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المجلة الجزائرية للذراسات التاريخية والقانونية

اهمية الموقع الجغرافي لبالد ما وراء النهر لمطرق التجارية (طريق الحرير)
Important geographical position areal beyond the river to the business by silk
رشا عبد الكريم فالح*
دكتورة بجامعة البصرة –مركز دراسات البصرة والخليج العربي –العراق
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تاريخ االستالم .0208/.20/81 :تاريخ القبول.0208/20./81 :تاريخ النشر0208/20/.02 :
ممخص البحث
ان الموقع المميز لبالد ما وراء النير جعميا محطة انظار لمكثير من الدول نظ اًر ألىمية ىذا الموقع بالنسبة

لطرق التجارة العالمية وباألخص طريق الحرير والذى مر في مسافة كبيرة في بالد ما وراء النير ان أىمية تمك
المنطقة يرجع إلى موقعيا بين ثالث قوى ؛ بالد فارس والصين واليند .التي كان ليا تأثير حضاري كبير عمييا .إلى

جانب ذلك  ،فإن موقعيا االستراتيجي وتنوع مواردىا المائية وموقعيا عمى طريق الحرير العظيم جعميا نقطة خالف

بين بالد فارس والصين لمسيطرة عمى "بالد ما وراء النير.

الكممات االفتتاحية :بالد ما وراء النير ,طريق الحرير  ,المسممين  ,خوارزم  ,فرغانة

Abstract
The distinctive location of the Trans-River country made it, a focus of attention for many countries
due to the importance of this location for the global trade routes, especially the Silk Road, which passed
a great distance in the countries beyond the river.
The importance of that area refers to its location among three powers; Persia, China and India. Which
had a highly civilization gravity affected it. Besides, its strategic position and its variety of water
resources and its site on the Great Silk Road made it a point of dispute between Persia and China to
control “BELAD MA WARAA EL NAHR.
Key words: Beyond the River, the Silk Road, the Muslims, Khorezm, Fergana

المجلة الجزائرية للذراسات التاريخية والقانونية

المجلذ / 6.العـــذد ،)2021(1. :ص261..-.243

مقـــــذمــــة
أن الموقع الجغرافي لبالد ما وراء النهر المتمثل في وقوعيا عمى طريق التجارة العالمي بين
الشرق والغرب وىو المعروف باسم طريق الحرير قد جعميا ىدفاً لمسيطرة من قبل الدول الكبيرة التي
قامت فى غربيا بيدف االستفادة من النشاط االقتصادي الضخم والمكاسب المادية الوفيرة من وراء
طريق القوافل التجارية المارة بطريق الحرير  ،كذلك وفرة مصادر المياه وتنوعيا جعميا فريسة ألطماع
القوى السياسية المحيطة بيا ،ولم يكن األمر قاص اًر عمى العرب فقط بل إن في شرقيا كانت
االمبراطورية الصينية مترامية األطراف التي كانت ترقب بعين الترصد كل األحداث ،كي تستطيع
االنقضاض والسيطرة عمى تمك المنطقة االستراتيجية والحيوية ،ولكن كانت الغمبة في النياية لألتراك
والفرس في السيطرة عمييا حتى مجيء المسممين .
ولقد جاء البحث بمقدمة مركزة ومبحثين خصص األول منو لدراسة االطار الجغرافي لمدينة بخارى
و تسميتيا وموقعيا وحدودىا والمبحث الثاني النشاط االقتصادي لمدينة بخارى واىم مواردىا بعد ذلك
الخاتمة .
جاء في مقدمة الكتب الجغرافية التي اعتمدت في البحث كتاب مسالك الممالك لالصطخري (ت
346ىـ 952 -م) فقد اورد معمومات غزيرة ومفصمة عن المنطقة جوانب جغرافية ونشاط اقتصادي
وتطرق إلى االنيار ومنابعيا وفروعيا .وكانت مادتو االقتصادية غنية عن الموارد الطبيعية
كما كانت المعمومات التي أوردىا ابن حوقل (ت 367ىـ977-م) في كتابة صورة االرض غزيرة
ووافية عن المنطقة والتي وصفيا وصفاً مفصالً وذلك لعممو في دواوين الدولة واستقائو معموماتو من
وثائق وسجالت الدولة  .والذي يميز ابن حوقل انو قد اتبع اسموب معاصريو ونسخ معموماتو منيم وقد
كانت معموماتو وافية ومفصمة ايضاً عن المدن والكور واالنيار والطرق التجارية .
واورد المقدسي (ت 375ىـ985-م) في كتابو احسن التقاسيم في معرفة األقاليم معمومات غنية
وغزيرة عن بالد ما وراء النير .وجاءت المعمومات عن الموارد االقتصادية والزراعية والحيوانية
والمعدنية ومعمومات وافية عن الطرق التجارية. .
وجاء معجم البمدان لياقوت الحموي (626ىـ1228 /م) في مقدمة المصنفات الميمة التي تضمنت
معمومات غزيرة ووافية عن الجوانب الجغرافية التاريخية لممنطقة.
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اما اىم الكتب التاريخية فاذكر اىميا كتاب فتوح البمدان لمبالذري (ت 279ىـ892 /م) اىمية في
معرفة فتح المدينة في حركة الفتوح العربية اإلسالمية في تمك المناطق .
اما المراجع الحديثة فقد كان ليا اثر في اغناء مادة البحث بالمعمومات وكان في مقدمتيا
ويأتي كتاب تاريخ بخارى لفامبري لكي في مقدمة الكتب التي اعتمدت في البحث وقد تضمن وصفاً
لبعض المدن ومنيا مدينة بخارى ووصف اىم مدنو وقراه والطرق الداخمية والخارجية واالنيار والبحيرات
وماتتميز بو المدينة من منتجات زراعية وحيوانية وصناعية.
ومن المؤلفات الحديثة التي اعتمدت ايضاً ارباع خراسان الشييرة وخراسان في العصر الساماني
لقحطان عبد الستار الحديثي ,باإلضافة الى المصادر االخر االخرى التي ذكرت في ثنايا البحث .
وتأتي صعوبة البحث بسبب كبر مساحة بالد ماوراء النير وتعدد مدنيا وقراىا وتناثر المعمومات
في العديد من الكتب الفارسية والعربية باإلضافة الى كتب االدب والمغة .
االهمية الجغرافية لبالد ما وراء النهر عنذ البلذانيين
اعتبرت بالد ما وراء النهر منطقة حيوية من الناحية السياسية حيث كانت تقع بين إمبراطوريتين
كانتا من أكبر إمبراطوريات العالم لوقت طويل ،وىما اإلمبراطورية الصينية واإلمبراطورية الفارسية
وكذلك من الناحية االقتصادية لخصوبة أراضييا ولموقعيا التجارى اليام الواقع عمى طريق التجارة
العالمى طريق الحرير
ىناك كثير من التحديدات الجغرافية القميم ما وراء النير في المؤلفات الجغرافية العربية
()1

