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Nishapur was one of the important cities where Imam
Reza's (AS) stopped for a while on his way from Medina
to Merv. Despite the plethora of research that have been
done about the residence of that Imam, especially
Hadith al-Silsilah al-Dhahab (Hadith of the Golden
Chain) in Nishapur, no research has been done so far
about the residence of the Imam, its location and the
reason why he settled in this neighborhood and its fate.
In addition, in some sources and research, including the
book of Oyoun Akhbar Al-Ridha (AS), this
neighborhood has been recorded in different and wrong
ways. Therefore, in the present study, an attempt has
been made to analyze and study this neighborhood
based on library sources, including the books of history
of Nishapur(Tarikh-i Nishapur), and Oyoun Akhbar AlRidha (AS), as well as historical and archaeological
evidence, using a descriptive-analytical method.
Findings show that this neighborhood is called Fuz / Faz
and was located in Qohandez of Nishapur, because
Qohandez is one of the strongest and safest
neighborhoods in the city and also in the easternmost
direction. And the exit gate of Nishapur was located
towards Merv and Tus. Therefore, government officials,
considering that the Imam should reach Merv, the center
of the Caliphate, in complete security and respect with
less contact with the people, and faster, settled the Imam
in the Fuz / Faz neighborhood, which had all the above
conditions. Also, due to the destruction of this
neighborhood by Arsalan Arghun and Ghuzs, Mongols
and numerous earthquakes, as well as its extinction until
the Timurid period, especially the Safavid period, the
monuments of Imam Reza (AS) neighborhood have
been abandoned and replaced by the current footsteps
of Nishapur.
Keywords: Imam Reza (A.S.), Nishapur, Qohandez, Fuz
/ Faz

چکیده

نیشابور یکی از شهرهای مهمی بود که حرضت رضا در مسیر سفر
)(ع

 باوجود تحقیقات زیادی که. مدتی در آن توقف کرد،از مدینه به مرو
در خصوص اقامت آن حرضت بهخصوص ایراد حدیث
 اما تاکنون در خصوص محله،سلسلةالذهب در نیشابور شده است
 موقعیت آن و چرایی اسکان ایشان در این محله و،اقامت امام
 در بعضی از، عالوه بر این.رسنوشت آن تحقیقی صورت نگرفته است
این محله

 ازجمله کتاب عیون اخبارالرضا،منابع و تحقیقات

)(ع

 در، از اینرو.بهصورتهای مختلف و اشتباه ضبط شده است
پژوهش حارض سعی شده است بر اساس منابع کتابخانهای ازجمله
و

کتاب های تاریخ نیشابور حاکم نیشابوری و عیون اخبارالرضا

)(ع

تحلیلی بهنقد و-شواهد تاریخی و باستانشناسی و با روش توصیفی
 یافتههای پژوهش نشان میدهد که.بررسی این محله پرداخته شود
 زیرا، فَ ّز و در کهندژ نیشابور قرار داشته است/این محله به نام فُ ّز
کهندژ از استحکام و امنیت و از خوش آب و هواترین محلههای این
شهر بوده و ضمنا ً در منتهاالیه جهت رشقی و دروازه خروجی نیشابور
 بنابراین مأموران حکومتی با.به طرف مرو و طوس قرار داشته است
مالحظات موارد مذکور که امام باید در امنیت و احرتام کامل و متاس
 از اینرو امام را در، مرکز خالفت برسد،کمرت با مردم و رسیعتر به مرو
 همچنین با. اسکان دادند،محله فز که دارای متام رشایط مذکور بود
توجه به ویرانی این محله توسط ارسالن ارغون و غزها و مغولها و
،زلزلههای متعدد و نیز فرتت آن تا دوره تیموری بهخصوص صفویه
یادمانهای محله امام رضا(ع) مرتوک و جای آن را قدمگاه فعلی
.نیشابور گرفته است
 فز، کهندژ، نیشابور،) امام رضا(ع:واژگان کلیدی

)Kadkan2003@yahoo.co.uk(  رضا نقدی:*نویسنده مسئول مکاتبات

بررسی اقامتگاه امام رضا

(ع) …

مقدمه

پیشینه پژوهش

از حوادث مهم تاریخ اسالم و ایران بهخصوص تشیع ،سفر

در خصوص این مسیر و قدمگاهها و اقامتگاههای امام،

به ایران و ولیعهدی و شهادت و مزار ایشان

مقاالت و کتابهای زیادی نوشته شده و هامیشهای

است .تاکنون در خصوص زوایای مختلف این سفر تاریخی و

متعدد برگزار شده است که از آن میان کتاب جغرافیای

تأثیرات آن کتابها و مقاالت فراوانی نوشته شده است ،اما

تاریخی مهاجرت امام رضا از مدینه تا مرو از جلیل عرفانمنش

تاکنون بسیاری از جنبههای این مسافرت تاریخی روشن

و کتاب قدمگاههای امام رضا(ع) در نیشابور و دهرسخ و

نگردیده است .یکی از این جنبهها ،واکاوی مسیر حرضت و

مشهد از رضا نقدی و مقاالت متعددی که در هامیشهای

سیره آن بزرگوار در این راه است .از میان این اقامتگاهها آنچه

جاده والیت در دهه کرامت در مشهد ایراد شده و در

بیشرت به آن در منابع تأکید شده است شهر نیشابور میباشد

مجموعه مقالههای آن منترش شده است .از آن جمله به

که حرضت چند روزی در آن اقامت داشتند .از مورخان و

مقالهای با عنوان «جاذبههای تاریخی-فرهنگی و گردشگری

محدثان بزرگی که ورود و خروج و محل اسکان و اعامل و رفتار

در مسیر هجرت امام رضا» و «نگاهي به دو توقفگاه امام

امام را در بهصورت مفصل آوردهاند ،یکی حاکم

رضا در خراسان قدمگاه و دهرسخ از لبافخانیکی و نقدی

نیشابوری(متوفای 504ق) در کتاب تاریخ نیشابور (تألیف

میتوان اشاره کرد .سید حسن حسینی ،نیز مقاله تأملی در

 833ق) 1و دیگری محدث بزرگ شیعه ،شیخ صدوق

زمان و جای حضور امام رضا

در نیشابور را در

(متوفای 833ق) در کتاب عیون اخبارالرضا(ع) (تألیف پس از

سلسلهالذهب :مجموعه مقاالت هامیش علمی _ پژوهشی

833ق) است که همزمان با تاریخ نیشابور تألیف شده است.

حدیث سلسلهالذهب .منترش کرده است که اشاراتی مفید

شیخ صدوق ،اشاراتی به ورود و خروج و محل اسکان حرضت

به اقامتگاه امام در نیشابور دارد ،ازجمله جداسازی دو

در نیشا بور دارد و حدیث سلسلةالذهب را آورده است .در

شخصیت ،یکی بیبی شطیطه از ارادمتندان امام موسی

کتاب عیون اخبارالرضا(ع) محل اسکان حرضت در نیشابور

کاظم(ع) و دیگر پسنده که به قولی امام رضا(ع) در منزل وی در

توسط نساخان کتاب به ا َشکال متفاوت و اشتباه نوشته شده

نیشابور سکنا گزید که در بعضی از تحقیقات معارص یکی

است که محققان بعدی همین اشتباهات را نیز تکرار

پنداشته شده اند و در شهر نیشابور کنونی برای آنها مکانی

کردهاند .با مراجعه به کتاب تاریخ نیشابور ،شکل صحیح اسم

ساخته شده است .همچنین شفیعی کدکنی در تعلیقات

این محله که به نام فُ ّز /فَ ّز و موقعیت آنکه در کهندژ (کهندز،

کتاب تاریخ نیشابور حاکم نیشابوری ،بهاشتباه نساخان در

قهندز) در منتهاالیه رشق نیشابور و در دروازه خروجی بهطرف

خصوص تحریف واژه فز و بالش آباد پرداخته است که در این

مرو و طوس قرار داشته ،دانسته میشود .از طرف دیگر،

مقاله نیز از آن استفاده شده است .در خصوص ساختار شهر

نیشابور در زمان ورود حرضت رضا(ع) دارای محلههای بزرگ و

نیشابور قدیم مقاالت متعددی با نقشههای متفاوت منترش

مهم بود .پرسشهای پژوهش این است که باوجود محلههای

شده است که اساس کار آنان تاریخ نیشابور حاکم نیشابوری

دیگر نیشابور ازجمله حیره که شیعه و عربنشین بود و قبل از

است .در همه آنها محله کهندژ نیشابور بر روی نقشه

آن ،هارون الرشید نیز در آنجا منزل کرد ،چرا امام را در قلعه

مشخص گردیده است .اولین مقاله و نقشه توسط نیشابور

شهر و در خروجی نیشابور بهطرف مرو و طوس سکونت

شناس معروف ریچارد بولیت در مجلۀ ایرانیکا در 3793م به

دادند؟ و دیگر اینکه این محله بعد ترک امام از چه جایگاهی

چاپ رسیده که علی انوری با عنوان بازشناسی و

برخوردار بود و چه رسنوشتی داشت.

