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 چکیده
ینۀ تاريخی آن در حال حاضر بیشتر منحصر به دوران اسالمی به ويژه قرن اطالعات ما از شهر طوس و پیش

از ، اساطیری و غنای ذهنی تاريخ و مردم ايران زمین دربارۀ طوس هایههمۀ پشتوان با. ق به بعد است. چهارم ه
 هایهدهعلمی صورت گرفته در  هایو بیشترين فعالیت توان يافتمیکمتر نشانی  اين شهر در قبل از اسالم

باستان شناسی که بايد بیشترين ياری را در اين زمینه . ستاهاخیر متمرکز بر شناخت دوران اسالمی شهر بود
چنان که اندک تحقیقات محققان معاصر در زمینۀ  ستاهروشنگری نشد هایهارائه دهد تا کنون موفق به يافت

ناقصی را وضعیت طوس در  اطالعات کم و ختیمعدود باستان شنا هایکتیبه نگاری و کاوش، زبان شناختی
طوس موجب  ست همین اطالعات کم وناقص از دوران تاريخیاهدوران تاريخی و به ويژه ساسانیان فراهم کرد

موقعیت دقیق . یات در تاريخ اين شهر جای واقعیات را بگیردها و حدثهست که در بسیاری موارد اسطوراهشد
انی و صدر اسالم در حال حاضر چندان بر ما مشخص نیست اما منابع تاريخی جغرافیايی شهر طوس دورۀ ساس

در اين مقاله به . دهندمیاز حضور پر رنگ کنارنگیان يا همان حاکمان شهر طوس در اواخر دورۀ ساسانی خبر 
اضع ايشان بررسی وجه تسمیه نام و پیشینه تاريخی کنارنگیان و نحوه تعامل آنان با آخرين پادشاه ساسانی و مو

 و متون موثق دورۀ ساسانی و منابع در اين پژوهش بر استفاده از. مسلمانان خواهیم پرداخت فتوحات در قبال
تاکید  هاهعلمی اين مطالب و داد تحلیل و تجزيه و علمی پژوهشگران معاصر هایو فعالیت صدر اسالم

ند اهمرزبان بود فراتر ازمنصب هایارای مرتبکنارنگیان د دهدمینتايج اين پژوهش به روشنی نشان . ستاهشد
سابقه اين منصب از دوره اشکانی تا قرن . نداهو اين مقام را به صورت موروثی از نسلی به نسلی منتقل کرد

 . اسالمی در خور تامل است ق قابل بررسی و بويژه نقش آنان در انتقال قدرت از دوره ساسانی به. پنجم ه

 صدر اسالم ،ساسانی ،کَنارَنگیان، طوس :هاهکلید واژ
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 مقدمه

 25کوچک در  هایامروزه به منطق تابران() شهر طوس
کیلومتری شمال غرب مشهد و در مجاورت آرامگاه فردوسی 

ق همواره يکی از . شود تا اواخر قرن هشتم همیاطالق 
شده میمهم خراسان بزرگ در دورۀ اسالمی محسوب  هایشهر

تابران، نوغان،  هایيا ناحیه عمده به نام که شامل چهار بخش
بیشترين اطالعات از طوس و تاريخ پر . ستاهرادکان و تُرغَبذ بود

فراز و نشیب سیاسی آن متعلق به دوره اسالمی و به ويژه بین 
ما از وضعیت اين شهر در  هایهدانست. ق است 8تا  4قرن 

در . محدود استو  دوران پیش از تاريخ و يا تاريخی بسیار اندک
متون تاريخی و جغرافیايی نام طوس هم بر پهلوانی ايرانی و هم 

ر دشت طوس ست و استقرااهدر خراسان اطالق شد هایبر منطق
 "بینالود"در حد شمالی و  "هزار مسجد" هایدر میان رشته کوه

رود در در حد جنوبی و وجود منابع آبی متعدد از جمله کشف
 مناطق هایی از مهمترين سکونتگاهگذشته اين دشت را يک

نام طوس به لحاظ تاريخی مشخصاً . ستاهشرقی ايران قرار داد
ست و تنها در شاهنامۀ فردوسی اهتا دوران ساسانی در منابع نیامد

نکته مهمی . شودمیم ديده  421در شرح مرگ يزدگرد اوّل در  و
ر ساسانیان و همچنین د، که در طول تاريخ حکومت پارتیان

زمان حمالت اعراب مسلمان به مناطق شرقی ايران تا دوره 
که در  استست حضور صاحب منصبانی اهقابل توج سامانیان

