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تاریخ دریافت91/11/1 :
تاریخ پذیرش92/1/17 :
چکیده
تاریخ يک جامعه هويت آن جامعه و منشــاء عمدهــی دگرگونيهاي اجتماعات بشــري که تمام
جهتگيريها و کارکردهاي گوناگون از آن سرچشــمه ميگيرد ،میباشد ،لذا آگاهي از تاریخ به جهت
شناخت هويت و نقطهی آغازين دگرگونيهاي اجتماعي ـ تاريخي ضروري بهنظر ميرسد .نيشابور
يدهند و اسم شهر
شهري در قلب خراسان است .ساختن نيشابور را به شاپور اول ساســاني نسبت م 
را به معني نهاده نيك شاپور ميدانند .ابرشهر نام قديم نيشــابور است که احتمال دارد اين نام در اصل
شــهر آپارناك يا آپارني و جايگاه يكي از سه قبيلهی مهم پارت بوده باشــد كه شاهنشاهي نيرومند
اشــكاني را بنيا د كردند .از آنجایی که هدف از پژوهش حاضر شناخت و بررسی تاریخی شهر نیشابور
بهعنوان یکی از شهرهای خراسان بزرگ در گذر زمان(عصر قدیم و جدید) میباشد ،روش پژوهش
منطبق بر روش توصیفی -تحلیلی و بهصورت مطالعهی اســنادی و کتابخانهای اســت ،لذا در این
راســتا از مقاالت ،کتب ،پژوهشــها و طرحهای مســتن د داخلی و خارجی مرتبط با موضوع در جهت
دستیابی به هدف پژوهش استفاده شده اســت .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که شهر نیشابور
در مقایسه با سایر شهرهای خراســان دارای دو وجه تمایز اساســی نظیر تاسیس مدارس و تدریس
علوم مختلف و همچنین ســاختن هرچه باشکوهتر مســاج د برای رقابت و در نتیجه باالبردن سطح
دانش و ایجاد برتری نسبت به سایر شــهرهای اســامی بوده و از نظر تجارت و صنعت نیز به دلیل
وجود آثار تاریخی -باستانی و بازارهای فراوان بسیار حائز اهمیت میباشد.
واژگان کلیدی
شهر نیشابور ،گذر زمان ،تاریخ و هویت ،خراسان
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مقدمه
هر پدیــده کوچــک تاریخی کــه هماکنون در ایــن دیار
میبینید ،نشــانهای اســت از فرهنگ ایران بزرگ ،عصاره
تاریخ و فرهنگ ایران باســتان از زبان ،رســوم و سنتهای
مردم زحمتکش ایــن خاک و بوم تــراوش میکند(بایمت
اف :1385 ،صص .)43-45فرهنگ و تمدن اسالمی فصل
تازه و درخشانی در تاریخ زندگی بشر گشود و با پیام آگاهی،
آزادی و عدالــت ،راهی فراروی ملتها نهاد .از شــهرهایی
چون نیشابور ،بلخ ،سمرقند ،بخارا و دیگر شهرهای تاریخی
خراســان ،در زمینه دین و علم ،آثاری پدید آم د که سیمای
زندگی دینی و دنیوی مسلمانان را دگرگون ساخت(استیون
لوکاس :1378 ،ص.)2
شــواهد تاریخی بیانگر آن است که ســرزمین خراسان در
طول تاریخ ،هیچــگاه دارای مرز ثابــت جغرافیایی نبوده و
تحت تاثیر عوامل مختلف ،محــدودهاش همواره کاهش یا
گسترش یافتهاست .به طور سنتی سرزمینهای شرق کویر
نمک را خراســان خواندهاند ،لیکن حدود شرقی آن در طول
تاریخ دستخوش تغییر بودهاســت .معمو ً
ال گفته میشود که
خراسان از شرق به ترکستان و هندوستان محدو د بودهاست.
خراسان را از شمال محدود به ماوراءالنهر میدانند لیکن گاه
ماوراءالنهر هم بخشی از خراســان به حساب آمدهاست .در
دوره اســامی شــهرهای بلخ ،هرات ،مرو و نیشابور چهار
شهر اصلی خراسان بودند .شهر نیشابور در سال  31هجری
( ۶۴۳میالدی) و در زمان خالفت عثمان فتح شد و در دوره
اسالمی ،یکی از چهار شــهر بزرگ خراسان و به عنوان نماد
تاریخ و فرهنگ ایران مطرح شدهاســت .همچنین نیشابور
پایتخت اولین حکومت نیمه مســتقل ایرانــی پس از دوره
امویان بودهاســت .وســعت و عظمت این شــهر در حدی
بوده اســت که آن را ام البالد می خوانده اند .در اوایل دوره
اسالمی ،وسعت و عظمت این شهر به حدی بو د که شهرتی
جهانی یافت ،به همین ســبب نیز بر روی سکه هایی که در
دوران خلفای اموی و عباسی ضرب می شد ،نام این شهر نیز
دیده می شود(الحاکم نیشــابوری :1375 ،ص .)41نیشابور
در زمان غزنویان و سلجوقیان از شــهرهای مهم خراسان
محسوب می شد .این شــهر که یکی از مراکز تمدن و هنر
ایران و خراسان اســت شاعران و اندیشــمندان بسیاری را
در خود پرورانده است ،در مســیر جاده ابریشم قرار داشته و
اکتشافات باستان شناسی قابل توجهی در آن صورت گرفته
است(بایمت اف :1385 ،صص .)43-45نیشابور هم اکنون
شهری بزرگ و آباد اســت و آثار دیدنی بسیاری دارد ،از این
رو در پژوهش حاضــر به دلیل اهمیت و جایــگاه تاریخی و
فرهنگی شــهر نیشــابور در خراســان بزرگ ،به شناخت و

بررسی تاریخی شــهر نیشــابور در گذر زمان(عصر قدیم و
جدید) پرداخته شده است.
هدف و روش تحقیق
تاریخ يک جامعه هويت آن جامعه اســت و منشــاء عمده
دگرگونيهاي اجتماعات بشــري که تمام جهت گيريها و
کارکردهاي گوناگون از آن سرچشــمه ميگيرد ،لذا آگاهي
از تاریخ ،فرهنگ و تمدن به جهت شــناخت هويت و نقطه
آغازين دگرگونيهاي اجتماعــي ـ تاريخي ضروري به نظر
ميرســد .از آنجایی که هدف از پژوهش حاضر شــناخت
و بررسی تاریخی شهر نیشــابور بهعنوان یکی از شهرهای
خراســان بزرگ در گذر زمان(عصر قدیم و جدید) میباشد،
روش پژوهــش منطبق بــر روش توصیفــی -تحلیلی و
بهصورت مطالعهی اسنادی و کتابخانهای است ،لذا در این
راستا از مقاالت ،کتب ،پژوهشها و طرحهای مستند داخلی
و خارجــی مرتبط با موضــوع در جهت دســتیابی به هدف
پژوهش استفاده شده است.
