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 پژوهشي تاريخ اسالم –فصلنامه علمي 

  دهم، شماره چهارمچهارسال 
   56، شماره مسلسل 1392زمستان 

  
  

  ١هاي ماوراءالنهررباط
  

  21/3/93تاريخ تأييد:       9/10/92  تاريخ دريافت:

  ∗حبيب زماني محجوب
  

هايي مرزي بودند كه غازيان و مجاهدان اسالم در پناه آنها در  ها پادگانرباط
تـرين  كردند. ماوراءالنهر، يكي از مهمكفار ايستادگي مي برابر حمالت دشمنان و

شد و اين امـر سـبب بنـاي    ثغور شرقي جهان اسالم در برابر تركان محسوب مي
هاي فراواني در اين منطقه گرديد. از اواسط سده چهارم هجري با گـرايش  رباط

را از هـاي منطقـة مـاوراءالنهر، كـاربري نظـامي خـود       تركان به دين اسالم، رباط
هـاي تجـاري تبـديل شـدند. ايـن      دست دادند و به مكاني براي استراحت قافله

هـاي مـاوراءالنهر و   نوشتار، پس از توضيحي كوتاه درباره رباط، به بررسي رباط
هـا را معرفـي   هـايي از ايـن ربـاط   پردازد و نمونهچگونگي تغيير كاربري آنها مي

  كند. مي
  

  .كاروان تجاري، داراالسالم، دارالكفرهر، رباط، ماوراءالن هاي كليدي:واژه

                                           
حـد علـوم و   وا ،تري تاريخ و تمدن ملل اسالمي دانشـگاه آزاد اسـالمي  آموخته دك دانش ∗

  تحقيقات تهران و عضو هيأت علمي پژوهشكده علوم اسالمي امام صادق عليه السالم.



 
 
 
  
 

  
  
  

  هاي ماوراءالنهررباط
 

 
 
 
 

184

  مقدمه
هـاي  هـاي مهـم مـاوراءالنهر در قـرن    وجود تعداد بسيار زيادي رباط، يكـي از ويژگـي  

ها در منابع تاريخي و جغرافيايي بيان شـده   نخستين اسالمي است. نام تعدادي از اين رباط
ظـامي داشـتند و پـس از آن    ن هاي ماوراءالنهر تا اواسط سـدة چهـارم، كـاربري   است. رباط

هـاي مـاوراءالنهر را از سـدة اول تـا ششـم      كاربري تجاري يافتند. اين نوشتار، وضع ربـاط 
  كند. هجري بررسي مي

  هاي اصلي مقاله عبارت هستند از: پرسش
  هاي فراوان در ماوراءالنهر چه بود؟. داليل وجود رباط1
  يل و چگونه انجام گرفت؟سرا به چه دل ها به كاروان. تغيير كاربري رباط2
از عوامل مهمِ حيات اجتماعي و اقتصادي ماوراءالنهر بودنـد، تـاكنون    هابا آن كه رباط 

در اين خصوص هنوز تحقيق مستقل و جامعي  و اند مورد بررسي قرار نگرفته به طور جدي
محدود از هايي چه امروزه در دست است تعداد معدودي مقاله و بخش انجام نشده است. آن

  گوي تمام ابهامات موجود نيست.ها است كه پاسخ برخي كتاب
  

  رباط
اي عربي و برگرفته از ربط است و مـراد از  است، واژه ٢رباط كه جمع آن رباطات و ربط

ربـاط در اصـطالح،    ٣قدمي در امور و پايداري در جنگ با دشـمن اسـت.   آن در لغت، ثابت
است كه غازيان و مجاهدان در پناه آنهـا در برابـر تهـاجم    هايي مرزي ها و ايستگاهپادگان

    ٤كردند.دشمنان اسالم ايستادگي مي
هاي نخستين اسالمي و پيش از فراگيرشدن اسالم در بيشـتر مرزهـاي   ها در قرن رباط

جهان اسالم وجود داشتند و غازيان در آنها مستقر بودند اما پس از پيشرفت و تثبيت اسالم 
تـدريج تغييـر   هـا بـه  ، رباطيرمسلمانانمرزي و برطرف شدن تهديدهاي غ هايدر سرزمين

يـا مركـز تعلـيم و     ٥هاي نظامي به اقامتگـاه صـوفيان و زاهـدان   كاربري دادند و از پادگان
  ٨.تبديل شدند ٧يا محل استراحت كاروانيان ٦تربيت
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  مرز شمال شرقي جهان اسالم ؛ماوراءالنهر
اسالم، مرز شـرقي و شـمال شـرقي بـود كـه از       يكي از مرزهاي بسيار حساس جهان

ترين خطري هاي نخستين اسالمي، بزرگجا كه در قرن خوارزم تا سند امتداد داشت. از آن
 ٩النهـر جويان آن سـوي مـاوراء   كرد تركان كافر و جنگكه مرزهاي مسلمانان را تهديد مي

 ١٣شـد. محسـوب مـي   ١٢الكفـر در برابر دار ١١ثغور داراالسالم ١٠،النهربودند، مرزهاي ماوراء
برخي از شهرهاي ماوراءالنهر، مانند اسپيجاب، طراز، چاچ، فرغانه، اوش، راشـت و چغانيـان   

مسلمانان براي غزا و جهـاد عليـه تركـان     ١٤آمدند.از مرزهاي مهم و پرخطر به حساب مي
هـاي  ديوارهـايي طـوالني و ربـاط    ،صحراگرد، عالوه بر فراهم كردن سالح و ابزار جنـگ 

ها براي تجهيز غازيان و مرزباناني بود كه با هدف انتشـار  رباط ١٥كردند. راواني احداث ميف
هـاي   جنگيدند و يا وظيفـة نگهبـاني و دفـاع از سـرزمين    دين اسالم، با تركان دارالكفر مي

   ١٦النهر را در برابر هجوم تركان بر عهده داشتند.اسالمي ماوراء
به گفته مقدسـي،   ١٧ان مسلمانان و كافران بود.اسپيجاب يكي از مناطق مرزي مهم مي

مـردم ايـن    ١٨صد رباط در آن وجـود داشـت.   هزار و هفتاسپيجاب مرزي مهم بود كه يك
آوران مقدسـي جمعيـت جنـگ    ١٩دادنـد. منطقه به دليل مقابله با حمالت تركان خراج نمي
ماننـد مـردان    كـه  كنـد  هزار نفر بيان مي فاراب را در سده چهارم هجري، نزديك به هفتاد

 ٢٠كردنـد. جنگي چغانيان با هزينه و اسبان خود از پادشاه ساماني در برابر ياغيان دفاع مـي 
كنـد كـه داوطلبـان    سـراي بزرگـي يـاد مـي     چنين وي در معرفي شهر اوش از كـاروان  هم

صـد دژ   شهر مـرزي واشـجرد نيـز داراي هفـت     ٢١.شتافتندآن جا مي  مرزداري از دو سو به
  ٢٢ه در برابر تركان بنا گرديده بود.استوار بود ك

