فقیه،  وی در مرو ماندند (ابن

دیگری بر این ادعا پیدا نشد، اما اگر این نظر ابن فقیه صحت 
توان برای برخی از مشاغل دیگر نیز این ادعا داشته باشد، می

طورکلی نان، خوراک بیشرت مردم بود که نوع را مطرح کرد. به
شد. شهرهای متداول و مطلوب آن از آرد گندم تهیه می

ویژه مرو به داش» نان نیکو شهرت داشته و عالوه ان بهخراس
ای با آرد و کشمش و مخلوطی از بر نان گندم، نان خشکه

شد پختند که مازاد آن به دیگر نقاط صادر میها میمیوه
  ).۶۸۰: ۱۳۷۸(ناجی، 

  جاتمیوه
های مرو نیز جزو های فراوان شهرکعالوه بر غالت، میوه
های حاصلخیز مرو به ها و زمینجود باغتولیدات مرو بودند. و 

                                                             

1 . Karbozan 

کرد و مازاد همراه رود و سد محصوالت فراوانی را وارد بازار می
های فراوان در حوقل به درختان و میوهشد. ابنآن صادر می

). ۱۷۰: ۱۳۴۵حوقل، شهرک کشمیهن اشاره دارد (ابن
شد از نظر تنوع، بهداشت و هایی که در مرو کشت میمیوه

های تولیدی در دیگر شهرهای نسبت به میوهکیفیت 
حوقل، ؛ ابن۲۰۸: ۱۳۶۸خراسان متAیز بودند (اصطخری، 

). در این دوران، یکی از اقالم تولیدی بااهمیت ۱۷۱: ۱۳۴۵
خراسان انگور بود. اکç منابع این دوره به این مسئله اشاره 

 های مرواند. بنا به گزارش مقدسی درآمد یکی از شهرککرده
ه نام خرق از انگور در فصل انگور روزانه صد هزار درهم است ب

) که نشانه فراوانی تولید این ۲/۴۶۲: ۱۳۶۱(مقدسی، 
های دیگر صادر محصول است که مازاد آن به رسزمین

رود  های مرغاب تا شهر مروشد. در طول کرانهمی
: ۱۳۴۵حوقل، های بسیاری وجود داشت (ابنتاکستان

 دیگر محصوالت شاخص مرو بود. اصطخری). خربزه از ۱۷۶
که میوۀ شهر مرو را بهرتین میوه در خراسان توصیف ضمن آن

کند، به جایگاه خربزه در اقتصاد مرو اشاره دارد می
). تولید فراوان آن باعث شده بود ۲۰۸: ۱۳۶۸(اصطخری، 

 که در دسرتس ¯ام طبقات اعم از غنی و فقیر قرار گیرد (ابن
). مازاد خربزه تولیدی مرو را بعد از پاره ۱۷۰: ۱۳۴۹فقیه، 

صورت خشکبار به خراسان و نقاط کردن خشک ¨وده و به
 Zeren, 2015: 12; Bosworthکردند (دیگر صادر می

and Asimov, 1998: 88-89 درواقع، صنعت و پیشۀ .(
ه رفته است که با توجه بها به شAر میخشکبار ابتکار مروی

ید و جایگاه ارتباطی مناسب این شهر، وجود مازاِد تول
کرد. ابن فندق از موجبات رونق صنعت خشکبار را فراهم می

کنندۀ شک تداعیکند که بییاد می» ١کربزان مرو«شهرت 
است که پیشه خود را رصف تولید خربزه (کشت یا  افرادی
  ).۲۸: ۱۳۶۱فندق،  کردند (ابنکردن) میخشک

رو در این دوره باعث صادرات این های مفزونی و فراوانی میوه
شد. انگور، گالبی (مستوفی، ها به سایر نقاط میمیوه

) و َمویز (ابوالفداء، Zeren, 2015: 12؛ ۲۲۲: ۱۳۷۸
) به شکل خشکبار به نقاط دوردست صادر ۵۳۱: ۱۳۴۹
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، باعث ١رسد وجود فراوان انگور در مروشدند. به نظر میمی
آنجا بوده است (ملک  تولید و تهیه رشاب و رسکه در

