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چکیده
در دوران بعد از اسالم عواملی مانند بنای شھر بغداد، رونق تجارت و سفر حج موجب رونـق راھھـای   

تأمین امنیت و آسـایش ایـن راھھـا از    گذشتند، گردید.که عمدتاً از ایران میارتباطی شرق جھان اسالم 
م و چھارم ھجری ھر قسمت از راھھای ارتباطی مـورد بحـث   آمد. در قرون سومسائل مھم به شمار می
ای ھـا در دوران اوج خـود بـه گونـه    ھای متقارن ایران قرار داشت. این سلسـله در حیطه یکی از سلسله

کردند. با این حال، بسیاری از تأسیسات الزم ھمچـون ربـاط،   امنیت و رفاه مورد نیاز راھھا را تأمین می
لوای ارزشھای فرھنگی جامعه ھمچون وقف ایجاد و گسترش یافت، پشتوانه در راھھا و شھرھا، تحت

دینی و موضوع خیرات موجب مشارکت گروھھای مختلف در مسائل مربوط به راھھـا و تـأمین لـوازم    
مورد نیاز مسافران گردید. پژوھش حاضر در نظر دارد چگونگی نقش فرھنگ عمومی جامعه ایرانیان را 

در فراھم آوردن تأسیسات مسافرتی و رفع نیازھای مسافران بررسی نماید. در طی سده ھای مذکور
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مقدمه
تا پیش از فتح ایران توسط مسلمانان عمـدتاً ارتباطـات و امنیـت سـرزمین ایـران تحـت لـوای        

مرکـز قـرار داشـت. در دوران بعـد از اسـالم      امپراتوری ساسانی و در کنترل یـک حکومـت مت  
باگسترش ارتباطات فرھنگی و تجاری روبه رو ھستیم. در نیمه اول قرن دوم ھجری با سـاخت  
شھر بغداد و تمرکز بیشتر راھھای شرقی جھان اسالم به سمت این شھر، رونق راھھـا و تـراکم   

ائلی را بـه ھمـراه داشـت کـه از     تردید به ھمراه خود مسـ عبور از آنھا و ترویج امر مسافرت بی
جمله این مسائل تأمین امنیت و رفاه مسافران در عبور از این مسیرھای تجاری بـود. گرچـه در   
دو قرن اول ھجری با تمرکز و کنترل دستگاه سیاسی خالفت اموی و عباسی بر ایران و منـاطق  

و بـا رونـق بیشـتر    ھای سوم و چھارم از یـک سـ  شرق جھان اسالم روبرو ھستیم، ولی در قرن
ھـای ایرانـی، کـه از آنھـا بـا عنـوان       راھھا مواجه ھستیم و از سوی دیگر با شکل گیری سلسله

شود، ھرکدام از آنھا در ھای متقارن (سامانی، آل بویه، غزنوی، صفاری و طاھری) یاد میسلسله
ار داشـت،  مقطع زمانی خود بر قسمتی از راھھای شرقی جھان اسالم کـه عمـدتاً در ایـران قـر    

ھای ایرانی سعی در امن سازی مسیرھای واقع در قلمرو خود و ایجاد احاطه یافتند. این دودمان
امکاناتی برای تأمین رفاه و امنیت مسافران داشتند تا بـدین وسـیله حاکمیـت سیاسـی شـان را      

اعمال کنند. 
توان به اشپولر میباشند که از جملهھای انجام گرفته در این راستا بسیار معدود میپژوھش

در کتاب ایران در قرون نخستین اسالمی و کتاب فرھنگ و تمدن اسـالمی در قلمـرو سـامانیان    
انـد کـه در آنھـا نیـز     اشاره نمود که بخش کوچکی از کتابشان را به این موضوع اختصاص داده

صفحات معدودی به تأسیسات مربوط به مسافران اختصاص یافتـه و بـه نقـش خـدمات عامـه      
شده اسـت  ھا به آن کمتر پرداختهمردم به مسافران توجھی نشده است. آنچه تاکنون در پژوھش

ھای اجتماعی و فرھنگی مؤثر در تأمین امکانات الزم برای گسترش امـر سـفر و مسـافران    جنبه
ھای شرقی ایران، در کنتـرل  باشد؛ در شرایطی که بیشتر راھھا، به ویژه راھھای واقع در بیابانمی

ھـای متقـارن در دوران اضـمحالل و درگیـری بـا دیگـر       دولت واحدی قرار نداشت و سلسـله 
شد. ما به دنبال پاسخی برای این پرسش ھسـتیم  ھا خارج میھا، تمرکزشان از روی جادهسلسله

در تـأمین رفـاه و   جامعه ایران با پشتوانه شریعت و توجیه دینی، چه سھمی که فرھنگ عمومی 
نیاز برای مسافران به ھمراه داشت و چه گروھھـایی از جامعـه، خـود را در ایـن     امکانات مورد 
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راه ھا و امنیت آن ھا در قرون اولیه اسالمی
در دوران بعد از اسـالم، تأسـیس دو شـھر بغـداد و سـامرا در عـراق کـه دو مرکـز تجـاری و          

سـیاری از کاالھـای تجـاری از منـاطق شـرقی      المللی جھان اسالم شدند و ھمچنین حمل ببین
ھـای  ھمچون خراسان و ماوراءالنھر و دیگر مناطق ایران به سمت بغداد مایه رونق بیشتر جـاده 

خراسـان و مـاوراءالنھر صـادر کننـدگان بـزرگ      .)۱۸۷(اشـپولر،  شرقی جھـان اسـالم گردیـد   
نی در رسته پارچه در این منسوجات به دیگر بخشھای خالفت عباسی بودند و فعالیتھای بازرگا

ھای دیگر داشتند. نکته مھم آنکه بغداد خود بـازار بزرگـی   استانھا رونق بیشتری نسبت به ایالت
). ھمانگونـه  ۱۸۲برای اشیاء تجملی از جمله پارچه و ابریشم خراسان و ماوراءالنھر بود (فرای، 

(مقدسـی،  » آمد و شد دارنددر خراسان، کارگزاران، ثروت، بدھکارى و «نویسد: که مقدسی می
با توجه به آنکه تاجران ایرانی عمدتاً جریان تجارت حمل و نقـل کاالھـای ایـران را بـر     ). ۳۵۶

افزود.عھده داشتند، بر اھمیت بیشتر جادھای شرقی می
بود که با جاده شاھی دوره ھخامنشـی ترکیـب شـده    » جاده ابریشم«مھم ترین راه خشکی، 

شد و پس از ورود بـه فـالت   تیسفون) شروع می-بابل پیشین یا سلوکیه بود و از بغداد (یعنی 
گذشت. جاده شـاھی بـه ھمـدان    ایران، به موازات کوھھای زاگرس از راه اسدآباد و حلوان می

شد و با پیوستن به جاده ابریشم از شھرھای ایران ھمچون ری، دامغان، نیشاپور، مرو متصل می
سپس در ماوراءالنھر از طریق بخارا و سمرقند به دره فرغانه گذشت و(مروشاھجان) و آمل می
توان گفـت کـه از روزگـاران بسـیار     در واقع می) ۱۸۸اشپولر، رسید. (و اخسیکث و اوزگند می

کھن در میان راھھای ایران، دو شاھراه بزرگ مشھور بوده که تاکنون ھم با تغییر جزئـی مسـیر،   
که در واقع ھمـان راه  -) شاھراه خراسان ۹۵اند. (پیرنیا، ادهموقعیت و امتیاز خود را از دست ند

در قرون اولیۀ اسالمی با انتقال پایتخت اسالم توسـط خلفـای عباسـی منتھـی     -باشدابریشم می
داد، اینـک  را به مرو پیوند مـی -پایتخت ساسانی-شد. این شاھراه بزرگ که زمانی تیسفون می

دامغـان) را پشـت سـر گذاشـته و بـه نیشـابور       (قـومس  شھرھای بزرگی مانند ھمـدان، ری و  
رفتـه اسـت (ھمـو،    رسید و در خاک خراسان عالوه بر مرو، به بلخ، ھرات و سیستان نیز میمی

). از این شاھراه بزرگ که از بغداد تا مرو و دیگر شھرھای نامدار خراسان کشیده شده بود ۱۹۸
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ن، گـیالن، اران، دیلمـان، طـالش، طبرسـتان،     شد و به مناطقی مثل آذربایجـا ھائی جدا میشاخه
). شـاھراه فـارس ھـم بخـش بزرگـی از کشـور را در       ۱۰۱رسـید (ھمـو،   گرگان و خوارزم می

ھـایی از آن بـه   رسـید و شـعبه  گرفت و از طریق عراق، خوزستان، فارس، به خراسان مـی برمی
).۱۰۳-۱۱۳شد (ھمو، طبرستان، سیستان، کرمان و سایر نقاط متصل می

باشد. در قرون نخستین سئلۀ عمده در قرون مورد بحث، تأمین امنیت راھھای یاد شده میم
اى که حکومت مرکزی دارای تمرکـز بیشـتر بـود، امنیـت راھھـا      اسالمی در ایران، در ھر دوره

/ ۵(راونـدی،  دادنـد شد و کاروانیان با میل و رغبت بیشتر به مسافرت تـن مـی  بیشتر تأمین می
ای بـود کـه حاکمـان    راه و کنترل آن و ارتباط داشتن با دیگر نقـاط جھـان مسـئله   مسئله .)۵۳۲

ھمیشه بدان توجه داشتند.
بسیاری از راھھای شرقی در محیطی بیابانی و کویری قرار داشتتند. در منـابع جغرافیـایی از   

ن، فـارس، کرمـان، سیسـتا   )،ای از خراسان، قـومس (دامغـان  شود که بخش عمدهبیابانی یاد می
گرفـت.  ای از مناطق شرق ایران را دربر مـی اصفھان، قم، کاشان، ری و در مجموع بخش عمده

آمد و تأمین امنیت از مشکالت عمده راھھای واقع ای صعب العبور به شمار میاین بیابان منطقه
ای در این بیابان بود. در این بیابان دزدان و راھزنان بسیاری وجود داشتند و دارای مخفی گاھھـ 

). این کویر به طـور کامـل در تصـرف یـک     ۱۸۵متعدد ھمچون کرکس کوه بودند (اصطخری، 
ھـای متقـارن   سلسله و یا یک دولت قرار نداشت و ھر بخشی از آن در قلمرو یکـی از سلسـله  

زیـرا در تصـرف   «حوقـل:  بود؛ به ھمین خاطر تأمین امنیت آن با مشکل مواجه شد. به قول ابـن 
» انـد ردم آن اقلیم آن را محافظت کنند بلکه فرمانروایان مختلفی بدان مسلطیک اقلیم نیست تا م

). از لحاظ عبور و مرور و مسائل رفاھی ھم در راھھای ایـن بیابـان مشـکالتی    ۱۴۱حوقل، (ابن
شـد.  وجود داشت. مسافرت با اسب در این راھھا ممکن نبود و باید با شـتر طـی مسـافت مـی    

توانستند بروند. خروج از این راھھـا  ھھا و آبھای معروف و معین نمیستوران باربر نیز جز از را
حوقل که دوبار از این بیابان گذشته تنھا با شتر توانسته عبـور کنـد   مرگ را به ھمراه داشت. ابن

طـبس،  –ری، اردسـتان  -قـم  -). از راھھـای عمـده در ایـن بیابـان، راه اصـفھان      ۱۴۲(ھمو، 
باشد کـه در ایـن   سیستان، می-خراسان، کرمان–خراسان، یزد -نطبسی–دامغان، نایین -کومش

). در اطراف مسیر راه اصفھان تا قم و ری که در حاشیه غربی این ۱۴۸کویر قرار داشتند (ھمو، 
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نام داشته است. راه دیگری که جـز  ١گیرد دزدان پناھگاھی داشتند که کرکس کوهبیابان قرار می

روند، راه اصفھان بـه کـومش   ن و راھنمایی ستاره، در آن نمیدر ھنگام ضرورت، آن ھم به گما
). اقوام قفص و بلوچ یا کوچ و بلوچ از جمله گروھھایی بودنـد کـه دارای   ۱۵۶است (جیھانی، 

رئیسی بودند. آنھا که در کوھھای بارز و قفـص سـکونت داشـتند بـا راھزنـی موجـب نـاامنی        
) ۷۵حوقـل،  شـدند. (ابـن  و بیابان غربـی مـی  راھھای واقع در کرمان و سیستان و حدود فارس 

) عضـدالدوله  ۴۷۱یعقوب و عمرو صفاری در زمان خود آنھـا را سـرکوب کردنـد. (مقدسـی،     
). وقتـی امـوال کـاروان    ۱۲۷ھای مختلف سرکوب کرد (حدودالعالم، بسیاری از آنھا را با روش

گیـرد، سـلطان   مـی توسط راھزنان کوچ و بلـوچ مـورد سـرقت قـرار     » دیرگچین«زنی در رباط 
خواھد تا ایشان کند و از بوعلی الیاس میزیان وی را از طریق خزانه جبران میمحمود غزنوی

ایشـان را زھـره آن نباشـد کـه از     «را دستگیر کند، اموال را بازستاند و دزدان را دار بزند تا آنکه 
ت. لشـکرھا را بکرمـان   کرمان در والیت من آیند و راه زنند و اال کرمان از سومنات دورتر نیس

).۸۹(نظام الملک، » بکشم و دمار از کرمان بر آرم
ای بودند که جھت انجام و تسھیل در مسافرت و رفع نیـاز مسـافران   امنیت و رفاه دو مقوله

ای از امنیـت توسـط دسـتگاه    در قرون سوم و چھارم ھجری، بخش عمده.شدندباید تأمین می
شد. ایجاد امنیـت و مقابلـه بـا تعـدی، بـه عنـوان یکـی از        میھای متقارن ایجاد حاکمۀ سلسله

