
  تجارت سرزمین ھاى شرقى در سده ھاى نخستین اسالمى
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  )عضو ھیإت علمى دانشگاه تھران(

 80 بھارـ  5فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

 .مال التجاره, تجارت خراسان, راه ھاى تجارى شرق ايران, تجارت بغداد: واژه ھاى كلیدى
قدماتى ھمـراه اسـت مواره بـا اشــارات و م ترديـدى نیســت كـه حیــات . اصوال بررسى تجارت مرزھاى شرقى خالفــت عباسـى ھ

مقدار قابل . اقتصادى اين امپراتورى را نمى توان بر طبق روابط آن با شرق و غرب و جنوب و حتى شمال طبقه بندى و بررسى كرد
چون سـامرا ــ تختگــاه خلفــا بیـن سـال ھـاى  ــ از ' ه270و  232توجھى از كاالھاى مردم بغداد و شـھرھاى ديگـر بیـن النھـرين ھم

حتى از ايتالیــا مىآمـد, مصـر, بلكه از سوريه, سرزمین ھاى شرقى تإمین نمى شد در . مغــرب و يــا امـپراتورى بـیزانس و انــدلس و 
قت فعالیـت ھــاى تجــارى قطـع ' ه358مثال بین فاطمیان مصر و عباسیان پس از سال , منازعات بین سرزمین ھاى اسالمى ھیچ و

ين شـرايط مقـدار . نمى شد و كاروان ھاى تجارى معموال از میان صفوف سپاه دشمن راھى گشوده و طى مسیر مى نمودند بـا ا
معتنابھى از كاالھاى سرزمین ھاى شرقى در بین النھرين داد و ستد مى شــد و كاالھـاى بیــن النھـرين ھـم وارد سـرزمین ھــاى 

مبادالت بازرگانى سرزمین ھاى شرقى بــا بغـداد , بنابراين. شرقى مى گشت و مال التجاره شرقى تا اقصى نقاط غرب مى رسید
تاريخ میانـه(بخشى از فعالیت ھاى تجارى خالفت , محدود به تولیدات محلى نبوده و در حقیقت المملكـه , يا به تعبـیر مســلمانان 

با اين اشاره مى خواستم يادآورى كنم كه بحث ما در خصوص تولیدات محلى سرزمین ھاى شرقى . شمرده مى شد) االسالمیه
معادن يا محصوالت كشاورزى به قدر كافى , چون درباره صنايع محلى, ولى اين مشكل چندان مھم و بزرگ ھم نیست. نخواھد بود

در اين جا بايد به يك مسإله جدى توجه شود و آن ايـن كـه اطالعــات مــا دربـاره احـوال اقتصــادى اوايـل . منابع و اطالعات وجود دارد
بدون اطالعات جغرافى نگارانى چـون . منحصر به سده چھارم ھجرى يعنى سده درخشان جغرافى نگارى اسالمى است, خالفت

سده . از احوال اقتصادى خالفت بسیار اندك است, شناخت,  اصطخرى و مقدسى و نويسندگان حدودالعالم, ابن حوقل در خصوص 
آثارالبالد قزوينى يا نزھه القلوب حمدهللا مستوفى قزوينى در دســت , ھاى بعد ھم اطالعات جغرافیايى معتنابھى در ياقوت حموى

بـه تعبیـر (بر پايه آثار پیشین پديد آمده و فقط حالت تكوينى پیدا كرده انـد ) به جز نزھه القلوب(بیشتر اطالعات منابع بعدى . داريم
اين منابع معموال تصويرى روشن و جانــدار از حیـات . از اين رو اطالعات اين نوع منابع را بايد با احتیاط به كار برد). بعضى از محققان

بر . اقتصادى در سده ھاى ششم و ھفتم ھجرى پیش رو نمـى نھنـد آن چــه در زيــر خواھـد آمـد فقــط ســده چھــارم ھجـرى را در 
 .خواھد گرفت

البته امكان حذف بعضى از مطالـب را نبايـد از نظـر دور . اطالعات درباره حیات اقتصادى خالفت در اين سده نسبتا زياد و پربار است
بل اعتمـاد , اما به نظر نگارنده, داشت اين نكته چندان مھم نیست و تصويرى كه در اين جا ارائه خـواھیم داد تصـويرى درســت و قا