). عالوه بر صادرات خود انگور از ۲/۴۲: ۱۳۷۶شهمیرزادی، 
شده است. اینکه منع اسالم در مورد آن رشاب نیز تهیه می

شد یا نه؟ بر اساس منابع نوشیدن رشاب رعایت می
مشخص نشد. احتAل اینکه بخشی از تهیه رشاب بر عهده 

رسد. ولی یغیرمسلAنان بوده باشد، بعید به نظر ¨
 ها ودرهرصورت تهیه رشاب و رسکه از انگور یکی از فرآورده

صاحب حدود العاÇ  تولیدات مهم مرو بوده است.
: ۱۳۸۳(حدود العاÇ،  »از مرو رسکه خیزد«نویسد: می

های از شهرک -). در این دوران، َمویز مرو به نام کُشمیهن ۱۱۷
شده ادر میشهرت داشته و به ¯ام نقاط ص -حومۀ مرو 

). یعقوبی آنجا که اولین منزل در راه مرو ۵۱۵است (هAن: 
سخن به میان  كشمهاï داند از َمويزمی »كشAهن« تا آمل را

تنها آید نه). چنین برمی۶۰: ۱۳۴۳آورده است (یعقوبی، 
گرفته، بخش عمدۀ تولید َمویز در شهرک مزبور صورت می

شهرت باالیی برخوردار بلکه در دوران موردبررسی از چنان 
است که یعقوبی برای مخاطب خود مکان تولید آن را نیز 

شده تا خشک خربزۀ مرو به همراه ¨اید. َمويزمشخص می
). ۸۸: ۱۳۴۹فقیه،  شدند (ابنبغداد و دربار خلفا حمل می

همچنین کشمش مرو از معروفیت خاصی برخوردار بود. 
در «آورده است: طوسی در عجایب نامه درباره کشمش مرو 

(طوسی(همدانی)، » ها بود نیکو، خاصه کشمشمرو میوه
). انجیر، زیتون، نارنگ، امرود، هندوانه، کدو، ۴۸۷: ۱۳۷۵

های مرو بودند که خیار، بابونه، از دیگر محصوالت و فرآورده
 شد (شبان،در آنجا تولید و مازاد آن به سایر مناطق صادر می

ها، مقدسی از صادرات پنیر این ). عالوه بر۹۳و  ۸۹، ۴۷-۴۶
هایی را داده است و انواع تخمه مرو به سایر مناطق گزارش

  ).۳۲۴/ ۲: ۱۳۶۱(مقدسی، 

  منسوجات
وفور در منابع این منسوجات مرو در دو سده موردبررسی، به

اند. در ماوراءالنهر و خراسان انواع جامه و لباس دوره ذکر شده

                                                             

شناسی کشت مو در مناطق آسیای های باستان. بر اساس داده١
: ١٣٧٦مرکزی ازجمله مرو متداول بوده است: (ملک شهمیرزادی، 

٢/٤٢.(  

ه ای) و پارچهای پنبهپارچه( از جنس پشم، ابریشم، کرباس
ادی و آبشد (حکمطور فراوان و متنوع دوخته میکتانی (بز) به

های بازرگانی در زمینۀ ). رونق فعالیت۵۹: ۱۳۹۴همکاران، 
منسوجات در خراسان و ماوراءالنهر، موجب ایجاد بازار 

د گردیبزرگی در شهر بغداد برای این تولیدات تجملی می
). بخش عظیمی از تولیِد منسوجات ۱۸۳: ۱۳۸۸(فرای، 

گرفت تا جایی خراسان در دو شهر نیشابور و مرو صورت می
در این  ایهای ابریشمی و پنبهبهاترین جامهکه بهرتین و گران

؛ ۲۲۱و  ۲۰۵: ۱۳۶۸شد (اصطخری، دو شهر تولید می
). پنبۀ مرو باکیفیت خوب و نرم ۱۶۸: ۱۳۴۵حوقل، ابن 

شد (ابن فقیه، ط دیگر حمل میشده که به نقاتوصیف
: ۱۳۸۳؛ حدود العاÇ، ۲۰۸: ۱۳۶۸؛ اصطخری، ۱۷۰: ۱۳۴۹