واإلسالمية

اال انو يمكن اعتبار تحديد االصطخري الذي دون في الربع األول من القرن الرابع

اليجري /العاشر الميالدي اكثر تكامال النو راعى بسمسمة التغيير السياسية التي طرأت عمى ىذا االقميم
منذ الفتح العربي اإلسالمي في القرن األول اليجري  /السابع الميالدي.
فقد حدد االصطخري حدود االقميم بقولو  ( :اما ماوراء النير فيحيط بو من شرقو فامر وراشت
الغز الخرلخيو من حد طراز ممتداً
ومايتاخم الختل من أرض اليند عمى خط مستقيم  ،وغربية بالد ّ
عمى التقويس حتى ينتيي إلى فاراب وبيكند وسغد سمرقند ونواحي بخارى وخوارزم  ،حتى ينتيي إلى
بحيرتيا ،وشماليو الترك الخرلخيو من أقصى بمد فرغانو إلى الطراز عمى خط مستقيم ،وجنوبيو نير
جيحون من لدن بدخشان إلى بحيرة خوارزم عمى خط مستقيم) ( .)2فكانت تمتد عمى مساحة واسعة في
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المنطقة المسماة آسيا الوسطى( ،)3حيث شممت عدة أقاليم تختمف بطبيعتيا الجغرافية ومناخيا من اقميم
آلخر.
ولم يكتف االصطخري بذكر التحديد الجغرافي لالقميم فقط وانما يعمل سبب ضم بعض المناطق ضمن
حدود االقميم فيو يعزو سبب ضم مناطق الختل وخوارزم ذلك ان الختل ( بين نير جرياب ونير
وخشاب )( .)4وألن عمود نير جيحون إلى بالد ما وراء النير ىو جرياب لذلك عده من اعمالو اما
خوارزم فيي من الناحية الجغرافية اقرب إلى ما وراء النير من اقميم خراسان فعدت من اعمالو(.)5
وقد حذا ابن حوقل الذي جاء في حذو االصطخري في تحديد معالم ىذه البالد مما يؤكد تأثره
بو أو ان حدود االقميم قد وصمت إلى صورتيا النيائية في ىذه الفترة تحديداً (.)6
وتش ير الروايات التاريخية والبمدانية التي تناولت مناطق بالد ما وراء النير إلى ثالثة تقسيمات ادارية
قد اتبعت في ادارة ىذه المناطق ،فاالول يرجع إلى حقبة ما قبل الفتح العربي اإلسالمي وكان يعتمد في
االغمب نظام االمارة أو الوالية بمعنى ان المناطق التي كانت تشكل منيا االقميم مقسمة اما إلى واليات
أو امارات تدار من قبل امراء محميين خاضعين من الناحية السياسية إلى نفوذ اإلمبراطورية الفارسية ،
ويالحظ في ىذا التقسيم ايضاً ان ىذه االمارات أو الواليات لم تكن ليا حدود واضحة المعالم.
واعتمد التقسيم الثاني نظام االرباع الذي اتبع في اواخر العيد الفارسي الساساني وشاع استعمالو في
العصر األموي فقد ذكرت المصادر ان خراسان كانت من الناحية االدارية مقسمة إلى اربعة ارباع،
األول يضم مرو واعماليا والربع الثاني يضم بمخ وطخارستان اما الربع الثالث فيضم ىراة وبوشنج
وباذغيس وسجستان اما الربع الرابع فيضم بالد ماوراء النير (.)7
وقد وضع عمى رأس كل ربع شخص يمقب (مرزبان)
األربعة كانوا تحت سمطة االصبيبذ

