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از سدة دوم تا  ،راه مواصالتی ایران نیترمهمشاهراه خراسان، 

و ترکستان را به  ماوراءالنهرحملة مغول، بوده است که خراسان، 

ی هاشاخه. این شاهراه کردیممتصل  نیالنهرنغرب ایران و بی

ـ بسطام(  )حد فاصل نیشابور آنهافرعی متعدد داشت که یکی از 

. این مسیر، در مقایسه با مسیر موازی گذشتیماز والیت جوین 

بود.  هاکاروانـ بسطام( بیشتر مورد اقبال  ـ سبزوار آن )نیشابور

به بررسی تأثیرات  ـ تحلیلی، حاضر، به شیوة توصیفیپژوهش 

سوم تا  ـ اجتماعی این شاهراه بر والیت جوین، از سدة اقتصادی

ی این پژوهش حاکی است هاافتهپرداخته است. ی هفتم هجری،

والیت جوین و فراوانی آذوقه و علوفة این  که روستاهای متعدد

مسیر بوده است. از  از این هاکاروانوالیت، سبب اصلی استقبال 

سوی دیگر، جای داشتن والیت جوین بر گذر این شاهراه، 

تأثیرات خود را بر آنجا گذاشت. توقف کوتاه یا طوالنی مدت 

علما و بزرگان مسافر از این مسیر در والیت و تسهیل ارتباط 

آوردهای بزرگ نیشابور و ری، از جمله ره اهالی آنجا با شهرهای

ه بود. از سوی دیگر، این راه، با فراهم کردن اجتماعی این شاهرا

زمینة فروش و صادرات محصوالت محلی والیت شرایط رونق 

 کرد.آنجا را فراهم می
  

والیت جُوَین، شاهراه خراسان، علمای جوینی،  :هاکلیدواژه
 .آزادوار

 

Khorasan highway was the most important 
connecting route of Iran since the second 

century A. H up to the Mongols invasion. It 
connected Khorasan, Transoxiana, and 

Turkistan to the west part of Iran and 
Mesopotamia. This highway had different 

branches, one of these branches passed the 

distance between Neyshabur and Bastam i.e 
Jovain. This route well received and was 

taken more than its parallel rout by travelers 
(i.e Neyshabur-Sabzevar-Bastam). This 

research studied the economic-cultural effects 
of the road on Jovian. The findings showed 

that locating a lot of villages along the road 
provided foodstuff for the travelers and fodder 

for their animals. It could be the main reason 
for their choice. On the other hand, this road 

provided a good opportunity for trading, 
importing and exporting local goods. This 

contributed to the prosperity of the region. 
Also, some scholars and great men who 

traveled by this road stayed there for a short 
time and this too had a cultural effect on 

Jovian. Traveling easily to Neyshabur at East 

and Rai at West was another advantage of 
taking this route. 
 

Key Words: District of Jovian, Jovians' Scholars, 
Khorasan highway, Azadvar. 
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 مقدمه. 1

شواهد تاریخی گواه آن است که تشکیل و توسعة 

های شهرها و والیات، بیش از همه وابسته به راه

های اطالع از راه نیترقدیمی است.مواصالتی 

ایران مربوط به راه شاهی است که در دورة 

 ق. م(335-555)حک: حکومت هخامنشیان 

شهرهای مهم ایران را در غرب و مرکز به هم 

 پساما  .(353: 4331باستانی پاریزی، ) کردیممتصل 

 نیترمهمکم از سده دوم هجری، از اسالم، و دست

ن شاهراهی موسوم به شاهراه راه مواصالتی ایرا

ی متعدد آن در شهر هاشاخهخراسان بوده است که 

-143: 4331)لسترنج،  شدیمبه هم متصل  نیشابور

. یکی از دو شاخه اصلی شاهراه، والیات (141

متعدد ماوراءالنهر و شمال خراسان، از جمله 

 شهرهای بزرگ بخارا، سمرقند، گرگانج و مرو

و شاخه دیگر، شهرهای  (343-355ق: 4145فقیه، ابن)

شرق خراسان، از جمله هرات و والیات بزرگ 

جنوب شرقی این ایالت، از جمله کابل و غزنه را 

و در  کردیممتصل  نیالنهرنیببه غرب ایران و 

سوی دیگر این شاهراه، شهرهای بزرگ غرب 

: 4381رسته، ابن) النهرین جای داشتندایران و بین

-13: 4385؛ دانشیار 141-143: 4331 ؛ لسترنج، 433-411

18). 