 .خواھد بود
جرى(بغداد در اوج خالفت عباسى  سوم و چھـارم ھ مد) سـده ھـاى  چنـان كــه بنـادر , يكـى از بازارھـاى معتـبر آن بــه شـمار مىآ

جـاده ھــاى . اما دورى بغداد از دريا ھمواره مانعى در برابر گسترش آن محسوب مى شد. اسكندريه و بصره ھم كم تر از آن نبودند
ناطق ايــران و , ارتباط آن با شرق اھمیتى در خــور توجــه داشـت چـون تمـامى مســلمانان آسـیاى مركـزى و بخـش اعظـم مـردم م

 .جملگى ساكنان سرزمین ھاى شمالى درياى مازندران و درياى آرال را ھمین جاده ھا به بغداد پیوند مى دادند
ھر دو شـھر بیـن المللــى ,  جاى آن را گرفت' ه270و  232كه تختگاه عباسیان شد و سامرا كه بین سال ھاى ' ه145بغداد از سال 

, مسـیحیانى از فرقـه ھـاى مختلـف, يعنى عالوه بر عربان و آرامــى ھــاى عـرب شـده,  اين شھرھا جمعیتى مختلط داشتند. بودند
آرامیـان . تركان به طبقه نظامى تعلق داشتند و در امور اقتصادى فعال نبودند. و تركان در آن ھا زندگى مى كردند, ايرانیان, يھوديان

. یـت فعـال بودنـدعرب شده و مسیحیان در تجارت بیـن المللـى ســھمى نداشــتند و آرامیــان بومـى فقـط در امـور تجـارى كــم اھم
فت مى گر بعدھـا . معدودى از يونانیان بغداد از اين نظر داراى نقش مھمى بودند و اين البته از مناسبات تجارىشان با بیزانس مايه 

تعداد ارمنیانى كه امروزه در حیات بازرگانى خاور نزديك نقشى در خور توجه دارنـد در آن . يونانیان در كرمان تجارتخانه اى برپا كردند
خلوص قومى و نژادى , عربان خالص بغداد كه تا سده سوم و حتى چھارم. روزگار اندك بوده و بیشتر در خدمات نظامى فعال بودند

بیشتر بازماندگان اشراف بازرگانى مكه و مدينه و گاھى از بدويان بودند كه به سپاھى گرى پرداختـه و , خويش را حفظ كرده بودند
تا سـال . سپس يكجانشین شده و دستى در تجارت نداشتند از وجھــه انـدكى برخــوردار  132اين نوع فعالیت ھا در روزگار امويـان 

بلكه بايد گفت كه اين امر براى آن ھا در درجه اول , البته نمى توان گفت كه عربان خالص در حیات بازرگانى شركتى نداشتند; بود
یب شـده بودنـد. اھمیت نبود از ايـن رو در مــورد سـده سـوم و نــیز سـده . اما عربان با جمعیت بومى مسلمانان بغداد ادغــام و ترك

 .چون تشخیص چنین فرقى عمال غیرممكن است, صحبت از فرق بین عربان و شھريان عرب شده بى معنى است, چھارم
یان) نه قومى و ملــى, به عنوان يك جامعه مذھبى(يھوديان : پس دو قوم و ملت فعاالن اصلى عرصه تجارت اين دوره بودند . و ايران

سپس در سرتاســر مراكـز )) تبعید به بابل((جوامع يھودى از دوره  در سده ھفتم پیش از میالد در بیـن النھـرين سـكونت گزيدنـد و 

محور اصلى اين مقاله بر اين فرضیه استوار است كه تجارت سرزمین ھاى شرقى جھان اسالم در سده چھارم ھجرى بار اصلى 
در واقـع بغــداد ايسـتگاه تجـارى و مــال التجـاره ھـاى . اقتصاد سرزمین ھاى غربى با مركزيت بغداد را بر دوش مى كشیده است

شده اسـت يع مــى  آن چــه در بطـن ايـن . سرزمین ھاى شرقى بوده و كاالھا از اين نقطه تا اقصى نقاط غرب جھــان اسـالم توز
درونمايه دستاوردھاى تمدنى جھان اسالم در سـده چھـارم ھجـرى اســت كـه در حقیقـت ايــن تجـارب بنیـه مالـى , مقاله نھفته

