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 چكيده
رویدادهاي تاریخی داشته است. وقوع سزایی در هشرق تأثیر ب هاي غرب وارتباطی میان تمدن مسیرترین به مثابه عمده ابریشمراه 

اه به عنوان مسیر تهاجمات و ، گهگهرفتاین شاهراه عالوه بر آنكه در طول تاریخ بستري مساعد براي مبادالت بازرگانی به شمار می

شهرهاي باستانی همچون نیشابور كالن. وجود ه استگرفتهاي اقوام مهاجم به سرزمین ایران نیز مورد استفاده قرار میكشیلشكر

. در دنیاي باستان گیري مراكز جمعیتی، اقتصادي و حكومتیشكلاین شاهراه در نقش  برشاهد روشنی است  ابریشمدر مسیر راه 

رود و از طرف دیگر شهر نیشابور در مقاطع گیري شهر نیشابور به شمار میترین عوامل شكلیكی از مهماز طرفی،  ابریشمراه 

اي از فرایندهایی كه ارتباط دو سویة راه ابریشم و شهر نیشابور را شده است. پاره شاهراه مزبورمهمی از تاریخ ایران سبب رونق 

 .شناسی قابل درك استدهند از طریق متون تاریخی و بخش دیگر از گذر مطالعات باستانتوضیح می
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 مقدمه

دقیقه و ارتفاع متوسط  74درجه و  85و شمالی  ةدقیق 21درجه و  63نیشابور با مختصات جغرافیایی امروزه 

ت. این شهرستان ساستان خراسان رضوي اق ایران و در رمال ششدر واقع شهرستانی  ،از سطح دریا متر 2181

سرشار سطحی و  هاي آبحاصلخیز و  هاي زمیناز  آن مندي بهره وواقع شده هاي جنوبی بینالود در كوهپایه

-115: 2631 ،؛ مستوفی233-235: 2633 ،حوقل ابن ؛141-142: 2646 ،اصطخري؛ 111: 2638 ،رسته ابن) یزمینرزی

در قرن  كه ياگونهبه ؛رونق كشاورزي و باغداري در دشت نیشابور بوده است سبب ،(Fouach et al., 2011؛113

)مقدسی، چهارم هجري بخشی از درآمد كشاورزي یكی از روستاهاي نیشابور به اندازۀ كل  درآمد شهر مرو بوده 

 ؛193 :2646 اصطخري،) نداهشد میشناخته « توانگرترین سكان بالد خراسان»و نیشابوریان به عنوان  (765 :2632

 .(264 :2635 جیهانی،
با دیگر این شهر امل  عارتباط و تدر اثر ، ماعی نیشابوراجت -سیاسی ساختارحیات  و تولید اقتصاديتداوم 

كه از سواحل  مسیري بود برقراري این ارتباط از طریقامكان . بودهاي جمعیتی و فرهنگی مراكز تولید و حوزه

. راه بزرگ خراسان یافت میغربی چین ادامه  هاي ایالتو تا  گذشت میشرقی مدیترانه شروع شده، از نیشابور 

 زمینةتنها ، نه(17-15 :2659)رك. تكمیل همایون، است  یک سدۀ اخیر به نام راه ابریشم شهرت یافته كه در

و اعتقادات  ، اندیشهفرهنگ، بلكه مسیري براي تبادل ساخت میرا مهیا تبادل كاال میان جوامع مختلف 

« مسكن بازرگانان»در مقام  این راه،. نیشابور در میانة رفت میشمار شرق و غرب آسیا نیز بهمردمان 

 تالقی مراكز ترین عمدهصادرات و واردات كاالهاي تجاري و یكی از  هاي كانونیكی از ، (59 :2631 ،)حدودالعالم

در نیشابور  از تولید انواع منسوجات. گزارش جغرافیانگاران متقدم رفت میار مختلف به شم هاي فرهنگافكار و 

)ابن خردادبه،  آن شهرمعادن  از ها سنگ ترین مرغوباستخراج و  (54 :2679؛ ابن فقیه، 747 -748 :2632 ،)مقدسی

. از طرف استابریشم راه  مبادالت بازرگانیگذار نیشابور در گویاي نقش تأثیر ،(79 :2679؛ ابن فقیه، 285 :2642

