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 چکیده

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

از مدینه به مرو، مدتی در آن توقف کرد. باوجود تحقیقات زیادی که 

خصوص ایراد حدیث در خصوص اقامت آن حرضت به

الذهب در نیشابور شده است، اما تاکنون در خصوص محله سلسلة

اقامت امام، موقعیت آن و چرایی اسکان ایشان در این محله و 

 است. عالوه بر این، در بعضی از رسنوشت آن تحقیقی صورت نگرفته

این محله  )ع(منابع و تحقیقات، ازجمله کتاب عیون اخبارالرضا

رو، در های مختلف و اشتباه ضبط شده است. از اینصورتبه

ای ازجمله پژوهش حارض سعی شده است بر اساس منابع کتابخانه

و  ع()های تاریخ نیشابور حاکم نیشابوری و عیون اخبارالرضاکتاب

نقد و هتحلیلی ب-شناسی و با روش توصیفیشواهد تاریخی و باستان

ه دهد کهای پژوهش نشان میبررسی این محله پرداخته شود. یافته

این محله به نام فُّز/ فَّز و در کهندژ نیشابور قرار داشته است، زیرا 

های این کهندژ از استحکام و امنیت و از خوش آب و هواترین محله

الیه جهت رشقی و دروازه خروجی نیشابور و ضمناً در منتها شهر بوده

طرف مرو و طوس قرار داشته است. بنابراین مأموران حکومتی با به

مالحظات موارد مذکور که امام باید در امنیت و احرتام کامل و متاس 

ا در رو امام ر تر به مرو، مرکز خالفت برسد، از اینکمرت با مردم و رسیع

ه دارای متام رشایط مذکور بود، اسکان دادند. همچنین با محله فز ک

ها و توجه به ویرانی این محله توسط ارسالن ارغون و غزها و مغول

خصوص صفویه، های متعدد و نیز فرتت آن تا دوره تیموری بهزلزله

مرتوک و  جای آن را قدمگاه فعلی  )ع(های محله امام رضایادمان

 نیشابور گرفته است.

 ، نیشابور، کهندژ، فز)ع(امام رضا: کلیدی انواژگ

 

Abstract 

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 Al-

Ridha (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 
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 مقدمه

خصوص تشیع، سفر از حوادث مهم تاریخ اسالم و ایران به

به ایران و ولیعهدی و شهادت و مزار ایشان  )ع(امام رضا

است. تاکنون در خصوص زوایای مختلف این سفر تاریخی و 

ها و مقاالت فراوانی نوشته شده است، اما تأثیرات آن کتاب

های این مسافرت تاریخی روشن تاکنون بسیاری از جنبه

ی مسیر حرضت و واکاو ها، نگردیده است. یکی از این جنبه

ه ها آنچزرگوار در این راه است. از میان این اقامتگاهسیره آن ب

اشد ببیشرت به آن در منابع تأکید شده است شهر نیشابور می

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

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

اند، یکی حاکم صورت مفصل آوردهامام را در به

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

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

)تألیف پس از  )ع(ق( در کتاب عیون اخبارالرضا833)متوفای 

زمان با تاریخ نیشابور تألیف شده است. ق( است که هم833

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

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

محل اسکان حرضت در نیشابور  )ع(کتاب عیون اخبارالرضا

توسط نساخان کتاب به اَشکال متفاوت و اشتباه نوشته شده 

محققان بعدی همین اشتباهات را نیز تکرار  که است

اند. با مراجعه به کتاب تاریخ نیشابور، شکل صحیح اسم کرده

که در کهندژ )کهندز، ه که به نام فُّز/ فَّز و موقعیت آناین محل

رف طالیه رشق نیشابور و در دروازه خروجی بهقهندز( در منتها

شود. از طرف دیگر، مرو و طوس قرار داشته، دانسته می

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

های جود محلههای پژوهش این است که باو مهم بود. پرسش

ل از نشین بود و قبدیگر نیشابور ازجمله حیره که شیعه و عرب

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

طرف مرو و طوس سکونت شهر و در خروجی نیشابور به

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

 وشتی داشت.برخوردار بود و چه رسن

                                                             

زیاد لاحتامموجود نیست و به تاریخ نیشابور. اکنون اصل کتاب 1

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

شده و به ای از ورود و خروج و سیره امام ثبتکتاب خالصه

 شدهصورت خالصه اشارهاقامتگاه حرضت در چند جای کتاب به

 پیشینه پژوهش

های امام، ها و اقامتگاهدر خصوص این مسیر و قدمگاه

های های زیادی نوشته شده و هامیشمقاالت و کتاب

جغرافیای متعدد برگزار شده است که از آن میان کتاب 

 منشاز جلیل عرفان تاریخی مهاجرت امام رضا از مدینه تا مرو

در نیشابور و دهرسخ و  )ع(های امام رضاقدمگاهو کتاب 

های از رضا نقدی و مقاالت متعددی که در هامیش مشهد

جاده والیت در دهه کرامت در مشهد ایراد شده و در 

آن منترش شده است. از آن جمله به  هایمجموعه مقاله

فرهنگی و گردشگری -های تاریخیجاذبه»ای با عنوان مقاله

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

خانیکی و نقدی از لباف در خراسان قدمگاه و دهرسخ )ع(رضا

ر تأملی د توان اشاره کرد. سید حسن حسینی، نیز مقالهمی

 را در در نیشابور )ع(زمان و جای حضور امام رضا

الذهب: مجموعه مقاالت هامیش علمی _ پژوهشی سلسله

ید ی مف. منترش کرده است که اشاراتالذهبحدیث سلسله

به اقامتگاه امام در نیشابور دارد، ازجمله جداسازی دو 

بی شطیطه از ارادمتندان امام موسی شخصیت، یکی بی

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

که در بعضی از تحقیقات معارص یکی  نیشابور سکنا گزید

انی ها مکی آناند و در شهر نیشابور کنونی براپنداشته شده

ساخته شده است. همچنین شفیعی کدکنی در تعلیقات 

خان در اشتباه نسا، بهتاریخ نیشابور حاکم نیشابوریکتاب 

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

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

رش متفاوت منت هاینیشابور قدیم مقاالت متعددی با نقشه

شده است که اساس کار آنان تاریخ نیشابور حاکم نیشابوری 

ها محله کهندژ نیشابور بر روی نقشه است. در همه آن

مشخص گردیده است. اولین مقاله و نقشه توسط نیشابور 

 به م3793در  نیکاایرا لۀمج در شناس معروف ریچارد بولیت

 و یسبازشنا با عنوان یانور  یعل که هسیدر پچا

 دجل ندهیمجله آ در وسطاییقرون شابورین شناسیجمعیت

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

الذهب است که در خالصه نیست، ولی محققان بعدی لهسلس

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

 اند.منوده
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 هنیآ مجلهدر ترجمه و  انیتوسط حسن شکوه مجددهشتم و 