و طور فراوان در حومۀ مر ). تولید ابریشم و پرورش پیله به۳۰۱
باعث شده تا ادعای راه یاف» رسمنشأ و چگونگی تولید 
ابریشم از مرو به گرگان و طربستان مطرح شود (اصطخری، 

 ).۱۷۱: ۱۳۴۵، حوقل ؛ ابن۲۰۸: ۱۳۶۸
های ابریشمی همچنین منسوجات تولیدی مرو ازجمله پارچه

 های غرب و اروپا صادرهای ارتباطی به رسزمیناز طریق شبکه
). بیشرت ۱۶۴: ۱۳۸۳؛ بولنوا، ۱۰۴ :۱۳۶۵شد (فرای، می

صادرات محصوالت مرو از طریق خوارزمیان بود که واسطه 
رشقی بودند. این  مبادالت تجاری محصوالت مرو به اروپای

. ذکر این ٢امر باعث حضور زیاد خوارزمیان در مرو بوده است
رشته جدید نکته رضوری است که در قرن دوم میالدی، یک

داری و تربیت کرم ابریشم تحت تأثیر کشاورزی یعنی نوغان
ها در ایران و آسیای میانه پدید آمد. اطالعات مندرج چینی

رش کرم ابریشم در ایران دهد که پرو در متون نشان می
خصوص در مرو با موفقیت زیادی پیرشفت کرد و بازرگانان به

ه از رفتند و با تجاری کروم که از باکرتیا (بلخ) به فرغانه می
سغد عازم خاور دور بودند، مشغول دادوستد ابریشم بودند، 

زودی این دادوستد خود را به مرو اختصاص دادند. به
یز کلیه اقالم تجارتی خود را ازجمله بازرگانان اسالمی ن

 های ابریشمی،های ابریشمی، نیمه ابریشمی، رورسیپارچه
، کردند (مفتاحپنبه و سایر محصوالت خود را از مرو تهیه می

قه ایندگان عمده طبگوید که خوارزمیان ¨. بارتولد در این زمینه می٢
بازرگانان خراسان شدند و در هر یک از شهرهای خراسان عده کثیری 

 ).١/٥٠٩: ١٣٥٢شد (بارتولد، خوارزمی دیده می
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). تولید ابریشم و پنبۀ فراوان در مرو رونق ۹۸-۹۷: ۱۳۷۱
بافی و گسرتش مبادالت تجاری را نیز به همراه داشت. پارچه
بافی در امتداد جادۀ ابریشم در مرو، های فراوان ابریشمهکارگا

ردند کابریشم وارده از چین و هند را به حریر و دیبا تبدیل می
-۲۶۴: ۱۳۵۲؛ باستانی پاریزی، ۲/۲۱۰: ۱۳۷۳(اشپولر، 

) و آن را به سایر مناطق ازجمله بغداد و دربار خلفای ۲۶۲
های به پارچه کردند. عالقه خلفا و سالطینعباسی صادر می

مروی باعث نظارت و کنرتل بیشرت خلفا نسبت به این 
 :Zeren, 2015) (29شدها میکارگاه

های حریر نسبت به نقاط دیگر به در شهرک دندانقان پارچه
های شد. ُملَحم نیز نوعی دیگر از پارچهمیزان زیادی بافته می

 شدها در مرو تولید میابریشمی است که بهرتین نوع آن
؛ حدود العاÇ من املرشق الی ۲/۴۷۵: ۱۳۶۱(مقدسی، 

 بهرتين كه رسه هاى). ابن فقیه از ملحم۳۰۱: ۱۳۸۳املغرب، 
: ۱۳۴۹ابن فقیه، ( ١است در مرو یاد کرده است ُملَحم نوع
گشت های دیگر صادر میها به سایر رسزمیناین ملحم ).۸۸

رت صو به تنها). پنبۀ تولیدی مرو نیز نه۶۸۵: ۱۳۷۸(ناجی، 
های کرباس باکیفیت شد، بلکه پارچهمادۀ اولیه صادر می

شد (اصطخری، ها نیز بافته میبسیار خوب از این پنبه
). ماسون و هرمان ازجمله محققان غربی هستند ۲۰۸: ۱۳۶۸

