
  بررسي روابط تجاري ايران و چين در قرون چهارم تا هفتم هجري با 
  بر شاهراه تجاري بلخ تأكيد

  
  رازيدانشگاه ش خيبخش تار اريدانش ،شيرانديدكتر عبدالرسول خ

  رازيدانشگاه ش خيتار يدانشجوي دكتر ي،خسروآباد يم غالميمر
  
  
  چكيده

جوم مغوالن بر خراسان، بنا به داليل سياسي و موقعيت راههاي تجاري بلخ از حاكميت سامانيان تا ه
در دوره حاكميت سامانيان، روابط تجاري پررونقي بين آسياي مركزي و . اقتصادي بارها تغيير كرده است

در دوره غزنوي عواملي مانند ناامني در مسيرهاي تجاري چين . هند، از طريق جاده تجاري بلخ برقرار بود
النهر نسبت اقتصادي شهرهاي تركستان و ماوراء –اوراء النهر و تنزل اجتماعي و ايران، اسكان تركان در م

بـه نحـوي كـه محمـود غزنـوي      . به شهرهاي خراسان، به كم شدن اهميت شاهراه تجارتي بلخ انجاميـد 
. هاي فقير آسياي مركـزي كنـد  تر آن ديد كه تجارت با سرزمين ثروتمند هند را جايگزين سرزمينمناسب
جـايگزين  . المللي نيز الزمه كمرنگ شدن روابط خراسان با آسياي مركزي بـوده اسـت  زهاي بينتغيير نيا

شدن موقعيت تجاري و ارتباطي كرمان به جاي غـزنين در دوران سـلجوقي، شـاهراه تجـاري بلـخ را از      
ين را توان چنين استنباط كرد كه شاهراه تجاري بلخ، كه رابطه تجاري خراسان و چمي. خراسان دور نمود

  . كرد، در فاصله زماني سامانيان تا مغوالن، دوران فترت اقتصادي و تجاري را از سر گذراندميسر مي

25/2/90:تاريخ پذيرش                        2/12/89:  تاريخ دريافت
E-mail:arkhirandish@yahoo.com 
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هاي متمدن چين و ايران  فشار آوردنـد و  عامل اصلي اين فترت، تركان صحراگردي بودند كه به سرزمين
دان مغول موفـق شـدند هـر دو    چنانكه در نهايت صحراگر. سطح فرهنگي و تجاري آنها را پايين آوردند

  .سرزمين را تسخير كرده و با احياي جاده ابريشم به تجارت بپردازند
  .يمركز يايآس. ان، تجارتيبزرگ، سلجوق  بلخ، خراسان، جاده: واژگان كليدي

  

  مقدمه
ان در منابع به يبلخ در عصر سامان يق شاهراه تجاريران و هند از طرين و ايران و چيروابط ا

ان، يبلخ در زمان غزنو يد منابع بر رونق اقتصادياما با وجود تأك. عكاس داده شده استان يخوب
ـ ن در منابع متقـدم و ن يهمچن. ده استين اشاره نگردين شهر با چيا يبه نقش تجار قـات  يز تحقي

 يادر هاله يبعد يهاسده ين در طيو چ يمركز يايخراسان با آس يتجار ت روابطيد، وضعيجد
جهان است كه در منابع  ين شهرهايتريمياز قد يكيبه عنوان مثال، بلخ . و رفته استاز ابهام فر

ان يدر زمـان ساسـان  . البالد و ام القراء و داراالجتهاد و درالفقاهه معروف بوده استبه ام ياسالم
ن شهر در يا. ا سپهساالر خراسان گذاشته شدي» پادوسبان«از چهار  يكين شهر بر عهده  ياداره  ا

شـابور و مـرو،   يف هـرات، ن يبزرگ خراسان و در رد ياز شهرها يكي، به عنوان يدوران اسالم
. بـوده اسـت   يگر علـوم اسـالم  يث، فقه و ديداشته و پرورشگاه رجال علم حد يت علميمركز
 يل كه بـر سـر راه ارتبـاط   ين دليبه ا. ت شهر بلخ، به واسطه تجارت پر رونق آن بوده استياهم

ـ ا. شم بوديكنارة جادة ابر ين شهرهاياز مهمتر يكين قرار گرفته و راين و ايهند، چ ن شـهر در  ي
از تجـار را در   يمختلف يهاتيها و ملتيو  قوم يتجار يان، انواع كاالهايان و غزنويدوره سامان
ت ين وضـع يان، ايو سپس غزنو) ان قرن چهارم يپا( ان يبعد از سقوط سامان. داده بود يخود جا

 يتجـار  يهـا كه از آن زمان به بعد، بلـخ از گردونـه شـاهراه    يد، به نحويگرد رييدستخوش تغ
ـ  يين تغيراجع به علت ا يادياطالعات ز. ديخراسان خارج گرد ـ يبير در منـابع نم قـات  يتحق. مين