مبانی نظری تحقیق
تمــدن راه مشــترک زندگي ،انديشــه و کنش انســان و
دربرگيرنده ســازگاري کلي با نيازهاي اقتصادي يا محيط
جغرافيايي پيرامون و سازمان مشــترکي براي فرو نشاندن
نيازهاي اجتماعي و سياســي محيط پيرامــون و مجموعه
مشترکي از انديشهها و دســتاوردها است ،به عبارتی تمدن
صورت و تجسم عيني فرهنگ است ،همانطور که فرهنگ
ظهور و بسط تفکر می باشد .بع د از اســام آوردن بسياري
از اقوام غيرعرب و در آميختن آنها بــا عربها قوم تازهاي به
وجود آمد که قرآن کتــاب اصلي آنان بود و بــه ناچار همه
عربي ميآموختند .در نتيجه جهان اســام آميزهاي از اقوام
گوناگون بود که قرآن و زبان عربــي عامل يگانگي آنها بود
که به اين تمدن ،تمدن اسالمي ميگفتند(استیون لوکاس،
 :1378ص.)4
انســان پس از ارتباط با محيط بيروني و کســب تجارت و
اکتســابهاي گوناگون اوليه در پرتو اســتعدادهاي فطري
در مســائل مختلف دســت به آفرينش زده و دستاوردهايي
گوناگــون عرضه کرده که تمــدن را بوجــود آورد .از ديگر
عوامل پيدايش تمدن عامل مادي و طبيعي اســت ،زيرا اگر
سرزميني حالت کســالت و بيحالي داشــته باشد ،حتي اگر
از عامل انساني فعالي برخوردار باشــد ،باز نميتوان انتظار
ظهور تمدن در آن ســرزمين را داشــت ،زيرا تمام نيروها بر
رفع گرسنگي متمرکز ميشــو د و فرصتي باقي نميگذار د تا
انسان به مســائل ضروريتر و بنياديتر بپردازد که در اين
مورد شرايط جغرافيايي نقش مهمي دارد .به هر حال انسان
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با آســايش خاطر از مايحتاج اوليه زندگي به فکر ايجا د علم،
فلســفه ،ادبيات و هنر و غیره ميافتد و در اين صورت تمدن
بوجو د ميآيد(کاشفی :1389 ،ص.)45
بهترين و بارزترين نمو د تمدن در مکانهايي بوده اســت که
اين شرايط را داشتهاند و اين شــرايط در کنار رودها فراهم
بوده اســت.در مجموع آنچه بايد فراهم شود تا ارکان تمدن
بر روي آن قرار گيرد ،در حقيقت بســتري از آرامش و امنيت
اســت يعني امکان کاهش اضطرابها و دلمشــغوليها.
البته به باور بســياري ازجملــه ابن خلدون ،هــر تمدن در
مســير شــکلگيري خود نياز به نوعي غرور و همبستگي
ملي دارد که ابن خلدون از آن به عنــوان عصبيت ياد کرده
اســت(بلعمی :1373 ،ص .)466اين مفهــوم در واقع روح
اصلي هر تمدن اســت .اصل همکاري و تعــاون باي د مورد
مقبول عامه واقع شــود تا گروهي هم نظر بر اســاس آن و
با تکيه بــر اخالقيات(که يکي از داليل مهــم ايجا د تمدن
است) بتوانن د شالودهي تمدن را پيريزي کنند .حفظ وحدت
و يکپارچگي نيز در رش د و اعتالي يک تمدن نقش بسزايي
دارد .در پارهاي از موارد دين نيــز عامل ايجاد يا تقويت يک
تمدن به شــمار ميرود مانن د آيين اســام(والیتی:1382 ،
ص.)34
اگر بخواهيم در مور د تمدن يک ملــت صحبت کنيم ،بايد
از وســعت مملکت و عظمت و ثروت آن و نتايج و وســايل
پيشرفت آن صحبت شود .از نظر وســعت مکاني در کتاب
فرهنگ و تمدن اسالم و ايران آمده است ،پهنه جهان اسالم
را از مشــرق در منطقه ختارختن(در چين امروزي) تا منتهي
اليه مغرب مسکون آن روزگار ،يعني مغرب اسالمي ميداند
و ميگويد اين گستردگي در شــمال خط مستقيمي بود که
از شمال چين به سواحل شــمالي بحر قزوين(درياي خزر)
وصل ميشد و تا ارتفاعات پيرنه در جنوب فرانسه ادامه پيدا
ميکر د و در جنوب خطي بود که از مجمع الجزاير موجود در
آسياي جنوب شرقي به منتهي اليه جنوبي شبه جزيره هند در
زمينه دريايي و جنوب بيابانهاي خشک و بيحاصل افريقا
در زمينه خشکي امتدا د مييافت(همان :ص.)24
یافته های تحقیق
 .1.4نیشابور در عصر قدیم
 خراب شــدن ریوند و شکل گیری شــهر جدید نیشابور:الحاکم در تاریخ خود یادآور می شــود که از مســجد جامع
بسوی غرب تا احمدآباد ســبزوار را «ریوند» می نامند .پس
شــهر باســتانی ریوند ،بی هیچ گمان در این منطقه است و
شاپور شــهر تازه را در سوی شــرقی آن بنا کرده و ریوند را
ویران نهاده اســت ،مگر آن که مردمان خود بنا به عالقه ی
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خویش ،به آبادانی بخش هایی از آن همت گماشته اند .پس
از اسالم ،شهر به سوی ریوند گســترش مییابد و آن را در بر
می گیرد چنان که مســج د جامع نیز ،در مرز ریوند و نیشابور
ساخته می شود آنگاه شــهر به سوی غرب ریوند کشیده می
شــود تا به دروازه ی پول و رودخانه ی موسومی به نام کال
جینگل در جنگل بنا شده ،می رسد .از سوی شرق نیز ،شهر
گسترده می شــود زیرا که در نوشــته های پس از اسالم به
دروازه ی شــرقی به نام «باب ابی اســود» در شرق بر می
خوریم که نشــان می ده د پیش از اسالم ساخته نشده است
زیرا در آن صورت نامی فارســی به خود می گرفت(الحاکم
نیشابوری :1375 ،ص.)51
استخری در ســده ی چهارم باروی این شــهر را بصورت
چهار گوشــه ای معرفی می کند ،که هر یــک از برهای آن
یک فرسنگ بوده است« .نيشابور» شــهري است در قلب
خراسان .ســاختن نيشابور را به شــاپور اول ساساني نسبت
مي دهن د و اســم شــهر را به معني «نهاده نيك شــاپور»
مي دانند .قدیمیترین ســندی که از شــهر بودن نیشابور
قبل از ساســانیان یاد میکند،کتاب اوستا اســت که با واژه
«رئونت»(به زبان اوستایی :جالل و شکوه) از آن نام میبرد.
«ابرشهر» نام قديم نيشابور اســت؛ احتمال دارد كه اين نام
در اصل شــهر آپارناك يا آپارني و جايگاه يكي از سه قبيله
مهم پارت بوده باشــد كه شاهنشــاهي نيرومند اشكاني را
بنياد كردند .در افســانههای مربوط به ایران باستان ،بنای
این شهر را به دوران اســاطیری ایران و به عه د طهمورث،
نسبت دادهاند .این زمان حدودا با هزاره چهارم قبل از میالد
مسیح ،که شهرنشــینی رونق یافته بود ،قابل انطباق است.
بناي نيشابور را به انوش بن شــيث آدم نسبت مي دهند ،اما
در واقع از زمان ساسانيان است كه نيشابور چهرهي تاريخي
و شــناخته شــده اي به خود گرفته و از هالهي ابهام و ترديد
بيرون مي آيد(الحاکم نیشابوری :1375 ،ص.)51
نيشــابور از آغاز قرن ســوم هجري كه مقارن با حكومت
طاهريان در خراسان بود تا اواسط قرن ششم دوران اعتالء و
شكوه خود را طي مي كرد و مهم ترين بخش ممالك شرقي
اسالمي محسوب مي شــد و به قدري شهرك و ديه اطراف
آن را فرا گرفته بو د كه از آن به عنوان «خزانه مشــرق» ياد
مي كردند .چون یکی از چهار شهر کرسینشین خراسان بود
لقب « امالبالد خراســان» هم برای خود کسب کردهاست و
خاطرات عمارت ،زيبايي و آباداني اين شهر براي رهگذران
و مسافراني كه از آن عبور مي كردند ،فراموش ناشدني بود.