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

بعدی از نیشابور توسط منصور اسالمی کشیده شد که سه

شود. سومین تصویر را در سازمان ملی ایران نگهداری می

ش فایق توحیدی ترسیم و 3833ضمیمه مقاله جنیدی در به

به چاپ رساند. چهارم  شهرهای ایراندر جلد دوم کتاب 

هر بازآفرینی تصوری شبا عنوان ای نقشه فرضی به همراه مقاله

 فر و کوچکتوسط عینی از متون تاریخی )نیشابور غازانی(

ش منترش 3833، در یباهرنهای زفصلنامه نویس در خوش

گردید و آخرین نقشه را میراث فرهنگ خراسان تهیه منوده 

های خانیکی نیز بر اساس کاوشاست. میثم و رجبعلی لباف

شناسان آن با همکاری باستان که در دو نوبت که یک بار

ای با عنوان فرانسوی انجام شد، حاصل کارشان را در مقاله

نامورنامه  در نيشابور در دورة ساسانىژ معمارى كهن د

مسعود آذرنوش منترش کردند. همچنین مقاالت دیگری نیز با 

نیشابور )ابرشهر(، سیر تحول و اصول شاخت و  عنوان

تضادی است که در آن جغرافیای ، از الدن اعسازمان شهری

تاریخی شهر نیشابور را تا دور مغول موردبحث قرار داده 

شه ، نیز از علیرضا کشناسینیشابور از دیدگاه باستان است.

خانیکی و کاراژیان در مجله مقاله دیگری است. لباف

اند عالوه بر این های ارائه منودهشناسی مقالهباستان

 آثار باستانی نیشابور و جامعبدالحیمد مولوی در کتاب 

اطالعات ارزنده و مفیدی در خصوص نیشابور و محالت آن 

اند. بنابراین نویسنده این پژوهش ضمن مطالعه ارائه کرده

گیری از نظرات ها ضمن بهرههشپژو عمیق این تحقیقات و 

خصوص در مورد کهندژ، دریافت که در بعضی از این ها بهآن

اسان شنیافته است. تحقیقات باستانمقاالت خطاهایی راه

های مشرتک فرانسه و های موزه مرتوپولینت و کاوشکاوش

های لباف در کهندژ شایان توجه ایران در قهندز و نیز کاوش

های تاریخ نیشابور روشندید بر سایهاست و پرتوهای ج

 انداخته و نقاطی را روشن منوده است.

 روش پژوهش

 تحلیلی و از نظر-این پژوهش از نظر روش تحقیق توصیفی

نوع، بنیادی و کاربردی است. بنابراین برای درک و فهم 

در محله فز، کوچه  )ع(جایگاه دقیق سکونت امام رضا

سپس چرایی اسکان ایشان در آباد و کهندژ نیشابور و بالش

و از  )ع(اخبارالرضاها در کتاب عیونآنجا و تحریف این مکان

های آن و رس برآوردن قدمگاه ها و یادمانبین رفنت این مکان

ها، الزم است تا بر جای محله فز با هامن یادماننیشابور به

خصوص کتاب تاریخ نیشابور حاکم اساس شواهد تاریخی به

ی که هنوز آثار کهندژ نیشابور باق شناسیباستان نیشابوری و

های هوایی به بررسی محله فز ( و نیز نقشه3است )تصویر 

پرداخته شود. بدیهی است  )ع(یعنی اقامتگاه حرضت رضا

ابتدا باید ساختار کلی شهر نیشابور در آن زمان و جایگاه 

کهندژ و محله فز شناخته شود و سپس به بررسی این مکان 

مان سکونت حرضت و در آخر جایگاه این مکان و در ز 

 رسنوشت آن بعد از خروج امام روشن گردد.

 
(Google Earthمانده از کهندژ و شارستان نیشابور )ای از آثار باقی: عکس ماهواره3تصویر 



 

 ۹۷شماره  ۸۹۳۱ زمستان

 0۳ 

 

س
رر

ب
 ی

ضا
م ر

ما
ه ا

گا
مت

اقا
ع(

(
…  

 )ع(امام رضاآباد منزلگاه کوچه بالش

های حاکم نیشابوری در چند جای کتاب تاریخ از گزارش

 )ع(الرضاو نیز در کتاب عیون اخبار (ق833نیشابور )تألیف 

در کوچه  )ع(آید که امام رضاق( برمی833)تألیف بعد از 

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

ور چون به نیساب» )ع(مام رضااند. حاکم نیشابوری گوید: اکرده

آباد، خّدام مقام ورود فرمودند در محله فز، در کوچه بالس

(. نیز در کتاب 803: 3894نیشابوری، )حاکم« اختیار کردند

آباد توسط عیون اخبارالرضا اگرچه محله فز و کوچه بالش

نَزََل »است نساخان تحرف شده ولی اصل آن چنین بوده 

(. 878: 3898 ابن بابویه،« )اِحيًَة تُْعرَُف بِباَلَشابَادَ َمَحلََّة الَفز بنَ 

ود شهمچنین از چند جای کتاب تاریخ نیشابور فهمیده می

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

ظاملی غاشم در قهندز حاکم شد و از قصور عقل »گوید: می

اد آببالشکه بر رس کویچه خواست که در آن محوطه ]کهآلن

(. درجایی دیگر از کتاب 807 :)هامن« بود[ قرصی سازد

گردد که امام در کهندژ ساکن بوده، آنجا مذکور مشخص می

که نوشته است: روزی حرضت در مجلسی قصد مناز کردند 

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

حرضت دست آن کس را گرفتند و به انگشت مبارک اشارت 

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

غایت متعیّن است بر طرف قبله شارع عام که از امام قهندز 

(. همچنین حاکم زمانی 833 :)هامن« گذرد واقع استمی

مسجد محله فز، در جوار »برد به که از مساجد نیشابور نام می

الله و علی منزل خدام سلطان صلوة الله و سالمه علی رسول

اشاره کرده است )هامن: « آله االیمة املعصومین اجمعین

837.) 