؛ انصاري قمی در 746-747 :2632)مقدسی،  چهارم هجريفرق مختلف در نیشابور قرن از  نیمسلماناحضور  ،دیگر

      در قرن چهارم و پنجم هجري شواهد فعالیت مذهبی نسطوریان ،(29 :2658مقدمة اشعري قمی، 

(Wilkinson, 1950: 66; 1973: 335, fig. 200)  قرن نیشابور دیواري  هاي نقاشیدر و بازتاب اعتقادات مانویان

جامعة نیشابور  فكري و عقیدتی متنوع در هاي جریان گواهی بر وجود  ،(Wilkinson, 1950: 67)سوم هجري 

  آن دوران است.

زیستگاهی  شهر برخوردار شود، كان یکرشناسی، نیشابور قبل از آنكه از اهاي باستانهبر اساس یافت

، سیاسی اقتصادي فرایندهاياز  بالطبع و (Rante and Collinet, 2013: 53, 204) معدود بودكوچک با سكنة 

نوان یک پادگان نظامی مورد توجه نی كه به عا. اما از زمپذیرفت میتأثیر  ابریشمراه جاري در و فرهنگی 

اجتماعی خراسان بزرگ شناخته  -ت و سپس به عنوان یكی از مراكز مهم سیاسیرفپادشاهان ساسانی قرار گ

 .ایفاي نقش نمود راه ابریشمسر قطب جمعیتی شمال شرق ایران بر  تأثیرگذارترینشد، در جایگاه 
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 موقعيت شهر نيشابور در شمال شرق ایران -8تصویر

 

بود، از قرون نخستین اسالمی در مسیر توسعة  ابریشمدار راه نیشابور كه در حیات اقتصادي خویش، وام

 ،در متون جغرافیایی كهن نیشابور صیفتو رسید.آن و در دورۀ سامانی و سلجوقی به اوج  هفرهنگی قرار گرفت

نیز ابرشهر  نام ، شهر نیشابور كه بهتاریخی يها بنا بر گزارش. حكایت داردآبادانی این شهر در دورۀ سامانی از 

 ،؛ مقدسی117 :2635 ،)اصطخري فرسنگ در فرسنگ وسعت داشت و داراي دو شارستان بود ،شد میشناخته 

شناسی نیشابور كه به دوران باستان هاي كاوشو نقاشی دیواري مكشوفه در  بري گچقطعات  .(234-233 :2632

 ,Wilkinson)داردداللت و عمارات مهم در دوران سامانیان  ها كاخ، بر وجود شود میسامانی نسبت داده 

 دوران استرونق و اعتبار نیشابور در آن گواه اي نیز هاي فلزي و شیشهو سازه. قطعات متعدد سفال (1937

(Wilkinson, 1943, 1961).  آثار باستانی باشكوه نیشابور، توصیف متون از شهر اسالمی نیشابور و خیل رجال

 شواهد قاطعی از توسعة فرهنگی نیشابور در این دوران (213-298 :2648 ،)حاكم نیشابوري و دانشمندان نیشابوري

هجري راه زوال نیشابور را  ششمهاي متعدد در قرن  ها و وقوع زلزله اما هجمة غزها و غوري .(1)تصویر  است

چند پس از به فروپاشی این شهر منجر شد. هر هجري 325و ضربة كاري حملة مغول در سال  ههموار ساخت

هیچگاه نتوانست دگربار به رونقی كه در قرون میانی داشت  ،نیشابور در محل امروزي خویش نضج گرفتآن 

 (.2653 ،)ر.ك. لباف خانیكی و لباف خانیكینائل شود 

 

 
 بازسازی فرضي از نيشابور قرن سوم تا هفتم هجری -0تصویر 
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 ساساني ۀدر دور ابریشمنيشابور و راه 

نیشابور در دوران اسالمی بر شالودۀ نیشابور پیش از اسالم نهاده شده بود. به استناد متون  ةتوسع اساس

مراكز جمعیتی واقع در دشت نیشابور به دلیل تماس مستقیم با مهاجمانی  ،شناسیهاي باستانتاریخی و یافته