ساسانی و از جمله طوس حکومت  هاینواحی شرقی مرز
نقش  ستاهمنابع از آنان به نام کنارنگ ياد شد و درکردند می

ه ساسانی به کنارنگیان در ماجرای فرار يزدگرد سوم آخرين پادشا
ت به سقوط اين سلسله و فتح ايران هاينواحی شرقی که در ن

توسط مسلمانان انجامید بسیار پر رنگ است با توجه به اهمیت و 
نظامی اواخر دورۀ  و سیاسی هایجايگاه کنارنگیان در کشمشک

آنان در تحوالت  اهمیت و جايگاه شناخت، ساسانی و صدر اسالم
و آينده سیاسی و  اسالمی ساسانی به دوره از، دوران انتقال

 آغاز دوران اسالمی در شناخت و تحلیل بهتر درشان اجتماعی
 . مؤثر خواهد بود تحوالت مناطق شرقی ايران

 

 سؤاالت تحقیق 

طوس و حاکمان کنارنگی آن در دورۀ ساسانی دارای چه  -1
 نقش و جايگاهی بودند؟

حمالت اعراب  سیاست و عملکرد کنارنگیان طوس در قبال -2
 ست؟اهمسلمان و سقوط سلسلۀ ساسانی چگونه بود

 ند؟اهکنارنگیان طوس در دورۀ اسالمی چه وضعیتی داشت-3
 

 پیشینۀ پژوهش

گونه پژوهش مدون و جامعی تا کنون دربارۀ اهمیّت و هیچ
صورت  کنارنگیان طوس در دورۀ ساسانی و صدر اسالم جايگاه
اخیر همچون کريستین  هایهمحققان خارجی ده .ستاهنگرفت
به طور مختصر به مبحث  پیگولوسکايا و اشپولر، فرای، سن

مهر ، از محققان داخلی نیز زرين کوب .نداهکنارنگیان پرداخت
اشاراتی به بررسی نقش و عملکرد  الحی حبیبیآبادی و عبد

اخیر نیز  هایدر سال. نداهکنارنگیان در نواحی شرقی داشت
سوی کارشناسان سازمان میراث فرهنگی ی از هايپژوهش

يا  خراسان رضوی در جهت مکان يابی طوس دورۀ ساسانی
ست که منتج به اههمان محل اقامت کنارنگیان صورت گرفت

 . ستاهنتايج مشخصی نگرديد
  

 تاریخچه و وجه تسمیه 

 Kanar واژه کنارنگ در اوستايی به صورت

(Barthelome,1979:456)) در پهلوی  وKanarang 
(Mackenzie,1971:49) سريانی  و در Qanaragو در 

 اين واژه به صورت کرل رنگ. ستاهآمد Kanargs يونانی
Karalrang  در کتیبه سرخ کتل در بغالن افغانستان متعلق به

 ستاهشاه بزرگ کوشانی آمد، م از بقايای اخالف کانیشکاه1600
ا به ضمه برخی تلفظ درست اين واژه ر. ( 134: 1342حبیبی، )

بعضی ديگر نیز به اعتبار تلفظ  ( و1812:  1390رواقی،) اول
 زبان سريانی ويونانی و، پهلوی، فتحه کاف کنارنگ در اوستا

صورتی که در کتیبه سرخ کتل آمده شکل کَنارنگ را درست تر 
کنارنگ در متون دورۀ ، واژۀ. (519: 1367، حبیبی) نداهدانست

ف به کار رفته چنان که طبری مختل هایاسالمی نیز به صورت
 "کنازتک"بالذری  (،5/2156: ج 1385) "کناری"آن را 

و ثعالبی  (132:  1370) "کنار"(، ابن خردادبه 1364:160)
 kanarدر پهلوی واژه . (359:  1385) ستاهآورد« کنارنگ»
 ستاهبه معنی مرز و کناره و سامان آمد  kanarangو
(Mackenzie,1971:49 ) .معنا، نقش و جايگاه  درباره

کنارنگ نظريات متفاوت و گاه مشابهی از سوی موّرخان و 
اسدی طوسی در لغت فرس اين نام را . ستاهمحقّقان ارائه شد

( وسلطانعلی اوبهی 16: 1356) مرزبان و صاحب طرف معنا
ول قرن دهم هجری در فرهنگ لغت اههروی اديب نیم
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سپهبد و حاکم ملک الحباب عالوه بر مرزبان آن را اهتحف
اين در حالی است که . (306ـ  286:  1365) ستاهدانست

اسدی طوسی در گرشاسپ  ( و703: 1374) فردوسی در شاهنامه
همچنین . (271: 1354) نداهپايه پادشاه دانستمقام وی را هم نامه