 :Masson, 1991که به معروفیت پنبه مرو اشاره دارند (
182; Herrmann, 1997: 35.( 

های ابریشمی و تنها به بافت پارچهصنعت نساجی در مرو 
شده در مرو دوخته که جامۀگشت، چنانای محدود ¨یپنبه

ر های دیگمانند سایر محصوالت تولیدی دیگر به رسزمین
نخستین لباس سیاه  ).۸۸: ۱۳۴۹شد (ابن فقیه، صادر می

 النجم معیطیجامگان به تن داشتند در خانۀ آل ابیکه سیاه
؛ اصطخری، ۱۷۱: ۱۳۴۵حوقل، د (ابندر مرو رنگرزی ش

ی هابافی و رستهدهندۀ پیشینۀ جامه) که نشان۲۰۸: ۱۳۶۸
باشد. در قرون سوم مربوط به آن همچون رنگرزی در مرو می

شده در خراسان جایگاه های بافتهو چهارم هجری جامه
خاصی داشتند که در شهرهای مختلف ازجمله مرو و نیشابور 

 انخراس هاىبته یعقوبی معروفیت جامهشدند، التولید می
                                                             

 های نیمه ابریشمی است.مالحم به معنای پارچه. ١
2 . Anjadan 

3 . Oshtorghaz 

 هاى). رورسی۶۰: ۱۳۴۳دهد (یعقوبی، را به مرو نسبت می
 به بازار عرضه اىپنبه و صادرشده از مرو در دو نوع ابريشمى

مروی که  هاى). جامه۲/۴۷۵: ۱۳۶۱شدند (مقدسی، می
شدند، عمدتاً از نوع از پارچه کتان و ابریشم بافته می

ای و ابریشمی) محسوب قیمت (اعم از پنبههای گرانجامه
شدند که مورداستفاده طبقات اعیان و شاهان بود (ابن می

  ).۱۸۶: ۱۳۴۵؛ ابن حوقل، ۵۹: ۱۳۴۹فقیه، 

  سایر تولیدات
پوشش گیاهی و متنوع بیابان حومۀ مرو، رشد گیاهان خاص 

انگدان) را به همراه داشت که در ( ٢و نادر همچون انجدان
شد. ریشۀ این گیاه را ویژه مرو یافت میان و بهمنطقۀ خراس

نامیدند که به نقاط دیگر صادر یا خارشرت می ٣اُشُرتغاز
: ۱۳۴۵حوقل، ؛ ابن۳۰۱: ۱۳۸۳(حدود العاÇ،  ٤شدمی

. اشرتغاز در تولید کرباس، )۲۷۰-۲۷۱: ۱۳۴۶؛ هروی، ۱۷۱
کاغذ و رسکه کاربرد داشت و با توجه به تولید شدن رسکه و 

توانسته در تولیدات شهر س در شهر مرو، این فرآورده میکربا
)، پنیر، مس ۲/۳۲۴: ۱۳۶۱مرو مؤثر باشد. گاو (مقدسی، 

) Bosworth and Asimov, 1998: 91ها و )، انواع دانه
ها، پوست جانوران زنده، ظروف مسی فلزی شیره آن

، بارتولد، ۱۷۱: ۱۳۴۵؛ ابن حوقل، ۲۰۸: ۱۳۶۸ (اصطخری،
، روغن کنجد، انواع عطرها و ترنجبین (بیات، )۱۱: ۱۳۸۶
های تولیدی مرو ) از دیگر محصوالت و فرآورده۷۴: ۱۳۵۳

شدند. ذکر این نکته ها صادر میبودند که به سایر رسزمین
رضوری است که تولیدات شهر مرو به مواد خوراکی، 

شد، بلکه های کشاورزی محدود ¨یمنسوجات و فرآورده
بازرگانی مرو موجب ساخت محصوالتی در مسیر ارتباطی و 

ان تو گشت که ازجمله میروند تکمیل کاالهای حمل شده می
نوعی متأثر از تواند بهاز ساخِت رکاب در مرو یاد کرد که می

: ۱۳۴۹عبور و حمل اسبان بخارایی از مرو باشد (ابن فقیه، 
۸۸.(  

کته ن ها ذکر چنددر زمینه مبادالت تجاری مرو با دیگر رسزمین
های سوم رضوری است. مبادالت تجاری مرو با چین در سده