قش سنگري مستحكم را و ن داراي برج و باروهاي حصین بود شدند میشمال شرقی گسیل  هاي سرزمینكه از 

استقرارگاه این منطقه، مركزي  ترین عمده. نیشابور در مقام كرد میبراي دفاع از مرزهاي شمال شرق ایران ایفا 

بر  (.2692)لباف خانیكی،  رفت میسیاسی، مبادالت اقتصادي و تمهیدات دفاعی به شمار  هاي گیريبراي تصمیم

شهر نیشابور  وجودكه چرا ؛اتفاقی نبوده است ابریشمموقعیت نیشابور بر سر راه كه گفت  توان میاین اساس 

، رفته میمعبر ورودي مهاجمان شمالی به شمار  ترین اصلیشمال شرق ایران و در كنار راهی كه  ةدر منطق

 ۀنقش پادگانی شهر نیشابور در دور ،از یک سو .ه استساخت میپادگانی را در برابر دشمنان خارجی فراهم 

 فراهم ابریشمو از سوي دیگر، نیشابور از امكاناتی كه راه  افزود می بزرگ خراسانساسانی بر امنیت و رونق راه 

را مهیا  توسعة شهر نیشابور اسباب ابریشممبادالت جاري در مسیر راه به عبارت دیگر، . جست می بهره آورد می

 . ساخت یم

 

 
 ابریشممسير راه  -9تصویر 

 

آن  دهندۀنشانشمال شرق ایران  ةنگاهی به موقعیت جغرافیایی نیشابور و كیفیت عوارض طبیعی منطق 

  ماوراءالنهرخوارزم و با  را مركزي فالت ایران هاي بخشراهی قرار گرفته بود كه كه نیشابور در مسیر است 

و  نیتر كوتاه به عنوان پیش از تشكیل شهر نیشابور، ها هزارهو  ها قرن ،این مسیر .(6)تصویر  ساخت یممرتبط 

كه نیشابور ايبه گونه انسانی و مبادالت بازرگانی مورد استفاده بوده است. هاي مهاجرتمسیر براي  نیتر آسان

)نک. است  داده میرا در دورۀ پیش از تاریخ در محل چهارراه ارتباطی شرق به غرب و شمال به جنوب قرار 

Hiebert and Dyson, 2002.) نیز بر از شهر نیشابور  مربوط به هزارۀ سوم پیش از میالد ايكشف پیكره

 ,Kohl)شهرت یافته گسترده  فرهنگی مبادالت میان سبباي كه به دوره ،مفرغ عصر در منطقه ایناهمیت 

 .(7)تصویر  گذارد میه ، صح (465 :1978
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)تصویر  و باختر )تصویر مياني( النهرین بينهای مشابه از و پيكره )تصویر سمت راست( مكشوفه از نيشابور ۀپيكر -4تصویر

 چپ( سمت

در  النهرین بین مانند هاي باستانیمحوطهدیگر از  ،دهد میاین پیكره كه مردي را به صورت نشسته نشان  

این مجسمه  وجود. (2652)لباف خانیكی،  آمده استدست ه ب در سوي دیگر فالت ایران و سندیک سو، و  باختر 

نقش استراتژیک نیشابور به عنوان مركزي با اهمیت در مبادالت میان شرق و غرب خاور  بیانگرنیشابور  در

 .است یتاریخآغاز میانه در دوران 

داد میقرار « در سر راه كاروانیان»از شمال شرق ایران، نیشابور را  راه ابریشمشاهراه تجاري  عبور ،هرچند

مهاجمان خارجی  بود كه از طریق همین راه ،كرد میرا به مركزي تجاري تبدیل و آن  (2646:222)قزوینی، 

غرض پادشاهان ساسانی  ،بسابه راحتی سرحدات شمال شرق را مورد نهب و غارت قرار دهند. چه توانستند می

شهر نیشابور در این منطقه در راستاي تأمین اهداف دفاعی و برقراري نظارت و امنیت بر  ةسیس و توسعأاز ت

 ،هاي امنیتیهاي نظامی و پاسگاهگیري از شهرها به عنوان پایگاهبهرهچرا كه باشد.  ابریشمتداد شرقی راه ام

ت تأمین پادگانی براي برخی از این شهرها به نیایجاد است.  رفته میساسانی به شمار  ۀسنتی مرسوم در دور