رود اگر چنین مـی «المک معتقد است: اندیشه سیاسی روز مطرح بود. نظامضروریات جامعه در 
که یاد کردیم عمل بروی نگاه دارد و اگر نه به کسان شایسته بدل کند و اگـر از رعیـت چیـزی    

برعیت باز دھند و پس از آن اگر او را مـالی بمانـد از   ستده باشد بنا واجب از وی باز ستانند و
وی بستانند و بخزانه آرند و او را مھجور کنند و نیز عمل نفرمایند تا دیگـران عبـرت گیرنـد و    

). بنا بر ھمین ضرورت، مقابله با ناامنی و تعدیات، اغلب بـا شـیوه   ۳۱(ھمو، » دراز دستی نکنند
گرفت. به عنوان مثال، مردم اردبیل در اوایل قرن چھـارم  میدر مقابله با راھزنان صورتنظامی

کشـتند و  نمودند و آنھا را میدست به تمرد و راھزنی زدند، اموال مسافران را پیوسته غارت می
ق دسیم بن شاذلویه، حاکم مسافری را به شھر راه ندادند. مرزبان بـن محمـد بـن    ۳۳۱در سال 

ر را تخریب کنند و بـه کمـک بازرگانـان و بزرگـان آنجـا      مسافر سالر دستور داد تا حصار شھ
دست به ویرانی شھر زد و آنقدر به مردم شھر سختگیری نمود که برای مـدتی شـھر را تخلیـه    

اند.حوقل آن را کرکس کویه نوشته ولی جیھانی و اصطخری کرکس کوه ضبط نموده. البته ابن١
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).۶۷؛ کسروی، ۸۳حوقل، کردند (ابن
نخستین امیران سامانی به عنوان پایه گذاران ثبات، امنیت و آرامش اجتماعی در تاریخ ایـن  

شوند. امیر اسماعیل در اوج قدرت خویش و با وجـود پیـروزی در چنـدین    ته میدودمان شناخ
اش، ھیچ گـاه از حقـوق اجتمـاعی و عـدالت مردمـی     نظامی–جبھه و تفوق بر رقبای سیاسی 

). امیر اسماعیل سامانی بعد از ورود به بخارا، راھزنـان را سـرکوب   ۲۲۶غفلت نورزید (ھروی، 
ھار ھزار نفر از اوباشان و رندان را به دور خود جمع کرده بود و نمود. یکی از دزدان نزدیک چ

زد. امیر اسماعیل بوسـیله صـاحب   در مسیر راه تجاری میان رامیتن و برکد دست به راھزنی می
؛ ۳۲۴او را سرکوب و اطرافیانش را دستگیر و بـه سـمرقند فرسـتاد (گردیـزی،     ١شرطه خویش

را که در مقابل تعدیات راھزنان و دزدان قرار داشـتند  ق مردم بخا۲۳۵). در سال ۱۱۱نرشخی، 
خواست کردند که بـرای شـھر ربضـی بسـازد و     در-از سلسله طاھریان-از محمد بن عبداللّه 

دروازه ھایی ایجاد کند تا محافظ آنھا باشد و از دست دزدان و راھزنان در امان باشند. وی نیـز  
ھـای بعـدی ھـم ایـن ربـض      بنا کرد. در زمان سلسلهھا محکم ھمراه با برجھا و دروازهربضی

).۴۸-۴۹تعمیر و تقویت شد (ھمو، 

ایتأسیسات و خدمات جاده
ھای مـذکور، در  به منظور پیشبرد و تأمین امنیت و رفاه رھگذران، مسافران و بازرگانان در جاده

ی بیشـتری فـراھم   شد تا در زمینۀ مسافرت، سھولت و روانایران امکانات و تأسیساتی ایجاد می
ھای نخستین اسالمی ایـن تأسیسـات بـه منظـور تـأمین امنیـت راه و رفـاه        شود. از ھمان سده

شدند. فضل بن یحیی خالـد برمـک در منطقـه    مسافران، عمدتاً توسط دستگاه حاکمه ایجاد می
ا در منتھی الیه خراسان که میان دو کوه قرار داشت و در مدخل ھجوم ترکان، مـانعی ر » راست«

). تا بدینوسیله در جھت امن سازی راه اقدام کند. ۳۱خرداذبه، در برابر آنھا ایجاد کرده بود (ابن
ھـا  ھا با نام ایرانی دوباره شکل گرفتند. نظام برید، شـاھراھھا و جـاده  ساباطھا، رباطھا و دسکره

نسـائی، در  جنب و جوش خود را بازیافتند. اشتران و اسبان تازی بجای اشتران بختی و اسـبان 
ھـا جھـت نگھـداری چھارپایـان،     ھـا، ربـاط  ھا بکارگرفته شـدند. بکـارگیری سـاباط   آن شاھراه

ھا و برجھـا بـرای   شدند. میلاستراحت و آسایش کوتاه مدت و فرودآوردن بارکاروانھا دنبال می

. حسین بن العالء١
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بـاط  راھنمایی رھگذران استفاده شدند. در ادامه پیش از ھر چیز الزم است تا تأسیسات بویژه ر

را معرفی نمائیم:
عمده ساختمانی است که در مناطق مرزی و در راھھا با اھداف امنیتی و رفـاھی ایجـاد   ١رباط:

شـد  شد. رباط منحصراً به ساختمانھای کنار راه و به ویژه بیرون از شھر و آبادی اطـالق مـی  می
از » رباط سرمقان«شتند ). رباطھا غالباً در مکانھای خاص و حساس ارتباطی قرار دا۱۲۲(پیرنیا، 

ھای مھم جنوب کشور در مرز فارس و کرمان در مسیر راه شیراز به سیرجان قرار داشـت  رباط
شد و یکی بـه ناحیـه   ). رباط بواحمد نیز در جایی که راه چاچ و فرغانه جدا می۷۶حوقل، (ابن

). ۲۶۸ی، رفت قرار داشـت (اصـطخر  شاش و سرزمین ترکان و دیگرى به ناحیه طخارستان می
شـدند کـه در آنھـا منـابع آب     ھا حتی آنھا که در کویر وجود داشتند، در جایی ساخته مـی رباط

ھا بود که در آن چشمه آب روانی وجود وجود داشته باشد. رباط خبیص یکی از مھمترین رباط
). در راه سیستان به کرمان و فارس ۱۸۹کردند (ھمو، داشت و دو نفر ھم ھمیشه کشاورزی می

نیز در عبور از حد سیستان به سمت کاونیشک، میان کاونیشک و کندر رباطی وجود داشت کـه  
). ۱۵۹حوقـل،  شـد (ابـن  عمرولیث صفاری ساخته بود و پل کرمان (قنطرة کرمـان) نامیـده مـی   

جبیر ربـاطی نزدیـک   دادند. ابنای بزرگ با امکانات متنوع را تشکیل میھا گاھی مجموعهرباط
ھـا و  ک تپه یاد کـرده کـه مشـتمل بـر اتاقھـای بسـیار و رواقھـا و طھارتخانـه        موصل برروی ی

فقیه ھم در منطقه طبرستان تا مرز دیلم از وجود سی ). ابن۲۸۸جبیر، ھا بوده است (ابنسقاخانه
کند که در ھر کدام از آنھا از دویست تـا ھـزار مـرد وجـود داشـته      صحبت می» مسلحه«و یك 

قرار نداشتند و در حومۀ شھرھایی مثـل بیکنـد ھـم    ھا تنھا در راھھا رباط). ۱۴۹فقیه، است (ابن
عالوه بر ربـاط  ).۲۸۱شود (مقدسی، شدند جایی که از وجود ھزار رباط در آن یاد میایجاد می

توان یاد کرد.از وجود تأسیساتی ھمچون ساباط و دسکره در بین راه می
کنار راه بود. ساباطھا اغلب به شکل اسـتراحتگاه  ترین شکل آسایشگاھھاییکی از سادهساباط:

ھا، در ناحیه اشروسنه و نزدیکـی  ). یکی از مھمترین ساباط۱۳۱و دارای آب انبار بودند (پیرنیا، 
). مقدسی ۵۱جعفر، بن؛ قدامه۲۵۸؛ اصطخری، ۲۷۷زامین و در راه فرغانه و چاچ بود (مقدسی، 

اند و ارباط به معنای منزل گرفتن و آسودن در یافته و حتی از آن فعل نیز ساخته. از روزگاری بسیار کھن بزبان تازی راه ١
آید ربط و ارتباط ھم از این واژه آمده نه اینکه رباط مشتق از رفته و شاید برخالف آنچه در آغاز به نظر میمیان راه بکار می
)۱۲۲ربط باشد.(پیرنیا، 
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با سقف کوتاه، پوشیده چشمه آبی روان دارد که باغھا بیشتر بازارھایش«نویسد: در مورد آن می
).۲۹۰(مقدسی، » پیوندندھاى اطراف در آنجا بھم میپیرامون آنند. راه

شدند و مشھور بویژه پایتختھا ایجاد میعمارت ھایی بودند که در کنار شھرھای بزرگدسکره:
امیـران و فرمانروایـان میھمانـان    که بیشتر آنھا مھمانخانه بودند و جھـت پـذیرایی پادشـاھان و    

گرفتند. برخی از اینھا را در قبل و بعد از اسالم در بیرون شـھرھا و  نامدار مورد استفاده قرار می
). یکـی از  ۱۲۹(پیرنیـا،  ١ساختندعمدتاً برای خوشگذرانی، گذراندن اوقات فراغت و شکار می

خواندنــد ا دسـکرةالملک مـی  قـرار داشـت کـه آن ر   ٢ھـا در نزدیکـی بغـداد   مھمتـرین دسـکره  
فضالن در سفر خـویش سـه روز در آن اقامـت نمـوده     ). این مکان که ابن۱۰۳جعفر، (قدامةبن

). سـاخت  ۱۲۱)، از مسجد، بازار و حصار بھرمند بـوده اسـت (مقدسـی،    ۶۱فضالن، است (ابن
ھـا و  جـاده ھم از جمله اقداماتی بود که امکـان تـردد و مسـافرت در    ٤مھم و ایجاد راه٣پلھای

کرد.اتصال شھرھا و مناطق مھم را به یکدیگر روان می
ھا یکی از تأسیساتی بود که در شبکه ارتباطی شـکل گرفـت. کتـاب    نظام برید و چاپارخانه

ھای موجود در راھھا را ذکر نموده اسـت. قدامـه ضـمن وصـف راھھـا بـه       ، چاپارخانهالخراج
دھـد کـه   ھایی خبر میپردازد و از چاپارخانهسیر میھا و تعداد آنھا در ھر متوصیف چاپارخانه

ھا بودند و نیز نظم و ترتیب موجود در نظام برید را بیان مأمورین برید در آنھا آماده حمل کیسه
). ۱۰۰کند (قدامه بن جعفر، می

: یکی دیگر از تأسیساتی بود که در مناطقی ھمچون ایالت فارس جھت حفاظـت راھھـا   ھاقلعه
محکـم واسـتوار فراوانـی وجـود داشـت کـه       ٥ھایگرفت. در فارس قلعهفاده قرار میمورد است

مانده ولی مورد استفاده آن تغییر کرده مثالً دسکره ھای جبلیه کرمان(گنبد . چند دستگاه از این کوشکھا تاکنون برجای١
گویند مزار امام محمد غزالی است) و ھمچنین خواجه ربیع مشھد و زنگیان یزد بعدھا تبدیل گبران) و ھارونیه طوس(که می

ده متروک مانده و رو بویرانی رفته است بآرمگاه و مصلی شده یا بعلت خشک شدن باغ و پردیس که معموالً در پیرامون آنھا بو
).۱۲۹(پیرنیا، 

).۱۰۳. به فاصله ھفت چاپار از بغداد(قدامه بن جعفر، ٢
جاری بود پل چوبین معلقی » مھروبان«که تا نزدیکی » طاب«. در مرز میان خوزستان و فارس از روی رود عمیق و بزرگ ٣

). ۲۲حوقل، اروانیان و عابران بود (ابنقرار داشت که فاصله آن تا آب ده ذراع و گذرگاه ک
امیر اسماعیل سامانی که در زمان جنگ با عمرولیث صفاری در راه بلخ بود به دلیل تنگی راه در علی آباد بلخ دستور داد تا . ٤

.)۱۲۳تر کردند (نرشخی، راه را گشاده
شد. ھایی جھت جمع آوری آب ایجاد میند سازهآب و گرمسیر فارس قرار داشتھا که در مناطق کم. در بسیاری از قلعه٥

ذکر نموده قلعه ھایی ھمچون: اصطخر، بوشکانات، اسپبد دز، سھاره، کارزین، سمیران، فارسنامهبلخی در اغلب آنھا را ابن
).۱۵۶-۱۶۱بلخی، خوادان، خرّمه، تیرخداى، پرگ، تارم، جنید ملغان و... (بنگرید ابن
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و ۹۷اغلب چنان استوار و بلند بودند که ھیچ کس توان تسـخیر آنھـا را نداشـت (اصـطخری،     

)؛ و قلعـه اصـطخر   ۴۱حوقل، بود (ابن١عماره که موسوم به قلعه اکباتان) ھمچون قلعه ابن۱۰۵
فراوان بود و عضـدالدوله در آن حوضـی ایجـاد نمـود کـه بـه حـوض        که دارای آب انبارھای 
خوانـده  ٤که به زبان فارسـی کشـوین  ٣) و قلعه قزوین۱۵۶بلخی، (ابن٢عضدی معروف گشت

ھـا در منطقـۀ فـارس بـه     ). گرچه در منابع از این گونـه سـازه  ۱۸۱شده است (قدامه بن جعفر، 
دارد که منظور از آنھـا ھمـان ربـاط باشـد یـا      عنوان قلعه یاد شده است ولی این احتمال وجود 

اینکه کارکرد آنھا ھمچون رباط بوده است چنانکه از قلعه عبادان که در ادامـه خواھـد آمـد بـه     
عنوان رباط یاد شده است.