ـ رسد پاسخ به ايبه نظر م. اندپاسخ نداده ين دگرگونيل ايز به داليد نيجد ن سـئوال مشـخص   ي
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باشد كـه   يو سلجوق يغزنو يهان شاهراه در دورهيق اين از طريان و چريا يكننده روابط تجار
  .گردد ين مقاله بررسيده در ايتالش گرد

  

  شاهراه تجاري بلخ  در دوره ساماني
ا جاده بزرگ اشاره شـده  يبلخ به عنوان شاهراه  يها، از راهيعهد اسالم ييايدر آثار جغراف

شم بود كه يهمان جاده ابر يونانيو  يرانيهند و ا ياين و دنين چيجاده بزرگ كاروان رو ب. است
ن بازگشت تا بلـخ  يدر ح ير راه كاروانيمس). 92: 1353گروسه، ( گذشتيها من واحهيان اياز م

از آنها به  يكي: شديم ميشم به دو شاخه تقسيابر يدر بلخ، راه بازرگان. شديا كشانده ميا باكتري
 ين راه جنوب شرقير بيدر مس. در حركت بود يشرقنوببه طرف ج يگريو د يشرقطرف شمال

ها بعد از توقف دوباره سفر خود را به آن طـرف ادامـه   وجود داشت كه كاروان ياساس يانقطه
، يمقدسـ (شد يده مينام ين نقطه عبارت بود از بلخ تا شفرغان و خلم كه حلقه سنگيا. دادنديم

 ين هجـر يها و مسلمانان در قرون نخستيها، زرتشتيت بودائيمركز فعال يبلخ بام). 278: 1361
دند كه هم به تجارت بپردازنـد و از معابـد سـر راه وام    يگزيبلخ را برم يان راه تجارييبودا. بود
ون تسنگ، كه مقارن ظهور يهاز  يمفتاح . ن معابد مشرف گردنديارت ايافت دارند و هم به زيدر

و سـه هـزار زاهـد مـذهب      ييكصد معبد بوداي ه حدودكند كيدن كرده، نقل مياسالم از بلخ د
ـ ن يواعظ بلخـ ). 198: 1376،يمفتاح( ن شهر وجود داشته استيدر ا ييكوچك بودا ز  از ابـن  ي
، از تخارسـتان و  ينوگشـت  يچـون سـال شمسـ   «: كند كهياز محدثان ثقه، نقل م يشوذب بلخ

 ين شهر آمدندياشراف آن بالد بد هندوستان و تركستان و از بالد عراق و شام و شامات، اكابر و
مختلف كـه   يهاوجود راه). 46:  1364،يواعظ بلخ(»به موضع نوبهار يد كردنديو هفت روز ع

مختلف در اطراف  ين با روم ساخته بود، و وجود بازارهايبلخ را مركز برخورد تجارت هند و چ
ـ ا يمسجد جامع شهر، نمودار رونق تجار    . وران بـود شـه يو پ ن شـهر و ثروتمنـد بـودن تجـار    ي

ـ » ق و منجع القوافـل يمجتمع الخال«ن شهر را يسنده فضائل بلخ ايگونه كه نوهمان كـرده   يمعرف
، يبه گفتـه واعـظ بلخـ   . ان دو ثغر هند و تركستان مشهور بوديو در م) 47: 1364 ،يواعظ بلخ(
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ـ خز، پوست، ص)  1364:50،يواعظ بلخ(حون يق جياز طر» الوان نعم« يهايكشت و  يابون، چرب
ـ  ير به بلخ وارد يمانند كشمش، پسته، فندق و انج ييخشكبارها  ،ياصـطخر (كردنـد  يا خـارج م

كه  يمحصوالت و مصنوعات. )325: 1361 ،ي؛ مقدس336و  312:  1345 ؛ ابن حوقل،153 :1347
ر، ات، شكيشد شامل انواع در و گوهر، عطريق بلخ صادر مياز سند و هند و از طر ياز راه خاك

از  يآوردند و با بعضياز هند م يز غالمانين يگاه. ر و منسوجات بوديكشم يهاه، شاليل، ادوين
، در بلخ يعروض يچنانكه به گفته نظام. كردندياز جمله با اسب مبادله م يمركز ياياقالم در آس

ن يانبهاترن و گريبهتر«).123: 1386 ،يعروض(وجود داشته است  يبه نام بازار برده فروش يبازار
كه در اطـراف بلـخ و   ) 185: 1345 ؛ ابن حوقل، 1347:92،ياصطخر(بود » بلخ  يستور از نواح

بلخ و  يدادند و در بازارهايحون پرورش ميرود ج يهندوكش و بخش سفال يدر شمال كوهها
صـنعتگران   يدسترهيكه چ يريتأث). 30: 1376،يدنيخ فريمشا(فروختند يز در بخارا و هرات مين
را  ييبـا يداست كه به گفته بارتولد، هر ظرف زينجا پيگذاشته بودند از ا يدر مسلمانان باق ينيچ