 شهر نیشابور نیز بر اساس متن پهلوي  (.2651:216 ،)یارشاطر و دیگرانبود ها  تأمین امنیت راه یاو  دولت مركزي

 یةبر پاو  (2655:65 ،دریایی) پس از پیروزي شاپور اول بر پادشاه توران تأسیس گردید« شهرایران هاي شهرستان»

شناسی تا پایان دورۀ ساسانی به عنوان پایگاهی نظامی در دفاع از مرزهاي شمال شرق ایفاي هاي باستانیافته

 . نقش نمود

كه در این منطقه همواره اتفاقاتی  یابیم میساسانی در شمال شرق ایران در ۀبا نگاهی به رویدادهاي دور

و تداوم حیات در نیشابور بدون  فصل اول( :2654 ،)لباف خانیكی است پذیرفته میمرتبط با جنگ و نبرد صورت 

گرفته در شهر شناسی صورتباستان هاي كاوش پذیر نبوده است.تجهیز این شهر به استحكامات دفاعی امكان

صورت  هاي كاوشنتیجة  . درنماید میساسانی را تأیید  ۀكهن نیشابور وجود تأسیسات نظامی در نیشابور دور

برخی نقاط بیش  د كه درششناسایی  بیرونی ارگ نیشابور بخشی از دیوار 2653و  2658 هاي سالگرفته طی 

به عنوان تیركش تعبیه  هایی روزن و ها خانهقراولحصار مزبور، باالترین بخش  متر ضخامت داشت. در 21از 

در این سازه و ساختار  كاررفته بهبا توجه به نوع مصالح  .(671 :2692 ،و لباف خانیكی )لباف خانیكی شده بود

اي  بدون تردید قلعه توان میساسانی، ارگ نیشابور را  ۀهاي دفاعی دورآن با دیگر سازه ةمقایسمعماري قابل

كهندژ  ۀكشف شده از محدود هاي سفالساسانی معرفی كرد. عالوه بر نوع معماري،  ۀبه دور متعل قدفاعی 

ساسانی كهندژ  ةكشف شده از الی هاي سفال است. دلیل متقنی بر زندگی پادگانی در این محل ،نیشابور نیز

)لباف است  گونه لعاب و تزئیناتفاقد هر عمدتا  خشن مربوط به ظروف ذخیره بوده و هاي سفالشامل  عموما  
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آرامش و حضور  و فاقد تجمالت دور ازگونه سفال بیانگر زندگی فراوانی چشمگیر این .(236 :2654،خانیكی

 است. نظامی در این محل هاي جمعیت

ساسانی یكی از عوامل اصلی برقراري امنیت در جبهة شرقی  ۀنقش پادگانی و امنیتی شهر نیشابور در دور

تجاري  هاي كاروانسبب امنیت خاطر بازرگانان و  ابریشم. ایجاد امنیت در مسیر راه رفت میشمار به ابریشمراه 

. نیشابور به عنوان یكی از بخشید می را رونق ابریشمو این امر مبادالت تجاري در این بخش از راه  شد می

. آنچنان كه از متون برد میاز این رونق بیشترین بهره را  ،تجاري هاي كاروانو باراندازهاي  ها منزلگاه ترین مهم

كاالهاي وارداتی و داخلی به شمار  ةبراي مبادل ايپایانهپیش از اسالم  ۀالم پیداست، نیشابور در دوراوایل اس

 ابریشمهاي تجاري راه شناسی نیز از نقش نیشابور به عنوان یكی از پایانهشواهد باستان ،عالوه بر این .رفت می

شناسی باستان هاي كاوش ةمهري است كه در نتیج ،گ لشناسیاسناد باستان ترین مهمدارد. یكی از حكایت 

 .(8)تصویر  (62و 17: 2653)لباف خانیكی،  كهندژ نیشابور به دست آمده است ةاز بخش شرقی تپ 2653سال 

 

 
 دست آمده از نيشابور با نقش گوزن زرده گل مهر ب -0تصویر 

 

      كاال كاربرد داشته است عنوان مهر  به به احتمال قويدست آمده، گل مهرهایی نظیر آنچه از نیشابور به