()9

()8

مسؤول عن ادارة الربع وىؤالء الم ارزبة

خراسان ويدعى بأذوسبان (.)10

ابقى العرب المسممون النظم االدارية التي كانت معتمدة في اقميم خراسان بعد الفتح وسبب ذلك يعود
إلى إنشغاليم بالفتوحات ونشر الدين اإلسالمي فضالً عن سياسة التسامح التي جاء بيا اإلسالم كانت
تتيح لتمك الشعوب المحافظة عمى عاداتيا وتقاليدىا وتشير ىذه المصادر إلى ان نظام االرباع كان
معموالً بو من قبل العرب في القرنين األول والثاني اليجريين /السابع والثامن الميالديين  ،ففي والية
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عبد اهلل بن عامر الذي أصبح امي اًر عمى خراسان سنة 31ىـ651 /م اشارت المصادر إلى انو أول
امير عربي ( صير خراسان أرباعاً) (.)11
وقد اورد البمدانيون العرب والمسممين بالد ماوراء النير ضمن ارباع خراسان فالبالذري (ت 279ىـ/
892م) يذكر ما وراء النير ضمن ارباع خراسان أي انو يتبع ادارياً اقميم خراسان ومن مدنو ( :بخارى،
الشاش ،الصغد ،الط ارربند  ،كش ،نسف ،الروبيتان  ،اشروسنة  ،سنام قمعة المقنع ،فرغانو ،البتم ،
سمر قند  ،اباركت ،بناكت ،الترك) (.)12
ويبدو ان مثل ىذا التقسيم كان معروفاً ومتداوالً في تمك الفترة وقد وصل إلى البمدانيين العرب
والمسممين في القرنين األول والثاني من اليجرة /السابع والثامن الميالديين لكنيم لم يغيروا فيو شيئاً ما
خال بعض اضافات لبعض المدن والقرى تتعمق جميا بطبيعة حجم السكان

()13

 ،ولذا فان ما ذكره

البالذري بخصوص تبعية بالد ماوراء النير القميم خراسان يعد من الناحية السياسية منطقياً النو
(مضموم إلى والي خراسان وكان اسم خراسان يجمعيما)

()14

لكن عمى ما يبدو ان نظاماً ادارياً ثالثاً

في القرن الثالث اليجري  /التاسع الميالدي قد إتبع في ادارة مناطق بالد ماوراء النير وىو نظام الكور
(.)15
ومن ىنا نجد ان اليعقوبي

()16

(ت292ىـ904 /م) يذكر كور الختل ،بخارى ،الصغد ،كش ،نسف،

سمرقند ،فرغانة ،استاخخ  ،الشاش ،من كور اقميم المشرق وىو خراسان  .وقد اتبعو في ذلك ابن رستو
()17

(ت 300ىـ912 /م) واستخدم مصطمح (كور خراسان) وعد كور بخارى وسمرقند وكش ونسف

والشاش وفرغانة واشروسنة من كور خراسان ولم يفصميا عن باقي كور خراسان .واستعمل ابن خرداذبة
()18

( ت 300ىـ827 /م) واتصفت ىذه القائمة بسعة المعمومات عن كور واعمال خراسان عن سابقيو

فضالً عن عدم استخدامو نظام االرباع.
واىمية ىذه القائمة التي اوردىا ابن خرداذبة لكور بالد ماوراء النير أنيا تكتسب اىميتيا قد تولى
اعماال ادارية ف ــي ى ــذه الب ــالد والسيما منصبو االداري كصاحب بريد في ناحية الجبل

()19

اتاح لو

معرفة مناطق االقميم بصورة واضحة فضالً عن اطالعو عمى سجالت الدولة مما قد يدعو لالعتقاد انو
اخذىا من مصادر إدارية موثوقة (.)20
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اما قدامة بن جعفر