جارت . دستاوردھاى تمدنى را فراھم مى كرده است ين ت شكوفايى تمدن سده چھارم ھجرى معطوف بــه قــدرت و بنیـه مـالى ا
از سوى ديگر بسط و گسترش جھان اسالم از سوى شبه قاره تا ممالك شرق دور و مرزھــاى .  سرزمین ھاى شرقى بوده است

 . چینى را مى توان از اطالعات آمده در اين مقاله به خوبى دريافت
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اين جوامع با مسلمانان و مسیحیان روابط حسنه داشتند و در كار . مھم اين مناطق از مصر تا ايران و آسیاى مركزى پراكنده شدند
عمال آن ھا نیز يھودى بوده و امتیازات اجتماعـى . صرافى بوده و معامالت پولى خود را با برات و ساير اوراق قرضه انجام مى دادند

يه ) راھدانیه؟(خاصى داشتند و بیشتر با عنوان راذانیه  معروف بودند كه مركز آن ھا مصر بود و در تجارت بیـن دره نیـل و ھنـد بـر پا
يھوديان بین النھرين از ارتبــاط نزديـك بـا راذانیـه بھـره . نقشى درخور داشتند, روابط محكم با جوامع يھودى اروپايى غربى و مركزى

در , آن ھا به جز فعالیــت در زمینـه صـرافى. كافى مى بردند و در جاى خود به اشراف بازرگان خالفت وام ھايى پرداخت مى كردند
سلمانان آن ) ھمراه با مسیحیان و اغلب راھبان(مگر فعالیت در حمل و نقل شراب , شاخه ديگرى از تجارت تخصص نداشتند كه م

تجارت سرزمین ھاى شرقى جھـان اسـالم و حـتى عـراق و , ولى با تعدادى بیشتر, ايرانیان در كنار يھوديان. را حرام مى دانستند
عى كلمـه ايرانــى بودنـد. آسیاى مركزى را تحت پوشش خود داشتند, بیشتر از آن پیشـه تجــارت , سغديان نـیز كـه بـه مفھـوم واق

نى بــه حسـاب . داشتند و زبان فارسى درى زبان محاوره اى و روزمره آن ھا به شمار مىآمد آن ھا از اين زمان به بعد به عنـوان ايرا
در منتھى الیه ) سودك(برخالف يھوديان فعالیت تجارى سغديھا بیشتر در شمال يعنى آسیاى مركزى و پايگاھشان سغدك . آمدند

ته اسـت, متمركز شده بود كه به نظر نگارنده) ـ روسى كھن Sarozhسروژ ـ(غرب كريمه  آن ھـا . اين محل نام خود را از آن ھا گرف
 .حوضه تاريم و قلمرو اويغورھا ـ قرقیز بعدى ـ را پشت سر مى گذاشتند, از طرف شرق با چین ارتباط داشتند و مناطق ماورإالنھر

شى بايسـته و  مى توان گفت كه تمامى فعالیت بازرگانى مرزھــاى شـرقى خالفـت در اختیـار ايرانیــان و يھوديـان بــود و اعـراب نق
 .در اختیار خود ايرانیان بود, به غیر از يھوديان, تولید كاالھا و توزيع آن ھا در ايران, بنابراين. چشمگیر در آن نداشتند

مه بـه راه ھـاى بازرگانـى , تصور مى كنم پس از بحث در حوزه فعالیت يھوديان در مقايسه با سـغديان یش از ھ شايسـته اســت پ
بود كه با جــاده شـاھى دوره ھخامنشــى تركیـب )) جاده ابريشم((, مھم ترين راه خشكى. سرزمین ھاى خالفت شرقى بپردازيم

به موازات كوه ھاى زاگـرس از راه , شروع مى شد و پس از ورود به ايران)  يعنى بابل پیشین يا سلوكیه ـ تیسفون(يافته و از بغداد 
جا بـه جـاده ابريشــم مـى پیوسـت و از شـھرھاى . حلوان و اسدآباد مى گذشت شد و در آن  جاده شاھى به ھمدان متصل مى 

سمرقند بـه دره ) مروشاھجان(مرو , نیشاپور, دامغان, رى, ايرانى ھمدان و آمل مى گذشت و سپس درماورإالنھر از طريق بخارا و 
 .فرغانه و اخسیكث و اوزقند مى رسید