ر آباد دهای فز و بالشبررسی تصحیف )غلط خوانی( کلمه

 و تکرار آن در منابع مکتوب )ع(کتاب عیون اخبارالرضا

زمان با حاکم شیخ صدوق که از محدثان بزرگ شیعه و هم

کتاب  کرده است در نیشابوری بوده و به نیشابور نیز مسافرت

د در آبابه سکونت حرضت در کوچه بالش )ع(اخبار الرضاعیون

محله فز اشاره کرده است. ولی مرتجامن و نساخان کتاب 

مذکور در ضبط این محله و کوچه آن اشتباه کرده و به تصحیف 

 زلن» )ع(اند. عبارت کتاب چنین است که امام رضاآن پرداخته

 املعروف الحامم هو و حاّمم فیها ینیالفرو لها یقال محله فی

 کولمش صورت به این را آن مرتجم کتاب .«الرضا بحامم الیوم

 یهاف الَفْرویْنی، لها یقال محله فی»: است کرده گذارینقطه و

 چنین و «الرضا بحاّمم الیوم املَعروف الحامم هو و حاّمم

 هب گویند فروینی را آن که ایمحلّه در شد وارد»: کرده ترجمه

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

: 3898)شیخ صدوق،  «گویندمی الرضا حاّمم زمان این در را

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

 باید چهآن که است نیشابوری این اشتباه را دریافته و نوشته

 بقط بر که شود این است اصالح اخبارالرضا عیون چاپ منت

 محالّت از که فُز محله به حرضت حاکم، ازجمله و روایات متام

 بارتبنابراین ع. شدند وارد است بوده نیشابور معروف بسیار

 هال یقال محله فی نزل: »است بوده چنین اخبارالرضا عیون

 ضبط این...« املعروف الحامم هو و حامم فیها بُِنیَ  وَ  الَفز

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

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

دیگر کتاب صدوق باز همین اشتباه تکرار شده در آنجا که 

لَامَّ َدَخَل الرَِّضا»گفته: 
اِحيًَة نَ  بِنَيَْسابُوَر نَزََل َمَحلََّة الَْغْرِبَ  )ع(

( که محله فز است 878: 3898بابویه، )ابن«. تُْعرَُف باَِلَشابَادَ 

. «نَزََل َمَحلََّة الَفز بنَاِحيًَة تُْعرَُف بِباَلَشابَادَ »که اصل آن بوده 

 در بعداً  که دیگری کسانی و محققان شود کهاضافه می

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

( ق430متوفی ) طوسی حمزهابن. اندکرده تکرار را اشتباه

 حمزه طوسی،ابن) «سناباد بالد تعرف ناحیه قرقی محلة»

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

 مه قزوینی را فروینی تا جایی که محققان معارص (.57/383

 هازوینیق که بوده ایمحله نیشابور در که اندگفته و اندنوشته

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

 همچنین در همین (.385: 3878الله، فضل)اند گفتهمی

 هآمد« نَاِحيًَة تُْعرَُف باَِلَشابَادَ » اخبارالرضا عیون منت عربی

 فعل همادّ  اعتبار به است بوده «ببالشاباذ» اصل است که در

 هب اخبارالرضا عیون مرتجم و دارد الزم را «بـ» حرف که «عرف»

 تُْعرَُف  ناحیه»: است کرده مشکول و گذارینقطه صورت این

است  رمشهو  آبادبالس یا بالشاباد کهدرصورتی «الشاباذ» بـ

 (.893 تعلیقات،: 3894: نیشابوری)حاکم



 

