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 چکیده
ر هزار کیلومت هفده أحدود به وسعتِ ایناحیه ؛رود فش ک   آبریزِ ی حوضه مطابق با ،طوس فرهنگیِی هپهن

ی وضعیت طبیع دارد. قراررضوی  خراسان استان و بینالودِ هزارمسجد کوهِ رشته در میان دو که است مربع
 درار ذتاثیرگ مهم و به مکانیام ایّ ترینکهناز  را خیزحاصل این سرزمینِ ،ویژه سوق الجیشیِ موقعیت و

همواره مورد توجه اقوام  ،رواز این و  ردهتبدیل ک خراسان بزرگ فرهنگی و سیاسیِ  ،معادالت تاریخی
خود ه ب در طول تاریخرویدادهای فراوانی را  شا بوده وکشورگُ نظر سپاهیانِ همچنین مطمعِ و ،مختلف
این جریان،  در .است طوس بدست سپاهیان اسالم آمیزِمصالحه فتحِ ؛رویدادهااین  از جمله است.دیده 
ظاهر و مناطق مجاور آن  شمال شرق ایران به عرباسالم و  ورود یدروازه نقشِطوس در  یناحیه
یر ناپذجدایی ءجز و ؛تاریخی_فرهنگی بعنوان بخشی مهم از جغرافیایرا  توان آنمی از این جهت، .گردید

 آغاز در «سناباد شهرِ» که یهبا این فرضد. نموقلمداد  بزرگ فتح خراسان شاخص در فرایند ایمنطقهو 
ورود  بعد از، «برانطا»و «نوقان» شهرهای و ،طوس بود یناحیه نشینحاکممرکز سیاسی و  ،اسالم

حیات مدنی و اجتماعی . شدند قبل دورانِ و اماکن شهرهاو جایگزین  ندگردید ایجاد اسالم سپاهیان
های ساسانی تا سده یاز دوره ،«پاژ» روستای و «دکانار» شهرِنظیرِ  ، طوس روستاها و شهرهای دیگرِ

 و«شهرخرابقلعه » مانند ؛یعفادت تاسیساتِاماکن و  درحیات  یادامه و ،است اسالمی تداوم داشته میانیِ
نایت اعب .است ف و متروک گردیدهمتوقّ، اسالم ریانِکلش اندک زمانی پس از احداث توسط ،«قهقهه قلعه»

 گیری ازبا بهره وده بطور فشرده شحاضر تالش  یدر مقاله ،های تاریخیبه وجود ابهامات در نوشته
 جایگاه طوس ؛تحقیق از جمله یهای عمدهپرسش به ،شناسیباستانمطالعات میدانیِ های حاصل از داده

شهرها و  ها و عملکردِشکل الگوهای استقراری،موقعیت اماکن زیستی، وضعیت در زمان فتح خراسان، 
نقش و سهم آن در تحوالت و در نهایت،  ،اسالم تا دوره سلجوقی آغازِ ازطوس  یناحیه روستاهایِ
فرهنگیِ دورانِ یاد شده و بخصوص جایگاه آن در فرایندِ انتقالِ فرهنگ و تمدنِ عصرِ ساسانی  _تاریخی

مورد تحلیل قرار  و بررسی شناختی،از دیدگاه باستانامکان پاسخ داده شود و  حدِّدربه عصرِ اسالمی، 
 .گیرد

 

.نخستین اسالمیسده های باستان شناسی،  ،فرهنگی جغرافیایِ ،طوس خراسان، :هاهواژکلید

                                                           
« وقیسلج ی از آغاز اسالم تا دوره طوس ی تحلیل باستان شناسی الگوهای زیستی ناحیه پژوهش و»این مقاله از رساله ی دکترای نگارنده ی اول، تحت عنوان  .1

 به راهنمایی نویسنده ی دوم و مشاوره ی نویسنده ی سوم در حال انجام است. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران،استخراج گردیده است که در 

  دانشجوی دکترای باستان شناسی؛ دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. 2

  M_mortezayi2008@yahoo.com  ) نویسنده مسئول( دانشیار باستان شناسی؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران. 9
                                                                                                                                                                                  

 

    حقیقات، تهران، ایراناستاد تاریخ؛ دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و ت .0
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 مقدمه 
 ایران های تاریخیهترین دورمهم از نخستین اسالمی،چهار قرنِ 
 و عرب اسالم ورودِدر این دوران با  د.گردمحسوب می بعد از اسالم

های ارکان و شیوه ساز درتحولّاتی بنیادین و سرنوشت ،به ایران
د جامعه ایجا فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مدنی و حتّی اقتصادیِ

تفاوت ای نوین و مبگونه ایران تاریخیِ_فرهنگی جغرافیایِ و گردید
ورود به  یسرزمین طوس بعنوان دروازه .ه شدقبل رقم زد از دورانِ
ه ب تاریخی کننده در این رویدادِای تعیینمنطقه بزرگ، خراسانِ
از طرفی، باعنایت به ابهاماتِ فراوان پیرامون مسائلِ  رود.شمار می

از آن جهت که یکی ازعوامل تاثیرگذار بر ی این دوران، و عدیده
رد، عملک ،ایجاد و یا اضمحالل و همچنین تغییر و تطوّرات در شکل

حیات فرهنگی، اجتماعی و هنری شهرها و اماکن  توسعه و استمرارِ
حاکمان و مبانیِ فکری و اعتقادی زیستی، باورهای مذهبی و 

، پژوهش و تحلیل اوضاع و احوال اماکن استها سازندگان آن
 وضعیتِتر این دوران، درجهت شناخت کامل جغرافیاییِ
عد، های بو چگونگی تاثیر بر سده اسالمی یهای مفتوحهسرزمین

 هبو  و مهاجرین عرب سپاهیان اسالم استقرارامری ضروری است. 
 هاز جمل اسالمی خالفتِ نهادِاجتماعی _یاقدامات فرهنگ دنبال آن
با آن،  یو درمقابله ،در دو سده اول هجری 1«تعریب» جریان

 هایفرهنگ و تمدن ایرانی در سده احیاءِ نهضت فارسی سازی و
ت این دوران اتحولّ ترینتوان از مهمسوم و چهارم هجری را می

 –21 :1935لومبارد،  و 95-10: 1930 )محمدی مالیری، برشمرد.
 پس از ورود اسالم به ایران و تغییر نگرش ودگرگونی، این  (29

بر  پژوهشگران رف بود کهشگبه حدی ژرف و  مردمایدئولوژی 
یران را به اشهرسازی  معماری و و بخصوص تاریخ هنر ،اساس آن
 فالمکی،) اند.اسالمی متمایز ساخته پیش از اسالم و یدو دوره
1900 :2) 

ها در آن و سهمِ فتح شده مختلف بررسی اوضاع و احوال مناطقِ
هت ج اسالم ایران و تعامالت فرهنگی و ثراتأثیر و تأروند این ت
مبود کبنابراین با توجه به امری ضروری است.  ،روات پیشِرفع ابهام

 _در اماکن زیستی شناسیباستان تلعاطاانجام م ،منابع تاریخی
ن از ای را تریشناخت کامل ،هجری نخستینِهای سده درفرهنگی 

سعی شده است با  ،حاضر یدر مقاله .نمودخواهد دوران فراهم 
 ،شناختیباستان هایپژوهش حاصل از گیری از اطالعاتبهره

وضعیت  ب(1931، و بختیاری شهری الف1931)بختیاری شهری، 
 بعنوان بخشی ،طوس سرزمینِ در فرهنگی استقرارهایو عملکرد 

                                                           
طالق اسازی و در مفهوم؛ به تمامی فرایندهایی تعریب در لغت به معنای عربی .1

ده، بخصوص ایران نهضتی را در های فتح شمی شود که اعراب در سرزمین
گزین کردن زبان عربی، تغییر اسامی اماکن و اشخاص و هویّتِ آنان از فارسی جای

 انِخراس فتحِ کلیدی در ایناحیهو  ایران منطقه شمال شرقمهم از 
 مطالعه و تحلیل گردد. ،بزرگ

 

 پژوهش هایپرسش 

 هب اًله سعی خواهد شد عمدتامقدر این  پژوهش، اهدافِ  توجه بهبا 
 :داده شودپاسخ  ،ذیل از جمله موارد پیش رو هایِپرسش

 فرهنگیِاماکن  کاربریِ  و فرم استقراری، الگویِ  توانمی آیا -1
 بازشناسی و ترسیم نمود؟ ،ورود اسالم یآستانه در را وسط یناحیه

 هایاهگزیست نشِپراک  آیا ؛فرهنگی به بوم شناختیِتوجه  با -2
 ؟استبوده  برخوردار یخاص وس از الگویِط یهناحی فرهنگی در

 نگیفره اوضاعِتوان در تحلیل مینتایج آن  از آیا در این صورت -9
 مورد مطالعه بهره گرفت؟ دورانِ اجتماعی و
 هایِ گاهزیست نشِبا ترسیم پراک شناختی و باستان از دیدگاهِ -0