كـه تعـداد آنهـا بـا      ٢٣چنين در بيكند در غرب بخارا بيش از هزار رباط وجود داشت هم
به گفته نرشخي، اهـالي هـر ده در بيكنـد، ربـاطي بنـا       ٢٤كرد.روستاهاي بخارا برابري مي

هـايي نظـامي   هـا، گـروه  در هريك از رباط ٢٥فرستادند.كردند و مخارج آن را از ده خود مي
از نوشتة مقدسي  ٢٦بپردازند. شدند تا در زمستان در برابر تركان مهاجم به جنگ مستقر مي

   ٢٧ها در سدة چهارم هجري ويران شده بودند.آيد كه برخي از رباطبرمي
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رسـد  به نظر مي ٢٨دانند. هزار ميهاي ماوراءالنهر را بيش از دهمنابع تاريخي، تعداد رباط
بـه   هزار رباط را با كاربري تجاري و اقتصاديتوان وجود ده ميز باشد و نميآاين رقم اغراق

سراهاي مسـير   ها و كاروانسادگي پذيرفت. اگر سخن بولنوا را بپذيريم كه تعداد همة رباط
هـزار ربـاط در   هستيم خبر وجود بـيش از ده  ناگزير ٢٩داند جادة ابريشم را چهارصد باب مي

هـاي  كه سمعاني تعـداد ربـاط  گويي نويسندگان بدانيم. چناناغراقماوراءالنهر را نادرست و 
    ٣٠كند. هزار بيان ميشده است، سه بيكند را كه در بيشتر منابع هزار گفته

اسـتحكامات   چيـزي جـز   ها،به هر حال بايد اين نكته را در نظر داشت كه برخي رباط
هزار در اين صورت نيز، وجود ده ندنبودحفاظ مرزي باني در نقاط بيبرج ديده ماننداي ساده

هـا را بـه    پاسگاه مرزي پذيرفتني نيست. گويا نويسـندگان منـابع جغرافيـايي، تعـداد ربـاط     
اند. بسـياري  اند و خود به طور جدي در اين باره تحقيق نكرده اقتباس از يكديگر بيان كرده

    ٣١اند.كرده ها بيانهزار رباط را بر مبناي شنيدهدانان تعداد دهاز جغرافي
  

  هاتغيير كاربري رباط
حمله مسلمانان به سرزمين تركان و گاه مقاومت آنها در برابر تهـاجم تركـان تـا سـده     

از دوره  رباط فقط نظامي بود امـا بـه مـرور    رو، كاربريازاين ٣٢چهارم هجري ادامه داشت.
 ينان تـرك داد. نبردهاي مذهبي جاي خود را به تبليغات ديني در ميان صحرانشـ  ،سامانيان

جمعي از تركـان   ٣٣هاي مبلغان اسالمي كه بيشتر درويشان و صوفيان بودند.بر اثر فعاليت
ايجـاد   النهر، اسـالم را پذيرفتنـد و بـا مسـلمانان روابـط حسـنه      هاي مرزي ماوراءسرزمين
كه از اواسط سـده چهـارم هجـري، جمعيـت عظيمـي از تركـان، اسـالم را        چنان ٣٤كردند.

   ٣٥پذيرفتند.
النهر از شكل ثغور خارج شد و غازيان براي نبرد با كفار به بدين ترتيب، مرزهاي ماوراء

رو، نواحي ديگري مانند مرزهـاي شـرقي قلمـرو غزنويـان؛ يعنـي دره سـند رفتنـد. ازايـن        
هاي اين منطقه كاربري و ضـرورت دينـي خـود را از دسـت دادنـد و از مجاهـدان و        رباط

هـاي تجـاري و   به تدريج به محل استراحت و پـذيرايي كـاروان  و  ٣٦غازيان خالي گرديدند
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با اين حال، تا اواخـر سـدة چهـارم در     ٣٧ل شدند.يمسافران و مركز بازرگاني و آموزش تبد
  ٣٨ها حضور داشتند.ها، نگاهباناني براي مقابله با تهاجم تركان و حفاظت كارواناين رباط

مهمـي اسـت.   اقتصادي و آموزشي، نكتـه  به هر حال، تغيير كاربري رباط از نظامي به 
اي كـه  گونهل شدند بهيدر مناطقي مانند مغرب به مكاني براي اجتماع صوفيان تبد هارباط

هـاي شـرقي   اما در سـرزمين  ٣٩رفت واژه هاي رباط و خانقاه به صورت مترادف به كار مي
رق و غـرب  جهان اسالم مانند ماوراءالنهر به دليـل قرارداشـتن در مسـيرهاي تجـاري شـ     

ها تبـديل شـدند و    ها به محل استراحت مسافران و كاروانويژه جاده ابريشم، بيشتر رباط به
   ٤٠سرا يافتند.كاربري كاروان

براي عبور از مسيرهاي سخت و خطرناك تجاري الزم بود كه اقدامات فراوانـي ماننـد   
ها، هاي آب، حفر چاههحيوانات، حفاظت از برك و انبار، ذخيرة آب براي كاروانيانساخت آب

هاي بلند براي راهنمـايي كاروانيـان   ها و منارهها و ساخت ميلساخت پل بر روي رودخانه
سـرا  ترين اين اقدامات، ساخت رباط يا كـاروان هاي بياباني و برفي انجام گيرد و مهمدر راه

    ٤١كرد.بود كه بسياري از نيازهاي گفته شده را برطرف مي
آمدنـد. مسـافران در تمـام    به شمار مـي  مكان براي استراحت مسافرانها بهترين رباط

-توانستند با اطمينان خاطر و به دور از مزاحمان و راهزنان در اين محل هاي سال مي فصل
ها هر مقدار هم كه كوچك بودند مكاني رو، رباطازاين ٤٢هاي امن و راحت استراحت كنند.

ها از مسافران، مبلغي بـراي  آمدند. در اين رباطار ميامن براي تاجران و سرمايه آنها به شم
 ٤٣كردنـد.  گرفتند و براي چهارپايان و خوراك آنها نيـز پـولي مطالبـه نمـي    حق توقف نمي

گـرد، مكـان مهمـي بـراي تبـادل      آمـد سـوداگران و بازرگانـان دوره   وها به دليل رفترباط
ا در اين محـل از اخبـار تجـارت و    ستد براي تاجران بود؛ زير و اطالعات و كسب اخبار داد

  ٤٤شدند.خريد و فروش كاالها در مناطق گوناگون آگاه مي
هـاي آب بـراي   شـد و در آنهـا دلـو   هاي آب بنا ميها به طور معمول در مسير چاهرباط

كه ابن حوقـل  چنان ٤٥.گرديداطالع داده شده بود، آماده مي مسافران كارواني كه ورود آن
چنـين اصـطخري در    هـم  ٤٦دهد. سراهاي سمرقند خبر ميسقايه در كارواناز دو هزار دارال
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  نويسد:النهر ميهاي ماوراءتوصيف رباط
در ين ده هزار [رباط]، چون رونده فرود آيد، مايحتـاج او از طعـام و علـف    

هيچ تردد و معطل حاضر كنند و محاذي و مقابـل هـر   چهارپاي و پوشش شب بي
دهنـد بـراي   ع ساخته كه پيوسته مردم را از آن آب مياي بغايت رفيرباطي سقايه
  ٤٧ثواب آخرت.