نیشابور را عروس شهرهای اسالمی و خزانه خراسان نامیده
اند که در همه فصول ،میوه های آبدار دارد و شربت اعجازگر
و شه د و عسل آن معروف است(.)2008 ,Tetley
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تصویر  -1نیشابور قدیم

 موقعیت شــهر نیشابور :موقعیت این شــهر که شهر را برسر راه همه شهر های خراســان و دیگر بخش های ایران
قرار می دهد ،امکانات اقتصــادی ،تجاری و فرهنگی ویژه
ای فراهم آورده است که شــهر را بدان مرحله از گستردگی
برســاند که در تمام ادوار پیش از یورش مغوالن ،آبادترین
شهر خراســان و یکی از بزرگترین شهرهای ایران و جهان
شــود ،چنان که پس از اســام نیز ،مرکز بزرگ مسیحیان
ایران و کلیمیان بود و نیز پایتخت زرتشــتیان به شمار می
رفت .شهر نیشابور داری آب و هوایی خوش است .شهر در
میان دشتی گسترده نهاده شــده که از سوی شمال محدود
به کوه بینالود می باشــد .از این کوه ،ذخیره های سرشار از
آب های زیر زمینی از شــمال به جنوب روان اســت که با
برآوردن کهریزها و دوالب ها دشــت نیشــابور را سرسبز
و پربار می کند و ایــن خود به گردهمایــی مردمان و بنای
روستاها و شــهرهای نخســتین کمک می کند .پناهگاه
شــمالی ،یعنی کوه بینالود هم چون دژی شــهر را از برخی

                 تصویر  -2گستره فرمانروایی طاهریان

یورش های همســایگان شــمال غربی ایــران محافظت
می کند به طوری که شــهر در پناه این حصــار و نیز در پناه
پادگان بزرگ شرقی ایران که همواره در شهر توس جایگاه
داشته ،می توانســته است که چند دم بیشــتر از شهرهای
دیگر خراسان از یورش ها در امان بماند(الحاکم نیشابوری،
 :1375ص.)52
افزون بر همــه موجبات طبیعی و اقلیمی ،کوهســتان بلند
پر آب روان بینالــود ،آب های زیر زمینی ،جاده ابریشــم و
آن موقعیت طبیعی که نیشــابور را دروازه خراسان داشته،
چند انگیزه ی دیگر نیز برای ایجا د و گســترش شهر وجود
دارد .نخست کوه ریوند که با داشــتن کانی اورانیوم ،بعضی
از شــبانگاهها در برخی از مکان ها نورانی می شــود و این
شگفتی بزرگ در مردم ایجاد شــکوه و احترام بدان کوه را
می کرده اســت ،به طوری که یکی از ســه آتشکده بزرگ
ایران باستان "آتشکده خودسوز برزین مهر" بر فراز آن کوه
قرار دارد(.)1965 ,Frye

      تصویر  -3نقشه راه های جاده ابریشم

شهر نیشابور در گذر زمان(عصر قدیم و جدید)

اگر به جریان تاریخ شهر نیشــابور به دقت تفکر کنیم میتوان
گفت که از قرن ششــم هجری به بع د هر خرابــی مقدمهای بر
آبادی بوده اســت .علل تخریب پیدرپی این شهر به شرح زیر
بوده است:
جنگها و هجوم ها :نیشابور مانن د تعدادی از شهرهای قدیمی
دیگر چون ری و دامغان در شاهراه خراسان و جاده ابریشم قرار
گرفته و این گذرگاه به غیر از این که پیوسته در خدمت تجارت و
مسافرت بوده ،مسیر تهاجم بیگانگان نیز قرار داشتهاست.
زلزله ها :علــت دوم ویرانی این شــهر ،زلزلهاســت .آورده اند
«آنچه را ســرداران فاتح صرفنظر میکردند زلزلهها بر باد فنا
میدادند و البته باز نیشــابور ،آرام آرام تجدی د قــوا میکرد و از
همینرو به تعداد دفعاتی که ویران شده از نو بنیا د گردیده و به پا
خاستهاست» ،البته بنای جدی د شهر معمو ًال در محل سابق شهر
پایدار نبوده و گاه تغییر مختصری میکردهاست.
بی توجهــی :علت مهــم دیگری که مانع رشــد سیاســی و
تجدیدقوای قابلیتهای این شــهر شــده ،مربوط به مدیریت
جدی د دولت مردان ایرانی اســت که توجه به مرکز سیاسی هر
اســتان را مهم تر از هر چیز میدانند(الحاکم نیشابوری:1375 ،
صص.)52-53
 نیشابور ،شــهر دروازه های خورشید :شــهر باستانی نیشابوربه جز دروازه هــای کوچک ،چهار دروازه بزرگ داشــته که هر
چهار دروازه ،رو به سوی خورشــید داشته ان د و هنگام برخاستن
خورشید ،نخستین پرتوهای آفتاب از هر چهار دروازه به اندرون
شهر می تابیده است .این آگاهی را «امام الحاکم» نیشابوری در
تاریخ نیشابور به ما می دهد ،که چون شــاپور خواست که شهر
نیشابور را بنا کند ،چهار دروازه در چهار سوی آن چنان بساخت
که همگام برآمدن آفتاب از هر چهار دروازه ،آفتاب به درون شهر
می تابد؛ اگرچه نقشه آن شــهر در دست نیست ولی می توان به
یاری اندیشه ،این نقشــه را چنانکه در نگاره آمده است ،مجسم
کرد .مقدسی بســیاری از دروازه ها را در نیشــابور نام می برد و
روشن اســت که همه این دروازه ها ،دروازه ای بیرون شهری
نبوده اند .پس چنین پیداست که دروازه های کهن دژ نخستین،
با گسترش شــهر در میانه شــهر قرار می گیرد و آن گاه که باره
ی دوم بر گرد شهر گسترش یافته کشــیده می شود آنجا را نیز
دروازه های تازه می سازند و با گسترش هر باره ی تازه به شمار
دروازه ها افزوده می شود(بایمت اف :1385 ،صص.)43-45
در هر حال چهار دروازه ی شهر بنا به روایت نامبرده ،دروازه ی
پول(پل) ،دروازه کهن دژ ،دروازه کوی معقــل و دروازه ی پل
تکنین ،کهن دژ بیرون از شارســتان و ربض پیرامون شارستان
است ،پس نقشــه آن به گمان نزدیک چنین می شود؛ از دروازه
های بیرونی ربــض؛ دروازه جیک که ره به ســوی بلخ و ماوراء
النهر می گشوده است ،پس دروازه شــرقی است .دیگر ،دروازه
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ی قباب(قبه ها ،گنبدان) که راه عراق(ایران مرکزی) و گرگان
را باز می کرده است ،پس دروازه غربی است که از میان دو گنبد
مهرآبا د و شادمهرک می گذشــته و دیگر ،دروازه اسپربس که
به ســوی قهســتان(جنوب خراســان) و پارس ،باز می شده
که دروازه جنوبی اســت و چهارمی دروازه احــوض آباد که می
بایستی دروازه شمالی بوده باشــد .ویژگیها و امتیازات نیشابور
را در گذشته میتوان در چند توصیف خالصه کرد :وفور نعمت،
جمعیت فراوان ،عمارتهای بســیار و باشــکوه ،معادن فیروزه،
تعداد زیاد کاروانها و کاروانســرایها ،رونــق تجارت ،کثرت
مدارس و خانقاهها ،مســاج د و کلیســاها(الحاکم نیشابوری،
 :1375ص.)53
 آب رسانی :در نوشته های باســتانی ،از چهار رود که در میانهی شــهر جاری اســت ســخن می رود .این رودها به گفتهی
شقاندیر ،دارای بشتقان و خروه نام داشته و به گفته ی الحاکم؛
مازول ،شامات ،ریوند ،بشــتفروش ،امروز این نام ها دگرگون
شده و سه رشــته از این رودها ،در شــور کنونی جاری است که
دو شــاخه ی آن ،آب موســمی دار د و یکی که آب میرآباد را به
شهر می رســاند ،همواره آب دارد .این سه رود از شرق به غرب،
نخســتین ،آب کال غار ،دیگری آب کال میرآباد و ســومی آب
کال جینگل را از بینالود به ســوی جنوب مــی آورند .چنان که
پیش از این یاد شــد ،کهریزهای فراوان از زیر شــهر نیشابور
می گذشــت(که امروز همه آنها خشک شــده) و مردمان از آن
کاریزها آب بر می داشتند و در خانه هایی که چاه کهریز موجود
نبود ،شــاخه ای از قنات بدان می کشــیدند .یکی از شیوه های
دسترسی به آب در شــهر ،کندن «پایاب» بوده است و پایاب،
چاهی زاویه دار بوده اســت که به آب قنــات در زیر زمین می
رســیده و مردمان از لبه ی آن پایین رفته آب بر می داشــتند.