جمعیتشناسی نیشابور قرونوسطایی در مجله آینده جلد

امام رضا
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(ع)

(ع)

(ع)

 .1اکنون اصل کتاب تاریخ نیشابور موجود نیست و بهاحتاملزیاد

و ظاهراً افتادگی های نیز دارد که از آن جمله حدیث مهم

از بین رفته و تنها خالصهای از آن در دسرتس است .طبیعتاً در این

سلسلهالذهب است که در خالصه نیست ،ولی محققان بعدی

کتاب خالصهای از ورود و خروج و سیره امام ثبتشده و به

که اصل کتاب در اختیارشان بوده این حدیث را از آن نقل

اقامتگاه حرضت در چند جای کتاب بهصورت خالصه اشارهشده

منودهاند.

سه بعدی از نیشابور توسط منصور اسالمی کشیده شد که

مقاالت خطاهایی راهیافته است .تحقیقات باستانشناسان

در سازمان ملی ایران نگهداری میشود .سومین تصویر را

کاوشهای موزه مرتوپولینت و کاوشهای مشرتک فرانسه و

بهضمیمه مقاله جنیدی در 3833ش فایق توحیدی ترسیم و

ایران در قهندز و نیز کاوشهای لباف در کهندژ شایان توجه

در جلد دوم کتاب شهرهای ایران به چاپ رساند .چهارم

است و پرتوهای جدید بر سایهروشنهای تاریخ نیشابور

نقشه فرضی به همراه مقالهای با عنوان بازآفرینی تصوری شهر

انداخته و نقاطی را روشن منوده است.

از متون تاریخی (نیشابور غازانی) توسط عینیفر و کوچک
خوشنویس در فصلنامه هرنهای زیبا ،در 3833ش منترش
گردید و آخرین نقشه را میراث فرهنگ خراسان تهیه منوده
است .میثم و رجبعلی لبافخانیکی نیز بر اساس کاوشهای
که در دو نوبت که یک بار آن با همکاری باستانشناسان
فرانسوی انجام شد ،حاصل کارشان را در مقالهای با عنوان
معماﺭﻯ ﻛهن ﺩژ نﻴشابوﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ساسانﻰ در نامورنامه
مسعود آذرنوش منترش کردند .همچنین مقاالت دیگری نیز با

عنوان نیشابور (ابرشهر) ،سیر تحول و اصول شاخت و
سازمان شهری ،از الدن اعتضادی است که در آن جغرافیای
تاریخی شهر نیشابور را تا دور مغول موردبحث قرار داده
است .نیشابور از دیدگاه باستانشناسی ،نیز از علیرضا کشه
مقاله دیگری است .لبافخانیکی و کاراژیان در مجله
باستانشناسی مقالههای ارائه منودهاند عالوه بر این

عبدالحیمد مولوی در کتاب آثار باستانی نیشابور و جام
اطالعات ارزنده و مفیدی در خصوص نیشابور و محالت آن
ارائه کرده اند .بنابراین نویسنده این پژوهش ضمن مطالعه

بررسی اقامتگاه امام

پژوهش شامره  49منترش شد .بعد از او نقاشی یا طراحی

آنها بهخصوص در مورد کهندژ ،دریافت که در بعضی از این

رضا(ع)…

هشتم و مجدد توسط حسن شکوهیان ترجمه و در مجله آینه

عمیق این تحقیقات و پژوهشها ضمن بهرهگیری از نظرات

روش پژوهش
این پژوهش از نظر روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نظر
نوع ،بنیادی و کاربردی است .بنابراین برای درک و فهم
جایگاه دقیق سکونت امام رضا

(ع)

در محله فز ،کوچه

بالشآباد و کهندژ نیشابور و سپس چرایی اسکان ایشان در
آنجا و تحریف این مکانها در کتاب عیوناخبارالرضا(ع) و از
بین رفنت این مکانها و یادمانهای آن و رس برآوردن قدمگاه
نیشابور بهجای محله فز با هامن یادمانها ،الزم است تا بر
اساس شواهد تاریخی بهخصوص کتاب تاریخ نیشابور حاکم
نیشابوری و باستانشناسی که هنوز آثار کهندژ نیشابور باقی
است (تصویر  )3و نیز نقشههای هوایی به بررسی محله فز
یعنی اقامتگاه حرضت رضا(ع) پرداخته شود .بدیهی است
ابتدا باید ساختار کلی شهر نیشابور در آن زمان و جایگاه
کهندژ و محله فز شناخته شود و سپس به بررسی این مکان
در زمان سکونت حرضت و در آخر جایگاه این مکان و
رسنوشت آن بعد از خروج امام روشن گردد.

تصویر  :3عکس ماهوارهای از آثار باقیمانده از کهندژ و شارستان نیشابور ()Google Earth
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بررسی اقامتگاه امام رضا

(ع) …

کوچه بالشآباد منزلگاه امام رضا

الیوم بحامم الرضا» .مرتجم کتاب آن را به این صورت مشکول

(ع)

از گزارشهای حاکم نیشابوری در چند جای کتاب تاریخ

و نقطهگذاری کرده است« :فی محله یقال لها ال َف ْرویْنی ،فیها

(ع)

بحامم الرضا» و چنین
حامم و هو الحامم امل َعروف الیوم
ّ
ّ

در کوچه

ترجمه کرده« :وارد شد در محلّهای که آن را فروینی گویند به

بالش آباد در محله فز که در کهندژ نیشابور واقع بود ،اقامت

حامم معروف است و آن
حامم رفت .حاممی بود که همین ّ

کردهاند .حاکم نیشابوری گوید :امام رضا(ع) «چون به نیسابور

حامم الرضا میگویند» (شیخ صدوق:3898 ،
را در این زمان ّ

ورود فرمودند در محله فز ،در کوچه بالسآباد ،خدّام مقام

 .)800/8استاد شفیعی کدکنی بر اساس کتاب حاکم

اختیار کردند» (حاکمنیشابوری .)803 :3894 ،نیز در کتاب

نیشابوری این اشتباه را دریافته و نوشته است که آنچه باید

عیون اخبارالرضا اگرچه محله فز و کوچه بالشآباد توسط

منت چاپ عیون اخبارالرضا اصالح شود این است که بر طبق

نساخان تحرف شده ولی اصل آن چنین بوده است «نَ َز َل
َم َحلَّ َة الفَز بنَ ِ
احﻴَ ًة تُ ْع َر ُف بب َِالشَ ابَا َد» (ابن بابویه.)878 :3898 ،

متام روایات و ازجمله حاکم ،حرضت به محله فُز که از محالّت
بسیار معروف نیشابور بوده است وارد شدند .بنابراین عبارت

همچنین از چند جای کتاب تاریخ نیشابور فهمیده میشود

عیون اخبارالرضا چنین بوده است« :نزل فی محله یقال لها

که این محله در کهندژ نیشابور واقع بوده است ،آنجا که

الفَز َو بُ ِن َی فیها حامم و هو الحامم املعروف »...این ضبط

میگوید« :ظاملی غاشم در قهندز حاکم شد و از قصور عقل

غلط در بحاراالنوار (مجلسی )388/57 :3508 ،نیز راهیافته

خواست که در آن محوطه [کهآلنکه بر رس کویچه بالشآباد

است (حاکم نیشابوری :3894 ،تعلیقات  .)893در جای

بود] قرصی سازد» (هامن .)807 :درجایی دیگر از کتاب

دیگر کتاب صدوق باز همین اشتباه تکرار شده در آنجا که

مذکور مشخص میگردد که امام در کهندژ ساکن بوده ،آنجا

ب نَ ِ
اح َﻴةً
سابُو َر نَ َز َل َم َح َّل َة الْ َغ ْر ِ َ
گفته« :ل ََّام َدخ ََل ال ِّرضَ ا بِ َن ْﻴ َ
تُ ْع َر ُف بِالَ شَ ابَا َد»( .ابنبابویه )878 :3898 ،که محله فز است

نیشابور (تألیف 833ق) و نیز در کتاب عیون اخبارالرضا
(تألیف بعد از 833ق) برمیآید که امام رضا
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(ع)

که نوشته است :روزی حرضت در مجلسی قصد مناز کردند

(ع)

و کسی سؤال کرد« :محراب بر موضع قبله مستقیم هست؟

که اصل آن بوده «نَ َز َل َم َحلَّةَ الفَز بنَ ِ
اح َﻴ ًة تُ ْع َر ُف بب َِالشَ ابَا َد».