كوه ھـاى تیـان شـان و , جاده ابريشم در انتھاى شرقى اين دره آخرين منطقه اسالمى را پشت سر مى گذاشت و با گذشـتن از 
 .ورود به حوضه تاريم به دو شعبه تقسیم مى شد و اين دو شعبه در شرق واحه تورفان به ھم مى پیوست

جا . راه دريايى بود, ديگر جاده مھم تجارت سرزمین ھاى شرقى خالفت بصره مھم ترين بندر بین النھرين شمرده مى شد كــه آن 
سواحل جنوبـى ايـران و ) كـه بعـدھا بســیار حسـاس گرديـد(ھنـد , را به شبه جزيره عربستان و از راه درياى سرخ بــه مصـر و نــیز 

مى كـرد. ' ه120اندونزى و چین ـ كه بازرگانان مسلمان از سال  , مھــم تـرين بنـدر خلیـج فــارس. به بعـد در آن جـا بودنـد ــ متصـل 
مز مركـز ) كیش(جزيره قیس , در اين دوره. سیراف در جنوب شیراز بود يادى يافتـه بـود و ھر كه در زمـان ايلخانــان مغــول اھمیـت ز

كـه (بیشتر ايرانیان از آن جا بـه ديبـول در سـند . چندان نقشى در اين مھم نداشتند, تجارت پرتقالیان در سده شانزدھم و ھفدھم
شان زبـان . و مسقط و عدن مى رفتند) جايگاه اصلى آن مدت ھا مورد بحث بود ايرانیان در اين جا به قدرى سلطه داشتند كـه زبان
ايرانیان در سواحل غربى . حتى زبان عربى نامفھوم دريانوردان آكنده از واژگان فارسى بود. بین المللى اين منطقه به شمار مىآمد

 .اقیانوس ھند مكان ھايى براى خود پديد آورده بودند
كشتى رانى در سواحل شمالى درياى مازندران نیز اھمیـتى انـدك داشــت و تجــارت آن يقینـا قابــل , ھمانند تجارت در خلیج فارس

دريـاى مازنــدران بـا بنـدر , بـا وجــود ايـن. مقايسه با نقل و انتقال مال التجاره در جاده ابريشم به موازات جنوب كوه ھاى الــبرز نبـود
بود, مھم ترين منطقه ارتباطى بین جنوب, آبسكون در زاويه جنوب شرقى آن ولـى ايـن ارتبــاط در سـطح , غرب و سواحل شمالى 

از درياى مازندران استفاده كردند و در سواحل ) ) varangiansتا اين كه روس ھا يعنى نخست وارانگى ھا, وسیعى جريان نداشت
 .شمالى ايران دست به حمالتى زدند

چون در ايران رودخانــه , براى حمل و نقل استفاده نمى شد, از رودخانه ھا به جز فرات و دجله در غرب جیحون و سیحون در شرق
, اتصال بین جاده ابريشم و دريا را در بین رودھاى بـزرگ مــاورإالنھر و بیـن النھـرين, از اين رو. ھاى قابل كشتى رانى وجود نداشت

در اين . در اين جا نیز از راه ھاى بسیار قديمى استفاده مى كردند كه تا به روزگار ما ادامه دارد. راه ھاى خشكى بر عھده داشتند
ين ) كرمانشاه(قرمیسین , در غرب ايران. مقام به مھم ترين آن ھا اشاره مى كنیم قـرن ھـا تختگـاه (جاده ابريشم را به تبريـز و دو

 .ھمدان ھم در راه تبريز به اردبیل متصل مى شد, موازى با اين جاده. و تفلیس در گرجستان وصل مى كرد) ارمنستان بود
از طريـق , )از طريق كوه ھاى البرز بـا شـمال ايـران ارتبـاط داشـت, كه با راه ھاى فرعى(شھر رى , در مركز ايران به سمت شمال

دامغان در نزديكى زاويه جنوب شرقى درياى مازندران قـرار . مى رسید, بندر مھم خلیج فارس, اصفھان و شیراز به سیراف, كاشان
گرى ) اورگنج بعد(داشت و نقطه اتصال به گرگانج  در خوارزم بود و از طريق جاده ابريشم به نیشـاپور مــى پیوسـت و نــیز نقطـه دي