هاي اصـلي و فرعـي   هايي واقع در پشت راستهها در داخل شهر و در مكانبرخي رباط
هـاي  ها، افزون بر باراندازي كاالهاي وارد شده، حجرهشدند. در حياط رباطبازار احداث مي

هـا كـه   عـالوه بـر ايـن ربـاط     ٤٨گرديـد.  ميمتعددي وجود داشت كه كاالها در آن عرضه 
هـاي آموزشـي و   هاي ماوراءالنهر به مكـان كاربري تجاري و اقتصادي داشتند، برخي رباط

نسفي  ٤٩پرداختند. علما در آنها به تدريس و آموزش مي و ل شدنديمراكز تعليم و تربيت تبد
    ٥٠كند. اف آن اشاره ميهاي سمرقند و اطر به برخي از رباط القند في ذكر علماء سمرقنددر 

  
  ساخت رباط و نگهداري آن

هـاي  كه در آغاز با هدف حفاظت از مرزها و دفـاع از سـرزمين   ساخت رباط به دليل آن
 ٥١.آمد و مسلمانان به آن اشتياق داشتندگرفت، امري مقدس به شمار مياسالمي انجام مي

 ٥٢پرداختند. ه ساخت رباط ميرو، برخي افراد نيكوكار به قصد خيرات و كسب بركات بازاين

چنان به ساخت و نگهداري اين بناهاي عام المنفعه توجـه   ها، همپس از تغيير كاربري رباط
 شد؛ زيرا عالوه بر فوايد خيريه، عوايد اقتصادي داشتند و سـبب رونـق تجـارت منطقـه     مي
فعال بودنـد و  سازي النهر در ساخت رباط و راهگرديدند. به گفتة اصطخري، مردم ماوراء مي

   ٥٣كردند.مي گونه از كارهاي نيك خويش را صرف اين  اموال بخشي از
النهر به تالش آنها براي ساخت نوازي اهالي ماوراءچنين، جيهاني در توصيف مهمان هم

  نويسد:  كند و ميرباط و سعي در دادن خيرات اشاره مي
يان نباشد با رباط جا منزل گذر و هيچ شهري و منزلي و بياباني نيست كه آن
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  ٥٤ساخته و تكلّف بسيار.
هـاي  هاي بزرگ و بسـياري از ربـاط  با وجود مشاركت مردم در ساخت رباط، بناي رباط

ها دولتي بودند. با تغيير كـاربري  رو، اغلب رباطازاين ٥٥كوچك را حاكمان بر عهده داشتند.
اي رونق تجـارت منطقـه بنـا    هاي فراواني با كمك بازرگانان برهاي ماوراءالنهر، رباطرباط

 ٥٦شـد. گرديد كه در آنها براي مخارج مسافران و ساكنان از درآمدهاي وقفي اسـتفاده مـي  
كند كه سليمان بن نصر سـمرقندي   نسفي از اوقاف فراوان براي رباط مربع سمرقند ياد مي

  ٥٧برد.از آنها براي تربيت و آموزش شاگردانش بهره مي
هـا و نگهـداري و تعميـرات آنهـا     براي رسيدگي به امـور ربـاط  النهر متولياني در ماوراء
كه در سده ششم هجري نوشته شـده   خانفتاوي قاضيشدند. در كتاب فقهي منصوب مي

كـه حكايـت از فراوانـي     ٥٨شـود  ها بيان مياست، مسائل و فروع بسياري دربارة اين محل
بـه طـور    سـازي دارد ه امر رباطآن سرزمين بالنهر و اهتمام مردم و حاكمان رباط در ماوراء

بـه   ٥٩ساختند.زيستند رباطي به نام خود ميمعمول، تجار هر ناحيه در شهري كه در آن مي
هاي نوجكَت، فرخان، شاكرانه و بخـارا داشـت   نوشتة مقدسي، اسپيجاب چهار دروازه به نام

خارائيـان، ربـاط   هاي ربـاط نخشـبيان، ربـاط ب   به نام هاييها، رباطكه بر هر يك از دروازه
  ٦٠سمرقنديان و رباط قراتگين ساخته شده بود.

رو، مسـافران در ايـن   ها متعلق به اشخاص خاصي بـود. ازايـن  چنين، برخي از رباط هم
گفتن درباره حوقل، هنگام سخنپرداختند. ابنها، حق توقف ثابتي را به صاحب آن ميرباط

كند و در كنار توضيح نقـش  ماه ياد مي خراسان، از فردي به نام ابوالحسن محمد بن حسن
النهـر و خراسـان   نويسـد كـه او در مـاوراء    هـاي نظـامي مـي   ها به منزلة پايگاهسابق رباط

هايي مانند رباطي در قواذيان (قباديان) و رباطي بزرگ   هاي بسياري ساخته است. رباط رباط
بـراي فقيهـان و    مريدر ترمذ كه در آن وظيفه و مقرّري بـراي مسـافران و نفقـه و مسـت    

  ٦١طالبان دانش ساكن در آنها تعيين شده است.
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  هاي ماوراءالنهربرخي رباط
كه به دليل اهميت اقتصـادي و   ٦٢هاي فراواني در بخارا و اطراف آن وجود داشت رباط

هاي تجاري مسـير جـادة ابريشـم سـاخته     سياسي اين شهر و لزوم حفاظت از آن و كاروان
لك كه در دوره قراخانيان در صـحرايي نزديـك كرمينيـه و بـر سـر راه      شده بودند. رباط م

ق) در حدود سال  472-460خان (الملك نصر بن تمغاچبخارا به سمرقند، به دستور شمس
ق تكميـل و   549كـه در سـال    ٦٣هاي مهم ماوراءالنهر بودرباط ق بنا گرديد، يكي از470

   ٦٤بازسازي شد.
كه اين رباط در آن قرار داشت، صحراي رباط ملـك  اي در قرن ششم هجري به ناحيه

اندازه احاطـه  عرض و همهاي كماي از اتاقداخل حياط رباط ملك را مجموعه ٦٥گفتند.مي
فقط استفادة  ،دهد كاربري آنكرده بود. اين ساختمان، تاالري گنبددار داشت كه نشان مي

هـاي تجـاري   هي مجهز براي كاروانگابا اين وجود، توقف ٦٦ روزانه بازرگانان نبوده است.
هاي سمرقند و بخـارا فـراهم   كه آسايش مطلوبي را براي مسافران جاده ٦٧شدمحسوب مي

    ٦٨ساخت. در حال حاضر، سردر و آب انبار اين رباط بزرگ برجاي مانده است.مي
اي كه سمرقند و خجند را كتل و در جادهالملك در محل آقچنين، به دستور شمس هم
ز مرگ شـمس الملـك، او را   ري ساخته شد كه پس امتصل مي كرد، رباط ديگ ديگربه يك