حرضت دست آن کس را گرفتند و به انگشت مبارک اشارت

اضافه میشود که محققان و کسانی دیگری که بعدا ً در

ف رمودند باب کعبه در مواجهه منوده شد و آن محل تا این

خصوص ورود امام رضا(ع) به نیشابور مطلب نوشتهاند این

غایت متع ّین است بر طرف قبله شارع عام که از امام قهندز

اشتباه را تکرار کردهاند .ابنحمزه طوسی (متوفی 430ق)

میگذرد واقع است» (هامن .)833 :همچنین حاکم زمانی

«محلة قرقی ناحیه تعرف بالد سناباد» (ابنحمزه طوسی،

که از مساجد نیشابور نام میبرد به «مسجد محله فز ،در جوار

 .)573 :3533مجلسی «محلة الغربی» (مجلسی:3508 ،

منزل خدام سلطان صلوة الله و سالمه علی رسولالله و علی

 .)383/57تا جایی که محققان معارص فروینی را قزوینی هم

آله االیمة املعصومین اجمعین» اشاره کرده است (هامن:

نوشتهاند و گفتهاند که در نیشابور محلهای بوده که قزوینیها

.)837

در آن ساکن بوده و آن را به همین مناسبت محله قزوینی

بررسی تصحیف (غلط خوانی) کلمههای فز و بالشآباد در
کتاب عیون اخبارالرضا(ع) و تکرار آن در منابع مکتوب
شیخ صدوق که از محدثان بزرگ شیعه و همزمان با حاکم
نیشابوری بوده و به نیشابور نیز مسافرت کرده است در کتاب
عیوناخبار الرضا(ع) به سکونت حرضت در کوچه بالشآباد در
محله فز اشاره کرده است .ولی مرتجامن و نساخان کتاب
مذکور در ضبط این محله و کوچه آن اشتباه کرده و به تصحیف
آن پرداختهاند .عبارت کتاب چنین است که امام رضا(ع) «نزل
حامم و هو الحامم املعروف
فی محله یقال لها الفروینی فیها ّ

میگفتهاند (فضلالله .)385 :3878 ،همچنین در همین
منت عربی عیون اخبارالرضا «ن ِ
َاح َﻴ ًة تُ ْع َر ُف ب َِالشَ ابَا َد» آمده
است که در اصل «ببالشاباذ» بوده است به اعتبار ما ّده فعل
«عرف» که حرف «بـ» را الزم دارد و مرتجم عیون اخبارالرضا به
این صورت نقطهگذاری و مشکول کرده است« :ناحیه تُ ْع َر ُ
ف
بـ «الشاباذ» درصورتیکه بالشاباد یا بالسآباد مشهور است
(حاکمنیشابوری :3894 :تعلیقات.)893 ،

کوچه بالش آباد در محله فز قرار داشته و محله فز نیز یکی از

وی در حوالی آن خندق حفر کرد و در اطراف آن مردم را ساکن

محله های کهندژ نیشابور بوده است .معنی کهندژ و کارکرد

کرد و بعضی را درون قلعهای اسکان منود و اهل مملکتی را

آن چیست؟ سابقه آن چقدر است؟ موقعیت و وضعیت آن

به عامرت و رفع دیوارها و توطّن در جانب آن تکلیف کرد و

همزمان با سکونت امام رضا(ع) در آنجا چگونه بوده است؟

آتشکدهای در آنجا ساخت (هامن) .شاهپور نیز برای در امان

سؤاالتی است که در سطور آتی به آن پرداخته خواهد شد تا

ماندن مردم از هجوم دشمنان عالوه بر اینکه قهندز را تعمیر

مشخص گردد که چرا امام رضا(ع) را در کهندژ سکونت دادند.

و یا دوباره ساخت ،اولین پادشاهی است که بر طرف جنوبی

یاقوت حموی کهندژ را بهصورت «قَ َهنْدَز» ضبط کرده و

قهندز ،شارستانی و بر اطراف هر دو انبارده (ربض) را بنا کرده

نوشته که آن قلعهای در وسط شهر است .وی یادآور شده که

است .او پس از این دوباره به نیشابور آمده و خندق شهر و

این واژه را بهویژه اهل خراسان و ماوراءالنهر به کار میبرند و

قهندز را به همدیگر متصل کرد (هامن).

بیشرت راویان آن را قهندز مینامند که مع ّرب واژه کهندز به

نقشه و ساختار کهندژ و شارستان نیشابور تا زمان فتح

معنای قلعه باستانی است .این کلمه گاهی بهجای یکدیگر

مسلمین چنین بود .در آستانه فتح به روایتی ،حکومت

به کار میرود به سبب اینکه کلمه کهن به معانی عتیق و دز

نیشابور را برزان جاه بر عهده داشته است .زمانی (88ق) که

به معنی قلعه میباشد به سبب کرثت استعامل در مورد

لشکر اسالم درصدد فتح نیشابور برآمدند وی با مردمش «بر

دژهاى داخل شهرها بهکاربرده مﻰشود .هرگاه واژه قلعه

باالی دیوار حصار و د ِز قهندز کشیدند و یک ماه متام از

بهصورت مفرد آورده شود برای شهرهای غیر مشهور است.

صباح تا شام و از اول شام تا بانگ خروس آواز و خروش جنگ

واژه قهندز در مکانهای زیادی استفاده میشود ازجمله:

بود» (حاکمنیشابوری .)805 :3894 ،تا اینکه در زمستان،

قهندز سمرقند ،قهندز بخارا ،قهندز بلخ ،قهندز مرو ،قهندز

شارستان و کهندژ فتح گردید (بیهقی .)83 :3839 ،بعد از

نﻴسابور .به این قهندزها بعضی از مردم منسوباند (یاقوت-

این فرمانده فاتحان ،عبدالله بن عامر آتشکده کهندژ را تبدیل

حموی .)537/5 :3774 ،این جغرافیدان در کتاب دیگرش

به مسجد جامع کرد و صحابه به آن درآمدند و به احکام دین

مشرتک ،قهندز را به ضم ق آورده که «نام پنج جایگاه است و

فتوا دادند .در این زمان فرستادههای کنارنگ فرمانروای

آن اسم جنس است برای هر دژی در وسط شهر بزرگ و کمرت

منطقه ابرشهر به نزد فرمانده مسلامنان آمده و گفتند که جزیه

شهری در خراسان و ماوراءالنهر یافت میشود که بی قهندیز

قبول کردهاند تا آتشکده ایشان خراب نشود .بنابراین عبدالله

باشد» (یاقوتحموی.)344 :3838 ،

عامر ،دور از مسجد جامع ،مکانی را برای معبد ایشان تعیین

از خالل تاریخ نیشابور حاکم برمیآید که نخستین بار قهندز

کرد .این محل در زمان حاکم نیشابوری معروف به کوچه

بهعنوان دژ نظامی در محلی که بعدها نیشابور نام گرفت

آتشکده بوده است .مسجد جامع قهندز بی مناره بوده تا

پایهگذاری شده است و بارها این قلعه خراب و آباد گردیده

اینکه [یزید بن] مهلّب حاکم نیشابور منارهای برای آن

تا اینکه در ضلع جنوبی آن ،شاپور ساسانی شهر نیشابور را

میسازد (حاکمنیشابوری .)839 :3894 ،حاکم نیشابوری در

تأسیس کرد .رسگذشت کهندژ را حاکم بهصورت مفصل

جای دیگری از کتابش که به ذکر محالت شهر پرداخته از این

آورده است که مخترص آن به این صورت است که ابتدا قهندز

مسجد اینگونه خرب داده است« :محله دیز بهوقت فتح

سنگی (قلعه حجریه) توسط انوش بن شیث بن آدم

شهر ،صحابه آنجا مسجدی ساختند مبارک ،ظلمت دیز و

پایهگذاری شد (حاکمنیشابوری .)373 :3894 ،بعد از مدتی

اهل آن به نور مسجد و اهل آن منطقی گشت» (هامن:

که مندرس ماند برای دومین بار ذواالیکه ،آن را ساخت

 .)803ناگفته مناند بعد از اینکه گزارش فتح نیشابور و تبدیل

(هامن .)379 :سپس این قلعه به طوفان خراب شد و تا زمان

آتشکده آن به مسجد برای عثامن خلیفه سوم نوشته شد ،وی

ایرج بن افریدون مهمل ماند (هامن) .حاکم نیشابوری بعد از

جامههایی برای این مسجد فرستاد که تا 844ق هنوز

بررسی اقامتگاه امام

در آنجا

نام میبرد و بعد به قهندز منوچهر میپردازد بدین ترتیب که

رضا(ع)…

کهندژ نیشابور و وضعیت آن همزمان با سکونت امام رضا

(ع)

این از قهندز اعالی افراسیاب (هامن) و سپس از قهندز ایرج
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بررسی اقامتگاه امام رضا

(ع) …

بخشهایی از آن باقی بوده است (مقدسی:3895 ،

و نقشه محالت شهر ،مقارن ورود حرضت رضا(ع) مطالب

.)333/8

اندکی وجود دارد ولی آنچه از گزارشهای کتاب تاریخ نیشابور

بر اساس خربی که بیهقی از اواخر دوره امویان از مسجد جامع

حاکم نیشابوری و منابع جغرافیایی این دوره چون احسن

قهندز داده ،چنین برمیآید که احتامالً شارستان و قهندز

التقاسیم و اصطخری که از مهمترین و موثقترین منابع در این

نیشابور جمعیت زیادی نداشته است وی نوشته است:

مورد است ،استنباط میشود ،کهندژ و شارستان همچنان

«عبدالله بن فارس گويد :ديدم در نﻴشابور در قهندز روز آدينه

اهمیت و استحکام و امنیت سابق را دارا بوده است

در جامع قهندز هفتاد و اند مرد بﻴش مناز جمعه نه ﻛردند و

بهاین ترتیب که در جنوب این قلعه بافاصله یک کوچه یا

بﻴش ازين خلق نبود در آن عهد ﻛه امري خراسان يزيد بن

خندق ،شارستان یا نیشابور دوره ساسانی واقع بود و سپس

املهلب جامع قهندز را مناره ﻛرد و عكرمة موىل ابن عباس را

بر دور هر دو ،ربض قدیمی و سپس شهر دوره اسالمی با

آنجا به فتوى دادن بنشاند و شهر بن حوشب را و شهر بن

محله های قدیمی و جدید قرار داشته که از آن جمله در

حوشب یکچند در مقام قهندز معتكف بودى» (بیهقی،

جنوب و غرب شارستان محله بزرگ حیره و بازار آن واقع بوده

 .)835 :3839در خصوص وضعیت نیشابور بهویژه ساختار

است (حاکمنیشابوری( )373 :3894 ،تصویر .)8
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تصویر  :8نقشه نیشابور کهن (بولیت)8 :3839 ،

مقدسی که همزمان با حاکم نیشابوری زندگی میکرده و از

نشان دادند و آن محل تا زمان حاکم بوده و بر «طرف قبله،

نیشابور دیدن کرده است ،نوشته است« :قهندز با دو دروازه

شارع عام که از امام قهندز میگذرد واقع است» (حاکم

در پشت شهرک (شارستان) است که «یک درش با راهروی

نیشابوری .)833 :3894 ،کهندژ نیشابور بدون شک دارای

از روی خندق به شهرک میپیوندد و د ِر دیگر به ربض

محلهها و کوچههایی بوده است ،از آن جمله محله باب دیز

بازمیگردد» (مقدسی .)538/8 :3833 ،اصطخری و ابن-

که حاکم نیشابوری از رجالی که در آنجا ساکن بوده به محمد

حوقل نیز به دو دروازه قهندز اشاره کردهاند (اصطخری،

بن احمد بن قریش بن یحیی نیشابوری ،ابوبکر کاتب معروف

890 :3898؛ ابنحوقل .)339 :3854 ،حاکمنیشابوری از راه

به ابرص و سلمه بن نرض بن سواده بن عقیل قشیری اشاره

بین قهندز و شارستان نام برده است و نوشته است زمانی که

کرده است (حاکمنیشابوری .)358 ،383 :3894 ،محله دیگر

امام رضا(ع) در نیشابور در قهندز بودند محل قبله را به کسی

کهندژ ،باغک بوده که به قول حاکمنیشابوری «متصل بود به

ابوالطیب صعلوکی نیز در مقربه باغک بوده است (هامن:

غرب آن ،کهندژ تقریباً در منتهاالیه شامل رشق شهر نیشابور

( .)354 ،343تصاویر  .)8-5با توجه به مطالب مذکور چنین

دوره اسالمی و در نزدیکی دروازه رشقی که به مرو و طوس،

استنباط میگردد که کهندژ نیشابور همزمان با حضور امام

واقع شده است .از اینرو محله مناسبی برای سکونت امام

رضا(ع) در آنجا و حتی سالها بعد از آن همچنان از استحکام،

رضا(ع) بوده است.

بررسی اقامتگاه امام

او آنجاست» (حاکمنیشابوری .)808 :3894 ،مقربه

گسرتش شهر نیشابور در دوره اسالمی به سمت جنوب و

رضا(ع)…

محله فز ،عبدالله بن عامر که فتح کرد آنجا نزول کرد و مسجد

امنیت و جمعیت و اهمیت برخوردار بوده است و با توجه به
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بررسی اقامتگاه امام رضا

(ع) …
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بررسی محله فُ ّز/فَ ّز و کوچه بالشآباد

از نام حیره در مرز ایران و عربستان دوره ساسانی است که

وجهتسمیه فز و بالشآباد :در منابع جغرافیایی و فرهنگهای

عدهای از اهالی آن در دوره امویان به خراسان هجرت کرده و

لغت فز به دو صورت ضم و فتح فا آمده است .سمعانی

در نیشابور سکنا گزیدند و به یاد وطن مألوفشان محل

ذیل عبارت فز آورده« :بضم الفاء و بعدها الزاي املشددة.

سکنای خود را حیره نام نهادند (سمعانی838/5 :3503 ،؛

هذه النسبة إىل فز و هي محلة بنﻴسابور يقال لها يوز»

یاقوتحموی883/8 :3774 ،؛ حاکمنیشابوری:3894 ،

(سمعانی .)838/5 :3503 ،یاقوت حموی نیز فز را به نقل

تعلیقات .)830 :نظر دیگر این است که شاید فز هامن دژ یا

از سمعانی و حازمی نیز اینچنین نوشته است« :فَز ضبطه

خالصه دژ باشد .در محله فز کوچهای به نام بالشآباد بوده

السمعاين بالفتح و الحازمي بالضم و اتفقا عىل التشديد يف

که امام رضا(ع) را در آنجا سکنا دادند .ازآنجاییکه بنای کهندژ

الزاي :و هي محلّة بنﻴسابور و يقال لها أيضا بوزﻛان [»]....

مربوط به قبل از اسالم است احتامل دارد که این کوچه را

(یاقوتحموی .)830/5 :3774 ،در فرهنگهای لغت

شخصی به نام بالش ساخته است که به نام او معروف شده

معنی فز به این صورت آمده است :فَ َّز :تنها شد .فز.