( از ابیات شاهنامه چنین 1813: 1390) بنابر نوشته رواقی
بزرگ و دهقانان و پهلوانان  هایز خاندانآيد که کنارنگیان امیبر

در شهريار نامه سراج . نداهمرزبانی داشت ايرانی بوده ومنصب
پنجم  شاعر اواخر قرن، الدين عثمان بن محمد مختاری غزنوی

ول قرن ششم هجری نیز بر معنای منصب نظامی اهو نیم
کنارنگ . (315: 1379؛ صفا،2: 1377) ستاهکنارنگ تاکید شد

 هایی نظامی و سیاسی از دورۀ پارتی بوده که به خاندانمنصب
چنان که از لحاظ تاريخی . ستاهشاخص و معتبر اختصاص داشت

خاندان گشنب دادکه ملقب به نَخوارَگ و دارای منصب  نیز
(واز اواخر دورۀ اشکانی  250 :1378کريستین سن، ) کنارنگی بود

. نارنگی داشتندکردند و عنوان کمیبر ناحیه طبرستان حکومت 
گشنسب داد همان کسی است که زمانی که قباد به آيین مزدک 

مهر ، 523، 505: 1389شهبازی،) گرويد پیشنهاد قتل وی را داد
ضمن آن که در کتاب ويس و رامین از . (435:  1372، آبادی

شود که نشان از حضور میزرستون نامور دخت کنارنگ ياد 
. ( 435: 1381اسعد گرگانی،) کنارنگیان در دورۀ پارتی دارد

کند منصب کنارنگ در میپروکوپیوس مورخ بیزانسی نیزتصريح 
: 1378 ؛ نولدکه،34: 1347) ستاهبعضی خاندانها ارثی بود

در دوره ساسانیان نیز هم  کنارنگیان. ( 518: 1367، ؛حبیبی470
ند اهکردمیشرقی و مرزی حکومت  هایبه عنوان حاکم در شهر

ان جنگ ازسوی دولت مرکزی نقش مهمی در دفاع و هم در زم
کريستین ) کشور در برابر اقوام مهاجم شرق داشتند هایاز مرز
رسد در اغلب موارد جنبۀ لشکری به نظر می. (98 :1378سن، 

: 1367حبیبی،) ستاهمرزبانان بر جنبۀ کشوری آنان رجحان داشت
مفهوم سردار پیگولوسکايا معنی کنارنگ در پارسی را به . (518
کنارنگ را لقب حکمرانان ايالت  فرای نیز. (424: 1367) داندمی

مجاور و همسايه شاهنشاهی کوشانی و يا هیاطله دانسته وبراين 
در زمان حمله عرب مرو در فرمان يک مرزبان "باور است که 

بود در صورتی که طوس شهر مجاور آن در نظارت کنارنگ بود 
ه طوس زمانی پاسگاه مرزی کوشان يا و اين بیانگر آن است ک

نظر فرای در باره حاکم . ( 29: 1363فرای، ) ستاههپتالیان بود
 . مده متفاوت استآ همرو با آنچه در شاهنام

 ست:اه( حاکم مرو را نیز کنارنگ خواند337: 1374) فردوسی
  جهاندار چون کرد آهنگ مرو       

 به ماهوی سوری کنارنگ مرو                                   
اربرد واژه کنارنگ در منـاطق شـرقی بـويژه    بیشترين ک در منابع

ازهمـین رو، در  . نیشابورو مـرو اسـت  ، طوس هایمربوط به شهر
حکمـران نیشـابور را کنـار و    ، فهرست القاب حکمرانـان مسـتقل  

حتی . ( 518 :1367حبیبی، ) گفتندمیحکمران طوس را کنارنگ 
بـه نـام کنارنگـان     اییـه رخی محل آتشـکده آذر فرنبـر را ناح  ب

کريسـتین سـن،   ) سـت اهدانند که در جلگه نیشابور واقـع بـود  می
کنارنگ نـام حاکمـان نـواحی     به بیانی روشن تر،. ( 119: 1378

شرقی ايران درکنار القابی مانند اسپهبد برای نـواحی طبرسـتان،   
بـرازان بـرای    شروين برای بلخ، ابراز يا ايران شـاه بـرای نسـا ،   

. (16ـ    17: 1384نفیسـی ) ستاهغیس بودشنگ و بادهرات و فو
زبـان فارسـی بـه ويـژه      نقش ايـن خانـدان در احیـا فرهنـگ و    