كـه   ييايهـدا  يفردوسـ ). 507: 1366 بارتولـد، ( خواندنديم ينيكه ماهرانه ساخته شده بود، چ
 نياز جمله در داستان رفتن اسكندر به چ. داده را به نظم درآورده استين به شاهان ميفغفور چ
  :ن سروده استيش فغفور را چنيپ يبه رسول
  ريزكافور و عود و زمشك و عب       ر   يز و حرـو خ ينيچ يبايز د

  ال و بورـميها ز ك يـزگستردن       سمور   يز سنجاب و قاقم زمو
  ارـور بر بست بـد گنجـخردمن      دو هزار    يكين هر ياورد از ايب

  د غالمـصيز سـير نـن كميبزر        ام  ـن سنيان بزرـه اسبيگرانما
  يبرو ينيود چـب يـف بسيطرا          يصد شتر سرخ مويببردند س

  ). 70: 1369شاهنامه، (                                                                              
بـه   يحمـد سـامان  ر نصـر بـن ا  ين آمده است كه  اميچن» رانيدر ا يخ نقاشيتار«در كتاب 

را از  يسـپس نقاشـان  . له و دمنه را به نظم درآورديشاعر بزرگ، دستور داد كه كتاب كل يرودك
كه با موضوعات كتـاب مطابقـت داشـته باشـد،      ييهاين خواست تا كتاب مذكور را با نقاشيچ
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ند آباد خوارزم و سغد و سـ  يهانيگر، وجود سرزميد ياز سو). 43: 1328، يمصر(ن كنند يتزئ
ـ  يم جيعظ يمجرا يبلخ و در ماورا يدر شمال راه تجار آن بـه   يحون، به رونق تجـارت و در پ

ـ  يواعظ بلخ. ده بوديانجام يتجار يكنار راهها يها و شهرهايرونق آباد در دوران : سـد ينويم
ـ ده بود كـه  يرس يشهر بلخ به حد يآباد -انيمعاصر سامان -حكومت داوود بن عباس ك متـر  ي

  ).19: 1364، يواعظ بلخ( شديد و فروش مير درهم خرن به هزايزم
  

  شاهراه تجاري بلخ  در دوره غزنوي
م متحمل حمالت همزمان دو قـدرت تـرك،    999/ هـ389، در سال  يسامان يرانيدودمان ا

افتـه بودنـد كـه از    يل تـرك نشـأت   يه قبايان از اتحاديقراخان. ديان گرديان و غزنويقراخان يعني
صحراگردان موفق شدند نـه  . ان شان را متصرف شده بودنديحون تا تيس يهاش دشتيها پمدت

 يهـا نيابند، بلكه به طرف سـرزم يبزرگ بخارا و سمرقند اسكان  يالنهر و شهرهاتنها در ماوراء
به استناد منابع، غـزان در قـرن دهـم    . آباد بلخ و مرو حركت كرده، به داخل خراسان وارد شوند

ده يك ترمذ و بدخشان رسـ يان نزديتا منك و واشگرد از توابع بلخ، چغان ،يچهارم هجر/ يالديم
، يمقدسـ (ار بودندين تركان خلخ در حدود بلخ و طخارستان و نسف و گوزگان بسيهمچن. بودند
  سرســبز  يهــاني، كــه همــواره چشــم بــه ســرزميتركــان صــحراگرد قراخــان). 91: 2ج/1361
ن ينشـ  ج تركين منطقه را به تدريالنهر، ااسكان در ماوراءالنهر و خراسان دوخته بودند، با ماوراء
ان شان و يجبال ت يهاالنهر، دامنهماوراء يهانياز سرزم ييهاكه، عالوه بر  بخشيبه طور. كردند

سـو كـه در عهـد    و قزل يليگول و دره و انهار ايسيگسل و ابالخاش و قره يهااچهيحوضه در
ت يالنهر با حاكمماوراء يبخارا و شهرها.  ديه تركستان معروف گردشد، بيده ميباستان توران نام

ـ النهـر، ا ان در ماوراءيساكن شدن قراخان. دا كرديجدا از خراسان پ ي، سرنوشتيتركان قراخان ن ي
ـ  يفرهنگ ييشدن و جدا يمنطقه را به سمت ترك ـ بو( ش بـرد ياز خراسان پ ). 18-11: 1380ل، ي

ـ گويتركان قبچاق و كجات و چقراق سخن م از يمورخ غزنو يهقيابوالفضل ب د كـه در سـال   ي
پس از  يچند سال).  86: 1324،يهقيب(م سرحدات خوارزم را غارت كرده بودند  1030/ ق  422
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را در مراتـع   يدن به خراسـان مـدت  يش از حركت به جنوب و رسيان و اتباع آنها پين، سلجوقيا
ن همه يبا ا يند ترك شدن بود؛ وليمانع از فرا ينرايشرفته خوارزم ايفرهنگ پ. خوارزم گذراندند

ـ   . افتينده همچنان ادامه يقرون آ يان در طين جريا ـ ش از اسـتقرار قراخان يگرچـه تـا پ ان، در ي
م يكه در شمال شـط تـار   يغوريگل، تركان ايسيو ا يليو مغرب كاشغر و منطقه ا يجنوب غرب