 ۹۷شماره  ۸۹۳۱زمستان 

03 

س
رر

ب
 ی

ضا
م ر

ما
ه ا

گا
مت

اقا
ع(

(
…  

 ع()زمان با سکونت امام رضاکهندژ نیشابور و وضعیت آن هم

 در آنجا

از  نیز یکیآباد در محله فز قرار داشته و محله فز کوچه بالش

های کهندژ نیشابور بوده است. معنی کهندژ و کارکرد محله

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

در آنجا چگونه بوده است؟  )ع(زمان با سکونت امام رضاهم

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

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

 و ضبط کرده «قََهنَْدز»صورت یاقوت حموی کهندژ را به

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

 و برندمی کار ماوراءالنهر به و خراسان اهل ویژهرا به واژه این

واژه کهندز به  معرّبکه  نامندیرا قهندز م آن یانراو یشرتب

 گریکدی جایبه گاهی کلمه ایناست.  یقلعه باستان یمعنا

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

 دمور  درل عاماست کرثت سبب به باشدمی قلعه معنی به

 قلعه واژه هرگاه. شودمى کاربردهبه شهرها داخل دژهاى

. است مشهور غیر شهرهای برای شود آورده مفرد صورتبه

: ازجمله شودمی استفاده زیادی هایمکان در قهندز واژه

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

-تیاقو اند )از مردم منسوب یقهندزها بعض ینا به. نيسابور

 یگرشکتاب ددان در این جغرافی(. 5/537: 3774 ی،حمو 

و  است یگاهنام پنج جا»قهندز را به ضم ق آورده که  مشرتک،

در وسط شهر بزرگ و کمرت  یهر دژ  یم جنس است براآن اس

 زیقهند یکه ب شودیم یافتدر خراسان و ماوراءالنهر  یشهر 

 (.344 :3838، یحمو یاقوت« )باشد

ز آید که نخستین بار قهنداز خالل تاریخ نیشابور حاکم برمی

عنوان دژ نظامی در محلی که بعدها نیشابور نام گرفت به

گذاری شده است و بارها این قلعه خراب و آباد گردیده پایه

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

 مفصل صورتتأسیس کرد. رسگذشت کهندژ را حاکم به

 هندزقآورده است که مخترص آن به این صورت است که ابتدا 

 آدم بن ثیش بن انوشتوسط  (هیحجر قلعه) یسنگ

بعد از مدتی  (.373: 3894 ،یشابور ین)حاکمگذاری شد پایه

 آن را ساخت که،یذواالکه مندرس ماند برای دومین بار 

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

ز بعد ا نیشابوری حاکم(. هامن) ماند مهمل دونیافر بن رجیا

 رجیا قهندزو سپس از  (هامن) ابیافراس یاعال  هندزاز ق این

 که بیترت نیبد پردازدیم منوچهر هندزبرد و بعد به قنام می

 ساکن را مردمآن  اطراف در و کرد حفر خندق آن یحوال دروی 

 را یمملکت اهل و منود اسکان یاقلعه درون را یبعض و کرد

 و کرد فیتکل آن جانب در توطّن و وارهاید رفع و عامرت به

نیز برای در امان  هپور. شا(هامن) ساخت آنجا در یاآتشکده

ماندن مردم از هجوم دشمنان عالوه بر اینکه قهندز را تعمیر 

 یجنوب طرف بر که است یپادشاه نیاولو یا دوباره ساخت، 

رده را بنا ک)ربض(  انبارده دو هر اطراف بر و یشارستان ،قهندز

آمده و خندق شهر و  شابوریدوباره به ن نیپس از ا او. است

 (.هامن) کردمتصل  گریقهندز را به همد

نقشه و ساختار کهندژ و شارستان نیشابور تا زمان فتح 

مسلمین چنین بود. در آستانه فتح به روایتی، حکومت 

 کهق( 88) یزمان عهده داشته است.بر  جاه برزاننیشابور را 

 بر» مردمش با یو برآمدند  شابورین فتحدرصدد  اسالم لشکر

 از متام ماه کی و دندیکش قهندز دزِ  و حصار وارید یباال 

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

تا اینکه در زمستان، (. 805 :3894 ،نیشابوریحاکم) «بود

از  بعد (.83: 3839 ،یهقی)بشارستان و کهندژ فتح گردید 

بدیل ت کهندژ رابن عامر آتشکده  عبداللهفاتحان، فرمانده  این

 نیصحابه به آن درآمدند و به احکام دو  کرد مسجد جامع به

فرمانروای کنارنگ  هایدر این زمان فرستاده. دادندفتوا 

 هیجز هک فرمانده مسلامنان آمده و گفتند به نزدمنطقه ابرشهر 

 بداللهعبنابراین . نشود خراب شانیا آتشکده تا نداکرده قبول

 نییتع ی را برای معبد ایشانمکان ،جامع مسجد از دور ،عامر

معروف به کوچه  نیشابوری محل در زمان حاکم نی. اکرد

مناره بوده تا  یب جامع قهندز آتشکده بوده است. مسجد

آن  یبرا یامناره حاکم نیشابورمهلّب ]یزید بن[  هکنیا

 در نیشابوری حاکم (.839: 3894 ،یشابور ین)حاکم سازدمی

 نیا زا پرداخته شهر محالت ذکر به که کتابش از یگر ید یجا

 فتح وقتبه زید محله: »است داده خرب گونهنیا مسجد

و  زیظلمت د مبارک، ساختند یمسجد آنجا صحابه ،شهر

 :هامن) «گشت یاهل آن به نور مسجد و اهل آن منطق

 لیو تبد شابوریفتح ن گزارش نکهیا از بعدناگفته مناند  (.803

 یو  د،ش نوشتهسوم  فهیخلعثامن  یبه مسجد براآن آتشکده 

 هنوز ق844 فرستاد که تا مسجد نیا یبرا ییهاجامه
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: 3895 ،یمقدس) است بوده یباق آن از هاییبخش

8/333.) 

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

آید که احتامالً شارستان و قهندز قهندز داده، چنین برمی

: نیشابور جمعیت زیادی نداشته است وی نوشته است

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

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

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

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

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

بیهقی، ) «بودى معتكف قهندز مقام در چندیک حوشب

ویژه ساختار . در خصوص وضعیت نیشابور به(835: 3839

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

های کتاب تاریخ نیشابور اندکی وجود دارد ولی آنچه از گزارش

حاکم نیشابوری و منابع جغرافیایی این دوره چون احسن 

ین ا ترین منابع درترین و موثقالتقاسیم و اصطخری که از مهم

شود، کهندژ و شارستان همچنان مورد است، استنباط می

اهمیت و استحکام و امنیت سابق را دارا بوده است 

ترتیب که در جنوب این قلعه بافاصله یک کوچه یا اینبه

خندق، شارستان یا نیشابور دوره ساسانی واقع بود و سپس 

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

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

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

.(8( )تصویر 373: 3894نیشابوری، است )حاکم

 
(8: 3839: نقشه نیشابور کهن )بولیت، 8تصویر 

کرده و از زمان با حاکم نیشابوری زندگی میهمکه  یمقدس

 وازهدر  دو باقهندز » نیشابور دیدن کرده است، نوشته است:

 یراهرو  با درش کی» که است)شارستان(  شهرک پشت در

به ربض  گرید و درِ  ونددیپیم شهرک به خندق یرو  از

-و ابن یاصطخر (. 8/538: 3833 ،ی)مقدس «گرددیبازم

 ،ی)اصطخر اند کرده اشاره قهندز روازهد دو به زینحوقل 

نیشابوری از راه حاکم (.339: 3854حوقل، ؛ ابن890: 3898

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

 یکس به را قبله محل بودند قهندز در شابورین در )ع(رضا امام

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

حاکم ) «است واقع گذردیم قهندز امام از که عام شارع

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

 دیز باب محله هایی بوده است، از آن جملهها و کوچهمحله

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

 عروفم کاتب ابوبکر نیشابوری، یحیی بن قریش بن احمد بن

شاره ا قشیری عقیل بن سواده بن نرض بن سلمه و ابرص به

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

 به ودب متصل» نیشابوریحاکم قول به که بوده کهندژ، باغک
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 سجدم و کرد نزول آنجا کرد فتح که عامر بن عبدالله فز، محله