ر آن د ثیرأو میزان تفرهنگی  تداومِ ،اسالمی چهارقرن نخستینِ
 گردد؟ تواند ارزیابیدوران بعد چگونه و در چه سطحی می

 

 پژوهشهای فرضیه
 مکانی یطوس در محدوده با توجه به موقعیت طبیعی و راهبردیِ

 :باشندات به شرح ذیل مطرح میفرضیّ اهمِّ ،این پژوهش زمانیِ و
 در ذارگثیرأعنوان بخشی مهم و ته ب ،طوس یناحیه -1

 در کننده تعیین ایگاهیاز ج ،خراسان جغرافیای فرهنگیِ
 است. برخوردار بوده اسالمصدرِ اجتماعیِ و عادالت سیاسیم
 ورودِ  در آغازِ وسط یهای ناحیهگاهزیست تقریباً تمامیِ -2

قبل فعال و  استمرار فرهنگی دورانِ حیات وی درادامه ،اسالم
 .اندرونق بودهپر
در  ،نوقان و طابران مانندِ اماکنی جدید  ؛اسالم با ورودِ -9

استقرار و سکونت  طوس ایجاد و محلِ شهرهای کهنِ مجاورتِ
 سپاهیان و مهاجرین عرب گردید.

های قابل تحلیل ارای شاخصد ،مورد نظر در دورانِ طوس -0
بهره  تطبیقیهای در پژوهشتوان از نتایج آن می بوده و
 .گرفت

 استراتژیکیِمحیطی و موقعیت - شرایط زیست لحاظِه ب -0
 برای را یخاصّ  و جغرافیای فرهنگیِ الگوتوان می ،مناسب
 .ترسیم نمودطوس  یناحیه یِزیست اماکن

به عربی و بطور کلی سعی در ایجادِ تغییرات فرهنگی در زمان فتوِح اسالمی 
و لومبارد،  1933انجام دادند. )برای اطالعات بیشتر ر. ک. : محمدی مالیری، 

1935 ) 



 29  ...طوس پژوهشی پیرامونِ جغرافیایِ تاریخی، فرهنگیِ ناحیه ی

 

 ،اریخیهای تنوشته شناسی و بررسیِ باستان با پژوهش و تحلیلِ -0
ت در مورد تشخیص هویّهجری  های اولسدهابهامات ایجاد شده در

برطرف خواهد  ،طوس یِناشناخته ایهنام-یجا مکانِ تعیینِو 
 .گردید

 

 ژوهشپی محدودهشناسی و روش 

ه و ب شناسیباستان اتِمطالعچهارچوب  در پژوهش بطور عمدهاین 
فرهنگی  یپهنه یِیجغرافیا یمحدوده در میدانی بررسیِ روش
 (1شکل) هگردید ءاجرا_ رود آبریزکشف یحوضه برمنطبق، طوس

 هرِش ی درشناسباستانهای کاوش و زنیگمانه نتایج حاصل ازو 
 یزن رضا)ع(امام پیرامون حرم الیه نگاری و (طابران) تاریخی توس

 ایانهکتابخ مطالعاتِ در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.
 اده ازاستف ه،تحقیقات ثانویّ متون تاریخی و بررسیِ مشتمل بر
 تِ ادر تکمیل مطالع ایها، تصاویر هوایی و ماهوارهنقشه گزارشات،

 در سیستم اطالعاتِ ها ها و دادهیافته ،در نهایت میدانی انجام و
 تنظیم Arc GIS افزارِو با استفاده از نرم (G.I.S -)ساج جغرافیایی
 گردیده است. و تحلیل

 

 پژوهش یپیشینه
لی ستانا ارلتونک»منطقه توسط  پیش از تاریخِدوران  هایِکاوش
 مطالعاتِ ، (10-10 :1933 ،)واندنبرگ سرخس گانِب ز ن غارِ در «کان

شف های کدرکرانه مشترک ایران و فرانسه هیئت دیرین شناختیِ
 لِ شما یمنطقه شناسیِبررسی باستان، (1930 آریایی، و )تیبو رود

 در شناسیباستان هایو کاوش زنیگمانه، (1900 شرق )نگهبان،
 ،نسایریو  لباف خانیکی و 1935 موسوی،) تاریخی توس شهر

ه در ک باشندمی شناسیهای باستانترین فعالیتاز عمده، (1939
ی شناسای بررسی و .مکانی این پژوهش انجام شده است یمحدوده

ه بشاندیز - و طرقبه مشهد هایفرهنگی شهرستان، تاریخی آثار

 ،همان ؛1933 )بختیاری شهری،اول  ینگارنده سرپرستیِ
ده منطقه بو شناسیِباستان بِمصوّهای برنامه از دیگر (الف1931
ه طوس مورد مطالعه قرار گرفت دشتِ یبخش عمده ،آن طیِّکه 
 در موردِ  ،های مذکورپژوهشکدام از  در هیچ شایان ذکر است. است

طوس  یناحیه یِیجغرافیا ی)محدوده این مقالهپژوهشِ ی محدوده
 .پرداخته نشده است های نخستین اسالمی(سده زمانیِ یو محدوده

 

  2طوس شناسیِواژه
ی هاهر از جمله سکّو متأخّ قدیم عِبمنا وس را در اکثرِط یواژه

 و امالی «طاء» حرف اب( 1911)بختیاری شهری،  ،تاریخی

                                                           
، «طاء»ن مقاله نیز؛ این واژه با حرف با عنایت به سابقه تاریخی مذکور در ای. 1

 نوشته خواهد شد.« طوس»و امالیِ 
 

 «طاء» طوس به ضمّ»... :بنا به نوشته سمعانی اند.نوشته «طوس»
 را نآ نقطه است این یکی از شهرهای خراسان است کهبی
 ی تاریخیِرساله (00: 1901 امام،) .«گویند...می«طوس»
 گذاربنیان و او را«رنوذ » پسرِ را «طوس» 2،«های ایرانشهرستان»
های شتهون. (91: 1911 )جلیلیان، تسا ذکر کرده «شهر طوس»

 :1902 )مستوفی، اندهمین روایت را تکرار کرده أتقریب نیز بعدی
 ایزدبانو» نام پهلوانی که به یاریِ بر «طوس»همچنین . (105

دیگری  نیامع است.شده میاطالق  ،رفته «ناهیدا  ویسورردُا 
قهرمانی دالور »، نامِ نیز و ،«هاآزاد و ر  ،پوک ،تهی ،خالی» همچون

 (Tousaspa) «توساسپا» یاز واژهبرگرفته  یا و «و جنگاوری ایرانی
را  آن سانسکریتِ و معادلِ ،«رها شده اسبِ  یدارنده» به معنیِ 

از  .اندردهآوطوس  یبرای واژه آزاد و رها به معنیِ  ،«توشاسپا»
و در  «طوس» یواژه یرا صورت افزوده «توسا» یکلمه ،طرفی

نیز  «ویستاسب» خواهرِ نامِ( Hautousa)«وساهاتُ » بِاسم مرکّ
 یدارنده» یِامذکر و به معن را اسمِ «توسا» ،همِلُبارتُ آورده اند.

 فردی قوی هیکل آورده است که احتماألو  «های پهن و بزرگران
 بوده است ذکر شده در اوستا پهلوان جنگاورِ ،وسط همانمنظور 

بر  «طوس» ش نامِهِند در بُ. (0:  1939 ،سایرینو  )لباف خانیکی
 32)دادگی، بی تا:  اطالق شده است ، نیز()شهر و کوه اسم مکان

 .(33و  30و 
بر طوس عالوهی واژه در مجموعمزبور و  با توجه به روایات اجمالیِ

ایرانی نیز  ایِهای اسطورهیکی از شخصیت نامِ بر اسم مکان، 
 عنوانِ  طوس به ،بعد از دوره ساسانی أاما ظاهر .شده استاطالق می

سرزمینی گسترده در  به ،یک شهر عالوه بر اسمِ مکان و اسمِ
 .(1شکل) اطالق گردیده است گرخراسان بز

 

 طوس ناحیه ی فرهنگیِ و طبیعی منظرِ
 یدهگردزمین به هفت اقلیم تقسیم  ،هشند بُ کتابِ تاریخیِ در

 ،«های ایرانشهرستان» تاریخیِ ینوشتهدر  و (30 بی تا: )دادگی،
 شهرهای شرقیِ جزءِ، ...و مرو، بلخ خوارزم، سمرقند، طوس به همراهِ

 (105 :1903)پیگولوسکایا،  است.معرفی شده هفتم  در اقلیمِ و ایران
را  «وسط» بندیضمن تکرار این تقسیم ،غرافیانویسان اسالمیج
مولف  ؛211 :1900)یعقوبی،  اندذکر کرده «خراسان اقلیمِ» در