, يك جاده ديگر با يك انحراف بـزرگ. براى جاده شیراز به يزد بود كه اين جاده از كوير بىآب و علف و خطرناك دشت كوير مى گذشت
شروع از مروشـاھجان بــا . كرمان و شیراز متصل مى كرد و در بخش شرقى قرار داشت, زرنج, نیشاپور را به ھرات يك راه ديگـر بــا 

 .ترمذ و سمرقند و سپس به اترار مى رسید كه نقطه شروع ديگر جاده ابريشم در شرق دور بود, يك انحراف ديگر به مروالرود
كاروانسراھاى معروف بـه ايــوان و ربـاط وجـود , )كیلومترى منازل 15در حدود (به موازات اين جاده ھا در فواصل تقريبا سفر يك روزه 

داشتند كه مسافران مى توانستند در آن ھا به تھیه زاد و توشه و نیز داد و ستد بپردازند و مال التجـاره خـود را تخلیـه كننـد و ايـن 
گنبدھايى بر سر راه ايجــاد كـرده , براى تشخیص مسیر. اين جاده ھا بدون مشكل ھم نبودند. ويژگى تا به امروز ادامه يافته است

گاھى . رفت و آمد جاده ھا را تھديد مى كرد, ھواى ناماليم. بودند كه در ھواى طوفانى و زمستان ھاى برفى بھترين راھنما بودند
بايد از گدار آن استفاده , مخصوصا در ايام بھار كه آب آن ھا زياد مى شد, پل ھا خراب مى شدند و براى گذشتن از رودخانه ھا ھم

مت شــمرده نمـى . مى كردند بود و از وظـايف حكو تإسیس كاروانسرا و تعمیر پل ھا در شريعت اسالمى به ابـواب الخـیر معـروف 
نھــاد مذھبـى . بلكه براى تإسیس آن ھا افراد خیرى پیش قدم مى شدند و گاھى نیز حكام به اين كار مبـادرت مــى ورزيدنـد, شد

طاع الطريــق از مخــاطرات . اوقاف وسیله اى براى سرمايه گذارى خصوصى و بھره گیرى وارث از آن بود اردوكشى ھاى نظامى و ق
سترده حكومــت داشــت. جدى حمل و نقل در تاريخ میانه اسالمى بودند . برطرف كردن ايـن مخــاطرات بسـتگى تــام بـه فعالیـت گ

در فصل زمستان جـاده . اشتران بودند و االغى بازنگى برگردن در جلو كاروان راه مى سپرد, وسايل عمومى حمل و نقل كاروان ھا
فاصـله منـازل از , از اين رو بر اساس شرايط جاده و زمیــن. را با قاطرھا باز مى كردند و يا در مقابل برف پناھگاه ھايى مى ساختند

 .بود) كیلومتر 18تا  12(يكديگر تقريبا دو يا سه فرسنگ 
سإله بــراى . تجارت در داخل ايران و سرزمین ھاى مجاور آن را شرايطى بود كه در سرتاسر مملكت اسالم با آن آشنا بودند ايـن م
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شرايط موجــود در شــھرك ھـاى ايـران, انسان ھاى امروز نیز شناخته شده است ستان , چون تفاوت چنـدانى بـا  افغانسـتان و پاك
اوراق بھادار و بــرات در , ھمان طور كه ذكر كرديم. اما نويسندگان آن روزگار صحبتى از اين آداب و شرايط نكرده اند. امروزى نداشت

البته در ادوار . مبادله پول در ھمه جا رايج بود و درھم نقره پايه سكه ھاى رايج محسوب مى شد. بین بازرگانان عمده رواج داشت
دينـار طــال و سـكه امـپراتورى بــیزانس يعـنى ســلیدوس. تثبیت شـده بـود 1:15و  1:12بین , بھاى آن در مقايسه با دينار طال, آرام

solidus ( ( پـول خــرد بـه . ولى پايه محاسبه براساس سكه ھاى نقره و طال بود, در بین النھرين رواج داشت' ه287در حوالى سال
دربـاره اشــكال ويـژه مبــادالت بازرگـانى در ايـن دوره اطالعـى در دســت . ضـرب شـده بـود = ) phollisفولیس(شكل فلیس مسى 