، شاهراه دیآیمکه از منابع تاریخی برچنان

 های حکومت قتیبه بن مسلم باهلیمذکور تا سال

بر خراسان، ظاهراً به سبب عدم  (83-35حک: )

امنیت آنجا مسلوک نبود و ارتباط خراسان با غرب 

ایران از طریق مسیر جرجان، آمل و ری و با مرکز 

یزد یا  خالفت از طریق مسیر نیشابور ـ طبس ـ

کرمان بود. اما این وضعیت در  نیشابور ـ طبس ـ

آغاز حکومت قتیبه بر خراسان تغییر کرد. او با 

ی امنیت غرب خراسان، مسیر ارتباطی برقرار

عراق و  نیشابور ـ ری ـ خراسان با عراق را به راه

 .جا(: همان4385دانشیار، ) تغییر داد شام

خراسان، در حدود دو  مسیر جدید شاهراه

دو شاخه موازی تقسیم  به فرسنگی غرب نیشابور،

. از این دو، راه رسمی از والیت بیهق شدیم

یگر در شمال آن از میانه و شاخه د گذشتیم

دشتی محصور در دو رشته کوه جدا افتاده از 

سلسله جبال البرز، موسوم به دشت یا والیت 

. این دو مسیر افتییمگویان )جوین( امتداد 

لسترنج، ) پیوستیمنهایتاً در بسطام بار دیگر به هم 

 .(13: 4385؛ ؛ دانشیار، 141 :4331

تردید وضع یبازگشایی مسیر نیشابور ـ ری ب

. کردیموالیت جوین را نیز با دگرگونی مواجه 

های متعدد منابع در مورد عبور کاروان هایگزارش

تجاری، زیارتی و نظامی، پس از تأسیس حکومت 

تواند گواه این مسیر، می از طاهریان در خراسان

 این امر باشد.

توانست این تحوالت و بازگشایی راه نمی 

تأثیرات اقتصادی و اجتماعی خود را بر منطقة 

جوین به همراه نداشته باشد؛ موضوعی که تا اینک 

مورد پژوهش قرار نگرفته است. پژوهش کنونی 

ی جغرافیایی هایژگیونخست به بررسی وضع و 

ها برای تردد از والیت جوین و سبب اقبال کاروان

سیر خواهد پرداخت و سپس تأثیر اقتصادی این م

اجتماعی شاهراه مذکور را بر این والیت مورد  و

 خواهد داد.پژوهش قرار 
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دو شاخه شاهراه خراسان مابین نیشابور و بسطام و عبور یکی از آنها 

 (318: 4331 )لسترنج، (بسطام-آزادوار-خداشه) از والیت جوین

 

 

 

 

 

 

 
 

 والیت جوین و مرکز آن، آزادوارموقعیت 

 (66: 1831)اطلس تاریخ ایران، 

 
 ی والیت جوینهایژگیو. جغرافیا و 2

، والیتی 1جُوَین معرب گویان/ کوان یا کویان

                                                                      
ی مختلف هاگونه. نام این والیت در منابع تاریخی و جغرافیایی به 4

کویان/گویان، ناصرخسرو  (135/ 1 :4334)مقدسی  .ذکرشده است

 :تایب) االنسنفحات  و جامی در کوان آن را( 1 :4333)قبادیانی 

 

نسبتاً پهناور در مرز غربی خراسان به مرکزیت شهر 

کوچک آزادوار بود، که نخستین شهر این ایالت از 

؛ 431/ 4: 4885حموی، ) رفتیمشمار سمت قومس، به

 2ارغیان رَبع . حد شرقی جوین،(1: 4331ناصرخسرو، 

 نیشابور، حد جنوبی آن روستای نوده در مرز بیهق

 تیوال و مرز آن در سمت شمال، (31: 4334بیهقی، )

والیت  نیا .(481/ 4: 4885حموی، ) جاجرم بود

کم از فتوحات اعراب مسلمان تا هجوم دست

 آمدیمشمار زده ربع نیشابور بهمغوالن، یکی از دوا

و با ویرانی  (4/431: 4885؛ حموی، 14: 4314خردادبه، ابن)

نیشابور در حمله مغوالن برای چند سده به صورت 

 متناوب از توابع والیت بیهق محسوب گردید

 .(141: 4313حمداهلل مستوفی، )

جریان فتح  در ق و35والیت جوین در سال 

نیشابور و توابع آن به دست اعراب مسلمان فتح 

. اشاره بالذری به اسارت (431/ 3: 4835اثیر، ابن) شد

و بردگی جماعتی از اهالی جوین در جریان فتح 

حکایت از مقاومت آنان  (531: 4331بالذری، ) آنجا

علی رغم مقاومت اهالی جوین اعراب . دارد

د. اگرچه منابع گزارشی توانستند آن جا را فتح کنن

ی احتمالی بعدی به دست هارقابتاز تنش یا 

توانست دست کم دهند، لیکن فتح منطقه نمینمی

های اهالی طبق با مشمول خراج قراردادن زمین

                                                                      
141)( 413 :4355، کویان و عوفی) السادات شعری از ملک در 

 . ذکرکرده است را کوبان آن نیشابوری

 آمد مسکین من برای گویی که        آمد آیین زمانه تا رنج در این

 آمد اسفراین به کوبان کوبان این دل مناز جور سپهر سبزه وار 

نیز این منطقه را گویان خوانده و آنجا را  (81: 4311گردیزی )