 01: 1901 ،مقدسی؛ 100 :1900ابن حوقل،  ؛932 :1905 گمنام،
سرزمین پهناور  ساسانی امپراطوریِکشوری  تقسیماتِدر. (32 و

 والیتِ شد.قسیم می( تEspahbod) «دبُهسپ اِ »ایران به چهار 
محسوب  «خراسان اسپهبد» مرزیِ ()کُوست ناحیه توابعِ  طوس از

 یک ،آن حاکمیتِ در رأسدیگر  هایهمچون والیت وشد می

، ذکر شده است که؛ 10در رساله ی پهلوی شهرستان های ایران بند  .2
تور و از بس«ب ستور»و از زریر به «ز ریر»، مقام سپاهبدی به «طوس»پس از 

 رسید.« کُرُزم»به 
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 )نولدکه، داشت قرار (Kenarang) «کِنار نگ»معروف به  «مرزبان»
 .(100: 1933 محمدی مالیری، و 02 :1935 لومبارد، و 030 :1931

 یچهارگانه تقسیمات کشوریِ، عباسیانامویان و خالفت  دردورانِ
 030 :1931 نولدکه، ) گردیدحفظ  بطور کامل دان(هبُسپ )اِ  ساسانیان

 قلمدادنیشابور  از توابعِ طوس ،این دوراندر . (02 :1935 لومبارد، و
و از  )قوچان(« خبوشان»والیت  از یک طرف با و (2شکل) میشد

 مکمرز بود )حانیشابور هم از توابعِ  «بع ریوندر »با  جانب دیگر
 و «نیشابور یخزانه» در متنی دیگر طوس (250 :1930 ،نیشابوری

 ان،وقن ران،طاب  ربمشتمل، «قصبه» اماکن زیستی آن با عنوان
 :1901ی، )مقدس و استورقان ذکر شده است ذتروغب ،دناب جُ رادکان،

 اماکن در توصیفِ، هجری 231 در سالیعقوبی . (093 -090و  32
 دیلم )خزر( طوس را تا دریای والیتِجغرافیایی  حدودِ ،خراسان
ذکر کرده  «طوس بزرگِ شهرِ» عنوانِتحتِ را  «نوقان»و رسانده 

 .(09: 1900 است )یعقوبی،
مکانی مستقل و یکی از شهرهای  طوس ،در قرن هشتم هجری
 در مجموع و (105: 1902 )مستوفی، گردیدهاقلیم چهارم محسوب 

 اسامی به ای وسیع با چهارشهربر منطقه، مشتملاین زمانتا 

. (9)تصویر شده استمی اطالق «ذرادکان و تروغب طابران، نوقان،»
از  ،از شمال و شمال شرق به قوچان «طوس والیتِ»در این زمان 

بینالود، از شمال  هایکوه خط الرّاسِ جنوب و جنوب شرقی به
 مرزیِ مسجد و از غرب در محلِ هزار هایکوه خط الرّاسِ شرقی به

اتصال به هری )محلِ  کشف رودی آخرین نقطهبه  «خاتون پلِ»
این . (01-00: 1935 )حافظ ابرو، است شدهمیمحدود  (رود

 01 در طول جغرافیایی آبریز کشف رود یمحدوده تقریبا با حوضه
 90 عرض جغرافیایی و ؛دقیقه 51 درجه و 05تا  ،دقیقه 25 درجه و
)وفاخواه  .مطابقت دارد ،دقیقه 59درجه و 90 تا ،دقیقه 05 درجه و

 (15: 1931 ،سایرینو 
هزار هفدهای تقریبا به مساحت طوس منطقهی براین اساس ناحیه
 در میانِ أکه عمدت گرفتهای پهن را در برمیکیلومتر مربع، دره

خش ببه این ترتیب و شته داارتفاعات هزارمسجد و بینالود قرار 
 ،از این وسعت 1ست.اد اختصاص داده وای از خراسان را بخعمده
و  کوهستانی کیلومتر مربع را دشت و مابقی را مناطقِ 0555حدود 

که با (15: 1931 )وفاخواه و سایرین، دهدارتفاعات تشکیل می
.(9 تا 1شکل ) اشدبمیمطابق ی پژوهشِ این مقاله محدوده

 

 
  1کشف رود، با اقتباس از نوشته حافظ ابروی آبریز ی فرهنگی طوس مطابق با حوضه. محدوده و موقعیت پهنه2شکل 

 (1930مأخذ: بختیاری شهری )

 
 

                                                           
های امروزی چناران، شهرستانهایی از بر این اساس ناحیه طوس، بخش .1

 شود.طرقبه و شاندیز، مشهد، سرخس و فریمان را شامل می

 Arcافزار های این پژوهش، در نرمها با استفاده و اقتباس دادهتمامیِ نقشه. 2

GIS اند. تهیه و تنظیم گردیده  
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 های حاکم نیشابوری و ابن حوقلچهارم هجری. با اقتباس از نوشته یمرزهای والیتِ نیشابور در سدهی فرضی حدود و نقشه .1شکل

 (1930مأخذ: بختیاری شهری )
 

 یحیهنا شاخصِ فضاهای زیستی و فرهنگیِ بازشناسیِ

 توس

دودا ح ؛وسط یشناسانه در ناحیهباستان هایِسیربری در نتیجه
مربوط به  (%11اثر ) 20شناسایی شده که از میان آنها  اثر 215

مربوط به دوران تاریخی و  (% 12اثر ) 95 ،دوران پیش از تاریخ
 متأخر( ان( به دوران اسالمی )از صدر اسالم تا دور%00اثر ) 100

دو  (%11اثر ) 23تعداد  . از میان آثار دوران اسالمی،تعلق دارند
 چهار قرن باشند که آثارمی (و بعد از اسالم از اسالم قبل)ای دوره

شایان ذکر است . (1)نمودار در آنها مشهود استنخستین اسالمی 

ست، سنگ ب معماریِ یمجموعه به استثناءِ آثار بررسی شده، تمامیِ
 و از انهدام باشند کهمی باستانی هایِها و محوطهمشتمل بر تپه

 وسط یروستاها و شهرهای ناحیهانباشت موادِ فرهنگیِ بازمانده از 
 .الف(1931 )بختیاری شهری، اندحاصل شده
کیک قابل تف گونه چهاربه  ،مورد نظر فضاهایِ فرهنگیِ  بطور کلی

اماکن و  (9اماکن روستایی، ) (2) اماکن شهری، (1) می باشند

 و تأسیسات وابسته که هاشبکه راه (0و ) تأسیسات دفاعی

و  2)تصویر  ترین آنها در این مقاله معرفی خواهند شدشاخص

.(1جدول

 
 نسبت آثار ناحیه طوس بر اساس تعداد و قدمت .2نمودار 

 (1930مأخذ: بختیاری شهری )
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 زیستی، فرهنگی شاخص ناحیه توس از آغاز اسالم تا دوره سلجوقیبازشناسی اماکن  .2جدول 
 (1930مأخذ: بختیاری شهری )

ف
دی

ر
 

 نام فعلی مکان
نام اصلی در 

 زمان ابادانی

کاربری در 

 زمان آبادانی
 کاربری فعلی

زمان بهره برداری )براساس شواهد باستان شناسی و 

موقعیت  متون تاریخی(

 اواخرساسانی جغرافیایی

 و قبل از آن

سده اول و 

 دوم هـ

سده سوم و 

 چهارم هـ

سده پنجم هـ 

 و بعد از آن

1 
مجموعه ی حرم امام 

 رضا)ع(
 شهر سناباد

حرم مطهر امام 
 رضا)ع(

 مشهد + + + +

 مشهد + + + ؟ نامعلوم محله ی شهری اردوگاه/ شهر نوقان مشهد )بافتِ مرکزی( 2
 مشهد + + + نامعلوم تاریخی، فرهنگی شهر طابران شهر تاریخیِ توس 9
 چناران + + + + تاریخی، فرهنگی شهر رادکان، رایکان قلعه گبری رادکان 0
 طرقبه، شاندیز + + نامعلوم نامعاوم شهر شهرک/ شهر تروغبذ / طرق به طرقبه و شاندیز 0

 قریه ی پاژ (2تپه ی باستانیِ پاژ) 0
شهرک/ 
 روستا

 مشهد + + + + تاریخی، فرهنگی

 مشهد + + + + تاریخی، فرهنگی روستا ر زان تپه ی رضوان 3
 مشهد + + + + تاریخی، فرهنگی روستا ؟ تپه ی حاج تراب 1