خاتون در نيمـة راه بخـارا بـه    راءالنهر، رباط دايهوديگر رباط مشهور ما ٦٩در آن دفن كردند.
هايي بـزرگ و  خيوه در كنار جيحون بود كه در سدة پنجم هجري ساخته شد و در آن اتاق

  ٧٠وجود داشت.انبارهايي وسيع براي تاجران 
در ده شَرغ رباطي بنا كرد و ضياعاتي از اين  ٧١به نوشته نرشخي، امير اسماعيل ساماني

 ٧٢ده را وقف رباط كرد. اين رباط در روزگـار نرشـخي(قرن چهـارم ق) از بـين رفتـه بـود.      
خان محمد بن سـليمان  از ساخت رباطي در اَسكَجكَت به دستور ارسالن چنين، نرشخي هم

    ٧٣دهد كه با هزينة خود براي غريبان بنا كرده بود.ميقراخاني خبر 
بـرد كـه در ديگـر    مقدسي در بيان فواصل ميان بخارا تا كاث، از چندين رباط نـام مـي  

ها عبارت هستند از: رباط عتيق (كهنه)، ربـاط خـواران،   نامي از آنها نيست. اين رباط ،منابع
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چنين وي  هم ٧٤رباط ماش و رباط سنده. رباط تاش، رباط طغان، رباط جكربند، رباط حسن،
از وجود چند رباط در فاصلة ميان بخارا تا نخشب كه حدود سي فرسـخ بـوده اسـت، خبـر     

   ٧٥دهد.مي
ها، آگـاهي از كـاربري آنهـا امـري     نكردن منابع به كاربردهاي اين رباط به دليل اشاره

ظامي خـود را حفـظ كـرده    رسد برخي از آنها اهميت و كاربري ندشوار است اما به نظر مي
سراهاي خـوب فرَبـر از توابـع چغانيـان، از     چنين، مقدسي ضمن تمجيد از كاروان بودند. هم

ق) بنـا شـده بـود و در     331-301كند كه به دست نصر بـن احمـد (  سرايي ياد ميكاروان
خـان، ايـن ربـاط در سـدة ششـم      به گفتة قاضي ٧٦كردند.ماندگان را در آن پذيرايي مي راه

-هجري، متولي خاصي داشت و مؤذني در آن حاضر بود كـه در اوقـات شـرعي اذان مـي    
   ٧٧گفت.

هاي زنگي و خان صـيرم وجـود   در اسروشنه، رباط ساباط و در راه بلخ به چغانيان، رباط
ابن فضالن در سفرنامه خويش از ربـاط طـاهر    ٧٨ها نامشخص است.داشتند كه كاربري آن

 ٧٩كند كه گويا در حوالي شهر فرَبر قرار داشـته اسـت.  مي بن علي در آن سوي جيحون ياد
رباطي نيز با نام رباط مابان در روستاي غُورجك از توابع سمرقند، ميان دو كوه ساخته شده 

هـا  خانمـان سرا، محل تجمـع صـوفيان و بـي   كه به احتمال فراوان، عالوه بر كاروان ٨٠بود
    ٨١شد.محسوب مي

هاي قديمي، مرقد برخي از مجاهدان يـا برخـي از شـيوخ و    طويژه رباها بهبعضي رباط
هاي بسياري بـود كـه مـردم بخـارا و ديگـر      در اطراف شهر نور بخارا، رباط ٨٢عالمان بود.

نرشخي مرقـد قُتَيبـه بـن     ٨٣رفتند.جا مي شهرها به سبب دفن تابعان در آنها، به زيارت آن
دانـد كـه   ده كاخ از توابع فرغانه مـي  مسلم باهلي را در رباطي موسوم به رباط سرهنگ در

چنين، آرامگاه امـام محمـد بـن     هم ٨٤رفتند.مي  هاي گوناگون به زيارت آنمردم از واليت
نزديكي روستاي وذار در چهار فرسخي سمرقند قـرار  رباط خَرتنگ در  اسماعيل بخاري در

  ٨٥گرفته بود.
و هاشمجرد، ربـاطي بـه نـام     الحديدبه گفته اصطخري در مسير بخارا به بلخ، بين باب
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چنين، بر سر راه سمرقند به خجنـد، ربـاطي بـا نـام ربـاط       هم ٨٦رباط رازيك وجود داشت.
در سـمت   ٨٨واقع بود كه در منابع، سخني درباره كارايي آن به ميان نيامـده اسـت.   ٨٧سعد

راست جيحون نيز رباط ذوالكفل قرار داشـت كـه سـمعاني آن را دژي مسـتحكم معرفـي      
چنين مقدسي، ضمن اشاره بـه ايـن ربـاط، از ربـاط ديگـري بـه نـام ربـاط          هم ٨٩كند. مي

و سـاخت آن   ٩٠روي رباط ذوالكفل در شهر كالف بنا شده بودكند كه روبه ذوالقرنين ياد مي
    ٩٢كه مسجد كالف درون اين رباط جاي داشت. جالب آن ٩١.دادندرا به اسكندر نسبت مي

كـه در   ٩٣بـرد احمد نام ميرفت، از رباط ابيميهايي كه به چاچ اصطخري در شرح راه
هـاي بنكَـث   چنين، مقدسي در معرفي دروازه هم ٩٤ مسير تجاري زامين به چاچ قرار داشت.

كه گويا از ايـن سـمت بـه     ٩٥خواند (قصبه چاچ)، يكي از درهاي آن را درب رباط احمد مي
  رفتند.احمد ميرباط ابي

هـاي   تـرين ربـاط   كي از مشـهورترين و بـزرگ  ي ٩٦،رباط خَديسر در دو فرسنگي ديزك
و اوقـافي بـه آن    ٩٨سـاخت  ٩٧ماوراءالنهر بود. بنا به گفتة اصطخري، اين ربـاط را افشـين  

سـرايي نيـز   كاروان ١٠٠ به نوشتة جيهاني در ميان آن، چشمة آبي جريان داشت. ٩٩.بخشيد
ق خاصه بنا شـده  بيرون باروي شهر ميركي از توابع اسپيجاب به همت امير عميدالدوله، فائ

   ١٠١شدند.جا پذيرايي مي بود كه مسافران بين راهي در آن
بـه   ١٠٢چنين در سده چهارم هجري، رباطي در صرمنجي در شـش فرسـخي ترمـذ    هم

دستور ابوالحسن بن حسن ماه، امير آن ديار بنا شد كه روزانه در آن، مقداري نان به ارزش 
هـايي  والحسن بين دارزنجـي و چغانيـان ربـاط   گفتني است اب شد.يك دينار صدقه داده مي

   ١٠٣خوب و با امكانات بسيار بنا كرده بود.
و  ١٠٤كنـد  مقدسي از رباطي به نام انفرن، بين بنكث (قصبة چاچ) و اسـپيجاب يـاد مـي   

به نوشته بارتولد، اين رباط در مسـير   ١٠٥نويسد. اصطخري نام ديگر آن را رباط القالص مي
مقدسي در معرفـي يكانْكَـث از توابـع اسـپيجاب از حـاكم       ١٠٦ توقف مسافران قرار داشت.

