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 چکیده
ترین موضوعات در هر با اهمیترها جزء مرتبط با مطالعات تاریخ شهرهای ایران و بررسی علل گسترش شهمباحث  

غازین های آبزرگ در طول سده، منطقه خراسانتاریخی -جغرافیاییهای یکی از این موقعیت دوره تاریخی است.
بزرگ پژوهش حاضر، در پی پاسخ برای یافتن عوامل گسترش شهرهای خراسان ورود اسالم به ایران است. 

های بعد از اسالم به علت داشتن این منطقه در طول سدهای مستند، در این دوره است. بر اساس یافته
شرایط اقلیمی مناسب و نیز واقع شدن در مسیرهای تجاری دارای شرایط ویژه بود. ضمن آنکه به علت 

و رشد. از اینترین ثغور مملکت اسالمی محسوب میگرد ترک،  از مهمهمجواری با سرزمین اقوام بیابان
توان می  کرد.ها و مردم مورد توجه بود و جمعیت فراوانی را به خود جلب میف حکومتهمواره از طر

داشتن شرایط  .ق.،ههای سوم تاهفتمبزرگ در طول سدهگسترش شهرهای خراسان واملترین عمهم
 و توجه به هامناسب، توجه به موضوع محافظت از ثغور سرزمین اسالمی از طرف دولت طبیعی -اقلیمی

هایی واقع بود که از طریق آن مردم یت تجاری شهرهای سرحدی دانست. این شهرها، بر سر راهاهم
تصادی اق -برقرار کنند. موقعیت امنیتی تجاری -توانستند با دیگر نقاط مبادالت اقتصادیمنطقه می

ی که شهرهای دارای اهمیت بود،آنچنان  .ق.ه های سوم تاهفتمشهرهای خراسان بزرگ در طول سده
ق بر روش تحقیق: منطب سیاسی یافتند. اهمیتشدند و چون بخارا و نیشابور، به عنوان پایتخت انتخاب 

ای به انجام رسیده است. کتب روش توصیف،تحلیل و استنباط اطالعات، بر پایه مطالعات کتابخانه
مقاله مورد یابی به اهداف های معاصر مرتبط داخلی و خارجی جهت دستتاریخی، مقاالت و پژوهش

 برداری قرار گرفته است.بهره
خراسان بزرگ، گسترش شهرها، امنیت، تجارت. واژه های کلیدی:
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 مقدمه

تحقیق در تاریخ پیدایش و چگونگی گسترش مناسبات شهری سرزمین 
ایران به دلیل سابقه طوالنی سکونت، امری پیچیده است. در این بین 

ر دوره تاریخی یکی از در ه« چگونگی گسترش شهرها و دالیل آن»
های مباحث با اهمیت در مطالعات تاریخ شهرهاست. یکی از این دوره

است. در این « های آغازین بعد از ورود اسالم به ایرانسده»تاریخی: 
دوره سرزمین ایران با اینکه از نظر مذهبی پذیرای دین اسالم گشته بود، 

نش متفاوت در آفریبه دلیل سابقه طوالنی در امر شهرسازی تصویری 
-.ق. حکومتهاز اواخر سده سوم .فرهنگ شهری را به نمایش گذاشت

های ایرانی، قدرت سیاسی ایران را به دست گرفتند. از هایی با ریشه
رو در خلق نمودهای گوناگون فرهنگی از جمله شهرسازی تغییرات این

ا بچشمگیری واقع شد. زیرا خصوصیات فرهنگی قبل از اسالم ایران 
تفکر و باورهای اسالمی امتزاج پیدا کرد. حاصل این امتزاج تحولی 

های بصری فرهنگ اسالمی، در ایران بود. پدیده چشمگیر در تمام جنبه
ست. ا بزرگ یکی از این نمودهگسترش و آبادانی شهرهای ایرانی خراسان

بیشتر شهرهای خراسان  که در این زمان دارای حیات اجتماعی بودند، 
اثر گسترش شهرهای قدیمی و ایجاد تغییرات عمده در بافت آنها رشد در 

یافته بود. شهرهایی که قبل از اسالم بنا گشته بود، بعد از آنکه پذیرای 
دین اسالم شد، ابتدا خود را با وضع جدید تطبیق داد، سپس با الگو گرفتن 

 و کم دچار تغیراتی شد که شرایطاز شهرهای نوساز دوره اسالمی  کم
( گسترش این 136: 1394بزاز، کرد.) صاحبیمی ءاوضاع  زمانه اقتضا

یره های غشهرها تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشت که به نسبت
 بر این اساس پرسش اصلی این  .همسان بر روند رشد آنها تأثیر داشت

 هایبزرگ در طول سدهمقاله چنین است: گسترش  شهرهای خراسان
تأثیر چه عواملی واقع شده است؟ به دلیل اینکه .ق. تحتهسوم تا هفتم

 بزرگگسترش شهرهای خراسانعوامل  موضوع مقاله به صورت خاص
د رشعلل نماید، از این رو، بعضی از عوامل ذکر شده در را بررسی می

.ق.، یا در گسترش شهرهای ههای سوم تا هفتمشهرهای ایران در سده
ه تری بوده است. کرنگو یا دارای نقش کمبزرگ نقش نداشته خراسان

 اصلی به آنها پرداخته خواهد شد.علل به صورت زیر مجموعه 
 روش تحقیق

های بنیادی و بر اساس رو از نوع هدف، بر اساس پژوهشتحقیق پیش
های تحلیلی است. برای رسیدن به این ماهیت و روش، از پژوهش

از میان منابع و تحقیقات انجام های مورد نیاز، منظور، اطالعات و داده
شده قبلی استخراج گشته و  برای رسیدن به نتیجه عملی، با دیدگاه 

گرایانه به توصیف عوامل تأثیرگزار در گسترش شهرهای استنباط 
.ق. پرداخته شده است. ههای سوم تا هفتمخراسان بزرگ در طول سده

رافیایی با تاریخ جغدر انتخاب این روش مکتوبات اصیل تاریخی، مرتبط 
ه ها مورد بهره برداری قرار گرفتبزرگ بیش از دیگر کتابمنطقه خراسان

است. پس از جمع آوری اطالعات خام، با کاربرد روش تطبیق محتوا، 

رده های ارائه شده  بکار بمفاهیم مربوط با موضوع جهت استناد در تحلیل
 شده است.

 پیشینه تحقیق

ای با نام شهرهای ماوراءالنهر در دوره مقاله( در 1377) زادهتورسون
ال سیاسی و اجتماعی شهرهای شم -سامانیان به بررسی تاریخ فرهنگی

خراسان در دوره سامانیان پرداخته است. در بین محققین معاصر ایرانی 
( در مقاله تاریخ نیشابور به صورت خاص به بررسی تاریخ 1391) بدری

ای هذهبی شهر نیشابوردر طول سدهم فرهنگی و -سیاسی و اقتصادی
بعد از اسالم تا قبل از حمله مغول پرداخته، اما در مورد دیگر شهرهای 

( در 1392) پور و اروجیای نداشته است. نیز علیخراسان بزرگ اشاره
مقاله: ساخت دفاع شهری ماوراءالنهر در قرون اولیه اسالمی به تحلیل 

های شهرهای ماوراءالنهر در سدهنقش دفاع غیره عامل در محافظت از 
اله فر چند مقاند. در مورد تاریخ شهرهای ایران یوسفیاسالمی پرداخته

ای همنتشر کرده است. از جمله الگوی گسترش کالبدی شهر در سده
( که به طور کلی به دالیل و نحوه گسترش 1385) میانه تاریخ ایران

قاله: الگوی پیدایش شهر و شهرها در سرزمین ایران اشاره کرده نیز در م
( ایشان به دالیل پیدایش و پدید آمدن 1389) شهر نشینی در تاریخ ایران

اند. اما به صورت شهرهای ایرانی از دوره مادها تا دوره معاصر پرداخته
خاص به موضوع دالیل گسترش شهرهای خراسان نپرداخته است. نیز 

( به مفاهیم 1374) ر در ایرانراد در مقاله واژه شناسی تاریخ شهباستانی
و کلماتی اشاره کرده که به معنای واژه شهر از آغاز تا زمان معاصر در 

 )محله( در شهرهای ایرانی اند. نیز همو در مقاله: کویایران کاربرد داشته
( به تاریخ پدید آمدن محالت و 1391) های نخستین اسالمیسده

اریخی در کل سرزمین ایران گیری محالت از نظر تاهمیت و نحوه شکل
های میانه پرداخته است. در این بین به صورت مجزا تا در طول سده

کنون تحقیقی به منظور بررسی عوامل خاص تأثیرگذار در گسترش 
های بعد از اسالم تا قبل از حمله مغول بزرگ در سدهشهرهای خراسان

 امانجمهم به انجام نرسیده  است. پژوهش حاضر به منظور بیان این 
 شده است.

 
 بزرگشد و گسترش شهرها در خراسانتشریح  عوامل  ر 

های بزرگ در سدهدر برشمردن عوامل عمده گسترش شهرهای خراسان
ترین این اند. مهمها مؤثر بودهای از علت.ق. مجموعههسوم تا هفتم
توان دیگر عوامل فرعی را در زیر مجموعه آنها قرار داد عوامل که می

می عامل نظا طبیعت و اقلیم(، -جغرافیاییعامل محیطی ) عبارتند از:
عامل  تجارت(، -)اقتصاد عامل بازرگانی پدافندی(، -)امنیتی

دولتی و اداری(. در این دوره تاریخی به دلیل شرایط  -سیاسی)حکومتی
اجتماعی در  -های متفاوت رشد مناسبات اقتصادیناهمگون و سطح

های جغرافیایی بزرگ، که ناشی از تفاوتشهرهای مختلف خراسان
ود، این اجتماعی، اقتصادی، ب -مناطق مختلف با پیشینه متفاوت تاریخی
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عوامل بنا به شرایط موجود به نسبت کمتر یا بیشتر در گسترش شهرها 
 گردند.اند. که به صورت جداگانه تشریح مینقش داشته

 
 طبیعت و اقلیم( -اییعامل محیطی: )جغرافی

العه در مورد شهرها باید ابتدا از بستر اقلیمی و طبیعی آن شروع شود مط
تا مشخص گردد از محیط خاص طبیعی پیدایش چه نوع شهر و با چه 

ترین مهم  : مقدمه(1379توان انتظار داشت. )کاستلو، خصایصی را می
عامل در پدید آمدن یا گسترش یک شهر مناسب بودن شرایط اقلیمی و 

ین شرایط شامل: وجود آب،  هوای مناسب، وجود زمین محیط بود. ا
( جا 4: 1374مناسب کشت و دیگر شرایط زیست محیطی بود.)حبیبی، 

 دارد به ترتیب اهمیت تشریح گردد.
 