شـد. در راھھـای آبـی موجـود در     امکانات و شرایط امنیتی محدود به راھھای خشکی نمی
شـد. بـرج ھـایی از    نی بودند امکانات و تسھیالتی ایجاد مـی ایران نیز در صورتیکه قابل کشتیرا

شد که عالوه بر استفاده جھت راھنمـایی مسـافران،   یا خشبات ساخته می٥چوب به نام خشاب
کاربرد امنیتی جھت مقابله با راھزنان نیز داشتند. در سواحل خلیج فارس قلعه کوچـک عبـادان   

پیوست قرار داشت (جیھـانی،  دخانه دجله به خلیج می(آبادان فعلی) برکنار دریا در جایی که رو
نمودند و پیوسته مرزداران از درون قلعـه  ). این قلعه در واقع رباطی بود که در آنجا تردد می۵۸

). درآن ھمیشـه نگھبانـان جھـت مقابلـه بـا دزدان      ۷حوقـل،  کردند (ابناز رودخانه مراقبت می

کردند و نام آن استعاره بنی عماره بر کرانه بوده که مسیر ساحل و رفت و آمد کشتیھا را کنترل میاین قلعه محل دیده بانی١
گیرد روی سه شعبه قرار دارد به اینکه گویی به سان سه پایه جای دیگدان است. این قلعه چون دیگی که روی پایه ھا قرار می

).۴۱حوقل، و باال رفتن بدان جز برشکم ممکن نیست (ابنعماره جلندی بن کنعان منسوب است گرفته است. قلعه ابن
رسد ھاى عضدالدوله ھست که ھزینه بسیار برایش نھاد و چاھی در آن کند که تا پائین کوه می. در شیراز نیز دژى از ساخته٢

).۶۹۵/ ۲(مقدسی، 
جنگی جھت دفاع در مقابل دیلمیھا در آنجا . در میان آنجا و دیلم و در کوھی قرار داشته و در آن تیراندازھا و نیروھای ٣

کردند.حضور داشتند و از راھزنی ھای آنھا ممانعت می
. به معنای مرز ضعیف٤
. میلھا و مناره ھای راھنما چون دارای اھمیت بسیاری است از میلھای دریایی در کناره راه آبی خلیج فارس به تعداد ٥

ن برجھا نام خشاب و خشابه و خشبات دارند. در جائیکه آب دریا در ھم شده و جزر آید ایزیادوجود داشته سخنی به میان می
اند و شبھا و روزھائیکه ھوا ابری وتاریک و مد و آشوب زیاد دارد پایه ھای چوبی در دریا کوبیده و بر روی آن برجی ساخته

نام خشاب را مشتق از خشب(چوب) و خشبات است برای راھنمائی کشتیبانان بر فراز آن آتش میافروزند. بیشتر پژوھندگان
را جمع آن و این ھر دو را تازی میدانند در صورتیکه واژه ھای بسیاری حتی در زبان فارسی کنونی از ریشه بخش نخست آن 
یعنی خشه و ھم پساوند آن بات ھست و بکار میرود. عالوه بر خشاب و خشبات که برج راھنمای دریایی بوده و ناچار بر 

).۱۲۷-۸ز آن آتش میافروختند (پیرنیا، فرا
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(اصـطخری،  ١کردنـد ھا آتش روشن مـی ایت کشتیھا به منظور ھددریایی وجود داشتند و شب
). عضدالدوله برای تسھیل در امر عبور و مرور مردم اھواز، با نھری بزرگ رودکـارون را بـه   ۳۶

).۴۱۹دجله متصل کرد که به دھانه عضدى معروف شد (مقدسی، 

ھای دینی در خدمات مسافرتی نقش برخی از اصناف و اقلیت
امنیت راھھا و ایجاد تأسیسات مربوط به امر سفر و ایجـاد امکانـات   در مسائل مربوط به تأمین

ھای حاکم سھمی را به عھده داشتند و امر وقف نیز ھای حکومتی و نظامبرای مسافران، سلسله
داد تا در زمینـه ایجـاد   و توجیه دینی میبه آنھا و دیگر طبقات ازجمله بزرگان و عامه، پشتوانه

نمایند. فارغ از آنچه آورده شد از سھم بسیاری طبقات مختلف اجتمـاعی  امکانات رفاھی تکاپو 
توان گذشت.در ایجاد امکانات و لوازم مربوط به مسافران و مشاغل مربوط به امر سفر نمی

گرفـت بخشـی از   ھا که توسط دستگاه حاکمه و دولت انجام میگذشته از سرکوب راھزنی
(ایـالت  ٢تـوان از زمـوم  حلی قرار داشت. از جمله مـی امنیت در ھر منطقه به عھده نیروھای م

کرد) منطقه فارس یاد کرد که ھر یک در قسمتی از آنجـا دارای چراگاھھـا و اقامـت گاھھـایی     
). خراج ھر زم به یکی از بزرگان اکراد که ریاست آنجا را به عھده داشـت  ۲۸۷بودند (لسترنج، 

وانھا و نگھداری راھھا و محافظـت از حقـوق   شد و اصالح امور آنجا و فرستادن کارسپرده می
؛ ۳۹حوقـل،  مسافرین و انجام دادن امور سلطان و اجرای فرمانھایش را بـر عھـده داشـت (ابـن    

).۱۰۲اصطخری، 

جایگاھی ھست کی آنرا خشبات گویند از عبادان تا آنجا شش میل باشد آب دجله آنجا «نویسد: . اصطخری در مورد آنجا می١
اند و بر آن بنایی ساخته و دیدگاھی به دریا ریزد و آب تنگ شود و کشتی را مخاطره باشد و درین جایگاه چوبھا فروبرده

اند کی ناطور در آنجا نشیند و به شب آتش کند تا از دریا راه به ھوی باز یابند و بدانند کی مدخل دجله کجا است و ساخته
جایگاھی مخوفست وچون کشتی آنجا رسد ترسند کی بشکند از تنگی آب و برابر این جایگاھی ھست کی آن را خارک 

اند کی در یتیم از این روارید خیزد . لیکن این مروارید قیمت افزون آرد و گفتهاندک مایه مخوانند و آنجا معدن مروارید باشد. 
اند و به عمان و سرندیب در این دریا معدن مروارید است و جز دریای پارس جای معدن مروارید معدن یافته

).۳۴اصطخری، »(اند...نگفته
بلخی معتقد است توسط عضدالدوله از اصفھان به فارس باالیی بودند ابن. این قبایل که دارای توانمندی ھای نظامی٢

داند و باالتر از پانصد ھزار خانه ). اصطخری جمعیت این قبایل کرد را بسیار زیاد می۱۶۱بلخی، مھاجرت داده شده بودند (ابن
ن فھمید. آنھا زمھا یا مناطق تواگوید. که زمستان و تابستان در چراگاه باشند و تعداد آنھا را تنھا از دیوان صدقات میوار می

گفتند. زم گفتند. زم احمد بن اھیث که زم الوالجان میپنج گانه ھستند. این مناطق عبارتند از: زم جبلویه که زم زمیخان می
حسین بن صالح که زم دیوان خوانند. زم قاسم بن شھریار(یاشھریار) که زم بازنجان نام داشت و زم کاریان احمد بن حسن که 

).۶۶۶/ ۲؛ مقدسی، ۱۶۰بلخی، ؛ ابن۱۱۰؛ جیھانی، ۳۸خرداذبه، ؛ ابن۹۶-۷شد(اصطخری، کاریان یا زم اردشیرخره گفته میزم
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گروھھای دراویش و اھل تصوف از جمله گروھھایی بودند که در مسیرھای ارتباطی قـرار  

مجاورت مسیرھای ارتبـاطی قـرار داشـتند و    گرفتند. مراکز خانقاھی و تصوف نیز عمدتاً در می
توانستند در شھرھا و راھھا مأمن خوبی برای رھگذران باشند. در کنار خانقاھھـا و مسـاجد،   می

بناھایی بنام دارالسیاده، دارالغربا، دارالضیافه و غیره وجود داشت و بیشتر مسافران و رھگـذران  
ـ   گزیدنـد و پـذیرائی   ه امـاکن مسـکن مـی   غریب و درویش که راه بجائی نداشتند در ایـن گون

ھـا نشـان   ). این مسئله تأثیر حضور طبقه دراویش را در شکل گیری رباط۱۲۹شدند (پیرنیا، می
١شـود تـا از ابـوبکر اسـحق کرّامـی     دھد. در زمان سلطان محمود غزنوی از وی خواسته میمی

حمایـت مـالی کنـد    بـر سـر راه نشـابور و مـرو    » چاھـه «رئیس شھر نیشابور در ساخت ربـاط  
اندرزگران و قاریان آنجـا  ). مقدسی در گذر از ایالت خوزستان ضمن توصیف از ۵۱(عروضی، 

). وی ھنگامی کـه در  ۴۱۵کند (مقدسی، در مورد وجود رباط و اھل تصوف توأمان صحبت می
گیـرد و خـوراک و پوشـاک مـورد     رود مورد استقبال آنھا قـرار مـی  شوش به محفل صوفیان می

کند تـا آنجـا   رود و در نیایشھایشان شرکت میکنند. وی به رباطھای آنھا میزش را تأمین مینیا
) شـیخ  ۴۱۶آورنـد (ھمـو،   ھـا مـی  آیند و بـرای وی پوشـاك و صـرّه   که زائران به دیدار وی می

الخیر نمونه بارز دراویش سدۀ چھارم است کـه دروایـش و اھـل طریقـت و سـایر      ابوسعید ابی
عی فقیر جامعه را در ھنگام مسافرت به شھرھای خراسان مورد حمایـت خـود   گروھھای اجتما

گشـت فـوراً وی را بـه    داد. وی چنانچه از حضور اھل تصوف در نیشـابور مطلـع مـی   قرار می
). بـدین  ۵۵۱؛ قزوینـی،  ۱۰۰-۱۰۱داد (میھنی، خواند و در آنجا اسکان میخانقاه خویش فرا می

بخشـی از جامعـه در تـأمین امنیـت و رفـاه جامعـه حضـور        گونه گروھھای متصوفه به عنوان 
٢یافتند.می

ھای دینی به ویژه زرتشـتیان را  ھا، فرق و اقلیتتوان سھم قومیتعالوه بر فرقه صوفیه نمی
ای نادیده گرفت. گروھھایی از زرتشتیان در ایـران مرکـزی بـه ویـژه در     در ارائه خدمات جاده

قم، کاشان، نایین و یـزد پراکنـده بودنـد. زرتشـتیان پـای بنـد       روستاھای بیابان شرقی از ری تا 
).آنھـا در مسـیرھای   ۱۲۹جستند (فرای، شرکت میمحالت خویش نبودند و در زندگی عمومی

ای متعلق به زرتشـتیان در جـاده ری در   عمدۀ ارتباطی حضور داشتند. در کتاب مقدسی از قریه

.۱۹۱. در مورد احوال ابوسحق کرامی بنگرید: باسورث، ١
(بنگرید تذکره توان از عرفایی ھمچون بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی و دیگران یاد نمود. در این باره ھمچنین می٢

االولیاء).
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؛ ۱۵۶؛ جیھـانی،  ۴۹۲ن آمیزش نداشـتند (مقدسـی،   شود که دیگران با ایشایک منزلی قم یاد می
شـود  ای متعلق به زرتشـتیان در راه شـیراز بـه یـزد یـاد مـی      ). ھمچنین از قلعه۱۸۶اصطخری، 

).۱۱۵؛ اصطخری، ۲۲۶و ۵۲حوقل، (ابن
زرتشتیان نه تنھـا سـعی در حضـور و قرارگیـری در مسـیرھای ارتبـاطی داشـتند بلکـه در         

وادار) که مرتبط با مسیرھای ارتباطی و بازرگانان و مسافران بـود  مشاغلی ھمچون مُکاری (چار
حضور فعال داشتند. در پرکدر یکی از شھرکھای واقع در حومه مرو و در کنار رود مرغاب کـه  

گرفـت  به دلیل جایگاه تجاری مرو رشد یافته بود و جھت اقامت کاروانھا مورد استفاده قرار می
یاد شـده اسـت (حـدودالعالم،    » به آفریدیان«و از آنھا به عنوان زرتشتیان حضوری فعال داشتند 

آباد در مسیر راه مرو به طخارسـتان کـه   در نزدیکی روستای یحیی١).در محلی به نام شاوذار۹۴
ھمه ساکنان آن زرتشتی بودنـد از طریـق مکـاری وکرایـه دادن چارپایـان خـود امـرار معـاش         

جان اعلی که در منطقه ماوراءالنھر در بـین راه زامـین تـا    ). در نوش۵۶جعفر، بنکردند (قدامۀمی
فرغانه نوشجان اعلی که در مسیر آن دھات بزرگ و حاصلخیز قرار دارد، زرتشتیان نفوذ کـرده  

). خدمات زرتشتیان ۲۹خردادبه، و بسیاری از مسائل مربوط به مسافران را به عھده گرفتند (ابن
ای بـین راھـی محـدود نمـی گشـت بلکـه در بـین آنھـا         تنھا به مکاری و حضور در اقامتگاھھ

زدند. مقدسی از پلی بر روی توانگرانی بودند که گاه دست به ساخت تأسیسسات بین راھی می
شـده و نـام خـود را بـر آن     کند که توسط یك مرد مجوسی ساخته رودخانه ھرات صحبت می

).۳۳۰نوشته و خوراك سازندگان آن یك جریب نمك بوده است (مقدسی، 
توان سھم مسیحیان را ھم در ارائه خدمات بین راھی نادیده گرفت. عالوه بر زرتشتیان نمی

شـدند و  وجود داشت که مسیحیان دور ھـم جمـع مـی   ٢در حومه سمرقند محلی به نام وزگرد
معبـدی از آن ترسـایان   ). «۲۴۷نمودند و دارای موقوفات بسیار بودنـد (اصـطخری،   عبادت می