 ١٠٧ كند كه گور و ربـاطش در ايـن شـهر واقـع بـوده اسـت.      جا، به نام خراخراف ياد مي آن
    ١٠٨برد. هاي فراوان شهر اَذخَكَث از توابع اسپيجاب نام ميچنين، وي از بازارها و رباط هم
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داشـتند. نسـفي از    آموزشـي  هاي سمرقند و اطراف آن، كاربريبه هر حال، برخي رباط
پرداختنـد.   ها اقامت داشتند و به امال و نقل حـديث مـي   برد كه در اين رباط علمايي نام مي

ابـوعلي   ١٠٩عبداهللا بن محمد بن الفضل السرخسـي در ربـاط كاسـورغ،    بن محمد ابواحمد
و شيخ طاهر بن يونس علـي الفـاني در    ١١٠در رباط رضراضهاسماعيل بن ابراهيم خجندي 

چنين، ابوسليمان داود بن المخراق فاريـابي   گفتند. همحديث مي ١١١رباط بيت اَبي االَشعث
و عتَيق بن موسي بن شجاع در رباط نصر بن جابر در محله باب دستان سـمرقند، حـديث   

  كردند.  نقل مي
كه ساليان زيـادي بـه    بود ترين رباط سمرقند معروفترين و  رباط المربع يا المربعه مهم

شد. اين  عنوان مكان تدريس بسياري از دانشمندان نقاط گوناگون جهان اسالم شناخته مي
 .سـمرقندي (م  ١١٢كسيمكان را فردي به نام ابوابراهيم اسحاق بن اسماعيل بن جعفر باب

خ االمام ابوالحسـن علـي بـن    به گفته نسفي در رباط المربع، شي ١١٣ ق) بنا كرده بود. 259
العقيلي در سال  جابر بن عبداهللا بن جابر الحسن ،١١٤عثمان بن اسماعيل الخرّاط سمرقندي

عبدالوهاب بن  ،١١٦ق271عبداهللا بن بشير بن عميره البكري الطالقاني در سال  ،١١٥ق249
ابوسهيل سعيد بـن عمـرو بـن     ،١١٧ق418االمام الحاكم علي بن احمد استرآبادي در سال 

و سـيد واعـظ ابوصمصـمام     ١١٨ق429حمد العطار الصـفار المحتسـب الغزنـوي در سـال     م
  گفتند. حديث مي ١١٩به بعد 509ذوالفقار بن محمد بن معبد الحسني از سال 

چنين نسفي از مجلس نقل حديث داود بن نصر بن سهيل نسـفي در محـرم سـال     هم 
حمد بن محمـود الكعبـي   مجلس امالي ابوالقاسم عبداهللا بن ا ،١٢٠ق در رباط محفوظ317

ق در 324و مجلس نقل حديث عبدالعزيز بن نصر بن عبداهللا نيشابوري در سال  ١٢١البلخي
  ١٢٢دهد. رباط جوبق نسف خبر مي

  
  نتيجه

مرز بودن با سرزمين تركـان، از سـوي   منطقة ماوراءالنهر به مدت چند قرن به دليل هم
اسپيجاب، طراز،  رهاي آن مانندشد. برخي شهقبايل ترك شمال و شمال شرقي تهديد مي
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آمدند. از از ثغور مهم شرق جهان اسالم به حساب مي چاچ، فرغانه، اوش، راشت و چغانيان
هاي فراواني در اين منطقه بنا گرديده بود. تعـداد  رو براي مقابله با حمالت تركان، رباطاين

  هزار گزارش شده است.آميز دهها تا عدد اغراق اين رباط
مسلمانان و تركان در منطقه ماوراءالنهر تا قرن چهارم هجـري ادامـه داشـت.     درگيري

-زمـان بـا اسـالم    ها، فقط نظامي بود اما از قرن چهارم هجري، هـم رو كاربري رباطازاين
هاي ماوراءالنهر، كاربري نظـامي  هاي نظامي، رباط آوردن بسياري از تركان و كاهش حمله

ل شـدند.  يهايي براي استراحت مسافران و كاروانيـان تبـد  انخود را از دست دادند و به مك
و در آنها امكانـات   هاي بازرگاني بودندتراحت كاروانها مكاني مناسب و امن براي اس رباط

شد كه اين امـر در رونـق تجـارت منطقـه تـأثير      بسياري براي تاجران و مسافران مهيا مي
  بسزايي داشت.  
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  هانوشتپي

                                           
تجارت مـاوراءالنهر در  ، دكتري نويسنده است كه با عنـوان  ة. اين مقاله، برگرفته از رسال1
، به راهنمايي دكتـر قنبرعلـي رودگـر و مشـاوره دكتـر هـادي       هاي چهارم و پنجم هجري سده
 آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران، تدوين شده است. زاده در دانشگاه عالم

  . 32ص، 7ج، م1988ق/1408، بيروت: دار احياء التراث العربي، لسان العرب، بن منظورا. 2
  .همان. 3
، لوس آنجلس: نشر مؤلف، ها و كاروانهارباط، يادي از كاروانسراها، . محمدتقي احسائي4
تهـران:  ، زاده شـيرازي اهللاترجمه باقر آيـت ، معماري اسالمي ،؛ رابرت هيلن برند 5ص ، م1989
، هـا كاروانسراهاي ايران و ساختمان هاي كوچك ميان راه، ؛ ماكسيم سيرو331ص، 1380، روزنه

. بـر اسـاس   186ص، بي تا، تهران: سازمان ملي حفاظت آثار باستاني ايران، ترجمه عيسي بهنام
 انفـال ( امري وجوبي است.، ي اسالمي در برابر دشمنانمرابطه و حفاظت از مرزها، آيات قرآن

نشيني رهنمودي ديني و امري مقدس سازي و رباطرباط، رو) ازاين200 )3( ؛ آل عمران60 )8(
مسأله في المرابطه بـالثغور افضـل أم المجـاوره بمكـه     ، ابن تيميه( شودو ارزشمند محسوب مي

ـ   تحقيق ابي، شرّفها اهللا تعالي ق/ 1422، ريـاض: اضواءالسـلف  ، ن عبدالمقصـود محمـد اشـرف ب
  ).17ص ، م2002
بيـروت:  ، تصـحيح احمـد علـي المليجـي    ، الخطـط و االثـار  ، . احمد بـن علـي مقريـزي   5

 Nasser Rabbat. "RIBAT". Encyclopedia of؛ 293، ص 4م، ج1959 دارالعرفـان. 
Islam. V IX. New ed. Liden. Bril. 1995. ت هـيلن برنـد،   ؛ براي نمونه ن. ك: رابر

   .332، صپيشين
ترجمـه محمـد   ، الكليات معاهد العلم عنـد المسـلمين و فـي الغـرب     نشأة، جرج مقدسي .6

  .30ص ، م 1994ق/ 1414، جده: جامعه الملك عبدالعزيز، سيدمحمد
اي  اي است مركب از كـاروان و سـرا. واژة كـاروان يـا كاربـان واژه     سرا واژه. واژه كاروان7