توان گفت که در ¯ام جهان در مورد انحصار تولید اشرتغاز می. ٤
آمد و به سایر نقاط جهان صادر های مرو به دست میفقط از بیابان

  ).٤٦-٤٧: ١٣٩٥شد: (شبان، می
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رسد به دلیل عدم قبول و چهارم هجری، به نظر می
ای صورت پایاپها، بهعیار از سوی چینیای کممسکوکات نقره

). این کاالها عمدتاً ۳۱۸-۳۱۹: ۱۳۸۲بوده است (هروی، 
اسلحه، دارچین، کمربند، آهن، رسامیک، خز، ظروف 

های قیمتی بودند که التی، منسوجات پشمی و سنگتجم
-۱۳: ۱۳۷۵شدند (پاکدامن، مابین مرو و چین مبادله می

). روسیه، لهستان و کشورهای ۵۲: ۱۳۹۵؛ شبان، ۱۲
هایی بودند که در دو سده اسکاندیناوی نیز ازجمله رسزمین

مورد بررسی ما، روابط و مبادالت تجاری با خراسان ازجمله 
د. روسیه مسیر مناسبی برای ارتباط تجاری مرو داشتن

ویژه از آغاز قرن چهارم هجری این سامانیان با غرب بود. به
: ۱۳۸۲ارتباط بازرگانی وسعت بیشرتی گرفت (هروی، 

های یافت شده در روسیه، لهستان و کشورهای ). سکه۳۲۶
؛ ۱۵۴: ۱۳۸۶کند (هروی، اسکاندیناوی این ادعا را تأیید می

 :Bosworth and Asimov, 1998؛ ۱۶۵: ۱۳۸۱فروزانی، 
92; Noonan, 1974: 448-453.(  

  بازار مرو
نهاد مهم اقتصادی و تجاری از دوره عنوان یک بازار به

زاده، ساسانیان در ایران در شهرها به وجود آمد (سلطان
). درواقع از دوران باستان بازار نقش کلیدی در ۲۵۱: ۱۳۶۷

راسان داشت که به دوره اسالمی نیز زمینه دادوستد کاال در خ
رسید. این امر به علت تداوم روابط تجاری خراسان با مناطق 
مختلف بود. بازارهای موجود در شهرهای خراسان، مبدأ و 

را رفتند، زیرسچشمه رشد اقتصادی این منطقه به شAر می
های دیگر ترین کاالهای تجاری این شهرها و رسزمینمرغوب

زار شدند. بابازارها توسط بازرگانان دادوستد میدر درون این 
ها و ایجاد روابط تجاری مرو به علت قرار گرف» در مسیر راه

جوار، به رشد اقتصادی باالیی با شهرها و مناطق هم
  ).۱۲۴-۱۲۶: ۱۳۹۲یافت (محمدی و همکاران، دست

رشد اقتصادی شهر مرو، جایگاه ارتباطی و افزایش تولیدات 
افزایش حجم مبادالت را در پی داشت. همراه با شهری، 

های شهری از سطح شهر به ربض، بازار شهر انتقال فعالیت
توسعه، رشد و رونق یافت. در سدۀ چهارم این بازارها از شهر 

: ۱۳۶۱به نزدیکی دروازه ربض انتقال یافتند (مقدسی، 

                                                             

1 . Soqolsoghd 

). در همین قرن بازار مرو به رشد و توسعۀ نهایی خود ۲/۴۵۴
ر محدوده ربض رسید. نحوۀ ساخت و نوع بناهای بازارهای د

 اند. برای هر رسته ازمرو از نظم و ترتیب خاصی برخوردار بوده
وران، ِحرف بازار جداگانه وجود داشت که بازار مرو را پیشه

: ۱۳۶۸کرد (اصطخری، نسبت به بازار سایر شهرها متAیز می
ص بودن بازار مرو ). دربارۀ شاخ۱۶۳: ۱۳۸۱فروزانی،  ؛۲۰۸

اندر همه «... در خراسان در حدود العاÇ آمده است: 
(حدود العاÇ، » خراسان شهری نیست از نهاد بازار وی نیکو