ابومنصور محمد بن عبدالرزاق طوسی در عهد سامانیان حـاکی از  
 فرهنگی ايشان در خراسان بزرگ است تداوم حاکمیت سیاسی و

 .  (235، 166: 1369بهار،)
 

 کنارنگیان طوس و یزگرد سوم

نتیجـه تضـعیف و سـقوط     يـران و در با ورود اعراب مسلمان به ا
آخـرين پادشـاه   ، حکومت ساسانی و به تبع آن فرار يزد گرد سوم

نام طوس و کنارنگیان در متون تاريخی ، ساسانی به شرق کشور
آن گونه که از متون تاريخی مانند رسالۀ پهلـوی  . شودمیمطرح 

سـروده فردوسـی    ( و 465: 1344، هدايت) ايران هایشهرستان
آيد طوس شهری مهـم و دارای  می( بر 339: 1374) امهدر شاهن

آن گونه که يزدگـرد  . ستاهجايگاه ارزشمند در دولت ساسانی بود
 برابر اعراب و بـا اسـتناد بـه اشـعار شـاهنامه      پس از شکست در

اين شهر را به عنوان يکی از مقاصـد خـود بـرای    ، (432: 1374)
   .کندمیی از دست سپاهیان اسالم انتخاب هاير

 پس اکنون زبهر کنارنگ طوس
 بدين سو کشیديم پیالن وکوس      

همین که يزدگرد به نیشابور رسید استحکامات »به روايت ثعالبی 
شهر را در مقابل حملۀ احتمالی اعـراب و ترکـان کـافی نديـد و     
چون از قدرت استحکامات طوس بسیار مبالغـه کردنـد کسـی را    

. را مورد مطالعه قرار دهدبدان شهر اعزام داشت که وضعیت آنجا 
شـود و مايـل نبـود    مـی مرزبان شهر مزبور که کنارنـگ خوانـده   

جای رود جز قصر دور افتادۀ پرتی چیزی به فرستاده يزدگرد بدان
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ی نیز به او داد و او هم به خدمت هايارائه ننمود و هدايای گرانب
وضـعیت قلعـه را کـه کـافی بـرای جـای دادن       ، يزدگرد برگشته

ن او نبود با او باز گفت و يزدگرد در نتیجـه رو بـه سـوی    همراها
 395: 1385ثعالبی، ) «هاد که مرزبان آن ماهوی نام داشتمرو ن

پناه بردن يزگـرد سـوم بـه طـوس و همچنـین       از زمان دقیق. (
. موقعیت مکانی اين شهر در دوره ساسانی آگاهی درستی نـداريم 

ان تـاريخ ايـن واقعـه را    تومیاما با توجه به ديگر شواهد تاريخی 
هرچند کنارنگ طوس که بـه  . ق دانست. هـ 31تا  30 هایسال

آينده سیاسی يزدگرد و بقای حکومت ساسانیان چنـدان امیـدوار   
نبود با اتخاذ تصمیمی محتاطانه از پذيرش يزدگرد در شهر سرباز 
زد و با اين بهانه که شهر گنجايش سپاهیان او را ندارد به ناچـار  

به نظر زرين . ( 175: 1381دينوری،) را راهی مرو ساخت يزدگرد

پی در پـی بـا اردويـی عظـیم      هایکوب يزدگرد پس از شکست
خــدمتکاران و  کودکــان،، زنــان مرکــب از ويســپوهران، دبیــران،

. بـرد میطباخان در حرکت بود و از مرزبانی به مرزبان ديگر پناه 
رسـید  میتن  اين اردوی عظیم که به روايت طبری به چهار هزار

آمد و تهیه آذوقه و علـف  میرفت خود آفتی به شمار میبه هرجا 
از اين رو، چون يزدگرد با ايـن موکـب بـه    . برای آنها مشکل بود

طوس رسید کنارنگ آنجا هدايايی پیش آورد وبا ايـن بهانـه کـه    
طوس را گنجايش موکب پادشاهی نیست او را از کنار قلعـه دور  

در . ( 192: 1362، ؛ همـو  533ـ    534 :1371زرين کـوب، ) کرد
رود که کنارنگ آن ماهوی سوری مینتیجه يزدگرد به سوی مرو 

 . ستاهنام داشت
 

 کنارنگیان و مسلمانان

با پیشروی مسلمانان به سمت مناطق شرقی وپس از کشته شدن 
يزدگرد سوم، کنارنگیان عمالً سقوط سلسلۀ ساسانیان را پذيرفتند 