 .عبداهلل بن عامر بن کریز دانسته است دارالملک

. امروزه نام والیت ارغیان به بام و صفی آباد تغییر کرده و بیشتر 1

  رود.خاک آن از توابع شهرستان اسفراین به شمار می
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شریعت اسالم، تبعاتی نداشته باشد. از سوی دیگر 

از احداث مسجدی در طی  (455: 4334)بیهقی 

ـ در  ه سال بعدـ یا حداکثر دو س همان سال

دهند که این جوین، خبر می ادِآب برزنروستای 

کم جمعیتی از اعراب در آنجا گواه سکونت دست

چه آنکه امکان نداشت در آن مدت کم  است،

بومیان منطقه تغییر دین داده باشند تا به ساخت 

افزون بر این به  نیاز باشد. آنهامسجدی برای 

جوین مدتی  (113: 4333گردیزی،) روایت گردیزی

دارالملک عبداهلل بن عامر در هنگام حضور در 

 بوده است.  ق(34-18حک: ) خراسان

ـ اجتماعی این  اطالعی از وضع اقتصادی 

منطقه پس از فتح آنجا تا حدود سه سده بعد 

وجود ندارد، لیکن مشخص است که با گروش 

تدریجی اهالی منطقه به اسالم، از اوایل سدة 

ی تقریباً به مذهب غالب منطقه چهارم مذهب شافع

مبدل شد. این امر را کثرت دانشمندان شافعی 

ی چهار تا هشتم هاسدهبرخاسته از این منطقه در 
عماد حنبلی، ابن ؛413/ 41م: 4833کثیر دمشقی، ابن)

، عدم وجود (315/ 4: 4385االسنوی،  ؛413/ 5م: 4833

 اطالعی دال بر شیوع مذاهب دیگر در این منطقه و

مبنی  هشتم سدة در مستوفی حمداهلل نیز گزارش

کند آنجا، تأیید می بر شافعی مذهب بر غلبه

  .(141: 4313 حمداهلل مستوفی،)

به هر رو، جوین دشتی کم عرض در امتداد 

شرق به غرب، میان دو رشته کوه بود که امروزه به 

ی هایآباد .1اندموسومهای جغتای و هَرده کوه

های والیت در دو خط موازی، یکی در دامنه کوه

                                                                      
امروزه این والیت دو شهرستان جوین و جغتای، از توابع خراسان . 4

  .دهندیمتشکیل  را رضوی،

رشته کوه جغتای و دیگری در  -مرتفع جنوبی

شمال دشت در زمینی مسطح ایجاد شده بودند. 

از همین رو  شیب والیت از جنوب به شمال بود،

اندک رودهای جاری آنجا که غالباً فصلی هستند، 

های جنوبی به ای متعدد والیت از کوههقناتو 

نیز همه  هاقناتشمال جاری شده بود. آب  سمت

در یک خط موازی در قسمت شمالی دشت به 

. همین موضوع باعث شده بود دیرسیمروی زمین 

همه در یک  باًیتقرکه روستاهای واقع در دشت 

 عرض و به صورت به هم پیوسته ایجاد شوند

 .(481/ 1م: 4885 حموی،.)

ب این وضع جغرافیایی و اقلیمی دشت، موج

حاصلخیزی خاک و بالتبع آن رونق و جمعیت 

قابل توجه روستاهای این بخش از جوین، برغم 

ی دامنه کوه در جنوب والیت، شده بود. هایآباد

به گزارش منابع، روستاهای دشت دارای باغ و 

زمینی  هایآبادی فراوان بود و حد فاصل هابوستان

 سمعانی،) عاری از آبادانی و جمعیت وجود نداشت

آبادانی را  نیا .(153: 4338؛ شیروانی، 118/ 3م: 4831

سوای مطالعات میدانی و آثار به جای مانده، ذکر 

 دییتأ برخی از روستاهای میانه دشت در منابع،

. لیکن از روستاهای واقع در دامنه کوه تنها کندیم

 ،ظاهراً جغتای امروزی() از روستای بزرگ کارزی

ذکری به  در منابع نزدیک به دوران مغول، همآن

منابع  (141: 4313حمداهلل مستوفی، ) میان آمده است

پیش از دوره مغول، مرکز والیت، آزادوار، را 

دارای جمعیت قابل توجه با بازاری پر جنب و 

 دانکردهجوش همراه با مساجد متعدد توصیف 

د این پس از آزادوار و در امتدا (481/ 4م: 4885 حموی،)

شاخه از شاهراه به سمت نیشابور، روستاهای 
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بزرگ دیگری وجود داشت که منابع تنها از برخی 

 خسروشیر هایآبادجمله این  از .اندکردهیاد 

)حموی،  بحیرآباد() ، بحرآباد(13: 4334بیهقی، )