است .بالش نام چند تن از پادشاهان اشکانی است که

[ف ََزز] مرد سبک ،چست ،گاوساله دشتی ،بازگشنت و

مسقطالرأس آنها خراسان بهخصوص ابرشهر و نیشابور بوده

روی گردانیدن از کسی .جدا شدن .ترسیدن آهو .برکندن

است .بعید نیست که کهندژ توسط اشکانیان ساخته شده

کسی را از جای خود و بیآرام ساخنت (منتهی االرب) .الرجل

و نام بالش بر یکی از کوچههای آن ناشی از این امر باشد ،زیرا

الخفیف ،بچه گاو وحشی اَفْزاز (از اقرب املوارد) .از جای

بالش اول که در 43م یا 48م به تخت نشست یک دو سفر

بجسنت (مصادر اللغه زوزنی) (دهخدا.)33833 :3853 ،

جنگی به خراسان و گرگان داشت و در زمان وی که نخستین

بااینحال ،شواهد جغرافیایی و گویشی منطقه نیشابور نشان

عالئم ایرانیت جدید آشکار شد در روی سکههای وی نقش

میدهد که معانی مذکور هیچکدام برای محله فز در کهندژ

آتشگاهی با یکتن موبد دیده میشود و نخستین بار است

نیشابور درست نیست .به نظر میرسد فز تغییریافته پز و بز

که این سکهها با الفبای پهلوی رضب شدهاند نیز در زمان

و بازه باشد یعنی گشادی میان دو کوه که هنوز در روستاهای

همین پادشاه است که منت اوستا تدوین گردید و او برای

خراسان ازجمله در کدکن ،به بازه معروف است و خیابانی به

درهم شکسنت مقاومت شهر یونانی سلوکیه تصمیم گرفت

نام کوچه بَ َز ک دارد .یعنی بازه کوچک و هنوز مردم کهنسال

که شهر بالشآباد را بنا کند (مشکور.)848 :3837 ،

نیشابور بهخصوص مردم کوهپایه آنجا ازجمله خَور ،بازه را بَژ

بااینوجود در دوره ساسانی نیز بالش بن فیروز هم بوده است

میگویند .شاید فز به ضم فا و فز به فتح ،یا هر دو یک معنی

که شاید این کوچه به نام وی شهرت پیدا کرده باشد .عالوه

یعنی هامن بازه یا گشادی میان دو کوه را بدهد و یوز که

بر اینها در خراسان و منطقه چند جا به نام بالشآباد وجود

سمعانی آورده هامن بازه است زیرا هنوز در کدکن و نیشابور

دارد که از آن جمله در بیهق که ابن فندق نوشته است« :بالش

این واژه معمول است ،بهعنوانمثال د ّره وسیعی در منطقه

بن فريوز اينجا ﻛه در بﻴهق بالشآباد بنا ﻛرده است» (بیهقی،

بُ ِ
رس کدکن است که به یوزای برس معروف است .عالوه بر

.)835 :3839

این در بازه (د ّره) فوشنجان نیشابور که در سمت شامل

جغرافیای محله فز :به نظر میرسد حاکم نیشابوری درباره

کهندژ نیشابور و در کوههای بینالود واقع است روستای
تاریخی بوژان قرار دارد .پس ظن متآخم بهیقین این است که
واژه فز به معنی بازه باشد که معلوم نیست به چه جهت به
این محله داده باشند  .شاید وسعت محله یا اینکه عدهای از
بوژان در این محله سکونت داشتهاند و نام روستای خود را به
آن داده باشند .همچنان که در نیشابور این مرسوم بوده است
مثل اسم محله حیره که از محالت بزرگ نیشابور بوده ،برگرفته

مفصل مطالبی نوشته
موقعیت و اهمیت محله فز بهصورت
ّ
که خالصه کنند کتاب او ،آن مطالب بهصورت موجز چنین
ِ
بزرگ معمور بود به علم و هدی و عامره و
آورده است «محله
ارفع محلها بود صاحبدولت و آب و هوای او خوشتر بود»
(حاکمنیشابوری .)803 :3894 ،سمعانی از نوشته که از
محله فز گروهی از اهل علم از قدیم و جدید برخاستهاند
(سمعانی )838/5 :3503 ،و در معجمالبلدان نیز سخنان

آنجا منزل گزید از خوش آب و هواترین و بزرگترین محلههای

صدوق نیز این مطلب را مفصلتر نوشته است« :میگویند:

نیشابور و محل سکونت فرمانروایان بوده است.

چون حرضت به نیشابور وارد شد ،در محلهای که آن را فروینی
گویند به حامم رفت و در آن محل حاممی بود که همین حامم

بررسی محله فز بعد از خروج امام رضا(ع) از آنجا
تقدس محله فز :بعد از اینکه امام رضا(ع) از نیشابور و از محله
فز کوچ منودند .این محله در نزد مردم از تقدس خاصی
برخوردار شد .چنانکه ظاهرا ً سادات و شیعیان در آنجا سکنا
گزیدهاند .عبدالغافر فارسی در رشححال ابوسعید زید بن
محمد بن ظفر حسینی (متوفی 550ق) از سادات زباره اشاره
کرده که او در ناحیه بیهق اقامت داشته و گاهی اوقات که به
نیشابور میآمده در محله فز که خانه پرس خواهرش ابو ابراهیم
در آنجا بوده ،اقامت میکرده و محدثان برای سامع حدیث
به نزد وی میرفتهاند (رحمتی .)374 :3878 ،بر اساس
گزارشهای حاکم نیشابوری در رسکویچه بالشآباد حاممی
خراب و قناتی بایر و محوطهای بوده که آن را حامم و قنات و
محوطه کهالن میگفتند که اهل محل برای اینکه امام رضا

(ع)

به این امکانات در محالت دیگر احتیاج نداشته باشند آنها
را عامرت و احیاء کردهاند .امام بعد از این به آن حامم درآمده
حامم سلطان یا حامم الرضا مشهور
و به همین مناسبت به ّ
شد .این گرمابه تا زمان حاکم وجود داشته و متربک بوده
است (حاکمنیشابوری .)807 :3894 ،این مورخ نوشته
است که امام در محوطه کهالن درخت بادامی غرس منود که
در تابستان هامن سال بادام داد .در زمانهای بعد فرمانروایی
در کهندژ حاکم شده و خواسته تا در آن محوطه قرصی بسازد

 .1منت عربی چنین استَ « :ح َّدثَنَا أَبُو َو ِ
اس ٍع ُم َح َّم ُد بْ ُن أَ ْح َمدَ بْنِ

إ ِْس َح َ
ت َح ْمدَ انَ بْنِ
َِّت خ َِدي َج َة بِنْ َ
ت َجد ِ
س ِم ْع ُ
سابُورِي ق ََال َ
اق النَّ ْﻴ َ

ب نَا ِح َﻴ ًة
سنْدَه قَال ْ
سابُو َر نَ َز َل َم َحلَّ َة الْ َغ ْر ِ َ
َت ل ََّام دَخ ََل ال ِّرضَ ا ع بِنَ ْﻴ َ
بَ َ
س ْندَه ِِلَ َّن ال ِّرضَ ا
تُ ْع َر ُف ب َِال َ
شابَا َد ِ
س ِّم َي بَ َ
س ْندَه َو إِمنَّ َا ُ
يف دَا ِر َجدِّي بَ َ
ْي النَّ ِ
سنْ َده إِمنَّ َا ِه َي ﻛَلِ َم ٌة فَار ِِسﻴَّ ٌة َم ْعنَاهَا
ع ا ْرتَضَ ا ُه ِم ْن بَ ْ ِ
اس َو بَ َ
ت
ب ِم ْن َج َوانِ ِ
يف َجانِ ٍ
ب الدَّا ِر فَنَبَتَ ْ
ِض فَل ََّام نَ َز َل ع دَا َرنَا َز َر َع لَ ْو َز ًة ِ
َم ْر ِ ٌّ
اس بِ َذل ِ َ
ك فَكَانُوا
صا َرتْ شَ َج َر ًة َو أَْثْ َ َرتْ ِ
َو َ
يف َ
سنَ ٍة فَ َعلِ َم النَّ ُ

َرب َ
ستَشْ فُو َن بِ َل ْو ِز تِل َ
ك بِالتَّنَا ُو ِل ِم ْن
ْك الشَّ َج َر ِة فَ َم ْن أَ َ
يَ ْ
صابَتْ ُه ِعلَّ ٌة ت َ َّ
ذَلِ َ
ويف بِ ِه ( »..ابنبابویه.)111 /2 ،1131 ،
ك اللَّ ْو ِز ُم ْ
ستَشْ ِفﻴاً فَ ُع ِ َ