3 
تپه ی گاومرگی 

 )گومرگی(
 مشهد + + + + تاریخی، فرهنگی روستا ؟

15 
محوطه ی باستانی 
 الخ انجیر عارفی

 مثقبِ طوس ؟
روستا / منزلِ 
 بین راهی

 + + + + فرهنگیتاریخی، 
شهرستان 
 طرقبه، شاندیز

11 
محوطه ی باستانی 

 دستگردان
دستگردان/ 
 دستجرد

 مشهد + + + + تاریخی، فرهنگی شهرک

12 
محوطه باستانی 
 چاهک )رباط چاهه(

 -روستای چاهه
 رباط چاهه

تاسسیسات 
 وابسته به راه

 مشهد + + + - تاریخی، فرهنگی

19 
محوطه ی باستانی 

 سنگ بست
سرای سنجد/ 
 سنگ بست

تاسسیسات 
 وابسته به راه

 مشهد + + +؟ - تاریخی، فرهنگی

10 
محوطه ی باستانی 

 سیداباد
 قلعه قهقهه

تاسیسات 
 تدافعی

 فریمان + + + + ؟ تاریخی، فرهنگی

10 
محوطه باستانی شهر 

 خراب
 ؟

تاسیسات 
 تدافعی

 مشهد    + ؟ تاریخی، فرهنگی

10 
راه کهنه ی کالته 

 فاضل
 مشهد + + + ؟ تاریخی، فرهنگی راه ؟

 رباط ماهی رباطِ ماهی 13
تاسیسات 
 وابسته به راه

 مشهد + - - - تاریخی، فرهنگی

 رباط شرف رباط شرف 11
تاسیسات 
 وابسته به راه

 سرخس + - - - تاریخی، فرهنگی
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              های نخستین اسالمیدر سدهپراکنش آثار شاخص ناحیه طوس  .9شکل

 (1930) بختیاری شهریمأخذ:        

 طوس ی فرهنگیِپهنه یهاشهر

 هرهایشستی و زی اماکنِ نظرات مختلفی پیرامون محل قرارگیریِ

 طوس توسط فتحِ رویدادِ_و بخصوص مکانطوس  یناحیه

لباف  و 250: 1902 اعتمادالسلطنه،) ایراد شده است اسالم سپاهیان

شهرهای  یابیِکه مکان آن علیرغمِ. (13: 1939،سایرینو  خانیکی

به دقت  با توجه به آثار برجای مانده از آنها رادکان و طابران

 یِ هااز شهرها و شهرک سیاریب لی شناساییِو ،پذیر استامکان

ضمن  دامه،در ارو از این ند.یستن شناسایی و تدقیققابل  دیگرِ طوس

باستان  واهدِش تطبیقِ شناسانه و مطالعات باستان گیری از نتایجِبهره

 رهایِترین شهمهم موقعیت مکانیِ های تاریخی،شناختی با نوشته

 یلتحل مورد ن ومعیّ، سناباد، نوقان، طابران و رادکان مانندمنطقه 

.(0شکل ) قرار خواهند گرفت
 

 
 اسالمی های اولیهآن درسده اصلیِ شهرِ چهارموقعیتِ  طوس و فرهنگیی پهنه طبیعیِ منظرِ .1شکل

(1930) بختیاری شهریمأخذ: 
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 سناباد 

 انعنو به «سناباد» اسالمی اولیه هاینوشته تمامی در تقریبأ
. تاس شده معرفی نوقان شهر مجاورتِ در متعدد، هایباغ با ایقریه

 سناباد هجری، دوم یسده اواسطِ در شده انجام تحقیقات براساس
 هایعمارت سبک به شکوه با کاخی و بوده طوس دارالحکومه

 رد که داشته وجود سناباد حکومتیِ باغ در ساسانی عهد اشرافیِ
 داشت قرار خراسان فرمانروای ،«طائی ق حط به بن حُم یدِ» اختیارِ

 مدفنِ  هجری 139 درسال مزبور عمارت و باغ. (13: 1901 امام،)
 (ع)رضاامام مطهر پیکر دفنِ با هجری 259 سال از و الرّشید هارون
 یاریبخت) گردید مشهد شهر گسترش و تشکیل مرکزیِ یهسته

 قبر (: »...هجری903) حوقل ابن نوشته به بنا. (1935 شهری،
 قریه رد زیبا ایمقبره در نوقان، شهرِ بیرونِ در الرّضاموسیابنعلی

..«. . معتکفند آن در گروهی و دارد استوار حِصنی که است سناباد
 امام مدفن) سناباد حکومتی کاخِ این بر بنا( 103: 1900 حوقل، ابن)

 قبل و اسالم صدرِ در که دانست مکانی بقایای توان می را(( ع)رضا
 کهنِ  جایِ _نام مجاورتِ. بود طوس ی ناحیه حکومتیِ مرکزِ آن از
 یواقعه همچنین و (00: 1935ابرو، حافظ) سناباد با«دستجرد»

: 1905 خوافی، فصیح) طوس دستجردِ در (ع)رضاامام شهادتِ
 ضمن. دباش فرضیه این اثبات بر دیگر دلیلی تواندمی، (231-232

 (121: 1912 قصابیان، و 1933 دهخدا،) «سناباد کهن قناتِ » اینکه
 تحِ ف ایّام در سناباد بودن کهن و آبادانی دالیلِ دیگر از تواندمی

 پیرامونِ بارویِ و «استوار حِصن» از منظور. باشد خراسان و طوس
 بایستمی (02: همان امام، ؛103: 1900 حوقل، ابن) سناباد قریه
 عمارتِ بقایای و اسالم از قبل طوسِ  ازشهرِ مانده برجای آثارِ

 طوس فتحِ زمان در (کِنار نگ) طوس مرزبانِ مقرِّ و مزبور حکومتیِ
 ستنادابه  .باشد بوده آنان با او یمصالحه و اسالم سپاهیان توسط
 هایبرش یمطالعه و بررسی از حاصل شناسیِباستان هاییافته

 حرم حریمِ یتوسعه طرحِ هایِ خاکبرداری و عمرانی عملیاتِ
 ریِنگا الیه و زنیگمانه هیئتِ توسط 1903 سال در که ،(ع)رضاامام

 به خراسان فرهنگی میراث کل اداره از اعزامی شناسیباستان
 و مقبره رِزی در گردید، انجام خانیکی لباف رجبعلی آقای سرپرستی
 تخش دیوارهایِ بر مشتمل بناهائی و معماری بقایایِ آن، پیرامون
 وجود اندودِگچ از ضخیمی هایالیه با آجری هایکف و وگلی
 دهش منسوب اسالم اوایل به مزبور هاییافته تاریخِ. است داشته
 نیز اخیر هایسال در. (113-110: 1939 خانیکی، لباف) است
 هجمل از هایی سفال رضوی قدس آستان موزه پژوهشِ  اداره توسطِ 
 آزادیِ  صحنِ در حفرِکانال طیِ (0تصویر) کوچک سفالیِ ایکوزه
 کار، سبک و نوع به توجه با و مطالعه و آوریجمع (ع)رضاامام حرم
.(1931 حبیبی،) است گردیده گذاریتاریخ اسالم از قبل به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . کوزه سفالی مکشوفه از حرم مطهر امام رضا )ع( 1شکل
 (1913ماخذ: حبیبی )

 

 نوقان

 رضا)ع(امام مطهرِای قدیمی در مجاورت حرمِنوقان محله ،امروزه
شهود مآن  کهنِ آثار مسکونیِ از ایهیچ نشانه أکه تقریب باشدمی

 اند،را آورده نوقانشهر که نام  هایینوشتهترین یقدیمنیست. 
ابن خردادبه، ) باشندهای سوم و چهارم هجری میسده مربوط به

 و 913: 1902 ،گمناممولف  و 09 :1900 یعقوبی، و 212: 1935
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 شهر نوقان بزرگترینپنجم هجری  قرنتا . (001: 1901 مقدسی،
 رونق افتاده واز تدریج ه بکه  شدمی دادمقلطوس  والیتو مرکز 
ر تصوّبنابراین  .بودجای خود را به طابران داده  به بعد زمان از آن
، سپاهیان و کوچ به خراسان اسالم ورودِ آغازِ در شودمی

ر، ؛ اشپول همان)یعقوبی ،  «یّ ط ه لیقب»از جمله  ،های عربنشین
 نزدیکیِدر  ،(35: 1900)بالذری،  «میمنو ت قومِ ب »( و 35: 1939
ه به کاردوگاهی تشکیل داده  ،)سناباد( والیت طوس حکومتیِ مقرِّ

بر و  گردیده سناباد ادغام بااول و دوم هجری  هایسده در تدریج
]به عنوانِ  رضا)ع(امام جای آن نشسته و پس از دفن پیکر مطهرِ

ه تبدیل ب ،حکومتیدر کاخ [ اسالمی هایِولیعهدِ خالفتِ سرزمین
ده است. گردی« نوقان»به موسوم  طوس، یمرکزیِ ناحیه شهرِ

نوسازی و »که به معنای  )نوکان( نوقان لغویِ یکی از معانیِ 
 ایجاد و شاید به(، 03: 1901)بینش، تعبیر شده  «زیبایی