ـ  را تُرك نمودنـد؛  ين كهنسال تخاريساكن بودند، سرزم ـ    يول و  يش بـودائ يوضـع محـل و ك
گانه بودند، تنها بـا  يب يمدن يكه با زندگ يكه تركان قراخان يدر حال. را محترم شمردند ينستور

النهـر توسـط   بـا تصـرف مـاوراء   ). 91: 1353رنه گروسه، ( النهر شدندقبول اسالم، وارد ماوراء
ت يان مركزيغزنو. به ارث بردند انيشابور را غزنويت نيگر خراسان به مركزيان، قسمت ديقراخان

با . شابور را به دست سپهساالران خود سپردندين در مرز هند قرار دادند و نيحكومت خود را غزن
ـ ي، محمـود غزنـو  يو تركـان قراخـان   ين تركان غزنـو يب يم مملكت سامانيتوجه به تقس  ي، ط

چـه بلـخ   . راسـان بازگردانـد  گرفت و مجدداً به خ) ماوراء النهر(ها  يبلخ را از قراخان يقرارداد
 يرا از تهاجمات تركان قراخان ين و داخل خراسان بود كه قلمرو غزنويمهم در شمال غزن يسد
ـ يب( يعهـد غزنـو  يت بود كه بلخ مركـز اسـتقرار ول  ين اهميل هميبه دل. داشتيمن نگه ميا  ،يهق

. ان به شمار رفـت بخارا، دروازه خراس ين به جايو غزن يالت اداريو  مركز تشك) 106:  1324
ـ ان، مقرر گرديان و غزنوين قراخانيب يمانيگر، به موجب پيد ياز سو ـ هرچـه از ا «د ي ن طـرف  ي

 يلك گفت اگـر تـوان  ينبود اما ا يليحون است سلطان را باشد تا مملكت خوارزم و خوارزم ايج
م  در خـوارز ). 49: 1382 ،ياشـبانكاره (» لك رايحون باشد همه ايج ير و هر چه از آن سويبگ

ـ كه حاكم خراسان آن را در تسلط داشت به لحاظ امن يشمال خراسان واقع بود و در صورت ت ي
به سـمت منـاطق    يبه عنوان نمونه، هر زمان كه محمود غزنو. ديگرد يسرحدات دچار مشكل نم

ـ بـا توجـه بـه اهم   .  شـد  يان مجبور به بازگشت ميكرد با حمله قراخانيحمله م) هند(يشرق ت ي
جون گذر كند ين بود كه از جيش ايمحمود آرزو يهقيخوارزم، به گفته ب ياقتصاد – يكياستراتژ

»  در دل يقـو  يخـار «، ين منطقه توسط محمـود غزنـو  يتصرف ا. دين منطقه را تصرف نمايو ا
ـ سرانجام با تصرف خوارزم و چغان يمحمود غزنو). 923: 1324 ،يهقيب( ان بوديدولت قراخان ان ي
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با ). 132: 1380 ،يفروزان( ان را در محاصره قرار داديجانب،  قلمرو  قراخان ان از هر دو يو قباد
ـ ن از طريخراسان  با چ ين شهرهايب يمساعد بالنسبه يرفت، روابط تجارين نفوذ انتظار ميا ق ي

خراسـان  بـا    يت روابط تجارياست كه وضع ين در حاليا. جاد گردديتركستان و ماوراء النهر ا
از ابهام فرو رفته  يادر هاله يبعد يهاسده يام و به خصوص طين اين در ايو چ يمركز يايآس

امد، بلكـه  يان برنينه تنها درصدد حذف قراخان ين است كه محمود غزنوينكته قابل تأمل ا. است
چنانكه نامه خوارزمشاه التونتـاش  . ز پرداخت كرديو مماشات با آنها ن يدوست يبرا ياديز يبها

چند رنج بـرد و   ير ماضيمعلومست ام«: ن مسئله اشاره كرده استيبه ا يغزنوبه سلطان مسعود 
قـت باشـند امـا    يشان دوستان بحقينه آنكه ا... افت، ي يم بذل كرد تا قدر خان خانيعظ يهامال

اتحاد  يها براينين به درخواست چيمحمود همچن). 655: 1324 ،يهقيب( »انه بمانديمجاملت در م
افتـه كـه نشـان    يرا  ياسناد ينورسكيبه گفته گروسه،  م. نداد يز پاسخ مساعديان نيه قراخانيعل
ان بودند اما يه قراخانيان علير به دربار محمود، خواهان اتحاد با غزنويها با اعزام سف ينيدهد چ يم

ر، طغان، خان تركستان و متحـد  يو ابن اث يبه گفته عتب). 1353: گروسه(رفتينپذ يمحمود غزنو
ـ ( ن انجام داديان چيبزرگ در مقابل لشكر يمود،  فتحوفادار مح ـ ؛ ابـن اث 222: 1372، يعتب ر، ي