درنتیجـه آنـان   ، پذيرش حکومتی جديد گرديدندو به نوعی آماده 
بايد سیاست مشخصی را در قبال پیشروی و حمـالت مسـلمانان   
به شرق و به تبع آن احتمال سقوط شهر طوس درآينده نزديـک  

رسـد راهکـار کنارنگیـان در برابـر سـپاهیان      مـی به نظر . بگیرند
. اسالم، صلح با آنان و در نتیجه ادامه حکومتشان بـر شـهر بـود   

 نخسـتین  هـای همـورخین سـد   هـای هشرح اين سیاست در نوشت
 160: 1364) ( وبـالذری  2157/  5: ج1385) اسالم مانند طبری

: 1375؛ حـاکم نیشـابوری،    1657 /4؛نیز نک: ابن اثیر، بی تا: ج
واقـع پـس از سـقوط     در. . ( به خوبی آشـکار اسـت  204ـ   205

راسـان از جملـه   خ هـای ست که ساير شهراهنیشابور و طوس بود
هرات و مرو و بلخ با دادن جزيه خود را از حمالت مسـلمانان در  

 . امان داشتند
روايات در باب تصرف طوس و سیاست کنارنگ در برابر حمالت 
مسلمانان متفاوت و گـاه متنـاقا اسـت چنـان کـه بـه نوشـته        

گويند که مرزبان طوس بـه سـعید بـن عاصـی و بـه       "بالذری:
ه والـی بصـره بـود نامـه نوشـت وآن دورا بـه       عبداهلل بن عامر ک

 خراسان خواند بدان شرط که چون يکی از آن دو پیـروز گردنـد،  
برخـی  . (92: 1364بـالذری،  ) "وی را امارت خراسان باز بخشـد 

قبلـی کنارنـگ بـا اعـراب      اين نامه نگاری را حاکی از مصـالحه 
رسد که علـی رغـم   میبه نظر . (417:  1376، رداهیم) نداهدانست

، اخباری مبنی بـر مقاومـت طوسـیان در برابـر سـپاهیان اسـالم      
حاکمان طوس دوره ساسـانی يـا همـان کنارنگیـان بـر خـالف       
حکومت مرکزی ساسانی هیچ تمـايلی بـرای مقاومـت در برابـر     
مسلمانان نداشتند و سیاست آنان حفظ شهر از حمالت مسلمانان 

جزيه و يـا حتـی همراهـی    مختلف از جمله پرداخت  هایبا روش
چنــان کــه مقدســی در ايــن بــاره . مخفیانــه بــا مســلمانان بــود

مردم طوس در دو جهان پیش هستند در دنیـا از آن   "نويسد:می
 ". . . روی که پیش از ديگر مردم خراسـان بـه اسـالم گرويدنـد    

 . ( 468: 1361مقدسی، )
 

 نقش و جایگاه کنارنگیان در دورۀ اسالمی

نگیان در طـوس پـس از سـقوط ساسـانیان و در     از وضعیت کنار
ــترين     ــت و بیش ــت نیس ــدانی در دس ــالع چن ــالمی اط دوره اس

موجود درتاريخ مکتوب قرون اوّلیه اسالمی به نقـش   هایهدانست
و عملکرد آنان در دورۀ انتقـال قـدرت از حکومـت ساسـانی بـه      

پـردازد و از نقـش و جايگاهشـان در دوران اسـالمی     میاسالمی 
اما با توجه به شکل گیری و . دهدمیت چندانی به دست ناطالعا

رونق طابران از قرون سوم و چهارم هجری و در نظر گرفتن اين 
نکته که مطالعات باستان شناسـی آثـاری حـاکی از سـکونت در     

سـت و بـا در   اهطابران را تا قبل از قرن سوم هجری تايید نکـرد 
فن رَبیع بن خُثَـیم و  نظر گرفتن اين نکته که نوغان با توجه به د

وجود کاخ حُمَیدِ بنِ قُحَطبه و اقامت و سپس مرگ و دفن هارون 
ع( در آن سـامان،  ) الرشید و سرانجام شهادت و دفن امـام رضـا  

بـه نظـر   . سـت اهمکانی مناسب برای حضور اعراب مسلمان بـود 
رسد کنارنگیان همچنان در طوس دوره ساسانی بـه حکومـت   می

بنـابر  . دادنـد مینخستین اسالمی ادامه  هایهمحدود خود در سد
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بـین   هـای تا عصر غوريـان قلـع   "نوشته صاحب طبقات ناصری
الدين عثمـان بـن سـراج الـدين،      منهاج) غزنه و بامیان واقع بود

( که مولف تاريخ افغانستان معتقد اسـت مـردم    409 / 1:ج1342
ن از بـود  و ( 519 :1367حبیبی، ) گفتندمیبه آن حصار کنارنگ 