ھای اسقفان و منازل زیبا و خـرم وجـود دارد.   ا انجمنی دارند و نیز در آنجا خانهاست و در آنج
گروھی از مسیحیان عراق را دیدم که به سبب استفاده از خوشی آب و ھوا و گوشه نشـینی در  

اند آنجا اقامت کرده بودند. این محل موقوفاتی نیز دارد که گروھی از مسیحیان در آنجا معتکف
). این مرکز یاد شده ۲۲۴حوقل، (ابن» نام دارد» وزکره«م سغد مشرف است و و بر قسمت معظ

).۲۴۷.یا ساودار کوھی در جنوب سمرقند و این روستا حدود ده فرسنگ طول داشته است (اصطخری، ١
).۲۲۴حوقل، خواند (ابنحوقل آنجا را وزکره می. ابن٢
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اسالمی و جھت تبلیـغ دیـن خـود و    –دھد که مسیحیان تحت تأثیر سنتھای ایرانیھم نشان می

اند و چه بسا در رقابت با گسترش اسالم و جھـت  مرکز مذھبیشان دست به چنین اقداماتی زده
اند.ان و سرزمینھای اسالمی چنین روندی را اتخاذ نمودهحفظ پایگاه خود در بین ایر

در مسیر جاده ابریشم گروھھایی از اعراب که در قرن اول ھجری به ایران مھـاجرت کـرده   
دادنـد. آنھـا در اطـراف    بودند در مسیرھای ارتباطی حضوری فعال یافتند و خدماتی را ارائه می

ات و قرار گرفتن بر سر راه بازرگانی ماننـد ری  شھرھای دارای کاربرد نظامی جھت ادامه فتوح
). در روستای ویـزار (یـا وزار از روسـتاھای سـمرقند) و     ۱۲۴و مرو جای گرفته بودند (فرای، 

سـاکن بودنـد و   ١شھر وذار و شھرکثیر که در مجاورت یکدیگر قرار داشتند قبایل بکر بن وائل
خواندنـد و  مـی ٢اند که آنھا را دورالضیافاتاز امالک فراوانی برخوردار بودند و سراھایی داشته

). در منطقه سـند در راه ھنـد دھکـده    ۲۵۳نیکخویی از صفات نیک آنھا بوده است (اصطخری، 
سلیمان بن سمیع از مھاجران عرب قرار داشته و این دھکده توقفگاه کسانی که از خراسـان بـه   

).۴۲خردادبه، سند و ھند می رفتند بوده است (ابن
رد اقلیت یھودی باید گفت ھرچنـد در امـر صـرافی و بازرگـانی در ایـران بیشـترین       در مو

) ولی در امر ارائه خدمات به مسافران و مشاغل مربوط بـه آن  ۱۹۰ھا را داشتند (اشپولر، فعالیت
ھا حضور کمتری داشتند محله یھودیّه در شھر اصفھان به عنوان جایی در مقایسه با سایر اقلیت

عیت که دارای اھمیت بازرگانی و امکانات رفاھی بـرای آسـایش مسـافران بـوده     بزرگ و پرجم
). در مجمـوع در منـابع بیشـتر از فعالیـت بازرگانـان یھـودى       ۳۸۹قابل تأمل اسـت (مقدسـی،   

اندلسی و صقلبی شود که به زبانھاى عربی، فارسی، رومی، فرنگی،(راھدانیه) صحبت میراذانیه
؛ یعقـوبی،  ۱۳۲خردادبـه،  کنند (ابنتا مغرب و بالعکس مسافرت میگفتند و از مشرق سخن می

۱۰۷.(
در این بین به نقش سادات و شیعیان نیز در شـھرھایی ھمچـون قـم کـه حضـور بیشـتری       

که پس از کشته شدن حسن بـن  داشتند بایستی اشاره نمود. فرزندان محمّد بن عبداللّه بن علی
چون وفـات  ٣مشھورند. یکی از آنھا با نام حمزهت حمزیّهزید از طبرستان به قم آمدند به سادا

).۲۵۳خواندند (اصطخری، . آنھا را سباعیان می١
. مھمانخانه ھا.٢
به ھمراه برادرش حسین بن احمد عفر محمّد بن احمد که پس از کشته شدن حسن بن زیدبرادر ابی جبن احمدحمزه. ٣

و ھر دو پسرش أبو جعفر محمد، و أبو الحسن علی بن حمزه بن احمد از طبرستان به قم آمدند.کوکبی
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یافت پسرش ابوجعفر رئیس و پیشـوای سـادات حمزیـه گشـت و پـس از سـاخت پـل وادى       
). بنابراین گروھھای شیعی ھم به عنـوان  ۶۲۰نیز در آنجا با آجر ساخت (قمی، واشجان، رباطی

ھـای بـومی و   ز در راسـتای سـنت  ھای سوم و چھارم ھجری نیبخشی از جمعیت مسلمان سده
نمودند.مذھبی جھت گسترش خدمات رفاھی به مسافران اقدام می

گردید کـه در آنھـا بسـیاری از    قرارگیری بعضی شھرھا و مناطق در مسیر راھھا موجب می
تـوان گفـت راھھـا و    مشاغل در جھت مسائل مورد نیاز مسافران شکل بگیرد. در مجمـوع مـی  

مرور بر مشاغل مردم تأثیر گذاشت و ساکنان ھر منطقه که در مسـیرھای  جریان تردد و عبور و
ارتباطی قرار داشتند به مشاغل مربوط به مسافران و رھگذران اعـم از خـدمات حمـل و نقـل،     

ای ھمچون وقف حضور فعال یافتند. از جمله مقدسی رفاھی و امنیتی روی آوردند و در مسأله
). مکاران ۴۲۹کند (مقدسی، است یاد میبا لباس طیلسان دیده در شھر شیراز از چارپادارانی که

و نقل بارھا را به عھده داشتند و ھزاران چھارپا در اختیار داشتند و از آنھـا  حمل یا چارواداران 
کردند. به طـور مثـال از شـتر در بیابانھـاى خشـك و از قـاطر در       در مناطق مختلف استفاده می
برخی از .)۵/۵۳۵(راوندی، شدنظیر سواحل بحر خزر استفاده میمناطق کوھستانی یا مرطوب 

گرفت. در روستاھای واقع در میان دریاچه مشاغل مربوط به حمل بار در راھھای آبی شکل می
ھا یا کشـتیبانان سـکونت داشـتند. آنھـا کاالھـا و      (میان ارومیه و مراغه) صاحبان کشتی١کبودان

خردادبـه نیـز   ). ابن۹۳حوقل، ؛ ابن۴۸کردند (ابودلف، ابجا میمسافران را در دریاچه یاد شده ج
کنـد کـه قایقھـاى    از مردان سفید پوستی در سواحل خلیج فارس و ایالت فـارس صـحبت مـی   

آیند و عنبر و آھن را بـراى  پوشانند و با این قایقھا با سرعت باد به حرکت در میتفریحی را می
). در کنار دجله، در منطقه دیرالعاقول قایقھـای عـوارض   ۴۸خردادبه، اند (ابنفروش حمل کرده

رسـته،  گیری ھمراه با کارکنان وسایل حمل و نقل و عوارض بگیران ھمواره وجود داشتند (ابن
که در منطقه سند و در راه ھند قـرار داشـت بـه نگھبـانی راھھـا و      » زُط«). مردم سرزمین ۲۱۸

رسته نیـز در راه بغـداد بـه ھمـدان از     ). ابن۴۲ادبه، خردپرداختند (ابنتأمین امنیت مسافران می
).۱۹۲رسته، فروشند (ابنخرما و پنیر می٢ایکند که در وسط گردنهصحبت میمردمی

. دریاچه ارومیه فعلی.١
. در مسیر خنداد به ھمدان به طول ھشت فرسخ.٢



69ھجری۴و۳ھایسدهدرمسافرتتسھیلدرایرانیانعمومیفرھنگنقش92ار و تابستانبه
ھای دینی در تسھیل مسافرتنقش مناسک و سنت

ھـای  ھای شرقی جھـان اسـالم، نھادھـای دینـی و مکـان     با گسترش اسالم در ایران و سرزمین
عامل مھمی در توسعه تأسیسات مربوط به مسافران و فراھم آوردن امکانـات رفـاھی   مذھبی به 

دینـی بودنـد. شـھر نـور     برای آنھا تبدیل شدند. در ماوراءالنھر بسیاری از رباطھا دارای اھمیت
دارای مسجد جامع بزرگ و رباطھای بسیار بود. مردم بخارا و دیگر نقاط ھر ساله برای زیارت 

دادند و این کار را برابر با فضیلت سـفر حـج   تند و تکالیف دینی خود را انجام میرفبه آنجا می
نرشـخی،  بستند (گشت به خاطرش شھر را آذین میدانستند و کسی که از زیارت آنجا بر میمی
مردم برای رباط سھیل که در مکانی میان نیشابور و قھستان قـرار داشـت، فضـیلت قائـل     .)۱۷

در شھر بیکند مسجد جـامعی اسـت کـه آن را    «). مقدسی آورده است که ۳۳۴(مقدسی، ١بودند
واقع اسـت کـه یـک روز در    ٢ستایند و اخبارى برایش نقل کنند و رباط نور در پشت بخارامی

(ھمو) رباط دھستان به عنوان یکـی از مھمتـرین رباطھـای خراسـان     » روند.سال به زیارتش می
اعتقاد آنھا جنبه تقدس داشته و فضیلتھایی برایش قائـل  آمدند و بهاست که مردم به دیدنش می

گزیدند. ای در راه در آن اقامت میشدند. در نزدیکی بسطام زیارتگاھی وجود داشته که عدهمی
وجود قبر بایزید در بیرون از شھر بسطام به اقامت مھمانان کمک کرده است. در نـواحی خـزر   

).۳۶۸است (ھمو، نیز رباطھائی محترم و مقدس وجود داشته
ھایی که مدفن بزرگـان دینـی در آن قـرار داشـت عـاملی در جھـت رشـد        مشھدھا و مکان

گشتند. در این باره قبر علـی بـن   تأسیسات رفاھی برای زائران و مسافران در شھرھا و راھھا می
ن ھا و بازارھای مجاور آموسی الرضا (ع) در طوس و دژى که براى آن ساخته شده بود و خانه

قابل اشاره ھستند. عمیدالدوله فائق نیز مسجدى براي آن ایجاد نمود کـه در خراسـان ماننـد آن    
وجود نداشت. در یك فرسنگی سرخس نیز بر روی قبر پسر عموی علی بن موسی الرضـا (ع)  

). در رباطی کوچـک در دو  ۳۳۳که در مسیر راه قرار داشت بارگاھی ساخته شده بود (مقدسی، 
رو گوری کوچک منسوب به قبر سر حسین بن علی (ع) و در طبس نیز قبر دو فرسنگی شھر م

با نـام ذوالقـرنین و   ). در دو سمت سواحل جیحون دو رباط۳۳۳(ھمو، ٣صحابی وجود داشت

ایشان مانند. با دعاى آنان خداوند آب گرمی را براى وضو و غسلرسند از سرما در میاین مکان می. وقتی یاران پیامبر به١
بیرون می آورد در آنجا چند گور نیز منسوب به یاران پیامبر وجود دارد.

. دروازه ھیطل.٢
. نام یکی از آنھا مالک است.٣
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ذوالکفل وجود داشت (ھمو).
الف) وقف و توسعه راه

منفعـت آن  وقف در اصطالح فقھی، عبارت از نگه داشتن (حبس) مال و رھـا و جـاری کـردن   
برای مقاصد معین است. بدین ترتیب که اصل مال را با قرار و شـرایط مخصـوص از خریـد و    

سازند تا از منـافع آن بـرای مصـالح ھمـه یـا طبقـه       فروش و دیگر معامالت انتقالی متوقف می
و در نھادھای اجتماعی مسلمانان، در فرھنگ اسالمی). ٢٣٢خاصی بھره برداری شود (انوری، 

ھمواره جایگاھی حساس و تعیین کننده داشته است؛ بسیاری از نھادھـا و ارکـان شـھری    وقف 
یافت. در قرن سوم و چھارم، وقف در مسائل و امور مربوط به مسـافرت  بواسطه آن استقرار می

ای نیز وارد شد و گسترش یافت. این خصلت ویـژه فرھنگـی در ایـن دوره وارد مسـائل جـاده     
داد. در ایـن راسـتا واقفـانی از    جمله ساخت رباط و ... خود را نشان میشد و در مسائلی ازمی

طبقات مختلف چون بازرگانان، اعیان، دیوانیان و پادشاھان در گسترش وقف نقش داشتند.
ھای سوم و چھارم نھاد وقف و موقوفات در مسافرت و روند حرکت در مسـیرھای  در قرن

ھـا در  تأسـیس کاروانسـرا، ربـاط و تعمیـر پـل     ر بـود.  ھا مـؤث صعب العبور و آماده سازی جاده
شد، بلکـه بـرای   شریعت اسالمی به ابواب الخیر معروف بود و از وظایف حکومت شمرده نمی

شدند و گاھی نیز حکام به این کار مبادرت می ورزیدند. تأسیس آنھا افراد خیّری پیش قدم می
وصـی و بھـره گیـری وارث از آن بـود     ای برای سرمایه گـذاری خص نھاد مذھبی اوقاف وسیله

ھای کھن و در میان برگھای تاریخ و دیوانھای خـراج، بسـیار دیـده    . در وقفنامه)١٩٠(اشپولر، 
شود که درآمد فالن آبادی وقف بر آینده و رونده و ابناء سبیل و غریبان اسـت. حتـی بـرای    می

شده و کرایـه و  وقوفاتی برقرار میدرمان مسافران بیمار، معیشت و اقامت آنان تا بھبودی کامل م
). از ۱۳۰شده است (پیرنیا، ھزینه سفر درماندگان نیز تا رسیدن به شھر و دیار خویش تأمین می