اما رنـه  . ها در منابع گزارش نشده استينيان با چيقراخان يعلت دشمن). 403ع سال يوقا: 1349
ها بـر   ينين تركان و چيها و نبردها ب خود از كشمكش»صحرانوردان يامپراطور«گروسه در كتاب
به نظر ). 1353گروسه، : ك.ر( دهديم خبر مينهر تار يها شم و واحهير جاده ابريسسر تسلط بر م

در  يان  را به مثابـه سـد  يها، قراخان ن كشكمشياز وجود ا يبا آگاه يرسد كه محمود غزنو يم
ـ ن اير تركان نگه داشته بود؛ چرا كه در ايان و ساينيبرابر چ ـ فق يهـا  نيام سـرزم ي ر تركسـتان و  ي
ـ غزنو يبـرا  يتيچ جذابيكه مدام در حال جدال با هم بودند، ه النهر ماوراء عالقـه  . ان نداشـتند ي

ن را  ين، غزنينهفته در آن سرزم يخراسان و هند و ثروت ها يمحمود به غزو در خارج از مرزها
بلـخ  «در كتاب . شابور كرديق نيخراسان از طر يهند با شهرها يدروازه خراسان و واسطه تجار

ضرب آنها  يهاو مكان  يو غزنو يسامان يهاسكه  يشمار» يمركز يايآس يرانين شهر ايكهنتر
 يضرب سكه در روزگار سـامان  يهاسه مكانيمقا). 257: 1376 ،يدنيخ فريمشا(ارائه شده است 
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. دهدين و هند را نشان مياز تركستان به غزن يتجار يرهاين نقل و انتقال مسي،  ايبا دوره غزنو
ان ين برقرار بود،  اماكن ضـرب سـكه سـامان   يبا چ ياگسترده يه روابط تجارك يدر دوره سامان

شابور بود؛ اما به دوره يباً منحصر به سمرقند، چاچ و اندراب در تركستان و به ندرت بلخ و نيتقر
شـابور و پـروان و هـرات و    يالنهر به بلخ، گوزگان، غزنه، ن ان اماكن ضرب سكه از ماوراءيغزنو

هـا و  هـا و كشـمكش  رسد كـه جـدال  يبه نظر م. افتيور در هندوستان انتقال الهور و محمودپ
 يو از جمله ماوراء النهر را در بر گرفته بود؛ تنزل فرهنگـ  يمركز يايكه سرتاسر آس ييهايناامن

ان بـه   يغزنو يمندبخارا و عالقه ين به جاين شدن غزنيز جانشين مناطق را به دنبال داشت و نيا
  . كرد يام دچار ركود  تجارين ايهند، شاهراه بلخ را در ا  يها ثروت

  
  شاهراه تجاري بلخ  در دوره سلجوقي

از تركان صـحراگرد بـه نـام     ياها، سرانجام دستهينين تركان و چيها بها و كشمكشجدال
 يايمهاجمـان آسـ   يزندگ يقه سنتيطر يران برايخاك ا. ران حركت داديان را به سمت ايسلجوق

ـ   يبرا يخراسان مراتع سرسبز يهاواحه. كامالً مناسب بود انهيم  سـاخت ياحشام آنان فـراهم م
و » سـو  يسـار «در مرغزاران  يالدي، از قرن دهم ميخيبه گفته منابع تار). 18-11: 1380ل، يبو(
ا غز بود، و همواره با هـم در نـزاع   يستند كه نامشان اوغوز يز يترك م يليقبا» امبا«و » يتورگا«

ـ ازدهم، هر يدر ربع قرن ). 59-55: 1ج / 1384 ،يكاشغر( دبودن  يك از دسـتجات آنهـا بـرا   ي
ـ ا يل سلجوق، با حركـت بـه سـو   يا. رفت ييكسب سود و ثروت به سو ران، وارد منازعـات  ي

موسوم بـه   يا هيمرو در ناح يكيم در نزد1040/ هـ431خ يده  و به تاريان گرديان و غزنويقراخان
). 653 -54: 1324 ،يهقيب( نديو هند بازگشت نما نيبه غزن كه نمودند مجبور را انيدندانقان، غزنو

ـ 447ران را مسخر نمـود و در سـال   يا ين فتح مابقيك، پس از ايبخان آنان موسوم به طغرل / هـ
به عنـوان سـلطان و پادشـاه شـرق و غـرب       يفه عباسيم داخل بغداد شد و از طرف خل 1055

النهر را خراجگـزار و  ن موفق شدند ماوراءيان همچنيسلجوق). 18: 1332، يشابورين( شناخته شد
خراسان را از دست داد، اما بلـخ تـا    يدولت غزنو). 261: 1363، يجوزجان( تابع خراسان كنند



 ...ن و چين در قرون چهارم تابررسي روابط تجاري ايرا

 

59

ان جدا و تحت قلمـرو  ياز خراسان و از حوزه حكومت سلجوق يو ادار ياسيها به لحاظ س مدت
ن و هـرات و الهـور، مـانع ارتبـاط     يدست داشتن غزن با در يدولت غزنو. ان قرار داشتيغزنو
ـ   ين و كابل و سيق غزنيخراسان، از طر. خراسان با هند بود يتجار ج يستان، كرمـان و بنـادر خل