 وجود آب
ت. یافطبیعی جایی که شهر در آن گسترش می ترین شرطاصلی

مان ا دسترسی داشتن هر چه بیشتر به منابع آب کافی و در عین حال در
-در شهرهای مختلف نحوه آب ها بود.بودن از خطر طغیان رودخانه

ای هرسانی به مردم تفاوت داشت. تأمین منابع آبی به شکل
شد. رساندن آب ها، چاه یا کاریز انجام میمتفاوت اعم از رودخانه

رسانی شهر مرتبط بود. چه به شهر در اصل با طراحی شبکه آب
ه از طریق حفر قنات یا چاه  که این ها  و چجویحفراز طریق 

 رسی به آن داشت.  دوریبستگی به منبع آب و چگونگی دست
 که در جایی باالتر یا پستو نزدیکی منبع آب به شهر و  یا این

طلبید، همچنین ساختن تر از شهر قرار داشت، وسایل خود را می
ه از وسایل دسترسی مردم ب داری آبآب انبارها و مخازن نگاه

بزرگ به دلیل جنوب خراساندر  .(7: 4، ج1370)ورجاوند،  آب بود
خشک همیشه توجه به مسئله تأمین آب شهرها دارای داشتن اقلیم نیمه

اهمیت بوده است. در شهرهای پوشنگ، سرخس، کالوون، بغشور و... 
-215:  13683،، )اصطخری کردندآب خود را از چاه تأمین میمردم 
 (117: 1368 در قائن، طبس )اصطخری، .ق.( ه340)وفات: .(216

ی خود، جهت هامردم از آب کاریز در زیرزمین خانه در نیشابور
فات: بعد از و) (165: 1365رسته، )ابن کردندشرب استفاده می

ها بنا ما شهرهایی مانند هرات و بلخ در کنار رودخانها .ه.ق.(290
)اصطخری،  شدآب به طور مستقیم وارد شهر میشده بود و 

در ماوراءالنهر به دلیل فراوانی آب و طغیان زیاد رودها،  .(218: 1368
ه های دست ساز بشهرها از آنها فاصله داشت و آب شهر به وسیله کانال

های چند ده کیلومتری در خوارزم. رسید. مانند کانال کشیشهر می
 شخیه.ق.( و نر367 از بعد )وفات: حوقلابن( 230: 1368)اصطخری، 

در بخارا و دهند: ه.ق.( در باره بخارا اطالع می348 تا 286 )حیات:
-آب رودخانه سغد )جیحون( از طریق کانالشهرهای اطراف آن، 

-شد و در دسترس قرار میساز وارد شهر میهایی  دست

 سیمقد(  163: 1363؛ نرشخی، 365: 1366حوقل، گرفت.)ابن
که: نهرهای رود سغد از  کنداشاره میه.ق.( 375)تألیف کتاب: 

های اطراف شد و این شهر و باغستانسمت چپ وارد بخارا می
-صطخری میا( 2/209: 1361 مقدسی،) کرد.آن را آبیاری می

تر از بخارا نیست. در خراسان هیچ شهری خرم و انبوه» نویسد:
ای از رود های سغد و بخارا همه نزدیک به آب است. شاخهزمین

کند. این یان دارد و ربض را به دو قسمت میسغد در ربض جر
های اندازد و محلهها را به حرکت مینهر مزارع را سیراب و آسیاب

بکار گیری  .(246: 1368اصطخری، « )شهر به آب روان نزدیک است
افراد متخصص و بهره گرفتن از نیروی انسانی کارآمد به اضافه به عهده 

ا هها بدون دخالت مستقیم دولتگرفتن هزینه به کارگیری این نیرو
مینه ریزی در این زاند که ضمن برنامهها وظیفه داشتهممکن نبود. دولت

: 1370؛ ورجاوند، 481: 1361 )مقدسی، های آن را نیز تامین نمایندزینهه
7). 

در مرحله بعد ماندگاری زندگی شهری به شیوه دسترسی به منابع 
ب کافی امکان افزایش جمعیت در یک تر آب ارتباط داشت. منابع آافزون

رآبادی، خی) کرددیگری نیز آن را پشتیبانی میشهر را ممکن و از جهات 
بود که اندازه بیش از نیاز آب باید آن قدر زیاد می .(112-113: 1376

ای هفعلی شهر را نیز تامین کند. از این طریق امکان رشد شهر در زمان
ای هر تمام طول سدهمرو یا نیشابور که دبعد نیز فراهم بود. مانند شهر 

  پی با مشکل کمبود آب مواجه نشدندهای پی در گسترشبا وجود میانه 
 تا 574)حموی، حیات: ( 318: 1362؛ حموی، 168: 1365رسته، )ابن
ممکن بود برای تأمین آب کافی برای شهر سدسازی انجام  .ه.ق.(624

رسته، ( یا مرو ) ابن247 :1368دهند مانند شهر سمرقند )اصطخری، 
آبی شهر،  در ( که برای جبران کم263: 1368؛ اصطخری، 315: 1365

های نزدیک شهر بسته بودند. در دوره ساسانی سدهایی بر روی رودخانه
شد.  در این روش بعد از جمع کردن دوره اسالمی بارها این سدها ترمیم 

ام تم حی شده بینآب در پشت سد، آب بر اساس سیستمی از پیش طرا
در مرو... و هر محلت را رودی کوچک » شد. های شهر تقسیم میقسمت

ند کی ارود. و چنان ساختهاند و تخته فروبرده تا بسویت میپخش نهاده
ها زیادتی یابد و اگر نقصان گیرد بسویت آب اگر زیادت گردد همه بخش

است کی عمل ام قرب هزار مردان و شنوده ها کم گردداز همه پخش
ود که بای می( کیفیت آب نیز باید به گونه207: 1368اصطخری، «)آب.

گوارا و قابل شرب باشد. در شهرهایی از خراسان مانند سرخس به دلیل 
وجود امالح فراوان در آب، شهر به اندازه شهرهای دیگر خراسان 
گسترش پیدا نکرد. گوارا نبودن آب باعث ایجاد محدودیت در رشد 

 .(216: 1368اصطخری، ) های عمرانی شهر بودشهر و فعالیتیت جمع
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 عتدال منطقه و خوش آب و هوا بودنا
ن نویسان مسلمان ضمهایی است که جغرافیلطافت هوا از جمله ویژگی

ایی هاند. برخی از آنها نشانهبیان محسنات یک شهر به آن اشاره کرده
ی یا بد آب و هوایی یک منطقه گر خوش آب و هوایاند که بیانارائه کرده

-( جایی برای پایتخت انتخاب می142: 1367شد.)عثمان، محسوب می

شد که از نظر آب و هوا مناسب باشد. برای این کار چه بسا حکام با 
هت ترین مکان را که در جکردند. بهترین و مرتفعدانشمندان مشورت می

ند. کردخود را برپا می گزیدند و در آنجا عمارتوزش باد شمال بود برمی
ستند دانیابی وزیدن باد شمال به آن جهت بود که میتوجه آنها به مکان

برای سالمتی مزاج و صحت بدن مفید است. ایشان از ساختن شهرهای 
ود آور بزا و رنجهای پست به این دلیل که غمزارها و زمینخود در بیشه
کیفیت هوای شهر  .ه.ق.(682 )وفات: (2/8 :1366)قزوینی،  احتراز داشتند

ت. های شهر و جهت آنها داشته استاثیر مستقیمی بر نحوه طراحی خیابان
ند، ابزرگ در مناطق بیابانی واقعبا توجه به اینکه اغلب شهرهای خراسان

ا هتاثیر پذیری این شهرها از آب و هوا در طراحی معماری بناها و خیابان
ها در این مناطق از این رو ساختمانتا حد بسیار زیادی یکسان بود. 

ای هیاد اما کوچههای اصلی زپیوسته و چسبیده به هم، عرض  خیابان
وصف هوای خوب نیشابور . (2/207: 1361)مقدسی،  فرعی باریک بود

(، خوش 205: 1368و برتری آن بر دیگر مناطق خراسان )اصطخری، 
ک درست (، هوا و خا208: 1366حوقل، بودن هوای مرو) ابن

(، آب و هوای مناسب کل منطقه 215: 1368سرخس)اصطخری، 
( 227: 1368)اصطخری،  ماوراءالنهر و عدم وجود قحط در سراسر ناحیه

ند و گوی»  از جمله توصیفات در مورد خوشی هوای ناحیه خراسان است. 
کی در همه جهان خوشتر از سه جایگاه نیست: یکی سغدسمرقند، و دیگر 

تر از روداُبَله و غوطه دمشق دیگر غوطه دمشق... و سغد خوشروداُبَله و 
 .(2/231 :1361)مقدسی،  «است

 
 های مناسب کشاورزیوجود زمین 

یکی دیگر از عوامل راهبردی در هنگام بنای شهر یا گسترش آن عالوه 
بر وفور آب کافی، وجود خاک حاصلخیز بود. تداوم زندگی در شهرها به 

ن مواد غذایی آنان بستگی داشت. شهرها از مازاد تدبیر مربوط به تأمی
ی خود بهره اقع در حومههای وتولید روستاها و مازاد محصوالت زمین

وجود اراضی حاصلخیز در پیرامون  .(213: 1376خیرآبادی، ) بردندمی
شهرها به عنوان یک عامل مؤثر در جریان استمرار و گسترش زندگی 

مر مهم در مورد شهرهایی که در اقلیم کرد. این اشهری نقش ایفا می
نامناسب بودند، بیشتر دارای اهمیت بود. این وضع در حفظ و تداوم زندگی 

ها و محاصره های سیاسی و لشکرکشیشهری در مواقع بروز بحران
-فی)یوس ریخ ایران بود، بسیار اهمیت داشتشهرها، که امری مکرر در تا

 آب و علفجاجرم( که در بیابانی بی( مانند شهر اَرغیان)148: 1389فر، 
موی، )ح رسیدکی لشکر دشمن به آن شهر نمیواقع بود و از شدت خش

( که 235: 1368)اصطخری،  نیز شهر مرو و ناحیه خوارزم .(186: 1262
 های اطراف شهر آبی وجودزار و ریگستان بود و در بیاباناطراف آنها شوره

زار در حومه شهر واقع بود، که تستان و کشنداشت. در این شهرها باغ
های کشاورزی در این شهرها درون شد.  زمیناز آب شهر آبیاری می

حصار ربض قرار داشت تا در زمان جنگ از دستبرد دشمنان درامان بماند. 
ر و تتر بود، کاشت و برداشت در آنها آسانهر چه مزارع به شهر نزدیک

طورکامل مایحتاج کشاورزی خود بعضی از شهرها به  شد.بهتر انجام می
ر دشد. کردند و حتی مقداری از مازاد محصول آنها صادر میرا تأمین می

این شهرها به دلیل بیابانی بودن منطقه کشت به صورت دیم 
ها شد. مانند نیشابور و هرات و شهرهای اطراف آنانجام می

 ه.ق.(284)تولد:یعقوبیواضح( ابن210-205: 1368)اصطخری، 
در مورد ناحیه اشروسنه به عنوان یک منطقه مرزی اشاره داشته: 

با وجود منطقه بیابانی شهرهای سرسبز و آباد فراوانی با »
ا به جاهای دیگر نیز محصوالت بسیار دارد. که محصوالت آنج

همین توصیفات در مورد  .(431: 1342 یعقوبی،) «شودصادر می
کُش و  کِیسانیه م در اطراف سمرقند،شهرهایی چون دَرغَ

 گیری است.  ( قابل پی252: 1368)اصطخری، 
 

 نزدیکی به چراگاه 
وسط ونقل بار تهای میانه به دلیل وابستگی مردم به حملدر طول سده
، الزم بود تا موقعیت شهر به بستگی آنان به آب و علفحیوانات و وا

در  ه.ق.(9و8)حیات سدهخلدون چراگاه نزدیک باشد. اگر گفتار ابن
( را مالک 766: 2، ج1375خلدون، ضرورت جلب منافع برای شهر) ابن

های اصلی جلب منافع نزدیک بودن شهر بدانیم در آن دوران یکی از راه
های احشام بود. زیرا هر یک از ساکنان شهر برای استفاده از به چراگاه

اشتن های دامی و حمل و نقل ناگزیر از دزاد و ولد، استفاده از فراورده
تعدادی احشام و چهارپا بودند. چون داشتن چهارپا امری ضروری بود، و 

شهرهای ناحیه  کرد. بسیاری از نیازهای ضروری مردم را برآورده می
( بخار و شهرهای اطراف آن 2/93: 1361سغد،)مقدسی، 

، 2، ج(، شهرهای ناحیه چغانیان )مقدسی231: 1368)اصطخری، 
(، 211 توابعش )اصطخری:هرات و  (2/235-283: 1361

( نیشابور و شهرهای 247سمرقند و توابع آنجا )اصطخری: 
زدیکی به چراگاه و... از مزیت ن (214اطرافش )اصطخری: 

-اهمیت وجود منابع آب و خاک حاصلخیز در شکل برخوردار بودند.