()21

(ت 337ىـ940/م) فانو ايضاً لم يخرج في تقسيمو االداري عن نظام الكور

فيقول ما نصو (وكور خراسان) بست ،رخج  ،كابل ،زابمستان ،الطبس ،قيستان ،ىراة ،الطالقان،
باذغيس  ،بوشيبخ ،طخارستان ،بمخ ،خمم ،مرو الروذ  ،الصغانيان ،واشجرد ،بخارى ،طوس ،الفارياب،
ايرشير ،كار ،سمرقند ،الشاش ،فرغانة ،اشروسنة ،الصغد ،خجندة ،خوارزم ،اسبيجاب ،ترمذ ،ابيورد،
مرو ،كش ،النوشجان ،اخرون ،نسف ،ومن ىذا يتبين ان قدامة قد اتبع من سبقوه من بمدانيين ولم
()22

يراع

المتغيرات اإلدارية والجغرافية لنواحي ىذه البالد .وحتى ياقوت الحموي فقد ذىب إلى ىذا
(وكان

المعنى

اسم

خراسان يجمعيا) ( .)23وبذلك يتضح ان بالد ماوراء النير كانت ادارياً تتبع لخراسان.
وجاء البمخي

()24

(ت 322ىـ933 /م) بمفيوم جغرافي دقيق لكور خراسان إذ عد ما وراء النير

اقميماً منفصالً عن خراسان جاعالً نير جيحون حداً فاصالً بينيما ( وأما ما وراء النير أول كورىا
يصاقب جيحون كورة بخارى عمى معبر خراسان ويتصل بيا سائر الصغد المنسوب إلى سمرقند
واشروسنة والشاش وفرغانة وكش ونسف والصغانيان واعماليا والختل وما يمتد عمى نير جيحون من
ترمذ واخسيك وخوارزم وفاراب واسبيجاب إلى الطراز وايالق فمجموع إلى الشاش أما خجندة فمضمومة
إلى فرغانة وجمعناىا بين واشجرد والصغانيان وجعمنا والختل فيما وراء النير فيي إلى كورىا اقرب واما
بخارى وكش ونسف فقد كان يجوز ان نجعميا كميا في الصغد ولكننا فرقنا لتكون ايسر في التفصيل
واخف .)25( )...
ويؤشر التقسيم الذي انفرد بو البمخي بوضوح ان ىذا التحديد استند إلى التغيرات االدارية التي شيدىا
المشرق اإلسالمي من خالل ظيور مركزين اداريين ىما بخارى ونيسابور في زمن الدولة السامانية
( .)26والبمخ ي عمل في ىذه الدولة وحصل عمى عناية واىتمام الوزير الساماني الجيياني (ت 330ىـ/
940م)

()27

فضالً عن ان كتابو صور األقاليم يعد من الوثائق الجغرافية الميمة في وصف بالد ما

وراء النير وتقسيماتيا االدارية اعتمد في تدوينيا عمى سجالت دواوين االمارة السامانية (.)28
وجاءت قائمة االصطخري شاممة لمتقسيمات االدارية لبالد ما وراء النير وىو ايضاً اتبع البمخي في
ان جعل نير جيحون حداً ادارياً فاصالً عن خراسان وىذا ايضاً قد يكون مرده إلى انو كسابقو البمخي
قد عمل في الدولة السامانية ( .)29وىو بذلك يكون قد راعى في تقسيمو االداري االمتداد الجغرافي
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وتبعيتو االدارية في تحديده الجغرافي وقد عمل ضم الختل إلى بالد ما وراء النير بقولو (الن الختل بين
()30

نيري جرياب ووخشاب وعمود جيحون جرياب وما دونو من وراء النير "

وكذلك الحال مع خوارزم
()31

بقولو (خوارزم مدينتيا وراء النير وىي عمى كور ما وراء النير اقرب منيا إلى مدن خراسان )

وىو

بذلك يعطي حدوداً سياسية وادارية لبالد ما وراء النير وىذا ميم من الناحية السياسية لالقميم في عيد
الدولة السامانية (.)32
اما ابن حوقل

()33

(ت 367ىـ977/م) فمم يخرج من تحديدات سابقيو البمخي واالصطخري وجاءت

قائمت و متطابقة إلى حد كبير مع ما أورده االصطخري مما يوضح تأثره بو رغم ان تقسيماتو االدارية
لبالد ما وراء النير مستمدة من وثائق وسجالت لدى السامانيين حيث كانت الدولة السامانية تعتمدىا
في صرف رواتب عماليا في تمك الكور ( .)34وبيذا يجمع البمدانيون االوائل ان بالد ما وراء النير تقع
()35

ضمن اقميم خراسان وحددت أيضاً ضمن أرباع خراسان بعد ان قسموا خراسان إلى أربعة أرباع

بينما

اكتفى البعض االخر بضميا إلى كور خراسان بسرد عام دون فصل في األرباع ،حيث اكتفوا بتقسيم
ىذا الجانب إلى ست كور واربع نواح.
لكن الجغرافي المقدسي (ت 375ىـ985/م) قد خالفيم وقد استخدم إلى جانب مصطمح الكور
مصطمح (النواحي) فيو يطرح تقسيماً جغرافياً القميم المشرق مغاي اًر لمن سبقوه من البمدانيين الذين جعموا
()36