جمله در مورد راھھای شرقی واقع در کویر که پیشتر در موردشـان توضـیح داده شـد، توسـعه     
مسافران بسیار مؤثر واقع شد. ھا و افزایش امنیت و رفاه موقوفات در روند حرکت در این جاده

حوقل در مورد بیابان میان فارس و خراسان و کرمان که کویر گسترده و طاقت فرسایی بوده ابن
در بیابان فارس و خراسان جز با شناخت راه و آگاھی از منـازل و رباطھـایی   «نویسد: است، می

زلھـا در سـرمای سـخت و    توان مسافرت کرد. ایـن من که برای راه پیمایان وقف شده است نمی
انـد و در آن جـز در اطـرافش آبـادی بسـیار و      برف و نیز در گرمای توان فرسا، پناھگاه عابران
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). ناصر خسرو درباره اھمیت رباط زبیده که در راه نـایین  ۱۴۱حوقل، (ابن» شودسکنه دیده نمی

د کسی توان عبور از گویید اگر این رباط که دارای پنج چاه آب ھست نبوبه طبس قرار دارد می
و نزدیک ١). وی در راه سرخس تا بلخ از سه رباط مھم۱۶۸آن بیابان را نداشت (ناصر خسرو، 

).۱۷۲کند (ھمو، به ھم در راه خویش یاد می
باشـد کـه تقریبـاً در حاشـیه غربـی کـویر قـرار        راه ری تا اصفھان یکی از راھھای مھم می

رود. از آنجا تا قم سات مھم در در این راه به شمار میاز جمله تأسی٢گرفت. رباط دیرگچینمی
ھایی جھت جمـع آوری آب بـاران   سراسر چاھھای شور وجود داشت و به ھمین خاطر حوض

ایجاد شده بود و رباط علی رستم ھم جایی بود که در آن مردان جھـت مقابلـه بـا دزدان رفـت     
قم و عبور از جاده مذکور از کاروانسرا ). ابودلف در مسافرتش از ۱۵۷کردند (جیھانی، وآمد می

). در منطقه سیستان نیـز عمرولیـث بـا    ۷۱کند (ابودلف، و مناظر و بناھای خیریه موجود یاد می
ھا و پلھا و انجام کارھای خیّری ھمچون ساخت ھزار رباط و پانصد مسجد آدینه و ایجاد مناره

سب در راھھای واقع در قلمـرو خـویش   ). سعی در ایجاد بستری منا۲۶۹، تاریخ سیستانمیلھا (
شدند.نمود که بسیاری از این تاسیسات قاعدتاً در بیابان شرقی ایران ایجاد می

در منطقه ماوراءالنھر نیز که به دلیل قـرار داشـتن در مسـیر ارتبـاطی، از تـراکم تأسیسـات       
تأسیسـات  ای در ایجـاد ای ھمچون رباط برخوردار بود، عامل بخشش و وقف نقش عمدهجاده

مورد نیاز داشت. در این منطقه متمولین و ثروتمندان بیشتر دارائی خود را بـه جـای عشـرت و    
خوشگذرانی به ساخت رباطھا و دیگر موقوفات و خیرات اختصاص می دادنـد. تـا جـایی کـه     

ھیچ شھری و منزلی و بیابانی نیست که آنجا منزل گذریان نباشـد بـا ربـاط    «نویسد: جیھانی می
). اصطخری نیز ضمن برشمردن این صـفت نیـک مـردم    ۱۷۹(جیھانی، » ه و تکلف بسیارساخت

دانـد  ماوراءالنھر، عامل وقف را در ترویج این ھمه منزل و جایگاه مسافران و رباطھـا مـؤثر مـی   
). در ماوراءالنھر به دلیل حساسیت و قرار گرفتن در منتطقه مـرزی و در بـدو   ۲۲۸(اصطخری، 

ای با حمایـت نھـاد وقـف بـه چشـم      ن اسالم تراکم ساخت تأسیسات جادهورود راھھا به جھا
شـھری واقـع در   ٣باشـد. دیـزک  خورد که نمونه بارز آنھا وقفیات افشین در این حـوزه مـی  می

نعمتی.-عمروى-. جعفرى١
ه از بناھای پیش از اسالم است و آثار معماری پارتی(زمان اشکانیان) را در بردارد و در ھر . رباط دیرگجین یا دیرالجص ک٢

اصفھان و نزدیک حسن آباد(میان –ای تا زمان صفویه بخشھائی برآن افزوده شده است. این رباط در کنار جاده قدیم ری دوره
).۱۳۵طھران و قم) در دل دشت افتاده است (پیرنیا، 

).۱۹۰زک نوشته است (جیھانی، . جیھانی د٣
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ھـا بـرای   تـراکم رباطھـا و خانـه   ١ماوراءالنھر و در مسیر راه بود که در آنجا و حومـۀ اطـرافش  
کردنـد و بزرگتـرین و   مردم سمرقند در آنھا مرزداری مـی خورد واستفاده مسافران به چشم می

). افشین در این ۱۹۰؛ جیھانی، ۲۳۱حوقل، نزدیکترین رباطھا به دشمن در آنجا قرار داشت (ابن
نقطه دارای آبادیھا و موقوفات فراوانی بـود (ھمانجاھـا). مھمتـرین آنھـا ربـاط خـدیس در دو       

داننـد  را مشـھورترین ربـاط سـمرقند مـی    فرسـنگی دیـزک بـود کـه اصـطخری و جیھـانی آن      
) این رباط که در منابع، نزدیکترین رباط به مرز دشمن شـناخته  ۱۹۰؛ جیھانی، ۲۵۸(اصطخری، 

شود جایی ساخته شـد کـه در آن چشـمه آب جوشـانی قـرار داشـت و باغھـا و بسـتانھا و         می
).۱۱۱،دالعالمحدو؛ ۱۹۰؛ جیھانی، ۲۳۱حوقل، ھایی در آن ایجاد شده بود (ابنزراعت

ھا که جنبه وقفی داشتند، برای تأمین درآمـد و ھزینـه مـورد نیـاز آنھـا      عالوه بر خود رباط
گشت. عبداهللا بن طاھر قریه اسدآباد از روسـتاھای نیشـابور را وقـف ربـاط     موقوفاتی ایجاد می
بـا  ٢رابطان) که در حدود ھزار تن از م۱۹۹رسته، ھای مھم مرزی نمود (ابنفراوه، یکی از رباط

). ربـاط  ۲۱۵؛ اصـطخری،  ۱۷۹حوقـل،  کردند (ابـن آلت و عدّت بسیار ھمواره در آن اقامت می
فراوه را که عبداهللا از سلسله طاھریان در قرن سوم ھجری بنا کرد، مرکب از سه قلعه متصل بـه  

٣رگانجاز وسط صحرا به شھر گھم بود و در ناحیه نسا قرار داشت. (از این رباط راه مستقیمی 

) ایـن  ۳۲۰؛ مقدسی، ۱۱۹رفت) (بارتولد، رفت و از سوی دیگر از ابیورد مستقیماً به مرو میمی
شھر مرزی رباطی بود که بر سرحد خراسان و دھستان و در حاشیه بیابان (غزان) و در مـرز بـا   
غور قرار داشت و در اطراف آن روستایی وجود نداشت. در ایـن ربـاط یـک چشـمه آب تنھـا      

) و ضـمن فقـدان ھرگونـه امکانـات     ۲۱۵تأمین آب رھگذران وجود داشت (اصطخری، جھت 
؛ جیھـانی،  ۱۴۴شد (حـدودالعالم،  کشت و کار، آذوقه مورد نیاز آنجا از ناحیه دھستان تأمین می

). عبداهللا بن طاھر با وقف این قریه سعی نمود تا مشکالت موجود در رباط را رفع نمایـد.  ۱۷۰
به مدت سه روز وقف برآینده و رونده نمود تا سه روز آنجا اقامـت کننـد و   وی عواید آنجا را 

). رباط عالوه بر حوض و ۱۷۴اگر بیمار شدند به آنھا نفقه داده شود تا بھبود یابند (اصطخری، 
توانستند یک آب انبار دارای اتاقھای متعددی بود که گرداگرد حیاطی را فراگرفته و مسافران می

دامغـان نیـز دو بـازار بـراى ربـاط فـراوه و       در شـھر  ). ۱۲۲ن بیاسایند (پیرنیا، یا چند شب در آ

).۲۵۸. در روستایی به نام فنگان(اصطخری، ١
. مرزداران.٢
. در نزدیکی کھنه اورکنج کنونی که در قسمت شمال ملک خانھای سابق خیوه واقع است.٣
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شد (مقدسـی،  ماندند وقف شده بود و از اجاره آن برداشت نمیدھستان و کسانی که در راه می

امیراسماعیل سامانی نیز بعد از آنکه رباطی را در دروازه سمرقند در بخـارا ایجـاد نمـود    ). ۳۵۶
).۲۱(نرشخی، قف آن کرد امالکی را نیز و

تـوان  ھای راھنما یـا گنبـدکھا را نمـی   در تأسیسات ایجاد شده در راھھای بیابانی، نقش میل
گرفتند. در مسیر راه نـایین  ھا قرار مینادیده گرفت. از جمله تأسیساتی ھستند که در کنار جاده

جھت جمع آوری آب ایجاد شده بود (اصطخری، ایتا خراسان در ھر دو فرسنگ گنبد و برکه
سـاختند و  ). پیرامون میلھا ھرجا که مناسب بوده رباطھا و ساباطھا و آب انبارھائی نیـز مـی  ۱۸۷

شـد  گاھی میل خود نشانی از وجود چنین تاسیساتی بوده که برای آسایش مسافران ساخته مـی 
ساختند کـه  و فرسنگ گنبدکھا و مصانعی می). در راھھای این بیابان به فاصله ھر د۱۴۷(پیرنیا، 

آب باران در آنھا جمع شود. ناصر خسرو ھدف از ساخت این گنبدکھا را گم نشـدن مـردم در   
انـد. وی ھمچنـین از ریگھـای روانـی     دراھھا و پناھگاھی در مقابل سرما و گرما و رفاه آنھا می

راه تخطی می کـرد در راه ھـالک   گوید که در راه دیده است و ھرکس از آن عالئم و مسیر می
).۱۶۸رفته است (ناصر خسرو، شده و در شن ھا فرو میمی

ھا جھت جمع آوری آب باران جھت استفاده رھگذران، یکـی از تأسیسـاتی   ایجاد حوضچه
خراسان -کرد. در جاده یزد است که در کویر و راھھای واقع در آن به عبور مسافران کمک می

). در راه ۱۸۹نازل بعدی حوض آب باران وجود داشـته اسـت (اصـطخری،    در منزل انجیره و م
ای (حوضـی)  گنبـدی و برکـه  ١ھـای مشـخص  ھا از راھھا و مسافتنایین به خراسان در برخی

برای جمع آوری آب باران وجود داشته است. در راه کرمان به زوار و به شـور در ھـر دو سـه    
). در راه خبـیص از  ۳۹خردادبـه،  ؛ ابـن ۱۴۴حوقـل،  ھای آبی موجود بوده است (ابنفرسخ برکه

شھرھای معروف کرمان، نیز چاھی موجود بوده که دختر عمرولیث ساخته و حدود بیست گـز  
).۱۵۸اند (جیھانی، برای رسیدن به آب حفر کرده

بخشی از سنت وقف را خیّران توانگر که اقشاری از جامعه ھمچون دیوانیان، اعیـان، تجـار   
آوردند و تنھا اختصاص به امرا و پادشـاھان و طبقـه حاکمـان    گرفتند به جا میبر میو... را در

گویـد:  حوقل در باره ابوجعفر بن سھل بن مرزبان کاتب ابوالحارث بن افرغون مـی نداشت. ابن
انـد و  رباطھایی نیز ساخته و امالکی وقف آنھا کرده است که گـاوان در آنھـا مشـغول چریـدن    «

ھا در برخی راھھا دو یا سه فرسخ و گاھی چھار فرسخ بوده است.. این مسافت١
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دھنـد. در  دوشند و به رھگذران و مسافران ھمراه با متولی طعام میر آنھا را میگماشتگان او شی
ھر قریه یا رباطی که وی را ملکی است صد رأس گاو و بیشتر ازآن برای ھمین منظـور وجـود   

کننـد. در ھمـه خراسـان و    دارد و این غیرگاوان است که در مـزارع خـود از آنھـا اسـتفاده مـی     
). ۶۰حوقل، (ابن» تواند باشدسان و نیکی رسانیدن به عموم نظیر او نمیماوراءالنھر کسی در اح

ھـای فـراوان سـاخت و از    ابوالقاسم میکالی در نسا در نزدیکی رباط فراوه چند رباط بـا ھزینـه  
ھائی که گزیده بود کشید و مدفن وى نیـز در ھمانجـا قـرار    منطقه دھستان چند کاریز براى دیه

).۳۳۳سیار بدانجا آورد و امالکی مھم براي آنھا وقف کرد (مقدسی، دارد. وسایل و ابزار ب
از «کنـد:  حوقل ھمچنین از فرد توانگری به نام ابوالحسن محمد بن حسن مـاه یـاد مـی   ابن

ل   –نیکوکارترین مردم و پیشقدمان در خیرات بود و رباط میله  -در حـوالی بلـخ و در راه خُتـَّ
خوب و سودمند است زیرا در جایی قرار دارد که مردم بدان متعلق به وی بود که رباطی بسیار

سخت نیازمنداند و پناھگاه ایشان به ھنگام ترس و وحشت و رو آوردن دشمن و باریدن بـرف  
ھای وسیع است تا آنجا که بـرای  و احتمال خطر جانی است و بس بلند و استوار و دارای خانه