 خود به معناي جنـگ و سـپاه اسـت. كـاروان در    ، كب از كار و بان/وان كه كارمر، پهلوي است
كنند و داراي زاد و توشـه  زائر و سوداگر كه با هم مسافرت  ،گروهي مسافر«اصطالح به معناي 
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، تهـران: اميركبيـر  ، چـاپ چهـارم  ، فرهنـگ فارسـي   ،محمد معين( آمده است» و ستوران باشند

اكبـر  علي( پارسي باستان به معناي خانه و منزلگاه است. ژة سرا درذيل واژه كاروان). وا، 1360
سـرا  كـاروان ، ). در مجمـوع 11936ص ، 8ج ، 1373، تهران: دانشگاه تهـران ، لغت نامه ،دهخدا
بـه طـور موقـت در آن     اي فارسي و به معناي خانه كارواني است كه بازرگانان و مسافرانواژه

-صورت كاروانسرا). اين واژه در زبان فارسي به واژه كاروان ذيل، پيشين، معين( كنندمنزل مي

-خـان ، قلعـه ، صورت رباطگاه به، هاي آنها آمده است و مترادفگاه و جز اينخانه و كاروان

تهـران:  ، جـاده ابريشـم  ، ناصر تكميل همـايون ( اندتيم و تيمچه به كار رفته، خان خرك، التجاره
). در دورة 333-332ص ، پيشـين ، ؛ رابرت هيلن برند68 ص، 1389، دفتر پژوهشهاي فرهنگي

را بـه جـاي ربـاط رواج بيشـتري     ساستعمال واژة كاروان، هاصفويه با تغيير كامل كاربري رباط
ص ، 1370، تهـران: آرمـين  ، چاپ دوم، راه و رباط، اهللا افسرمحمدكريم پيرنيا و كرامت( يافت
مجموعـه مقـاالت دومـين    ، »باط در اسالم و ايرانتاريخ ر«، ؛ نادر كريميان سردشتي124 -123

ص ، 2ج، 1378، تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور، كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران
537(.   
٨. Rabbat. Ibid.v 9. p 50610459ص، 7ج ، پيشين، دهخدا ؛.  
ايـن نـام   آن را بـه  ، هاي آن سوي رود جيحون بـود كـه مسـلمانان    سرزمين، ماوراءالنهر .٩

اين سرزمين در بخش شمالي فالت ايران قـرار داشـت و   ، دانان قديمخواندند. به گفته جغرافي
پـامير و شـمال   ، از شرق بـه منـاطق كوهسـتاني باميـان    ، از غرب به واليت خوارزم و خراسان

از جنوب به نهر جيحون و خراسان و از شمال به نهر سيحون و سرزمين تركـان در  ، هندوستان
احسـن التقاسـيم فـي    ، ابوعبداهللا محمد بن احمد مقدسـي ( شد ي نهر سيحون محدود ميآن سو

ص ، 2ج ، 1361، تهران: شركت مؤلفان و مترجمان ايران، ترجمه علينقي منزوي، معرفة االقاليم
بـه تصـحيح   ، ترجمه ميرحسـين شـاه  ، حدود العالم من المشرق الي المغرب؛ مؤلف نامعلوم 380

  .)329، 328ص، 1372، تهران: دانشگاه الزهرا، مرضا ورهراممريم ميراحمدي و غال
جمع ، ثغور اصطالحي براي نقاط ورودي ميان داراالسالم و دارالحرب است. واژه ثغور .10

تَرَك و دهانه به ويژه به رشته استحكاماتي اطالق مي شد كه از معبرهـاي  ، ثُغر به معناي شكاف
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وب شرقي آناتولي در ميـان قلمـرو مسـلمانان و روميـان     مانند مرز جن، موجود در امتداد مرزها

شرق محافظت مي كرد اما جغرافي دانان و مورخان اسالمي براي اشاره به ديگر مناطق مرزهاي 
، ثغـور ، باسـورث ( نهر اين واژه را به كار بـرده انـد  سرزمين هاي اسالمي مانند قفقاز و ماوراءال

  ).76ص ، 9ج، 1384، المعارف اسالمي ةدائرتهران: بنياد ، دانشنامه جهان اسالم
اشد و اغلب مردم آن مسـلمان  . دراالسالم سرزميني است كه قوانين اسالم بر آن حاكم ب11
، م1989ق/1409، بيـروت: دارالفكـر  ، الثالثه الطبعة، الفقه االسالمي و ادلّته، وهبه الزحيلي( باشند
   ).169ص 

 كفار باشد و حكومت در دسـت آنـان باشـد.   غلبه با  ،. دارالكفرسرزميني است كه در آن12
   ).186ص ، 38ج، پيشين، جواهر الكالم(

، چـاپ سـوم  ، به كوشش ايـرج افشـار  ، مسالك و ممالك، ابواسحق ابراهيم اصطخري .13
، 2ج ، پيشـين ، ؛ مقدسـي 363، 312ص ، 1373، تهران: شـركت انتشـارات علمـي و فرهنگـي    

  .379 -378ص
تهران: بنياد فرهنـگ  ، ترجمه ح.مسعود، مختصرالبلدان، يه. ابوبكر احمد بن محمد ابن فق14
-ترجمه و تحقيـق حسـين قـره   ، كتاب الخراج، جعفربن  امةقد؛ ابوالفرج 178ص ، 1349، ايران

ــانلو ــرز ، چ ــران: الب ــطخري183 -182، 54، 49ص، 1370، ته ــان، ؛ اص ؛ 363و  356ص ، هم
   .344، 340 -339ص ، پيشين، مؤلف نامعلوم؛ 394، 392ص ، همان، مقدسي
، تـاريخ بخـارا  ، ؛ ابوبكر محمد بن جعفر نرشخي358، 312، 308ص، همان، . اصطخري15

چـاپ  ، تصحيح سيدمحمدتقي مدرس رضوي، ترجمة ابونصر احمد بن محمد بن نصر القباوي
   .47ص، 1363، تهران: توس، دوم

 ران:تهـ ، دوم چـاپ ، شـعار  جعفر توضيح و ترجمه، االرض ةصور، . محمد ابن حوقل16
ترجمه ، التنبيه و االشراف، ؛ ابوالحسن علي بن حسين مسعودي198-197ص ، 1366، اميركبير

   .61ص ، 1365، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم، ابوالقاسم پاينده
ترجمه محمـد  ، البلدان، ؛ احمد بن ابي يعقوب يعقوبي344ص ، پيشين مؤلف نامعلوم، .17

   .58ص ، 1381، نا ان: بيتهر، ابراهيم آيتي
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   .394ص ، 2ج ، پيشين، . مقدسي18
   .همان ؛235ص ، پيشين، حوقل. ابن19
  .411، 395 -394ص ، همان، مقدسي .20
تصـحيح  ، ديـوان ، الدين محمد بن علي سـوزني سـمرقندي  ؛ شمس392ص، 2ج، همان. 21