بررسی اقامتگاه امام

درمجموع میتوان بیان داشت که محله فز که امام رضا(ع) در

به عامرت هامن قرص مبادرت کرده است (هامن) .شیخ

رضا(ع)…

سمعانی تکرار شده است (یاقوتحموی.)830/5 :3774 ،

و درخت را قطع کرد .بعد از چند سال دیگر حاکم دیگری باز

معروف است و آن را در این زمان حاممالرضا(ع) میگویند و
در کناری از آن محل ،چاهی بود که رو به خشکیدن نهاده بود.
حرضت کسی را گامشت که آن چاه را الیروبی کرد و آبش
فراوان گشت و در بیرون درب چاه ،حوضی ساخت که با پله
به آن وارد میشدند و آن را از آن چاه پر میکردند و حرضت
در آن حوض غسل کرد و بیرون آمد و در پشت آن حوض مناز
گزارد و مردم بهنوبت در آن داخل شده ،غسل میکردند و
بیرون آمده مناز میخواندند و از آن آب بهقصد تربک قطرهای
چند مینوشیدند و خداوند ع ّز و جل را ستایش میمنودند و
از درگاه کرمش حاجت میخواستند و آن همین چشمهای
است که امروزه معروف به چشمه کهالن است و مردم از هر
طرف بهسوی آن برای تربک جسنت میآیند» (ابنبابویه،
 .)800/8 :3898همچنین شیخ صدوق درجایی دیگر آورده
است« :چون رضا(ع) به نیشابور درآمد در محله غربی ،در
ناحیهای به نام بالشآباد ،در رسای نیای من بسنده فرود آمد
و نیای مرا از آن روی بسنده میگفتند که رضا او را از میان
مردم پسندیده بود ،چون به رسای ما درآمد ،دانه بادامی را
غرس کرد در یکی از جوانب رسای که در یک سال درختی
شد و بار آورد و چون مردم این را دانستند از بادام آن درخت
شفا میجستند [( 1»]...هامن.)383/8 :

2

مزاری به همین نام به فاصله  111مرتی شامل بقعه بانو شطیطه
در غرب شهر نیشابور واقع است .طبق عقیده عموم ،شخص
مدفون در این مزار ،بانو پسنده میباشد ،اما برخالف اعتقاد
عمومی ،صاحب این بقعه از بانوان نبوده است .اولین بار شیخ
صدوق تفصیل آن را بیان منوده است .از فحوای سنن صدوق و
جمله عربی برمیآید که پسنده کلمه فارسی است و معنایش به
عربی «مرضی» است ،که مراد شخص مورد رضایت است .برخی

نویسندگان معارص؛ ازجمله فریدون گرایلی در کتاب نیشابور شهر
فیروزه ،پسنده را هامن شطیطه پنداشتهاند (گرایلی.)14 :1133 ،

 .2در خصوص پسنده سخنان نادرستی در تحقیقات معارص

درحالیکه آنها دو شخصیت جداگانه هستند .شطیطه زنی بود

راهیافته است و حتی در نیشابور کنونی در خیابانی به نام پسنده،

که در اوایل دورۀ امامت موسی الکاظم(ع) در نیشابور میزیست

زمستان  ۸۹۳۱شماره ۹۷
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بررسی اقامتگاه امام رضا

(ع) …

ساکنان محله فز :سمعانی ذیل عبارت فز آورده که از آنجا

صنٍ کانَ فی خراسان» (حسینی،
نیسابور .فَ َ
ب کُ َّل ِح ْ
خ َّر َ

جامعتی از گروهی از دانشمندان قدیم و جدید میباشند از

 .)33 :3788ابن فندق نیز گفته که ارسالن ارغون در صفر

آنها است :ابوسعید عبدالرحمن بن محمد بن حسکا حاکم

570ق باره بیهق را خراب کرد و این شعر را نیز آورده:

فزی .نام وی را حاکم نیشابوری در کتاب تاریخش آورده و
گفته که ابوسعید حاکم فزی کار مکاتبات فرمانروای نواحی

وَ کُلُّ حِصنٍ َو إن طالَت سَالمَتُهُ
عَلَی دَعائِمِ ِه ،ال بُدَّ

نیشابور را بر عهده داشت سپس به بخارا رفت و کار قضای

(بیهقی.)48 :3839 ،

ترمذ و غیره را بر عهده گرفت .مدتی در بخارا اقامت گزید،
سپس در سن پیری به نیشابور برگشت و از اصحاب رأی
منیباشد و به وی اسناد منیشود .وی در شعبان 895ق در
سن  98سالگی درگذشت (سمعانی.)838/5 :3503 ،
یاقوت حمویی نیز بعد از توضیحی مخترص درباره فز ،به نقل
از سمعانی و حازمی به ذکر دانشمندان آن پرداخته که
عبارتاند از احمد بن سلﻴامن الف ّزي و از متأخرین آن
ابوالقاسم احمد بن ابراهﻴم بن احمد بن ابراهﻴم بن احمد بن
ایوب مقرئ ف ّزي است .او پیشوایی فاضل و بسیار عابد بود.
ابوسعد گفته که وی در نیشابور به سال 480ق درگذشت.
زمستان  ۸۹۳۱شماره ۹۷
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دیگر ابوسعﻴد عبدالرحمن ابن محمد بن حسنك حاﻛم ف ّزي
است که تولیت قضای ترمذ و غیره آن را بر عهد داشت و در
885ق درگذشت (یاقوتحموی.)830/5 :3774 ،

مَهدومُ3

بدین ترتیب با ویرانی کهندژ محله فز هم خراب شده است.
ظاهرا ً با ویرانی کهندژ و بعد شهر نیشابور توسط غزها و
مغولها و محله فز و یادمانهای امام رضا(ع) مثل حامم رضا
و چشمه حرضت و اقامتگاه آن به هامن سبک و سیاق برای
قدمگاه کنونی نیشابور که در محله خوش آب و هوایی در
محل عبور کاروانیان رشق و غرب و بهخصوص مشهد واقع
بوده بهکاررفته است.
باوجود این خوشبختانه هنوز آثار کهندژ نیشابور باقی مانده
است و امید میرود با کاوشهای بیشرت محله فز کشف
شود .اگرچه کهندژ نیشابور از هامن ابتدای پایهگذاری بارها
ویران و دوباره بازسازی و رسانجام نیز خراب و کاوشگران گنج
و قاچاقچیان عتیق نیز الیههای آن را به همآمیختهاند.

ویرانی محله فز

بهطوریکه ﺍﻛنوﻥ بﻴش ﺍﺯ نوﺩ ﺩﺭصد اليههاﻯ سطحﻰ آن

ظاهرا ً کهندژ نیشابور تا 570ق آباد بوده است و در این سال

منهدﻡ شده ﺍست ،اما باوجود این حدﻭﺩ پنجمرت ،اليههاﻯ

کل
ارسالن ارغون بن آلپ ارسالن نهتنها این کهندژ بلکه ّ

تمدنﻰ ﻭ بقاياﻯ معماﺭﻯ ﻛمتر ﺁسﻴب ﺩيده ﺍست

ب
حصنی که در خراسان بوده از بین برده است« :ثم َ
خ َّر َ
امللک ارسالن ارغون سور مرو و قلعه رسخس و قهندز

(لبافخانیکی( .2)889 :3873 ،تصویر .)4

و در هامن زمان از دنیا رفت ،ولی پسنده نام مردی میباشد ،که

ایران و فرانسه کاوشهایی در کهندژ صورت دادند .که به

در زمان حضور امام رضا(ع) در نیشابور (211ق) زنده بوده است

ﻛشفﻴاتیﺩﺭ ﺍﺭتباﻁ با ﺩﻭﺭه ساسانﻰ منجر شد .نتایج در کتابی به

(حسینی)234 :1142 ،

نام NISHAPUR REVISITED Stratigraphy and Ceramics

 .1و هر دژی اگرچه زمانی طوالنی بر ستونهایش استوار مباند،
رسانجام فرو میریزد.
 .2نخستین بار هیأت باستانشناسی موزه مترﻭپولﻴتن در دهههای
سالهای  1411و  1411م .شهر ﻛهن نﻴشابوﺭ ﻭ تپه ﻛهنﺩژ را
حفاری منود .نتايج ﺍين کاوشها ﺩﺭ سالهای 1491م تا 1419م
بهصورت سه کتاب درباره سفال ،معماﺭﻯ ﻭ تزيﻴناﺕ معماﺭﻯ و
شیشه منترش شد .نتایج کاوشهای قهندز نشان میداد که این
منطقه مربوط به دوره اسالمی است (بولیت .)212 :1131،بعد
از این به سال  2113تا  2111م .هیأت باستانشناسی مشرتک