شاھی با سپاه خود تواند در آن فرود آید. این مـرد  کند و پاداقامت بیش از یک لشکر کفایت می
را در ماوراءالنھر و خراسان رباطھایی بھتر از این است از جمله رباطی که در قواذیان (قبادیـان)  
ساخته است و نیز از بھترین آنھا رباط ترمذ است که آنھا وظیفه و مقرری برای مسافران و نفقه 

ن و طالبان دانش تعیین کرده است و نیز بیمارستانی در ترمذ مستمری برای ساکنان آنھا از فقیھا
ساخته و از امالک نفیس خود برای تأمین مخارج بدانجا وقف کرده است، و نیـز رباطھـایی در   

اند، و زندانی ساخته اسـت  شومان و سرمنجی و چغانیان (صغانیان) دارد که ھمه ارجدار و مھم
). مانک علی میمون، از متمـولین و کداخـدایان   ۱۸۷-۸حوقل، (ابن» با تأمین ھزینه و مبالغ الزم

باشد که وی نیز دارای اوقاف فـراوان بـوده از جملـه اوقـاف وی ربـاطی      در عصر غزنویان می
باشد که در نزدیکی غزنین ایجاد کرده و محل سکونت خواجه امام بوصادق تبـانی یکـی از   می

).۱/۱۷۹علمای عصر قرار گرفته است (بیھقی، 
گوید که در نقطه فم در نھر ابلّه به علت اصر خسرو نیز از زن ثرتمندی در بصره سخن مین

ھا توان عبور نداشتند، به دستور وی چھارصد کشتی ساخته شـده و  وجود غرقابی عظیم کشتی
با باری پر از استخوان و خرما در آنجا غرق کردند تا توان عبـور بـرای کشـتیھا فـراھم گردیـد      



75ھجری۴و۳ھایسدهدرمسافرتتسھیلدرایرانیانعمومیفرھنگنقش92ار و تابستانبه
به سمت خوزستان پلی بـر روی رود طـاب قـرار    ١). در دروازه شھر ارّجان۱۶۰(ناصر خسرو،

پـول  «پزشک حجاج بن یوسف بوده است و به ھمین خـاطر  داشته است که منسوب به دیلمی، 
). ناصر خسرو خشابی را کـه در  ۱۳۲؛ اصطخری، ۶۴حوقل، شده است (ابنخوانده می» دیلمی

شت (که پیشتر اشاره گردیده) را مشاھده نمـوده و سـاخت   آبادان در کنار خلیج فارس وجود دا
ھا در آن تنگـه باریـک و   دھد و ھدف از ایجاد آن را ھدایت کشتیآن را به بازرگانی نسبت می

داند (ناصـر  ھا میھا و ایجاد امنیت برای کشتیممانعت از به گل نشستن آنھا و مقابله با راھزنی
).۱۶۲خسرو، 

ی در شھرھاب)وقف و خدمات مسافرت
وضعیت فرھنگی و نقش مسائل اعتقادی در توسعه تأسیسات مربوط به سفر و مسافرت تنھا به 

شد. بلکه در قرون سوم و چھـارم بـا توسـعه تأسیسـاتی از قبیـل مھمانخانـه       راھھا محدود نمی
از جملـه تأسیسـاتی بودنـد کـه     ٢ھـا وکاروانسراھا و حتی رباط در شھرھا مواجه ھستیم. ربـاط 

شدند و از امکانـات  ھای امروزی جھت آسایش مسافران ایجاد میل شھرھا نظیر مھمانخانهداخ
ھـا  ). رباط که عمدتاً به عنوان یک ساختمان که در جاده۵۳۵/ ۵الزم برخوردار بودند (راوندی، 

شـد  شد در بسیاری جاھا ھمچون ماوراءالنھر در شھرھا و مجـاور شـھر سـاخته مـی    ساخته می
). در این مسئله تأثیر عوامل امنیتی را بدلیل حضور شـھرھای مـاوراءالنھر در   ۱۰۶،حدودالعالم(

مجاورت مرزھا نباید نادیده گرفت. در بیکند از جمله شھرھای ماوراءالنھر بیش از ھـزار ربـاط   
نظیر و حوقل آنھا را در بین رباطھای ماوراءالنھر بی) که ابن۲۴۵وجود داشته است (اصطخری، 

). نرشخی این تعداد را که عمدتاً در عصر سامانی ایجاد شـدند  ۲۱۶حوقل، اند (ابندشریک می
و ای را گمـارده داند. اھل ھر ده در آنجا رباطی بنا نمودند و عـده برابر با تعداد دھات بخارا می

مردم دھات اطـراف  اندکردهھا که راھزنان و ترکان مھاجم ناامنی میدادند و در زمستاننفقه می
).۲۶یافتند تا با عنوان غزا از شھر و مسافران و راھھا محافظت کنند (نرشخی، ضور میح

. بھبھان فعلی.١
گویند چه در شھر و چه در بیرون از آن باشد. کاروانسرا عالوه بر اطاق و ایوان طھای بزرگ و جامع کاروانسرا می. به ربا٢

دارای باره بند و طویله و انبار است و اغلب ورودی آنرا بازار کوچکی بنام عالفخانه تشکیل میدھد و بر روی سردرآن چند 
تصاص دارد. گاھی در دوسوی سر در کاروانسرا و رباط برجھائی جا گرفته که در اطاق پاکیزه قرار گرفته که بکاروانساالر اخ

شده است. خان نیز ھمان کاروانسرا است و این واژه در زبان تازی بطور موقع ناامنی مورد استفاده مدافعان و راھزنان واقع می
).۱۲۴مطلق بجای کاروانسرا بکار گرفته شده است (پیرنیا، 
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گشت بلکه در شـھرھا  ای میھا موجب گسترش تأسیسات جادهسنت وقف نه تنھا در جاده
در شـھرھا موقوفـاتی کـه بـرای تأسیسـات شـھری ھمچـون مـدارس و         ھم نمـود پیـدا کـرد.    

اھی در جھت رشد تأسیسات بـرای مسـافران در شـھرھا میسـر     شد گھا قرار داده میبیمارستان
را به مقاطعـه  -در حومه بخارا–محمد بن طاھر که امیر خراسان بود شھر اسکجکت گردید. می

). امیر اسماعیل سامانی در شھر بخارا در ۱۸اى بنا کرد (نرشخی، از خلیفه گرفت و آنجا گرمابه
). نصر بن احمـد  ۲۱ھمو، امالکی را نیز وقف آن نمود (دروازه سمرقند رباطی را ایجاد نمود و 

سامانی در بیرون دروازه شھر فربر در کنار مصالئی که بیرون دروازه وجود داشت کاروانسرائی 
. ارسالن )۲۹۱ایجاد کرد که به راه ماندگان اختصاص یافته بود تا آنجا پذیرایی شوند (مقدسی، 

ھـای زیـادی را در   بر تخت حکومت نشست گرمابـه خان محمد بن سلیمان قراخانی نیز وقتی
ای را که در دروازه سرای ساخته بود وقف مدرسه فقھا نمـود  شھر بخارا ایجاد بنا کرد و گرمابه

در مجاور اسکجکت پلی از خشت پخته و بسیار وی ھمچنین در دیه شرغ).۴۱-۴۲(نرشخی، 
اد تـا از خـالص مـال آن در مسـیر     محکم ایجاد نمود و عالوه بر ساخت مسجد جامع دستور د

. در بیھق در مجاورت دروازه عـراق  )۲۰غریبان بسازند (ھمو، شھر اسکجکت رباطی به جھت
ای معروف به کھنه یا مدرسه فخریه قرار داشت که در زمـان معزالدولـه دیلمـی مرمـت     مدرسه

وقف بـر مدرسـه   شد. در نزدیکی آن کاروانسرایی موسوم به کاروانسراى مختار قرار داشت که
.  )۳۴۴فندق، شده بود و تولیت آن را سادات معروف به مختارى به عھده داشتند (ابن

در کنار ھریک از چھار دروازه شھر اسبیجاب یک رباط وجـود داشـت کـه سـه تـای آنھـا       
بودنـد کـه   کردنـد ایجـاد شـده   توسط مردمان شھرھای اطراف که به اسبیجاب رفت و آمد مـی 

) ایـن مسـأله   ۲۷۳رباط نخشبیان، رباط بخارائیان، رباط سمرقندیان. (مقدسـی،  عبارت بودند از
باشـد. ربـاط   ای برای حضور مردم در ایجاد امکانات مورد نیاز مسافران در شھرھا مینیز نمونه

دیگر آن شھر، قراتکین نام داشت که مدفن وی نیز بوده است و بازارى با درآمد ماھیانـه ھفـت   
).۲۴۷م بینوایان به راه انداخته بود (ناجی، ھزار درم جھت طعا

ھا و ... از جمله خدمات معمـولی اسـت کـه بـه     در شھرھا وجود امکاناتی مانند مھمانخانه
شد. ولی بعضی خدمات در بعضی منـاطق ویژگـی محلـی خـود را داشـت از      مسافران ارائه می

ا و منـاطق خوزسـتان بـه    جمله باید از خدمات درمانی و پزشکی یاد نمود کـه در اکثـر شـھرھ   
از ). ۲۶حوقـل،  گشـت (ابـن  مسافران و غریبان در بیمارستانھای ساخته شده در آنجا ارائـه مـی  
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. در شـھرھا  )۳۵۹اسـت (مقدسـی،   ویژگیھای آمل داشتن وسائل رفاھی ویژه و بیمارستان بـوده 

شـان  شـد و در شـھرھا بسـته بـه اھمیت    امکاناتی جھت نظافت و اسـتحمام سـاکنان فـراھم مـی    
ھایی بوده و دارای آبـی  ھایی تدارک دیده شده بود. تفلیس شھر مرزی مھم دارای گرمابهگرمابه

).۸۹حوقل، گرم، بی آنکه آتش روشن کنند (ابن
در نواحی شمال غربی و در منطقه آذربایجان شـھرھایی ھمچـون برذعـه، اردبیـل، ورثـان،      

زرگ برای کاروانھا و مسـافران ربـاط و   بلخاب، سرای و ... برغم کوچک بودن مانند شھرھای ب
). در شھر نیشـابور نیـز در میـان بازارھـای واقـع در      ۹۸و ۹۶ھا ساخته بودند (ھمو،مسافرخانه

ھایی برای حضور بازرگانان برای تجـارت وجـود داشـت. ھـر     بیرون شھر کاروانسراھا و فندق
ر این کاروانسراھا بدسـت  . اکث)۱۶۷-۸بازاری دارای کاروانسرای مخصوص به خود بود (ھمو، 

).۵۳۵/ ۵(راوندی، شدند امرا و متنفذین ساخته می
شھر رى نیز که از جایگاه ارتبـاطی مھـم برخـوردار بـود و در مسـیر راه ابریشـم و در راه       

) از جملـه شـھرھایی اسـت کـه خـدمات      ۳۸۶گرگان و خراسان و عراق قرار داشت (مقدسی، 
ھـاى  شده است. داشـتن کاروانسـراھاى خـوب و گرمابـه    شھری به طور مفیدی در آن ارائه می

). در این شھر کـاریزی بـه   ۳۹۰پاکیزه ویژگیھایی است که مقدسی از آنھا یاد کرده است (ھمو، 
» گیالن«کرد و عالوه بر آن کاریز ھا و کاروانسراھا عبور میاز بازارھا و محله» کاریز شاھی«نام 

نمـود  نیاز تجار و مسافرین و کاروانیان را تأمین مـی گذشت و آب موردمی» ساربانان«از کوی 
) و این مسئله نشان دھنده توجـه بـه مسـائل مربـوط بـه مسـافران اسـت کـه         ۱۷۰(اصطخری، 

شده است.ای از یک شھر برای ساربانان در نظر گرفته میمحله
ومـه  ھا، خدمات به مسافران به آنجا رسید کـه در شـھرکھای واقـع در ح   در دوران رشد راه

باشـد  شد. از جمله آنھا شھرکھای حومه مرو مـی شھرھای بزرگ ھم خدمات مسافرتی ارائه می
گرفتند. دندانقان از جملـه ایـن   که برای استقرار کاروانھا و استراحت آنھا مورد استفاده قرار می

شھرکھای کوچك و با چند گرمابه و کاروانسرا بود که مقدسی آن را با ربـاط دھسـتان ھماننـد    
فضالن به مدت سه روز در کشمھین یکی دیگر از شھرکھای حومه ). ابن۳۱۲داند (مقدسی، می

) . این شـھرک نیـز   ۶۲فضالن، کند تا شترھا برای ورود به دشت آماده شوند (ابنمرو اقامت می
ی ھا و رباطھا برخوردار بوده و بـرا از کاروانسراھا برای استفاده توانگران با کاالھایشان وگرمابه

).۱۷۰حوقل، غیر توانگران ھم تأسیساتی وجود داشت (ابن
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در شھرھا نیز نقش فقھا و علما را نیز در ترویج مکانھا و اسـتراحتگاھھا بـا تکیـه بـر نھـاد      
کـه در  ١توان قابل مالحظه دانست. از جمله آنھـا بوسـعد عبـدالملک فقیھـی بـود     وقف نیز می

داد مسافران و ساخت بیمارستانی اختصاص مـی نیشابور اموالش را در جھت خدمت رسانی به 
).۲/۲۴۸و موقوفاتی نیز برای آن فراھم نمود (حموی، 

) حجج
جبیـر در راه  شـد. ابـن  سفر حج نیز در رشد راه و تأسیسات مربوط به مسافران مؤثر واقـع مـی  

بازگشت از سفر مکه، در خروج از حله، از پلـی کـه بـر نھـری موسـوم بـه نیـل قـرار داشـت          
کند چنان که بسیاری از مردم و چارپایـان در  گذرد. وی از ازدحام بر پل بین راه صحبت میمی