   .229ص ، 1338، تهران: اميركبير، ناصرالدين حسيني
   .56ص ، پيشين، ؛ يعقوبي62 ص، پيشين ،. قدامه22
، پيشـين مؤلـف نـامعلوم،   ؛ 408ص، 2ج ، شينيپ، ؛ مقدسي335ص ، پيشين، . اصطخري23

تصـحيح فيـروز   ، ترجمة عبدالسالم كاتـب ، اشكال العالم، ابوالقاسم بن احمد جيهاني، 330ص 
  . 185ص، 1368، مشهد: آستان قدس رضوي، منصوري

   .25ص، پيشين، . نرشخي24
    .همان. 25
   .175ص، شينبپ، ؛ ابن فقيه26 -25ص، همان. 26
   .408ص، 2ج ، پيشين، . مقدسي27
   .311ص، پيشين، ؛ اصطخري196ص ، پيشين، . ابن حوقل28
تهـران: پژوهشـگاه علـوم انسـاني و     ، ترجمه ملك ناصر نوبان، راه ابريشم، . لوس بولنوا29

   .29ص، 1383، مطالعات فرهنگي
بيـروت:  ، تصـحيح عبـداهللا عمـر البـارودي    ، النسـاب ا، . عبدالكريم بن محمـد سـمعاني  30

  . 434ص ، 2ج ، م1988ق / 1408، دارالجنان
   .179ص ، پيشين، جيهاني، 311ص ، پيشين، . اصطخري31
   .312ص ، همان، . اصطخري32
پژوهش دانشگاه ، ، تاريخ ايران از ظهور اسالم تا آمده سلجوقيان»سامانيان«، فراي ر.ن. .33
   .135، 121ص ، 4ج ، 1363، تهران: اميركبير، انوشه ترجمه حسن، كمبريج
   .345ص ، پيشين مؤلف نامعلوم، .34
ص ، 8ج ، بـي تـا  ، بيـروت: دارصـادر  ، الكامل في التاريخ، . ن.ك: عزّالدين علي ابن اثير35
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   .195ص ، پيشين، ؛ جيهاني532

   .146ص ، همان، فراي ر.ن. ؛5ص ، پيشين، . احسائي36
، ؛ سـوزني سـمرقندي  178ص ، پيشـين ، ؛ ابـن حوقـل  179ص ، ينپيش، . ن.ك: جيهاني37
كهن  هاياين لفظ در ميان بلغارهاي ولگا رايج بوده و در كتاب، . به نوشته فراي23ص ، پيشين

ريچارد نلسون ( به معناي مسجد مسلمانان به كار برده شده است اطصورت رپتاريخي روس به
، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتـاب ، مود محموديترجمه مح، بخارا دستاورد قرون وسطي، فراي

   ).184ص، 1348
، 2536، تهران: اميركبيـر ، ترجمه حسن انوشه، تاريخ غزنويان، . ادموند كليفورد باسورث38

   .30ص
الرباطـات و الزوايـا فـي التـاريخ      ،؛ ن.ك: نفيسه الذهبي293ص، 4ج ، پيشين، . مقريزي39

   .1997، نا جا: بي بي، العلوم االنسانيه بالرباط المغرب، فاس، منشورات كليه االداب و
  .382ص ، 2ج ، پيشين، مقدسي .40
ترجمـه  ، اسـالم و تمـدن اسـالمي   ، ميكـل ، ؛ آندره80 -79ص ، پيشين ،. تكميل همايون41

   .210ص ، 1ج، 1381،  تهران: سمت، حسن فروغي
، 5ج ، 1372، تهـران: روزبهـان  ، چـاپ سـوم  ، ريخ اجتمـاعي ايـران  تا، . مرتضي راوندي42

   .179ص ، پيشين، ؛ جيهاني99ص
   .106، همان، فراي ر.ن. .43
، تبريز: نشر اختر، ترجمة حسين محمدزاده صديق، ديوان لغات الترك، كاشغري . محمود44
   .25ص ، پيشين، ؛ احسائي464ص، 1383

، پيشـين ، ؛ رابرت هـيلن برنـد  106، پيشين، فراي ر.ن. ؛ ن.ك:190ص ، پيشين، . جيهاني45
چـاپ  ، ترجمه مريم ميراحمدي، تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمي، ؛ برتولد اشپولر331ص 
   .265ص ، 2ج، 1386، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، پنجم

   .196ص ، پيشين، . ابن حوقل46
   .311ص ، پيشين، . اصطخري47
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تهـران:  ، سلجوقيان جستارهايي در مناسبات شهر و شهرنشيني در دوره، فر. شهرام يوسفي48

ذيـل واژه:  ، پيشـين ، ؛ معـين 320-319ص، 1390، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
   رباط.

  .511ص ، 1386، تهران: اميركبير، فرهنگ و تمدن در قلمرو سامانيان، محمدرضا ناجي .49
، تحقيـق يوسـف الهـادي   ، القند في ذكرعلماء سـمرقند ، الدين عمر بن محمد نسفينجم .50

، 205 - 204، 152، 150، 122، 64ص ، 1378، آينـه ميـراث  ، تهران: دفتر نشر ميراث مكتـوب 
288 ،303 ،305 ،400 ،564.  

مجموعه مقاالت نخسـتين كنگـره   ، »اي بر شناخت رباط در ايرانمقدمه«، فاطمه كريمي .51
  .509ص ،3ج، 1375، تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور، تاريخ معماري و شهرسازي ايران

چندان ، هايي كه منسوب به خيرين باشد. اسم رباط340ص ، پيشين، . رابرت هيلن برند52
ها از ميـان  توجهي دولتمرور زمان و در نتيجه بيها بهبه دست ما نرسيده است. گويا اين رباط

   رفته است.
  .311ص ، پيشين، اصطخري .53
   .179ص ، پيشين، . جيهاني54
   .پيشين، . كريمي55
، ؛ نرشـخي 188-184ص ، پيشـين ، ؛ جيهـاني 234، 231، 211ص ، پيشـين ، ابن حوقل. 56
   .21ص ، پيشين
   .223ص ، پيشين، . نسفي57
فتاوي قاضي خـان در حاشـيه كتـاب    ، قاضي خان)( . حسن بن منصور اوزجندي فرغاني58

   .313ص، 3ج، م1973ق/1393، بيروت: دارالمعرفه، الفتاوي الهنديه
تهـران:  ، چاپ سـوم ، مجموعه مقاالت)( اژدهاي هفت سر، اني پاريزي. محمدابراهيم باست59

   .395ص ، 1376، دنياي كتاب
فرمـانرواي  ، . رباط قراتگين منسوب بـه قـراتگين  394 -393ص ، 2ج، پيشين، . مقدسي60

تركسـتان  ، واسيلي والديميـريچ بارتولـد  ( اسپيجاب در زمان امارت نصر بن احمد ساماني بود.
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، پيشـين ، ؛ نرشـخي 391ص، 1ج، 1366، تهـران: خيـام  ، چاپ دوم، م كشاورزترجمة كري، نامه