بدست تازه  ،جدید شهر یک مزبور در قالبِ اردوگاهِ ساماندهی
 (0شکل) .شته استاشاره دا عرب واردانِ

 طابران

 شمالِ  کیلومتری 20 حدوداً یفاصله در ،«طابران» شهر بقایای
 رقرا رود کشف شمالیِ یکرانه در و( مشهد) سناباد و نوقان غرب
 «فردوسی» یا و «توس تاریخی شهر» اسمِ با حاضر حال در و دارد

 کلش ایدایره تقریبا گلی و خشت و ایچینه حصاری بر مشتمل
 نیشابور، مرو،) اصلی دروازه چهار با هکتار، 055 حدود وسعت به

 به موسوم پابرجا، بنای تنها و ارگ و کهندژ ،(رزان و رودبار
 هایزنیگمانه و هاکاوش در. (0 شکل) باشدمی «هارونیه»

 ی،فرهنگ تاریخی، وضعیت از ارزشمندی نتایج شناسیباستان
 حاصل آن گیریِشکل روند و شهری سیمای ایضاً، و اقتصادی
 و آثار ینترقدیمی شناختی،باستان هایداده استنادِ به. است گردیده
 آثار و سفالی اشیاءِ قطعاتِ بر مشتمل طابران در تاریخی هایالیه

 هارونیه بنای و دژ کهن اطراف در واقع مستحکم، آجریِ معماریِ
 1935 موسوی،) است بوده هجری سوم و دوم های سده به مربوط

.(1939شهری، بختیاری و خانیکی لباف و

 نقشه توپوگرافی و عکس هوایی طابران .1شکل 

 پایگاه پژوهشی میراث فرهنگیِ توس ماخذ: مرکز اسناد

 
قلعه و روستایی  ،اسالم طابران در صدرِ ،بر اساس یک نظریه

 یلتبدشهر محله در میان  یک ، بهتوسعه بعد از کوچک بوده که
( و به 10/12/1939 مصاحبه شونده، خد،)مهدی سیدی فرُّ گردیده

شده خوانده می ( «کهن باره»صورت مخفَّف ) «کُنبارمحله » نام
 یدر میانههای میدانی در بررسی. (125: 1930 است )میهنی،
 «خواجه مرغی قبر»موسوم به  ای کوچکعلیا تپه روستای توسِ 

تانی باس بقایای معماری روستایِ ،احتمالبه شناسایی گردید که 
ه این مکان چند تک شناسیباستان زنی. در گمانهباشدمی مذکور

 این نظریه را که حوالیِ و سفال متعلق به صدر اسالم بدست آمد
 تت بخشیده اسقوّ شهر طابران بوده مرکزیِ یبنای هارونیه هسته

 آنچه از شواهد. (003 :1939 بختیاری شهری،و  )لباف خانیکی
چهارم  هایطابران در سده آید،بر می تاریخیمتون  و شناسیباستان
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عنوان ه ب در اوج رونق و شکوفایی قرار داشت و پنجم هجریو 
 .بود نشستهجای نوقان بر  طوس والیت مرکزِ

 رادکان
 واقع در مبادیِ 1«دکانرا نگِل  اُ»موسوم به  رادکان وسیعِ دشتِ

 ینو از اای حاصلخیز و پرآب و علف بوده منطقه ،کشف رود
های انسانی را همواره جمعیت، دوران پیش از تاریخ لحاظ از

در فرهنگی  منظرِ به سوی خود جذب و ساکن کرده است.
 ای گسترده است که بقایای مشتمل بر پهنه ،دشت رادکان

 تپه باستانی» أعمدت آن، در مشهود باستانیِ هایزیستگاه
بقایای شهر کهن رادکان  مربوط به عصر برنز، «قیاس آباد
 مصدر اسال وقبل  دوران مربوط به «قلعه گبری»موسوم به 

ه مربوط ب« رادکان برج،مقبره»و  های میانی اسالمیتا سدهو 
 باشد.تم هجری میشه یسده

از ه کل شده تشکی طبیعی یچمنزار ،در سرتاسر این دشت 
 خاوران و نیشابور از یک دشتِ مستقیمِ راهِ  قدیم األیام بر سرِ

 شکل) از سوی دیگر قرار داشته است و جرجان سو و سرخس
ای منطقه بر فراهم بودن شرایط سکونت،عالوه ،رواز این. (12
د تجدیو جهت استراحت  اردوگاه جنگی، آل برای برپاییِ ایده
 شده استآنها محسوب میاحشام  چریدن لشکریان و یقوا

 .(130-130 :1902 )اعتمادالسلطنه،
 
 

 نقشه توپوگرافی و عکس هوایی بخش مرکزی رادکانِ کهن .1تصویر
 google earth (2015)و  خراسان رضوی و گردشگری میراث فرهنگی اداره کل مرکز اسناد ماخذ:

 
 تحکاماتاس مشتمل بر کهن زیستگاهی بقایای ،رادکان ریبقلعه گ

های دهس اسالم تا صدر متعلق بهای و خشت و گلی چینه و بناهای

فرهنگی های که بر روی الیه (3 شکل) باشدمی اسالمی میانی

، لوحه 3شکل)های سطحی به استناد سفال .ایجاد شده است ترکهن

در صدر اسالم قلعه  که شوداستنباط می و سایر آثار مشهود( 1

 دفاعیِ  ها و استحکاماتِیکی از شهرکبقایایِ  ،گبری رادکان

                                                           
 اُل نگ = به معنای چمنزار طبیعی .1

ساسانی تا قبل  ما یدوره طوس بوده که حیات آن ازی ناحیه

این مکان در یک خط  هشتم هجری ادامه داشته است. یسده

 نوقان شمال غربِ کیلومتریِ 15ًً حدودا یمستقیم در فاصله

 .(0)تصویرداشته استطابران قرار  غربِ کیلومتری 05( و مشهد)
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 ذوغبَرُتُ
 ،«تروغوذ» ،«ذوغب رُتُ»به اسامی  منابع مختلفدر  این شهر

 :1901 )امام، نوشته شده است «طرقبه»و  «طرق به» ،«هعبِرُتُ»
 مکان یاد شده یموقعیت و محدوده ،با توجه به قراین. (159

 ودرشته کوه بینال های جنوبیِنواحی کوهستانی و دره مشتمل بر
 تاس بوده طرقبه و شاندیز امروزی شهرستانِ یمطابق با محدوده

بلوک » از توابعِ  «هغبِرُتُ »هشتم هجری قریه  یدر سده. (0 شکل)
 (01-00: 1935، حافظ ابرو) شدهمحسوب می «جاغرق و گلستانه

را تشکل داده  یادشده شهرستانِمرکز  ،«هبِطرق »با نام  اکنون و
یشابور ن کوهستانیِ روِ کاروان یام بر سر راهتروغبذ از قدیم األ .است

 :1901ام، ام و 990: 1911، بختیاری شهری) قرار داشته به طوس
 هطوس بودی بخش کوهستانی و ییالقات ناحیه یزمرهدر  و (150
همواره آبادانی و  ها،آن هایآبرفت و ی فصلی جویبارهارودها که

این  خاکی حاصلخیز را برای دشت طوس به ارمغان آورده است.
رود  کشف متر از سطح دشت 205حدود  )محدوده شهری( منطقه
 .تر استمرتفع

ه طقه بمن این رسدنظر میه ب ،های باستان شناسیبراساس بررسی

پیش از  در دورانِجانشینی، یک لحاظ عدم برخورداری از شرایطِ

 توسط ساکناندوران  این دراما  ،مورد توجه نبودهو تاریخی تاریخ 

ت کوچ نشینی و استقرارهای موقّ ا کارکردب بعنوان شکارگاه و دشت

لباف  و 99 :1911 اری شهری،تی)بخ مورد استفاده بوده است

 .(115: 1939 خانیکی،

به  موسوم باستانیِ گاهِبجز بقایای زیست قبل از اسالماز دوران 
 ،روستای عارفی یحاشیه واقع در (2لوحه ،3شکل« )الخ انجیر»

 از .تاکنون مکان دیگری در این منطقه بدست نیامده است
هر  و مورد توجه بودهآن  های سرسبزِدره تمامیِنیز اسالم صدر
. نداچندین روستا را در خود جای دادهیا  و یک ،اهاز آنکدام 
چنین ایجاد  ی متعدد و پر رونق و همهاروستاگیری شکل
از اهمیت و  های آبادانهای عرفانی و مذهبی در میان درهکانون

ص خاألب در دوران اسالمیمنطقه  این اجتماعیو  جایگاه فرهنگی

                                                           
ابور از نیش»... شابور به طوس می نویسد: . ابن خرداد ِبه در ذکر فواصل راه نی 1

 شش فرسخ تا بغیس چهار فرسخ از بغیس تا حمراء )روستای ده سرخ امروزی(
از حمراء تا مثقّب از ناحیه طوس پنج فرسخ و از مثقّب تا نوغان پنج فرسخ... 