افتادند ولی در میانه راه تا بغداد بدلیل فزونی پلھا جمعیـت پراکنـده گشـت. ایـن راه از     آب می
حیث داشتن زورقھا و پلھا ممتاز بوده و در تمامی مسیر چادرھایی برای نگھبانـان و راھـداران   

). ۲۶۲جبیـر،  اند که نشانه توجه و اھتمام خلیفه به امر راھداری حاجیان بوده است (ابـن زدهمی
مردم ماوراءالنھر با آنکه از عربستان دور بودند، بیشتر از ھمه و با مال انبوه و شتران خـوب بـه   

رفتند و شماره آنان نسبت به حاجیان نواحی دیگر بیشتر بوده است. این سـیل حرکـت   حج می
).۱۹۷حوقل، گردید (ابنحاجیان به طرف مکه خود موجب گسترش بیشتر راھھا می

فرھنگ مھمان نوازی
در مناطق مختلف ایران سطح فرھنـگ و آداب و رسـوم و خصوصـیات عامـه مـردم در نحـوۀ       
برخورد با مسافران مؤثر بوده و این نحوۀ برخورد در تـأمین امکانـات رفـاھی بیشـتر و سـطح      

گشاده دسـتی بـه سـوی    سیاست نامهمنیت مسافران نقش داشته است. در حکایات باالتری از ا
شـود. خواجـه   مھمانان و رھگذران به عنوان یک امر نیکو و پسندیده از نگاه عامه محسوب می

اش بـر میھمانـان و غریبـان و...    دارد که ھمیشه خانهالملک حکایت مرد متمولی را بیان مینظام

ملك پسر بو عثمان محمد پسر ابراھیم خرگوشی زاھد، واعظ، فقیه شافعی که معروف به کارھاى نیك و . بوسعد عبد ال١
پرھیزکارى در دنیا بود، مردى دانشمند و فاضل بود. به عراق و حجاز و مصر سفر کرد و با دانشمندان نشست و برخاست 

عابدان و زاھدان و جز آنھا بنگاشت. حالم بوعنبسه و ھاى دینی و اثبات نبوّت و سرگذشت داشت و تألیفھاى نیکو در دانش
کردند. او فقه را از ابوالحسن ماسرجسی آموخت و چند سال به مکه بزیست و بو محمد خلّال و جز این دو از وى روایت می

).۲۴۸/ ۲ق در نیشابور در گذشت (حموی، ۴۰۶به نیشابور بازگشت و به سال 
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کـرده اسـت   آورده صـرف مھمانـان مـی   ایدش را که از امالکش بدست میعوباز بوده و تمامی 

).۳۷(نظام الملک، 
فرھنگ و طرز برخورد با مسافران در شھرھا بسیار متفاوت بوده است و در بلنـد مـدت بـا    

توانسته تأثیرگذار باشد. رفتارھای نیکو و کارھای خیر جذب مسافران بیشتر در رشد شھرھا می
جبیر از آنھا به نیکی یاد کند، و به مـدت چھـار روز   شد که ابنبان باعث میمردم موصل با غری

). در ضـمن صـفات و ویژگیھـای مـردم ھـر منطقـه       ۲۸۸جبیـر،  در آن شھر اقامت نماید (ابـن 
داده است. اغلب بازرگانان فارس بیش از سـایر  وضعیت رفاھی مسافران را تحت تأثیر قرار می

) . راھنمـایی نمـودن و ارائـه اطالعـات     ۵۷حوقل، ودند (ابنشھرھا به حرص در مال معروف ب
توانست مـؤثر باشـد. در خـوارزم    درست از مقصد به مسافران نیز در روند تسھیل مسافرت می

فضالن را از مسافرت به سوی دیـار ترکـان بـه دلیـل ھـوای سـرد برحـذر داشـتند         ھمگی ابن
کـرد کـه در مـورد    شد به وی تأکیـد مـی  ی) و در جرجانیه با ھرکسی که آشنا م۶۴فضالن، (ابن

وضعیت لباسش احتیاط کند و مقدار زیادی از آن ھمراه ببرد. زیـرا سـفر وی را بسـیار مھـم و     
). ۶۷کردند (ھمو، ھولناک قلمداد می

ابودلف نیز از مھمان نوازی مردم ارمنستان و شھر آفلوغونیه آنجـا و تـأثیر راھبـان آنجـا در     
) . در نـواحی جنـوبی ایـران در منطقـه کرمـان و از      ۵۲د (ابودلـف،  کنـ این زمینه صـحبت مـی  

والشگرد تا ھرمز که نخلھای فراوان وجود داشت رسم مردم این بود کـه از خرمـایی کـه روی    
ریزد رھگذران و درویشان بردارند و صـاحب نخـل یـک دانـه از خرمـا را بـر نـدارد        زمین می

دھد که مسـافران و مسـائل مربـوط بـه     شان می) . این روایت ن۱۳۱؛ جیھانی، ۱۴۳(اصطخری، 
طرز برخورد با آنھا توانسته در فرھنگ مردم و اعتقاداتشـان جایگـاھی را بـه خـود اختصـاص      

بدھد
در بین مردمان ایران در دو سده مورد بحث از مھمان نوازی و ارائه خدمات رفاھی به طور 

حوقـل  ه طور فراوان یاد شده است. ابنخیرخواھانه به مسافران توسط مردم منطقه ماوراءالنھر ب
اند کـه بـه عنـوان اقامتگـاه و مھمانسـرا مـورد       ای در سغد یاد کردهو اصطخری ھر دو از خانه

گرفته و به مدت صد سال باز بوده و از ورود ھیچ مھمـانی ممانعـت بـه عمـل     استفاده قرار می
آمدنـد تمـام   ی بـدانجا مـی  آمده و حتی در نیمه شب صد تا دویست تن بدون آمادگی قبلـ نمی

شـده اسـت؛   مایحتاج مسافران فراھم مینیازمندیھایشان از خوراک دام گرفته تا تغذیه و تمامی 
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شـد و  در آنجا گمارده میکردند. برای ھرکاری یک متصدیحتی اگر روزھا در آنجا اقامت می
ـ  با ورود مھمان، صاحب خانـه بسـیار اظھـار مسـرت و شـادمانی مـی       ؛ ۱۹۶حوقـل،  ننمـود (اب

خداوندان خانه چنان گشاده روی و خوش طبـع اسـت کـه ھرکـه مشـاھده      ). «۲۲۷اصطخری، 
کند ودر ھیچ شھری از شھرھای دیگر مثـل  کردی دانستی که این جوانمردیھا از راه طبع دل می

).۱۷۹(جیھانی، » امآن ندیده
اھای سمرقند یا انتھـای  من در غالب کاروانسر«نویسد: حوقل در مورد مردم سمرقند میابن
ھا یا فراھم آمدنگاه مردم آن در حائطی آب خیراتی یا یخ دیدم؛ و کسی به نقل ھا یا محلهکوچه

ھای آن در قسمتی که حصـار بیـرون آن را   ای به من گفت که در شھر سمرقند و حائطاز خبره
برخی از آنھا سـقا (بـه   فرا گرفته افزون بر دو ھزار مکان است که آب یا یخ خیراتی دارد که در

جای آب) ساخته شده و در برخی حباب معین نصب گردیده است وگـاه کـوزه ھـایی را کـار     
). اصطخری نیز مردم ماوراءالنھر را به دلیل آنکه در فصل تابستان ۱۹۶حوقل، (ابن١»اندگذاشته

یـخ سـبیلی   نشـینند آب  ھا و سر محلتھا و مسجدھا و رباطھا و جـایی کـه مـردم مـی    ھمه خانه
).۲۲۸ستاید (اصطخری، نھادند میمی

در وصف بخشش مردم ماوراءالنھر چنان توصیف شده که گویی ھمه افراد یک خانه و یک 
رود. بسیار مھمان نوازند و و کسی که به خانه دیگری وارد شود گویی به خانه خود میسرایاند

آنکـه وی  کنند بـی لکه از وی پذیرایی میاز مھمانی که شبانه بدانان وارد شده ناخرسند نیستند ب
کند کـه  را بشناسند یا توقع پاداشی داشته باشند. در ماوراءالنھر ھر مالک و توانگری کوشش می

اندیشه تـأمین  قصر بزرگی بسازد و مھمان سرایی بزرگ نیز ترتیب دھد. آن گاه تمام روز را در 
کـه  کنـد و ھنگـامی  از مھمـان پـذیرایی مـی   برد و با شوق فـراوان نیازمندیھای مھمان به سر می

جویند و در این باره بـه  ای وارد شود مردم در پذیرایی او بر یکدیگر پیشی میمھمانی به ناحیه
کشد که اموال و امالک آنان از میان خیزند و گاھی در مھمان نوازی رقابت بدانجا مینزاع بر می

ورزند و به ملـک و فراوانـی مـال    ال رقابت میرود به خالف سایر مردم که در گرد آوردن ممی
)؛ و در نھایـت ایـن ویژگـی    ۱۷۸؛ جیھـانی،  ۲۲۷؛ اصطخری، ۱۹۵حوقل، کنند (ابنمباھات می

مردم ماوراءالنھر و توانگرانشان سبب برتری و تمایز آنھا نسبت بـه مـردم دیگـر اقـالیم جھـان      

).۱۷۹شمارد (جیھانی، ر سمرقند دوھزار بر می.جیھانی تعداد این سقاھا را د١
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نـه و کوشـک بـرای مسـافرین     اسالم شده است تا جایی که دارایی شان صرف ساخت مھمانخا

).۱۷۸شود (جیھانی، می
نوازى و عالقه فـراوان ثروتمنـدان آنجـا در    حوقل، ضمن توصیف ماوراءالنھر، از مھمانابن

گوید و به زعم وی ثروتمندان مـاوراءالنھر متفـاوت بـا سـایر     ایجاد مھمانسرا و رباط سخن می
را باعـث افـزایش و ارائـه انـواع خـدمات      بودند و عملکرد آنھاھای اسالمی توانگران سرزمین

حـال آنکـه غالـب    « ... دانـد  رفاھی و فراوانی تأسیساتی ھمچون رباط و پل برای مسافران مـی 
توانگران بالد اسالم ثروت خود را در راه تأمین سرگرمیھا و عیش و عشرت خود و در مواردی 

کننـد، امـا غالـب تـوانگران     که خداپسندانه نیست و نیز رقابت ھای تجملی و مذموم خرج مـی 
بیگانگان و اھل بطالت ثروت خود را در راه ساختن رباطھا و راھھـا  از ماوراءالنھر جز عده کمی

کنند و ھیچ شھر یا دھی کـه آبشـخور   و جھاد در راه خدا و موارد خیر و ساختن پلھا خرج می
بیش از حدود احتیـاج  دارد یا دھی که جای سکونت است خالی از رباطھای متعدد نیست بلکه 

ام که در ماوراءالنھر افزون بر ده ھزار رباط وجـود دارد و در بسـیاری از   مسافران است و شنیده
). اصـطخری ضـمن   ۱۹۷حوقـل،  (ابـن » آنھا علوفه چارپای مسافر و طعام خود او آمـاده اسـت  

و جایگـاه  برشمردن این صفت نیک مردم ماوراءالنھر، عامل وقف را در ترویج این ھمـه منـزل   
نویسد ھـر دھقـانی کـه    داند. وی درباره طبقه دھقانان ماوراءالنھر میمسافران و رباطھا مؤثر می

ای، ھمه ساله کارش ساخت مھمانخانه توان مالی الزم را داشت ضمن داشتن قصر و مھمانخانه
دارائیشـان بـر  کـرد و تمـامی   جدید بود و در سر جذب مھمان بـا دیگـر دھقانـان رقابـت مـی     

).۲۲۸شد (اصطخری، مھمانداری ھزینه می
بسـا کـه   «شـود:  فقیه واقع مـی سخاوتمندی و بخشندگی مردم خراسان نیز مورد تمجید ابن

گرى کوشیده باشد تا مردم خراسان را به بخل نسبت کند و بدین سخن ثمامـه خـروس   مالمت
باید بد آنان گویـد، لـیکن   چیند و خروس مرو دانه از منقار مرغان رھر شھر، خود از زمین دانه 

این دروغی آشکار است...مردم خراسان راست بخشندگانی از ھمگان برتر و بزرگـانی بـر قلـه    
ھـا رسـیدن نیـارد. از ایناننـد     بزرگیھا رسـیده کـه کـس پـا بپایشـان رفـتن نتوانـد و بـدان قلـه         

گوید (مقدسـی،  ) مقدسی نیز از فراوانی خیرات در شھر مرو سخن می۱۶۵فقیه، ابن»(برمکیان...
سـاختند و  ). در ایالت پارس نیز کسانی که دارای مال و امالک بودند سراھای نیکو مـی ۴۵۴/ ۲

دیگـری کـه از مـردم خراسـان و     ). ویژگی عمده۱۲۰کردند (اصطخری، از مھمانان میزبانی می
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آنھاسـت  و قـوای بـدنی   شود اھل جنگ بودن و توانمندیھای نظامیماوراءالنھر در منابع ذکر می
) جیھانی نیز توان نظامی مردم این منطقه را متفـاوت بـا   ۱۹۶حوقل، ؛ ابن۹۳و ۸۸،حدودالعالم(

توانسـت در نـوع خـودش یـاری     ). این ویژگی مـی ۱۷۹داند (جیھانی، مردمان سایر نواحی می
دھنده مسافران و ایجاد بستری امن در راھھای واقع در مسیر آن مناطق باشد.