 of the Qohandezو در مقالهای با عنوان «معماﺭﻯ ﻛهن ﺩژ
نﻴشابوﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ساسانﻰ» توسط رجبعلی و میثم لباف خانیکی
در نامورنامه آذرنوش در سال 1141ش منترش شد .بر این اساس،
ﻛهنﺩژ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ساسانﻰ ﺍﺯ ساختاﺭ معماﺭﻯ منظم ﻭ باشكوهﻰ
برخوﺭﺩﺍﺭ بوﺩه ﺍست .حصاﺭهاﻯ پﻴرﺍمونﻰ ﻭ ﺩيوﺍﺭ کوچهها بسﻴاﺭ
بلند بوﺩه ،ﺩﺭ قسمت شماﻝ ﻛهنﺩژ ،فضاهاﻯ معماﺭﻯ بزﺭگ ﻭ
منظم ﻭ ﺍﺯ ﺭﺍهرﻭهاﻯ عريض و ﺍﺯ ﺩﺭﻭﺍﺯﺓ جنوبﻰ يك ﻛوچه با
ﺩيوﺍﺭهاﻯ بسﻴاﺭ بلند ﻭ مشترﻙ ﻭ متقاطع برخوﺭﺩﺍﺭ بوﺩه ﺍست.
مصالح معماﺭﻯ ﺩﺭ حصاﺭها چﻴنه ﻭ خشتهای بزﺭگ ،ﻭ ﺩﺭ
ﺩيوﺍﺭهاﻯ ﺩﺍخلﻰ ﻛهنﺩژ خشت بوﺩه ﺍست.

بررسی اقامتگاه امام
رضا(ع)…

تصویر  :4کاوشهای باستانشناسی در کهندژ نیشابور )(Rocco Rante, 2013:15

بررسی درهمآمیختگی فز با قدمگاه نیشابور

آنجا باشد بلکه چاه یا قناتی بوده که باید آب آن را با دلو به

همچنان که در کتاب نیشابور و عیون اخبارالرضا آمده ،امام

باال میکشیدند و حوض و خزینه حامم را پر میمنودند.

رضا(ع) بعد از اینکه در کوچه بالشآباد در محله فز و کهالن

نکته مهم دیگر اینکه اکنون در  84کیلومرتی رشق نیشابور،

ساکن شده در آنجا به فرموده وی یا خود مردم برای ایشان

قدمگاهی منسوب به امام رضا(ع) است که از دوره تیموری به

چاه و حامم مرتوکی که بود ،احیاء کردند تا امام احتیاج به

این نام مشهور بوده و در دوره شاهعباس اول صفوی

محالت دیگر نداشته باشد (حاکمنیشابوری807 :3894 ،؛

ساختامن گنبدی بر روی آن ساخته و باغ باصفایی طرح

ابنبابویه .)800/8 :3898 ،حتی در همین مورد هم احتیاط

افکندهاند .در آنجا سنگ سیاهی با اثر دو پای غیرمعمول بر

شده که امام به محالت دیگر نرود تا در معرض دید مردم

آن است که مشهور است که جای قدمهای امام رضا

باشد .نکته دیگری که در همینجا قابلیادآوری است این

است و در کنار آن چشمه آب گوارایی است که با چند پله به

است که در منت عیون آمده «در بیرون درب چاه حوضی

آن میرسند که به چشمه حرضت مشهور است .قبل از این

ساخت که با پله به آن وارد میشدند و آن را از آن چاه پر

حاممی هم در آنجا بوده است (نقدی .)38 :3878 ،اگر

میکردند و حرضت در آن حوض غسل کرد و بیرون آمد و در

موارد فوق را با گزارشی که صدوق از محله فز ارائه داده

پشت آن حوض مناز گزارد» (هامن) ،ولی در منت حاکم به

مقایسه شود مشاهده میگردد که گویا قدمگاه فعلی هامن

حوض اشارهای نشده است .شاید به جهت این بوده که

محله فز و کهالن است .درصورتیکه چنین نیست و نام

اصل کتاب حاکم اکنون در دسرتس نیست و این مطالب از

قدمگاه قبل از دوره تیموری در هیچ کتابی ازجمله در کتاب

خالصه آن نقل شده است .عالوه بر این با بررسی زمین

تاریخ نیشابور نیامده است .فقط از قریه الحمراء یا دهرسخ

نیشابور بهخصوص کهندژ و نیز گزارشهای سفرنامه نویسان،

مطلبی در کتاب عیون اخبارالرضا است که حرضت ظهری به

مشخص میگردد که مردم نیشابور برای دسرتسی به آب

آنجا رسیدند و از چشمه آن وضو ساخته در کنار آن مناز

کاریزها که از زیر شهر میگذشته باید چند پله را پایین

خواندند که اکنون این چشمه و مصالی امام باقی است و

میرفتند و ازآنجاییکه کهندژ در قسمت باال و مرتفع شهر

مردم به آن تربک میجویند (ابن بابویه .)808/8 :3898 ،البته

نیشابور کهن قرار داشته بنابراین مظهر قنات منیتوانسته در

اینها ناقض این نیست که قدمگاه فعلی فاقد اعتبار است

(ع)
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بلکه این قدمگاه هم در مسیر حرضت بوده است و در جنوب

نزدیکترین منطقه در خروج بهطرف مرو (مقر خالفت مأمون)

آن رباطی به نام سعد بوده است که در کتاب عیون

باعث میشد که امام را رسیعتر از شهر خارج و از مالقات و

اخبارالرضا(ع) از حضور امام در رباط سعد گزارشی است که

ارتباط با مردم دور نگهدارند .همچنین با توجه به ساختار

مردی را که دزدان در دهن وی برف کرده و از تکلم بازمانده بود

کهندژ که دارای دو در بود ،امام را باید از دروازه جنوبی شهر

دوا منوده بودند .سؤال این است که پس چرا داستان محله

نیشابور وارد بازار حیره کرده و بعد از گذشنت از چهارسوی

فز به قدمگاه نسبت داده میشود به نظر میرسد بعد از

کوچک ،وارد شارستان منوده و از آنجا به کهندژ و سپس به

اینکه کهندژ توسط ارسالن ارغون در 570ق ویران شد و نیز

محله فز برده و در کوچه بالشآباد سکنا میدادند .نکته

خرابی نیشابور قدیم توسط غزها ،مغوالن و زلزلههای متعدد

دیگری که از پژوهش حارض حاصل میشود این است که بعد

صورت گرفت .این مکان مرتوک و از بین رفت ولی یاد و

از ویرانی کهندژ در 570ق سپس ویرانی شهر نیشابور قدیم

خاطره آن باقی بود تا اینکه قدمگاه فعلی که در مسیر مشهد

در 453ق و 339ق توسط غزها و مغولها و زلزلههای متعدد

بوده است و شاید نام قدمگاه داشته احیا گردیده و داستان

و فرتتهای بعدی ،یادمانهای امام رضا در محله فز و

فز به اینجا اطالق گردیده است ،کام اینکه در خصوص

کهندژ به دست فراموشی سپرده شد و از دوره تیموری

دهرسخ که در آنجا چشمه و مصالی امام بوده است به

بهخصوص از عرص صفوی قدمگاه فعلی که در مسیر زائران

سب ب اینکه دیگر مسیر مشهد از آنجا منیگذشته از دید

مشهد بود ،جای کهندژ با هامن یادمانها بگیرد .پیشنهاد

سفرنامه نویسان دورمانده و بعضی نام آن را به قدمگاه فعلی

میگردد میراث فرهنگی کشور برای شناسایی محله فز و خانه

دادهاند.

امام رضا(ع) این محل را مورد کاوش دقیق قرار دهد و برای

(ع)

حفظ و نگهداری محل اقدامات الزم را به عمل آورند،

نتیجهگیری
یافتههای پژوهش نشان میدهد که در هنگام ورود امام
رضا(ع) به نیشابور ،این شهر از آبادی قابلتوجهی برخوردار و
دارای محلههای متعدد و بزرگ بوده است .یکی از این
محلهها فُ ّز /فَ ّز نام داشت و در کهندژ واقع بود .کهندژ نیز

همچنین با توجه به شناسایی محله فز ،اختالف در خصوص
اینکه حدیث سلسلةالذهب در خروج از نیشابور یا ورود به
آن شهر ایراد شده تااندازهای بر طرف میشود که مستلزم
پژوهشی جداگانه است.