 مقربه(. 808: 3894 نیشابوری،حاکم) «آنجاست او

: هامن) است بوده باغک مقربه در نیز صعلوکی ابوالطیب

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

زمان با حضور امام گردد که کهندژ نیشابور هماستنباط می

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

بوده است و با توجه به  برخوردارامنیت و جمعیت و اهمیت 

گسرتش شهر نیشابور در دوره اسالمی به سمت جنوب و 

غرب آن، کهندژ تقریباً در منتهاالیه شامل رشق شهر نیشابور 

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

رو محله مناسبی برای سکونت امام واقع شده است. از این

بوده است. )ع(رضا

 
 (Google Earthای از موقعیت کهندژ در نیشابور قدیم ): عکس ماهواره8تصویر 

 
(URL 1نیشابور ) کهندژ هایخرابه از : منایی5تصویر 
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 آبادکوچه بالشو  /فَزّ زّ محله فُ بررسی 

های : در منابع جغرافیایی و فرهنگآبادتسمیه فز و بالشوجه

 فز به دو صورت ضم و فتح فا آمده است. سمعانیلغت 

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

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

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

 ضبطه فَز  : »نوشته است چنیناین نیز حازمی و سمعانی از

 يف ديدالتش عىل اتفقا و بالضم الحازمي و بالفتح السمعاين

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

 لغت هایفرهنگ در (.5/830: 3774 حموی،یاقوت)

. فز. شد تنها: فَزَّ : است آمده صورت این به فز معنی

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

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

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

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

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

شان نحال، شواهد جغرافیایی و گویشی منطقه نیشابور بااین

کدام برای محله فز در کهندژ دهد که معانی مذکور هیچمی

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

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

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

 مردم کهنسال هنوز و کوچک بازه یعنی. دارد بََزک کوچه نام

 بَژ ار  بازه َخور، ازجمله آنجا کوهپایه مردم خصوصبه نیشابور

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

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

 نیشابور و کدکن در هنوز زیرا است بازه هامن آورده سمعانی

 منطقه در وسیعی درّه مثالعنوانبه است، معمول واژه این

 رب عالوه. است معروف برس یوزای به که است کدکن بُرِس 

 سمت شامل در که نیشابور فوشنجان( درّه) بازه در این

 روستای است واقع بینالود هایکوه در و نیشابور کهندژ

 که است این یقینبه متآخم ظن پس. دارد قرار بوژان تاریخی

 هب جهت چه به نیست معلوم که باشد بازه معنی به فز واژه

 زا ایعده اینکه یا محله وسعت شاید. باشند داده محله این

 به ار  خود روستای نام و اندداشته سکونت محله این در بوژان

 تاس بوده مرسوم این نیشابور در همچنان که. باشند داده آن

 رگرفتهب بوده، نیشابور بزرگ محالت از که حیره محله اسم مثل

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

 و کرده هجرت خراسان به امویان دوره در ای از اهالی آنعده

 محل مألوفشان وطن یاد به و گزیدند سکنا نیشابور در

؛ 5/838: 3503سمعانی، ) نهادند نام حیره را خود سکنای

: 3894نیشابوری، حاکم ؛8/883: 3774 حموی،یاقوت

 ای دژ هامن فز شاید که است این دیگر نظر(. 830: تعلیقات

 دهبو  آبادبالش نام به ایکوچه فز محله در .باشد دژ خالصه

 دژکهن بنای کهازآنجایی. دادند سکنا آنجا را در )ع(رضا امام که

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

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

که  است اشکانی پادشاهان از تن چند نام بالش. است

 دهبو  نیشابور و ابرشهر خصوصبه خراسان هاآن الرأسمسقط

 دهش ساخته اشکانیان توسط کهندژ که نیست بعید. است

 یراز باشد، امر این از ناشی آن هایکوچه از یکی بر بالش نام و

 سفر دو یک نشست تخت به م48 یا م43 در که اول بالش

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

 نقش وی هایسکه روی در شد آشکار جدید ایرانیت عالئم

 ستا بار نخستین و شودمی دیده موبد تنیک با آتشگاهی

 انزم در نیز اندشده رضب پهلوی الفبای با هاسکه این که

 برای او و گردید تدوین اوستا منت که است پادشاه همین

 رفتگ تصمیم سلوکیه یونانی شهر مقاومت شکسنت درهم

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

 تهم بوده اس فیروز بن نیز بالش ساسانی دوره در وجودبااین

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

 وجود آبادبالش نام به جا چند خراسان و منطقه در هااینبر 

 الشب: »نوشته استکه ابن فندق  بیهق در جمله آن از که دارد

بیهقی، ) «است كرده بنا آبادبالش بيهق در كه اينجا فريوز بن

3839 :835.) 

اره درب یشابور ین رسد حاکمبه نظر میجغرافیای محله فز: 

صورت مفّصل مطالبی نوشته به موقعیت و اهمیت محله فز

صورت موجز چنین که خالصه کنند کتاب او، آن مطالب به

و عامره و  یمعمور بود به علم و هد محله بزرِگ » آورده است

 «تر بوداو خوش یدولت و آب و هواها بود صاحبارفع محل

از نوشته که از  سمعانی (.803: 3894 ،یشابور ینحاکم)

 اندعلم از قدیم و جدید برخاسته گروهی از اهل محله فز

سخنان  نیز البلدانو در معجم( 5/838: 3503 سمعانی،)
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 (.5/830: 3774 حموی،یاقوت) سمعانی تکرار شده است

 در )ع(توان بیان داشت که محله فز که امام رضادرمجموع می

 هایترین محلهآنجا منزل گزید از خوش آب و هواترین و بزرگ

 نیشابور و محل سکونت فرمانروایان بوده است.