شــبکه بزرگ آب رســانی شــهر از رودخانه بوژان(بشتقان)
بوده اســت که در محلی که دیده نمی شــود و از چشم دشمن
به دور اســت ،آب را به زیــر زمین می بردن د و با تنبوشــه های
بزرگ و کانال کشی حساب شده ،به شــهر وارد می کرده اند و
از آنجا به شــاخه های فراوان و تنبوشــه های کوچک تر آب را
به درون کوی ها یا خانه ها می رسانده اند .این سیستم آبرسانی
هنوز ،مــورد کاوش قرار نگرفته ،اما در شــهرکی بــه نام اندلو
یا اندرآب در غرب روســتای فیشــان ،معدن فیروزه نیشــابور
این سیســتم برقرار و هنوز خزانه ی آب آن از اندود ســاروج و
ایزوالیسون باستانی برخوردار است(همان :ص.)55
کوی ها :برخی از نویســندگان از 50کوی ،برخی  54کوی وبرخــی از  64کوی و در یک جا از  68کوی نیشــابور یا د شــده
اســت که همگان به گونه ی خانه شــترنگ ســاخته شده اند.
این کوی ها هر یک برای خود ،از مســجد و کاروانســرا و آب
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انبار و تاسیسات همگانی حتی گورســتان برخوردار بوده است.
یکی از کوی ها که از آن نام برده می شــو د «کوی ناوســار»
است« .ناو» ،نیم تنه درختی میان تهی است که یک سر آن در
زمینی بلند و ســر دیگر آن نیز بر زمین بلن د دیگر جای میگیرد،
چنان که آب را از آن بلندی به این بلندی می رساند بی آنکه در
زمین پست میانین روان سازد .هنوز در نشــابور کوچه ای بنام
کوچه ی «ناو» هســت که تا چندی پیش چنیــن پدیده ای در
آن بود .از نام کوی ها ،چند نام شــگفت به جا مانده است :یکی
کوی تالجرد(تالجر د باال و تالجرد پاییــن) که این نام معرب
«تالکرد» اســت که معنی ساخته شــده ی بارز را می رساند.
در شهر باستانی چون نشــابور دور نیست که چندین ساختمان
زرکر د داشته باشد که این نام را بر آن نهاده بوده اند .کوی دیگر
«سیم جرد» اســت ،معرب ســیم کرت که آن را با سیم یا نقره
ســاخته بوده اند ،این کوی نیز دو بخش داشته است :سیمجرد
باال و سیمجرد پایین .دیگر کوی «زیق بو یا باد» ،که نشان می
دهد دارای بوســتان های بزرگ و بوی گل و گالب بوده است.
از نام های دیگر «دارابجرد» اســت که پیشینه ی ساخت آن را
به زمان هخامنشیان می رسانند؛ زیرا که «داراب» در شاهنامه
و روایات باستانی معرف دوره ی هخامنشیان و داریوش ،چنان
که پایتخت داریوش که امروز تخت جمشیدش می خوانیم ،در
شــاهنامه دارابکرت ،دارابگرد و دارابجرد آمده است .نام برخی
دیگر از کوی ها که در تاریخ ها به ویژه در تاریخ نیشابور الحاکم
آمده است عبارتند از :باغ کنار ،ویناکاباد ،باغک و شهرستانی که
هر دو کوی یهودی نشین بوده اند ،شــاپور ،فازرشک ،دزکان،
یشمان آباد ،زمجار باال ،زمجار پایین ،سوربن ،خشانه ،باغ پهله،
برزگرآباد و خول(الحاکم نیشابوری :1375 ،ص.)57-58
 بازارها :گرمی بازار نیشابور و بسیاری دا د و ستد که به توسعهشــهر و ایجا د برخی از ویژگی های شــهری ازجمله بازارها و
کاروانسراها و تاسیسات پیوســته همچون :آب انبارها ،کوچه
ها ،اصطبل ها ،خوردی پزی ها ،تماشــا خانــه ها ،گردش گاه
ها و غیره را ایجا د می کند .از نظر مســایل شهرسازی ،تفکیک
بازارها و نیز پدی د آمدن بازار ،ویژهی خوردی پزان است .آیینی
که امروز در شهرهای بسیار بزرگ پیشــرفته اروپایی دیده می
شــود که افزون بر خوردی پزی های محله ها در یک راســته
بزرگ ،رســتوران های مجلل بین المللی یا ویژه ی کشورهای
دیگر تاسیس شــده اســت که جهانگردان و بازاریان از هر رده
و تیره بتوانند در یــک گذرگاه ویژه به همــه چیزهایی که می
خواهند دست پیدا کنند .چنین اســت که در نوشته ها از راسته
بازارهای ســراجان ،کفشــگران ،نمدماالن ،پارچه فروشان،
زرگران ،خوردی پزان ،میوه فروشــان ،شیرنی فروشان و غیره
یاد شــده اســت .موضوعی که ضرورت اقتصادی امروز اروپا،
بازارها را بدان سوق داده اســت یک هزار سال پیش در نشابور

دیده می شود .شهری که بدان رسته ها و صنف ها از همه گونه
همچون :خرازان ،ریسمان بافان ،حریر بافان ،کوزه گران ،کاسه
گران ،کاریگران(معماران) ،آهنگران ،مــس گران ،رویگران،
شیشــه گران ،مطربان ،مغنیان و حتی قمار بازان وجو د داشته
است .در میان بازارها ،تیم ها و تیمچه ها و کاروانسراهایی برای
اصناف مختلف وجود داشته که هر صنفی جدا از دیگران ،جای
مخصوصی را برای خود داشته است .بازار نیشابور در زمان های
مختلف ،اندازه های گوناگونی داشــته اســت ،اما در زمانی که
ابوسعید ابوالخیر در آن می زیسته اســت ،یعنی یک هزار سال
پیش تر ،بازار نیشــابور ،از دروازه شــرقی تا دروازه پول(که حد
غربی شهر امروز نیشابور نیز هست) یک فرسنگ بوده و چنان
که پیش از این آمد ،بازارهای عمود بر آن نیز بســیار داشــته و
وجود چهارسوها می رساند که از شمال به جنوب نیز بازارهایی
آن را قطع می کرده اســت(بایمت اف :1385 ،صص.)43-45
یکی از دستاوردهای پیشه وران نیشابور ،سفال و آبگینه ی آن
بوده که در موزه های جهان و از همه بیشتر در موزه آبگینه ایران
شاه د انبوه آوندهای سفالین و شیشه ای هنرمندان نیشابور بوده