 .چون از اين قراردادھا چیزى باقى نمانده است, نیست
ــود و  ــاروانى ب ــه ھــر حــال ك ــه شــمال نداشــت و ب ــوارزم و خراســان ب ــا ســفر از خ ــدان فرقــى ب شــرايط ســفر در داراالســالم چن

نـیز صـورت مـى ) تھـاترى(گاھى معامله پاياپاى . و اين از ويژگى ھاى اصلى تجارت مسلمانان محسوب مى شد, كاروانسراھايى
يعنى كاالھا را با كاالھاى ديگر معاوضه مى كردند و يا اين كه در جاھايى به فروش مى رساندند كه مردمان شمال نیازمند ; گرفت

 .مال التجاره به صورت پاياپاى ارزش گذارى مى شد, آن بودند و در اين صورت
راه ھاى تجارت شمال يا تجارت وارانگى ھا ھم به سبب وجود مسكوكات فراوان در آن و يا به دلیل نزديكى به رودخانه ھاى بـزرگ 

متإسفانه در مـورد توزيــع ايـن يافتــه ھــا اطالعـات . شناخته شده است, اروپاى شرقى كه از آن براى رفت و آمد استفاده مى شد
. از رودخانـه دن و ولگــا اسـتفاده مــى كردنــد, به نظر مى رسد كه براى رفت و آمـد بـه شــمال) 1.(بسیار اندكى باقى مانده است

, لھستان و ســواحل دريــاى بالتیــك, مبالغ گزافى از مسكوكات اسالمى شرقى در سده سوم و چھارم ھجرى از اين راه به روسیه
 .انگلیس و حتى ايسلند انتقال مى يافت, به اسكانديناوى تا شمال اروپاى مركزى

پايه حیات اقتصادى اين مناطق به خصـوص ســوئد , نه فقط سكه ھا بلكه دستبندھا و غیره ھم, اين اندوخته ھاى نقره اى شرقى
تقريبا تمامى اين سكه ھا مربـوط بــه ســده . آشكارا كانون اصلى اين نوع تجارت بوده است, مركز اين يافته ھا, بود كه جزيره گتلند

اين يافته ھا تصوير گويـايى از اھمیـت ايـن تجـارت . سوم و چھارم و نود درصد آن ھا متعلق به سلسله سامانى در خراسان است
تجارت با شمال به ناگھــان . به نخستین سال ھاى سده پنجم تعلق دارد, آخرين سكه اى كه در اين جا پیدا شده. ارائه مى دھند

ین قراخانیـان در ' ه389فروپاشى حكومت سامانى در سـال , به نظر نگارنده. متوقف شده است ماورإالنھر ب و تقســیم خراسـان و 
كز حیـات , پس از آن. بايد دلیل عمده اين وقفه بوده باشد, شمال و غزنويان در جنوب جیحون ماورإالنھر به مدت چندين دھـه از مرا

 .اقتصادى سرزمین ھاى اسالمى جدا شده و اجناسى كه زمانى به شمال منتقل مى شد ديگر وجود نداشت
مورد اطالعـات خوبـى وجـود دارد مسـلما . اما مال التجاره ھاى سرزمین ھاى شرق اسالمى شامل چه اجناسى بودنـد؟ در ايــن 

در , مـیزان قابــل توجھــى از آن. تمامى اجناسى كه به نواحى ديگر منتقل مى شد كل محصوالت يك منطقه يا شـھر خاصـى نبـود
ین اجنـاس و كاالھـاى تجـارى ديگـر را بايـد . منطقه و يا در حومه مصرف مى شد از اين رو مطالب جغرافى نگاران را در مورد فرق ب

 .جدى تلقى كرده و آن را ناديده نگرفت
محصوالت محلى سرزمین ھاى اسالمى و مال التجـاره ھـا و : كاالھاى تجارى سرزمین ھاى شرقى به دو طبقه تقسیم مى شد

, در میان محصوالت مى توان از انواع پارچـه ھـاى شــرق و شــمال ايـران يعــنى خراســان. كاالھاى وارد شده از سرزمین ھاى ديگر
جاده ابريشـم ھمچــون ســمرقند. خوارزم و منطقه اطراف رى و قم ياد كرد , ابريشم و محصوالت ابريشمى و نیز قالى از شھرھاى 