 از آنجا )ع(بررسی محله فز بعد از خروج امام رضا

 از نیشابور و از محله )ع(بعد از اینکه امام رضاتقدس محله فز: 

 فز کوچ منودند. این محله در نزد مردم از تقدس خاصی

برخوردار شد. چنانکه ظاهراً سادات و شیعیان در آنجا سکنا 

حال ابوسعید زید بن اند. عبدالغافر فارسی در رشحگزیده

ق( از سادات زباره اشاره 550محمد بن ظفر حسینی )متوفی 

کرده که او در ناحیه بیهق اقامت داشته و گاهی اوقات که به 

خانه پرس خواهرش ابو ابراهیم که  آمده در محله فزنیشابور می

کرده و محدثان برای سامع حدیث در آنجا بوده، اقامت می

 اساس (. بر374: 3878اند )رحمتی، رفتهبه نزد وی می

 حاممی آبادبالش رسکویچه در نیشابوری حاکم هایگزارش

 و قنات و حامم را آن که بوده ایمحوطه و بایر قناتی و خراب

 )ع(رضا امام اینکه برای محل اهل که گفتندمی کهالن محوطه

 هانآ  باشند نداشته احتیاج دیگر محالت در امکانات این به

 درآمده حامم آن به امام بعد از این. اندکرده احیاء و عامرت را

 مشهور سلطان یا حامم الرضا حاّمم به مناسبت به همین و

 بوده متربک و داشته وجود حاکم زمان تا شد. این گرمابه

 این مورخ نوشته(. 807: 3894 نیشابوری،حاکم) است

 منود که غرس بادامی درخت کهالن محوطه در امام که است

 فرمانروایی بعد هایزمان در داد. بادام سال هامن تابستان در

 بسازد قرصی محوطه آن در خواسته تا و شده حاکم کهندژ در

                                                             

ُد بُْن أَْحَمَد بِْن »منت عربی چنین است:  .1 ثَنَا أَبُو َواِسٍع ُمَحمَّ َحدَّ

ِِت َخِديَجَة بِنَْت  َحْمَداَن بِْن  إِْسَحاَق النَّيَْسابُوِري  قَاَل َسِمْعُت َجدَّ

ِحيًَة نَا لَامَّ دََخَل الرَِّضا ع بِنَيَْسابُوَر نَزََل َمَحلََّة الَْغْرِبَ  بََسنَْده قَالَْت 

َي بََسنَْده ِِلَنَّ الرَِّضا  َا ُسمِّ ي بََسنَْده َو إمِنَّ تُْعرَُف بِاَلَشابَاَد يِف َداِر َجدِّ

َا ِهَي كَلَِمٌة فَارِِسيٌَّة َمْعنَاَها ع ارْتََضاُه ِمْن بَْْيِ النَّاِس َو بََسنْدَ  ه إمِنَّ

اِر فَنَبَتَْت  َمرِِْضٌّ فَلَامَّ نَزََل ع دَارَنَا َزرََع لَْوزَةً يِف َجانٍِب ِمْن َجَوانِِب الدَّ

َو َصاَرْت َشَجرًَة َو أَْْثَرَْت يِف َسنٍَة فََعلَِم النَّاُس بَِذلَِك فَكَانُوا 

َجرَِة فََمْن أََصابَتُْه ِعلٌَّة ترََبََّك بِالتَّنَاُوِل ِمْن يَْستَْشُفوَن بَِلْوِز تِ  لَْك الشَّ

 (.111/ 2، 1131بابویه، )ابن..« ذَلَِك اللَّْوِز ُمْستَْشِفياً فَُعويِفَ بِِه 

. در خصوص پسنده سخنان نادرستی در تحقیقات معارص 2

و حتی در نیشابور کنونی در خیابانی به نام پسنده، یافته است راه

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

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

ند: گویمی»تر نوشته است: صدوق نیز این مطلب را مفصل

ای که آن را فروینی چون حرضت به نیشابور وارد شد، در محله

گویند به حامم رفت و در آن محل حاممی بود که همین حامم 

گویند و می )ع(الرضارا در این زمان حامم معروف است و آن

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 

کردند و حرضت شدند و آن را از آن چاه پر میبه آن وارد می

آن حوض غسل کرد و بیرون آمد و در پشت آن حوض مناز در 

کردند و نوبت در آن داخل شده، غسل میگزارد و مردم به

ای قصد تربک قطرهخواندند و از آن آب بهبیرون آمده مناز می

منودند و نوشیدند و خداوند عّز و جل را ستایش میچند می

ای خواستند و آن همین چشمهاز درگاه کرمش حاجت می

است که امروزه معروف به چشمه کهالن است و مردم از هر 

 ه،بابوی)ابن« آیندسوی آن برای تربک جسنت میطرف به

همچنین شیخ صدوق درجایی دیگر آورده  (.8/800: 3898

 در غربی، محله در درآمد نیشابور به )ع(رضا چون»است: 

 آمد دو فر  بسنده من نیای رسای در آباد،بالش نام به ایناحیه

 میان از را او رضا که گفتندمی بسنده روی آن از مرا نیای و

 را بادامی دانه درآمد، ما رسای به چون بود، پسندیده مردم

 درختی سال یک در که رسای جوانب از یکی در کرد غرس

 درخت آن بادام از دانستند را این مردم چون و آورد بار و شد

 2.(8/383: هامن) 1«.[..جستند ]می شفا

مرتی شامل بقعه بانو شطیطه  111مزاری به همین نام به فاصله 

واقع است. طبق عقیده عموم، شخص در غرب شهر نیشابور 

برخالف اعتقاد  باشد، امامدفون در این مزار، بانو پسنده می

اولین بار شیخ  نبوده است.عمومی، صاحب این بقعه از بانوان 

صدوق تفصیل آن را بیان منوده است. از فحوای سنن صدوق و 

پسنده کلمه فارسی است و معنایش به آید که جمله عربی برمی

برخی است، که مراد شخص مورد رضایت است. « مرضی»عربی 

ر شهر نیشابو نویسندگان معارص؛ ازجمله فریدون گرایلی در کتاب 

 (.14: 1133گرایلی، اند )طیطه پنداشتهش، پسنده را هامن فیروزه

ها دو شخصیت جداگانه هستند. شطیطه زنی بود که آندرحالی

زیست الکاظم)ع( در نیشابور میامامت موسی که در اوایل دورۀ 
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آنجا  ازعبارت فز آورده که  لیذ یسمعان: محله فز اکنانس