ھر مسـلمان  «کند. تی نیک در میان مردم جرجانیه در تعامل با ترکان یاد میفضالن از سنابن
تاجر در مسافرت ھمیشه یک دوست در میان ترکان دارد. در مقابل ھم ترکان یک دوست تاجر 

گـذارد و در بازگشـت از   مسلمان دارند. مسلمان در راه، اموال خود را پیش دوست ترکش مـی 
شخص ترک گفت من مھمان توام و از شترھا و چھار پایـان و  گیرد و نیز اگر یک وی پس می
دھد و... و درواقع وقتی یک نفر ترک وارد خواھم آنچه را بخواھد میزبان به او میدرھم تو می
رود و تـا ھنگـام عزیمـت    کند و به سراغ مھمان خود میشود ھمین طور رفتار میجرجانیه می

).۷۱-۲فضالن، (ابن» کندت میکند و در خانه وی اقامنزد او منزل می
عالوه بر عامه مردم، بزرگان و متمولین ھم در مقاطع مھم از مھمانـان و مسـافران حمایـت    

کردند وگاھی تأمین کننده امنیت آنھا بودند. بازرگانان و توانمندان در ھر شھر نقطـه اتکـا و   می
مایـت آنـان واقـع شـوند.     تواننـد در شـھر و مکـان مـورد ح    باشند که مسافران مـی پشتوانه می

ای را رود و نامـه ق در بصره به دیدار ابوبکر احمد بن عمر سیرافی مـی ۳۵۰حوقل در سال ابن
فضـالن نیـز در   ). ابـن ۵۹حوقل، دھد (ابننوشته بدو میکه یکی از دوستانش درباره کار مھمی 

گیـرد  ی وی در نظر میای برارود و وی خانهدبیر خراسان می١مسافرتش در بخارا نزد جیھانی
اند کـه بـا فلسـفه و    ). درباره جیھانی وزیر خراسان آورده۶۲فضالن، تا در آنجا اقامت کند (ابن

نجوم و ھیئت کامالً آشنایی داشته است. بیگانـان و مسـافران بـالد مختلـف را گـرد آورده و از      
پرسید (مقدسی، از آنان میاحوال کشور و سرزمینشان، راھھا، دروازه ھا و بلندی ستاره ھا و ... 

۱ /۵.(
مرزبان، کاتب ابوالحارث بن افرغون، فردی بود که مـردم زمـانش بـه    سھل بنابوجعفر بن

دانش و کرم وی معترفنـد. بخشـندگی و کرامـت وی در حـدی بـود کـه کسـی وی را ھرگـز         
از بعـد  نموده، چه از جنبه رفاھی و چهنکوھش نکرده چرا که ھرکسی به خراسان مسافرت می

گوید که وی دارای لقب شیخ فضالن می). ابن۶۲. ابوعبداهللا محمد بن احمد جیھانی وزیر نصر دوم سامانی بود (ھروی، ١
).۶۲فضالن، العمید بوده است (ابن
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از پنجاه سال باز کسی بـه خراسـان نیامـده اسـت     « ... گرفت. امنیتی مورد حمایت وی قرار می

مگر مورد احسان وی قرار گرفته و اگر او را ندیده باشد به وسیله مکاتبه مشـمول فضـل قـرار    
» تواننـد حاجـت پـیش او آرنـد نیـز کـرده اسـت       اندیشه کسانی را که نمـی گیرد. وی حتی می

).۱۸۷-۸حوقل، (ابن
خواھـد.  ناصر خسرو در بازگشتش از مصر، در بصره مکاری از وی سی دینـار مغربـی مـی   

شود و وی نیز به ابوالفتح علی بن احمد وزیر ملک اھواز که در بصره حضور داشت متوسل می
دھد سی دینار را پرداخت کننـد و از دسـت آن مکـاری نجـاتش دھنـد (ناصـر       وی دستور می

. ناصرخسرو بعد از پشت سرگذاشتن راھھای سخت کویر به مدت ھفده روز در )۱۵۶خسرو، 
گیـرد  طبس مورد میزبانی و پذیرایی امیر ابوالحسن گیلکی بن محمّـد، حـاکم طـبس قـرار مـی     

)؛ و در پایان سفر در بلـخ مـورد اسـتقبال خواجـه ابـوالفتح عبـدالجلیل وزیـر امیـر         ۱۶۹(ھمو، 
).۱۷۲گیرد (ھمو، خراسان قرار می

گیرینتیجه
در قرون سوم و چھارم ھجری ھر چند بخش عمدۀ مسائل مربوط به راه و مسـافرت و امنیـت   

ھـا و  به عھده دودمانھای حاکم بود که راھھای موجود در قلمرو خویش را با سرکوب راھزنـی 
دادند اما مسائل فرھنگـی و  ھا و ایجاد تأسیسات و امکانات مورد نیاز مسافران پوشش میناامنی

توان نادیده گرفت. باتوجه به مسلمان شدن غالب مناطق ایران، قش گروھھای اجتماعی را نمین
توجیه دینی در قالب نھاد وقف امـری بـود کـه طبقـات مختلـف ھمچـون حاکمـان و امـرای         

ھای متقارن و وزرا و دیوانیان و خصوصاً بزرگان و متمولین را در مسیر ساخت و ایجاد سلسله
مچون رباط در راھھا و شھرھا پیش برد. تا آنجا که بعضـی از رباطھـا جنبـه    تأسیسات مذکور ھ

ای تقدس یافته و مدفن بزرگان و زیارتگاه گشتند. فرھنگ و نوع برخـورد بـا مسـافران مسـئله    
نمود. مسئله خیـرات  بسیار تأثیر گذار بود که به نوع خود اسباب آسودگی مسافران را فراھم می

گری بود که در طرز برخورد با مسافران بسیار مؤثر بود. رونق راھھا و و توجیه مذھبی عامل دی
مسئله ازدیاد تردد مسافران موجب رونق مشاغلی ھمچون مکاری و دیگـر مشـاغل مربـوط بـه     
مسافران گردید. در مجموع بسیاری از گروھھـای اجتمـاعی بـه نـوعی در تسـھیل کـردن امـر        

ران و مشاغل مرتبط با آنھا حضور یافتنـد. از جملـه   مسافرت و توسعه راھھا و پذیرایی از مساف
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ھای دینی، اھل تصوف و سایرگروھھا یاد کرد. به ھر ترتیـب مسـافرت و   توان از اقلیتآنھا می
سفر کردن و تأمین رفاه مسافران و امنیت راه امری بود که با مشارکت تمـامی اقشـار جامعـه از    

سایر گروھھای اجتماعی، بـا توجیـه دینـی و تحـث     قبیل حاکمان، بزرگان، اعیان و بازرگانان و
ھای فرھنگی مھیاتر و روانتر گشت.    تأثیر سنت

کتابشناسی
، به سعی و اھتمام و تصحیح، گای لسترنج و رینولد آلـن نیکلسـون، دنیـای کتـاب،     فارسنامهبلخی، ابن

.۱۳۶۳تھران، 
.۱۳۴۵نگ ایران، تھران، ، ترجمه جعفر شعار، بنیاد فرھصورة االرضحوقل، محمد، ابن
، ترجمه سعید خاکرند، مؤسسه مطالعات و مسالک و الممالکخردادبه، ابوالقاسم عبیداهللا بن عبداهللا، ابن

. ۱۳۷۰انتشارات تاریخی میراث ملل، تھران، 
.۱۳۷۰، ترجمه پرویز اتابکی، آستان قدس رضوی، مشھد، جبیرسفرنامه ابنجبیر، محمد بن احمد، ابن
.۱۳۶۵، ترجمه و تعلیق حسین قره چانلو، امیرکبیر، تھران، االعالق النفیسهته، احمد بن عمر، رسابن
.۱۳۴۹مسعود، بنیاد فرھنگ ایران، تھران، -، ترجمه حالبلدانفقیه، ابوبکر احمد بن اسحاق ھمدانی، ابن
.۱۳۴۵ی، تھران، فندق، ابوالحسن علی بن زید بیھقی، با تصحیح و تعلیقات احمد بھمنیار، فروعابن

، با تعلیقات و تحقیقات والدمیر مینورسکی، ترجمـه سـید ابوالفضـل    سفرنامه ابودلف در ایرانابودلف، 
.۱۳۴۲طباطبائی، فرھنگ ایران زمین، تھران، 

.۱۳۴۵، ترجمه ابوالفضل طباطبائی، بنیاد فرھنگ ایران، تھران، فضالنسفرنامه ابنابن فضالن، احمد، 
و فرھنگـی، تھـران،   ، ترجمـه مـریم میراحمـدی، علمـی    ایران در قرون نخستین اسالمیاشپولر، برتولد،

۱۳۷۳.
، ترجمه یعقوب آژند، »تجارت سرزمین ھای شرقی در سده ھای نخستین اسالمی«ــــــــــــــــــ، 
.۱۸۳-۱۹۶، صص ۱۳۸۰، بھار ۵، شماره فصلنامه تاریخ اسالم

.۱۳۶۸و فرھنگی، تھران، ، به اھتمام ایرج افشار، علمیلکمسالک و ممااصطخری، ابواسحق ابراھیم، 
.۱۳۷۳، سخن، طھوری، تھران، اصطالحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقیانوری، حسن، 

.۱۳۸۱باسورث، کلیفورد ادموند، تاریخ غزنویان، ترجمه حسن انوشه، امیرکبیر، تھران، 
.۱۳۸۶زه سردادور، توس، تھران، ، ترجمه حمتذکره جغرافیای تاریخی ایرانبارتولد، و، 

.۱۳۷۴، مصحح خلیل خطیب رھبر، مھتاب، تھران، تاریخ بیھقیبیھقی، ابوالفضل محمدبن حسین، 
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، سازمان میراث فرھنگی کشـور و انتشـارات آرمـین،    راه و رباطپیرنیا، محمد کریم و افسر، کرامت اهللا، 

.۱۳۷۰تھران، 
.۱۳۶۶ران، تاریخ سیستان، چاپ دوم، کالله خاور، تھ

.۱۳۸۴، به کوشش علی دھباشی، سخن، تھران، تاریخ روابط روس و ایرانجمالزاده، سید محمدعلی، 
، ترجمه علی بن عبدالسالم کاتب، با مقدمه و تعلیقات فیـروز  اشکال العالمجیھانی، ابوالقاسم بن احمد، 

.۱۳۶۸منصوری، شرکت به نشر آستان قدس رضوی. مشھد، 
.۱۳۴۰، بکوشش دکتر منوچھر ستوده، دانشگاه تھران، تھران، لمشرق الی المغربحدود العالم من ا
، معجم البلدان، ترجمه علینقی منزوی، سازمان میراث فرھنگـی کشـور، تھـران،    یاقوتحموی بغدادی، 

۱۳۸۳.
.۱۳۸۲، نگاه، تھران، تاریخ اجتماعی ایرانراوندی، مرتضی، 

، بسعی و اھتمام و تصحیح محمد قزوینی، اشراقی، ر مقالهکلیات چھاعروضی سمرقندی، احمد نظامی، 
.۱۳۲۷تھران، 

.۱۳۶۳، تصحیح محمد استعالمی، زوار، تھران، تذکره االولیاءعطار نیشابوری، فرید الدین، 
.۱۳۵۸، مترجم مسعود رجب نیا، سروش، تھران، عصر زرین فرھنگ ایرانفرای، ریچاردن، 
.۱۳۷۰ین قره چانلو، البرز، تھران، ، ترجمه حسالخراجقدامه بن جعفر، 
.۱۳۸۹، سمت، تھران، جغرافیای تاریخی کشورھای اسالمیقرچانلو، حسین، 

.۱۳۷۳، امیرکبیر، تھران، آثار البالد و اخبار العبادقزوینی، زکریا بن محمدبن محمود، 
وس، تھـران،  ، به تصحیح و تحشیه سیدجالل الدین تھرانی، تتاریخ قمقمی، حسن بن محمد بن حسن، 

۱۳۶۱ .
.۱۳۷۷، جامی، تھران، شھریاران گمنامکسروی، احمد، 

، بـه تصـحیح و حاشـیه عبـدالحی     تـاریخ گردیـزی  محمود، گردیزی، ابوسعید عبدالحی بن ضحاک ابن
.۱۳۶۳حبیبی، دنیای کتاب، تھران، 

گـی، تھـران،   و فرھن، ترجمه محمود عرفان، علمیجغرافیای تاریخی سرزمینھای خالفت شرقیلسترنج، 
۱۳۶۴.

ق.۱۴۱۱، مکتبه مدبولی، قاھره، احسن التقاسیم فی معرفه االقالیممقدسی، ابوعبداهللا محمد بن احمد، 
، ترجمه علینقی منـزوی، شـرکت   احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم، ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.۱۳۶۱مولفان و مترجمان، تھران، 



90شمارةتاریخ و فرهنگ- مطالعات اسالمی86

اسرار التوحید فـی مقامـات الشـیخ ابـی     منوربن ابی سعد بن ابی طاھر بن ابی سعید، میھنی، محمد بن
.۱۳۵۴، باھتمام ذبیح اهللا صفا، امیرکبیر، تھران، سعید

.۱۳۸۶، امیرکبیر، تھران، فرھنگ و تمدن اسالمی در قلمرو سامانیانناجی، محمد رضا، 
ری موسسه انتشـارات فـرانکلین، تھـران،    ، کتاب ھای جیبی با ھمکا، سفرنامه ناصر خسروناصر خسرو

۱۳۵۰.
، ترجمه ابونصر احمد بن محمدبن نصرالقباوی، تلخـیص  تاریخ بخارانرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر، 

.۱۳۵۱محمد بن زفر بن عمر، تصحیح و تحشیه مدرس رضوی، انتشارات بنیاد فرھنگ ایران، تھران، 
است نامه)، به اھتمام ھیوبرت دارک، بنگاه ترجمه و سیسیرالملوک (نظام الملک، ابوعلی حسن طوسی، 

.۱۳۴۷نشر کتاب، تھران، 
.۱۳۸۲، امیرکبیر، تھران، تاریخ سامانیان عصر طالیی ایران بعد از اسالمھروی، جواد، 

، ترجمه محمد ابراھیم آیتی، بنگاه ترجمه و نشـر کتـاب، تھـران،    ، البلدانیعقوبی، احمد بن ابی یعقوب
۱۳۴۷.