ـ بـا حاكم . داشت ين و هند ارتباط تجاريالنهر با چق بلخ و مرو و ماوراءيز از طريفارس و ن ت ي
جـه،  يدر نت. خود را بر خراسـان از دسـت داد  انرقدرت يسالجقه بر خراسان، دولت غزنو ياسيس

ن خراسان و يدا كرد و چون غزنه بيپ يريت انكار ناپذيان اهميغزنو ين هند، برايتسلط بر سرزم
حـدود العـالم،   ( از مراكز اقامت بازرگانـان ) 294: 1347،ي؛ اصطخر209: 1373، ينيقزو(هند، 
، )442: 2ج / 1361،يمقدسـ ( سند بـود  يخراسان و انبارها ياز باراندازها يكيو ) 323: 1352
. سـر سـازند  يخراسان بـا هنـد را م   يان تالش داشتند با تسلط بر آن، امكان روابط تجاريسلجوق
ـ اهم. بـود  يو سـلجوق  يها منطقه مورد نزاع دو قـدرت غزنـو  ز تا مدتيستان نين سيهمچن ت ي

ز يان بود و نيتصرفه غزنون لحاظ بود كه سالجقه را از تصرف هند كه ميستان به ايك سياستراتژ
ـ ، ايبه گفتـه جوزجـان  . داشتين دور نگه ميان در مرز غزنيان با غزنويه شدن سلجوقيهمسا ن ي

ان درآمد و تـا زمـان سـلطان    يبه تصرف سلجوق) م1072-92هـ465-85(منطقه در زمان ملكشاه
لطنت پس از آن در سـال سـ  ). 276: 1363 ،يجوزجان(ان بوديع سلجوقيمط) هـ485-552(سنجر

ـ غزنو يهاهـ به مدت حدود ده سال كشمكش 441تا  432 يهاسال يو در ط يمودود غزنو ان ي
ت يكه از موقع يهمان مناطق يعنين، بست و هرات صورت گرفته است، يان بر سر غزنيو سلجوق
ز خراسـان را  يان نين هنگام قراخانيدر هم. ك جهت ارتباط خراسان با هند برخوردار بودياستراتژ
در . ز با مشكل مواجه شده بوديخراسان از شمال ن يكردند و عمالً راه ارتباطيد ميمال تهداز ش
ه متعهـد  يع ملوك ماوراء النهر و باميجم) هـ441(در آن سال «: ن آمده است كهيخ فرشته چنيتار

را از بالد خراسان  يبه مال و لشكر مدد كرده، دست تركان سلجوق) مودود(شده بودند كه او را 
هنـد بـا    يان با حفظ بلخ به عنوان شـاهراه ارتبـاط  يغزنو). 46: 1خ فرشته، جيتار( »كوتاه سازند

گـر  يد يدند و از سويبخشيبا هند و ماوراء النهر را تداوم م يك سو رابطه تجاريالنهر از ماوراء
ـ يق بلخ به غزنه را با حفظ اتحاد با قراخانيان از طريامكان حمله سلجوق در . نـد داديان كاهش م
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حاكم خراسان و فرزندش آلـب ارسـالن بـه     يگ داود سلجوقيبي، چغريد غزنويزمان عبدالرش
). 252: 1ج/1363 ،يجوزجـان ( دند؛ اما هر دو شكست خوردنـد ين و بست لشكر كشيغزن يسو

ـ  . ان روشن شده بوديسلجوق ين برايستان و غزنيت تصرف سين، اهميبنابرا مـان  يپ يچنانكـه ط
ن نگشت و بـه غـزو   يرامون ممالك غزنيپ«: ي، ارسالن شاه سلجوقيم غزنويراهصلح با سلطان اب
ن، بسـت و الهـور،   يان بر غـزن يت غزنويبا تداوم حاكم). همانجا(»مشغول شد... تركستان و روم

ان تـالش  ين لحـاظ سـلجوق  يبـد . ديان قطع گرديخراسان به علت تصرف سلجوق يارتباط تجار
ق يبا تصرف كرمان، بازرگانان را به تجارت با هند و مشرق از طرآنها . ابنديگر بيد ينمودند راه

بـا  ). 67-9: 1356 ،ياصفهان يبندار( كرمان كه واسطه بندر هرمز با خراسان بود، دلگرم ساختند
ان يت سلجوقيخراسان را داشت، با حاكم ين كه در گذشته حكم بارانداز تجارين رخداد، غزنيا

ان با تصرف كرمان، امكان تجـارت  يسلجوق. نفع كرمان كنار رفتت به ين موقعيبر خراسان، از ا
در زمان ارسالنشاه بـن كرمانشـاه بـن    «م يبه گفته محمد بن ابراه. ن را فراهم نمودنديبا هند و چ

ش بـه هندوسـتان و حبشـه و    يآفاق ممر خـو  يقوافل روم و خراسان و عراق، بل تمام... قاورد 
جـه  يدر نت). 34: 1353 م،يمحمد بن ابـراه ( »ل كرمان افكندندا بار به سواحين و دريزنگبار و چ