(Frye, 1989).  و انتهاي آن ریسمان توسط  شد میبه عبارت دیگر دورتادور كاالهاي تجاري ریسمانی پیچیده

( و بر روي گلولة گلی عالمتی مهر زده يسربی امروز هاي پلمپ)مثل  شد میاي گلی اصطالحا  پلمپ گلوله

كه در پشت گل مهر نیشابور نیز دو سوراخ این كنندۀ آن كاال بود. كماتولیدیا فرستنده  شاخصةكه  شد می

دهندۀ نوع خاصی از گوزن است كه نقش این گل مهر نمایشوجود دارد كه محل گذراندن ریسمان بوده است. 

، آید میبر  Dama Mesopotamica. آنچنان كه از نام علمی این گوزن یعنی شود میبه نام گوزن زرد شناخته 

امروزه جمعیت  .باشد می و مناطق غربی و جنوب غرب ایران النهرین بینمحل زیست اصلی این گوزن جلگه 

دز در استان خوزستان زندگی  ةرودخان ةدر حوضنیز و تعداد معدودي است اصلی گوزن زرد در آناتولی 

ساسانی شمار بسیار  ۀكه در دور شناسی چنین پیداستشواهد باستان از. اما (Kawami, 2005: 109) دنكن می

 ةبرجست. یكی از بهترین اسناد، نقشستا  بودهبیشتري از این نوع گوزن در بخش غربی فالت ایران پراكنده 

برجسته، هاي این نقش. در یكی از صحنه(281 :2646 ،)هرمان بستان در استان كرمانشاه استساسانی طاق

 .(3)تصویر  شكار گوزن زرد نمایش داده شده استخسرو پرویز در شكارگاه شاهی در حال 
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 طاق بستان ۀنمایش شكار گوزن زرد در نقش برجست -6تصویر 

و نیز بر  (274 :2659 ،)كرتیسآمده از نینوا دستهقش این گوزن بر روي قطعه سفال ساسانی بنهمچنین 

با این  النهرینی بینآشنایی هنرمندان  ۀدهندنشان ،(283 :)همان النهرین بین شمال به متعل ق ايخمره ةروي بدن

از  ايیا نامه ورود كاال ةنشان از نیشابور النهرینی بین بنابراین، حضور گل مهر با اثر گوزن .(4)تصویر  است جانور

 به نیشابور است.  ابریشمو از طریق راه  جنوب غرب ایران ةمنطق

 
 النهرین بيندست آمده از هب های سفالنقش گوزن زرد بر روی  -8تصویر 

 

-، بر پیچیدگی روابط اقتصادي افزوده شد و شیوهافزایش مبادالت اقتصادي در نیشابور و رونق شهردر پی 

. طبقات اجتماعی، كه خود یكی از انجامید گیري طبقاتنهایت شكلدر و  هاي تولید متنوع به ایجاد اصناف

هاي ساسانی افزود و به مرور نهاد ۀپیچیدگی اجتماعی در دور، بر رود میهاي زندگی شهري به شمار شاخصه

 -هاي اجتماعینهاد ترین مهمیكی از  اجتماعی براي سازمان دادن به اصناف و طبقات نوظهور تكوین یافت.

دریافت مالیات از زمان قباد ساسانی شروع  مندنظامسازمان  ،مالیات است. بر اساس متون تاریخی ،اقتصادي

در نیشابور سندي  .(64-75 :2651 ،)آلتهایم و استیل خسرو انوشیروان به انسجام كافی رسید ۀورشد و در د

. این سند عبارت است كند میگیري داللت وجود نظام روشمند مالیاتبر شناختی كشف شده است كه باستان

ۀ نیشابوري در دور نوشته به خط پهلوي كه مضمون آن داللت بر دریافت مالیات از یک شهرونداز یک سفال

نوشته كه به اواخر دورۀ ساسانی تعلق دارد، بر این سفال .(Labbaf and Kervran, 2007: 26) ساسانی دارد

اي از جو، گندم و نان است كه  به عمل آورده، شامل مقادیر ذكر شده اساس خوانش مقدماتی كه رسول بشاش
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درپوش ظرفی بوده كه اجناس مذكور در داخل  ،زیاد این قطعه سفالاز شخصی دریافت شده است. به احتمال 