 از باشندیم دیجد و میقداز دانشمندان  یگروهاز  یجامعت

 حاکم حسکا بن محمد بن عبدالرحمن دیابوسع: ستا هاآن

آورده و  خشیدر کتاب تار یشابور یرا حاکم ن یو  نام. یفز 

 ینواح یفرمانروا مکاتبات کار یحاکم فز  دیگفته که ابوسع

 یاقض کار و رفت بخارا به سپس داشت عهده بر را شابورین

 ،دیدر بخارا اقامت گز یرا بر عهده گرفت. مدت رهیو غ ترمذ

 یاصحاب رأ  ازبرگشت و  شابوریبه ن یر یسپس در سن پ

 درق 895در شعبان  ی. و شودیاسناد من یو به و  باشدیمن

 (.5/838: 3503 ،ی)سمعان درگذشت یسالگ 98 سن

ه نقل ب ،مخترص درباره فز یحیاز توض بعد زین ییحمو اقوتی

 که پرداخته آن دانشمندان ذکر به یو حازم یاز سمعان

آن  نیاز متأخر واحمد بن سليامن الفزّي  ازاند عبارت

ابوالقاسم احمد بن ابراهيم بن احمد بن ابراهيم بن احمد بن 

. بود دعاب اریبسفاضل و  ییشوایپ. او مقرئ فزّي است وبیا

. درگذشت ق480 سال به شابورین در یو  که گفته ابوسعد

بوسعيد عبدالرحمن ابن محمد بن حسنك حاكم فزّي ا گرید

آن را بر عهد داشت و در  رهیترمذ و غ یقضا تیتول کهاست 

 (.5/830: 3774 ،یحمو اقوتیق درگذشت )885

 ی محله فزرانوی

سال  نیآباد بوده است و در ا ق570تا  نیشابور کهندژ ظاهراً 

 کّل  بلکه کهندژ نیاتنها ارغون بن آلپ ارسالن نه ارسالن

َخرََّب  ثم»: است برده نیب از بوده خراسان در که یحصن

امللک ارسالن ارغون سور مرو و قلعه رسخس و قهندز 

                                                             

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

ده بوده است ق( زن211در نیشابور ) )ع(در زمان حضور امام رضا

 (234: 1142)حسینی، 

هایش استوار مباند، . و هر دژی اگرچه زمانی طوالنی بر ستون1

 ریزد.رسانجام فرو می

 هایدر دههمتروپوليتن شناسی موزه نخستین بار هیأت باستان .2

ژ را كهند ه  شهر كهن نيشابور و تپم.  1411و  1411های سال

م 1419م تا 1491های سالدر ها کاوشنتايج اين حفاری منود. 

و معمارى و تزيينات معمارى صورت سه کتاب درباره سفال، به

داد که این های قهندز نشان میشیشه منترش شد. نتایج کاوش

(. بعد 212: 1131منطقه مربوط به دوره اسالمی است )بولیت،

شناسی مشرتک م. هیأت باستان 2111تا  2113از این به سال 

 ،ینیحس) «خراسان یف کانَ  ِحْصنٍ  لَّ . فََخرََّب کُسابورین

 رصفگفته که ارسالن ارغون در  زیفندق ن ابن(. 33: 3788

 :آورده زین را شعر نیا و کرد خراب را هقیب باره ق570

  هُتُالمَسَ تطالَ نإ وَ  صنٍحِ لُّکُ وَ
 3هدومُمَ دَّبُ ال ،هِ مِعائِدَ یلَعَ

 (.48: 3839 ،یهقی)ب

بدین ترتیب با ویرانی کهندژ محله فز هم خراب شده است. 

ظاهراً با ویرانی کهندژ و بعد شهر نیشابور توسط غزها و 

مثل حامم رضا  )ع(های امام رضایادمان وها و محله فز مغول

برای  اقیو سو چشمه حرضت و اقامتگاه آن به هامن سبک 

ی در قدمگاه کنونی نیشابور که در محله خوش آب و هوای

خصوص مشهد واقع محل عبور کاروانیان رشق و غرب و به

 است. کاررفتهبهبوده 

باوجود این خوشبختانه هنوز آثار کهندژ نیشابور باقی مانده 

های بیشرت محله فز کشف رود با کاوشاست و امید می

ارها ب یار گذهیپا یاز هامن ابتدا شابورین کهندژشود. اگرچه 

 و کاوشگران گنج خراب زیو رسانجام ن یو دوباره بازساز  رانیو

. اندختهیآمآن را به هم یهاهیال زین قیعت انیقاچاقچ و

آن  سطحى اليههاى درصد نود از بيش اكنونکه طوریبه

 اليههاى ،مرتپنج حدود نیباوجود ا اما ،است شده منهدم

 است ديده آسيب كمتر معمارى بقاياى و تمدنى

(.4)تصویر  .2(889: 3873 ،یکیخان)لباف

هایی در کهندژ صورت دادند. که به ایران و فرانسه کاوش

نتایج در کتابی به ساسانى منجر شد. ه در ارتباط با دورتیكشفيا

 NISHAPUR REVISITED Stratigraphy and Ceramicsنام 

of the Qohandez ژ »معمارى كهن دای با عنوان و در مقاله

توسط رجبعلی و میثم لباف خانیکی ة ساسانى« نيشابور در دور

ش منترش شد. بر این اساس،  1141در نامورنامه آذرنوش در سال

در دورة ساسانى از ساختار معمارى منظم و باشكوهى ژ كهند

بسيار ها کوچهبرخوردار بوده است. حصارهاى پيرامونى و ديوار 

و گ فضاهاى معمارى بزرژ، در قسمت شمال كهند، بلند بوده

از دروازة جنوبى يك كوچه با و منظم و از راهروهاى عريض 

ديوارهاى بسيار بلند و مشترك و متقاطع برخوردار بوده است. 