محصوالتى از اين نوع به خصوص ابريشم نــه تنھـا بـه . نیشاپور و از رى و يزد ـ مراكز عمده پارچه ھاى پنبه اى ـ وارد مى شد, مرو
يا از ھمـدان ) يـا از راه آن(پوست و چرم از مــاورإالنھر . بلكه به اروپا نیز صادر مى گشت, سرزمین ھاى غرب اسالمى خوارزم و  و 

 .اردبیل و قم نیز انواع تولیدات چرمى وارد مى شد, آبسكون, از شھرھاى ماورإالنھر. مىآمد) پوست روباه و سمور(
فارس و آذربايجــان طر در  به عمـل مىآمــد و ع , قــم, ھمـدان(زعفـران در غــرب و شــمال ايــران , صابون بــه خصـوص در بلـخ وارجـان 

غن , افزون بر اين. بخشى در ھند و بخش ديگرى در مصر تولید مى شد, و نیل) طبرستان چون رو ايران مواد خوراكى خالفت ھــم 
در . و ادويـه را تــدارك مــى ديـد) خوزستان(كشمش و شكر ) كرمان(میوه ھاى تر و خشك نظیر خرما , عسل, روغن حیوانى, كنجد

يد و , منابع بنابه داليل روشنى از تجارت شراب صحبتى نشده است ولى گفتنى است كه شراب قرمز ايرانى را به طور محلى خر
تر از شـبه جزيــره عربسـتان. فروش مى كردند در , سـوريه و مصـر, مركبات ھندى تا سده چھارم ھجرى ناشناخته بود و بعدھا دير

صوص از نــوع . بايد از گوسفند رمه و غله ھم صحبت كرد. اياالت شرقى ايران رواج يافت به خ شك  از ايران مقدار زيــادى مــاھى خ
 .سگ ماھى درياى مازندران و آرال و درياچه وان و نیز ماھى خلیج فارس صادر مى شد

بلكه شتر در درجه اول اھمیت بوده و شتر بلخى شھرتى بسزا داشته و تعداد زيادى از , نه اسب, از میان حیوانات سوارى و بارى
نقـره بیشــتر , احجـار كريمــه. آن ھا را در سرزمین ھاى شرق خالفت پرورش مى دادند و از آن جا به نواحى ديگر صادر مـى كردنـد

كـترى (از ساير فلزات براى ظـروف خـانگى . طال و جواھرات را به طور محلى استفاده مى كردند و مواد خام آن را صادر نمى كردند
يران و بعضــى از مناطـق . و يا كارخانه ھاى اسلحه سازى محلى استفاده مى نمودند) مسى و غیره از چوب جنگل ھاى شـمال ا

نشادر از ماورإالنھر مىآمـد و نفــت كــه ھنــوز ارزش سـوختى آن . كوھستانى براى ساخت خانه و يا اشیاى چوبى بھره مى گرفتند
از بــرف و يــخ , در پايان اين فھرسـت. در باكو و يا شمال عراق براى كارھاى پزشكى و دارويى استخراج مى شد, كشف نشده بود

مقدار زيادى برف از كوه ھاى ايران به بغداد حمل و تا تابستان در يخچال ھا نگه دارى مى شد و از آن در خانه ; نیز نبايد غافل ماند
 . ھاى ثروتمندان و يا خلفا براى خوردن استفاده مى شد

ولى تعدادى ديگــر , شمارى از اين بازارھا محلى بودند; تجارت داخلى سرزمین ھاى شرق اسالمى در بازارھاى ثابتى متمركز بود
امــروزه (بنادر و نــیز شـھرھاى بســت . نیشاپور و ھرات در حیات اقتصادى اھمیت زيادى داشتند, اصفھان, مثل بازارھاى بنادر بزرگ

از اين منظـر سـه منطقـه . بخارا و سمرقند و خوارزم مراكز تجارت بین المللى به شمار مىآمدند, غزنه و كابل, )در جنوب افغانستان
 .چین با شرق آسیاى مركزى و شرق اروپا, ھند: اھمیتى در خور داشتند