اند؛ گستردگی همین بخش از بازار نیشابور پس از هزار سال به
آفاق جهان پیوســته و بیننده را بجز از شگفتی مطلق از آن همه
جوشش و هیاهو که در یکی از بازارهای آن وجود داشته است،
دست نمی دهد(الحاکم نیشابوری :1375 ،ص.)59
 مســاجد :ایرانیان برای مقابلــه با بغداد ،نیشــابور را از جنبههای اسالمی بدان پایه رســاندند که بیشــترین مساج د را در
آن ساختند .نخســتین مســج د را عبداهلل عامر هنگام ورود و
گشودن نیشابور ،با ویران کردن آتشــکدهی مرکزی شهر در
کهندژ بر جای آن ســاخت و با موافقت فرمانروا زرتشــتیان در
بیرون شهر آتشکده ای ساختند .مسجد جامع نیشابور را چنان
که گویند ،ابومســلم خراسانی ساخت .این مســجد بنا به گفته
الحاکم نیشابوری در زمینی به گستردگی  30جریب ساخته شد
و هزار ستون داشــت و یکصد خدمت گزار کارهای آن را انجام
می دادند .حوض و یخچال بزرگی در میانه ی ســر آن داشت و
شصت هزار نفر در آن در هر نوبت نماز می گذاردند .این مسجد
دارای دو گلدسته بود که نســبت به دیگر ساختمان ها ،کوچک
می نمود و منصور پســر طلحه پســر طاهر آن ها را ویران کرد
و بر جای آن گلدســته ای بلن د ســاخت ولی پس از چندی آن
گلدسته به ســویی متمایل گشــت و یعقوب لیث ،آن را ویران
کر د و گلدسته ی بزرگتری بر جای آن ساخت ،آن گاه معماران
نیشابوری در زمان خمارتکین آن را نیز خراب کردن د و گلدسته
ای بلند تر و باشکوه تر به جای آن ســاختند که هنگامی که باد
می آمد ،مانند شاخ درخت ،تکان می خود بی آن که آجری از آن
بیفتد .این مســجد دارای منبری بسیار باشکوه نیز بود که بدین
روی بدان ،مسجد المنبر نیز می گفتند ،که به فرمان عمرولیث

شهر نیشابور در گذر زمان(عصر قدیم و جدید)

در میدان معروف به لشگرکاه ساخته شــده بود و سقف آن ،بر
ستون هایی از آجر متکی و پیرامون مســجد ،سه رواق و دیوار
مسجد با کاشــی های زراندود آراســته بود و یازده در داشت.
مسجد مطرز که بســیاری از بزرگان و فقها در آن تدریس می
کردند ،با چوب های منقش و تذهیب شده تزیین شده بود که در
هنگام حمله ی غزان آن را آتش زدند .الحاکم می گوید وسعت
این مســجد ،چنان بود که در یک نوبت دو هزار نفر در آن نماز
می گذاردند .مساج د دیگری همچون مسجد سلطانیه ،مسجد
کریمی ،مسجد امام یحیی ،مسج د صرافین(اصفهانی) ،مسجد
مربع الکبیره ،مسج د معروف ،مسجد زیادی ،مسجد باب معمر،
مسجد حمش و غیره نیز از مساجد نیشابور می بوده اند(الحاکم
نیشابوری :1375 ،ص.)61
 مدارس :در کنار این انبوه مسجد ،مدرسه های فراوان نیز درنیشابور ساخته بودند .نیشابور در طول تاریخ یکی از بزرگترین
مراکز دانش اسالمی ،و موطن بســیاری از دانشمندان ،شعرا،
صوفیان و دیگر بزرگان بوده و به عنــوان نماد تاریخ و فرهنگ
ایران مطرح شــده که بزرگترین مردان تاریخ و فرهنگ ایران
در آنها ،به دانش اندوزی مشــغول و هیاهــوی آن هنوز جهان
را فرا گرفته اســت .از آن جمله مدرسه نظامیه نیشابور است که
در عظمت آن سخن فراوان گفته شده است .مدرسهی ابوعلی
دقاق(عارف بزرگ) ،مدرسه ابوالنصر ابی الخیر ،مدرسه صیفی،
بیهقیه ،سوره ،صاعدیه ،قشیریه ،صابونی ،پشت ،احو د ثعالبی،
مشطی ،صندلیه ،میان دهیه ،کوی ســیار ،جاجرمی ،سیوری،
بارکه و مدرسه ابوالحسن حنانی سایر شــهرهای نیشابور می
باشــد .در بزرگشــهرهایی چون نیشــابور ،بلخ ،هرات و مرو
در قلمرو شــرقی دنیای اســامی ،قبل از «نظامیهی بغداد» و
یا «مدرســهی ابوحنیفه» که گفتهاند ایــن دو ،در نیمهی دوم
قــرن پنجم هجری یــا یازدهم میالدی تاســیس شــدهاند،
مدارس بســیاری به دانشگستری و اشــاعهی نگرش علمی
میپرداختهاند که در این میان شــهر نیشــابور ،كانون تبادل
و اشــاعهي انديشــهها و قطب علمي دنياي اســامي بوده
اســت(همان :ص .)64معمو ًال آنچه به عنــوان علم در دوران
شکوفایی علمی نیشــابور از آن یاد میشو د بیشتر به علوم نقلی
و مذهبی و علوم پایه شــامل حدیث ،فقه و تفسیر ،ریاضیات و
نجوم اشاره دارد.
 .2.4نیشابور در عصر جدید
 بافت شــهري نيشــابور در ســدهي چهاردهم هجري :درآغاز ســده ي چهاردهم هجري ،شهر نيشــابور به شكل مربع
مســتطيلي بود كه پيرامون آن به  3300گــز ( 3432متر) مي
رسيد .دو خيابان ،يكي از مشــرق به مغرب و ديگري از جنوب
به شمال امتداد مي يافت كه اين دو ،تقريبا وسط شهر ،يكديگر
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را قطع مي كردند و نقطه ي تقاطع اين دو ،چهار بازار نيشــابور
خوانده مي شد .اين چهار بازار از هر سمت به دروازه اي منتهي
مي گرديد كه به ترتيب عبارت بود :از شرق به دروازهي مشهد،
از جنوب بــه دروازهي عراق ،از غرب بــه دروازهي پاي چنار و
از شــمال به دروازهي ارگ .در حدود ده هزار نفر ساكنان شهر
در چهار كوي ســرتلخ ،باال گودال ،سرسنگ و سعدشاه زندگي
مي كردند .صرف نظر از سادات قديمي شهر كه به حكم سنت
ديرينه ،مســتمري خاص داشتند و مشــمول تخفيف هايي از
طرف دولت بودند ،اكثريت نزديك به اتفاق نيشــابوريان از راه
كشاورزي و كار در معادن فيروزه و نمك امرار معاش مي كردند.