المشرق ثالثة أقاليم (خراسان ،سجستان ،ما وراء النير)

وجعمو اقميماً واحداً ذا جانبين والحد

الطبيعي الفاصل ىو نير جيحون (فجعمناه واحداً ذا جانبين يفصل بينيما نير جيحون ونسبنا كل
()37

جانب إلى الذي اختطو )

وىو يوضح ذلك التقسيم بقولو (لو جعمنا سجستان اقميماً لوجب انيا نجعل

خوارزم اقميما لشدة عمارتو وكثرة مدتيا وخالفيم في المسان والطبع والرسوم)(.)38
ان التحديد االداري والجغرافي لبالد ما وراء النير كان من األىمية بمكان بالنسبة لمدولة العربية
()39

اإلسالمية خاصة انيا تقع عمى تخوم حدود الترك
يفدىا المجاىدون لحماية دار السالم (.)41

فتعد بذلك مناطق ثغور

()40

إسالمية متقدمة
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اهمية المىقع
الحرير .

بالنسبة

بالطرق

التجارية

وباألخص

طريق

وكـ ــان لمـ ــوقع بــــالد مـــا وراء النهر في طريق التج ــارة بين الصين والغرب أث ــر كبير ف ــي
محاوالت الفرس المتك ــررة قبل اإلسالم فـ ــي السيطرة عمييا لضمان السيطرة عمى طريق التج ــارة فكـ ــان
الصراع بينيم وبين األتراك ( ،)42إلى أن وصل المسممون إلى خراسان وبدأوا فى السيطرة عمى بالد ما
وراء النهر وأنشئوا عالقات ودية مع إمبراطورية الصين وتمثل ذلك في سفارات قتيبة بن مسمم  ،أبو
مسمم الخراساني ،والخميفة هارون الرشيد  ،وكانت تمك السفارات متبادلة بين الصين والمسممين (،)43
وكانت تمك السفارات تمتمئ باليدايا داللة عمى حسن العالقات وضماناً لسالمة القوافل التجارية وحرصاً
عمى زيادة التبادل التجاري لضمان الرخاء االقتصادي .
عند إلقاء نظرة متأنية عمى الموقع الجغرافي لبالد ما وراء النهر يتضح أن تمك المنطقة ذات موقع
استراتيجي ىام لوقوعيا بين الصين والهند وبالد فارس واإلمبراطورية البيزنطية أي أن القوافل التجارية
ال تنفك تعبر المنطقة من الشرق إلى الغرب والعكس  ،ولم تقف بالد ما وراء النهر موقف المتفرج
عمى القوافل التجارية ولكن بدأت تشترك فى تصدير منتجاتيا الزراعية والصناعية واستيراد ما تحتاجو
البالد من منتجات مختمفة .
جاءت شيرة طريق الحرير من اعتماده عمى نقل أحد األركان األربعة األساسية لمتجارة فى
العصور الوسطى  -وىى الحرير ،والرقيق ،والذىب ،والتوابل  -أال وىو الحرير الذى ظل س اًر صينياً
لفترة طويمة من الزمن  ،حرص الصينيون خالليا عمى عدم ذيوعو ليستمر احتكارىم لصناعتو لما
لمسوه من مكاسب اقتصادية ىائمة من جراء ذلك  ،ولكن ُن ِق َل سر صناعة الحرير إلى بالد ما وراء