کیلومتر( ذکر شده  95ی پنج فرسخ )حدودا معادل که با توجه به مطابقتِ فاصله«
کیلومتریِ میان روستای عارفی و مشهد )به  95نوشته یاد شده، با فاصله در 

 «قریه الحمراء»رضا)ع(( و نیز ذکرِ موقعیت آن ما بین مرکزیت حرم مطهر امام
، این مکان )محوطه باستانی الخ انجیر( می «نوقان»)روستای فعلی دهسرخ ( و 

 باشد.     « مثقّبِ طوس»بایست همان 

 ،)بختیاری شهری دنحکایت دارهشتم هجری  وهای هفتم سده
 .(1911 ،شهری بختیاری و ب1931

 

 طوس اقماریِهای زیستگاهسایر و روستاها

دان، دستگر و الخ انجیر باستانیِ یمحوطهباستانی همچون  نکاما
 رضوان، هنه پاژقلعه ک حاج تراب، گاو مرگی، های باستانیِتپه

های گاهزیستو  هاروستاترین بقایای از جمله شاخص )رزان(
صدر اسالم  ، متعلق بهطوسفرهنگی  یپهنه واقع در اقماریِ

های همچنان تا سده، دوره ساسانی فرهنگیِ که در تداومِ باشندمی
 (2شکل و 1جدول) اند.بعد ادامه حیات داشته و پر رونق بوده

 کناره راه واقع در «الخ انجیر باستانیِ  یمحوطه» هایسفال
از تنوع و تراکم قابل توجه برخوردار  ،به طوس رکاروانرو نیشابو

 هایو فرمبا توجه به سبک  (2لوحه، 3شکل) هااین سفال است.
و  ههای اولیّسده و تاریخی قبل از اسالم انمتعلق به دور ،مختلف

 توجه به با(. 923: 1911 )بختیاری شهری، باشندمیانی اسالمی می
شواهد  ( و212: 1935)ابن خردابه، های متون تاریخینشانی
توان استنباط به جرأت می(، 1933)بختیاری شهری، شناسیباستان

 ،1)جدول  1.استبوده « مثقّب طوس» این مکان بقایاینمود که 
 (9 شکل

 گاهی باستانیبقایای زیست 2دستگردان یِروستا شرقیِ یدر کناره
بر جای مانده  9«ارگ دستگردان» یا و« قلعه کهنه» موسوم به

و  متنوع هایقطعه از جمله براساس شواهد باستان شناسی، .است
ود مشهود استنباط می ش و سایر مواد فرهنگیِ سفالی اشیاءِ فراوانِ
 وطوس  یهای مهم ناحیهکهن یکی از شهرک دستگردانِکه 

ن تا دوره آحیات  که حداقل از صدراسالم مسکونی و آباد بوده
 .(9لوحه ، 3 شکل) صفوی تداوم داشته است

: 1903 )سمرقندی، «فردوسی طوسی» زادگاهِ، «پاژ» روستای کهنِ
قرار  دشت خاورانکالت نادر و  نوقان بهکاروانروِ بر سر راه  (،03

 یدو تپه به شکلِ کهن پاژِهای در حال حاضر خرابه داشته است.

ای کهن و مترادف با : دستجرد، دستگرد، دسکره و دسگره نام اژهدستگردان و. 2
ها ی است کوشک مانند که گرد آن خانهمواضع مختلفی ؛ ده ، قریه بزرگ ... بنای

ت هایی است پادشاهان را . برداشباشد، بنایی است شبیه قصر که اطراف آن خانه
 فارسی عمیداز : لغت نامه دهخدا ، برهان قاطع، فرهنگ معین ،فرهنگ 

. این مکان در اراضی تحت تملک آستان قدس رضوی قرار دارد . شایان ذکر  9
ناسی شزنی و الیه نگاری باستانبرنامه پیشنهادی گمانه 1912است ؛ در سال 

این محوطه از جانب اداره کل میراث فرهنگی خراسان به مراجع ذیربط ارئه 
 گردید که تا کنون عملی نشده است.   
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 باستان شناختیِ  با توجه به آثار بر جای مانده است. ،1باستانی
 قلعه گبریِ  سان باهم (1 شماره )تپه پاژ پاژ یقلعه کهنه ،مشهود

 در میان مربع شکل مرکزیِ مشتمل بر یک بخشِرادکان و 
موجود  مواد فرهنگیِ .(3شکل) بوده است یای و خشتچینه حصاری

کهن  که پاژِ ستا آنحاکی از ( 0لوحه 3شکل) هاو بخصوص سفال
اسالم تا قرن هفتم هجری مسکونی بوده و پس از  صدرحداقل از 

 (1ژتپه پا)روستای فعلی پاژ  محلِدر آن و اهالیِگردیده آن متروک 
.اندساکن شده

 

 
 توپوگرافی وعکس هوایی بخش مرکزی محوطه قلعه کهنه پاژ -1شکل

 google earth (2015)خراسان رضوی و  گردشگریماخذ: مرکز اسناد اداره کل میراث فرهنگی و 

 

در  مشهود ها و همچنین بقایای معماریِد سفالع و تعدّتنوّ

  یواقع در کناره ،«حاج تراب» و «گاو مرگی»هایتپه

 دورانِ  ها طیِآبادانی آن رونق و از، (9)شکل  کشف رود شمالیِ
 اسالمی حکایت دارند های اولیه، میانی و متأخرِسده ساسانی،

 .(0لوحه 3شکل)

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
:الخ 1:رادکان، لوحه2های نخستین اسالمی )لوحههای ناحیه طوس در سدهتصاویر و طرح نمونه سفال اماکن و زیستگاه .3شکل

 : شهر خراب(1: قلعه قهقهه، لوحه 1: تپه گاو مرگی، لوحه1کهنه پاژ، لوحه: قلعه 1:دستگردان، لوحه9انجیر، لوحه
 (1930مأخذ: بختیاری شهری )

                                                           
 اند. مأخذ: آرشیو دفتر ثبتهای پاژ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدهپهت . 1

 اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری خراسان رضوی



 19  ...طوس پژوهشی پیرامونِ جغرافیایِ تاریخی، فرهنگیِ ناحیه ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

:الخ 1:رادکان، لوحه2های نخستین اسالمی )لوحههای ناحیه طوس در سدهتصاویر و طرح نمونه سفال اماکن و زیستگاه .3شکلادامة 

 : شهر خراب(1: قلعه قهقهه، لوحه 1: تپه گاو مرگی، لوحه1: قلعه کهنه پاژ، لوحه1لوحه:دستگردان، 9انجیر، لوحه
 (1930مأخذ: بختیاری شهری )

 

 دفاعی اماکنِ

از جمله  شده طق فتحااجتماعی منو  اوضاع سیاسی و شرایط
 در مقابله با ظلم و بومی ساکنینِ های مکررو مقاومت هاشورش

ی که ه سنگینزیّپرداخت ج نارضایتی از  و دستگاه خالفت اموی جورِ
 بِ اعرا ،(10و 10: 1931 تحمیل شده بود )زرین کوب، آنانبر 

هایی اردوگاه خود، امنیتِ به منظور ایجادِ را بر آن داشت تا مهاجر
این اماکن به فراخور نیاز و  کنند. ایجادرا جهت استقرار موقت 

 از طرف مهاجریننشینی اعراب و میزان پذیرش روحیه بادیه
در یا با فاصله و  (95 -23: 1909 ،)زرین کوب، ساکنان بومی

نوپای  مانند شهرهایِ .شدمجاورت شهرهای قدیمی احداث می
 «مرو و بلخ» از کیلومتریچندین  یکه در فاصله«پاروکان»

 )جلیلیان، در عراق «کوفه» و یا اردوگاهِ (100 :1935)لومبارد،
 ی مستحکمیهادر ابتدا پادگان اماکناین  شدند. ایجاد (30: 1911

به شهرهای بزرگ و پر جمعیت  بالفاصله مانند کوفه بودند که
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اماکنی که  در بازشناسیِ. (101 :منبع همان لومبارد،) تبدیل شدند.
ها و سپاهیان عرب در قالب پادگانه اولیّ یهاگاه عنوان سکونت هب

 زا بطور شاخص ؛توان فرض نمودها میمراکز تدافعی و امنیتی آن
و  ،فاصل طابران و نوقان در حدِ (15)تصویر «قلعه قهقهه» بقایایِ

 مابین رادکان و طابران (15)تصویر «خراب شهرِ»ی بقایای قلعه
 ،با مساحتی تقریبا یکسان این دو مکان. (2تصویر) توان نام بردمی

 320×  320 به ابعاد خشتی و گلی مشتمل بر حصاری مربع شکل
باشند که در جهت شمال می هکتار 0/0حدودا  متر و به مساحت