گور قراتگين در همين ربـاط قـرار   ، ) به نوشتة مقدسي304-303ص ، تعليقات مدرس رضوي
هزار درهم از درآمدش براي مستمندان و بينوايان كه ماهيانه هفت داشت و بازاري وقف آن بود

   ).394ص ، 2ج، پيشين، مقدسي( شدهزينه مي
   .187ص ، پيشين ،ابن حوقل .61
   .329ص ، پيشين مؤلف نامعلوم، . ن.ك:62
تاجيكان (تاريخ قديم، قرون وسـطي و  ، ؛ باباجان غفوروف660ص، 1ج، پيشين، بارتولد .63

تاريخ ايران از ، ؛ اولگ گرابار668ص ، 1ج، 1382، كابل: شركت كتاب شاه محمد، دوره نوين)
ترجمـه حسـن   ، گردآوري ر.ن. فراي، پژوهش دانشگاه كمبريج، يانظهور اسالم تا آمده سلجوق

  .299ص ، 4ج ، 1363، تهران: اميركبير، انوشه
بـه اهتمـام احمـد گلچـين     ، تاريخ ملّـازاده در ذكـر مـزارات بخـارا    ، احمد ابن محمود .64
  .38ص ، 1339، سيناتهران: كتابخانه ابن، سمعاني
   .16ص ، پيشين، . ظهيري سمرقندي65
فرهنگ و تمدن اسالمي در مـاوراءالنهر از سـقوط سـامانيان تـا برآمـدن      ، لي غفراني. ع66
   .431ص ، 1387، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي، مغوالن
   .342ص ، پيشين، . رابرت هيلن برند67
تهران: بنيـاد موقوفـات دكتـر محمـود     ، آثار تاريخي ورارود و خوارزم، . منوچهر ستوده68
   .469ص، 1388، افشار

   .660ص ، 1ج، پيشين، ؛ بارتولد38ص ، پيشين، . ابن محمود69
ترجمـه  ، معمـاري جهـان اسـالم   ، ؛ ارنست كروبـه و ديگـران  434ص ، پيشين، غفراني .70

  .261-260ص، 1380، تهران: مولي، يعقوب آژند
اهتمـام خاصـي   ، المنفعهچون ديگر بناهاي عام هم، . گويا اميران ساماني به ساخت رباط71

از خـالص مـال   ، ) رباط بزرگي را بـه نـام انكـره   343-331( كه امير نوح بن نصرشتند. چناندا
، پيشـين ، ؛ نرشخي151، 131ص، 8ج ، پيشين، ابن اثير( خويش در يك منزليِ سرخس بنا كرد
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   ).328ص ، تعليقات مدرس رضوي

   .21ص ، همان، . نرشخي72
   .20ص ، همان. 73
   .503 -502ص، 2ج ، پيشين، . مقدسي74
    .504ص ، همان. 75
    .422ص ، همان. 76
   .315ص ، 3ج ، پيشين، خان. قاضي77
   .61، 53، 51ص ، پيشين، . ر.ك: قدامه بن جعفر78
بيروت: مكتبـه  ، الثانيه الطبعة، تحقيق سامي الدهان، ابن فضالن رسالة، . احمد ابن فضالن79

   .56ص ، پيشين، يعقوبي ؛196ص ، پيشين، ؛ ن.ك: جيهاني62ص ، 1987، الثقافة العالمية
   .318ص ، 4ج، پيشين، . سمعاني80
   .430ص ، پيشين، . غفراني81
   .528ص ، پيشين، ؛ كريميان440ص ، 2ج ، پيشين، . سمعاني82
   .489ص ، 2ج ، پيشين، ؛ ن.ك: مقدسي17ص ، پيشين، . نرشخي83
   ..81ص ، همان، . نرشخي84
   .581ص ، 5ج، پيشين، . سمعاني85
   .369ص ، ينپيش، . اصطخري86
) كـه بـه   196ص ، پيشـين ، جيهـاني ( . جيهاني نام اين رباط را رباط سغد نوشته اسـت 87

   تصحيف رباط سعد است.، احتمال فروان
   .368ص ، پيشين، ؛ اصطخري506، 505ص ، 2ج ، پيشين، . مقدسي88
   .21ص ، 5ج ، پيشين، . سمعاني89
   .488، 422ص ، 2ج ، پيشين، . مقدسي90
چـاپ  ، ترجمه محمد عرفـان ، جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خالفت شرقي ،. گي لسترنج91
   .471ص ، 1373، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چهارم
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   .422ص ، 2ج ، پيشين، . مقدسي92
   .196ص ، پيشين، ؛ ن.ك: جيهانيهمان، . اصطخري93
   .372ص ، 1ج ، پيشين، . بارتولد94
، جيهاني( خواندهاني نام آن را در رباط محمدي مي؛ جي399ص ، 2ج ، پيشين، . مقدسي95
   ).191ص ، پيشين
سـراهاي متعـددي    هاي معتبر و كـاروان . ديزَك يا جيزَك از توابع اشروسنه بود كه رباط96

ص ، پيشـين ، ؛ اصـطخري 230ص ، پيشين، ؛ ابن حوقل190ص ، پيشين، جيهاني( داشته است
352.(   

ن.ك: احمـد بـن ابـي    ( ه به فرمان وي به قتل رسيد. افشين سردار معتصم عباسي بود ك97
ص ، 2ج، 2536، تهران: شـركت انتشـارات علمـي و فرهنگـي    ، تاريخ يعقوبي، يعقوب يعقوبي

، و االرشـاد  وزارة الثقافـة قـاهره:  ، االرب نهاية، ؛ شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب نويري478
   ).258ص ، 22ج، تابي

   .پيشين، . اصطخري98
99.Rabbat. Ibid. v9. p 501جمعـي از مـردم   ، غازيان اين ربـاط ، به نوشته باسورث ؛

   .30ص ، پيشين، باسورث، سمرقند بودند
   .190ص ، پيشين، . جيهاني100
   .397ص ، 2ج ، پيشين، . مقدسي101
   .185ص ، 1ج ، پيشين، . بارتولد102
   .243ص ، پيشين، . ابن حوقل103
   .505ص ، 2ج ، پيشين، . مقدسي104
شـير و ديگـر   ، . به گفته اصطخري در حوالي ايـن ربـاط  368ص ، پيشين ،. اصطخري105

   ).354ص ، همان( حيوانات وحشي وجود داشت.
   .390ص ، 1ج ، پيشين، . بارتولد106
   .396ص ، 2ج ، پيشين، . مقدسي107
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    .همان. 108
   .305ص ، پيشين ،. نسفي109
   .64ص ، همان. 110
    .288ص ، همان. 111
   ).242ص ، 1ج، پيشين، سمعاني( در سمرقند ايمحله، . منسوب به باب كس112
   .669ص ، پيشين، ؛ نسفي242ص ، 1ج، پيشين، . سمعاني113
   .564ص ، پيشين، . نسفي114
    .122ص ، همان. 115
    .303ص ، همان. 116
    .400ص ، همان. 117
    .204ص ، همان. 118
    .158ص ، همان. 119
    .152ص ، همان. 120
    .334ص ، همان. 121
  . 425ص ، همان. 122