النهر وأصبح يصنع بيا  ،ثم انتقل إلى االمبراطورية الرومانية بعد ذلك  ،كذلك كانت باقي أركان
المربع  ،فتجارة الرقيق ازدىرت عمى ذلك الطريق وكانت ببالد ما وراء النهر سوقا كبي اًر ورائجاً ليا
فتمك التجارة أثرت العاممين بيا  ،واعتمدت بعض الدول عمى شراء المماليك إلقامة جيوش قوية ليا
ساعد ت عمى اتساع رقعتيا .كما ساعدت عمى بقائيا قوية لفترة من الزمن ،كذلك كانت تجارة الذىب
والذى كان موجوداً في بالد ما وراء النهر  ،وتجارة التوابل اآلتية من اليند عابرة ذلك الطريق إلى
اإلمبراطورية الرومانية وأوروبا .
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ُو ِج َد طريق بحرى بين بالد ما وراء النهر وبالد الصين عن طريق الوصول إلى البصرة  ،وعمان ثم
ركوب البحر إلى الصين( ،)44ولكن يذكر المسعودي( ،)45أنو قابل شيخاً كبي اًر دخل الصين عدة مرات
ولم يركب البحر قط ،كما قابل العديد من الناس الذين سمكوا الطريق من بالد الهند عمى جبال
النوشادر إلى الصين وىو طريق الحرير .
لم يكن طريق الحرير طريقاً لنقل التجارة وتبادليا فقط  ،ولكن أيضاً عبرت عبره األديان من الشرق
إلى الغرب والعكس مثل البوذية والمسيحية واإلسالم ( ،)46أي أن التجار كانوا وسيمة مثمى لنقل الفكر
الديني ومحاولة نشره بين أقوام لم يعرفوه من قبل  ،وبالفعل فقد أسيم التجار في نقل الديانات المختمفة
نظ اًر لسيولة تعامميم مع الكثير من الناس .
أسيم طريق الحرير كذلك في نقل بعض األساليب الزراعية من مدن إلى أخرى عبر الطريق
الطويل الذى يمر بو  ،وأيضاً عمل عمى نقــل بعض الصنــاعات التي كـ ــانت ق ــاصرة عمى أم ـ ــاكن
معينة وتحتكرىا بعض الدول ( ،)47فمثالً انتقل إلى بالد ما وراء النهر تربية دود القز من الصين ومنيا
عرفت تمك البالد صناعة الحرير وأصبحت ليا شيرة في صناعتو وتصديره إلى الكثير من الدول
األخرى  ،باإلضافة إلى نقل صناعة الورق من الصين إلى سمرقند التي ذاعت شيرتيا في صناعة
الورق في كل العالم ،وان كانت صناعة الورق قد انتقمت عبر األسرى الصينيين الذين أسرىم زياد بن
صالح في معركة ط ارز كما مر من قبل  ،ولكن رغبة الصين فى السيطرة عمى طريق الحرير ىو
األساس الذى أدى لوقوع ىؤالء األسرى في أيدى المسممين .
انتقمت أيضاً عبر طريق الحرير النباتات العطرية والورد والزىور التى كانت لمصين شيرة واسعة
في زراعتيا فعرفيا العالم أجمع  ،كذلك استخدام ِ
الج َمال ذات السنامين والتي كانت منتشرة في بالد ما

وراء النهر انتقمت إلى الغرب عن طريق ذلك الطريق الذى ساىم بصورة فعالة في نقل التقدم العممي
في كثير من المجاالت من الشرق إلى الغرب والعكس (.)48
لم تقتصر فائدة طريق الحرير عمى الربح االقتصادي  -الذى جعل التجار ىم الذين ارتادوا ذلك

الطريق رغم وعورتو وخطورتو  -فقط بل امتد األثر الى كافة جوانب الحياة من تعمم زراعة محاصيل
جديدة إلى معرفة صناعات أخرى إلى استخدام لبعض الحيوانات التي لم تكن معروفة لدى فئة من
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الناس  ،كذلك أسيم في نقل الحركات الفكرية واألفكار الدينية المختمفة  ،فاإلسالم دخل الصين ألول
مرة عن طريق التجار .
أسيم طريق الحرير كذلك في نمو المدن التي مر بيا فشيدت رواجاً اقتصادياً ىائالً بفضل الحركة
التجارية التي شيدتيا فعم الرخاء مدن بالد ما وراء النهر التي مر بيا الطريق كما ذكرىا الباحث سابقاً
( ،)49وبالرغم من أىمية ذلك الطريق إال أنو قد تعرض لإليقاف في الفترات التي شيدت فييا بالد ما
وراء النهر اضطرابات عديدة ضد السمطة مما أدى النتشار قطاع الطرق وانعدام األمن فتوقفت القوافل
التجارية مما أسيم فى زيادة االرتباك االقتصادي التي شيدتو تمك المنطقة أثناء االضطرابات المختمفة
التى قامت بيا .
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الخــاتمــة
بسبب كل المزايا التي أحاطت بطريق الحرير والذى مر في مسافة كبيرة في بالد ما وراء النهر
 ،حدث النزاع الدائم بين الصين وفارس عمى تمك المنطقة لمسيطرة عمى ذلك الطريق الذى سبب
انتعاشاً اقتصادياً كبي اًر لمدولة المتحكمة فيو أو في جزء منو  ،وقد استمر ذلك الصراع حتى مجيء
لمسممين وسيطرتيم عمى المنطقة وىزيمتيم لمصينيين  ،مما أدى لخروجيم من بالد ما وراء النهر
تماماً  ،ومن ثم عندما جاء السامانيون لممنطقة كان ازدىار ذلك الطريق  -بسبب األمن الذى وفرتو
الدولة  -سبباً في الرخاء االقتصادي الذى شيده السكان في تمك المنطقة لفترة طويمة من الزمن إلى أن
شيدت المنطقة اضطرابات نتيجة لمصراع داخل الدولة السامانية أو مع أعدائيا .
كان لموقع بالد ما وراء النهر المتميز تجارياً ما جعميا عرضة لمحاوالت الفرس المتكررة لالستيالء
عمييا منذ قديم الزمن  ،كذلك لم تسمم من محاوالت الصينيين حتى وصول العرب المسممين وبعد
استقرارىم وقضائيم نيائيا عمى النفوذ الصيني  ،أصبحت لتمك المنطقة اىمية تجارية  -كما كانت قديما
 جراء مرور القوافل التجارية الكبيرة  ،والتي تعبرىا شرقاً وغرباً  ،ولم تمثل تمك المنطقة معب اًر تجارياًفقط ولكنيا اشتركت في التجارة بشكل مؤثر حيث مثمت منتجاتيا الزراعية والصناعية جزءاً كبي اًر فى
التجارة المنقولة سواء إلى الصين أو القوقاز والروس وكذلك باقي الدول اإلسالمية.
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االرض ،ص  ،347ص  ،358ص .381
( . )37المقدسي ،احسن التقاسيم ،ص .260
( . )38المقدسي  :احسن التقاسيم ،ص .260
الغز  ،تركش  ،البجناك ِ
وخ ْرخيز ،
الخ ْرلخ ،الكيماك ّ ،
( .)39الترك عدة اجناس منيم  :التُغزغز َ ،
التبت ،اركتش ،خضجاخ ولكل جنس من الترك مممكة مفردة  :،اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي ،ج، 1