، شد). توسعه بازار تنها مربوط به شهر مرو ¨ی۳۰۱: ۱۳۸۳
های پیرامون، همچون خرق، سنج بلکه وجود بازار در شهرک

ام بخشی از مبادالت شد تا ضمن انجو کشمیهن باعث می
ها، از تراکم بیش از حد جمعیت در شهر مرو مرو در آن
حوقل، ؛ ابن۲/۴۵۶: ۱۳۶۱شود (مقدسی، جلوگیری 

). بازار مرو محل فروش محصوالت زراعی مانند ۱۷۰: ۱۳۴۵
گندم، جو، خربزه و غیره بود، بدان دلیل که این محصوالت از 

شد و به فروش میهای بسیار دور در این منطقه کشت زمان
رفت. اگرچه در دو سده نخستین هجری، در قسمتی از می

هم بدان شد و آنبازار شهر مرو کاالهای چینی نیز عرضه می
دلیل بود که بخشی از دادوستد این کاالها توسط سغدیان 

)، اما با ۱۳۳: ۱۳۹۲گرفت (محمدی و همکاران، صورت می
جری همچنان ابریشم توجه به اینکه در قرون سوم و چهارم ه

شد، به و محصوالت حاصل از آن در بازار مرو دادوستد می
رسد در این دو قرن هم سغدیان در بازار مرو نقش نظر می

ها با حمل ابریشم این شهر به مناطق زیرا آن فعالی داشتند،
جوار با خراسان، ازجمله چین، در مقابل، کاالهای رشقی هم

-زارهای خراسان ازجمله بازار مرو میچینی را برای تجارت به با

های بازار مرو را رساندند (هAن). تجار سغدی یکی از محل
نام داشت  ١به خود اختصاص داده بودند که سوق السغد

که پیشرت گفته شد  ). همچنان۳۲: ۱۳۸۶(شعبان، 
خوارزمیان نیز بخشی از مبادالت تجاری مرو را بر عهده داشته 

  فعال داشتند. و در بازار مرو حضوری
رشد تبادالت در بازار مرو، باعث شد تا در قرن چهارم بخشی 

: ۱۳۶۱از بازار به رصافان مرو اختصاص یابد (مقدسی، 
). چراکه پول و سکه نقره در خراسان در این زمان بسیار ۲/۴۵۴
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کرد رشد کرده بود و وجود چنین بازاری را اقتضاء می
ن بازار مرو یکی از مراکز ). همچنی۱۵-۳۰: ۱۳۹۰راد،(باستانی

و  ۲۲۷: ۱۳۶۸رفت (اصطخری، به شAر می فروش برده
توان گفت ادعای یکی از ). می۱۱۲: ۱۳۸۸؛ فرای، ۲۲۱

پژوهشگران درباره آهن مرغیانا (مرو) در بازار مرو، هAن آهن 
باشد که به دلیل عبور و مرور بدین نام وارداتی از چین می

موقعیت  )۲۲۰: ۱۳۵۲پاریزی،  شهرت یافته است (باستانی
تجاری ذکر شده در شهر مرو و صدور تولیدات مرو به نقاط 

تر شدن فعالیت تجار مروی کمک شایانی دور به گسرتده
ها همسو با تجار دیگر شهرهای بزرگ خراسان در کرد. آنمی

انب ای از جبازار بزرگ بغداد حضور داشتند. رئیس یا فرمانده
: ۱۳۴۳کرد (یعقوبی، ها نظارت میار آندستگاه خالفت بر ک

). رشد بازار و حجم تبادالت در مرو باعث اعتالی نقش ۱۶
هری های شطبقه تاجران گردید تا آنجا که بازاریان وارد رقابت

). ۲/۴۹۲: ۱۳۶۱با دهقانان گردیدند (مقدسی،  و نزاع
ند  درواقع، در مرو بازرگانان و بازاریان بخش برجسته و قد̄ر

که در دیگر شهرهای دادند. درصورتیعه را تشکیل میجام
شاخص عرص سامانی مانند بخارا دیگر طبقات همچون 