و در گ، بزرهای خشتمصالح معمارى در حصارها چينه و 

 خشت بوده است.ژ ديوارهاى داخلى كهند
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 (Rocco Rante, 2013:15)نیشابور  کهندژ شناسی درهای باستان: کاوش4تصویر 

 ی فز با قدمگاه نیشابورختگیآمدرهمبررسی 

ام آمده، ام )ع(همچنان که در کتاب نیشابور و عیون اخبارالرضا

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

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

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

؛ 807: 3894نیشابوری، محالت دیگر نداشته باشد )حاکم

احتیاط (. حتی در همین مورد هم 8/800: 3898بابویه، ابن

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

ی است این ادآور یقابل جانیهمباشد. نکته دیگری که در 

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

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

د و در کردند و حرضت در آن حوض غسل کرد و بیرون آممی

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

ای نشده است. شاید به جهت این بوده که حوض اشاره

اصل کتاب حاکم اکنون در دسرتس نیست و این مطالب از 

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

، های سفرنامه نویسانخصوص کهندژ و نیز گزارشنیشابور به

گردد که مردم نیشابور برای دسرتسی به آب مشخص می

گذشته باید چند پله را پایین کاریزها که از زیر شهر می

که کهندژ در قسمت باال و مرتفع شهر رفتند و ازآنجاییمی

سته در تواننیشابور کهن قرار داشته بنابراین مظهر قنات منی

لو به ن را با دآنجا باشد بلکه چاه یا قناتی بوده که باید آب آ 

 منودند.کشیدند و حوض و خزینه حامم را پر میباال می

کیلومرتی رشق نیشابور،  84نکته مهم دیگر اینکه اکنون در 

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

عباس اول صفوی این نام مشهور بوده و در دوره شاه

یی طرح باصفا ساختامن گنبدی بر روی آن ساخته و باغ

ر ب رمعمولیغاند. در آنجا سنگ سیاهی با اثر دو پای افکنده

 )ع(ی امام رضاهاقدمآن است که مشهور است که جای 

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

به چشمه حرضت مشهور است. قبل از این  که رسندآن می

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

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

گردد که گویا قدمگاه فعلی هامن مقایسه شود مشاهده می

که چنین نیست و نام محله فز و کهالن است. درصورتی

یموری در هیچ کتابی ازجمله در کتاب قدمگاه قبل از دوره ت

تاریخ نیشابور نیامده است. فقط از قریه الحمراء یا دهرسخ 

مطلبی در کتاب عیون اخبارالرضا است که حرضت ظهری به 

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

خواندند که اکنون این چشمه و مصالی امام باقی است و 

(. البته 8/808: 3898، ابن بابویهجویند )میمردم به آن تربک 

ها ناقض این نیست که قدمگاه فعلی فاقد اعتبار است این
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بلکه این قدمگاه هم در مسیر حرضت بوده است و در جنوب 

آن رباطی به نام سعد بوده است که در کتاب عیون 

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

ود ب بازماندهدان در دهن وی برف کرده و از تکلم مردی را که دز 

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

رسد بعد از شود به نظر میفز به قدمگاه نسبت داده می

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

 های متعددخرابی نیشابور قدیم توسط غزها، مغوالن و زلزله

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

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

بوده است و شاید نام قدمگاه داشته احیا گردیده و داستان 

فز به اینجا اطالق گردیده است، کام اینکه در خصوص 

دهرسخ که در آنجا چشمه و مصالی امام بوده است به 

گذشته از دید ب اینکه دیگر مسیر مشهد از آنجا منیسب

سفرنامه نویسان دورمانده و بعضی نام آن را به قدمگاه فعلی 

 اند.داده

 گیرینتیجه

امام که در هنگام ورود  دهدیپژوهش نشان م یهاافتهی

 توجهی برخوردار و، این شهر از آبادی قابلشابوریبه ن )ع(رضا

بزرگ بوده است. یکی از این های متعدد و دارای محله

ها فُّز/ فَّز نام داشت و در کهندژ واقع بود. کهندژ نیز محله

 ترین منطقه نیشابور بود، درترین و امنترین، محکمکه قدیم

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

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

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

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

تبع آن محله فز شد، قرار داشت. رشایط کهندژ و بهعازم می

آباد، باعث شد تا مأموران حکومتی این محل را و کوچه بالش

تشخیص دهند، زیرا  )ع(مناسب برای سکونت امام رضا

ستور و د واردبه مرو  یتیامن ریتحت تداب بایستحرضت می

 .ظاهر شوند انیعیخصوص شبود که کمرت در انظار مردم به

و دور از دسرتس توده  شابوریمحله ن نیترکهندژ امن ،رواز این

 از خوشآباد و کوچه بالشمحله فز  ،گریمردم بود. از طرف د

و بعد از  یو در دوره ساسان شابورین یهامحله نیآب و هواتر

شدن واقع همچنینبوده است.  انیآن سکونتگاه فرمانروا

 و یدوره اسالم شابورین یشامل رشق هیالکهندژ در منتها

)مقر خالفت مأمون( طرف مرو ترین منطقه در خروج بهنزدیک

از شهر خارج و از مالقات و تر رسیعامام را  شد کهباعث می

ین با توجه به ساختار . همچنارتباط با مردم دور نگهدارند

شهر  یاز دروازه جنوب کهندژ که دارای دو در بود، امام را باید

 یو بعد از گذشنت از چهارسو کرده  رهیوارد بازار ح نیشابور

و از آنجا به کهندژ و سپس به  منودهوارد شارستان  ،کوچک

دادند. نکته میآباد سکنا و در کوچه بالش بردهمحله فز 

شود این است که بعد هش حارض حاصل میدیگری که از پژو 

ق سپس ویرانی شهر نیشابور قدیم 570از ویرانی کهندژ در 

های متعدد ها و زلزلهق توسط غزها و مغول339ق و 453در 

در محله فز و  )ع(های امام رضاهای بعدی، یادمانو فرتت

کهندژ به دست فراموشی سپرده شد و از دوره تیموری 

فوی قدمگاه فعلی که در مسیر زائران خصوص از عرص صبه

 شنهادیپها بگیرد. مشهد بود، جای کهندژ  با هامن یادمان

انه محله فز و خ ییشناسا یکشور برا یفرهنگ راثیم گرددیم

 یقرار دهد و برا قیمحل را مورد کاوش دق نیا )ع(رضاامام 

، محل اقدامات الزم را به عمل آورند یحفظ و نگهدار 

همچنین با توجه به شناسایی محله فز، اختالف در خصوص 

اینکه حدیث سلسلةالذهب در خروج از نیشابور یا ورود به 

شود که مستلزم ی بر طرف میاتااندازهآن شهر ایراد شده 
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