، )در برخی منابع خوراشاه(، خداشاه (355/ 4م: 4885

 ، ریواده/ دیواره(411: 4313)حمداهلل مستوفی،  1دلقند

اهلل همدانی، فضل)و زیرآباد  (113/ 1م: 4833حوقل، ابن)

است نام بعضی از این روستاها  (48م: 4815

کم از دست آنهاحاکی از سابقه آبادی  تواندیم

 باشد. م(354-111)حک: دورة ساسانی 

، منابع از روستاهای هایآبادافزون بر این 

بیهقی، همان: ) اندکردهفنودآباد و برزناباد نیز یاد 

ی پیش هایآبادبر رغم  آنها. لیکن، موضع (455

گفته، امروزه مشخص نیست. با وجود این به 

گزارش بیهقی، حداقل برزناباد به حدی اهمیت 

داشت که عبداهلل بن عامر بن کریز پس از فتح 

آن جا ساخت و چنان منطقه جوین مسجدی در 

بیهقی، ) که پیشتر اشاره شد، مدتی در آنجا مقیم شد

4334 :455). 

علی بن زید  یاقوت حموی به نقل از ابوالقاسم

 438تعداد روستاهای جوین را  (533م. ) بیهقی

تاریخ پارچه ثبت کرده است. بیهقی در اثر خود 

، آمار و اطالعات روستاهای دارای مالیات بیهق

بر اساس بازبینی وضع مالیات خراسان در بیهق را 

-143حک: ) های حکومت عبداهلل بن طاهرسال

، نوشته حاکم تاریخ نیشابورـ به نقل از  (135

                                                                      
ضمن ذکر برخی از روستای  القلوب هةنز. مستوفی قزوینی در 4

یاد کرده که آثاری از آن بجا « نددلق»والیت جوین، از دهی به نام 

ه چمن نمانده است. با وجود این، قناتی به نام دلقند در روستای را

توان احتمال داد که راه چمن کنونی بر واقع است که بر اساس آن می

  ویرانه های آبادی دلقند ساخته شده است.

 ستیبایمـ ذکر کرده است. از این رو،  نیشابوری

یاقوت نیز البلدان معجمآمار روستای جوین در 

صرفاً روستاهای دارای مالیات این منطقه در زمان 

را شامل  ق(158-155)حک: حکومت طاهریان 

. مؤید این (481/ 1م: 4885نک: حموی، ) شده باشد

موضوع این است که قزوینی در همان سده هفتم، 

پارچه به  155آمار کل روستاهای والیت جوین را 

 ه استهمراه همین تعداد رشته قنات دانست

. آمار قزوینی از روستاهای (351م: 4883قزوینی، )

ی دارای مالیات در هایآبادشامل  ستباییممنطقه 

زمان طاهریان و نیز روستاهای بدون مالیات یا 

محتمالً روستاهای تازه تأسیس منطقه باشد. به هر 

رو، شرایط و استعدادهای جغرافیایی منطقه همراه 

نگاه که مسیر شاهراه با کثرت روستاهای آنجا، آ

ـ عراق در اواخر سده نخست هجری  خراسان

تغییر کرد، زمینه شکوفایی والیت جوین را فراهم 

 آورد.

 

 . تأثیرات اقتصادی شاهراه خراسان8

ـ  مسیر دو شاهراه غربی بر والیت جُوَین،

ـ شمالی جای داشت. شاهراه اولی  شرقی و جنوبی

و دومی  (431 /4م: 4885حموی، )خراسان را به ری 

والیات جنوبی ایران را به خراسان و جرجان 

شمالی از سمت  -. شاهراه جنوبیکردیممتصل 

و در اول دشت در  دیگردیمبیهق وارد جوین 

ـ ری متصل  سمت شرق به شاهراه خراسان

. این مسیر در آزادوار با اِنحنا به سمت شدیم

شمال از شاهراه خراسان جدا گشته به سمت 

 یافتیموالیت جاجرم و سپس جرجان امتداد 
؛ برای توضیحات بیشتر، نک: 113/ 1م: 4833حوقل، ابن)
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 .(13: 4385دانشیار، 

ـ ری، چند فرسنگ بعد از  شاهراه خراسان 

اخه اصلی نیشابور، به دو شاخه تقسیم شده، ش

مستقیماً امتداد یافته و با گذر از بیهق به بسطام 

شاخه دیگر  اما (343م: 4884)مقدسی،  دیرسیم

شاهراه با کمی انحراف به سمت شمال، وارد 

شد و با گذر از میانه دشت، پس دشت جوین می

از شهر آزادوار، با اِنحنا به سمت جنوب در بسطام 

/ 4م: 4885ی، حمو) گردیدیمبه راه اصلی متصل 

431). 