ص  .155ابن خرداذبة  ،المسالك والممالك ،ص  .31قدامة ،الخراج  ،ص ، 196 ، 195
 .197ابن الفقيو ،مختصر كتاب البمدان ،ص  .329ابن رستة ،االعالق النفيسة  ،ص .295
القزويني .اثار البالد واخبار العباد ،ص .558
( . )40الثغور  :المواضع الكائنة في أرض العدو في بطن و ٍاد او طرف جبل قرب ارض
المسممين ،والثغر مما يمي دار الحرب أي الموضع الذي يكون حداً فاصالً بين بالد المسممين
والكفار .انظر :ابن منظور ،لسان العرب،ج ، 5ص .171
( . )41االصطخري ،مسالك الممالك  ،ص .291
( .)42ىايد  ،تاريخ التجارة فى الشرق األدنى فى العصور الوسطى  ،حـ  ، 2ص .27
( . )43الطبرى  ،تاريخ األمم والمموك  ،حـ  ، 6ص 501؛ الدورى  ،العصر العباسى األول ،
ص .148
( . ) 44المسعودى  ،مروج الذىب  ،حـ  ، 1ص . 308
( .) 45مروج الذىب  ،حـ  ، 1ص . 349
) . )46إيرين فرانك  ،طريق الحرير  ،ص .14
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( .)47إيرين فرانك  ،طريق الحرير  ،ص ..14
(. ) 48إيرين فرانك  ،طريق الحرير  ،ص .14
( . )49مارك بولو  ،رحلة مارك بولو  ،حـ  ، 1ص . 28-27
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المصــادر
-

ادي شير

 -1معجم االلفاظ الفارسية المعربة ،مكتبة لبنان ،بيروت .1980
 الخوارزمي ،ابو عبد اهلل محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب (ت 387هـ997/م) -2مفاتيح العموم  ،مطبعة الشرق ،القاىرة .1923
-

اليعقوبي  ،أحمد بن ابي يعقوب بن واضح الكاتب ( ت 292هـ)

 -3تاريخ اليعقـوبي ،تحقيـق خميـل منصـور ،ط ،2مطبعـة دار الكتـب العمميـة ،بيـروت ،2002
وطبعة اخرى النجف .
 -4البمدان ،المطبعة الحيدرية  ،النجف .1957
 ابن الفقيه  ،ابي بكر أحمد بن محمد الهمذاني ( ت 365هـ) -5مختصر كتاب البمدان ،مطبعة بريل  ،ليدن ،المحروسة 1883م.
 ابن خرداذبه  ،أبو عبـد اهلل بـن عبـد اهلل بـن محمـد ( ت 300هــ864/م) -6 ،المسـالكوالممالك  ،مكتبة المثنى ،ال .ت
 ابن رسته  ،ابو عمي أحمد بن عمر ( ت290هـ902 /م) -7االعالق النفيسة  ،مطبعة بريل ،ليدن 1967 ،م.
 ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم االنصاري (ت 711ىـ) ، -8لسان العرب ،مطبعة لوستاتسوماس وشركاؤه  ،مصر ،بال.ت).
 ابو الفرج قدامة البغدادي، -9الخ ـراج وصــناعة الكتابــة ،تحقي ــق :محمــد حســين الزبي ــدي ،دار الرشــيد لمطباعــة ،بغ ــداد،
.1981
 ابو زيد أحمد بن سيل (ت 322ىـ933 /م) ،-10صور األقاليم ،مخطوط في مكتبة الحكيم العامة ،النجف االشرف.
-

االصــطخري ،الشــيا ابــو اســحق إب ـراهيم بــن محمــد الفارســي المعــروف بــالكرخي (ت