ؤثر بزرگ تا آن اندازه مگیری و پویایی جوامع شهری و  روستایی خراسان
خود را  ایثیرات آن در تار و پود زندگی شهرها به نحو برجستهبود که تأ

نشان داده است. به طوری که ساخت اکولوژی و الگوی توسعه فضای 
کالبدی شهرها اغلب با شرایط موضعی جغرافیای طبیعی مجاور شهر و 

س گیری این شهرها، بر اسادر مسیر جریان آب منطبق  بوده است. شکل
گشت. این شهرها اراضی کشاورزی واقع میگسترش شهر در کنار 
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ولد، خاص ت همچون فضایی زنده بودند که در بستر محیط جغرافیایی
 .(66: 1370)پوراحمد،  یافتندرشد و کمال می

 
 امنیتی( -)پدافندیعامل نظامی 

یکی از عوامل مهم ایجاد یا گسترش شهرها در طول تاریخ عامل امنیتی 
بوده است. این امر بخصوص در نواحی و مسئله حفظ مردم و مرزها 

از » ... بزرگ قابل مشاهده است. اصطخری آورده: شمالی خراسان
خوارزم تا ناحیت اسبیجاب تا سر حد فرغانه تا حدود ماوراءالنهر همه 

تر و دشوارتر از ترکستان است و مسلمانان را هیچ دارالحرب صعب
همه  کستان ویش ترترکستان نیست. و خوارزم ثغر اسالم  است در پ

های دوم و سوم در سده .(229: 1368، اصطخری)  «ماوراءالنهر ثغر است
ایران از جمله خراسان با پدید آمدن دولت واحد اسالمی از سویی ه.ق. در 

ای )طاهریان، های خودمختار محلی و منطقهیابی حکومتو سازمان
سبی جاد ثبات ناسالمی( زمینه ایسامانیان و صفاریان در شرق سرزمین

های فتح شده در شرق و شمال شرقی پدید در پهنه وسیعی از سرزمین
های محلی و دولت مرکزی به حکومت آمد.  به دلیل تفویض قدرت

طوایف برای مدت کوتاهی ثبات و  امنیت در منطقه حاکم شد و مقوله 
نی ااز میان رفت.  نتیجه این امر رونق داد و ستد و  بازرگ« دفاع -غارت»

ه.ق.، به سبب های شرقی دولت اسالمی بود.  از سده چهارمدر سرزمین
ورود هر چه بیشتر عنصر ترک به منطقه ماوراءالنهر بار دیگر بر شدت 

دفاع افزوده شد.  دلیل اصلی آن این بود که، این منطقه  -غارت»پدیده 
ی باالتری از پیشرفت و شهرهای مهم آن به لحاظ اقتصادی در درجه

ون( فاقد هر گونه زندگی ها )ماوراءسیحرار داشتند. اما مناطق ترکق
 .(24: 1392پور، )اروجی و علی .شهری بود

و : »ه.ق.( چنین گزارش داده است372)تالیف:ویسنده حدودالعالم ن
مردمانیند با سالح و آالت دلیری و شوخی اندر حرب و ایشان هر وقتی 

د ر جایی کی افتد و بر کوبند و غارت کننبِغُزُو آیند به نواحی اسالم، به ه
( در این دوره شهرهای 87-86: 1340حدودالعالم، «)و زود بازگردند. 
بزرگ به دلیل موقعیت خوب استراتیژیکی شهرهای سرحدی خراسان

بودند و به دلیل جذب جمعیت به سرعت « بازرگانی -اقتصادی»
صلح مبادالت گسترش یافته بودند. از طریق همین شهرها در زمان 

یرفت. پذهای دورتر انجام میاقتصادی با مناطق ترک نشین و سرزمین
اسالمی در مقابله با نیروی ترکان نوعی مملکت ضمن آنکه  برای کل 

شدند. بنابراین همواره در معرض غارت به ویژه حایل و سپر محسوب می
به این  نیتیگرد قرار داشتند. الزم بود تا از نظر اماز طرف ترکان بیابان

بینی اصول دفاعی که امکان محافظت از ناحیه توجه خاص شود. پیش
شهر )مردم، معیشت و بازار( را در مقابل دشمنان فراهم آورد امری 

-رو به صورت(  از این25: 1392پور، علی -ضروری بوده است.) اروجی

های مختلفی از شهرها به خصوص در سرزمینهای مرزی محافظت 

های ایجاد امنیت که خود زمینه گسترش ضی از راهبع شد.می
 شد عبارت بودند از:شهرها را باعث می

 
 پدید آمدن شهرهای مرزی

 های حفظهای مستحکم در مناطق مرزی یکی از راهساختن رباط
ها و استحکامات امنیت سرزمین اسالمی بود. گاهی اوقات رباط

شماری از شد. نظامی سرحدی به تدریج تبدیل به شهر می
اهن، )ک اندهمین طریق تبدیل به شهر شده های نظامی بهاردوگاه
در این موارد سربازان و مردمی که برای تسهیل  .(267 /4، 1363

امر دفاع از سرزمین و اموال خود در مکانی مشخص، با هم جمع 
دادند. برخی از شدند، هسته اولیه شهر بعدی را شکل میمی

ه نظری»قالب  ل در پیدایش شهر را درمحققین تأثیر این عام
در این  .(147-145: 1370)شکوهی،  اندشرح داده«دفاعی

دژها به عنوان هسته مرکزی شهر ها یا کهنوضعیت ابتدا قلعه
ظاهر و سپس سایر عناصر ضروری زندگی شهری در اطراف آن 

( بسیاری از شهرهای ناحیه 209:  1374گشت. )ذکاء، پدیدار می
( در 116: 1340)حدودالعالم،  ( و چاچ214: 1342عقوبی، فرغانه)ی

 » اند.بزرگ دارای همین الگوی گسترش بودهسرحدات خراسان
یست نتر از چاچ و در ثغرها کی در روی ترکستان است هیچ سغری عظیم

اصطخری  .(260: 1368)اصطخری، « و قصبه این ناحیت بنکث است
دق دیوارهای تودرتو، خن سپس در شرحی مفصل چگونگی حفظ شهر با

( نگارنده حدودالعالم 261: 1368کند. ) همان، و دیواره کوه را بیان می
ناحیه الشاش)چاچ( را سرزمین مجاهدان پرشور اسالم خوانده و محصول 

-خاص آنجا را تیروکمان ساخته شده از چوب خدنگ یاد می

ه مرزهای (نیز شهر اسبیجاب که آنچنان ب116: 1340کند.)حدودالعالم، 
ترکان نزدیک بود که جهت ترغیب مردم به سکونت در شهر، ساکنین 

 .(263: 1368اصطخری، ) معاف بودند رداخت خراج به دولتاز پ
 

برپایی برج و بارو و کشیدن حصارهای تو در تو به 

 دور شهرها

شد تا سازندگان شهرهای مرزی با استفاده از شرایط شکننده سبب می
به محافظت از شهرهای مناطق بپردازند. توجه به  استحکامات متعدد

و  بکارگیری اصولی که بدون استفاده مستقیم از سالح  4عاملدفاع غیره
بتوان از شهرها محافظت کرد، در ساختار طراحی شهرهای ناحیه امری 
ضروری بود. در طراحی شهرها تالش بر آن بود تا با بکارگیری عناصر 

تهدیدهای متجاوزان مقاومت کرد و جان و عوامل متعدد در مقابل 
شهروندان حفظ شود. کشیدن حصار به دور شهر سنّتی بود که از ایران 
ساسانی به دوره اسالمی منتقل شد، زیرا به وسیله حصار امنیّت شهر 

: 1370شد و در ایجاد عمران در شهر نیز مؤثر بود. )شکوهی، تأمین می
های متعدد و به وسیله دروازه های شهرها( همچنین کنترل ورودی186
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بینی شده جهت محافظت دژ در شهرها از دیگر تمهیدات پیشوجود کهن
از مردم بود. در خراسان با استفاده از تجربیّات گذشته در نحوه ساختن و 

ها ساخته شد های آن مجموعه مهمی از این نمونهطراحی حصار و برج
نیشابور، غزنه،  بخارا و ... هنوز که آثار آن تا روزگار امروز در شهرهای 

 باقی مانده است.
توجه به حفظ امنیت شهرها آنقدر مهم بود که در بین فتواها و 

شد. های علما و اندیشمندان جامعه نیز به آن اهمیت داده میسفارش
های در بین سفارش (ه.ق.سده سوم )حیات:ربیع فقیه دربار عباسی ابن

-یشبرای پ»نویسد: ید آمدن یک شهر میخود به معتصم در هنگام پد

اندازی دشمنان بر شهر، حاکم باید حصاری گیری از دست
پیرامون آن بکشد، زیرا کل شهر به منزله یک خانه است و توجّه 
به مسئله امنیّت شهر به تمام اقشار مردم اعم از فقیر و غنی 

ت ( تأثیر این فتوا به صور65: 1956ربیع، ابن«)شود.مربوط می
و مردم » گیری است: عملی در مکتوبات تاریخی قابل پی

ماوراءالنهر همه بر پُول و رباط هزینه کنند. و هیچ منزل نبینی 
، انددر ماوراءالنهر اال کی به هر منزل رباطی و جایگاهی ساخته

زیادت از آن کی حاجت آید و آن را اوقاف و ارزاق پدید کرده و 
برگرد داند، و سبب آن است کی گرمردانگی ایشان خود باز گفته

 .(229: 1368)اصطخری،  «ماوراءالنهر همه حربیانند
های مستحکم تو حصارهای شهرهای مرزی به صورت دایره

دژ، دایره دوم گشت. دایره اول کهندر تو و پشت سرهم بنا می
-ی دروازهشارستان  و دایره سوم حومه. اطراف حصار به وسیله

کرد. به این طریق ن شهر ارتباط برقرار میهایی ایمن با بیرو
 ماندبرد راهزنان ترک محفوظ میتهای شهر از دسمحله

( و این امکان برای نگهبانان شهر 211: 2،ج1361)مقدسی، 
نمونه:  عنوانبهآمد تا بر اوضاع امنیّت شهر تسلّط یابند. فراهم می

(، 2/373، 1361دسی، ق(، شهر اسبیجاب )م117شهر بنکث )حدودالعالم: 
(، شهرخجند و بخارا )اصطخری، 267: 1368شهر طراز )اصطخری، 

( دارای همین الگوی گسترش بودند. در باره بخارا 232-264:  1368
: 1368)اصطخری،  «بخارا گیریم سرحد است و دارالملک» آمده:
ترین شهریست اندر بخارا شهری بزرگ است و آبادان»(232

 است و شارستان ژدک مشرق است و کهنماوراءالنهر و مستقر مل
است و ربض است. حدود بخارا دوازده فرسنگ است در دوازده 

ا هفرسنگ و دیواری به گرد این کشیده به یک پاره و همه رباط
 .(117: 1340)حدودالعالم، « ها در اندرون این دیوار استو ده

 
 موانع طبیعی جهت حفظ امنیت شهرهابهره گرفتن از 

های مناسب جهت محافظت شهروندان در صورت راهیکی از 
امکان آن بود که، مکان احداث شهر به طور طبیعی مستحکم 
باشد و با کشیدن حصار بتوان استحکامات شهر را کامل کرد. با 

توانستند، در موقع خطر از شهر خود بهتر این کار مردم شهر  می
های در زمان نوع امکانات طبیعی در شهرهای مختلف و دفاع کنند.