اشاره رفت که ارتباط خراسان با غرب  شتریپ

ایران تا آغاز سده دوم هجری، از طریق مسیر 

ری و با مرکز خالفت از طریق  -آمل -جرجان

 -طبس -یزد یا نیشابور –طبس  -مسیر نیشابور

کرمان بود. لیکن در زمان حاکمیت قتیبه بن مسلم 

دیگر  بر خراسان بار (83-35حک: ) باهلی

بازگشایی شد. با وجود این، اشاره علی بن زید 

بیهقی حاکی از مسدود شدن مسیر ارتباطی 

ـ ری،  خراسان با مراکز فوق از طریق نیشابور

کم از نیمه پسین سدة دوم هجری است. سفر دست

ـ توس  ـ جرجان ـ آمل هارون رشید از طریق ری

به خراسان و سفر مأمون از خراسان به ری از 

 ق همین مسیر، مؤید گزارش بیهقی استطری

. با وجود این، بار دیگر ظاهراً (11-13: 4334بیهقی، )

پس از انتقال کرسی خراسان از مرو به نیشابور، در 

 های حکومت عبداهلل بن طاهر بر خراسانسال

 مسیر مجدداً بازگشایی شد. نیا ق(135 -143)

هر حال، غالب اطالعات ما از رفت و آمد از به

از همین  هاکاروانمسیر جوین مربوط به عبور 

ـ ری است. یاقوت حموی این  شاهراه خراسان

رو شاهراه خراسان نامیده والیت را مسیر کاروان

. افزون بر این، (481/ 1م: 4885حموی، ) است

گزارش منابع متعدد نیز این گفتة یاقوت حموی را 

که او در سفر خراسان از همین ، چنانکندیمأیید ت

مسیر عبور کرده بود و همچنین ناصرخسرو در 

ناصرخسرو، ) از همین مسیر روانه حج شد 131سال 

بر این شواهدی بر عبور عالوه .(1: 4333

 های تجاری نیز از این مسیر در دست استکاروان

سلطان ی دیوانی دربار هانامهدر  .نک. ادامه مقاله()

سنجر هم، به عبور لشکرها از این مسیر اشاره شده 

و تکش خوارزمشاه نیز  (34-35: 4318جوینی، )

طریق همین  از ق533همراه لشکر خود در سال 

 (381: 4353)جوینی، راه روانه ری شده بود 

رغم فاصله بیشتر راه را به هاکارواناما آنچه 

مسیر  بسطام( به این -بیهق) نسبت به شاخه اصلی

، متعدد بود. نخست آنکه کثرت کردیمجذب 

، دسترسی آنهاروستاهای مسیر راه و فاصله نزدیک 

آسان و ارزان مایحتاج مسافران و علوفه چهارپایان 

. همین ویژگی راه، امنیت کردیمرا فراهم  آنها

بیشتر مسیر و نیز عدم نیاز به اقامت در کاروانسرا 

که هر دو هزینه سفر را برای  شدیمرا موجب 

. گفتنی است که در منابع کردیمکاروانیان کمتر 

 تنها به کاروانسرایی در آزادوار اشاره شده است

و امروزه نیز جز آثار  (431/ 4م: 4885حموی، )

کاروانسرایی در روستای آزادوار، از توابع 

شهرستان جغتای، اثری از وجود این بناها در 

ست. ظاهراً در عوض این جوین در دست نی

ی مسیر راه بناهای هایآبادکاروانسراها هر یک از 

ی موسوم به خیرات داشت که مسافران االمنفعهعام

 کردند.یمای در آنجا توقف بدون پرداخت هزینه
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آثار بناهای موسوم به خیرات تا کنون در بسیاری 

)مطالعات از این روستاها همچنان موجود است 

ترتیب،  بدین .(413: 4335ز پاپلی یزدی، میدانی و نی

عدم اقامت در کاروانسرا، به کاروانیان آزادی 

که نتیجة آن  دادیمبیشتری هم جهت توقف 

 فرصت بیشتر برای تجارت با اهالی مسیر راه بود.

از سوی دیگر، این راه برای اهالی والیت 

مواهب اقتصادی متعدد داشت. تردد از این مسیر 

. کردیماشتغاالت خدماتی را فراهم  زمینة ایجاد

ها، از های مربوط به کارواناگرچه منابع از پیشه

جمله شترداری و مشاغل مشابه، در جوین اطالعی 

دهند، اما اشتهار آزادوار به بارانداز به دست نمی

سه ایالت خراسان، گرگان و قومس، و همچنین 

زاری در این منطقه که برای چرای اشاره به چمن

م: 4833حوقل، ابن)احشام به ویژه اسب مناسب بود 

تواند شاهدی بر ، می1(343تا: مقدسی، بی ؛،113/ 1

وجود اشتغاالتی متأثر از گذر شاهراه خراسان از 

 این مسیر باشد.