  گرفتند.نظامیان و علA در ردیف بازرگانان قرار می

  گیرینتیجه
نظر از اهمیت سیاسی، شهرها در طول تاریخ ایران، رصف

اند هدای از منظر اجتAعی و اقتصادی نیز بو دارای جایگاه ویژه
که در مطالعات مرسوم تاریخی به این مهم، کمرت توجه شده 
است. جایگاه اقتصادی یک شهر و تحوالت ناشی از آن 
بخشی مهم از مطالعات تاریخی است که اهمیت شهر را 

ویژه دهد. شهرهای مناطق رشقی ایران بهدوچندان جلوه می
ایگاه ویژه مناطق خراسان و ماوراءالنهر، از دیرباز دارای این ج

اند. یکی از شهرهای مهم این منطقه که در اقتصادی بوده
پژوهش حارض از منظر اقتصادی موردبررسی قرار گرفت، 

باشد که اهمیت سیاسی و اقتصادی آن ریشه شهر مرو می
در دوران قبل از اسالم دارد و در قرون سوم و چهارم هجری 

حارض  این اهمیت خود را حفظ و تقویت کرد. در مقاله
جایگاه اقتصادی مرو در قرون سوم و چهارم هجری مورد 

ه زیر توان به شیو واکاوی قرار گرفت که استنتاج پژوهش را می
عمده دالیل شکوفایی اقتصادی شهر مرو،  بندی کرد:صورت

مندی از مزایای جاده ابریشم، وجود رود های تجاری و بهرهراه

صدور انواع  مرو، سیستم تولیدات کشاورزی، تولید و
های تجاری منسوجات و نقش پررنگ بازار بودند. از منظر راه

توان گفت که شهر مرو به دلیل داش» موقعیت می
، نقطه: جاده ابریشماسرتاتژیک، باعث رونق ارتباطی در سه

مسیر تجارت به هند و معرب ارتباطی میان هند و ولگا گشت. 
تم اذعان کرد که سیس توان چنیندر زمینه شبکه آبیاری مرو می

قوی آبیاری آن در دو قرِن مورد بررسی، عالوه بر رونق 
های اقAری محصوالت کشاورزی، باعث رشد و رونق شهرک

مرو گشت. از منظر نظام تولیدی عالوه بر تولید انواع غالت، 
توان شاهد صنعت جات، خشکبار و منسوجات، میمیوه

یز ، جامه بافی و رنگرزی نبافیهای ابریشمبافی، کارگاهپارچه
توجه آن است که صادراِت بخش اعظم این بود. نکته قابل

جوار و دوردست بود که شهر تولیدات به شهرها و مناطق هم
مرو را در زمینه صادرات محصوالت تولیدی و اقتصادی از 

کرد. مرکز این مبادالت بازار سایر شهرهای خراسان متAیز می
بودن نظم و ترتیب خاص و اختصاص دادن مرو بود که با دارا 

بازاری به یک صنف، وجود رصافان، مرکز هر راسته
های تجار و بازرگانان در این فروشی و گسرته فعالیتبرده

های سوم و بازار، نقش واالیی در رونق اقتصادی مرو در سده
چهارم هجری داشت. از منظر تجارت خارجی، مرو در 

وپای غربی، اروپای رشقی ازجمله قسمت غربی با روسیه، ار 
لهستان مبادالت تجاری داشت و در قسمت رشقی بیشرتین 

و  ترین تولیداتارتباط تجاری با چین و هند بود که مازاد مهم
شد. تجارت های مذکور صادر میهای مرو به رسزمینفرآورده

داخلی مرو عالوه بر دربار خلفای عباسی در بغداد، با مناطق 
هر، گرگان و طربستان بود که این مبادالت بیشرت ماوراءالن

صورت پایاپای بودند. درمجموع هرچند رشد مرو از منظر به
سیاسی در طول قرون سوم و چهارم هجری دارای فراز و 

هایی متأثر از نوع نظام سیاسی حاکم بوده است، از نشیب
صورت یک روند خاص منظر اقتصادی رونق و شکوفایی آن به

سوم رشوع شد و در پایان قرن چهارم به شکوفایی از قرن 
اقتصادی رسید. این شکوفایی اقتصادی در تولیدات انبوه، 

شود که مبادالت تجاری داخلی و خارجی ¨ایان می
-دربردارنده جایگاه مهم اقتصادی مرو در این دو سده می

  باشد.
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