متفاوت با هم فرق داشت. برخورداری محل شهر از استحکامات طبیعی 
ر ها، برگرداندن مسیهای وسیع کوههای مسطح و دیوارهاز قبیل قسمت

یک رودخانه یا نهر به گرداگرد شهر به وسیله ایجاد خندق، به طوری که 
 ار رودها بهجز از راه عبور از پل نتوان وارد شهر شد، یا ساختن شهر کن

طوری که رودخانه حائل بین دسترسی دشمن و شهر باشد، ایمنی شهر 
ر بخارا، شد. درا افزایش داده و  دشمن قادر به نفوذ و دستیابی به آن نمی

های وسیع با استفاده از  شیوه هرات و بلخ به دلیل واقع بودن در دشت
نه پرآب، زمیقبرگرداندن مسیر رودخانه به گرد حصار شهر و ایجاد خند

؛ نرشخی، 365: 1366حوقل، ابن) نیت بیشتر را فراهم آورده بودند.ام
 .(265 /2: 1361؛ مقدسی، 100: 1340دالعالم، ؛ حدو63: 1363

 هایشد یکی از جانبدر صورت نزدیکی کوه به شهر سعی می
ایمن کوه انتخاب شود و  به عنوان دیواری طبیعی جهت دفاع از شهر در 

هر شد. مانند شه شود و  به دور بقیه شهر حصار کشیده مینظر گرفت
(. در شهرهای ناحیه 278: 1342)یعقوبی،  )تارفان( در نزدیکی بلخ طالقان

بدخشان به دلیل مجاورت با کوهستان و استفاده از ارتفاع کوه جهت 
، 1378آمد.)بارتولد، محافظت، شهر کمتر به تسخیر دشمنان در می

های محافظ شهر سطح صاف کوه یکی از سمت ( در سمرقند1/171
: 1368شد.)اصطخری، بود و سمت دیگر به وسیله خندق محافظت می

ر از ت( در حقیقت موانع طبیعی در دفاع از شهرها بهتر و ایمن247 -243
توانستند امنیت شهر را حفظ کنند، از دیگر نمونه ساز میموانع دست

توان به شهر زامین در بود می شهرهایی که دارای چنین استحکاماتی
( و شهر کاث در ناحیه خوارزم 257: 1368)اصطخری،  اطراف سمرقند

رودخانه مانع ورود مهاجمان به  عمق و که در کنار رودخانه بنا شده بود
(، اشاره کرد. همچنین  شهر چاچ 299: 1368شهر بود )اصطخری، 

بخارا  ه بود و مانند شهرمرکز ناحیه چاچ در کنار رودخانه بنا گشت)الشاش( 
کرد و به شکل نیم بارویی تمام شهر و نواحی اطراف آن را حفظ می

ب ای رود ترک را از سمت شرق و رود سیحون را از سمت غردایره
 .(272-2/271، 1361 ،)مقدسی کردگرداگرد چاچ به هم متصل می

استفاده از موانع طبیعی جهت محافظت از شهرها ضمن داشتن صرفه 
 قتصادی از امنیت بیشتری نیز برخوردار بود.ا

 
 تقویت توان نظامی شهرها

-تقویت توان نظامی شهرها و کاربرد ابزارهای جنگی یکی دیگر از روش

های کاربردی در ایجاد امنیت و دفاع، در شهرهای سرحدی بود. مانند 
 (، اسبیجاب2/288، 1361)مقدسی،  شهرهای سرحدی چاچ، )کاث(

( و شومان در ناحیه سرحدی چغانیان )حموی، 213: 1340)حدودالعالم، 
( در ماوراءالنهر. در این شهرها همیشه ادوات مجهز جنگی 88: 1362

حالت جنگ و صلح و اوضاع و شرایط  جهت مقابله با دشمن موجود بود.
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سیاسی در ارتباط با مناطق اطراف سهم مهمی در انتخاب مکان و میزان 
جهت حفظ امنیت شهر داشت. در تاریخ  برپایی استحکامات دفاعی

های مورد اشاره، بارها شاهد حمالت حاکمان رقیب یا خراسان در سده
ها به شهرهای آباد و پرنعمت چون، سمرقند، اقوام مهاجم ساکن بیابان

ایم. که مردم ناچار بودند از بخارا و  شهرهای ناحیه چاچ و فرغانه  بوده
رو عالوه بر سربازان، مردم ساکن این جان و شهر خود دفاع کنند. از

مردمانی جنگجو بودند و خود را با انواع وسایل جنگی ، شهرهای سرحدی
کردند، تا بتوانند از شهرهای جهت مقابله با حمالت احتمالی مجهز می

و شنودم کی مردمان چاچ و فرغانه چندان آلت و » خود محافظت کنند. 
نیست و  به همه روزگار لشکر  عدت دارند کی در هیچ سغر مسلمانی

اند و اخبار ایشان مشهور است در پادشاهی ترک بر دیگر گروه مقدم بوده
های اسالم و مردانگی. از این سبب را خطه ماوراءالنهر از همه اقلیم

 «استوارتر و آبادتر است و آلت و عدت ایشان از همه بیشتر.
 . (230: 1368)اصطخری،

 
 ن شهرهای قدیمیازی و مستحکم ساختبازس

ترین دالیل گسترش شهرها براساس اسناد تاریخی یکی ازمهم
ه.ق. احیا و های سوم تاهفتمدر خراسان بزرگ در طول سده

وقعیت مبازسازی شهرهای قدیمی بود، که قبال انحطاط یافته و از 
بسیاری از . (309: 1385فر، )یوسفی شهری ساقط شده بودند

رود اسالم به خراسان رو به زوال شهرهای کهن که در آغاز و
های بعد گسترش فراوانی یافت. این گونه نهاده بود، در طول سده

اجتماعی -گسترش شهرها، در نتیجه تغییر شرایط امنیتی، سیاسی
افتاد که بیشتر در نتیجه رشد مناسبات و اقتصادی اتفاق می

ه ب یابی دوباره یک منطقهاقتصاد تجارت و تولید کاال یا اهمیت
ارتباطی آن بود. همین سبب پدید  -دلیل استعدادهای امنیتی

 دشدر جایگاه یک شهر باستانی می آمدن مجدد مناسبات شهری
 .(309: 1385)یوسفی، 

 بزرگ و همسایگی با قبایلویژگی خاص جغرافیای منطقه خراسان
ول طگرد در ماوراءالنهر، سبب شده بود تا در گرد و نیمه بیابانکافر بیابان

ح دارالکفر و دارالسالم مطر های متمادی این ناحیه به عنوان مرز بینسده
های متعددی بویژه از زیرا با یورش .(395 :2،ج1361)مقدسی،  باشد

سوی ترکان چادرنشین مواجه بود. از طرف دیگر ارتباط و دسترسی 
داشتن به همین مناطق، تجارت با بسیاری از دیگر مناطق را ممکن 

ز ا رو بسیاری از شهرهای زوال یافته بار دیگر احیاء شد.ت. از اینساخمی
جمله شهر بیکند؛ مسلمانان پس از غلبه بر بیکند آنجا را 

باره شان بازرگانی بود دوسوزاندند، اما مردم بیکند که شغل اصلی
ری اند که هیچ شهگفته» نویسد: شهر را آباد کردند. نرشخی می

شود چون بیکند و باز به دست همان نبود که همه آن ویران 
( شهر 62: 1363نرشخی، «)شهربان زود آبادان شود چون بیکند.

قیه، الف)ابن التجار معروف بود.نهبیکند در این دوره به شهر مدی
در مورد شهر بخارا نیز تاریخ ه.ق.( 290)تالیف کتاب: ( 175: 1379

-ینوسط حسمشابهی وجود دارد که این شهر نیز پس از ویرانی ت

طاهر، امیرخراسان به دلیل موقعیت پراهمیت امنیتی،اقلیمی و ابن
.ق. توسط سامانیان شهر جدید در مجاورت ه261تجاری، در سال 

: 1؛ بارتولد، ج62: 1363شهر قدیمی بار دیگر بنا گشت. )نرشخی،
ها ویران بود، در دوره اسدابن (شهر بلخ نیز پس از آنکه مدت480

.ق. احیا شد و این حکمران دستور ه118در سالعبداهلل قسری 
بلخی، داد، ساکنان شهر قدیمی به وطن خود بازگردند. )واعظ

دلیل این امر مرکزیت شهر ه.ق.(، 7)حیات: سده (34-35: 1363
شد کل منطقه را اداره بزرگ بود. از آنجا میبلخ برای کل خراسان

نکه از طریق نمود، امنیت سراسر ناحیه را تأمین کرد؛ ضمن آ
 ی برقرار کردهای تجاری با دیگر مناطق مبادالت اقتصادراه

 .(93: 1342)یعقوبی، 
 

 تجارت( -عامل بازرگانی)اقتصاد

 بزرگ درتوان بزرگترین و مؤثرترین عامل رشد شهرهای خراسانمی
ه.ق. را عامل بازرگانی دانست. در این دوره های سوم تا هفتمطول سده

فرهنگی دین اسالم بر نوع جریان  -های اجتماعیوزهبه دلیل غلبه آم
ر های مسلط بای در حوزه ارزشزندگی مردم، به آرامی تغییرات گسترده

مناسبات کار، روند تولید و زندگی اقتصادی جامعه پدید آمد. از جمله نتایج 
اجتماعی  -قابل توجه چنین فرایندی، تضعیف و کنار گذاشتن موانع ذهنی

 ها و مشاغل تولیدیگر و گسترش رشتهجمعیت صنعتبود که رشد 
. به دنبال این امر در نمودهای متفاوت 5ده بودکاهش داشهرها را 

های افزایش جمعیت است که زمینه تحوالتیشهرهای این دوره شاهد 
مور ترین این اشهرها و در نتیجه گسترش آنها را به دنبال داشت. از مهم