 :2656 ،)بشاش كنزقتپه میل ورامین بحث كرده  هاي نوشتهسفال بارۀكه بشاش در  آنگونهاند و یا،  آن قرار داشته

اقتصادي  ةهاي نظام پیشرفتیكی دیگر از نشانه ، به عنوان حواله و یادداشت مورد استفاده واقع شده است.(97

هاي ساسانی است. عالوه بر سكه ۀهاي دورضرابخانه ترین عمدهعنوان یكی از در نیشابور، نقش نیشابور به

هاي بسیاري در دیگر دست آمده، سكهنیشابور بهكهن شناسی از شهر باستان هاي كاوشمتعددي كه در پی 

 .(94 :2651 ،)گوبل خورد میچشم نیشابور در پشت آنها به ةنقاط ایران شناسایی شده كه عالمت ضرابخان

، نیازمند ساختار بوروكراتیک بود كه ایجاد ساختار ي اقتصادي و اجتماعیو سامان دادن به نهادها اما سر 

این مهم را برآورده  یاسالم دوران آن در ةادام ساسانی و ۀسیاسی نیشابور در دور -اداري در تقسیمات اداري

و همچنین مركز استان  (234 :2679 ،)ابن فقیهمركز خورۀ نیشابور  شهر نیشابور ،بر اساس اسناد تاریخی .ساخت

یابیم كه مرزبان،  مینیشابور یا ابرشهر را از آنجا دربوده است. مركزیت شهر نیشابور در استان  نیشابور یا ابرشهر

 :2637 ،)البالذري، در نیشابور مستقر بود (72-71 :2654 ،)لباف خانیكیكه در رأس حكومت استان قرار داشت 

شهر  (.همان)كند را تختگاه نیشابور معرفی می(2)در شرح فتح نیشابور، ابرشهر . عالوه بر این، بالذري(289

و سه مركز  (742 :2648 ،)ابن بطوطهشده است  محسوب می نیشابور یكی از مراكز چهارگانة كوست خراسان

و  هدر ارتباط بود ابریشمیک از این مراكز نیز به نوعی با راه كه هر و بلخ و هرات دیگر عبارت بودند از مرو

 (.317 :2647 ،)مقدسی ندداد بزرگترین شهرهاي خراسان را تشكیل می

)ابن به پایتختی شهر نیشابور، به چهار خوره )كوره(  كه استان نیشابور آنست بیانگربررسی دقیق متون 

 شده تقسیم (59 :2631 ،؛ حدود العالم763 :2632 ،)مقدسییا خان  (111 :2638 ،)ابن رستهو یا رب ع  (233 :2633 ،حوقل

كه شهر نیشابور در مركز این تقسیمات (1)و ریوند ، شامات، ب شت فروشمازل :این چهار خوره عبارت بودند از .بود

به  آید كه نیشابور چنین برمی خراسانتقسیمات چهارگانة شد. از حدود ذكر شده براي  چهارگانه واقع می

هاي استان نیشابور را  گرفته و دیگر آبادي اي را تقریبا  به پهناي دشت نیشابور دربر میانضمام ارباعش، گستره

؛ 2638:111 ،)ابن رستهاي (6)گانه سیزدهیا  (737و  2632:763 ،دسی؛ مق2648:128 ،)حاكم نیشابوريروستاهاي دوازده 

 .اند رفته میداده كه اعمال و اتباع نیشابور به شمار تشكیل می (2631:59 ،حدودالعالم

 

 نتيجه

گیري شهر نیشابور وجود داشت و در مبادالت تجاري پیش از شكل ها هزاره ،شمیابراگرچه مسیر موسوم به راه 

، اما پیدایش مراكز جمعیتی همچون نیشابور بر اهمیت این مسیر شده استمیو مراودات انسانی استفاده 

 اركانبا فراهم آوردن  شمیابرپیش مورد توجه بازرگانان و سیاحان قرار گرفت. راه ازبیش شمیابرافزود و راه 

تمهیدات  ،سیاسی است ةاقتصادي و توسع ةتمركز جمعیت، ایجاد نهادهاي اجتماعی، توسعیک شهر كه همان 