مضاف بر این، منابع جغرافیایی از تولیدات 

انبوه محصوالت کشاورزی و صادرات میوه و 

. سوای انددادهخبر غالت جوین به سایر نواحی 

ویژه دستی، به این محصوالت، تولید صنایع

پوشاک، در منطقه به حدی بود که به والیات دیگر 

ها از . تردد کاروان(343تا: مقدسی، بی) شدیمصادر 

شک افزون بر ایجاد بازار مصرف، این مسیر، بی

زمینة صدور سهل الوصول این تولیدات را نیز 

                                                                      
روستایی موسوم به راه چمن )امروزه از توابع شهرستان جغتای(  .4

زار وسیعی در قسمت شمالی دشت در همین مسیر و نیز وجود چمن

پوشاند، این والیت را میجوین که بخشی از خاک چندین آبادی 

 شواهدی بر تأیید این موضوع هستند.

ن در کنار تسهیل صادرات، . همچنیکردیمفراهم 

واردات محصوالت سایر والیات به جوین نیز 

 شد.تسهیل می

توانست منشأ آسیب با این همه، این شاهراه می

باشد. زیرا  و مضراتی نیز برای والیت جوین

اگرچه جوین، نه بر مسیر چاپاری شاهراه خراسان، 

رو این راه جای داشت، لیکن بلکه مسیر کاروان

عبور لشکرهای نظامی از این مسیر در  شواهدی از

 همدانی، اهللفضل ؛34-35: 4318)جوینی، دست است 

توانست عبور این لشکرها از آنجا می .(48: 4353

تبعات اقتصادی برای اهالی این منطقه در پی 

داشته باشد که براساس قوانین دیوانی حکومت، 

بایست از مقامات حکومتی و اهالی مسیر راه می

نظامی پذیرایی کنند. افزون بر این، عبور این 

لشکرهای پرجمعیت، گهگاه با تخریب مزارع، 

ه احشام اهالی نیز همراه بود، باغات و چراگا

های دیوانی دربار سلطان سنجر از که در نامهچنان

مراعات اهالی جوین به هنگام عبور نظامیان و 

 مقامات حکومتی از این منطقه یاد شده است

 .جا(فضل اهلل همدانی، همان جا؛: همان4318جوینی، )

 

 ـ اجتماعی شاهراه خراسان . تأثیرات فرهنگی4

با تأثیرات اقتصادی، شاهراه خراسان از همراه 

های جوین آنجا که از میان حدود یک نیمه آبادی

ـ  گذشت، به صورتی ملموس تأثیرات فرهنگیمی

اجتماعی خود را برای این منطقه در پی داشت. 

های متعدد تجاری، زیارتی و نظامی از تردد کاروان

این مسیر، فرصت توقف یک چند مسافران را در 

کرد که این امر به نوبه های جوین فراهم مییآباد

خود، فراهم آوردنده زمینة برگزاری جلسات درس 
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و انتقال تجربیات مسافرین و حتی فرصت راهیابی 

افراد مستعد جوینی به دربار حکام بود. منابع 

دهند. شواهدی متعدد در تأیید ادعای فوق ارائه می

طان که سلق هنگامی533برای نمونه، در سال 

تکش بن ایل ارسالن خوارزمشاه برای جنگ با 

آخرین بازمانده سلجوقیان، از مسیر جوین به 

، جد پدری عطاملک جوینی در رفتیمسوی ری 

آزادوار مرکز والیت جوین، فرصت حضور در نزد 

او را یافت. وی با تقدیم شعری در مدح تکش 

و در سلک  1مورد توجه سلطان قرار گرفت

: 4313؛ نسوی، 381: 4335جوینی، ) آمددرباریان او در

. حضور این ادیب جوینی و فرزندانش در (33

دربار خوارزمشاهیان با آشنایی ایشان با هنر دبیری 

همراه شد که تداوم این سنت در خانواده وی، 

الدین زمینه را برای برآمدن نوادگانش شمس

جوینی، به عنوان وزیر ایلخانان، و عطاملک 

تاریخ جهانگشای بغداد و نویسنده ، حاکم جوینی

 و حامی و مدح شده سعدی، فراهم کرد جوینی

 . (333: 4315؛ سعدی، 13-45: مقدمه، 4335 ،نک: جوینی)

راهیابی خاندان جوینی نیز به دربار تحوالت و  

مواهبی برای والیت جوین در پی داشت، چه آنکه 

در دورة ایلخانان این خاندان ثروتمند شده، در 

منطقة جوین امالک فراوان خریده بودند و 

ترتیب بخشی از سرمایه آنان در موطن ایشان  بدین

. همچنین، مساجد و 2به کار گرفته شده بود

                                                                      
 جوینی شعر زیر را در مدح سلطان سروده بود:. 4

 جود کف تو رونق جیحون ببرد      لطفت شرف گوهر مکنون ببرد

   سودای محال از سر گردون ببرد      حکم تو به یک لحظه اگر رأی کنی

اواخر دوران ایلخانی جز  . روستای زیرآباد جوین که در اسناد1

  رفت، محتمال از جمله امالکامالک دولتی به شمار می

 