 ه کرد: توان به موارد ذیل اشارمی
 

 افزایش مشاغل تولیدی 

های مذهبی سبب آغازین ورود سالم به ایران نوع آموزه در طول دو سده
ل ها و مناسبات قبسازی ارزشظهور جریان تغییرات اجتماعی و دگرگون

هایی بودند که مؤید مناسبات در حقیقت آموزه از اسالم گردید. این
های اجتماعی و نهادینه شدن آن در مناسبات اجتماعی بود. نابرابری الیه

در نتیجه چنین تغییراتی، فضای کالبدی شهر ساسانی که بر اساس 
زینی گجدایی»اجتماعی افراد از شیوه  -گذاری در منزلت سیاسیتفاوت
مت الگویی حرکت کرد که از حوزه نظری کرد، به سپیروی می« مکانی

طلبانه و  برابری خواهانه اجتماعی سامان بر اساس معیارهای مساوات
یافت. با ادامه این روند شهر ساسانی به آرامی شرایط نظری و عملی می

فر، )یوسفی آوردات در دوره اسالمی را بدست مناسب برای رشد مناسب
لیدی هم در زمینه کشاورزی و هم در نتیجه، مشاغل تو .(147: 1389
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در زمینه صنعتی رشد فراوانی یافت. ضمن آنکه تحوالت ناشی از افزایش 
های مختلف و مشاغل تولیدی در شهرها، به صورت پدید آمدن محله

 ها در زندگی شهری نمود یافت.اهمیت یافتن فضای اجتماعی آن
ل رت مفصتاریخی به صو ذکر اقالم تولیدی در هر شهر در کتب 

 در بخارا و توابعشتوان اشاره کرد: بیان شده. از جمله به این موارد می
(، 20: 1363های زیبای ابریشمی، کتانی و پشمی)نرشخی،پارچه

-های نرم، جانماز، فرش، جامه پشمی برای رختهمچنین، پارچه

خواب، کمربند برای اسبان، جامه اِشمونی، پیه، پوست آهو و 
ای های پنبهجامه( 476-2/475، 1361،مقدسیروغن سر) 

-معروف به بخاری، فرش، جامه پشمی و سجاده نماز)ابن

ای موسوم به همچنین پارچه (218-217: 1366حوقل،
که در شهر زندنه و بسیاری از شهرهای بخارا بافته « زندنیجی»

شد. در بافتن این پارچه کرباس چنان ذوق و سلیقه به کار می
فرستاده شدن به عراق و فارس ارزش آن با  رفت که بعد ازمی

 ؛ اصطخری،28-22-31: 1363نرشخی،  کرد.)دیبا برابری می
 ی،)جیهان تولیدات ایالت سغد و  شهرسمرقند، برده( 245: 1368
سمرقندی، ، کرباس)حیات: سده سوم و چهارم ه.ق.( (187: 1384
 رینتسواری بود. اما مهمهای مسی و انواع تجهیزات اسبدیگ

 .(331: 1340)حدودالعالم،  تولیدات سمرقند کاغذ مرغوبش بود
عه، های ابریشمین، مقنابریشم، لباسخام، نخدر مرو شتر، ابریشم

مرغوب، حلوا، نمک و سرکه، نیز خربزه با انواع پارچه، پنبه
ماندگاری طوالنی، روغن کنجد، عطرهای مختلف، ظروف مسین 

( تولیدات بلخ  261: 1368خری، شد. )اصطو ترنجبین تولیدمی
ترنج، نارنج، نیشکر، نیلوفر، شتر، همچنین کنجد، برنج، دوشاب، 

( همچنین 99: 1340بادام، گردو ، انار و انگور بود. )حدودالعالم،
: 1361بون بلخ در دیگر شهرها معروف بود )مقدسی، عطر و صا

: 1368 )اصطخری، تولیدات پوشنگ چوب سرو .(2/323-326
 باریکهای ابریشم و کرباس، تولیدات نیشابور جامه(282

 شده دباغی گوزگانان پوست بز (،205: 1368)اصطخری، 
(،  قائن کرباس 215)اصطخری:  (،  سرخس شتر214)اصطخری: 

 ( بود.216 و پالس)اصطخری:
عالوه بر تولیداتی که وابسته به کشاورزی و دامداری بود در 

د. شدنرگ معادن نیز استخراج میبزبسیاری از شهرهای خراسان
(، در بادغیس، غور و 206از جمله در نیشابور فیروزه)اصطخری: 

شیر نقره، که بهترین معادن نقره کل سرزمین اسالمی در پنج
(  در سمرقند معادن زر، 220 -218 -212شیر بود )همان:پنج

های قیمتی (، معادن لعل و سنگ227سیم، آهن و نقره)همان: 
زفت، نفت و (، در فرغانه آهن، 230شان)همان، در بدخ

این تولیدات عالوه بر ایجاد کار برای  .(267-255ژیوه)همان: 
مردم محلی، زمینه صادرات، ازدیاد ثروت شهرها و در نتیجه 

 .آوردگسترش شهرها را فراهم می جذب جمعیت و

 

 ید آمدن بازارهای دائمی در شهرهاپد
ز فعاالن اقتصادی به مبادله کاالهای خود، افزایش مشاغل تولیدی و نیا 

در بازار بعنوان مرکز مبادله کاال و تجارت در یک منطقه و نیز تجارت 
ای، زمینه ایجاد بازارهای دائمی در یک مکان و در نتیجه جذب فرامنطقه

توان عامل مهمی در شد. این امر را میجمعیت را در شهرها را سبب می
. (143: 1373)شکوهی،  دوره اسالمی دانستسترش شهرها در دالیل گ

موسمی مکرر در یک مکان خاص که معموال به دلیل برپایی بازارهای
محل اتصال روستاهای مختلف بود، به تدریج هسته اولیه پیدایش شهر 

گرفت. وجود بازارهای هفتگی، ماهانه، فصلی و حتی ساالنه شکل می
ازدیاد جمعیت روستا باعث باعث پدید آمدن روستاها و سپس بر اثر 

گردید این امر در مورد شهرهای گیری و گسترش شهرها میشکل
های تاریخی قابل پیگیری بزرگ به صورت مفصل در کتابخراسان
در اندرون و بیرون باروی »در مورد بازارهای بخارا ذکرشده: است. 

شهر، بازارهای به هم  پیوسته است که در مواقع معینی دایر 
حوقل، )ابن «آینداز جاهای مختلف به آنجا می د و مردمشومی

توان در بازارهای توابع همچنین همین رویه را می .(217: 1366
-216: 1366حوقل، بخارا مشاهده کرد  مانند: بازار طَواوِیس )ابن

دَرَخشِه  و بازار (21-18: 1363(، بازارشَرَغ )نرشخی، 217
ها و وسعت آن و قسمت (. شرح بازار نیشابور22)نرشخی: 

: 1340(، بازار بلخ )حدودالعالم، 2/459، 1361مختلفش )مقدسی، 
(، هرات 208-206: 1368(، بازار مرو )اصطخری، 100

(، 234(، ترمذ ) همان: 219(، غزنه )همان: 210)اصطخری: 
( و دیگرشهرهای 254(، مرسمنده )همان: 247سمرقند ) همان: 

شده است. در بیشتر شهرها، یکی از خراسان در کتب تاریخ بیان 
جانشین و یک دالیل مهم جذب مردم و ایجاد تجمعات انسانی

در نهایت تشکیل و گسترش شهر را باید عامل دادوستد و تجارت 
 و پدید آمدن بازارها دانست.

 
 ها در ناحیه ربض شهرهاافتن محلهاهمیت ی

 هایسده  تحوالت مهم و قابل توجّه در شهرهای  خراسانیکی از 
ژ دانتقال مرکزیت از کهن».ق. از نظر شکل شهر، هسوم تا هفتم

به حومه شهر بود. این تغییر زمینه گسترش شهرها را به همراه 
داشت. زیرا با ازدیاد مشاغل تولیدی و رونق تجارت، جمعیّت 

-شهرها افزون گردید. بخصوص تعداد محالت متعلق به صنعت

ازدیاد صنایع تولیدی در شهرها زمینه گران، افزایش یافت. زیرا 
آورد. با گسترش حومه جذب بیشتر افراد را به هر شهر پدید می

شهر حاکمان نیز در این قسمت استقرار یافتند، ضمن آنکه مسجد 
ترین نهاد سیاسی و مذهبی، اجتماعی شهر جامع به عنوان اصلی
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ت نیز به مرور زمان در حومه شهر ساخته شد. همین بر اهمیّ
ربض افزود و  به نقطه ثقل شهرهای خراسان در دوره قبل از 

بخارا و نیشابور از  : دال(1بارتولد،ج) «حمله مغول تبدیل شد.
ن های آتوان محلهشهرهایی است که براساس منابع تاریخی می

خارا های برا باز شناسی کرد. نرشخی به به طور مفصل نام محله
 -41: 1363نرشخی، ده است. )و جای آنها را در شهر بیان کر

73-74-75-79-84-111-130-131). 
ودو محله دارد که چهل» مقدسی در مورد نیشابور نوشته:

ای هبزرگی بعضی از آنها به اندازه نصف شیراز است. خیابان
شود از پنجاه کمتر نیست و ها ختم میبزرگ آن که به دروازه

الحاکم  (2/90، 1361)مقدسی،  «مسجدجامع در ربض است.
نیز به محالت، میادین و  ه.ق.(405 تا 321 )حیات: نیشابوری

های نیشابور به طور مفصل اشاره کرده است. مالک باهم رَبع
بودن افراد در هر محله، شامل: اشتراک در مذهب و آیین، 

 شهری بودن افراد بود.اشتراک در شغل یا اشتراک در نسب یا هم
آیین که در هر محله با هم زندگی معموال افراد هر شهر یا هر 

های همسان به هم ترک و شغلکردند، دارای مذهب مشمی
 .(113: 1375)الحاکم نیشابوری،  بودند

 
و رونق تجارت  های تجاریواقع شدن در مسیر جاده

 با دیگر مناطق

منطقه خراسان بزرگ به دلیل قرار گرفتن در سر راه جاده ایران و چین 
های شمالی )سرزمین ترکان و روسیه( از طرف یناز یک طرف و سرزم

دیگر، منطقه خوارزم و  قفقاز و اروپای شمالی از طریق بیزانس، و تبادل 
محصوالت کشاورزی و صنعتی همچنین تجارت برده همیشه دارای 

بزرگ همیشه ارزش تجاری و بازرگانی بوده است. شهرهای خراسان
های تجاری از شرق تا غرب ادهمحل تبادل کاالهایی بود که در مسیر ج
در دوره خالفت عباسی، یعنی جهان متمدن آن روز در حال ارائه بود. 