حدود  450دكان نيازمنديهاي شــهر را فراهم مي ساخت و اين
شــهر در اين زمان داراي  11گرمابه ،دو دبستان و دو كاروانسرا
بوده است(مشکور :1371 ،ص.)225
 موقعیت شهر نیشابور در عصر حاضر :شهر نيشابور در شمالدشت حاصلخيز نيشــابور در دامنه ي جنوبي كوه هاي بينالود
واقع شده است .اين شــهر در عرض جغرافيايي  36درجه و 12
دقيقه و طول جغرافيايي  58درجــه و  47دقيقه از نصف النهار
مبدا قرار گرفته و ارتفاع متوســط آن از سطح دريا حدود 1250
متر اســت .شهر نيشــابور به واســطه ي قرار گرفتن در مسير
يكي از شــاهراه هاي اصلي ايران(تهران  -مشهد) و همچنين
برخورداري از ايســتگاه حمل و نقل ريلي(راه آهن) در استان،
داراي موقعيت ارتباطي ممتازي است .فاصله اش تا مشهد 120
كيلومتر ،تا شــهر تربت حيدريه  170كيلومتر ،تا شــهر كاشمر
 142كيلومتر ،تا شــهر چناران  196كيلومتر ،تا شهر سبزوار كه
نزديك ترين شهر به آن مي باشد  115كيلومتر و تا تهران 768
كيلومتر می باشد .اين شهر در فاصله ي تقريبي  15كيلومتري
جنوب ارتفاعات بينالود قرار گرفته ،اراضــي اطراف آن داراي
هيچ گونه پستي و بلندي خاصي نيســت و بافت فيزيكي شهر
داراي يك شيب عمومي حدود يك در صد ،از شرق به غرب و از
شمال شرق به جنوب غرب مي باشد(کاشفی :1389 ،ص.)45
 محالت ،مراكز اقتصادي و دروازه هاي شــهر نيشــابور دراوايل سدهی چهاردهم هجری :در اوايل قرن حاضر ،حصار و
باروي شهر در هم شكســته و دروازه هايش برداشته ش د و شهر
خارج از خندق به سمت شمال و شــمال غرب توسعه يافت .در
اين زمان شــهر ،داراي بازار ،محالت متعد د و دو خيابان اصلي
متقاطع ،يكي جنوب شرقي -شمال غربي(خيابان امام خميني
فعلي) و ديگري با جهتي شمال شرقي -جنوب غربي(فردوسي
شمالي و جنوبي فعلي) بوده اســت .عامل جداگزيني محالت
در اين شهر برخالف ساير شهرها ،اختالفات شغلي و وضعيت
اقتصادي نبوده بلكه عمل قومي ،نژادي و مذهبي تاثير فراوان
در شكل گيري محالت شهر داشته اســت ،به طوري كه اكثر
فاميل ها در يك محله زندگي مي كردند .نوع معيشــت مردم
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شــهر ،از طريق زراعت و كشــاورزي در زمين هاي اطراف و
باغ هاي ميوه در غرب و شرق شهر و اشــتغال به امر تجارت و
صنعت تامبن مي ش د و اكثر ارامنه ي شــهر در بخش تجارت
و صنعت ســرمايه گذاري مي كردند .در دهه هاي اوليه ي قرن
چهاردهم هـــ.ق( 1313هـ.ش) همچنين بــا تعريض خيابان
امام از ميدان باغات تا دروازه ي مشــهد ،سه ميدان به نام هاي
ميدان خيام ،ميدان ايران ،و ميــدان حافظ ايجاد گرديد(بینش،
 ،1329صص .)3-4به موازت توســعه ي خيابان هاي شــهر،
ساختمان هاي دولتي به سبك نوين توسط آلماني ها در خارج
از محدوده ي مسكوني شهر ساخته شد كه شامل شهرداري و
فرمانداري فعلي مي باشــد .همچنين دو كارخانه ي پنبه پاك
كني توسط ارامنه ايجا د گرديد كه نشانگر فعاليت هاي صنعتي
در اين مقطع زماني مي باشد .بعد از ســال  1335هـ.ش روند
توسعه ي شهر شدت يافت .تا اين زمان به علت عدم دسترسي
به آب ،توســعه ي شــهر در جهت مجاري آب يا قنوات ميسر
بوده ،ولي پس از اين كه آب لوله كشــي در اختيــار مردم قرار
گرفت امكان سكونت در هر نقطه از شهر ممكن گشت و پس از
افتتاح راه آهن سراسري تهران -مشه د نيز برخالف شهرهاي
كشورهاي غربي ،توسعه ي شــهر به سمت جنوب محدو د شد.
بع د از اصالحات ارضي و سياست هاي خاصي كه در اين مقطع
از طرف دولت اعمال شد ،تعداد زيادي از كشاورزان روستاهاي
اطراف شهرها ،روانه ي شهرهاي مشــهد و يا ساير شهرهاي
استان مازندران شــدند و تعدادي نيز جذب شهر نيشابور شده و
در مناطق غرب ،شرق و جنوب شرقي شهر مسكن گزيدند و در
بخش هاي خدمات ،صنعت و ســاختمان به كار مشغول شدند.
اساس طرح جامع شهر از ســال  1350هـ.ش مطرح و پس از
چند ســال به مرحله ي اجرا درآمد(الحاکم نیشابوری:1375 ،
ص.)62
طبق طــرح جامع ،خيابان هــاي جديدي مثــل ارگ جنوبي،
شريعتي 15 ،خردا د و  17شهريور كه بافت قديم و جدي د شهر را
به يكديگر متصل مي كرد ،احداث شد .خيابان كمربندي نيز در
شمال شهر جهت محدود كردن توسعه ي شهر به طرف شمال
به اجرا درآمد .تا سال  1350اكثر منازل مسكوني در سطح شهر
يك طبقه و به ندرت دو طبقه ساخته مي شد و بادگيرها بر فراز
منازل ،چهره ي خاصي به اين واحدها مي داده كه بعد از ســال
 1350با تشديد سرمايه گذاري دولت در امر توسعه ي شهرها،
چهره و بافت اين شهر نيز دگرگون و ســاختمان هاي دو و سه
طبقه در شهر ساخته شد .بعد از انقالب اسالمي روند توسعه ي
شهر در جهت شمال و شمال غربي ادامه مي يابد به طوري كه
شــهرك هاي متعددي در اين منطقه كه اكثر ساكنان آن ها را
كارمندان دولت تشكيل مي دادند به وجو د آمد(همان :ص.)98
 -جهات توسعه ي شهر در دهه هاي اخير :طي دو قرن گذشته

و بخصوص  70ســال اخير ،توسعه ي شهر نيشــابور پيرامون
هســته ي مركزي شــهر(همان بافت قديمي) ،يعني اطراف
تقاطع خيابان شــرقي -غربي امام خميني و شــمالي -جنوبي
خيابان هاي فردوســي ،پانزده خردا د و شــهي د جعفري تحقق
يافته اســت .با يك نظر كلي مي توان گفت جهت توســعه ي
فضاي شهر از سمت جنوب شرقي به سمت شمال غربي بوده و
طي ســالهاي اخير ميزان اين توسعه در جهات مختلف به شرح
زیر بوده است:
در جهات غرب ،شمال و شــمال غربي ،كه بيشــترين ميزان
توسعه ي شهري ديده مي شــود و به طور متوسط نسبت به حد
بافت قديمي نيشــابور به شــعاع  2000متر تا  3000متر ،شهر
گسترش يافته است.
ميزان توسعه به سوي شــرق ،نســبت به حد بافت قديمي در
حدود  2500متر بوده است.
ميزان توسعه در جهت جنوب غربي نسبت به حد بافت قديمي
به حدود  1500متر مي رسد.
ميزان توسعه در جهت جنوب شرقي نسبتا كمتر بوده است.
در شــرايط كنوني نيز اولويت نخســتين توســعه ي شهري،
به سمت اراضي شمال و شمال شرق شــهر تعيين شده است.