در هـر  . کنـد مـی ق حکايت . ه 600آثار و نام کنارنگیان تا حدود 
رسد کنارنگیان طوس با سیاست خود مبنی بر میصورت به نظر 

امتناع از جنگ و احتماال پرداخت جزيه موقعیت خود را در منطقه 
تحت حکومتشان در طوس پس از سقوط سلسلۀ ساسانی و روی 

خانـدان کنارنگیـان تـا     کار آمدن مسلمانان حفظ کردند و حتـی 
اواخر حکومت اموی و آغاز انقالب ابومسـلم در طـوس صـاحب    

حکومت کنارنگیـان تـا   . ( 38: 1373اشیولر، ) قدرت و مقام بودند
زمان روی کار آمدن عباسیان ادامه داشت اما پس از آن از قدرت 

از . کنار زده شدند وشهر کهن طوس به طور کامل از رونق افتـاد 
ابو العباس فضل بن سلیمان  توان بهمیان اين شهر بزرگان خاند

طوسی اشاره کرد که در زمان خالفـت مهـدی سـمت امیـری و     
: 1363نرشـخی،  ) سـت اهحکومت تمام خراسان را بر عهده داشت

( وهمچنین از ابو منصور محمد بن عبد الرزاق حاکم طـوس   47
را  در دوره سامانیان نام برد که فرمـان گـرد آوردن خـدای نامـه    

در مقدمه اين کتاب نسـب ابومنصـور عبـدالرزاق بـه     . صادر کرد
. سـت اهرسد که کنارنگی توس را بر عهده داشـت میسپهساالری 

، 166: 1369؛ بهار، 337: 1363؛ نرشخی، 234: 1384گرديزی، )
 شودمیدر اجداد امام اعظم ابوحنیفه نیز نام کنارنگ ديده . (235

از ايـن دوره،رونـق يـیالق     پـس . (189:  1386، فصیح خـوافی )
متعدد  هایشورش. حکومتی سناباد و تحرک در نوغان بیشتر شد

در خراسان و محدودۀ طـوس ماننـد قیـام سـناباد در خراسـان و      
، مقدسـی ) ابوالخصیب در نسا  به خرابی طوس و نیشابور انجامید

با خروج حمزۀ آذرک و رافع بـن لیـث، دژ شـهر     ( و967:  1374
تری يافت و نوغان را به عنوان محل و حضـور  طوس ويرانی بیش

: 1374، طرح تحقیقاتی طـوس ) والیان و سران عباسی مبدل کرد
کنارنگ نمايندۀ نظامیانی بود که بـه سـرعت اسـالم    . ( 32ـ   31

بـا  . آوردند و دهقانان نیز به تقلید از نظامیان به اسـالم گرويدنـد  
ز اسالم آوردند و به اسالم آوردن دهقانان، دواير وابسته به آنها نی

اين ترتیب، سازمان طبقات اجتماعی آن عصر کمتر دچـار تغییـر   
به نوشته يعقوبی بـا سـقوط و ويرانـی    . ( 38: 1373، اشیولر) شد

طوس کهن در قرون دوم و سـوم هجـری جمعیـت ايرانـی آن،     
نوغان را که به جمعیت عربی اش غالـب بـود مناسـب سـکونت     

برای عربهـا   نوغان شايد. ( 53 :1347، ابن واضح يعقوبی) نیافت
آشناتر و قابل اعتماد تر از شهر طوسی بـوده کـه کنارنگیـان تـا     

نـد و اکثـر مـردمش    اهمیانه سده دوم هجری بر آن سیطره داشت
بعـدی و پـیش از    هـای هدر سـد  از همین رو نوغان. ايرانی بودند

دوره ايلخانی و تیموری، به علت دفـن هـارون الرشـید و سـپس     
ع( فضايی خشک و مذهبی تر داشت و مـردم طـابران   ) م رضااما

: 1373، اشپولر) به عیاری پهلوانی و ايران دوستی مشهورتر بودند
بـا  . ( 90 :1362، حدود العالم 53 :1347، ؛ ابن واضح يعقوبی240

شهر طابران متولد شد وعرصۀ رونق فرهنگ  افول طوس ونوغان
طـرح تحقیقـاتی   ) ی گرديـد ايرانی و مرکز پاسداری از زبان پارس

تحقیقات تـاريخی و باسـتان شناسـی    . ( 30ـ   29: 1374، طوس
در سه قرن اولیـه اسـالمی قـدمتی     حاکی از آن است که طابران