ای که حوزه فرمانروایی مسلمانان به بیشترین وسعت خود دوره
خراسان بود که به بزرگراه تجاری، جادهترین شاهرسید، معرف

چین رفت و بغداد را به شهرهای ماوراءالنهر در حدود شرق می
ساخت. مسیر این جاده تا حد زیادی منطبق با راهی متصل می

راه از دروازه شود. این شاهابریشم نامیده میاست که امروزه جاده
شد و از رود دجله و صحراها خراسان در مشرق بغداد شروع می

د شرسید. در حلوان وارد ایالت جبال میگذشت تا به حلوان میمی
رفت کرد و به سمت مشرق میطی می و آن را به صورت مورب

رسید. آنگاه به و پس از عبور از کرمانشاه و همدان به ری می
. این جاده که گذشتیافت و از قومس میسمت مشرق ادامه می

های طبرستان در سمت چپ آن و کویر نمک در سمت راست کوه
شد، از آن قرار داشت، نزدیک بسطام به ایالت خراسان وارد می

رسید. از آنجا وارد کویر گذشت و به مرو میابور و طوس مینیش
آمد. از آنجا بخارا شد و در حدود آمل به ساحل رود جیحون میمی

گذاشت و به زامین در مشرق سمرقند و سمرقند را پشت سر می
شد: راه سمت چپ به چاچ رسید. در این محل راه دو شعبه میمی
د. شساحل سیحون سُفال منتهی میرفت و از آنجا به اُترار در می

گردید، به ایالت راه دیگر از زامِین به سمت راست منحرف می
رفت و پس از عبور از کرسی آن ناحیه، فُرغانه و سیحون عُلیا می

اصطخری، ) گردیددر مرز صحرای چین منتهی میبه اَوزکَنْد 
ر دوره د .(146:  1384؛ باسورث، 9: 1390؛ لسترنج، 1368:158

اسالمی، شهر بلخ تقریباً نقطه پایانی جاده بزرگ چین به سمت 
غرب و همچنین آخرین نقطه تسلط اسالم بر این بخش از جهان 

، طول فواصل شهرها را ه.ق.(300 تا 211 )حیات:خرداذبهبود. ابن
ه دقت تعیین کرداهای غرب به شرق، تا بلخ، به فرسخ بدر جاده

ن و مغولستان و غیره به مقیاس و بقیه فواصل را تا شهرهای چی
 روز در جاهای متعدد ذکر کرده است.

-های محلیِ ایران همواره می.ق. حکومتهاز سده دوم 

هایی از جاده تجاری که در قلمرو آنها بود کوشیدند بر بخش
های ری و خراسان، .ق. بر جادهه 207تسلط یابند. طاهریان در

 357بویه در ری و نیشابور، آل های.ق. بر جادهه 300صفاریان در 
های ری و زنجان، سامانیان و سپس غزنویان در ق. بر جادهه.

 429های خراسان تا کابل، سلجوقیان از .ق. بر راهسده چهارم ه
.ق. بر ه584ق. بر نیشابور و سپس ری و همدان و غُزها دره.

:  1367پاریزی، )باستانی داشتند های آن استیالآذربایجان و راه
شهرهایی که در کنار این جاده تجاری واقع بود به طور  .(233

کردند و زمینه گسترش آنها طبیعی جمعیت را به خود جلب می
 شد که درها در مسیر شهرها سبب میرفت و آمد کاروانآمد. پدید می

جاد های بازرگانی به وجود بیاید. ایشهرها تغییراتی متناسب با فعالیت
راهی در بیرون شهرها  و  های متعدد بینگاهو استراحت کاروانسراها

های کالن از ها و سراها در بازارهای شهری سبب جذب منفعتتیمچه
یک طرف و جذب جمعیت و  گسترش شهرها از طرف دیگر بود. 

هزار رباط ام که در ماوراءالنهر زیادت از دهو شنوده»اصطخری آورده: 
جا برسد علف ستور و طعام مردم است که کی هرچند مردم کی آن

( مانند شهر دیزک در نزدیکی سمرقند 228: 1368)اصطخری،  «بدهند.
های سبیلی در آن ساخته بودند، که در تمام ماوراءالنهر که سراها و رباط

تروجود نداشت. در این رباط بازرگانان ای از آن زیباتر و پرنعمتنمونه
ه ترین نقطه بیکاین رباط نزد آمدند، ضمن آنکهجهت تجارت گرد می

 .(258: 1368)اصطخری،  مرزهای دشمن بود

شهرهایی که دلیل گسترش آنها عامل بازرگانی بود معیارها و 
های خاصی داشت. بنای یک شهر در مسیر یک جاده اصلی ویژگی

شد. مانند شهر بیکند در بیرون باروی بخارا که باعث اهمیت آن شهر می
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تجاری معروف بود به طوری که آمده هر یک از به عنوان یک شهر 
شهرها که با چین دادوستد داشتند، برای خود در کنار دروازه بیکند رباطی 

 اند. که در هر یکها را بیش از هزار عدد نوشتهاند. تعداد این رباطداشته
 های تجاریشدند. تا به همراه کاروانجات مسلح ساکن میاز آنها دسته

؛ 41: 1363نرشخی، ) زن پایداری کنندراهبرابر ترکاندر  حرکت کرده و
همچنین شهر سمرقند . (276- 275 /2 ؛ بارتولد،245: 1368اصطخری، 

رد، های تجاری رشد بسیاری کبه دلیل موقعیت قرار گرفتن بر سر جاده
مبدل به مرکز مبادالت تجاری شد و اقتصاد آن شکوفا گردید. همین 

آسایش ساکنان آن شد. به طوری که حتی به دلیل سبب زندگی همراه با 
: 1344کز حکومت انتخاب شد. )نسفی، اهمیت تجاری به صورت مر

در والیت خوارزم معادن زر و سیم » مورد خوارزم آمده: ( نیز در208
وغیرهما نیست. همه توانگری ایشان از بازرگانی ترک باشد. و  برده 

و روباه و فنک و سمور و سنجاب  صقالب و خزر بیشتر آنجا افتد. و موی
( به دلیل تبادالت زیاد 239: 1368 ،)اصطخری« از خزر به خوارزم آرند.

اقتصادی قیمت کاال در شهرهای بازرگانی زیاد نبود، در ضمن رساندن 
های آباد، آسان بود. در شهرهایی تدارکات به این شهرها به دلیل جاده

عد از رسیدن و جمع شدن یافت، بکه به واسطه تجارت توسعه می
شدند. از این رو ها درآن شهرها، از آنجا عازم دیگر نقاط جهان میکاروان

جای بازرگانان جهان مثال از سمرقند به عنوان دروازه ورود به چین و 
 (255: 1366؛ قزوینی، 152: 1366حوقل، )ابن یاد شده است.

قه گانان منطسمرقند بندر تجاری ماوراءالنهر بود و بهترین بازر
-کاروان .(152: 1366حوقل، )ابن بودند پرورش یافته سمرقند

مستقر بودند. سمرقند فرضه  سراها و نیز بازرگانان در ربض
آمد ها به آنجا میماوراءالنهر و مجمع بازرگانان بود که همه متاع

 .(158: 1384)جیهانی،  شدز آنجا به دیگر شهرها برده میو ا
ه، الفقی)ابن های تجارتی قرار داشته استسر راهنیز نیشابور بر 

)حموی،  از این شهر به عنوان دروازه شرق یاد شده. .(87-167: 1379
های ثروت بازرگانانش )نیشابور( بسیار است، پارچه( »223: 1362

 شود. نساجانابریشمی و نخی آن شهر به نواحی دیگرصادر می
های مَلَهم و تافته و رافته اند، جامهفو بافندگان این شهر معرو

را به دیگر والیات صادر  هاآید که این جامهدر این شهر پدید می
در مورد بخارا آمده: همچنین  .(228: 1366حوقل، ابن)« کنندمی
)بخارا( بساط و فرش و مُصلى نماز خیزد نیکو و پشمین و  از او»

( 329 -106: 1340ودالعالم، )حد« ها ببرند.شوره خیزد کى بجای
 شد.ها برده مینیز اجناس روحی و کرباس بخارا به همه والیت

همچنین والیت خوارزم ثغر زمین غز و ( 19: 1363)نرشخی، 
همه توانگری مردم آنجا از بازرگانی با ترکان بود. )اصطخری، 

بلخ، کابل و غزنه جای بازرگانان و بارکده ( نیز شهرهای 239: 1368
هرات  (،219-220: 1368؛ اصطخری، 1340:99حدوالعالم، دوستان)هن

(، ترمذ بارکده و فرضه تجارت 210)اصطخری:  بارکده پارس و خراسان

( و 235همان: ) (، گرگانج فرضه و بارگاه غزان234با غزان)اصطخری: 
 اند.( ذکر شده243)همان:  صَبران مرکز بازرگانی با غزان

 
 گانی سازمان یافتهن تجارت و بازرپدید آمد

-به دنبال افزایش تولید محصوالت و مصنوعات در شهرهای خراسان

های مختلف فعالیت تولیدی، ها در زمینهبزرگ، همچنین رشد تخصص
به همراه واقع شدن در مسیرهای تجاری، مقدمه ایجاد بازرگانی سازمان 
 یافته جهت صادرات محصوالت به دیگر نقاط متمدن بوجود آمد. این

-ها در شهرها و مناطق غیرهسراها از سوی دولتکار با ساختن کاروان

ا هگانان توسط حکومتها  جهت حمایت از بازرشهری و  ایجاد امنیت راه
ضمن آنکه  .(256: 1368؛ اصطخری، 36: 1363)نرشخی، شدانجام می

گران در شهرها عالوه بر ایجاد رفاه عمومی، ساکن شدن صنعت
ای شهرهای دارای مدنیت و از عوامل مهم هیکی از نشانه

، صنایع نگراگسترش شهرنشینی در خراسان بود. با حضور صنعت
 شد.سبب رونق تجارت می نهاد ومیرو به تکامل 

های تجاری، بازارها و مؤسسات متنوع شدن فعالیت با 
 ها بر اساس معیارها و مقرراتتجاری نیز تنوّع پیدا کرد. این صنف

ر سطح شهر، در چارچوبی که مانع از ضرر و زیان اسالمی د
نمونه  .(82: 1367)عثمان،  شدشد توزیع میرسیدن به مردم می

گیری است. برای بندی در شهرهای خراسان قابل پیاین گروه
هایی مخصوص صاحبان حرف وجود در نیشابور حجره»مثال: 

گران، هها، شیشبافگران، خیمهمسسازان، دارد، از قبیل کاله
ریک گران و بزازان، که هگران، خرازان، ریسمانکفشزرگرها، 

 ؛228-161: 1366حوقل، ابن) «بازارهای مخصوص به خود دارند
در مورد ( 203: 1365رسته، ؛ ابن218: 1368اصطخری، 

 .(2/245 ،1361( و بخارا )مقدسی، 208: 1368مرو)اصطخری، 
 گیری است.پی نیز همین نوع تقسیم بندی بازارها قابل

در این دوره به دلیل ارتباط تجارت و صنعت در بازارها، و 
های وابسته به دستگاه حکومتی بندی تجاری، شغلصنف ایجاد

 ای پدیدهای تجاری و حرفهمخصوص نظارت بر بازار و  فعالیت
آمد و خدمات عمومی در چارچوب قوانین و مقرراتی که نهاد 

یافت. مؤسساتی که عناصر  دولت مجری آن بودند، توسعه
کاران او بودند. در تشکیل دهنده آنها از بُعد اداری حاکم و هم

مرحله بعد کنترل خدمات عمومی به دست نیروهای امنیتی، از 
هرها هایی بودند که شها سازمانقبیل  محتسب یا کالنتر بود. این