ق ين از طرين ارتباط با چين و همچنيق غزنيز كه  به لحاظ ارتباط با هند از طرين رخداد، بلخ نيا
 يهـا  قـرن  يت ممتاز تجـار يالنهر، در حكم دروازه خراسان بود، تا هجوم مغوالن به موقعماوراء

در  ير مطلوبيي، تغيود تصرف بلخ در زمان سلطان سنجر سلجوقبا وج. سوم و چهارم بازنگشت
 ياير آسين، تمام مسيشيپ يهاد و همچنان به مانند دورهيجاد نگرديبلخ ا يت شاهراه تجاريوضع
ـ جنـوب ا . ان و تركان بـود ينين چيب يريهمچنان صحنه كشمكش و درگ يمركز ن مملكـت در  ي
ن به يشمال چ يبود و تمام خط ارتباط يل وحشياار قبيار سلسله سونگ و شمال آن در اختياخت

-م يه تـار يتسلط بر ناح يك برايف ترك و مغول قرار داشت كه هر يران در دست طوايطرف ا
ـ جه ايدر نت. بردند يدر جدال با هم به سر م -شم بوديجاده ابر يكه محل اصل ـ ن دوره ني ز،  بـا  ي
  يمركـز  يايبا آس يتان، امكان روابط تجارها در ماوراء النهر و تركس يريها و درگگسترش تشنج

رسـد  يبه نظر م. ن رفته استياز ب يا به كليبلخ احتماالً باز هم كمتر و  يق شاهراه تجارياز طر
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ـ  يده كه شاهراه تجـار يآور دمالل يز در قرن پنجم بلخ را شهرين يمقدس گذشـته، و  ياز آن نم
).  438: 2ج /1361، يمقدسـ (سئله داشته استن ميافته بوده، اشاره به هميتجارت با هند كاهش 

اشـاره كـرده كـه     ياشمرد به نكتهيجز اسالم بر م يانتيز كه بلخ را پاك از هر دين يواعظ بلخ
خالص مر اهل اسالم را «ن شهر يا  يبه گفته و. كنديد ميين شهر  را تايا يت تجاريكاهش اهم

و اهـل   يو مجوس يو نصران يهودياست، از گر بالد بوده يبوده است و از ملل مختلفه كه در د
ـ ا). 49: 1364، يواعظ بلخـ ( »ن شهر پاك بوده استير آن، ايذمه و غ اسـت كـه    ين در حـال ي

ـ ان و هندوان بلخ  كه تا هجوم مغـوالن وجـود داشـته، حكا   يهودي يهامحالت و دروازه ت  از ي
د بر عدم وجود يل بلخ تأكيسنده فضاينكه نوياما ا. ن دارديشيپ يهادر سده يحضور تجار خارج
. ام باشدين ايشهر بلخ در ا يتيو ترانز يت تجاريبر كاهش موقع يليتواند دليآنها در بلخ دارد م
بلـخ بـه عنـوان مركـز      يمرو  به جا  ينيگزيحون، و جايشتر بر جيتسلط ب يتالش سالجقه برا

حـون  يج يردان از مرزهاها و خطر ورود صحراگها و نزاعش كشمكشي،  نشان دهنده افزايادار
بـه گفتـه رنـه    . تـر بـود  كيحون نزديج يچه مرو نسبت به بلخ به مرزها. به خراسان بوده است

ت منطقـه  يالنهر آمدنـد، بـه حساسـ   ن كه خود از تركستان به ماواءيهم يل سلجوقيگروسه،  قبا
د قرار يد تهدق آن خراسان را موريرا كه خودشان از طر يدا كرده و تالش نمودند راهيپ يآگاه
اگـر چـه بلـخ در دوره    ). 191: 1353 رنـه گروسـه،  ( نژادان خود ببندنـد هم يبودند بر رو داده
ـ عهـد، و موقع يگاه وليآن به عنوان جا ياسيت سيشد، اما موقع يتجار يان دچار انزوايغزنو ت ي

ـ  يت اين، بر اهميجهت حفاظت از غزن يك آن به عنوان سدياستراتژ بـا  امـا  . افـزود ين شـهر م
بلخ، جهت مقابله با ورود تركان صحراگرد به  يت سنجر بر خراسان و انتخاب مرو به جايحاكم

 يتيش رفت؛ وضـع يز پين ياسيس يبه سمت انزوا ياقتصاد يداخل خراسان، بلخ  عالوه بر انزوا
  . افتيكه تا آمدن مغوالن ادامه 
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  نتيجه
 ياسـ يل سين بر خراسان، بنا به دالان تا هجوم مغواليت سامانيبلخ از حاكم يت تجاريموقع
ـ  يان، روابط تجـار يت سامانيبا حاكم. ر كرده استييبارها تغ يو اقتصاد ـ  يپررونق  ياين آسـ يب