346هـ957/م).
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 -11مسـالك الممالــك ،تحقيــق :محمــد جــابر عبــد العــال الحســيني ،راجعــو محمــد شــفيق غربــال،
نشر دار القمم  ،القاىرة  ، 1961ومطبعة كتابخانة ،صور ،بال .ت.
 البالذري  ،أبو العباس احمد بن يحيى ( ت 279هـ892 /م) ، -12فتــوح البمــدان ،مراجعــة رض ـوان محمــد رض ـوان ،دار الكتــب العمميــة  ،بيــروت،1978 ،
وطبعة لجنة البيان العربي  ،1959 ،نشره د .صالح الدين المنجد ( ،القاىرة)1956 ،
 الثامري ،احسان ذنون، -13الجغرافيــة التاريخيــة لمدينــة بخــارى فــي القــرون اليجريــة االولــى ،مطبعــة مركــز ناصــر،
االردن ، 1999
 الحديثي ،قحطان عبد الستار -14ارباع خراسان الشييرة  ،جامعة البصرة ،البصرة .1990
 حسن إبراهيم حسن -15تـاريخ اإلســالم السياسـي والــديني والثقــافي واالجتمـاعي ،مكتبــة النيضـة المصـرية ،القــاىرة
1964م.
 خطاب  ،محمود شيت -16بالد ماوراء النير ،مجمة المجمع العممي العراقي  ،مجمد .1982 ،33
 الدوري ،عبد العزيز -17العصر العباسي األول ،طبع بغداد.1945 ،
 الطبري  ،ابو جعفر محمد بن جرير ( ت 310هـ922 /م) -18تاريخ الرسل والمموك  ،تحقيق :محمد ابو الفضل إبـراىيم  ،ط ،3مطبعـة دار المعـارف ،
القاىرة ،بال.ت  ،ودار االمير لمطباعة والنشر ،بيروت ،بال.ت.
 فامبري ،ارمينوس ، -19تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى الوقت الحاضـر ،ترجمـة :أحمـد محمـود السـاداتي،
مطابع شركة اإلعالنات الشرقية ،القاىرة.1982 ،
 -فرانك ,ايرين.
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 -19طريق الحرير(ترجمة ,احمد محمود  ,القاىرة 1997,م).
-

القزويني ،حمد اهلل بن ابي بكر بن أحمد بن نصر ( 750هـ)

 -20تاريخ كزيدة ،مذيل في تاريخ بخارى لمنرشخي ،دار المعارف  ،مصر .1965
 القزويني ،حمد اهلل بن ابي بكر بن أحمد بن نصر ( 750هـ) -21تاريخ كزيدة ،مذيل في تاريخ بخارى لمنرشخي ،دار المعارف  ،مصر .1965
 مارك بولو -22رحمة مارك بولو  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ,ط ,2ترجمة عبد العزيز جاويد
1996,م.
-

ياقوت الحموي ،شهاب الدين  ،ابي عبد اهلل الرومي البغدادي ( ت 626هـ)

 -23معجم البمدان ،مطبعة دار صادر  ،بيروت .1957
 المسعودي  ،ابو الحسن عمي بن الحسين ( ت 346هـ) -24مروج الذىب ومعادن الجوىر  ،تحقيق  :محمد محي الدين عبد الحميد  ،ط ، 4مطبعـة
السعادة ،مصر .1964
-

المقدسي  ،محمد بن أحمد (ت 375هـ)

 -25احسن التقاسيم في معرفة األقاليم ،مطبعة بريل  ،ليدن .1909
 النرشخي  ،ابي بكر محمد بن جعفر (ت 348هـ1959 /م) -26تــاريخ بخ ــارى  ،تعري ــب ام ــين عب ــد المجيــد ونص ــر اهلل مبش ــر الطـ ـرازي  ،دار المع ــارف،
مصر ،بال.ت.
 ىايدر ،ف، -72تاريخ التجارة في الشـرق االدنـى ،ترجمـة احمـد محمـد رضـا ،الييئـة المصـرية العامـة،
القاىرة5891 ،م.
 ياقوت الحموي ،شهاب الدين  ،ابي عبد اهلل الرومي البغدادي ( ت 626هـ) -28معجم البمدان ،مطبعة دار صادر  ،بيروت .1957
المجـــالت
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 -29الحــديثي ,قحطــان عبدالســتار :التقســيمات االداريــة فــي خ ارســان منــذ الفــتح العربــي وحتــى
نياية القرن الرابع اليجري  ،مجمة كمية اآلداب المستنصرية ،العدد .1988 ، 16
 -30نقوال زيادة  ،المشرق اإلسالمي في القرنين الثالث والرابع لميجرة ،مجمة د ارسـات تاريخيـة،
عدد.1982 ، 8
االطـــاريــح .
-

الدليمي  ،محمد حسن سهيل النجم

 -31نظام الري والزراعة في بالد مـا وراء النيـر مـن الفـتح حتـى نيايـة القـرن ال اربـع اليجـري،
اطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى كمية التربية بجامعة بغداد 1431ىـ2010 /م.
-32

العامري  ،هيام عودة محمد
النشاط االقتصادي في بالد ماوراء النير خالل العصر العباسي،

اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية  ،الجامعة المستنصرية .2007