و  15 ویراتص). انداحداث شده )رو به قبله(ی جنوب غرب به یشرق
های کشاورزی صدمات زیادی فعالیت و هاخاکبرداریاگرچه  (11

 وارد کرده (خراب شهرِ به محوطه باستانیِ خصاألب)دو اثراین به 
آثار یاد شده،  ست که احتماالًا آن اما شواهد موجود حاکی از است،

 الماس سپاهیانِ یهاولیّ استراتژیک و نظامیِاز جمله استقرارهای 
 همگی موجود،های سفالاندک طوس بوده اند.  مرزبانیِ یناحیهدر 

ساسانی و صدر اسالم  یهدور های اواخرِسفال با و اییک دوره
 .(3و 0های لوحه 3تصویر) باشندمیقابل مقایسه 

 

 

 

 نقشه توپوگرافی وعکس هوایی قلعه قهقهه .22شکل

 google earth (2015)و  خراسان رضوی و گردشگری میراث فرهنگیکل  اداره مرکز اسناد ماخذ:

 

 
 نقشه توپوگرافی وعکس هوایی قلعه شهر خراب. 22شکل

 google earth (2015)و  خراسان رضوی و گردشگری میراث فرهنگیکل  اداره مرکز اسناد ماخذ:
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 اماکن وابستهو  ی ارتباطیهاراه شبکه 

 مواصالتیِ راهِ چهار سرِ بر همچون داالنی عریض طوس یناحیه
 اصلی آنقرار داشته و محورهای  شمال به جنوب و شرق به غرب

)فالت  و مکران )آسیای مرکزی( به سوی توران از یک طرف
جرجان و مرو منشعب  به ی دیگراز یک سو و (ایران مرکزی

 های کاروانروِبر سر راه ،به همین سبب. (12)تصویر نداشدهمی
کالته  کندِ دست راهِ» مانندِهایی عالوه بر احداث جاده ،منطقه
: 1911 )بختیاری شهری، صدراسالم( متعلق به 19)تصویر «فاضل
 و رفاهیِ تأسیسات امنیتی بناها و (،1933، بختیاری شهری و 995

 رباط رباط آبگرم، مورد نیاز کاروانیان نیز ایجاد گردیده است.
رباط کال خونی و رباط جهان  رباط چاهه، رباط دیزباد، بست،سنگ
لباف  و 0 :1939 هجری )سیدی، یهای اولیهمربوط به سده آباد

هایی از نشانه( 903 و109و190: 1932و بختیاری شهری،  خانیکی
 .باشندمی در این دوران طوس یهای ناحیهآبادانی ورونق راه

 (1)جدول
های ها مربوط به سدهاگر چه آثاری از بناها و تاسیسات وابسته به راه

 ،مشاهده نشده طوس یقبل از آن در ناحیه اول و دوم هجری و
ات سیساای بر وجود تتواند نشانههای متعدد میاما وجود زیستگاه

 مورد نیاز کاروانیان در این دوران باشد.
 امپراطوریِ ی چهارگانه بندیِکه بر اساس تقسیمراه  شاهچهار 

 ا به اعراب ر ،مرزی شکل گرفته بود در مناطقِ، )اسپهبدان( ساسانی

 

 همانند مجاور آن مناطقِ و خراسان سرزمین وسیع و حاصلخیز
از . (02: 1935)لومبارد، چین هدایت کرد آسیای میانه و ،توران

 تعقیب یزدگرد سوم در جریان ،فتح ایران به دست تازیانطرفی 
میان سرزمین دجله و  ها و معابرراهآخرین پادشاه ساسانی در طول 

ع واقها و شهرهای فرات، ایران و آسیای میانه و با تصرف گذرگاه
در . (03: 1935لومبارد، ) پذیر گردیددر مسیرهای کاروانی امکان

 ه نیازِ ک«طوس و های نیشابوردشت» غربی یعنی این میان خراسانِ
: 1935لومبارد،) کردندشرقی را تأمین می غذای کل ایرانِی عمده
از  ،اماألی قدیم از اقوام مختلف که بودندطبیعی  رِاز جمله معاب ،(00

 یا ساکن ه ودر آن تردد کرد شمال به جنوب و یا از شرق به غرب
 استقرار، آل برایمحلی ایده ازیک طرف ،رغزارهای آنم  و شدندمی
 و اقوام مرور و عبور جهت مناسب گذرگاهی از سوی دیگر و

 وده است.ب با یکدیگر هافرهنگ و نیز تبادل کشورگشا لشگریان

 )اعتمادالسلطنه، «رادکان دشت» وسیع و سرسبزِ یپهنه
 محلی مناسب برای «دشت مشهد»و (130 -130 :1902

عی در طبی ای بارز از جایگاه این معبرِاطراق لشگریان و نشانه
 جلب توجه اقوام اجتماعی و ، فرهنگی ومعادالت سیاسی

 .اندمهاجم بوده ومهاجر 

 

 
 های نخستین هجریموقعیت شهرهای ناحیه طوس درسده های ارتباطی وشبکه راه . نقشه21شکل

 (1930) بختیاری شهریمأخذ: 
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 رو طوس به نیشابورای دستکند کالته فاضل درمسیر راه کاروانبقایای راه صخره .29شکل

 (1911مأخذ: بختیاری شهری ) 
 

 نتیجه گیری

برخورداری از طبیعت و موقعیت به سبب طوس  فرهنگیِ یپهنه
یای و جغراف ای در معادالتکنندهنقش تعیین، استراتژیکی خاص

 ءفاای شمال شرق ایراننواحی مرزی سیاسی  وفرهنگی  ،تاریخی
 امترین ایحاصلخیز از کهنو گذرگاهی طبیعی به مثابهِ  کرده و

و مرور و سکونت  آل را برای عبورایده یشرایط (1: 1900)کامرون، 
ای هچنین ویژگی گویا دارا بودنِ .جوامع انسانی فراهم آورده است

طوس بالقوه به مکانی مناسب برای  یممتاز موجب گردیده تا پهنه
کل ایران و مناطق شرقی و شمال  تسلط مهاجمین و حاکمان بر

بر  طّدر تسل سپاهیان اسالم توفیق و شرقی تبدیل گردد. سعی
 طوس( نگ )مرزبانِنار از راه مصالحه با کِ طوس مرزبانیِ یناحیه
 نظریهبر اثبات این  تاریخی یواقعهرین تتوان شاخصمیرا 

 کافی و جامع از اماکنِ  قدان اطالعاتِدلیل فُ، به دانست. از طرفی
های ساسانی و سده یطوس در دورهی زیستی و شهرهای ناحیه

شناسی باستان هایِاستناد به یافتهبا حاضر  اسالمی پژوهشِ یهاولیّ
را در  الگوی مناسبید توانمیو بررسی تطبیقی با متون تاریخی 

 یِ ها جای -نام شناساییِتراکم و همچنین  ،توزیع، فرم، عملکرد
های حاصل از از این رو، داده .نمایدتا حدودی تامین  ،ناحیه طوس

مطلوب در  أشناختی نسبت ،شناسی و متون تاریخیباستان مطالعاتِ
 -مورد مطالعه یِمنطقهالگوهای استقراری در خصوص بازشناسیِ

های نخستین سدهدر  اماکن زیستی مناطق و ای ازبعنوان نمونه
روشن ساخته است  ،های انجام شدهبررسیخواهد بود.  -اسالمی
 سپاهیان وطوس توسط  اسالم شهرها و اماکن زیستیِ آغازِکه در 

 لِ بدلی ،زمان سکونت قرار گرفته و هم عرب موردِ مسلمانِ مهاجرینِ
ازه ت این استقرارِ  برایِ هاییآنها اردوگاه مسائل امنیتی در مجاورتِ

ه پاسخ ب فرضیات و در اثباتِاین روند  است. گردیدهواردان ایجاد 

 تواندمی ،ذیل به شرحِاجمال و  بطور پژوهش یهای عمدهپرسش
 :عرضه گردد

به  اًتدریج ،«سناباد ساسانیِ شهرِ» حیاتِ ینوقان در ادامه شهرِ -1
 یپس از مصالحهبدین صورت که  .گردیدشهری بزرگ تبدیل 

در مهاجرین و سپاهیان  استقرارِجهت ، «طوس مرزبانِ »با  اعراب
ز پس از اینکه سناباد ا احداث و اردوگاهیسناباد شهرک یا  نزدیکیِ

 نشینِعنوان حاکمه ب و« نوقان» با نامِاین اردوگاه  رونق افتاد،
 شد. سناباد طوس جایگزینِی ناحیه

سیس أت کنبار(- )کهن باره ی کهنیروستا بر رویِنیز  طابران -2
گرفت و از  خوده یک شهر را ب شکلِدوم هجری ی و از سده شد
 بزرگِ عنوان دومین شهرِ، نوقان جایِ ه پنجم هجری بی سده