فراتر از سده دوم و سوم هجری ندارد و از سده سوم هجری بـه  
احتمال ساکنان اولیه آن مهـاجران   به بعد اين شهر رونق يافته و

 . نداهدشهر کهن طوس بو
 

 نتیجه گیری 

در برررسی و تحلیل واژه کنارنگ و نقش و جايگاه آنان با تأکیـد  
ايـن عنـوان،   ، تـوان اسـتنباط کـرد   مـی بر منابع مکتوب تاريخی 

ست که در دوران پارت و ساسانی در منـاطق  اهمنصب مهمی بود
شرقی ايـران و يـا همـان خراسـان بـزرگ مـورد اسـتفاده قـرار         

مرو و نیشابور ، ن که از حاکمان ساسانی طوسست چنااهگرفتمی
با توجه . ستاهدر متون تاريخی صراحتاً با عنوان کنارنگ ياد شد

مقـام کنـارنگی    دورۀ اسالمی و تاريخی هایهبه برخی نسب نام
بلکه به صـورت مـوروثی از نسـلی بـه نسـل      ، يک انتخاب نبوده

نظـرات   ست وقاعدتا بر خـالف بسـیاری از  اهشدمیديگر منتقل 
آنچنـان کـه در   . سـت اهمرتبۀ کنارنگ فراتر از يک مرزبـان بـود  
کنارنـگ را در   تـوان مـی متون تاريخی و ادبی به ويژه شـاهنامه  

قالب يک فرمانده و از همه مهمتر يک پادشاه و حکمران مطلـق  
سیاست کنارنگیان طوس در برابر حمالت اعراب بـه  . قلمداد کرد

بـا سـرپیچی از فـرامین دولـت      تضمین ادامۀ حکومتشـان ، ايران
ساسانی است که نمونـه آن در عـدم پـذيرش يزدگـرد سـوم در      

ت بـه صـلح بـا مسـلمانان از طريـق      هايطوس روی داد و در ن
از وضعیت کنارنگیان . پرداخت جزيه و عدم مقابله با آنان انجامید

شهر طـوس دورۀ ساسـانی در آغـاز دوران اسـالمی      و سرنوشت
ت نیست ولیکن با استناد بـه برخـی متـون    اطالع چندانی در دس

توان گفـت طـوس دوران ساسـانی کـه محـل اسـتقرار       میادبی 
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کنارنگیان بوده است در قرون چهارم و پنجم هجری ويران شده 
توان رد پا و نشان برخی از افراد کنـارنگی  میهرچند . بوده است

را در متونی مثل شاهنامۀ ابومنصوری ديـد کـه ابومنصـور عبـد     
با استقرار مسلمانان در تمام خراسـان و  . زاق از جمله آنها استالر

فرارود، مرو نقش مهمی يافت و به همین سبب نقشه مرزی اين 
هر دو زير سـايۀ حضـور   ، منطقه دگرگون شد و نیشابور و طوس

طوس در دورۀ حکومت عربها نقـش  ، مرو قرار گرفتند، در نتیجه
رت ناشی از ظهور اسـالم در  در واقع انتقال قد. مستقلی ايفا نکرد

ايران، در طوس به آرامترين شکل خود صورت گرفـت و انـزوای   

نسبی آن به همراه حفظ قدرت کنارنگیان تـا حـدود میانـۀ سـدۀ     
دوم هجری و همچنین اکثريت عجمی با تمايالت ايرانی سـاکن  

چهـارم و   هـای هدر طوس بود که بستر مناسبی برای طابران سد
تا مهد تـدوين حماسـۀ ملـی ايرانیـان شـود و      پنجم فراهم آورد 

زلـی قـوم ايرانـی را، در سـرزمینی کـه پايگـاه دفـاع از        ا خاطرۀ
توران و اقوام ترک شمال شرق بود جاويـد   هایمهاجمین اسطور

اين امر موجب شـد کـه فرهنـگ ايرانـی بـا وجـود تمـام        . سازد
تغییرات و تحوالتی که به وقوع پیوسته بود در ايـن جـا محـل و    

 . وا  ثابتی يابدما
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 . تهران

(تاريخ نیشابور،ترجمۀ محمد بن حسن خلیفۀ نیشـابوری، تصـحیح محمـد رضـا شـفیعی کـدکنی،چاپ       1375) ، حاکم نیشابوری، ابوعبداهلل