راتی در دورة ایلخانان در این منطقه ساخته عما

شک به واسطه نفوذ این خاندان در شد که بی

 .3دولت ایلخانان بوده است

افزون بر این، سکونت یا اقامت چندگاهی 

برخی از عالمان سایر قلمرو جهان اسالم در جوین 

نیز، تحت تأثیر عبور همین شاهراه از والیت 

گواهی منابع، آنان صورت گرفته بود؛ چه آنکه به 

در طی سفر از این مسیر تصمیم به سکونت در 

آنجا گرفته بودند. از جمله این علما عبارت بودند 

ابوبکر المشاط نیشابوری و عبدالصمد بن  از:

ابوجابر ابوالقاسم نیشابوری که تا پایان حیات خود 

 ،(533-531ق: 4153فارسی، ) در این والیت ماندند

 غزنوی که در خسرو شیر پدر رضی الدین الال

جوین رحل اقامت افکنده بعدها به ریاست آنجا 

و  (443: 4333دولتشاه سمرقندی، ) منصوب شد

خاندان حاتمی بلخی که در حین گذر از جوین به 

مقصدزیارت کعبه، تصمیم به سکونت در جوین 

گرفتند. این خاندان پس از اقامت در این والیت به 

های در این منطقه خانقاهایجاد و توسعه مساجد و 

پرداختند که اقبال طالبان علم را از سایر نواحی به 

                                                                      
تاریخ الدین محمد جوینی بوده است. زیرا بر اساس شمس

الدین ( ارغون بعد از قتل شمس433: 4331)نک. لمبتون،  وصاف

ق اموال او را مصادره کرده در شمار امالک 333جوینی در سال 

ا همین امالک به امیران و هواداران ایلخانی خالصه درآورد. بعده

شد. از آنجا که رشیدالدین از این زیرآباد به عنوان هدیة هدیه می

توان احتمال داد که این الدین یاد کرده است، میغازان خان به نجیب

الدین جوینی بوده است روستا از همان اموال مصادره شده شمس

؛ همچنین، نک. لمبتون، 15-48م: 4815)نک: رشیدالدین فضل اهلل، 

433-431.)  

. آثار تاریخی برجای مانده والیت از دوران ایلخانی، شامل دو 3

قلعه در حومه شهر نقاب و دیگری مسجد است. یکی مسجد آق

  (.3: 4335بختیاری شهری، )مسجد روستای خسروشیر است 
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-11: 4338مایل هروی، ) والیت جوین در پی داشت

53). 

افزون بر بزرگان مشهورتر پیش گفته، منابع از 

حضور تجار، عالمان، صوفیان و شعرای دیگری در 

اند. از جمله ایشان ابوعلی الفارقی جوین خبر داده

رخی از علما و تجار ثروتمند و از شاگردان علی ک

بن شاذان، در جریان سفر در جوین مریض و پس 

م: 4883ذهبی، )جا دفن شد از فوت ظاهراً در همان

 ابوالعباس تجار و دانشمندان نیشابور، از .(313/ 33

بن محمد الحافظ التاجر نیز از جمله  احمدصوفی 

منطقه مریض  عالمانی بود که در حین سفر در این

شده و پس از مدتی اقامت فوت کرده است 

. (143/ 31م: 4883ی، ذهب ؛411ق: 4153فارسی، )

الدین حسن بن ناصر بر ایشان، سید اشرفعالوه

علوی غزنوی، از شعرا و بزرگان دربار بهرامشاه 

در جریان سفر از این مسیر  بن مسعود غزنوی هم،

جا در هماندر آزادوار بیمار شد و پس از مدتی، 

. جسد این (31/ 4: 4331منهاج سراج، ) درگذشت

شاعر در آزادوار به خاک سپرده شد و اهالی ضمن 

ساخت آرامگاهی برای او، جهت تداوم آبادی آن 

نیز امالکی را در چند آبادی منطقه وقف این 

 .(81تا: مولوی، بی) عمارت کردند

ها از شاهراه خراسان، ضمن تردد کاروان

تسهیل رفت و آمد طالبان علم والیت جوین به 

مراکز علمی و آموزشی نقشی تعیین کننده در 

آموزی در میان اهالی نیز داشت، شاهد ترویج علم

موضوع آن است که قریب به اتفاق دانشمندان و 

رو علمای جوین، از روستاهای پیرامون راه کاروان

های آزادوار، بحرآباد، خسروشیر و آبادییعنی 

عماد ؛ ابن3151/ 1م: 4831سمعانی، )خداشاه هستند 

؛ حموی، 541/ 33م: 4883؛ ذهبی، 413/ 5م: 4833حنبلی، 

. این در حالی است که هیچ نامی از (483/ 1م: 4885

اهالی روستاهای دور از مسیر شاهراه، یعنی 

در میان  روستاهای دامنه کوهستان جنوب والیت،

 عالمان منطقه جوین در منابع تاریخی وجود ندارد. 