که قدیمترین ،محکمترین و امنترین منطقه نیشابور بود ،در

فهرست منابع

این زمان و حتی بعد از آن ،همچنان اهمیت خویش را حفظ

 .3ابنبابویه( ،شیخ صدوق) ،ابوجعفر محمد بن علی.

کرد ،اما به جهت گسرتش شهر در دوره اسالمی به سمت

( .)3898منت و ترجمه عیون اخبارالرضا .ترجمه علیاکرب

غرب و جنوب آن ،این قلعه و دژ تقریباً در گوشه شامل رشق

غفاری و حمیدرضا مستفید .قم :صدوق.

و دروازه خروج به سمت مرو و طوس که امام بایست به آنجا

 .8ابنحمزه طوسی ،محمد بن علی .)3538( .الثاقب فی

عازم میشد ،قرار داشت .رشایط کهندژ و بهتبع آن محله فز

املناقب .تحقیق نبیل رضا علوان .قم :انصاریان.

و کوچه بالشآباد ،باعث شد تا مأموران حکومتی این محل را

 .8ابنحوقل ،محمد بن علی .)3854( .صوره االرض .ترجمه

مناسب برای سکونت امام رضا

(ع)

تشخیص دهند ،زیرا

جعفر شعار .تهران :بنیاد فرهنگ ایران.

حرضت میبایست تحت تدابیر امنیتی به مرو وارد و دستور

 .5ابنرسته ،احمد .)3834( .اعالقالنفیسه .ترجمه حسین

بود که کمرت در انظار مردم بهخصوص شیعیان ظاهر شوند.

قرهچانلو .تهران :امیرکبیر.

از اینرو ،کهندژ امنترین محله نیشابور و دور از دسرتس توده

 .4اعتضادی ،الدن« .)3895( .نیشابور (ابرشهر) ،سیر

مردم بود .از طرف دیگر ،محله فز و کوچه بالشآباد از خوش

تحول و اصول شاخت و سازمان شهری» .صفه .شامره (80

آب و هواترین محلههای نیشابور و در دوره ساسانی و بعد از

– .83- 84 ،)37

آن سکونتگاه فرمانروایان بوده است .همچنین واقعشدن

 .3بالذری ،احمد بن یحیی بن جابر .)3889( .فتوح البلدان.

کهندژ در منتهاالیه شامل رشقی نیشابور دوره اسالمی و

ترجمه ،مقدمه و تحشیه محمد توکل .تهران :نقره.

(شامره .8-38 ،)49

غازانخانی» .هرنهای زیبا( ،شامره .33-99 ،)33

 .3بیهقی ،ابوالحسن علی بن زید معروف به ابن فندق.

 .80فارسی ،االمام الحافظ ابوالحسن3873( .ش).

( .)3839تاریخ بیهق .تصحیح و تعلیقات احمد

السیاق لتاریخ نیسابور .انتخاب ابراهیم بن
املنتخب من ّ

بهمنیار .تهران :بنگاه دانش.

محمد االزهر الرصیفینی .حققه و علق علیه محمدکاظم

 .7بﻴهقي ،ﺍبوﺍلحسن علي بن ﺯيد .)3530( .لباﺏ ﺍالنساﺏ

املحمودی .تهران :مکتبه متحف و مرکز وثائق مجلس

ﻭ ﺍاللقاﺏ ﻭ ﺍالعقاﺏ .تحقﻴق ﺍلسﻴد مهدﻱ ﺍلرجائي .قم:

الشورای االسالمی.

منشوﺭﺍﺕ مكتبة ﺁيهﺍﷲ املرعشی.

 .83فضلالله ،محمدجواد .)3878( .تحلیلی از زندگانی

 .30حاکمنیشابوری ،ابوعبدالله .)3894( .تاریخ نیشابور.

امام رضا(ع) .ترجمه محمدصادق عارف .مشهد :بنیاد

ترجمه محمد بن حسین خلیفه نیشابوری .مقدمه ،تصحیح و

پژوهشهای اسالمی.

تعلیقات محمدرضا شفیعیکدکنی .آگه :تهران.

 .88کیانی ،یوسف ،)3833( ،شهرهای ایران .تهران :وزارت

 .33حسینی ،حسن« .)3878( .تأملی در زمان و جای

فرهنگ و ارشاد اسالمی.

حضور امام رضا(ع) در نیشابور» .سلسلهالذهب :مجموعه

 .88گرایلی ،فریدون .)3849( .نیشابور شهر فیروزه .مشهد:

مقاالت هامیش علمی -پژوهشی حدیث سلسلة الذهب.

بینا.

به کوشش علیجان سکندری .مشهد :بنیاد پژوهشهای

 .85لبافخانیکی ،رجبعلی« ،)3833( ،جاذبههای تاریخی

اسالمی.

– فرهنگی و گردشگری در مسیر هجرت امام رضا علیه

 .38حسینی،

صدرالدین.

(.)3788

اخبارالدوله

السالم» ،مجموعه مقالههای دومین و سومین هامیش

السلجوقیّه .تصحیح محمد اقبال .بینا :الهور.

علمی – پژوهشی جاده والیت ،تهران :سخن گسرت.

 .38دهخدا ،علیاکرب .)3853( .لغتنامه .تهران :سازمان

 .84لبافخانیکی ،میثم ،و رجبعلی لبافخانیکی.)3873( .

مدیریت و برنامه ریزی کشور.

«معماﺭﻯ ﻛهن ﺩژ نﻴشابوﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ساسانﻰ» .نامورنامه:

 .35رحمتی ،محمدکاظم .)3878( .زیدیه در ایران .تهران:

مقالههای در پاسداشت یاد مسعود آذرنوش .بهﻛوشش

پژوهشکده تاریخ اسالم.

حمﻴد فهﻴمﻰ ﻭ ﻛريم علﻴزﺍﺩه .تهران :ایرانگار.

 .34ریاضی کشه ،محمدرضا« .)3837( .نیشابور از دیدگاه

 .83مجلسی ،محمدباقر .)3508( .بحاراالنوار .بیروت:

باستانشناسی» .باستانشناسی و تاریخ .شامره (،)8-3

مؤسسه الوفاء.

.80–80

 .89مسعودی ،ابوالحسن علی بن حسین .)3890( .مروج

 .33سمعانی ،ابیسعد عبدالکریم بن محمد ابن منصور

الذهب .ترجمه ابوالقاسم پاینده .تهران :علمی و فرهنگی.

التمیمی3503( .ق) .االنساب .تحقیق و تعلیق عبدالله

 .83مشکور ،محمدجواد .)3837( .ایران در عهد باستان.

عمر البارودی .بیروت :دارالجنان.

تهران :ارشفی.

 .39طوسی ،محمد بن حسن .)3535( .االمالی .تحقیق

 .87مقدسی ،ابوعبدالله محمد بن احمد .)3833( .احسن

قسم الدراسات االسالمیه .قم :دار الثقافة للطباعه والنرش

التقاسیم فی معرفة االقالیم .ترجمه علینقی منزوی.

والتوزيع.

تهران :رشکت مؤلفان و مرتجامن ایران.

 .33عرفانمنش ،جلیل .)3835( .جغرافیای تاریخی هجرت

 .80مقدسی ،مطهر بن طاهر .)3895( .آفرینش و تاریخ.

امام رضا
اسالمی.

(ع)

از مدینه تا مرو .مشهد :بنیاد پژوهشهای

ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی .تهران :آگاه.

بررسی اقامتگاه امام

جمعیتی نیشابور» .ترجمه حسن شکوهیان .آینه پژوهش.

(« ،)3833بازآفرینی تصوری شهر از متون تاریخی نیشابور

رضا(ع)…

 .9بولیت ،ریچارد« .)3893( .بازسازی جغرافیایی و

 .37عینیفر  ،علیرضا ،و احمدمیرزا کوچک خوشنویس.
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(ع) …

 .83مولوی ،عبدالحمید .)3845( .آثار باستان خراسان،
شامل آثار و ابنیه تاریخی جام و نیشابور و سبزوار .تهران:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

 .88نقدی ،رضا .)3878( .قدمگاههای امام رضا
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