 خود اختصاص داد.ه طوس را ب
 طوس در تداومِ یعلیای ناحیه یرادکان واقع در منطقه -9

ا فرم آباد، بقیاس یهمچون تپه دشت، های پیش از تاریخِگاهزیست
های تپه منطقه )مانندِ قبل از اسالمِ های دورانِگاهزیست و عملکردِ

خود پا  پاژ ، گاو مرگی و حاج تراب( در صدر اسالم نیز در نقشِ
 همراه با شهرهای دیگرِ« رادکان شهرِ» برجا مانده و در قالبِ

 حیات داشته است.ی ادامه نیزطوس در دوران بعد  فرهنگیِ یپهنه
)در محور « قلعه قهقهه»موسوم به تدافعی های اردوگاه اماکن و -0

طابران(  - )در محور رادکان« شهر خراب»و طابران ( - نوقان
احداث  بعنوان مناطق استراتژیک مابین شهرهای بزرگ طوس

متروک و ساکنین آن به مدتی در صدر اسالم  اما پس از ،گردیدند
 های دیگر طوس نقل مکان کردند.شهرها و شهرک

، «قلعه گبری رادکان»، «قلعه کهنه پاژ»اماکنی همچون  -0
 هایینمونه «الخ انجیر»، «تپه گاو مرگی»، «دستگردان کهن»

، فرم و الگوهای و اجتماعیدیگر از تداوم حیات فرهنگی، هنری 
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طوس از قبل از اسالم تا چند سده بعد از ورود اسالم استقراری 
 .باشندمی
فرهنگی طوس عاملی  یهای ارتباطی در پهنهو شبکه هاراه -0

 کننده و یکی از عوامل تأثیرگذار در توسعه تجاری، اقتصادی،تعیین
ها و امور نظامی بوده است. فرهنگی و همچنین کشورگشایی

 و های ارتباطی طوس و نیشابورنیز از همین شبکه اسالمسپاهیان 
 سایر نواحی خراسان بزرگ را فتح کردند.

 آثار برجای مانده از می شوداستنباط بندی کلی در یک جمع -3
بل قامناسب و توانند تصویری می طوس کهن و روستاهای شهرها

 نطقهمل الگوهای استقراری و زیستی لیاستناد جهت تعیین و تح
 ارائه نمایند.اسالمی  های اولیه و میانیسدهدر
 

 پیشنهادات

بات اثدر خاتمه و با عنایت به اینکه شناخت همه جانبه و تدقیق 
صی تخصمطالعات های اساسی، فرضیات و پاسخگویی به پرسش

شناسی نگاری باستانکاوش و الیه گرددرا طلب میکند پیشنهاد می
زمانی تحقیق همچون  یدر اماکن کلیدی و شاخص محدوده

قلعه شهر خراب، قلعه قهقهه، سنگ بست،  باستانیِ هایمحوطه
مصوب پژوهشی پژوهشکده های رباط چاهه و تپه پاژ در برنامه

 1.شناسی قرارگیردباستان
 

 سپاسگزاری

شناسی های باستاناز تمامی کسانی که در بررسی ،در خاتمه
 اند،یاری نموده نگارنده را ،آوری مدارکطوس و گرد یمنطقه

د محم اساتید گرانقدر آقایان از صمیمانه سپاسگزارم. باالخص
 یمشاوره راهنمایی وکه صمغ آبادی  رضا شعبانی مرتضایی و

را  و قدردانی کمال تشکر ،اینجانب را قبول زحمت نمودند یرساله
 دارم.

 

 منابع

علمی و  :تهران .غالمرضا طباطبایی مجد مصحح .هروی محمدبن احمد مستوفیِترجمه ی  .الفتوح (.1932) .احمدابن علی ابو محمد کوفی، اعثمِ ابنِ

 فرهنگی.

 امیر کبیر.: تهران .ترجمه جعفر شعار .صوره األرض (.1900) .حوقل ابنِ

 نشر نو .: بی جا .حسین قره چانلو ی ترجمه .المسالک و الممالک (.1935) .خرداد به ابنِ

 علمی و فرهنگی.: تهران .جواد فالطوری ی ترجمه (.اول لدج) تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی (.1939) .برتولد اشپولر،

 کتابخانه ملی ملک .: تهران .مشهد طوس (.1901) .محمدکاظم امام، سید

 فرهنگسرا. :تهران .تیموربرهان لیمودهی مقدمه و فهارس به اهتمام .مطلع الشمس (1902) .محمدحسن خان اعتمادالسلطنه،

 .(سمتسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ) :مشهد .تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام (.1931) .امیر اکبری،

آرشیو مرکز اسناد و  .بخش احمد آباد)جلد اول(: گزارش بررسی و شناسایی آثار تاریخی فرهنگی شهرستان مشهد  (.1933) .بختیاری شهری، محمود

 منتشر نشده . .صنایع دستی و گردشگری خراسان رضویمدارک اداره کل میراث فرهنگی 

آرشیو مرکز اسناد و مدارک اداره کل  .گزارش مقدماتی بررسی و شناسایی آثار تاریخی فرهنگی شهرستان مشهد (.الف1931.)بختیاری شهری، محمود

 .منتشر نشده .میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی

 آرشیو مرکز اسناد و مدارک .بخش طرقبه)جلد دوم(: گزارش بررسی و شناسایی آثار تاریخی فرهنگی شهرستان مشهد  (.ب1931) .بختیاری شهری، محمود

 منتشر نشده. .اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی

 . 900 - 913،  (90و 99) ،اثر فصلنامه .راههای باستانی توس به نیشابور و آثار تاریخی مجاور آنها (.1911) .بختیاری شهری، محمود

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی مجله مطالعات باستان شناسی بررسی و مطالعه سنگ نگاره های نویافته دشت توس، ،1911 بختیاری شهری، محمود،

 . 00 - 21، (1)دانشگاه تهران، سال اول، 

                                                           
شناسیِ مورد نظر به دستگاه ذکر است؛ برنامه پیشنهادی باستان شایان .1

 مربوطه توسط نگارنده ارائه گردیده است.
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باغ های تاریخی با تاکید بر باغ خونی ، فصلنامه هنر ومعماری  مطالعه موردی:-، تاملی در هویت تاریخی ، فرهنگی مشهد(1935) .بختیاری شهری، محمود

 .23 - 3 ،(1))ع(، شماره  رضوی نشریه دانشگاه بین المللی امام رضا

 .35-93(، 10)، 0سال ،فصلنامه پژوهش نامه تاریخ .بررسی سکه های ایلخانان مغول در تابران توس (.1911) .بختیاری شهری، محمود

پایان نامه دکتری . )پژوهش و تحلیل باستان شناختی الگوهای زیستی ناحیه طوس از آغاز اسالم تا دوره سلجوقی (.1930) .بختیاری شهری، محمود

 .واحد علوم وتحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،(باستان شناسی
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Abstract 
 

The cultural scope of  Toos is as big as Kashafrūd Basin, an area around 
seventeen thousand kilometers in size that has been located between two 
mountain ranges of HezārMasjed and Bināluūd in Khorasan-e Razavi 
Province. Its natural strategic situation and fertile land made it culturally, 
historically and politically a very important and influential placefrom the 
ancient times onwards. For the same reason, it attracted numerous tribes 
and ethnic groups and armies. Accordingly, Toos has witnessed 
multitudes of events through history such as amicable conquest of Toos 
by the Islamic troops. In the same occasion, Toos functioned as a gate for 
advent of Islam and entrance of Arabs in the northeastern of Iran and its 
neighboring regions. As a result, it can be considered as an important part 
of a cultural-historical geography and an integral part of a prominent 
region in the course of conquest of the Greater Khorasan. Through this 
hypothesis, “Sanāabād” was, at the time of emergence of Islam, the 
political center and residence of the ruling class of Toos region, and 
towns of “Nowghān” and “Tābarān” were built after the Islamic troops 
have come there. Other towns of Toos region such as “Rādkān” and 
“Pāzh” Village that have been occupied from the Sasanian period, 
survived till the Islamic Middle Ages. But some places and defensive 
structures like “Shahr-e Kharāb Castle” and “Ghahghaheh Castle” were 
gradually deserted a while after they have been built by the Islamic 
troops. Regarding ambiguities in the historical texts, the present article 
briefly tries, through field archeological data, to provide some answers to 
the following main questions of the research: What was the status of Toos 
at the time of the Islamic conquest? What was the status of living places? 
What kind of pattern was employed for settlement? How were the cities 
and villages of Toos formed from the beginning to the Seljukid Period? 
What did the cities function? And finally and as much as possible, this 
paper attempts to answer  and provide an archeological analysis on how 
much Toos region contributed in the historical-cultural changes of the 
above-mentioned time especially its status and role in transmission of the 
Sasanian culture and civilization to the Islamic period. 
 

Keywords: Khorasan, Toos, cultural geography, archeology, early 
Islamic centuries.  
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