مراکز اصلی محل تحصیل طالبان علم این 

والیت نیز در دو سوی این شاهراه قرار داشت. 

که از گزارش سمعانی هویدا است، غالب چنان

طالبان علم جوینی در شهر نیشابور و پس از آن 

سمعانی، ) پرداختنددر مرو و ری به تحصیل می

. این (55/ 41م: 4833کثیر الدمشقی، ؛ ابن13/ 4م: 4831

تواند مؤیدی بر نقش محوری شاهراه موضوع می

خراسان برای تعیین محل تحصیل طالبان علوم و 

تسهیل سفر ایشان باشد. شواهدی دیگر نیز در 

که از شرح حال تأیید این امر وجود دارد، چنان

ت، قریب به علمای جوینی به خوبی آشکار اس

اند. پرداختهاتفاق آنان در شهر نیشابور به تدریس 

از مشهورترین آنان خاندان عالم پرور حمویه از 

 ؛343/ 1: 4881ابن جوزی، ) اهالی بحرآباد جوین

و عبداهلل بن یوسف بن  (541-544/ 33: 4883 ذهبی،

عبدالملک، ملقب به امام  محمد جوینی و فرزندش

که شاگردان زیادی را  الحرمین جوینی بودند

 (411/ 5م: 4833ابن عماد حنبلی، ) تربیت نمودند

ضمناً سهولت رفت و آمد به نیشابور از طریق این 

شاهراه، امکان انتقال جسد این علما را نیز به 

موطن خود و دفن ایشان را در روستاهای 

کرد که این موضوع هم، به مولدشان، فراهم می

خود را برای ساکنان  نوبه خود تأثیرات فرهنگی

آنجا به همراه داشت. از جمله دانشمندانی که 

جسد ایشان پس از مرگ به جوین انتقال داده شده 
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و در موطن آنها به خاک سپرده شد، خاندان 

حمویه بودند که جسدشان با انتقال از نیشابور به 

سمعانی، ) موطن ایشان، روستای بحرآباد، دفن شد

 .(131/ 3م: 4831

این شاهراه تسهیل کننده رفت و  بر این، عالوه

آمد طالبان علم سایر نواحی به جوین نیز بود. 

که برخی جهت کسب علم از عالمان شهرک چنان

 آزادوار، از سایر نواحی قلمرو اسالم به آنجا آمده

و صوفیانی از سایر نواحی  (4/13م: 4831سمعانی، )

ه ایران برای اقامت یا دیدار از صوفیان خانقا

ابوعبداهلل محمد بن حمویه، واقع در روستای 

سمعانی، ) کردندبه این منطقه سفر می بحرآباد،

 .(131/ 3م: 4831

 

 . نتیجه5

های ارتباطی از که اشاره رفت، راهچنان

اجتماع شهرها و  وهای اصلی مؤثر بر اقتصاد مؤلفه

های پیش از هاست. تأثیر این مؤلفه در سدهآبادی

مغوالن در والیت جوین نیز به  هجوم ویرانگر

خوبی آشکارا است. نخستین شاهد موضوع آن 

است که غالب اطالعات ما از وضع این والیت در 

دوره مذکور از خالل اشاره منابع به رخدادهای 

آید. حادث در مسیر شاهراه خراسان بدست می

های تأثیر اقتصادی این شاهراه بر والیت نشانه

د پیشه های خدماتی و جوین نیز، سوای ایجا

سهولت ورود و صدور کاالهای تجاری در این 

ترین و آبادترین روستاهای منطقه، برآمدن بزرگ

 آنجا در کنار این شاهراه بوده است.

این شاهراه، نقشی تعیین کننده در تغییرات 

اجتماعی و فرهنگی والیت جوین نیز داشت. تردد 

و آمد  ها از همین راه موجب سهولت رفتکاروان

طالبان علم منطقه به شهرهای بزرگ نیشابور و ری 

در دو سوی مسیر این شاهراه و نیز حضور 

شاگردانی از سایر نواحی در نزد عالمان ساکن 

شد. سکونت برخی از عالمان دیگر نقاط جوین می

جهان اسالم در جوین نیز تحت تأثیر همین راه 

، بود، چه آنکه آنان در حین سفر از این مسیر

تصمیم به اقامت در آنجا گرفته بودند. تأثیرات 

شود که اجتماعی این راه زمانی آشکارتر می

بدانیم، قریب به اتفاق علما، ادیبان و سیاستمداران 

جوین از اهالی آبادهای پیرامون این شاهراه 

اند و فرصت برآمدن خاندان ادیب و دبیر و بوده

سیاستمدار جوینی در دورة حکومت 

ها و شاهیان و ایلخانان را نیز تردد کاروانخوارزم

 .لشکرها از همین مسیر فراهم کرده بود
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