کردند، در چهارچوب را اداره کرده و مشکالت آن را حل می
بردند و برای تکامل و ترقی آنها، رات اسالمی آن را پیش میمقر

 با احکام اسالمی را وضعزیر نظر عالمان دینی قوانین متناسب 
  .(203: 1367)عثمان،  کردندمی
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 اداری( -عامل سیاسی )حکومتی
هرچند اوّلین پایتخت اسالمی شهر مدینه بود. با ادامه یافتن 

جهان متمدن آن روز الزم  فتوحات مسلمانان در شرق و غرب
بود تا در هر منطقه یک شهر به عنوان مرکز انتخاب شود. به 

« ماُ»شدشهرهایی که به عنوان مرکز حکومت محلی انتخاب می
تی را هر والی»نویسد: می (ه.ق.سده سوم)حیات: گفتند. بیهقیمی

اَلقُری در عرب، مکه در عراق بغداد در مادون بغداد امّی است، اُم
اصفهان، در ماوراءالنهر سمرقند و باالخره در خراسان مرو 

ها با تعیین والیانی که ( این پایتخت318:  1350بیهقی، «)است.
شد. مرکز حکومت شدند، اداره میاز طرف خلیفه تعیین می

شد که به عنوان مرکز سیاسی و داراالماره هر منطقه نامیده می
کرد. به آن عمل می های وابستهگاه و سرزمیناداری تخت

دارالماره بعد از مسجد جامع یکی از محورهای اصلی برنامه ریزی 
با روی کارآمدن طاهریان،  رفت.شهرهای اسالمی به شمار می

خانیان و بعدتر سلجوقیان و تسلط طغرل سامانیان، غزنویان، قره
بویه، به مرور بر اهمیّت بر مناطق تحت سلطه غزنویان و آل

بزرگ افزوده شد. در این دوره شهرهای یمی خراسانشهرهای قد
کهن منطقه مانند: مرو، بلخ، نیشابور، سمرقند و بخارا که از قبل 

بازرگانی دارای حیات  -الجیشیبه دلیل داشتن اهمیت سوق
اجتماعی بودند. به جهت تبدیل شدن به مرکز حکومت در تمام 

-مترقی چشهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زمینه
  گیری نمودند. 

ترین دلیل انتخاب شهرها جهت حکومت بین حاکمان مهم
خصوص در منطقه خراسان، در حقیقت همان دالیل اولیه پدید به

آمدن شهرها بود.  این دالیل شامل: توجه به نوع آب و هوا، در 
نظر گرفتن مسئله امنیت شهر و توانایی دفاع سریع از پایتخت و 

بر دشمنان داخلی و خارجی، واقع شدن در مسیر حکومت در برا
های اصلی، هم جهت جابجایی لشکر و همچنین جهت جاده

ترین دلیل مهم»سهولت در انجام تبادالت اقتصادی بود. اما 
انتخاب یک شهر جهت حکومت را باید توجه به میزان درآمدزایی 

ا هتجارت و پرداخت مالیات به دولت -شهرها از طریق رونق تولید
از این رو شهرهای قدیمی . (158: 1389فر، )یوسفی« دانست

خراسان که در سده آغازین ورود اسالم به این منطقه از سکنه 
 -خالی شده و رو به ویرانی نموده بود. به دلیل اهمیت اقلیمی

ق. یکی بعد از دیگری رو به ه.امنیتی و تجاری از آغاز سده سوم
رها عالوه بر آنکه به موقعیت قبل آبادی و گسترش نهاد. این شه

از اسالم خود بازگشتند، به دلیل قدرت و ثروت دولت اسالمی که 
های مذهبی بود؛ به موقعیتی بسیار برتر از برخاسته از نوع آموزه

دوره ساسانی دست یافتند. همین سبب جلب جمعیت و در نهایت 
 آورد. د سریع شهرها را فراهم میرش

که یک فرمانده قصد ایجاد پس از ایندر برخی از موارد 
حکومتی مستقل را داشت شهری جدید را به عنوان پایتخت خود 

گونه که امیراسماعیل سامانی زمانی که از کرد. هماناعالم می
 -حکومت برادر خود تمرد کرد، به دلیل اهمیت استراتیژیک

اقتصادی، بخارا را به عنوان مرکز حکومت برگزید و این شهر را 
در برابر سمرقند که مرکز حکومت سامانیان بود، به عنوان شهر 

( یا اینکه سلجوقیان پس 59: 1363رقیب انتخاب کرد.)نرشخی، 
از پیروزی در دندقان بر مسعودغزنوی، نیشابور را به دلیل اهمیت 

اقتصادی، مرکز حکومت خود اعالم کردند و طغرل  -جغرافیایی
 .(493:  1346خواند.)پیرنیا، به عنوان سلطان در این شهرخطبه 

ای گاه ویژهاین شهرها به دلیل اهمیّت سیاسی ازجای
برخوردار بودند، زیرا قدرت سیاسی حاکم هر شهر یکی از 

فت. رمعیارهای مدنیت آن شهر نسبت به سایر شهرها به شمار می
عنوان مرکز شد که به همین امر سبب گسترش شهرهایی می

خلدون در تأثیر پایتخت شدن یک ابن گشت.حکومت معرّفی می
عمران این قبیل شهرها به دلیل »نویسد:شهر بر ظاهر آن می

دارند، افزایش توجهی که سالطین و حکام به آنها مبذول می
-یابد، درحالی که شهرهای دور دست از این توجّه محروم میمی

گردد که شهر به طور مانند. رسیدن به عمران شهری باعث می
ش از نظر عمرانی به طور مستمر توسعه یابد و عکس این خودجو

مسئله هم صحیح است. یعنی رکود فعالیت در یک شهر باعث 
تسریع در فراموش شدن و ویران گشتن شهر و سپس مهاجرت 

 -2/873 1375خلدون، ابن« )شودمردم از آن و مرگ آن می
سالطین مناطقی ویژه را به عنوان قلمرو  معموال .(871
اری های دربصاصی جهت اسکان خاندان سلطنتی و شخصیتاخت

-کردند، نزدیکان حاکم هم در نزدیکی قصر سکنی میواگذار می

های عمرانی به مرور روستاها و گزیدند. در نتیجه فعالیت
( 155: 1389آمد.)یوسفی، شهرهایی در آن نواحی به وجود می

میراسماعیل کند که در زمان انرشخی در تاریخ بخارا اشاره می
های کشاورزی اطراف ها و زمینسامانی چند روستا و باغستان

 .(47: 1363)نرشخی،  در دست درباریان سامانی بوده استآن 
شد. زیرا معموال داراألماره درکنار مسجد جامع ساخته می

، 1375خلدون، )ابن« دیگر بود.وظایف هر دوی آنها مکمل یک»
بزرگ در سده سوم تا خراسان( این سنت در شهرهای 723: 2ج

 ،؛ مقدسی209: 1368اصطخری، شد. ).ق. رعایت میههفتم
به طوری که داراألماره در نزدیکی شهر مردم ( 2/383: 1361

ی اعامه و در محلی مشرف بر شهر در کنار ربض به صورت قلعه
-( و ارگ265: 1368)اصطخری،  بخارامحکمی قرار داشت. ارگ

( نمونه خوبی از این 2/315، 1361)مقدسی،  رهای دوگانه نیشابو
موارد است که آثاری از آنها باقی مانده و در قسمت ربض شهر 
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در بخارای دوره سامانیان  هسته مرکزی شهر است.  بنا شده
دز بود، با دیوارهایی بلند که امیران سامانی در آن سکونت کهن

ز دکنار کهن دز بود و مسجدآدینه درداشتند. زندان شهر در کهن
-ابن) دز نیم فرسنگ در نیم فرسنگ بودنقرار داشت. وسعت که

و »نرشخی در توصیف ارگ بخارا آورده:  .(361: 1366حوقل، 
این حصار جای باشش پادشاهان و امیران و سرهنگان بود. و 

های پادشاهی و کاخ جای نشست پادشاهان از ها و دیوانزندان
)نرشخی،  «ه در وی بوده استحرم و خزینسرایقدیم باز و 

.ق. شهری بزرگ هنیز نیشابور در سده سوم و چهارم .(40: 1363
ی، )مقدس ، مساحتش یک فرسخ در یک فرسخ بودو بسیار آباد

به نقل از اصطخری و مؤلف حدودالعالم در سده . (315: 1361
دژ و دو شهر مجزا بوده .ق. نیشابور ظاهراً دارای دو کهنهچهارم
-گرفت. یکی از کهنکه یک ربض هر دو شهر را دربر می است.

: 1341؛ حدودالعالم، 86: 1368 اصطخری،دزها دارالعماره بود.)
دارالعماره نزدیک مسجد جامع در ربض بود و درمیدانی ( 163

معروف به میدان حسین، قرار داشت. بنا دو دروازه داشت. یکی 
 اقع بودربض ورو به شهر و یکی رو به ربض و گرداگرد آن، 

 .(447 -315: 1361)مقدسی،
دادند که درباریان در اطراف هرچند در آغاز حکام ترجیح می

کاخ آنان ساکن باشند، اما به مرور زمان، به دلیل کمبود جا ترجیح 
داد که بزرگان را  در جایی دورتر از محل سکونت خود مستقر می

هر، موجب ( پراکنده شدن امرا در ش48: 1363)نرشخی،  کند.
شد. مکنت و موقعیّت افزایش عمران و گسترش شهر می

شد تا مناطق دیگر به خاطر آنها آباد اجتماعی این افراد، سبب می
شود. از طرفی عالقه برخی از این امرا به گردش در خارج شهر 

 هایها و کاخی شهرها نیز با تأسیس باغشد تا حومهباعث می
آباد در زمان ود. مثالً باغ شمسییالقی و مناظر زیبا آباد ش

خانی در ربض بخارا  پدید آمد که عالوه بر خود حاکمان قره
نرشخی، حاکم، مردم عادی نیز اجازه تفرج در آن را داشتند.)