بخشي از اين اراضي ،باير(غير قابل كشاورزي) و داراي موقعيت
مناسب توپوگرافي(هموار و بدون پســتي و بلندي خاص) مي
باشد(پیگلوسکایا و همکاران :1367 ،ص .)266
هستهي مركزي شهر نيشــابور كه در واقع همان بافت قديمي
شهر مي باشــد در اطراف تقاطع خيابان شــرقي -غربي امام
خميني و شــمالي -جنوبي خيابان  15خرداد ،شــهي د جعفري
و خيابان فردوســي شــمالي قرار دارد كه به ميدان فردوســي
در جنوب و ميدان هاي آزادي و بســيج در شــمال منتهي مي
گردد(همان :ص.)266-267
عناصر شهري اصلي و جديد نيشــابور در دو طرف خيابان هاي
اصلي شهر استقرار يافته اند كه عبارتند از:
 محــور خيابان امام خمينــي :محور شــرقي -غربي خيابانامام خميني از ميدان خيام در شــرق آغاز و تــا ميدان حافظ(و
يا به عبارتي تا ميدان بیبي شــطيطه) در غــرب امتداد مي يابد
و از درون قلب شــهر قديم نيشــابور عبور مي كند ،در حاشيه
ي جنوبي اين خيابان ســه مركز با ارزش فرهنگي – تاريخي
مســجد جامع ،يك رباط قديمي و بازار سرپوشيده قرار گرفته
است .ارزش تجاري اين خيابان بســيار زياد و سراسر طول آن
به وسيله ي مراكز فعاليت هاي مختلف اداري ،كسب ،تجارت
و بانك ها ،هتل ها و مســافرخانه ها تجهيز شده است .عالوه
بر اين ،برخــي ادارات دولتي و ديگر مراكز شــهري نيز در آن
تمركز يافته و در مجموع مهمترين محور فعال شــهري را پديد
آورده است .محور خطي امام خميني با چندين محور مهم ديگر
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(شــمالي  -جنوبي) نظير خيابان هاي  17شهريور 15 ،خرداد،
شهي د جعفري ،فردوسي(شــمالي و جنوبي) ،سيد جمال الدين
اســدآبادي و مدرس برخورد كرده و در اين تقاطع ها اهميت و
ارزش خيابان امام خميني تشــدي د شده است(رجب نیا:۱۳۴۴ ،
صص.)188-191
 محور خيابان فردوسي :اين محور در امتداد شمالي -جنوبياز درون بافت قديمي شــهر عبور كرده و محور امام خميني را
قطع مي كند .نقــش اصلي اين خيابان نيز تجارت و كســب و
كار مي باشد .بازار سرپوشيده ي نيشابور از خيابان امام خميني
تقريبا به موازات خيابان فردوســي(جنوبي) ادامه مي ياب د و در
 500متري جنوب تقاطــع امام خميني و فردوســي(چهارراه
انقالب) داراي يك دهانه ي اصلي ديگردر خيابان فردوســي
جنوبي اســت ،ادامهي خيابان فردوسي از شــمال به بزرگراه
كمربندي تهران -مشهد منتهي ميشــود و از جنوب در محل
ميدان فردوســي با خيابان هاي  30متري و  35متري طالقاني
برخور د پيــدا مي كند .ديگر مراكز جدي د فعاليت هاي شــهري
همچون محورهاي  17شهريور ،بلوار شهي د بهشتي ،بلوار شهيد
هاشمي نژاد(بنيا د شهيد) ،خيابان شريعتي و خيابان هاي منتهي
به كوي ها و شهرك هاي اطراف شــهر از اهميت محورهاي
فوق الذكــر برخوردار نيســتند ،گرچه در اطــراف محور قديم
سبزوار -نيشابور -مشهد(خيابان هاي  30و  35متري طالقاني)
فروشــگاه هاي لوازم اتومبيل و اكثر بنگاه هاي حمل و نقل و
خدماتي شكل گرفته اند ولي اين محور نيز علي رغم قدمتي كه
دارد محبوبيت محورهاي اصلي شهر را ندارد(جوان.)1340 ،
 محالت نيشــابور :آنچه از محالت نيشابور اين عصر نام بردهاند عبارت از محله شاهنبر در باالی شــهر و محله فزو و محله
نصر آباد و محله ملقاباد و محله رمجار که در باالی آن مســکن
مسلم بن حجاج قشيری بوده و محله باغ الرازيين و محله باب
ابی االسو د در قسمت باالی شهر به طرف کوه و محله دارابجرد
که پيوسته ي صحرا بوده است .در باالی شهر و محله جوری و
حايط سلمه و نيز محله تالجرد که مزار امام الحرمين جوينی و
امامزاده محروق در آنجا قرار داشته است .از مهم ترين محالت
شهر يکی همان محله حيره بوده و کهندژ يا قهندژ که جای قبر
دقاق و قشيری و محمد بن يحيی را در قبله آن تعيين کرده اند.
محله ديگر محله شــادياخ بوده که بعدها قبر عطار و به روايتی
قبر مجدالدين بغدادی نيز در آنجا بوده و گويا تالجرد و شادياخ
بسيار نزديک به هم بوده و در داخل همين شادياخ محله محمد
آباد قرار داشته است(پیگلوسکایا و همکاران :1367 ،ص .)270
 بازارهــا و مراكز تجــاري و خدماتي :مهم تريــن و قديميترين بازار موجود در شــهر ،بازار سرپوشــيده مربوط به دوره
ي صفوي اســت كه دهانه اصلي آن در خيابــان امام خميني
بوده و بــه موازات خيابان فردوســي جنوبي ،حــدود  200متر
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طول دارد ،عالوه بر ايــن بازار ،در بــازار روز چند بازار كوچك
محلي(چهارشــنبه بازار) و ميدان بــار در بخش هاي مركزي،
جنوبي و غربــي در خيابان هاي امام خميني ،فردوســي ،بلوار
طالقاني و خيابان كاشمر واقع شدهاند و ضمن اينكه در حاشيه
ي اين خيابان ها و خيابان هاي  15خرداد و  17شــهريور ساير
مراكز تجاري ،خدماتي ،سياسي و اداري نيشــابور نيز استقرار
يافته انــد ،توزيــع ديگر عناصر كالبدي شــهر شــامل بافت
مســكوني(قديم و جديد) ،مراكز فرهنگــي ،تفريحي ،يادمان
هاي مذهبي -تاريخي ،پايانه هاي مســافربري و حمل و نقل
و ساير امكانات و خدمات و تجهيزات شهري می باشد(مهرین
شوشتری :1321 ،صص.)74-87
 سقف بندي بازارهاي نيشــابور :در اين عهد بازار نيشابور بهصورت سر پوشيده در آمده است .يعنی از عه د ابو علی حسن بن
محم د ميکالی(دوره ي محمو د غزنوی) که در دوران رياست او
نيشابور نظم و انضباطی خاص يافت ،اين کار آغاز شد و به گفته
يمينی شوارع و بازارهای نيشــابور در ايام قديم پوشيده نبود و
اثارت(برانگيزانــدن) غبار و تزاحم امطار(باران ها) متســوققه
(بازاريان) و اهل معامالت متاذی می شــدند ،در عه د رياست
او بفرمو د تا ســر بازارها فراهم آوردند و در مدت دو ماه سراسر
شهر به تعريشــات(جوب بســت ها) پاکيزه و تسقيفات(سقف
بندی) رايق بپوشــيدند و هر جايی فرجه ای از بهر نفوذ شــعله
ي آفتــاب باز گذاشــتن د و قرب ص د هــزار دينار .بــر عمارت
بازارها خرج کردند و شهر چنان زیبا شــد که چشم از تصاوير و
تعاريج(تزيينات ساختمانی) آن ســير نگشتی و هر صنفی بازار
خاص خود را داشته ان د از قبيل بازار دستار فروشان(سوق المناد
يليين) .نام بعضی از گورستان های نيشابور آن روزگار در کتب
رجال و تاريخ باقی است که خود نشــان دهنده وسعت عجيب
شهر است(لسترنج :1364 ،صص.)402-408
 مسجد جامع شهر :اين مســجد تاريخي در حاشيه ي جنوبيخيابان امام خميني(نزديك چهار راه انقالب) و تقريبا در قسمت
مركزي بافت قديمي شــهر قرار دارد .تاريخ بناي مســجد به
ســال  899هـ.ق ،يعني از دوره ي حكمروايي سلطان حسين
بايقرا ،آخرين امير تيمــوري مي باشــد و آن را بزرگوار مردي
به نام پهلوان علي كرخــي فرزند بايزيد كــه مقبره ي وي نيز
در اين مســجد مي باشــد ،ســاخته است .مســاحت كل اين
مســجد  7320/5متر مربع اســت كه  4595متر مربع آن زير
بناست(مهرین شوشتری :1321 ،صص.)74-87
 امامزاده محمد محروق :این امامزاده با گنبد کاشــی کاری وایوان های بلند در وسط باغ مشــجری قرار گرفته و ابنیه زیبای
قرن دهم به شــمار می رود .در زیر گنبد ،قبــر امامزاده محمد
محروق واقع شده است .کتیبه کاشــی معرق ایوان و صندوق
منبت و در ورودی حرم از زمان شــاه طهماسب اول(قرن دهم
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هجری) است .در این بقعه ،یکی از اوالدان حضرت موسی بن
جعفر (ع) نیز مدفون است(همان ،ص.)84
 بقعه قدمگاه :این بقعه ،بنای زیبایی اســت که از قرن یازدهمهجری قمری به یادگار مانده اســت .این بقعــه که به صورت
هشــت گوش با ایوان های بلند و طاق نماهای دو طبقه ،مزین
به کاشی های خشت هفت رنگ و قطار گچ بری است ،در وسط
باغ ایرانی در روســتای قدمگاه قرار گرفته است .از کتیبه تاریخ
آن چنین استنباط می شود که بنا ،به امر شاه سلیمان و در سال
 1091ه.ق ساخته شده است.