 . نیل،تهران

 . تاب،تهران(تاريخ افغانستان بعد از اسالم،نشر دنیای ک1367) الحی،عبد، حبیبی

دولتـی مطبعـه،    (زبان دو هزار سال قبل افغانستان يا مادر زبان دری، تحلیل کتیبۀ سرخ کتـل بغـالن افغانسـتان،   1342) حبیبی،عبدالحی،

 . انتشارات انجمن تاريخ افغانستان، کابل

 . نتهرا، انتشارات طهوری، (به کوشش منو چهر ستوده1362) ، حدود العالم من المشرق الی المغرب

 . (،اخبار الطوال،ترجمۀ محمد مهدوی دامغانی،نشر نی، تهران1381) دينوری، ابو حنیفه احمد بن داوود

 . تهران: انتشارات گلريز. ، سر گذشت يزد گرد سوم1376() رداهیم، بهرام

 . ،تهران"متن"ترجمه و نشر آثار هنری ، موسسۀ تالیف، جلد دوم() (فرهنگ شاهنامه1390) ، علی، رواقی

 . ، انتشارات امیر کبیر،تهران2تاريخ مردم ايران،ج (1371) زرين کوب، عبد الحسین،

 . تهران، ( ايران در اوايل عهد اسالمی،انتشارات امیر کبیر1362) ، عبد الحسین، زرين کوب

 . (،تاريخ ساسانیان،مرکز نشر دانشگاهی،تهران 1389) شهبازی،علیرضاشاپور،

 . . هنامه، چاپ مسکو، به کوشش حمید سعیديان، دفتر نشر داد،تهران(شا1374) فردوسی،ابوالقاسم

 . از قديمیترين عهد تاريخی تا قرن چهاردهم هجری( نشر امیر کبیر،تهران) ( حماسه سرايی در ايران1379) صفا،ذبیح االه
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آرشیو میراث فرهنگـی خراسـان   باستان شناسی شهر طوس،موجود در  های( هیات کاوش1374) طرح تحقیقاتی طوس در متون تاريخی،

 . رضوی

 . ،ترجمۀ ابوالقاسم پاينده، انتشارات اساطیر،تهران5(تاريخ طبری،ج1385) محمد بن جرير،، طبری

 . جلد اول : انتشارات اساطیر، تصحیح و تحقیق سید محسن ناجی نصر آبادی، مقدمه، ( مجمل فصیحی1386). فصیح خوافی

 . تهران، انتشارات سروش، ترجمه مسعود رجب نیا، فرهنگ ايران ( عصر زرين1363) ، ريچارد، فرای

 . تهران، نشر دنیای معاصر، ترجمه رشید ياسمی، ( ايران در زمان ساسانیان1378) ، آرتور، کريستسن سن

 ،مفـاخر فرهنگـی   انجمن آثار و، به اهتمام رحیم رضا زاده ملک، ( زين االخبار1384) ابو سعید عبد الحی بن ضحاک بن محمود، گرديزی

 . تهران

 . ( شهريار نامه،به کوشش پروفسور غالم حسین بیگدلی،نشر پیک فرهنگ،تهران1377) مختاری غزنوی، عثمان،

القالیم،،ترجمۀ علـی نقـی منزوی،شـرکت مولفـان و مترجمـان      اه(احسن التقاسیم فی معرف1361) ابو عبداهلل بن محمد بن احمد، مقدسی،

 . ايران، تهران

، مجلـد چهـارم تـا ششـم    ، مقدمه ترجمه و تعلیقات دکتر محمد رضا شفیعی کد کنی، آفرينش و تاريخ، ( 1374). مطهر بن طاهر ،مقدسی

 . انتشاران آگاه تهران:

 چاپ اوّل. انتشارات فتحی. حکومتگر در ايران باستان های( خاندان1372) ،میترا، مهر آبادی

 . کابل، به تصحیح عبد الحی حبیبی،انتشارات کرده، طبقات ناصری (1342) منهاج الدين عثمان بن سراج الدين،

انتشـارات  ، تصـحیح مـدرس رضـوی   ، (تاريخ بخارا،ترجمۀ ابو نصر احمد بن محمد بن نصر القباوی1363) نرشخی،ابوبکر محمد بن جعفر،

 . تهران، طوس

 . تهران. دار،انتشارات اساطیر،تهران (تاريخ تمدن ايران ساسانی،به اهتمام عبد الکريم جربزه1384) نفیسی، سعید،

 پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی،، ،تاريخ ايرانیان وعربها در زمان ساسانیان،ترجمه عباس زرياب1378نولدکه،تئودور،

 . تهران، انتشارات امیر کبیر، به اهتمام حسن قائمیان، پراکندۀ هدايت هایه( نوشت1344) صادق،، هدايت
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