 .(176: 1366؛ ابن حوقل،  52: 1363
شهرهای مرکزی گاهی با از دست دادن موقعیّت سیاسی  

ز نظر عمران و آبادانی دچار خود به دلیل از بین رفتن یک دولت، ا
سنجر از شدند. مانند شهر مرو که با مرگ سلطان رکود می

گاهی نیز  .(213: 1362)حموی،  اهمیت سیاسی آن کاسته شد
گزین شدن دولتی دیگر به جای پس از سقوط یک دولت و جای

آن، دولت جدید پایتخت قبلی را به عنوان مرکز حکومت خود 
ار عمران و آبادانی همچنان در این شهر گزیند. با این کبرمی

خانیان که بعد از سرنگونی سامانیان تا ادامه می یافت. مانند قره
یشان برای ایشان هاها، بخارا به عنوان یکی از پایتختمدّت

 .(2/264 :1997؛ غفوراف، 61: 1363نرشخی، ) دارای اهمیت بود

 گیرینتیجه

وهش را باید هماهنگ مهمترین نکته قابل برداشت در این پژ
ها و مردم ساکن شهرهای سرحدی در چند نکته بودن حکومت

ر برابر د توجه ویژه به مسئله ایمنی شهرهایکم:  مشترک دانست:
با توجه به اینکه ناحیه شمال و شرق خراسان . دشمن خارجی

ه الزم بود کگرد قرار داشت، بزرگ در معرض حمله قبایل بیابان
غر سرزمین اسالمی در برابر مهاجمان محافظت با تمام توان از ث

های تاکتیکی پدافندعامل و به این منظور، از انواع روشگردد. 
کردن برپاشهرها با رعایت مسائل امنیتی  پدافند غیرعامل)اعم از

خندق به حفر های مستحکم، ها و دروازهبرج، حصارهای تودرتو
رودخانه در برابر گرد شهر، استفاده از موانع طبیعی چون کوه و 

( مسلح کردن مردم شهرهای مرزیتر از همه مهمدشمنان و 
-شد. روشها و ساکنین محلی، بهره گرفته میتوسط حکومت

 هایی که تا زمان معاصر نیز امکان به روز رسانی و کاربرد را دارد.
بود که از طریق آن مسلمانان  هاییجادهین مناطق دارای ا دوم:
ادی ستد اقتص یگر نقاط ارتباط تجاری و داد وتوانستند با دمی

ها برقرار کنند، کاالهای خود را صادر نموده و از همین راه
یاب مورد نیاز را وارد نمایند. به همین دلیل شهرهای موادکم

مرزی عالرغم خطرهای امنیتی و نزدیکی به سرزمین دشمن، 
ه سوی همواره جمعیت را بتجاری  -های اقتصادیخاطر جاذبهبه

-زمینه گسترش شهرهای منطقه فراهم میو  کردخود جلب می

به دلیل شرایط ویژه اقتصادی، این شهرها تمهیداتی  سوم:آمد. 
از طرف مردم و حکومتها پدیدآمده بود که زمینه رونق تجارت و 
ازدیاد ثروت شهرهای سرحدی را پدید آورده بود. از جمله این 

نعتگران و تولیدکنندگان توان به ساکن شدن صتمهیدات می
شهری و روستایی اشاره کرد، که محصوالت خود را بالفاصله 

کردند. از طرف بعد از تولید به بازارهای خارج از مرز ارائه می
ها با ساختن ها نیز، توجه به مسئله ایمنی و راحتی جادهدولت
 ها و کاروانسراها مورد توجه بود. البته این مهم نیز بر اساسرباط

 رسید. مستندات تاریخی با همراهی مردم منطقه به انجام می
 

 :هانوشتپی

جهت مطالعه در تأثیر فرهنگ ساسانی بر شهرسازی دوره  .1
 ؛ دیده شود.1369اسالمی حبیبی، 

در  آنوالگوی گسترش جهت مطالعه دالیل اصلی رشد شهرها .2
فر و یوسفی1385 فر،وسفیی ؛1370شهرهای ایران،ورجاوند، 

 دیده شود.منابع ، درفهرست1389

به منظور آشنایی خوانندگان محترم با حدود تقریبی دوره  .3
غازین نقل قول از کتابهای آحیات نویسندگان قدیم، در بار 
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ایشان، به صورت مختصر حدود دوره زندگی یا تالیف کتابشان 
 گردد.معرفی می

هر اءالنجهت آشنایی بیشتر با دفاع عامل و دفاع غیره عامل در ماور .4
 ، در فهرست منابع دیده شود.1392 مقاله اروجی، علیپور،

های دینی دوره ساسانی این گونه موانع به آن دسته از آموزه .5
ی اشوند که از نظر اجتماعی روستاییان را در مرتبهمربوط می

کرد و از نظر معیار ارزش کسب و تر از شهریان ارزیابی میپست
 های غیره مولد قائل بودندای شغلکار ارزش بیشتری بر

 .(1389فر: )یوسفی
 

 فهرست منابع

 (، البلدان 1379) محمد،الفقیه الهمدانی، احمدابنابن
)مختصرالبلدان(، محقق محمدرضا حکیمی، مسعودح، فرهنگ 

 ایران، تهران.
 فیالمالک(، سلوک1956) الدین احمد،ربیع، شهابابیابن-

 دالغنی،دارکنان، دمشق.احمدعبتدبیرالممالک، تحقیق عارف
 (، سفر نامه)ایران در صورة1366علی، )حوقل، محمدابنابن-

 االرض،امیرکبیر تهران.
 محمدپروین 2ج(، مقدمه1375خلدون، عبدالرحمن، )ابن ،

 گنآبادی،علمی فرهنگی تهران. 
 النفیسه، به کوشش  (، اعالق1365) عمر،ابن رسته، احمدابن

 هران.چانلو،امیرکبیر تحسین قره
 (، مسالک الممالک، 1368) ابراهیم،اصطخری،ابواسحاق

 ترجمه تستری، به اهتمام ایرج افشار،علمی فرهنگی تهران. 
 ( ،تاریخ نیشابور، خلیفه 1375الحاکم نیشابوری، ابوعبداهلل ،)

 نیشابوری ، به همت شفیعی کدکنی،آگه تهران.
 (، ساخت دفاع شهری1392) پور،اروجی، فاطمه، جوادعلی 

ماوراءالنهر در قرون اولیه اسالمی، پژوهشنامه تاریخ اقتصادی و 
 .43تاص 19ص ،از 20اجتماعی، سال دوم شماره 

 نامه، مترجم (، ترکستان1373) والدیمیروویچ،بارتولد، واسیلی
 ،آگه، تهران.3کریم کشاورز، ج

 شهرهای  (، کرمان،1367) پاریزی، محمدابراهیم،باستانی
 ش یوسف کیانی،جهاددانشگاهی، تهران.، به کوش4ایران، ج

 (، واژه شناسی تاریخی شهر در ایران، 1388) راد، حسن،باستانی
 .72، شماره 56تا ص  19زمستان. ازص 4مجله فرهنگ، شماره 

 (، کوی)محله( در شهرهای ایرانی 1391راد، حسن، )باستانی
های تاریخی، اسالم و های نخستین اسالمی، مجله پژوهشسده
 ، تابستان.   10، دوره ششم، شماره 30تا ص 10ن، از صایرا
 ،(، تاریخ غزنویان، مترجم حسن 1364) باسورث، ادموندکلیفورد

 انوشه،امیر کبیر، تهران.

 (، تاریخ نیشابور، مجله تاریخ در آیینه 1391) اهلل،بدری، روح
 .20تاص  5، از ص2پژوهش،شماره

 ،تاریخ بیهقی، (1350) حسین، ابن محمد ابوالفضل بیهقی ،
 نا، مشهد.اکبر فیاض،بیمصحح علی

 ،(، جغرافیا وساخت شهر کرمان، جهاد 1370) پوراحمد، احمد
 دانشگاهی، تهران.

 ،1(، تاریخ ایران، عباس اقبال آشتیانی،ج1346) پیرنیا، حسین ،
 خیام، تهران.

 (، شهرهای ماوراءالنهر در دوران 1377) زاده، نذیرجان،تورسون
 .75تا ص 30پژوهی، شماره دوم. صخراسانمجلهسامانیان، 

 العالم، علی(، اشکال1384) احمد، ابن جیهانی، ابوالقاسم-

 .نشربه مشهد،کاتب،،عبدالسالم
 ،شهر، دانشگاه تهران،  تا (، از شار1375) حبیبی، سیدمحسن

 تهران.
 (، برگزیده مشترک معجم1362عبداهلل، ) ابن حموی، یاقوت-

 پروین گنآبادی، امیرکبیر، تهران. البلدان، محمد
 ،(، شهرهای ایران، ترجمه حسن1376) خیرآبادی،مسعود-

 مافی، نیکا، مشهد.اهللنژادوعزتحاتمی
 ،(، مفهوم ارگ و دژ یاهسته مرکزی شهرها 1374) ذکاء، یحیی

در ایران، مجموعه مقاالت کنگره شهرسازی و معماری در ایران، 
 میراث فرهنگی، تهران. ، سازمان224تاص209، ازص1، ج
 ،های نو در جغرافیای شهری، (، دیدگاه1373) شکوهی، حسین

 سمت، تهران.
 ( ،نفوذ شهرسازی 1370شکوهی، مهرداد ،) ،ایران در هند

تا  280ازص ،، گردآوری محمدیوسف کیانی4شهرهای ایران، ج
 ، جهاددانشگاهی، تهران.240ص
 کتری، شهرسازی ( پایان نامه د1394) بزاز ، منصوره،صاحبی

ه، دانشگاه ملی 7تا 3م/13تا9خراسان و ماوراءالنهر از سده 
 تاجیکستان، دانشگاه هنر تهران، تهران.

 ،(، مدینه اسالمی، ترجمه علی 1376) عثمان، محمدعبدالستار
 چراغی، امیرکبیر، تهران .

 (، آثارالعباد و 1366محمود، )قزوینی، ذکریاابن محمدابن
بدالرحمان شرفکندی، مؤسسه علمی اندیشه ، ع2اخبارالبالد، ج
 جوان، تهران.

 ،(، شهرنشینی در خاورمیانه، عبدالعلی 1379) کاستلو، فرانسیس
 رضایی،نی، تهران.

 ،(، تاریخ ایران: قبایل شهرها سازمان بندی 1363) کاهن، کلود
، حسن انوشه، پژوهش 4اجتماعی ایران از اسالم تاسلجوقیان، ج

 رکبیر، تهران.دانشگاه کمبریج، امی
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 ( ،جغرافیای تاریخی سرزمین1390لسترنج، گی ،) های خالفت
 المولف،شرقی، محمود عرفان، علمی فرهنگی، تهران. مجهول

(، به کوشش منوچهر ستوده، دانشگاه تهران، 1340) حدودالعالم،
 تهران.

 (، احسن التقاسیم1361احمد، ) ابن محمد مقدسی، ابوعبداهلل-

، نقی منزوی، شرکت مؤلفان و مترجمان 2یم، جاالقالمعرفهفی
 ایران، تهران.

 (، تاریخ بخارا، ترجمه 1363جعفر، ) ابن محمد نرشخی، ابوبکر
 عمر، تصحیح مدرس رضوی، طوس، تهران. ابن ابونظر محمد

 الحقایق، اهتمام و (، کشف1344) محمد، نسفی، عزیزالدین
 شر کتاب، تهران.تحقیق احمدمهدوی دامغانی، بنگاه ترجمه و ن

 ( ،فضائل بلخ، ترجمه عبداهلل 1363واعظ بلخی، ابوبکرعبداهلل ،)
بلخی، تصحیح و تحشیه محمدتقی رضوی،  حسینی حسن ابن

 طوس، تهران.
 ،(، شهرسازی و شهرنشینی در ایران، 1370) ورجاوند، پرویز

یوسف کیانی جهاد  ، گردآوری محمد4شهرهای ایران، ج
 دانشگاهی، تهران.

 (، البلدان، 1342) یعقوب، ابی ابن واضح(، احمد)ابن عقوبیی
 آیتی، بنگاه ترجمه و نشرکتاب، تهران.تصحیح محمد ابراهیم

 ( ،الگوی گسترش کالبد شهر در سده1385یوسفی، شهرام ،)-

از  52های میانه تاریخ ایران، مجله شناخت،شماره
 .52، 319تاص302ص
 ،یش شهر و شهرنشینی در (، الگوی پیدا1389) یوسفی، شهرام

تا  145، از ص64/5تاریخ ایران، مجله تاریخ ایران، شماره
 .170ص

 

 

 

 

 

 

 

 