اهم مراکز تاریخی -باستانی نیشابور عبارتند از:
آرامگاه نظام الملک بکروی ،آرامگاه حکیم عمر خیام ،آرامگاه
شیخ عطار نیشــابوری ،آرامگاه فضل بن شاذان ،آرامگاه کمال
الملک(همان ،ص.)86
 مركزيت عجيب فرهنگي نيشــابور :در هر يک از آن مدارسچندين عالم درجه ي اول عصر ،از صاحبان مهم ترين تاليفات
در زمينه های ادب و فقــه و حديث و اصول(کالم) و ديگر علوم
عصر ،به تدريس اشتغال داشته اند که فهرستی از نام مدرسين
اين مدارس خو د کتابی خواهد شــد پهناور و نــام بعضی از اين
مدرســان را در آثار سمعانی و ســياق عبدالغافر و کتب رجال و
حديث و تاريخ و ادب می توان يافت و اگر به نام و نشان عده ي
بی شماری از اين دانشمندان توجه شود که منسوب به شهرها
و نواحی ديگر عالم اسالمی هستند از سمرقند و فارس و غزنين
و اصفهان و ری و گرگان و تفليس و نخجوان و دربن د و گنجه و
شروان و بيلقان نو مرو رو د و بغداد و هرات و سيستان و همدان
و کرمان و کوفه و طبرستان و ســاوه و فراغانه و چاج و مصر و
کاشغر نو اسروشــنه و اخســيکت و يزد و ميبد و کرج و صنعا و
بخارا و نخشب و قزوين و مراغه و شــوش و شوشتر و مغرب و
ميافارقين و کازرون و اهواز و جوزجان و خجن د و هند و ختالن،
می توان به مرکزيت عجيب نيشابور ،به لحاظ فرهنگی پی برد
و ديد که چگونه از دورترين اقصای مغرب و مصر تا کاشغر و از
تفليس و نخجوان تا هرات و سيستان و هند ،خيل دانشجويان
علوم به اين شهر ســرازير بوده اســت و ما نام اين شهرها را از
نسبت اشخاصی که عبدالغافر فارسی در سياق خويش ،به شرح
حال آنها پرداخته ،اســتخراج کرديم تا نشــان دهيم که حوزه
مهاجرت علماء و دانشجويان از کجا تا کجا ،متوجه نيشابور بوده
است(لسترنج :1364 ،صص.)402-408
نتیجه گیری
به طورکلی میتوان خراســان را سرزمینی طوالنی دانست.
گسترده از نزدیک کرانههای جنوب شــرقی دریای خزر تا
بلندیهای حصار مانند پامیر و هندوکــش ،که در نظریهای
دیگر و در مقطعــی از تاریخ ،مرزهــای آن از حلوان یاری تا

شــرق(آنجا که خور برآید) گســترده بودهاســت .در واقع
خراســان گاهی شــامل ســرزمین پر نعمت جنوب دریای
آرال(خــوارزم) و نواحــی آن ســوی جیحون(ماوراءالنهر)
و بســیاری از فالت ایران میشــده که حدود شرقی آن تا
چین میرســید ولی عمال این مرز از بلــخ و بخش معروف
به طخارستان(باختر باستانی) آنســوتر میرفت و در مغرب
به همین گونه حدود خراســان کمتر بــه مرزهای زاگرس
میرسی د اما گاهی شامل قومس ،جرجان ،ری و بخشهایی
از طبرســتان میگشــت و با آن کــه ماوراءالنهــر غالبا با
خراسان یکی گرفته میشــد ،ولی عمال آمودریا همان مرز
شمالی خراسان شناخته میشــد و گاهی عمال تا این حدود
هم نمیرسید .در دوره اسالمی شــهرهای بلخ ،هرات ،مرو
و نیشابور چهار شهر اصلی خراســان بودند .خراسان بزرگ
ايران پس از تجزیه در طي  300سال گذشته و در دوره قاجار
توســط روس و انگليس امروزه با اين حال دارای  320هزار
کیلومترمربع مساحت پهناورترین اســتان ایران محسوب
می شود .همانطور که پیشتر اشاره شد شهر نيشابور بهعنوان
بزرگترین شهر و در قلب خراسان می باشد .این شهر مدتها
پایتخت ایران بوده و در نزدیک آن معــادن معروف فیروزه
قرار داشــته و مکان بســیار خوش و مفرحی برای زندگی
محسوب می گشته است .ابرشهر نام قديم نيشابور است که
احتمال دارد اين نام در اصل شهر آپارناك يا آپارني و جايگاه
يكي از ســه قبيلهی مهم پارت بوده باشــد كه شاهنشاهي
نيرومند اشكاني را بنياد كردند .نیشــابور در زمان غزنویان
و سلجوقیان از شهرهای مهم خراســان محسوب می شد.
این شــهر که یکی از مراکز تمدن و هنر ایران و خراســان
است ،شــاعران و اندیشمندان بســیاری را در خود پرورانده
است ،در مسیر جاده ابریشم قرار داشته و اکتشافات باستان
شناسی قابل توجهی در آن صورت گرفته است .نیشابور هم
اکنون شهری بزرگ و آباد اســت و آثار دیدنی بسیاری دارد،
هر چند از نظامیه با آن همه اســتا د بلندپایه و دانشجو ،اثری
برجای نماندهاســت .لذا به دلیل اهمیت و جایگاه تاریخی و
فرهنگی شهر نیشابور در خراسان بزرگ ،به بررسی تاریخی
آن در دو دوره قدیم و جدی د پرداخته شــده است ،یافتههای
پژوهش حاکی از آن است که شهر نیشابور در مقایسه با سایر
شهرهای خراسان دارای دو وجه تمایز اساسی نظیر تاسیس
مدارس و تدریس علوم مختلف و همچنین ســاختن هرچه
باشکوهتر مســاج د برای رقابت و در نتیجه باالبردن سطح
دانش و ایجا د برتری نسبت به سایر شهرهای اسالمی بوده
و از نظر تجــارت و صنعت نیز به دلیل وجــود آثار تاریخی-
باستانی و بازارهای فراوان بسیار حائز اهمیت بوده است.
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