در  يمانند نـاامن  يان، عوامليدر دوره غزنو. بلخ برقرار بود يق جاده تجاريو هند، از طر يمركز
– ين آمـدن تـراز اجتمـاع   ييهر و پاران، اسكان تركان در  ماوراء النين و ايچ يتجار يرهايمس

ت شاهراه يخراسان،  به كم شدن اهم يالنهر نسبت به شهرهاتركستان و ماوراء يشهرها ياقتصاد
ـ تـر آن د مناسب يكه محمود غزنو يبه نحو. ديبلخ انجام يتجارت ن يد كـه تجـارت بـا سـرزم    ي

 يالمللنيب يازهاير نييتغن يهمچن. كند يمركز ياير آسيفق يهانين سرزميگزيثروتمند هند را جا
 ياست دولـت غزنـو  يس يط. بوده است يمركز يايز الزمه كمرنگ شدن روابط خراسان با آسين

هـا از  ر شـاهراه ييافت و  با تغين رونق يق غزنيخراسان از طر يتجار يرهايدر توجه به هند، مس
چند منـابع بـه اوج    هر. از رونق بلخ كاسته شد ين به خراسان تا حدودين به بلخ و از غزنيغزن

از سـمت   يتجـار  يهـا ناً با افت راهيقياند؛ اما  اشاره كرده يبلخ در دولت غزنو يرونق اقتصاد
 يو هم از جانب خراسان تا حدود يمركز يايآس يد هم از جانب شهرهاي، بلخ بايمركز يايآس

باعـث شـده بـا     آنچه. ن دروازه خراسان و هند بوده استين بار غزنيه رفته باشد، چه ايدر حاش
است كه  ياشاره كنند، توجه ي، منابع  به رونق بلخ در دوران غزنويتجار يرهاير مسييوجود تغ

بـوده و    يعهد غزنـو يگاه وليچرا كه بلخ جا. داشتنديبه بلخ معطوف م ياسيان به لحاظ سيغزنو
ـ د با حاكمن رونيا. ن و خراسان بوده استيورود به غزن يان برايدر برابر هجوم قراخان يسد ت ي

 يتجـار  يهـا بلخ مركز راه يب كه در دوران سامانين ترتيبه ا. افتير ييان بر خراسان تغيسلجوق
خراسان و كرمان و فـارس وارد   ينجا به شهرهايكاالها از ا. و هند و خراسان بود يمركز يايآس
از بخارا  يسايت سيو با انتقال مركز  يمركز يايآس يافت تجار يدر پ يدر دوره غزنو.  شد يم

از رونق بلخ كاسـته   ياديد و تا حدود زيخراسان گرد يشهرها ين شهر مركز تجارين، ايبه غزن
ـ ت غزنويل حاكميبه هند به دل يان و عدم دسترسيت سلجوقيسپس با حاكم. شد ان بـر بلـخ و   ي

از جه بلـخ  ير به خراسان وارد شد و در نتين مسيگشت و كاالها از ا يگاه تجاريبست، كرمان جا
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ـ  يچه ا. خراسان دور افتاد يتجار يشاهراها -ين بار از كرمان كاال وارد خراسان و سپس بلـخ م
ـ  يگر شاهراه تجارين بلخ ديد و بنابرايگرد ـ  ينبود، بلكه حكم راه . داشـت  يو مصـرف  يواردات
بلخ را از خراسان جـدا   ي، شاهراه تجارين در دوران سلجوقيغزن ين شدن كرمان به جايگزيجا

 يمركـز  يايز الزمه كمرنگ شدن روابط خراسان با آسين يالمللنيب يازهاير نيين، تغيمچنه. نمود
بـود كـه از شـمال     يپر سود غالم و برده در دوره سامان  ازها، تجارتين نياز ا يكي. بوده است

ـ ن طريكه به ا يتركان. شديالنهر به خراسان و سپس بغداد وارد مماوراء  يهـا نيق وارد سـرزم ي
. مسـلمان را دادنـد   يهـا ل دولتيالنهر، تشكشدند، قدرت گرفتند و با اسكان در ماوراء ياسالم
گشـتند، نـه از منطقـه    ياز غور و هند وارد م ياز غالمان هند ياري، بسين در دوره غزنويبنابرا

ن استنباط كرد كه يتوان چنيم. ل داده بودنديمسلمان تشك  ييهاالنهر كه دولتتركستان و ماوراء
ان يسامان ينمود،  در فاصله زمانيسر مين را ميخراسان و چ يبلخ، كه رابطه تجار ياهراه تجارش

ـ ا يعامل اصـل . را گذرانده است يو تجار يتا مغوالن، دوران فترت اقتصاد ن فتـرت، تركـان   ي
 يو تجـار  يران  فشار آورده، تراز فرهنگين و ايمتمدن چ يهانيبودند، كه به سرزم يصحراگرد

ر كـرده،  ين را تسخيت صحراگردان مغول موفق شدند هر دو سرزمين آوردند و در نهاييرا پاآنها 
  .شم برقرار سازنديجاده ابر يايرا  با اح يروابط تجار
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