شهر شمال شرق ایران مهیا نمود و نیشابور با تأمین امنیت در این  ترین عمدهتكوین نیشابور را به عنوان 

مجاور گردید و بر رونق شاهراه تجاري شرق به غرب افزود.  هاي سرزمیناز  سرمایه ومنطقه باعث جذب كاال 

به آن را  و تمام شد مقاطعی از تاریخ به زیان نیشابور در و نیشابور شمیابرارتباط تنگاتنگ میان راه  ،اگرچه

و رونق همیشگی راه  این شهراما موقعیت ژئواستراتژیک  ،كردمعبري براي هجوم اقوام ترك و مغول تبدیل 

هاي را پروراند و آنچنان كه امروزه هم شاهدیم این شهر توانست پس از دوره نیشابوربارها و بارها  ،شمیابر
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بندي كلی در یک جمعمطرح باشد. شهرهاي خراسان  ترین مهمهمواره به عنوان یكی از  ،مدتفترت كوتاه

 :را در نمودار زیر خالصه كردابریشم ارتباط متقابل نیشابور و راه  توان می

 

 
 

 نوشتپي
 نیشابور ارباع رسته ابن. 1. شد می اطالق نیشابور استان و خوره به هم و شهر، به هم گاهی ابرشهر اسالمی دوران در. 2

 (.111: 2638 رسته ابن) ماز ل فروش، بشت تكاب، ریوند،: شماردبرمی چنین را

 مجزا روستاي یا و والیت دو را باخرز و جام كه است این دلیل به منابع برخی در شده ذكر روستاي تعدادسیزده. 6

 والیت سیزده نام كهاین با خود، مقدسی. است شده پنداشته واحد روستاي یک نیشابوري حاكم تاریخ در دو این و انددانسته

 حق كه گوید می یاقوت (737: 2632 مقدسی) كند می یاد نیشابور روستاي از «گانهدوازده روستاهاي» عبارت با آورد می را

  (6/214 البلدان معجم از نقل به 159: تعلیقات نیشابوري، حاكم) ندارد جام به ربطی و است مستقل خود باخرز كه اینست

 

 منابع

، شركت انتشارات علمی و [ترجمه هوشنگ صادقی]تاریخ اقتصاد دولت ساسانی،  ،(2651)آلتهایم، فرانتس و روت استیل 

 .، تهرانفرهنگی

 .، تهرانآگاه ،[محمدعلی موحد ةترجم]ابن بطوطه،  ةسفرنام، (2648)ابن بطوطه 

 .، تهران، امیركبیر[ترجمه و توضیح جعفر شعار]، «االرض ةصور»ابن حوقل: ایران در  ةسفرنام ،(2633)ابن حوقل 

 .، تهرانمؤسسة مطالعات و انتشارات تاریخی ،[ترجمة سعید خاكرند]مسالک و ممالک،  ،(2642)ابن خردادبه 

 .، تهرانامیركبیر، [ترجمه و تعلیق حسین قره چانلو]االعالق النفیسه، ، (2638)ابن رسته، احمد بن عمر 

ترجمة ح. ]یران، ترجمة مختصر البلدان، بخش مربوط به ا ،(2679)، ابوبكر احمدبن محمد بن اسحاق همدانی ابن فقیه

 .، تهرانبنیاد فرهنگ ایران، [مسعود

، [رضا انصاري قمیالدین عبدالملک قمی، تصحیح محمدترجمة تاج]، تاریخ قم ،(2658)اشعري قمی، حسن بن محمد 

 . ، قمنجفی مرعشی العظمی اهللآیت حضرت كتابخانه

 ،[ترجمة محمد بن اسعد بن عبداهلل تستري، به كوشش ایرج افشار]مسالک و ممالک، ، (2646)اصطخري، ابواسحق ابراهیم 

 .، تهرانبنیاد موقوفات دكتر محمود افشار یزدي

 .59-97 :2656، 3،پژوهشگاه میراث فرهنگی ة، نام«میل ورامین ةدار تپ هاي كتیبه سفالخرده»كنزق، رسول،  بشاش
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 .، تهرانفرهنگی هاي پژوهشابریشم، دفتر  ۀجاد ،(2659)تكمیل همایون، ناصر 
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