ھند در قبال . ارزن و نخود وارد مى شد, جو, گندم, نیل براى رنگرزى, ابريشم و كنف, دستمال و حوله, پارچه ھاى پنبه اى, از ھند
 .اسلحه و جوشن دريافت مى كرد, )از سرزمین ھاى شمالى(برده , اين محصوالت

در نزديكى سمرقند موفق به ' , ه133مسلمانان پس از پیروزى بر چینى ھا در سال . ابريشم و ظروف چینى وارد مى شد,  از چین
 .از اين رو تولید اين محصول به مدت چند قرن در بخش ھاى شمال شرقى جھان اسالم متمركز شده بود. تولید كاغذ گرديدند

مسكوكات نقره اى در موازات راه ھاى تجارى اين منطقه تا اسـكانديناوى . اھمیت تجارت با اروپاى شرقى در صدور برده نھفته بود
.در امورخانه به كار مى گرفتند, تركان را نه فقط در سپاھى گرى بلكه به دلیل زيبايى و سربه راھى. و انگلیس كشف شده است

, موم, )براى شكار(قوش , از اين ھا گذشته. زنان ترك نیز به زيبايى شھره بودند و در حقیقت مظھر زيبايى شمرده مى شدند) 2(
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اسـالوھا و وارانگـى ھـا در . پوست جامه و خز از كاالھاى مصروف شمال بود كـه در جھــان اســالم خواھــان زيــادى داشــت, عسل
مسكوكات نقره جھان اسالم ھمراه اشــیإ نقــره اى ديگــر بـراى ذخـیره . پنبه و ابريشم دريافت مى كردند, میوه,  مبادالت خود جامه

 .ارزش زيادى براى اروپائیان شرقى و شمالى داشت, سرمايه
سیاسـى , تجارت سرزمین ھاى شرقى خالفت زيربنـاى محكمــى بـراى ارتقــاى سـطح زنـدگى بـود و در حیـات اقتصـادى, بنابراين

ست فعالیـت بازرگانــان . جوامع مختلف اسالمى و حكومت ھاى آن عاملى عمده به شمار مىآمد براى شناخت اين اھمیت كافى ا
پس از آن است كه مى توان به نقش بغـداد بـه عنـوان مركـز . جنوب و غرب جھان اسالم را نیز به تجارت شرق و شمالى آن افزود

سالم, از ايــن ھـا گذشـته. جھان اسالم و واسطه بین بخش ھاى مختلــف آن پـى بـرد بازرگانــان , در بغــداد و سـاير مراكـز جھـان ا
مى  سرزمین ھاى مختلف با يكديگر مالقات كرده و به داد و ستد كاال مـى پرداختنـد و دانـش و تجــارب خــود را بـه يكـديگر منتقـل 

نه چیـن كـه خـود را , خالفت عباسى امپراتورى محورى جھان برشمرده مى شده, از اين مسايل پیداست كه در آن روزگار. نمودند
تنھا جغرافى نگاران مسـلمان . مى پنداشت و يا حتى بیزانس و اروپاى غربى كه چندان به حساب نمىآمدند)) امپراتورى محورى((

پاىغربى و , بودند كه شناخت منطقى و مطلوبى از تمامى تمدن ھاى جھان داشتند چون مسلمانان ھمسايگان تمامى آن ھا ـ ارو
به محض اين كه غرب دست به اكتشافات جغرافیايى جھـان . چین و آسیاى مركزى ـ بودند, ھند و اندونزى, آفريقاى سیاه, شرقى

اھمیت اقتصادى و سیاسى جھان اسالم رو به افول گذاشت و اروپا جــاى , زد و مستقیما با اقوام و تمدن ھاى ياد شده آشنا شد
 .آن را گرفت كه اين امر تا به امروز ادامه دارد

 
 :پى نوشت ھا

براى تعمیر و مرمت چنین نقشه اى نیــاز زيـادى وجـود . 160ص , )Mohammed, karl den store och Rurik , (1962,التور بولین. 1
 .دارد

 اگر آن ترك شیرازى بدست آرد دل ما را. 2
 به خال ھندويش بخشم سمرقند و بخارا را

 ).3ص , 6غزل شماره , ش1318, تھران, چاپ پژمان, ديوان حافظ(; اين بیت ظاھرا عشق بازى با مردان را در ذھن تداعى مى كند
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